
SUMIT SUDAN  
“Jeg har altid betragtet mit arbejde som en hobby, og derfor 
synes jeg, at det er rigtig sjovt at gå på arbejde hver dag!”
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Leder 3

Velkommen til en fremsynet branche, som står 
på skulderne af digitaliseringen og de forret-
ningsmuligheder, den nye teknologi rummer. 
Velkommen til en ambitiøs forening, som 
bestræber sig på at være et skridt foran sine 
medlemmer. Velkommen til FSR Studerende.

Som studerende befinder du dig i et vadested, 
hvor du skal fokusere på studierne samtidig 
med, at du skal tage de første skridt op ad  
karrierestigen - og så gør det jo ikke noget, at 
der sker noget sjovt og anderledes indimellem. 

Vores fornemste opgave er at understøtte et 
aktivt og udbytterigt studieforløb på en inspir-
erende og vedkommende måde. Vi arrangerer 
faglige og festlige events. Vi stiller mentorer 
og karrierevejledere til rådighed.  Vi sørger for, 
at du kan få gratis adgang til relevant fagligt 
materiale. Vi skaffer gode rabatter til trendy 
cafeer og tøjbutikker. Og vi sørger for, at du 
kan få den bedste eksamenstræning til favora-
ble priser. 

Der er blot nogle af de fordele, der er ved at 

være medlem af FSR Studerende. Derudover 
får du adgang til et værdifuldt professionelt 
netværk, som både kan bane vejen for et  
studiejob og en karriere sidenhen i revisor- 
branchen. Vi står som noget helt nyt også  
klar med økonomisk sparring til din privat 
økonomi. 

Som medlem får du også glæde af FSR – danske 
revisorers lobbyapparat, som bl.a. har været 
med til at bane vejen for forsøgsordninger med 
en erhvervskandidatuddannelse. De studeren-
de, der arbejder næsten fuldtid ved siden af 
studiet skal derfor ikke længere skal betale for 
at studere.

I øjeblikket er vi ved at se på, hvad den ny 
teknologi og digitaliseringen betyder for 
revisorbranchen og dens ydelser. I den 
forbindelse har vi etableret et et innovation-
slab, hvor vi har inviteret unge kandidater, 
nyligt udklækkede revisorer og studerende til 
at diskutere og drøfte de muligheder den ny 
teknologi og digitaliseringen rummer. Ikke bare 
når det gælder branchens ydelser og services, 
men også når det gælder kravene til kompe-
tencer og uddannelse. 

Jeg er overbevist om, at der er værdifuld 
inspiration at hente hos en generation, som 

er digitale på alle dimensioner og opvokset 
med mobiltelefoner, tablets og sociale medier. 
Derfor vil jeg mødes mindst en gang årligt 
med deltagerne for at få ideer og input til det 
faglige og politiske arbejde. Som medlem af 
FSR Studerende har du mulighed for at blive 
en del af dette innovationslab og være med til 
at præge udviklingen i revisorbranchen.   

Jeg ser frem til at byde dig velkommen i FSR 
Studerende. Sammen med vores professio- 
nelle leverandører og betroede samarbejds- 
partnere vil vi stå på tæer for, at du kan få lidt 
ekstra ud af studietiden.

Charlotte Jepsen 

AF CHARLOTTE JEPSEN  
ADM. DIREKTØR
FSR – DANSKE REVISOERER

Første skridt  
på karriere- 
stigen 



5 FORDELE 
DER STILLER  
DIG STÆRKT  
I DIN STUDIE- 
TID

I løbet af studietiden kan det 
være rart at være en del af et 
netværk, hvor ens branche 
bliver belyst. 

Hos FSR – danske revisorer leverer vi viden om 
revision, regnskab og SKAT til mere end 5000 
medlemmer – også viden som du som stude- 
rende kan få glæde af, og som kan stille dig 
stærkere i løbet af din studietid. Vores med-
lemmer har job i revisionsbranchen eller som 
CFO, økonomichef eller regnskabsansvarlig. 

Vores primære arbejde er bl.a. at skabe 
netværk for økonomi, regnskab og revision. 
Det er også vigtigt for os som forening at 
sikre tilgangen af kvalificeret arbejdskraft til 
revisor-branchen. Det er lige præcis derfor, at 
vi har skabt FSR Studerende.

Som medlem af FSR Studerende hjælper vi dig 
til at stå stærkere fagligt og opbygge et stærkt 
netværk. Vi planlægger arrangementer og 
fester, som kan udvide dit netværk og klæde 
dig godt på til at begå dig i branchen. Vores 
arrangementer har som oftest temaerne karri-
ere, økonomi, SKAT eller noget aktuelt, som vi 
mener, bør belyses for dig. 

Uanset om du planlægger en karriere i eller 
uden for revionsbranchen, er et medlemskab 
hos FSR Studerende en rigtig god start. Vi 
kalder det ”Value for money” – for med vores 
fordele er medlemskabet tjent hurtigt ind.

Hvem kan blive medlem? 
- Cand.merc.aud. 
- HD 1. eller 2.del 
- HA
- Revisorelev /-trainee
- Finansbachelor 

- Financial controller / Finansøkonom 
- Akademiuddannelse i finansiel rådgivning.  

Bliv medlem af FSR Studerende 
Vil du gerne have lidt ekstra ud af studietiden? 
Tilmeld dig inden 1. oktober og få resten af 2017 
gratis. Meld dig ind på www.fsr.dk/fsrstuderende 

Facebook fanside 
Husk i øvrigt at hold dig opdateret omkring 
nyheder, arrangementer, kurser på vores  
Facebookfanside: FSR Studerende. 

Har du spørgsmål? 
Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen 
til at kontakte FSR Studerende ansvarlig 

Isabella Beck Jørgensen 
mail: ibj@fsr.dk
telefon: 3369 1096
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2 Bliv en del af et  
 stærkt netværk

5 FSR  
 Fordelsklub

Du får fri adgang til artikler om revi-
sion, regnskab og SKAT. Med denne 
adgang vil du have bedre muligheder for at 
løse problemstillinger og løse opgaver på 
studiet eller på din arbejdsplads. 

Deltag i eksamensforberedende kurser hos  
Aspiri og få 500 kr. i rabat pr. kursus. Og 
med ét kursus er dit medlemskab faktisk 
betalt. Du skal læse CMA for at få de 500 kr.  
i rabat hos Aspiri. 

Her får du altid den relevante viden 
inden for revision, regnskab, skat og 
erhverv lige ved hånden, og når du studerer 
derhjemme. 

Hos os får du styrket dit netværk og 
din karriere ved at deltage i vores faglige 
arrangementer og virksomhedsbesøg. Vi 
sørger for at planlægge arrangementer 
som er fagligt givende, men som også sæt-
ter et smil på læben og er et sjovt afbræk 
på en travl hverdag. 

Opnå kontante 
rabatter på caféer,  
restauranter, bøger 
og meget mere. 

Medlemsfordele

STÅ STÆRKERE
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SUMIT SUDAN  
DET SORTE BÆLTE  

I REVISION

Som barn var drømmen 
at blive professionel  
inden for Taekwondo, 
og når man møder 
ham en sommerdag i 
juli foran Deloitte på 
Weidekampsagde er 
det iført sort bælte. Det 
sorte bælte i revision. 



Sumit Sudan

Alder: 36 år
Uddannelse: HD-R, cand.merc.aud. og stats- 
 autoriseret revisor (DK + US) 
Jobtitel: Partner, Deloitte
Særlige arbejdsområder: Revision og rådgivning af globale  
 børsnoterede kunder samt leder  
 af Deloittes IPO & Transaction  
 Services 
Mine tre favorit app’s: Instagram, Linkedin, Snapchat

Sumit Sudan vandt tilbage i 2008 Danica Prisen, og har de seneste 16 år arbejdet 
som revisor hos Deloitte. Sumit har været udstationeret til Deloitte & Touche i New York 
fra 2010 – 2012. Hans primære fokus er at rådgive en række større danske og internationale 
virksomheder inden for særligt pharma- og shipping industrien, og derudover bruger Sumit 
en større del af sin tid på at rådgive virksomheder om rejsen mod børsnotering. 

Sumit er tilknyttet Copenhagen Business School som ekstern lektor, vejleder og eksaminator. 
Sumit er endvidere forfatter til en række bøger udgivet af Karnov Group heriblandt ”Revision 
i Praksis”, og så er han også en del af FSR – danske revisorer, hvor han er underviser og retter 
opgaver hos SR-akademiet. 
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Hvordan er man en tillidsfuld revisor? 
Du skal kunne dit håndværk for at have ”licens 
to operate”. Det er der selvfølgelig mange, der 
kan. Men for at skabe tillid, skal du også kunne 
sætte det i kontekst med den virksomhed eller 
kunde, som du rådgiver samt rådgive med høj 
personlig og professionel integritet. Det er 
selve kombinationen af at kunne sit håndværk, 
sætte den i kontekst samt rådgive med inte- 
gritet, der er med til at skabe tillid. Det er også 
vigtigt, at man har en meget klar forståelse 
for den person, man rådgiver. Man skal altså 
kunne sætte sig ind i, hvad der er vigtigt for 
vedkommende. Kan man parre de egenskaber, 
er jeg overbevist om, at man som revisor er 
i stand til at skabe tillid og blive oplevet som 
en tillidsfuld revisor og rådgiver. Når man 
har tillid, så er man også i stand til sige ‘the 
unpleasant truth”, hvilket kan være nødvendigt 
i forskellige sammenhænge.

Synes du, at man som studerende lærer 
nok om tillid på studiet? 
Tillid er ikke noget, man mestrer gennem 
forelæsninger eller akademiske lærebøger. Det 
er noget, man skal opbygge gennem erfaring 
og solid personlig udvikling. Jeg synes, at der 
burde være langt mere fokus på tillid og på 
”business & leadership skills”. Det, man lærer 
på studiet, er jo selve håndværket, mens det 
interpersonelle er noget af det sværeste at 
lære - herunder at skabe tillid. Hos Deloitte har 
vi blandt andet revolutioneret vores uddannel- 
sesforløb således, at der kommer mere fokus 
på ” business & leadership skills”. På vores 
nye graduate-program Deloitte ChangeMaker 
vil man blandt andet få lagt grundstenene til 
centrale revisionsfaglige værdier og interper-
sonelle færdigheder. 

Har din tid i New York ændret din måde 
at arbejde på herhjemme i Danmark? 
Tiden i New York var meget anderledes end i 
Danmark. Alt fra kulturen, ”pacet”, arbejdsmil-
jøet til selve interaktionen med kunden eller 
kollegaen. Derudover er det, at arbejde i New 
York præget af meget konkurrence og derfor 
passer udtrykket ”If you can make it there, you 
can make it anywhere” virkelig! Tiden i New 
York har også gjort, at jeg har et andet udsyn, 
og jeg føler mig klart stærkere i dag grundet 
de to år derovre. Særligt har jeg sat pris på det 
globale udsyn og den forståelse, jeg har fået 

for forskellige kulturer. Jeg arbejdede  
med over 30 forskellige nationaliteter. På den 
måde lærte jeg, hvordan eksempelvis japaner- 
ne interagerer i en business situation, til hvor- 
dan en amerikaner eller dansker ville agere i 
samme situation. Det er vigtigt at kunne forstå 
og begå sig i disse forskellige kulturer for at 
kunne rådgive sine kunder bedst muligt, da vi 
kun ser, at vores verden bliver mere og mere 
international.

Det er ikke så tit, at man hører om cand.
merc.aud.-studerende, der tager på ud-
veksling. Er det noget, som du mener, de 
bør kaste sig ud i, hvis de får muligheden? 
Jeg synes, at alle CMA-studerende burde have 
seks måneder afsted. Seks måneder i Singa-
pore, New York, London eller hvor man nu 
selv ønsker. Det globale udsyn er kritisk, da 
vores verden bliver mere og mere global, og 
internationaliseringen kører rigtig stærkt. Har 
man ikke det globale udsyn, så kommer man 
bagud i game’et. 

Hvor ser du revisorerne skabe værdi  
i fremtiden? 
Der er ingen tvivl om, at revisionsfaget er 
under pres – vores kerneydelse er under pres. 
Det er netop derfor, at vi skal skabe værdi 
på andre måder. Det handler særligt om at 
komme med noget mere værdi gennem revi-
sionen, således at vi ikke blot leverer en com-
pliance ydelse, men også er med til at skabe 
værdi hos vores kunder. Vi skal blandt andet 
give dem noget indsigt i virksomheden, som 
de ikke selv har i dag eller er opmærksomme 
på. Når mine teams og jeg er ude og revidere, 
har vi både vores øjne og ører åbne. Vi får en 
masse input gennem organisationens forskel-
lige lag, som vi meget gerne skulle konvertere 
og bringe til direktionen og bestyrelsen, så det 
kan skabe værdi for dem. De skal eksempelvis 
vide; hvor kan de forbedre sig, og hvor kan 
de transformere sig til at være en stærkere 
og mere succesfuld virksomhed. Derfor tror 
jeg personligt, at vi skal transformere vores 
revision, så vi ikke er så fokuseret på, om tall-
ene er rigtige, som vi ellers har gjort i mange 
år. Vi skal blive mere fremskuende og se på, 
hvordan man kan optimere og derved få skabt 
en bedre virksomhed. Vi skal ikke gå hen og 
blive strategirådgivere, men jeg tror, vi bliver 
nødt til at være langt mere rådgivende og 

indsigtsfulde og dermed mere værdiskabende 
i vores tilgang.

Hvordan tror du, at digitaliseringen vil 
påvirke revisors arbejde? 
Digitaliseringen kommer utvivlsomt til at på-
virke måden at arbejde på, og gør det allerede 
i dag til en vis grad. Det er jo en kæmpe bølge, 
der ruller ind – og den kan overtage større 
dele af vores arbejde. Meget i vores fag kan  
automatiseres, så vi kan godt ende op med 
færre revisorer i fremtiden, hvis denne tendens 
fortsætter. Jeg håber dog, at vi er i stand til at 
flytte os fra det mere standardiserede arbejde 
til mere værdiskabende arbejde, hvor man ikke 
lige kan få en robot til at overtage – altså om-
råder der kræver menneskelig indsigt, ”touch” 
og forståelse.

Har du måtte give afkald på noget, for at 
være hvor du er i dag? 
Ja! Jeg har klart måtte give afkald på en række 
ting, da man selvfølgelig bliver nødt til at ofre 
noget for at nå til et vidst sted. Jeg har nok 
ikke set min familie og venner så meget, som 
jeg har ønsket. Efter jeg har fået en søn sidste 
år, er jeg dog begyndt at lave om på det, sam-
menlignet med før i tiden. Han har givet mig 
et helt nyt perspektiv på livet, og jeg arbejder 
på at få en større balance mellem arbejde og 
privatliv, da jeg tror denne balance er vigtig 
for netop at kunne være den bedst mulige 
version af mig selv derhjemme og på arbejdet. 
Men det er selvfølgelig svært, da mit arbejde 
er meget krævende, og der opstår konstant 
spændende muligheder. Derfor er jeg også 
begyndt at prioritere endnu hårdere i forhold 
til de opgaver, jeg påtager mig, samt andre ting 
jeg laver i min fritid. 

Vil du sige, at dit arbejde er gået hen  
og blevet en del af din identitet? 
Mit arbejde er selvfølgelig meget af min 
identitet. Det bliver det helt naturligt, når man 
er så passioneret omkring sit arbejde, og når 
man bruger så mange timer på det. Det er 
i virkeligheden nok fordi, at jeg ikke ser mit 
arbejde som et arbejde. Jeg ser det nærmere 
som en form for hobby, da det er så stor en 
del af mig. Jeg har aldrig nogensinde tænkt: 
”Åhh, nu skal jeg på arbejde”. Mit arbejde er 
simpelthen bare en del af mig – som en vane, 
jeg aldrig kommer af med. 



Har du en særlig rollemodel? 
Det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg har i hvert 
fald ikke nogen karrieremæssig rollemodel.  
Jeg har derimod nogle sportsmæssige rolle-
modeller. Min filosofi har altid været, at jeg ser 
mit arbejde som min sport. Som barn drømte 
jeg om at blive eliteatlet. Jeg har altid været 
meget begejstret for den måde elitesports-
folk lever på og den disciplin, de har i forhold 
til træningen. Jeg gik til Taekwondo i over 

10 år. Jeg opnåede det sorte bælte og vandt 
Danmarksmesterskabet og en række andre 
mesterskaber. Disciplinen jeg fik gennem 
Taekwondo, har jeg også brugt i min videre 
karriere, og det har bestemt være gavnligt. 

Hvad er dit bedste råd til studerende, 
når forelæsningerne føles lange og alt 
virker håbløst? 
Det skal nok betale sig! Tit kan man jo godt 

tænke: ”Hvad skal jeg dog bruge dette til” eller 
”hvorfor skal jeg sidde her”, men alle de ting, 
skal nok betale sig, hvis man arbejder fokuse- 
ret og disciplineret med sine ting. Det må man 
sætte sin lid til. Der er en mening med det hele! 
Og derudover er en af mine vigtigste råd altid at 
sigte over det mål, du normalvis ville sætte dig 
– for den vej igennem er du sikker på, at du som 
minimum når det mål, du ellers havde fastsat! 
Det har i hvert fald virket rigtig godt for mig.  
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CBS  
Entrepre- 
neurial  
day 2017

Torsdag d. 28 september  
2017
10:00 – 17:00 
CBS, Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Hos FSR – danske revisorer støt-
ter vi erhvervslivet og iværksæt-
teri, derfor har vi i år valgt at tage del i 
CBS Entrepreneurial day. Siden 2015 har 
CBS Entrepreneurial day bragt mere 
end 5.500 iværksætter-genier sammen 
for at diskutere strategi, erfaringer, 
udfordringer og for at blive inspireret 
til selv at komme i gang. 

Adm. direktør Charlotte Jepsen hos 
FSR – danske revisorer vil åbne dagen, 
og vi håber at se mange af jer. 

Det er gratis at deltage i dagen - så 
længe at du har dit iværksættergen 
med i tasken. 

CBS Entrepreneurial day er Danmarks 
største entrepreneur event, og vi håber 
meget at se dig. 

Det endelig program kan du se på  
Facebookfansiden: 
CBS Entrepreneurial day 



FSR samarbejder med 
ASPIRI om billig og  
effektiv eksamenstræ- 
ning, hvilket du med fordel 
kan bruge som Cand. merc.
aud.-studerende og medlem 
af FSR Studerende. 
ASPIRI blev grundlagt i 1993 med det formål 
at hjælpe studerende med at klare sig bedre 
til eksamen. I dag kan ASPIRI med over 150 
undervisere og forfattere og knap 300.000 
tilfredse kursister kalde sig Skandinaviens 
største og førende leverandør af eksamens-
forberedende kurser og kursusmateriale til 
universitetsstuderende.

ASPIRI udbyder kurser til alle obligatoriske fag 
på Cand.merc.aud.-studiet. Du vil på kurserne 

blive mødt af veluddannede, erfarne og kom-
petente undervisere med mange års erfaring 
som manuduktører. Du vil blandt andet møde 
Group CFO and COO P&I i ATP, Bo Foged, der 
underviser i Regnskab 1 og 2. 

Samarbejdet med ASPIRI gør det muligt for os 
at støtte dig i dit studie med højt kvalificeret og 
målrettet eksamensforberedende undervisning, 
der kan hjælpe dig med at komme effektivt 
igennem studierne og med et godt slutresultat.

Du får som medlem af FSR Studerende en sig-
nifikant rabat på 500 kr. pr. eksamensforbere-
dende kursus hos ASPIRI. Så med et enkelt 
ASPIRI-kursus er dit kontingent betalt.

Du opnår rabatten ved at kontakte Gitte 
Jensen på gje@fsr.dk, hvorefter der vil blive 
sendt en rabatkode til dig.

Læs mere på www.aspiri.dk
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Eksamens- 
forberedende  
kurser hos ASPIRI

STEPHAN VAN RENSBURG,  ADM. DIREKTØR, ASPIRI

ASPIRI hjælper hvert år over 
30.000 studerende til et bedre 
eksamensresultat!

VI SKABER RESULTATER

• 97 procent mener, at kur- 
 serne er alle pengene værd

• 98 procent føler sig bedre  
 forberedt til eksamenen

• 96 procent vælger at købe et 
 kursus igen inden for ét år



danskebank.dk/ung

Som studerende er der mange ting, du skal tage højde for. Du kan få brug for 
sparring og for at få svar. Og du kan roligt spørge løs. I Ung Direkte er vi et helt 
hold af rådgivere, der kan svare på alt det, der har med ung økonomi at gøre. 

Derudover har vi samlet en pakke til dig, som blandt andet indeholder rådgivning, 
kort og konti og de bedste digitale løsninger. Den koster 0 kr. 

Ring til os på 45 130 100 og hør mere.

Giv din økonomi 
et godt studieliv. Til 0,-

Ung 
Økonomi
Vi er her for at
gøre det nemt

210x275_studiestart_2017.indd   1 07/08/2017   10.30
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Går du og overvejer, hvilken vej du skal gå 
karrieremæssigt, men er lidt usikker på ruten 
derhen? Det kan også være, at du er i tvivl om, 
hvordan du skal positionere dig overfor din 
nuværende eller fremtidige arbejdsgiver? Så vil 
det at få en mentor hjælpe dig godt på vej. 

Dette er en unik mulighed for at sparre med 
frivillige mentorer fra landets revisionshuse. En 
mentorrelation er et forhold med et fokus på 
personlig udvikling, læring og networking. 

Forløbet strækker sig over 6-8 møder af ca. 1,5 
times varighed, fordelt over 8-12 måneder. Alle 

forløb begynder med et afklaringsmøde, hvor 
du og din mentor taler om forventningerne til 
det fælles forløb, aftaler omkring mødetids- 
punkter og vigtigst af alt, om der er god kemi 
og samme forudsætninger for succes. 

Tilmeld dig mentorordning 
Er du medlem af FSR Studerende og i gang 
med et relevant studie eller har du et studie-
job, kan du blive en del af FSR’s mentorord-
ning. For at få tildelt en mentor skal du udfylde 
et skema, som du finder her: www.fsr.dk/
mentor, og så skal du sende det afsted til FSR 
Studerende ansvarlig Isabella Beck Jørgensen. 

Få mere at vide om medlemsfordele og meld dig ind 
inden d. 1 oktober 2017 og få resten af 2017 gratis.

Fornavn

Mail

Et medlemskab koster 587,50 kroner årligt.

Telefon

Efternavn

Mentorordning  
– få sparring  
med en erfaren  
revisor 



FSR Studerende giver dig adgang til stor faglig viden, arrangementer, et unikt fagligt netværk og gode rabatordninger. FSR - danske revi-
sorer arbejder bl.a. for at skabe netværk for revisorfaget og sikre tilgangen af kvalificeret arbejdskraft. Og som medlem af FSR Studerende 
hjælper vi dig til at stå stærkere fagligt og opbygge et stærkt netværk.

Magasin udgivet af FSR – danske revisorer, brancheorganisationen  
for godkendte revisorer i Danmark.

Gratis adgang 
til StudieOnline 
Karnov skat & 
regnskab
Som medlem af FSR  
Studerende får du gratis 
adgang til StudieOnline  
Karnov, en online platform 
som du hurtigt kan slå op i. 
Når du har meldt dig ind, vil 
du få tilsendt en kode med 
posten (værdi 30.000 kr.). 

Hjemmestudie 
Når du sidder derhjemme eller på læsesal og 
forbereder dig til eksamen, hjælper Studie-On-
line dig igennem de svære emner. Slå hurtigt 
op i bl.a. skattelovene og bliv godt klædt på til 
eksamen. 

Med produktet har du adgang  
til modulerne Skat, Moms,  
Revision og Erhverv 

Du får adgang til de samme funktioner som 
de professionelle bruger – og de er kun et klik 
væk, når du har koden. 

Alt indholdet til StudieOnline Karnov Skat & 
Regnskabs enkelte moduler er nøje udvalgt, 
bearbejdet og kommenteret af landets føren-
de eksperter på området. Online platformen 
bliver daglig opdateret. 

Du kan læse mere om fordelen på  
fsr.dk/studerende 


