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Velkommen.  
 
Det er jo et lille mirakel, at vi oven på det 
sidste halvandet år kan være samlet her i 
dag. 
 
Et stærkt erhvervsliv efter coronakrisen 
starter med, at vi samles og lærer af 
hinanden.  
 
Derfor er jeg glad for, at vi er så mange.  
 
[Coronaindsatsen] 
 
Det sidste halvandet år har krævet en 
kæmpe indsats.  
 

På 18 måneder har Erhvervsstyrelsen 
udbetalt 16 milliarder kroner i 
kompensationer.  
Her taler jeg alene om de ansøgninger, 
hvor vi har afgivet erklæring.  
Og jeg taler alene om Erhvervsministeriets 
pakker.  
Dertil kommer tusindvis af 
revisorerklæringer på slutafregninger. 
 
Man kan roligt sige, at vi har gjort en 
kæmpe forskel under coronakrisen. 
Det vidner de pt rekordlave konkurstal om.  
Vi håber, at de holder.  
 
Det har været kompliceret.  
Det har været hårdt.  
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Men vi har stået distancen.  
Vi har løftet opgaven.  
 
Og selv mens jeg står her, er jeg sikker på, 
at nogle af vores kollegaer knokler med 
slutafregninger.  
 
Det er virkelig flot kæmpet.  
Tak til jer alle. 
 
[Rekruttering og fastholdelse i 
revisorbranchen] 
Vores medlemsblad, Signatur, startede året 
ud med at give ordet til Mette, Philip, 
Anton og Nicolai.  
 

De fortalte om vores branches styrker og 
svagheder.  
 
De har ikke mange års erfaring, som vi der 
sidder her. Men de er fremtiden.  
 
To af dem er i gang med cand.merc.aud og 
en af dem er revisorassistent og i gang med 
sin HD.  
Philip var i sommer til eksamen som 
statsautoriseret revisor.  
De er alle i midten af tyverne.  
De fortæller, at vores branche er stærk.  
 
Med Philips ord: 
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”Du får kickstartet din karriere. Du lærer 
ikke bare teori, men mindst lige så meget i 
praksis. 
Lige nu sidder jeg i en afdeling med top 
tier-kunder, men jeg har også været ude 
hos mange små virksomheder, og det har 
jeg været, siden jeg startede som en 19-
årig knægt; det er faktisk ret vildt. ” 
Og jeg vil give Philip ret. Det er ret vildt. 
 
I hvor mange andre brancher kan man 
som 26-årig se tilbage på syv år med både 
tunge studier og spændende kunder?  
 
Det kan man hos os. 
  
Og heldigvis for det!  

 
For fremtidens studerende vil have 
jobindhold, viden og en uddannelse, der 
passer til deres interesser.  
 
Det skal være interessant, det skal give 
mening og det skal være sjovt.  
 
Det kan vi give dem.  
 
Det er der bare ikke nok unge, der ved. 
 
Det siger Philip også:  
 
“Det er langt mere hypet at læse 
International Business på CBS eller jura 
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på KU og blive advokat. Uden der egentlig 
er grund til det.” 
 
Han ved, at vores branche ikke er kedelig.  
 
Men det er der masser af unge der ikke 
ved.  
Det har vi ikke været gode nok til at 
kommunikere.  
Det skal vi gøre noget ved. 
  
For de unge er vores råstof.  
 
Det er dem, der er er fremtiden i vores 
branche.  
 
Og vi får brug for dem.  

 
For små ti år siden var der 4.300 godkendte 
revisorer i Danmark – ved sidste årsskifte 
var der 3.200.  
 
Med andre ord: vi har mistet mere end en 
fjerdedel af vores kollegaer på ti år.  
 
Det bliver heller ikke bedre af, at 60 
procent af de godkendte revisorer i 
Danmark i dag er over 57 år. 
 
Fortsætter vi på den måde, så ender vi med 
at kunne holde vores årsmøder i øvelokalet 
i stedet for her i operaen.   
 
Hvad er det så vi skal gøre?  
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Vi skal have flere, både kvinder og mænd, 
til at vælge revisorvejen.  
 
Og blive på den. 
 
 
I FSR er vi midt i at lægge strategien for de 
næste år.  
 
”Rekruttering, diversitet  
og fastholdelse”  
udgør både toppen, midten og bunden.  
 
Det er nu vi skal handle.  
 

Derfor er min vision, at vores strategi 
kommer til at ramme de unge. 
  
De skal se, at revision og økonomisk 
rådgivning er interessant.  
 
De skal mærke, at revisor er et fleksibelt 
og udviklende job.  
Hvis de unge ved det.  
 
Så kommer flere til at vælge revisorvejen. 
Og blive på den.  
Ikke for evigt, men gerne i lang tid.  
 
Det betyder, at vi skal gøre op med 
fordomme.  
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Som Anton sagde. 
 
Så er der stadig mange, der tror, at vi alle 
sammen hedder Kurt og arbejder 80 timer 
om ugen.   
 
I ved, at selvom det er meget hårdt, er det 
ikke kedeligt.  
Jeres kunder involverer jer, når de store 
beslutninger skal træffes.  
 
For Mette er en del af løsningen på vores 
problem netop rådgivningen. Hun sagde: 
 
”Jeg oplever også, at 
rådgivningsopgaverne fylder langt mere, 

men samtidig kan det være med til at 
børste noget af branchens støvede ry af. ” 
 
Det skal give mening.  
Det er dét vi skal tilbyde de unge.  
For det er det de vil have. 
 
At være den betroede rådgiver er et 
kæmpe ansvar.  
Det er en stor tillidserklæring.  
 
Og det giver vores fag, et arbejde med 
mening.  
 
Mette og de andre unge ved, at det 
spændende ikke kun er tal.  
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Det er relationerne.   
 
Når vi reviderer og assisterer med 
regnskaber og selvangivelser. 
Når vi rådgiver om likviditet, it-sikkerhed 
og skat. 
Når vi bliver bedt om at afgive erklæringer 
på kompensationspakker.  
 
Dér ”gør vi en forskel”, som man siger.  
 
Digitaliseringen kommer også til at hjælpe 
os.  
Vi kan gå langt mere i dybden, når vi ikke 
kun skal basere vores revision på 
stikprøvevis udvalgte bilag.  
 

Vi kan bruge digitale værktøjer, til at få 
revisionsoverbevisning om meget store 
datamængder.  
 
Analyse af big data.  
 
Det betyder, at vi kan lave mere 
omfattende, effektiv og reel revision. 
 
Og det betyder, at det bliver endnu mere 
interessant og meningsfuldt at være 
revisor.  
 
Vi skal have flere unge til at vælge os til 
ved studiestart. 
 
Men det kommer ikke til at være nok.  
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I disse dage starter omkring 700 nye 
studerende på cand.merc.aud.  
 
Alt for få af de nye studerende er kvinder.  
 
Alene på CBS, hvor 240 nye studerende 
netop er startet på cand.merc.aud., er det 
kun omkring 28 procent, der er kvinder.  
 
Den laveste kvindeandel i lang tid.  
 
Det har jeg det rigtig skidt med.  
 
Det er helt forkert.  
 
 

For at gøre ondt værre, er der de sidste 7 
år i snit kun blevet uddannet 53 nye  
statsautoriserede revisorer hvert år.  
Hvorfor?  
 
Hvorfor er der ikke flere, der går hele 
vejen fra cand.merc.aud. til 
revisoreksamen? 
 
Er arbejdspresset for hårdt? 
 
Både Anton, Mette og Nikolai oplever 
lange dage og skrappe tidsfrister.  
 
Med Nikolai mister vi måske en potentiel 
revisor: 
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Han sagde:  
 
”Jeg er snart færdig med min HD, og jeg 
må indrømme, at jeg godt kan have second 
thoughts, om jeg skal læse cand.merc.aud. 
Jeg tænker over, hvilket arbejdsliv jeg vil 
have.” 
 
Hvilket arbejdsliv vil vi tilbyde Nikolai, 
Philip, Anton og Mette?  
 
Jeg mener, at vi skal tilbyde dem et 
arbejdsliv i bedre balance. 
 
Nogle ønsker måske nedsat tid, fordi de er 
blevet forældre.  
 

Nogle vil måske gerne prøve en 
iværksætterdrøm af eller spille fodbold.  
 
Og nogle vil gerne arbejde solen sort i 
firmaet.  
 
Alt det skal vi kunne rumme.  
 
Vi skal turde række hånden ud til de unge 
og sige:  
 
Hvad drømmer du om?  
Og hvordan kan vi hjælpe?  
 
At få flere, både kvinder og mænd, til at 
vælge revisorvejen. 
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Og flere til at blive på den, bliver ikke let.  
 
Det vil kræve noget af både FSR og af jer 
som medlemmer.  
 
Lad mig starte med FSR som forening. 
 
Vi skal fastholde den høje standard, men 
skabe fleksibilitet på vejen frem til 
revisoreksamen.  
 
Nu har vi igen kun én eksamen. 
Og loftet på eksamensforsøg er væk.  
 
Hvis man har haft for travlt enten i 
arbejdslivet eller privat, skal man ikke 
udelukkes fra at blive revisor.  

 
Man skal have lov at prøve igen, når der er 
mere luft.  
 
Også, hvis man får brug for flere forsøg.   
 
SR-akademiet er klar til den ny 
eksamensform.  
 
Men vi skal gå videre.  
 
Vi skal udfordre os selv.    
 
Måske skal vi se mod andre lande, for at 
finde inspiration til andre veje mod 
revisoreksamen?  
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Måske vi skal være til stede og langt mere 
synlige på gymnasier og handelsskoler. 
Fange de unge endnu tidligere?  
 
Måske vi skal arbejde for mere fleksibilitet 
og flere muligheder?  
 
 
Løsningerne skal vi finde sammen.  
 
Men en ting er sikkert: 
 
Vi skal prioritere de unge, i de kommende 
år.  
 

Det gælder også dem, der står over for det 
første afgørende valg i livet – valg af 
karrierevej.  
 
De unge skal skrive revisor øverst på 
listen, når man spørger dem, hvilken 
branche de vil være en del af, i deres 
arbejdsliv.   
Som forening har vi altså til ansvar at vise, 
alt, hvad vores branche kan.   
 
Også her vil vi lytte til jer.  
Vi vil høre alle jeres gode ideer og inputs.  
 
Men, i sidste ende, er det jer, der skal byde 
de unge op til dans. 
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Og det er jer, der skal holde på dem. 
 
Måske betyder det, at I skal tage drastiske 
skridt.  
 
I Deloitte, hvor jeg arbejder, har vi valgt at 
sige ”tak, men nej tak”, til de kunder, der 
ikke er vores medarbejderes tid og kræfter 
værd. 
 
Det lyder ulogisk – måske endda 
dumdristigt.  
 
For det koster indtjening og 
markedsandele.  
 
Men jeg tror på, at det er det værd.  

 
Medarbejderne er vores største aktiv.  
Dem skal vi værne om.  
Det kan være ét skridt på vejen til at 
fastholde fremtidens revisorer.  
 
For uanset, hvor meget vi som forening 
kæmper for at få de unge til at vælge 
revisorbranchen til, så er det hos jer vi kan 
se, om det giver mening.  
 
Om de unge bliver.  
 
I er helt centrale.  
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I har muligheden for at vinde i kampen om 
talenterne ved at tilbyde uddannelse, 
fleksibilitet og udvikling i hverdagen.  
Hvis vi sammen klarer denne her opgave, 
så er det jer, det gavner.  
 
I får gode, inspirerende arbejdspladser med 
revisorer i alle aldre, som er ambitiøse både 
på arbejdspladsen og i fritiden.  
 
Som vil blive hos jer, fordi I giver dem 
mulighed for at vokse og udvikle sig. 
 
Og vi får unge ind, som er stolte af at være 
revisorer – hvilket kun vil inspirere den 
næste generation.  
 

Det er et stort ansvar.  
Men det er et ansvar som jeg ved, I og vi i 
fællesskab kan løfte.  
 
[Direktørskifte]  
 
En vigtig spiller i løsningen af den opgave, 
vi står overfor, er direktøren i FSR. 
 
Charlotte Jepsen stoppede i sommer efter 
13 gode år som direktør for FSR.  
 
Hun efterlader FSR stærkt, og med høj 
tillid og troværdighed.  
 



 

  

 27 28 

Nu skal vi udvikle denne troværdighed og 
styrke til endnu flere resultater i 
revisorbranchen.  
 
Derfor har vi ansat Lars Storr-Hansen som 
ny direktør. 
 
Lars er en dygtig og kompetent leder med 
mange års erfaring fra 
organisationsverdenen og fra 
Christiansborg.  
 
Med Lars ved roret er vi klar til at gå i gang 
med den kommende talenttiltrækning.   
 
Velkommen ombord, Lars.  
 
 

[Tillid, ansvarlighed og bæredygtighed]  
 
Som revisorer er vores vigtigste opgave at 
sikre, at man kan have tillid til 
erhvervslivet.  
 
Det skal være en af grundene til, at de unge 
vælger os til. 
 
Tillid og ansvar bliver endnu vigtigere i 
fremtidens erhvervsliv.  
 
Allerede nu forventer samfundet, at 
virksomhederne er med til og bidrager til 
en bæredygtig fremtid.    
 
De unge forventer endnu mere.  
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Og vi kan som branche give dem det 
purpose de leder efter. 
 
Uanset om vi taler klima, ligeløn, 
antikorruption, diversitet eller noget helt 
femte.  
 
EU har præsenteret et direktiv, der sætter 
bæredygtighed på formel. Jeg forventer, at 
det er vedtaget når vi ses til næste år.  
 
Det er gode nyheder for os.  
 
For det skal sikre, at virksomhederne 
rapporter ens om deres påvirkning af 
samfundet og verden.  
 

Hvem får ansvaret for at give erklæring på 
rapporterne? 
 
Det gør vi.  
 
Hvorfor får vi det ansvar? 
 
Fordi der er tillid til det arbejde vi leverer.  
 
Det bliver vores ansvar, at ingen snyder på 
vægten. 
 
Vi bliver dommerne, der skiller fårene fra 
bukkene.  
 
De reelt grønne fra de pyntegrønne.  
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Oven i det skal finanssektoren også snart 
rapportere om bæredygtigheden af deres 
lån og investeringer.  
 
Det bliver i mine øjne en stor 
forandringsmotor for det danske samfund, 
for Europa - ja for hele verden. 
 
Og vi bliver centrale.  
 
Uden rapporteringer på bæredygtighed kan 
virksomhederne ikke bevise, at de bidrager 
til at reducere Co2-udledninger og skabe 
lige vilkår.  
 
Og uden vores erklæringer, har rapporterne 
ingen troværdighed.  

 
Jeg glæder mig virkelig – og håber, at I gør 
det samme.  
 
Udviklingen kommer til at kræve noget af 
os alle i revisorbranchen.  
Erhvervsministeriet vurderer, at omkring 
1.300 danske virksomheder skal have 
lavet rapporteringer på bæredygtighed.  
 
I FSR vil vi arbejde for, at standarderne for 
bæredygtighed bliver mulige at gå til for 
alle godkendte revisorer.  
 
Vi vil sikre, at der er uddannelse klar til jer, 
hvis behovet er der. 
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Både som efteruddannelse, og i SR-
akademiet.  
 
 
[Revisor- og revisionspligtsaftale]  
 
Fremtidens revisor bliver altså fortsat en 
vigtig garant for ordentlighed og 
ansvarlighed. 
  
Og nu også i endnu højere grad for 
bæredygtighed.  
 
Det kommer til at hjælpe os med at 
tiltrække de unge – for de går op i at sikre 
en god og grøn fremtid.  
 

Men hele fortællingen om vores branche 
starter selvfølgelig med revision.  
 
Derfor er vi naturligvis meget 
opmærksomme, når der indgås nye aftaler 
om revision og revisorpligt.  
 
Det gjorde der kort før sommerferien.  
 
De nye regler bygger på FSR’s tanker om 
en risikobaseret tilgang til kravet om 
revisorinvolvering.  
 
Og det er vi glade for.  
 
Derfor vil jeg gerne sige tak til 
erhvervsministeren for en god aftale.  
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Man kunne været gået videre.  
 
Der er virksomheder, som har stor gæld til 
det offentlige. 
 
Eller virksomheder, som får mange 
anmærkninger. 
 
Dem kunne det også give mening, at vi 
kigger over skulderen.  
 
Så dén dagsorden har vi fortsat når vi 
forhandler, påvirker og udtaler os.  
 

 
 
 
[AFRUNDING] 
 
Fremtiden kræver af os revisorer, at vi står 
garant for erhvervslivet.  
 
Det kommer til at kræve ordentlighed, 
kompetence, erfaring og naturligvis vores 
uafhængighed.  
Det besidder vi.  
 
Vores ansvar overfor os selv bliver at få 
flere til at vælge revisorvejen. Og få flere 
til at blive på den.  
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Vejen dertil er ikke klar.  
 
 
Det bliver ikke noget, vi blot løser med ét 
yderligere personalegode og et 
eftermiddagsmøde.  
 
Den tanke er useriøs.  
Både overfor os selv, og overfor de unge.  
 
Det kommer til at kræve af os alle sammen.  
 
Vi har et af de allerbedste og mest 
interessante jobs. 
Lad os sikre, at de unge også kan se det. 
 
 

 
Vi skal tale med de unge mennesker.  
 
Vi skal forstå, hvad de ønsker.  
Og vi skal vise, at man som revisor kan få 
et meningsfyldt, udviklende og fleksibelt 
arbejdsliv. 
 
Et arbejdsliv der ændrer sig sammen med 
en – både i tid, ansvar og opgaver.  
 
Vi skal arbejde sammen som forening og 
medlemmer.  
 
De unge ved, hvad de vil have:  
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Faglighed, udvikling, fleksibilitet og et 
spændende arbejde.  
 
Nu er det op til os at vise dem, at det er 
præcis dét revisorbranchen kan levere. 
 
Jeg glæder mig.  
 
Rigtig godt årsmøde. 
 


