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Som noget nyt, kan kandidatafhandlinger om skat kva- 
lificere sig til Danica Prisen. Skat og rapportering om 
skat fylder mere og mere i landets virksomheder og  
hos rådgivere, herunder revisor. Derfor er det relevant  
at lade afhandlinger om skat være en del af prisen.

Alle cand.merc.aud.-studiets kandidatafhandlinger, 
som bevæger sig inden for hovedområderne revision 
og eksternt regnskabsvæsen – og nu også skat, kan 
ansøge om Danica Prisen 2020. Det kræver dog, at af-
handlingen har opnået karakteren 10 eller 12, og at den 
er bedømt i perioden fra 1. juli 2019 og frem til 30. juni 
2020. Prisen går til de fagligt bedste og mest nytænk-
ende afhandlinger på cand.merc.aud.-studiet.

                          Prisens formål er at fremme forskning  
                             inden for skat, revision og eksternt  
                               regnskabs væsen, som er hovedom- 
råderne inden for revisors arbejdsfelt. Med prisen ønsker 
vi at udbrede kendskabet til revisorbranchen blandt 
de studerende samt at synliggøre mulighederne for 
en attraktiv karriere. Samtidig ønsker vi at sikre tilgangen 
af kvalificerede kandidater til revisorbranchen.
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I år uddeler FSR – danske revisorer  
og Danica Pension for 30. gang den  
prestigefyldte Danica Pris. En historisk  
begivenhed i revisorbranchen, hvor de 
skarpeste hjerner mødes og flid hyldes.

Danica Prisen  
– for cand.merc. 
aud.’ere med 
      ambitioner
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Bliv en del af revisor- 
branchens guldfugle
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FSR – danske revisorer og Danica Pension 
uddeler hvert år Danica Prisen for de bed-
ste kandidatafhandlinger på cand.merc.
aud.-studiet. I år er det jubilæumsår og 30. 
gang, at vi uddeler Danica Prisen.

Danica Prisen er noget særligt. Prisen er et ærefuldt 
skulderklap. Prisen er en blåstempling. Og prisen har 
banet vej for attraktive karrieretrack for mange af de 
tidligere års vindere.

Danica Prisen er skabt af det samme stof som 
drømme. Lige dele tro, håb og vilje. Troen på, at  
man kan skrive en god og overbevisende afhandling. 
Håbet om, at den bliver blandt de bedste. Og viljen 
til at gøre forsøget. På den måde er Danica Prisen en 
driver for ambitioner og succes. 

Og vi har brug for ambitiøse kandidater, der kan 
bringe ny faglig viden, energi og vitalitet til revisor- 
branchen og til dansk erhvervsliv. 

FSR – danske revisorer ønsker at kunne tiltrække 
de dygtigste kandidater til revisorbranchen for, at 
branchen fortsat kan løfte rollen som offentlighedens 
tillidsrepræsentant. Danica Pension har som investor 
og storforbruger af virksomhedernes regnskaber et 
ønske om en stærk og innovativ revisorbranche. 

Det afspejler, at revisorbranchen er en del af noget 
større og har en vigtig funktion i forhold til at skabe 
tillid til blandt andet virksomhedens regnskaber. 
Det handler ikke bare om regneark og nøgletal. Det 

handler om at bidrage til samfundet med tillid og nye 
løsninger på de udfordringer, vi står med. 

I øjeblikket står vi midt i den største samfundsøkono- 
miske udfordring siden depressionen i 1930´erne. 
Hjælpepakker holder store dele af dansk erhvervsliv 
kunstigt i live, og den kommende recession stiller 
store krav til virksomhedernes forretningsmodeller og 
omstillingsevne. Der er mere end nogensinde brug for 
talent og ambitioner.

Vi opfordrer derfor alle, som har fået topkarakter for 
deres kandidatafhandling, til at stille op og komme i 
betragtning til Danica Prisen. 

Med en topkarakter har man allerede demonstreret, 
at man er talentfuld, og det alene giver fantastiske 
muligheder for at få en attraktiv karriere, hvor man ar-
bejder med spændende problemstillinger og kommer 
tæt på beslutningerne i toppen af dansk erhvervsliv.

Dygtige kandidater er eftertragtede i revisorbranchen, 
i den finansielle sektor og i dansk erhvervsliv generelt 
– og det gælder i særdeleshed dem, der har vundet 
Danica Prisen.

Charlotte Jepsen Henrik van der Pals
Adm. direktør Markedschef
FSR – danske revisorer Danica Pension



• Kandidatafhandlingen skal
være skrevet på cand.
merc.aud.-studiet inden
for hovedområderne skat,
revision og eksternt
regnskabsvæsen

• Kandidatafhandlingen skal
have opnået karakteren
10 eller 12

• Vejleder af kandidatafhand- 
 lingen skal skrive en ud- 
 talelse om afhandlingen
• Afhandlingen skal være

bedømt i perioden 1. juli
2019 - 30. juni 2020.

Ansøgningsbetingelser

Afhandlingerne bedømmes 
uvildigt af et udvalg bestående af:

• Claus Holm, Ph.D., professor
på Aarhus Universitet

• Lars Knage Nielsen,
statsautoriseret revisor,
partner, Deloitte

• Liselotte Madsen, Ph.D.
professor på Aalborg Universitet

• Peter Thor Kellmer, stats- 
 autoriseret revisor, Beierholm
• Rikke Holmslykke

Kristensen, Ph.D., adjunkt
på Syddansk Universitet og stats- 

 autoriseret revisor, Beierholm
• Thomas Riise Johansen,

Ph.D., MSO Professor på  
Copenhagen Business School.

Bedømmelsesudvalget

sted: børssalen,  
slotsholmsgade 1, 1217 københavn k

Offentliggørelse af 
nominerede

Der bliver afholdt to lokale 
delkåringer. Delkåringen øst 
for Storebælt afholdes hos EY i 
København, mens delkåringen 
vest for Storebælt afholdes 
hos Beierholm i Kolding. 

De lokale vindere går videre 
til den landsdækkende pris-
overrækkelse i København

23. oktober
2020

Der vil blive lagt vægt på, om afhandlingen indeholder 
nytænkning, dokumenterer nye tiltag og giver forslag 

til arbejdsmetoder og rapporteringsformer.

BEDØMMELSE AF AFHANDLINGER
40.000 kr.
30.000 kr.
20.000 kr.

P
R
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(  1 .–  2 .– OG 3.–PLADS )

• Ansøgningsskema
• Problemformulering
• Afhandling
• Vejleders udtalelse

Alle dokumenter skal vedhæftes  
som PDF

Ansøgning sendes til 
danicaprisen@fsr.dk  
og skal indeholde:

15.07 2020
Vi skal modtage ansøgningen senest

Årets ansøgningsskema kan downloades på 
www.fsr.dk/DanicaPrisen
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Fra venstre: Administrerende direktør i FSR – danske revisorer Charlotte Jepsen,  

Ph.D. og MSO professor Thomas Riise Johansen, Ph.D. og professor Claus Holm,  

bestyrelsesformand i FSR – danske revisorer Peter Gath, vindere af 2. pladsen Sebastian 

Wandahl Stenshøj og Casper Gert Munk, vindere af 1. pladsen Annemette Engelsted 

Jonasen og Katrine Hauge Lauritsen, vinder af 3. pladsen Mathias Blaabjerg Laursen, 

statsautoriseret revisor Peter Thor Kellmer, statsautoriseret revisor, Ph.D. og adjunkt Rikke 

Holmslykke Kristensen, markedschef i Danica Pension Henrik Bo Pyndt van der Pals.
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Sidste års 
vindere
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Navn: Annemette Engelsted Jonasen
Alder: 26
Studiested: CBS
Afhandling: Forventningskløften ved revision af skat — 
 Analyse af forventningskløften ved revision  
 af skat mellem revisorer, kunder og offent- 
 ligheden, samt hvordan denne mindskes
Job: Revisor i EY



Annemette Engelsted Jonasen og Katrine 
Hauge Lauritsen vandt prisen som årets 
guldfugle ved Danica Prisen 2019 for deres 
specialeafhandling om forventningskløften 
ved revision af skat. En afhandling de skrev 
sideløbende med deres fuldtidsarbejde i EY. 

Det er en kunst i sig selv at have et fuldtidsarbejde ved 
siden af specialet. Det lå derfor ikke lige til højrebenet 
for Annemette og Katrine at søge om Danica Prisen. 

”Vi jokede lidt om Danica Prisen, da vi valgte emne. 
Det var først senere, at vi tænkte, at vi lige så godt 
kunne gøre det ordentligt og sende afhandlingen ind 
til FSR, hvis vi fik 10 eller 12. Derefter blev vi hurtigt 
meget bevidste om, at det var prisen, vi gik efter – at 

lave en opgave som opfyldte kriterierne for Danica 
Prisen, men der var ikke nogen af os, der havde  
forstillet sig, at vi ville vinde,” fortæller Annemette.

I deres afhandling Forventningskløften ved revision  
af skat analyserer Annemette og Katrine forvent- 
ningskløften mellem revisorer, kunder og offentlig- 
heden og kommer samtidig med mulige løsninger 
på, hvordan forventningskløften kan mindskes.

Selvom årets guldfugle klarede at balancere et liv 
med både fuldtidsarbejde og fuldtidsstudie, var de 
meget spændte, da de deltog ved Danica Prisen 2019. 
Da prisvinderne bliver annonceret, sidder de begge 
med hjertebanken og er overbeviste om, at det er en 
afhandling om et nyere og mere innovativt emne, der 
løber med førstepladsen. Derfor var det et stort øjeblik 
og en kæmpe ære for de to kvinder, da de hørte deres 
navne blive råbt op som vindere af Danica Prisen 2019. 
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Årets guldfugle  
2019
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”En opgave som har stor, stor betydning for revisor- 
branchen. Et kæmpe bidrag til det, som branchen  
har brug for lige nu. Afhandlingen dækker et emne, 
som ikke rigtigt har været behandlet og står viden- 
skabeligt utroligt stærkt.” Sådan lød motiveringen fra 
bedømmelsesudvalget, da spændingen blev udløst,  
og klapsalverne fyldte børssalen. 

Danica Prisens betydning
Både Annemette og Katrine ser det at have vundet 
Danica Prisen som et enormt skulderklap og aner- 
kendelse af det hårde arbejde, som ligger bag at 
skrive en afhandling. 

’’Jeg får rigtig mange kommentarer og stor anerken- 
delse for at have vundet prisen inde på kontoret. I 
revisorbranchen er Danica Prisen en meget prestige-
fyldt pris, og alle kender til prisen, hvorimod familie og 
venner spørger lidt mere ind til den,” fortæller Katrine, 
som har mærket en større interesse på LinkedIn, hvor 
hun har indledt nye bekendtskaber og udvidet sit 
netværk i branchen.

Det er fedt at være revisor
Både Annemette og Katrine har givet udtryk for, at 
deres drømmejob er at være revisor, idet jobbet in-
debærer mange forskellige opgaver og omgivelser. 

”Jeg synes, at det fedeste ved at være revisor er, at 
jeg hele tiden får nye opgaver og nye omgivelser. Det 
er dejligt at få lov til at skifte rundt blandt teams og 
opgaver samtidig med, at jeg får mere ansvar. I vores 
branche går det hurtigt med at vokse og udvikle sig. 

Jeg bliver glad af at arbejde, og jeg går altid hjem 
med fornyet energi efter en arbejdsdag,” forklarer 
Annemette, og Katrine tilføjer: ”Som revisor får man 
indsigt i mange forskellige problemstillinger, alt efter 
hvilken kunde man har med at gøre. Der er meget nyt 
hele tiden, som man kan lære af.”

Opfordring til andre studerende
Anerkendelsen og det store skulderklap, som prisen 
giver, er netop baggrunden for, at Annemette og  
Katrine vil opfordre andre studerende til at søge  
Danica Prisen. 

”Det har været en stor oplevelse at være med i op- 
løbet om Danica Prisen og ikke mindst at vinde titlen 
som årets guldfugle 2019. Vi vandt prisen, fordi vi havde 
valgt et emne, vi fandt interessant samt arbejdede 
struktureret og målrettet med specialet for at opnå 
det bedste produkt. Vi vil derfor opfordre andre stu- 
derende til at undersøge et nytænkende og spænden- 
de emne i kandidatafhandlingen. Hvis man arbejder 
engageret, vil det resultere i en god afhandling og 
en mulighed for at vinde Danica Prisen. Vi kan derfor 
kun anbefale andre studerende at stræbe efter et 
godt speciale, da en indstilling til Danica Prisen er et 
skulderklap fra revisionsbranchen og giver mange 
muligheder fremadrettet,” lyder opfordringen fra de 
to guldfugle anno 2019.

Det er vigtigt, at Danica Prisen favner bredt inden for 
revisionsbranchen, derfor ser de to guldfugle positivt 
på udvidelsen af Danica Prisen til også at inkludere 
skat som hovedområde.
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Navn: Katrine Hauge  
 Lauritsen
Alder: 27
Studiested: CBS
Afhandling: Forventningskløften  
 ved revision af skat – 
 Analyse af forvent- 
 ningskløften ved  
 revision af skat  
 mellem revisorer,  
 kunder og offent- 
 ligheden, samt hvor- 
 dan denne mindskes 
Job: Revisor i EY
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Statsautoriseret revisor Marianne Z. Svenningsen 
var vejleder for Annemette Engel Jonasen og  
Katrine Hauge Lauritsen, der vandt prisen som 
årets guldfugle ved Danica Prisen 2019 for deres 
specialeafhandling om forventningskløften ved  
revision af skat. En afhandling, som Marianne 
beskriver som helt igennem gennemarbejdet,  
og hvor det hele går op i en højere enhed. 
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Tilbage i 2018 var statsautoriseret revisor Marianne 
Z. Svenningsen vejleder for guldfuglene Annemette 
og Katrine, der løb med hovedpræmien ved Danica 
Prisen 2019. En pris, som gjorde Marianne stolt som 
vejleder.

”Det er meget velfortjent, at Annemette og Katrine 
løb med sejren. De har lavet et unikt stykke arbejde. 
De har fundet et interessant emne, de er blevet på 
bolden, de har rejst sig op, når de er væltet omkuld, 
og de er bare blevet ved og ved og ved. De formåede 
at anvende teorien på empirien og få det hele til at 
spille sammen. Og så får man også et godt resultat,” 
fortæller Marianne, og tilføjer:

”Jeg er super stolt på deres vegne. Og jeg synes, at det 
er vigtigt at understrege, at det er deres opgave. Som 
vejleder spiller man selvfølgelig en rolle, men man skal 
aldrig nogensinde tage æren fra kandidaterne. Det 

afhænger i høj grad af deres evne til at tage imod de 
input og de udfordringer, som de får fra vejleder, og 
det har Annemette og Katrine været super gode til.”

Som vejleder påtager Marianne sig rollen som inspi- 
rator og sparringspartner, og hun gør en dyd ud af at 
udfordre de studerende.

”Allerede første gang jeg møder kandidaterne, ser jeg 
ofte et potentiale – et potentiale, der i mange tilfælde 
er større, end de selv tror. Det, der virkelig driver mig 
som vejleder, er at få lov til at udfolde det potentiale, 
som jeg kan se hos kandidaterne,” siger hun.

Ifølge Marianne giver Danica Prisen noget robusthed 
til den enkelte kandidat. Samtidig har prisen et godt 
ry i branchen, og det er derfor ikke uden betydning 
at vinde Danica Prisen. Derfor opfordrer Marianne de 
studerende til at holde øje med prisen og gå efter den.

Marianne Z. Svenningsen:  
Et unikt stykke arbejde, der giver 
branchen større indsigt



Anders Dons, CEO og  
partner i Deloitte, ved sidste 

års prisoverrækkelse.

Delkåringer

14 DANICA PRISEN 2020  

Forud for den store prisoverrækkelse afholder 
vi delkåringer øst og vest for Storebælt. Danica 
Prisen er en national begivenhed, som søger at 
række ud til hele Danmark for at finde de bedste 
talenter i revisorbranchen. Derfor afholder vi 
forud for den store prisoverrækkelse på Børsen i 
København to delkåringer: én delkåring vest og én 
delkåring øst for Storebælt. Delkåringerne har til 
formål at koble det faglige miljø på universiteterne 
sammen med revisorbranchen og dens forening. 
Til delkåringerne finder vi tre lokale vindere, som 
går direkte videre til den store prisoverrækkelse 
på Børsen. Arrangementet er en festlig dag, som 
afsluttes med en reception, og der vil derfor være 
gode muligheder for at netværke med branche-
folk og studerende.

Vest for Storebælt:  
Beierholm i Kolding,
5. oktober 2020

Øst for Storebælt: 
EY i København,
23. september 2020
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” Danica Prisen er med til, at der kommer fagligt 
dygtige folk til revisorbranchen. De studerende ud-
viser stor motivation for at være med til at bidrage 
med ny viden og udvikle områder inden for revision 
og regnskab. Samtidig skaber det gode og attraktive 
fremtidsmuligheder for deres videre karriere i revi-
sionsbranchen. Uanset om man vinder Danica Prisen, 
så giver det at være nomineret til prisen stor anerken-
delse i branchen og er noget, som man kan være stolt 
af at have på CV’et.” 

” Danica Prisen har stor betydning for de studeren-
de og vejlederne på cand.merc.aud.-studiet og i sær-
deleshed for vinderne af prisen. Prisvinderne er typisk 
karakteriseret ved at have et kæmpe drive og være 
personer, som virkelig vil frem i deres karriere. Flere af 
prisvinderne har da også potentialet til ret hurtigt at få 
en ledende stilling i de revisionshuse, hvor de er ansat. 
Der er stor prestige koblet til at modtage Danica 
Prisen, og for de studerende er det attraktivt at være 
indstillet til prisen. Danica Prisen medfører et højere 
ambitionsniveau i særdeleshed blandt de studerende, 
men også blandt vejlederne. Både studerende og 
vejledere er villige til at yde en større indsats, der med-
fører et generelt højere fagligt niveau på studiet. Det 
betyder, at vi med Danica Prisen får fagligt dygtigere 
kandidater til branchen, som stræber efter at komme 
frem i deres karriere.”

Danica Prisen uddeles til de bedste og mest innovative afhandlinger på cand.merc.
aud.-studiet, men prisen er mere end blot det. Den giver et skub til vindernes karri-
ere, og den styrker studiemiljøet på universiteterne, hvor motivationen for at lave 
den gode specialeafhandling øges. 

Rikke Holmslykke, Ph.d., adjunkt 
på Syddansk Universitet og stats- 
autoriseret revisor i Beierholm

Lars Knage Nielsen,  
statsautoriseret revisor  
og partner i Deloitte
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Mere end bare en pris
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Den prestigefyldte Danica Pris uddeles hvert år til de 
bedste og mest innovative kandidatafhandlinger på 
cand.merc.aud.-studiet. Formålet med prisen er at 
fremme forskning inden for skat, revision og eksternt 
regnskabsvæsen.

I år er det 30. gang, at FSR – danske revisorer ud-
deler Danica prisen i samarbejde med Danica 
Pension. I begyndelsen af efteråret afholdes to lokale 
delkåringer på henholdsvis Syddansk Universitet i 
Kolding og Copenhagen Business School i Køben-
havn, hvor tre lokale vindere øst og vest for Storebælt 
kåres. De seks vindere går videre til finalen, som finder  
sted fredag den 23. oktober i Børssalen i København 
ved en højtidelig og festlig begivenhed.


