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Ismaeel Rasul: Danmarks  
yngste revisor 

Fra cand.merc.aud. til  
statsautoriseret revisor

Syv gode råd til at komme gennem  
AUD-studiet

Her får du inspiration og bliver opdateret på, hvad der rører 
sig i branchen. Du har mulighed for at netværke med  
nuværende og fremtidige kollegaer, eksperter og arbejds- 
givere, når vi samler hele branchen til Revisorbranchens 
årsmøde 2021 i Operaen på Holmen.

Dagen sætter både fokus på branchespecifikke problemstillinger 
og dykker ned i, hvordan vi sammen skaber et fortsat stærkt og  
konkurrencedygtigt Danmark. Bliv bl.a. klogere på det nye CSR- 
direktiv og hør Erhvervsminister Simon Kollerups bud på, 
hvordan Danmark kommer styrket ud af coronakrisen.

Vi ser frem til at byde dig vel- 
kommen til Revisorbranchens  
årsmøde 2021. 

Det er gratis at deltage. 

Kom med  
til Revisor- 
branchens 
årsmøde 2021 

Tid:  
21. september 2021  
kl. 10.00-17.00

Sted:  
Operaen
Ekvipagemestervej 10
1438 København K

Tilmelding
Læs mere og tilmeld 
dig på event.fsr.dk/
raa2021
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Velkommen til FSR Studerende. Velkommen 
til en forening, der vedholdende arbejder for 
at give dig fordele og hjælpe dig godt igen-

nem studietiden.

Velkommen til en moderne branche, som løfter en 
vigtig samfundsopgave ved at bidrage til et sundt,  
konkurrencedygtigt og ansvarligt erhvervsliv gen-
nem troværdige regnskaber og ved at mindske 
korruption og skatteunddragelse.

Velkommen til en branche fyldt med de skarpeste  
hjerner og talenter, der løfter denne samfunds- 
kritiske opgave med at styre dansk erhvervsliv i den 
rigtige retning.

Velkommen til en alsidig branche, som står på skul-
derne af ny teknologi og digitalisering, hvor du kan 
komme til at arbejde inden for mange spændende 
felter lige fra de klassiske discipliner som revision, 
regnskab og skat til rådgivning om klima og miljø 
samt håndtering af data- og cybersikkerhed.

Som studerende befinder du dig i et vadested, hvor 
du skal fokusere på studierne samtidig med, at du 
tager de første skridt ind i den karrierevej, der venter 
på den anden side.

At skulle jonglere studie, arbejde og fritid kan føre  
til, at den dårlige samvittighed bliver følgesvend  
en gang imellem i hverdagen. Det er ikke et godt  
udgangspunkt for et aktivt og udbytterigt studieliv,  
og det vil vi gerne hjælpe dig med at undgå. For det  
er i studietiden, at du har mulighed for at komme  
ud at rejse og være med på projekter, som giver  
dig værdifuld erfaring, udvikler dig og hjælper dig  
til at finde ud af, hvad der motiverer og driver dig.  
I en tid, hvor mange af de klassiske faglige opgaver  
bliver automatiserede og digitaliserede, er det  
netop mennesker med erfaring i bagagen, der har 
prøvet andet end at sidde på skolebænken, og som 
har kritisk sans og dømmekraft, som det fremtidige 
arbejdsmarked har brug for. Det vil vi gerne under-
støtte ved at hjælpe dig med at komme helt tæt på 
revisorbranchen.

Forudsætningen for at kunne vurdere en problem-
stilling og træffe beslutninger er, at de faglige kvali- 
fikationer er på plads. Fagligheden kan bare ikke 
stå alene. Vi ser det som vores fornemste opgave at 
støtte din faglige udvikling med events, hvor du kan 
lære fra de skarpeste eksperter fra revisorbranchen 
og samtidig etablere sociale netværk, som er værdi- 
fulde ikke bare i studietiden men også i din videre 
karriere.

Som studerende får du også glæde af FSR – danske 
revisorers lobbyapparat, som blandt andet har været 
med til at bane vejen for, at alle studiesteder tilbyder 
en erhvervskandidat, som gør det muligt at fastholde  
den succesfulde ordning med at arbejde i et af revi- 
sionshusene ved siden af studierne. Vores erfaring 
er, at vekselvirkningen mellem bøgerne og det teo- 
retiske på den ene side og det praktiske arbejde og 
kunderne på den anden side er med til at give et 
større udbytte af studietiden.

Vi er optagede af, at du skal stå stærkt både i og 
efter studietiden. Vi giver dig adgang til et eksklu- 
sivt netværk inden for branchen. Vi sørger for, at du 
kan få gratis adgang til relevant fagligt materiale.  
Vi skaffer gode rabatter til cafeer, tøjbutikker mv.  
Og vi sørger for, at du kan få den bedste eksamens- 
træning til favorable priser.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i FSR  
Studerende. Sammen med vores professionelle  
leverandører og betroede samarbejdspartnere vil  
vi stå på tæer for, at du kan få det bedste ud af  
studietiden.

— Vi er optagede af, at du  
skal stå stærkt både i og  
efter studietiden. Vi giver  
dig adgang til et eksklu- 
sivt netværk inden for  
branchen.

AF CAMILLA HESSELBY, 
FAGLIG DIREKTØR,  
FSR – DANSKE REVISORER

FSR Studerende
– et skridt på  
vejen til at stå 
stærkt både i og 
efter studietiden
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FSR – danske revisorer leverer viden om revision, 
regnskab, skat, CSR samt data- og cybersikkerhed til 
mere en 5000 medlemmer – alt sammen viden du 
som studerende kan få glæde af, og som stiller dig 
stærkere i din studietid.

En vigtig dagsorden for os som forening er at sikre 
kvalificeret arbejdskraft til revisorbranchen. For uden 
den rette arbejdskraft er det ikke muligt for branchen 
at bidrage til et sundt, konkurrencedygtigt og ansvar- 
ligt erhvervsliv. 

Derfor har vi har skabt FSR Studerende. Et netværk af 
dygtige og dedikerede studerende med interesse for 
økonomi, bæredygtighed og forretning, der tilsam-
men udgør en talentpool for branchen.  

Som medlem af FSR Studerende hjælper vi dig til 
at stå fagligt stærkere i din studietid, og vi giver dig 
mulighed for at opbygge et værdifuldt netværk i 
branchen. Du får fingeren på pulsen og modtager de 
seneste opdateringer om branchen og dit fagområde. 
Vi planlægger arrangementer og events, som kan  
udvide dit netværk og klæde dig godt på til at begå 
dig i branchen. Vores arrangementer tager udgang-
spunkt i aktuelle temaer, som vi mener, du kan have 
gavn af i dit studieforløb og i din videre karriere i 
branchen. Læs mere om FSR Studerende på  
www.fsr.dk/studerende

Hvem kan blive medlem?
Studerende på følgende uddannelser kan blive 
medlem af FSR Studerende:

• Cand.merc.aud.
• HD 1. og 2. del
• HA
• Revisorelev/-trainee
• Finansbachelor
• Financial controller/finans- 
 økonom
• Akademiuddannelse i finansiel  
 rådgivning.

Bliv medlem af FSR Studerende
Vil du gerne have ekstra ud af  
din studietid? Meld dig ind inden  
1. november og få resten af 2021 gratis. Meld dig ind på 
www.fsr.dk/blivstudiemedlem

Følg os!
Hold dig opdateret på nyheder, arrangementer, 
konkurrencer og medlemsfordele på vores Facebook 
og Instagram. Søg på FSR studerende.  

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte Ulrich Haase 
Nielsen på e-mail uhn@fsr.dk eller telefon 28 71 09 53 
med spørgsmål om FSR Studerende.

Som medlem af FSR Studerende bliver du en del af et stærkt 
netværk med fokus på revisorbranchen. Du får fingeren på pulsen 
og bliver løbende opdateret med relevante nyheder. Meld dig ind inden 
1. november og få resten af året gratis.

Bliv medlem af 
FSR Studerende
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• 500 kr. rabat på eksamensforberedende kur- 
 ser fra Aspiri til cand.merc.aud.-studiet eller  
 10 % rabat på HA Almen og HD-kurser.

• Gratis adgang til Karnovs StudieOnline og  
 Skat & Regnskab. Onlineportaler, der giver  
 dig viden inden for skat, regnskab, jura og  
 meget mere. 

 
Eksklusive 
rabatter

 
 

• Vores arrangementer bringer medlemmerne  
 tættere sammen på tværs af virksomheder  
 og landsdele. Arrangementerne skal styrke  
 de studerendes faglighed, netværk og  
 karrieremuligheder. 

• Du får inspiration og faglig viden via vores  
 webinarer med temaer og oplægsholdere  
 skræddersyet til dig.

• Vi støtter aktiviteterne og AUD-udvalgene på  
 universiteterne, så din studietid bliver endnu  
 sjovere.

 
Fællesskab, netværk 
og arrangementer

 
 

• Fri adgang til faglige artikler om blandt andet  
 revision og regnskab. 

• Nyheder via nyhedsbreve, podcasts eller ved  
 at følge os på de sociale medier. 

• Viden, der giver dig bedre muligheder for at  
 løse de faglige problemstillinger i opgaver  
 eller på din arbejdsplads. 

 
Faglighed, nyheder  
og podcasts

Medlemsfordele
FSR Studerende giver dig faglighed, fællesskab og 
rabatter!

Som medlem af FSR Studerende bliver du samtidig 
medlem af revisorbranchens forening og får derved 
adgang til et fagligt fællesskab af både studerende og 
færdiguddannede, godkendte revisorer og specialister 
inden for bl.a. skat, bæredygtighed og  
cybersikkerhed.
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Navn:
Ismaeel Rasul

Uddannelse:
Cand.merc.aud., SR

Jobtitel:
Manager i Deloittes  
TopTier-afdeling

ISMAEEL RASUL bestod i november sidste år revisoreksamen på 
børsgangen i København med bravur og kan skrive statsautoriseret 
revisor på CV’et i en usædvanlig ung alder.

ISMAEEL RASUL , MANAGER I 
DELOITTES TOPTIER-AFDELING

V  ed et hurtigt blik ligner Ismaeel Rasuls CV  
en snorlige rutebeskrivelse mod den titel, 
han siden november sidste år har kunnet 

bryste sig af: At være Danmarks på det tidspunkt 
yngste statsautoriserede revisor kort efter at være 
fyldt 27 år.  

Det hele begyndte i 2012, da Ismaeel Rasul som 18-
årig blev ansat i Deloitte som trainee. I dag har han 
titel af Manager i Deloittes TopTier-afdeling, hvor han 
arbejder med nogle af landets største virksomheder.

Derudover har han et ben i Deloittes afdeling for 
Assurance Offerings, hvor han yder rådgivning inden 
for komplekse regnskabsmæssige forhold blandt 
andet vedrørende IFRS, årsregnskabsloven og M&A.

Efter fire år hos Deloitte kunne Ismaeel Rasul i 2016 
sætte flueben ved HD-studiet på CBS. Han fortsatte 
videre på cand.merc.aud. og brugte den sparsomme 
tid ved siden af studier og fuldtidsarbejde på at 
undervise jævnaldrende på CBS. Derefter gik turen 
til SR-Akademiet, hvor han satte sig på skolebænk-
en, førend han overhovedet havde afleveret speciale 
på cand.merc.aud. To år senere var han i november 
2020 klar til at gå gennem nåleøjet til den afslut-
tende mundtlige eksamen på Børsen.  

Selvom Ismaeel Rasuls CV kan tage pusten fra de 
fleste, gør han op med glansbilledeforestillingen 
om sig selv. Ismaeel Rasul peger selv på, at dagen 
på Børsen uden sammenligning tæller som hans 
største bedrift og står som kulminationen på mange 
års intensive studier, lange eksamensforløb, hårdt 
arbejde og benhårde prioriteringer mellem karriere 
og privatliv.

Det stod heller ikke mejslet i sten, at Ismaeel Ra-
sul skulle være revisor. Han drømte om at blive 
børsmægler, som han havde set dem i amerikan-

ske film. Det var revisorbranchens muligheder for 
at kombinere uddannelse og fast arbejde, der kom 
til at trække i den arbejdsomme unge mand, som 
sideløbende med uddannelsen på handelsskolen i 
Ishøj havde knoklet sig fra flaskedreng op gennem 
hierarkiet i den lokale Super Brugsen. Så da de 
afsluttende eksaminer på handelsskolen nærme-
de sig, sendte han fire ansøgninger afsted til revi-
sorbranchen.

Ismaeel Rasul fik tilbudt en trainee-stilling i Deloitte, 
men et par uger tidligere havde en anden stor revi-
sionsvirksomhed ved en jobsamtale vejet og fundet 
ham for let til branchen. Det havde for en stund slået 
Ismaeel Rasul ud og fået ham til at overveje helt at 
lægge revisordrømmen på hylden.

Tre måneder inde i det traditionelle traineeforløb 
var Ismaeel Rasul igen i tvivl om, hvorvidt branchen 
var noget for ham. Han overvejede at rydde sit 
skrivebord og aflevere adgangskortet til det store 
domicil i Weidekampsgade på Amager. Det var en 
personlig omvæltning at passe et fuldtidsarbejde og 
være professionel i så ung en alder. Men den unge 
trainee fik mindet sig selv om at være taknemmelig 
for den chance, Deloitte havde givet ham og kunne 
mærke ledere og kolleger, som viste ham tillid og så 
et talent i ham.

Nye karrieremål
Når coronakrisen lægger sig, er planen på sigt, at 
turen skal gå fra Deloitte i København til Storbritan-
nien, hvor Ismaeel Rasul skal udstationeres til et af 
Deloittes London-kontorer og arbejde med store 
internationale virksomheder. Han ser frem til de 
mange nye udfordringer og den faglige komplek-
sitet, der følger med kunder af den kaliber. Storbri-
tannien er ikke ukendt land for Ismaeel Rasul. Han 
har engelsk pas og familie i landet. Hans forældre, 
der i 70’erne forlod Pakistan, boede i en kort peri-
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ode i Storbritannien, inden de kom til Danmark. 
Forældrenes plan var egentlig at flytte tilbage til 
Storbritannien efter en rum tid, men de stortrivedes 
i Danmark.

Ismaeel Rasul kender ikke afrejsedatoen til London 
endnu. Ventetiden planlægger han blandt andet at 
bruge på at udvide kundeporteføljen. Nogle af de 
store flagskibe i dansk erhvervsliv skal i nær fremtid 
skifte revisor på grund af reglerne om rotation. Is-
maeel Rasul har bestemte virksomheder i kikkerten, 
og han kalder det for lidt af en kraftpræstation, hvis 
det kommer til at lykkes ham og revisorkollegerne at 
vinde kunderne.

Fik kunde på børspodiet
For kort tid siden hjalp Ismaeel Rasul en af sine mel-
lemstore kunder med at få en plads på børspodiet. 
Børsnoteringer er kendt som ressourcekrævende 
processer med prospekter over de forskellige risici  
ved at købe aktier i selskabet. Historien om børs- 
noteringen er bare en blandt mange spændende 
arbejdsopgaver, der får Ismaeel Rasul til at lægge 
energi i firmaet, og hvor han ser sig selv skabe værdi 
for kunderne. Han ser det også som en tillidserklæ- 
ring til sit arbejde, når analytikere, investorer og an-
dre regnskabsbrugere træffer vigtige beslutninger 
om hans større kunder på grundlag af regnskaber, 
som han har været med til at revidere, eller når en  
af hans mindre kunder ringer og beder om økono- 
misk sparring til at udvikle forretningen.

Work-life balance
Ismaeel Rasul taler om sit travle arbejdsliv med 
stoisk ro. Han lægger ikke skjul på, at arbejdet er 

prioriteret og giver ham en masse energi. Dog går 
han ikke på kompromis med at finde tid til familie 
og venner. Han kommer langt ved at være åben om 
sine prioriteter og sige fra, hvis arbejdspresset bliver 
for stort. For eksempel har Ismaeel Rasul aldrig 
jagtet 12-taller på studiet, selvom eksamensbeviset 
bærer præg af flotte karakterer. For ham siger høje 
karakterer ikke altid noget om talent. I stedet har 
han koncentreret sig om at omsætte de teoretiske 
kompetencer fra uddannelsen til praksis og skrive 
opgaver, han lærte noget af.

Ismaeel Rasul er enormt glad for kulturen i Deloitte, 
som han kalder et af livets vigtigste fællesskaber. 
Der er plads til at være ung og ambitiøs på samme 
tid. I revisionsforretningen er overarbejdsbetaling for 
nylig afskaffet, og medarbejdere honoreres i højere 
grad for den værdi, de skaber for kunderne – uanset 
timerne, de bruger på det. Han kalder beslutningen 
om en ny lønmodel modig og nødvendig og gør 
sit til at give kulturændringen luft under vingerne. 
Han hører til den nye generation, der ikke gider at 
arbejde solen sort.

Ismaeel Rasul kan allerede se en positiv forandring 
i timeregnskabet, men kan også mærke, at det 
tager tid at udvikle en revisionsforretning, der kører 
mere jævnt og stabilt hele året og giver de ansatte 
en mere forudsigelig og fleksibel hverdag trods den 
tilbagevendende højsæson for regnskaber. Ismaeel 
Rasul har et par idéer, som han tror kan være med 
til at flytte Deloitte og revisorbranchen i den rigtige 
retning.

Alder er bare et tal
Ismaeel Rasul vil gerne slå til lyd for, at virksomheds- 
ledere bliver bedre til at give de unge ansvar og lade 
dem være med til at forme fremtidens forretninger 
– han mener, at de unge kan mere, end mange tror, 
og selvom de unge til tider vil komme til at fejle, så 
vil de lære af det, og det vil medvirke til at udvikle 
forretningen i endnu større omfang. Indimellem kan 
Ismaeel Rasul godt se det overvældende i, at en i 
hans unge alder har autorisationen til at underskrive 
en erklæring på et årsregnskab og på nuværende 
tidspunkt sidder med ansvar for revisionen af nogle 
af landets største virksomheder, men han minder 
om, at han har otte års arbejdserfaring at have det i. 

Fem hurtige til  
Ismaeel Rasul
Kan du sætte lidt ord på din oplevelse på Børsen,  
da du var til revisoreksamen?
For mig var revisoreksamen det ultimative – både 
fagligt men også personligt. Jeg har efterhånden 
været til mange eksamener, og jeg har aldrig haft 
svært ved det eller været bange for det. Det var jeg ved 
revisoreksamen. Set i bakspejlet undrer jeg mig lidt 
over, hvorfor jeg var nervøs. Det var jo ikke så slemt.

Hvordan var det at gå på SR-Akademiet  
sammenlignet med tidligere studier?
Jeg blev overrasket over, hvor lærerigt SR-Akademiet 
var. På SR-Akademiet får du lov til at sidde sammen 
med måske 100 af de dygtigste hoveder inden for 
faget revision og regnskab med rig mulighed for at 
udveksle meninger og holdninger omkring prak-
tiske dilemmaer og debatter. Det er utroligt lærerigt.

SR-Akademiet er en rejse i forhold til personlig 
udvikling og modenhed. Du bliver trænet i at kunne 
træffe beslutninger selv. På kontoret har jeg tidligere 
været vant til at kunne spørge nogen, som har for- 
klaret mig, hvordan jeg skulle håndtere tingene. På 
SR-Akademiet fik jeg træning i selv at skulle sidde i 
den varme stol. 

Du har omkring ni års erfaring fra branchen. 
Hvordan har det seneste år været?
Da jeg blev færdig med cand.merc.aud., troede jeg,  
at jeg havde al teori på plads og dermed kunne løse 
alting selv. Det kunne jeg ikke. Ikke kun fordi det hand- 
lede om teorien, men det handlede lige så meget 
om, hvordan jeg skulle tilgå en given problemstilling. 
Jeg troede, at jeg efter at have afsluttet cand.merc.
aud. havde fået den fulde selvstændighed, men den 
har jeg først fået efter min autorisation. Jeg synes, at 
selvstændigheden utvivlsomt har været det fedeste. 
Den åbner mange døre.

Hvilken værdi bidrager revisorerne med?
Jeg synes, at det er tilliden i samfundet. Vi er offentlig- 
hedens tillidsrepræsentanter, og vi skal agere offent- 
lighedens vagthund. Det synes jeg er den ene ting. 

Den anden ting er at hjælpe vores kunder. Jeg synes, 
at det er det allermest værdiskabende, når kunderne 
ringer og spørger om hjælp, og jeg kan få lov til at 
trække på min erfaring og foreslå, at de griber det an 
på en bestemt måde. Langt hen ad vejen får jeg lov til 
at køre det hele selv. På den måde får jeg en helt unik 
mulighed for at komme med ind i maskinrummet på 
nogle af landets største og vigtigste virksomheder. 

Hvad er dit bedste råd til nye  
cand.merc.aud.-studerende?
Jeg har to råd. Det første råd er at tage det roligt. 
Jeg ser nogle gange, at det kan blive et karriereræs, 
hvor det gælder om at blive statsautoriseret revisor 
som den yngste eller den hurtigste. Sådan havde jeg 
det nok også lidt selv. I starten af min karriere skulle 
jeg bare frem – og jeg kiggede mig ikke tilbage. Men 
jeg kan mærke, at der hvor jeg virkelig har rykket 
mig, er da det gik op for mig, at der skal være balan- 
ce i ens karriere og private liv. Jeg tror, at balancen 
giver mentalt overskud til at lære ting, som ikke bare  
kan læses i en bog, men som handler om det brede- 
re perspektiv og at kunne læse mennesker og situa- 
tioner. Det er vigtige kompetencer at have som revi- 
sor. Min pointe er, at de studerende skal tage det roligt, 
og at det hele nok skal komme, når tiden er til det.

Mit andet råd til de studerende er et, jeg selv fik, da 
jeg startede. Det er egentlig meget simpelt: Vær 
nysgerrig. Det fedeste ved mit studie- og karriere-
forløb var, at hver gang jeg var på studiet, kunne 
jeg direkte relatere de ting, vi talte om, til min 
dagligdag på kontoret. Det betød, at jeg ofte stillede 
spørgsmålstegn, når jeg sad med en kundeopgave. 
Opgaverne fra revisionskontoret passer ikke altid 1:1 
med lærebøgerne, og der er en positiv synergi mel-
lem studie- og arbejdsliv, hvilket nok er noget af det, 
som jeg synes, er det fedeste ved at være revisor.  
Abstrakte begreber blev letforståelige, fordi jeg 
kunne relatere dem direkte til mit arbejde. Det er 
værdiskabende. Du kan se det fra dag til dag på 
arbejdet, at du bare lærer mere og mere teori, og du 
kan bruge det både den ene og den anden vej. Jeg 
synes virkelig, at der er ramt plet med det her karri-
ereforløb, og nysgerrigheden har hjulpet mig dels på 
studiet men også på revisionskontoret, og jeg er ikke 
i tvivl om, at den har været helt afgørende for, at jeg 
er der, hvor jeg er i dag.

Når coronakrisen lægger sig, 
er planen, at turen skal gå til 
Storbritannien, hvor Ismaeel 
Rasul skal udstationeres til et 
af Deloittes London-kontorer 
og arbejde med store inter- 
nationale virksomheder. 

FSR Studerende 1110 PORTRÆT
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Danica Prisen  
– for cand.merc.
aud.’ere med 
ambitioner
FSR – danske revisorer og Danica Pension uddeler 
hvert år Danica Prisen for de bedste kandidatafhandlinger på 
cand.merc.aud.-studiet. I år uddeler vi prisen for 31. gang. 

Når vi spørger de tidligere vindere, siger de 
samstemmende, at Danica Prisen er noget 
helt særligt. Prisen er et ærefuldt skulder- 

klap. Prisen er en blåstempling. Og prisen har banet 
vej for attraktive karriereforløb.

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 dygtige ambitiøse kandidater, der 
kan bringe ny faglig viden, energi og vitalitet til revi-
sorbranchen og til dansk erhvervsliv. Dygtige kandi-
dater er eftertragtede – og det gælder i særdeleshed 
dem, der har vundet Danica Prisen. Derfor skal der

SIDSTE ÅRS VINDERE
Jeppe Knøss Jensen og  
Simon Bøgh Uldbjerg
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lyde en stor opfordring til alle, som opnår topkarak-
ter for deres kandidatafhandling, til at stille op og 
komme i betragtning til Danica Prisen.

ANSØGNINGSBETINGELSER
For at komme i betragtning til Danica Prisen skal 
følgende betingelser være opfyldt:

• Kandidatafhandlingen skal være skrevet på  
 cand.merc.aud.-studiet inden for hovedområderne  
 skat, revision og eksternt regnskabsvæsen.
• Kandidatafhandlingen skal have opnået karak- 
 teren 10 eller 12
• Vejleder af kandidatafhandlingen skal skrive en  
 udtalelse om afhandlingen
• Afhandlingen skal være bedømt i perioden 1. juli  
 2021 – 30. juli 2022

Vi skal modtage ansøgningen senest den 15. juli 
2022 – årets ansøgningsskema kan downloades på 
www.fsr.dk/danicaprisen

Ansøgningsskemaet offentliggøres i løbet af  
efteråret.

BEDØMMELSEN
Afhandlingerne bedømmes uvildigt af et udvalg 
bestående af: 

• Claus Holm, Ph.D., professor på Aarhus Universitet
• Lars Knage Nielsen, statsautoriseret revisor og  
 partner i Deloitte
• Liselotte Madsen, Ph.D., professor på Aalborg  
 Universitet
• Pernille Pless, Tax Director i EY
• Peter Thor Kellmer, statsautoriseret revisor i  
 Beierholm
• Rikke Holmslykke Kristensen, Ph.D., adjunkt på  
 Syddansk Universitet og statsautoriseret revisor i  
 Beierholm
• Thomas Riise Johansen, Ph.D., MSO Professor på 
 Copenhagen Business School 

Der vil blive lagt vægt på, om afhandlingen indehold-
er nytænkning, dokumenterer nye tiltag og giver 
forslag til arbejdsmetoder og rapporteringsformer. 

PRISER
1. plads: 30.000 kr.
2. plads: 20.000 kr.
3. plads: 10.000 kr. 

Der bliver afholdt to lokale delkåringer. En øst for 
Storebælt og en vest for Storebælt.

De lokale vindere går videre til den landsdækkende 
prisoverrækkelse, hvor revisorbranchens nye guld- 
fugle bliver kåret.

MERE END BARE EN PRIS
Danica Prisen uddeles til de bedste og mest nytæn- 
kende afhandlinger på cand.merc.aud.-studiet, men 
prisen er mere end blot det. Den giver et skub til 
vindernes karriere, og den styrker studiemiljøet på 
universiteterne, hvor motivationen for at lave den 
gode specialeafhandling øges. 

Fra cand.
merc.aud. til 
statsautoriseret 
revisor

Nyeste optagelsestal fra landets fire universi-
teter viser, at tilstrømningen til cand.merc.
aud.-studiet er overvældende. Det er et posi- 

tivt udviklingstegn. Men skal revisorbranchen hono- 
rere den stadig større efterspørgsel i samfundet efter 
revisorernes ydelser, er der behov for, at flere fremover 
forfølger en karriere i revisorbranchen og bliver stats- 
autoriserede revisorer. 

I 2021 er der foreløbigt optaget 707 1 cand.merc.
aud.-studerende på landets fire universiteter. Siden 
2003 er optaget steget med over 40 procent. Det er 
et positivt udviklingstegn, idet branchen er udfordret 
af, at antallet af godkendte revisorer er på det laveste 
niveau i mange år. Cand.merc.aud.-studiet er første 
del af den uddannelsesmæssige hovedvej til at blive 
statsautoriseret revisor.

Alle større virksomheder skal have en revisor til at 
give regnskabet en påtegning, og i juni 2021 indgik 
regeringen med et bredt flertal blandt Folketingets 
partier en aftale om revisorpligt for visse SMV’er.  
Desuden er der et voksende behov for at bruge  
revisorer i forbindelse med erklæringer om bære- 
dygtighed, GDPR og cybersikkerhed. Efterspørgsel 
efter revisorer, som den offentlige tillidsrepræsen- 
tant, er dermed historisk høj. 

Det er derfor helt afgørende for revisorbranchen og 
erhvervslivet generelt, at der fremover bliver uddan- 
net flere statsautorisede revisorer. Branchen er nem-
lig udfordret af, at antallet af godkendte revisorer 
er faldet med 25 procent på bare otte år. Fra 4.300 
godkendte revisorer i 2012 til kun godt 3.200 i 2020. 

Faldet i antallet af revisorer forventes at fortsætte i de 
kommende år, da cirka 60 procent af de godkendte 
revisorer enten har nået pensionsalderen eller gør det 
inden for de næste 10 år.

Vejen til at blive statsautoriseret revisor
Efter man har bestået sin cand.merc.aud. og har mini- 
mum tre års relevant erhvervserfaring hos et revisions- 
kontor, kan man blive indstillet til revisoreksamen. 
Minimum ét af de tre års erfaring skal opnås efter endt 
kandidatuddannelse. De fleste, som tager revisorek-
samen, deltager på SR-Akademiet, som FSR – danske 
revisorer udbyder. Det er et treårigt uddannelsesforløb, 
som man følger sideløbende med sit arbejde på et 
revisionskontor, inden eksamensindstillingen.

Den 1. januar trådte en ny forbedret eksamensform 
for revisorer i kraft, som uden at sænke det faglige 
niveau skal gøre det muligt at få flere kandidater 
gennem nåleøjet. Den nye revisoreksamen betyder, at 
der fremover er mere fokus på revisorernes kerneop-
gave som offentlighedens tillidsrepræsentant, og at 
den skriftlige eksamen igen bliver samlet i én skriftlig 
prøve. Den nye revisoreksamen er mere tidssvarende, 
og det er forventningen, at eksamensforløbet bliver 
mere attraktiv for flere kandidater. 
 
Kilde: FSR – danske revisorers Brancheanalyse 2021

1  Optagelsestal for 2021 er foreløbigt. Det endelige optagelsestal fra landets fire universiteter offentliggøres først i løbet af efteråret 2021.
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1 Vær social aktiv  
 på studiet
 

Med et fuldtidsstudie og et arbejde 
kan kalenderen hurtigt blive fyldt 
op, og det kan derfor være svært 
at finde tid til de sociale arrange-
menter på studiet. Dog vil dem, 
der engagerer sig socialt på studi-
et, være i lavere risiko for at droppe 
ud og samtidig ønsker de fleste 
arbejdsgivere i dag, at man har 
personlige referencer. Derfor vil 
socialt engagement både være til 
gavn for studie og karriere, og det 
vil give en mindeværdig studietid 
efterfølgende.

Både AUD-udvalget og FSR – dan-
ske revisorer afholder løbende ar-
rangementer i løbet af et studieår, 
hvorfor der er rig mulighed for at 
møde de medstuderende og ska-
be et netværk.

2 Prioritér introugen  
 og det første  
 AUD-arrangement

Det vigtigste sociale arrangement 
er introugen, fordi det er her, man 
får nye bekendtskaber og skaber 
vedvarende relationer.

De personer, som jeg selv lærte at 
kende den første måned, har jeg  
holdt kontakten ved lige med  
siden – også efter studiet. Derfor  
er det en god idé at rydde kalen-
deren til de første arrangementer.

3 Afklar work-study- 
 life balance
 

Overvej, hvad dit mål er med studi-
et, og hvor meget tid du vil bruge 
på det. Find en balance mellem 
arbejde, studie og fritid, så du 
ikke sætter dit liv på pause. Man 
præsterer bedst, når man ikke har 
dårlig samvittighed over ikke at se 
sine venner eller ikke får trænet. 
Læg en plan for, hvordan du ud- 
nytter din tid mest effektivt.

Personligt fandt jeg hurtigt ud 
af, at fuldtidsstudie og fuldtidsar-

bejde samtidigt krævede, at jeg 
planlagde min tid og gik på kom-
promis med mine forventninger. 
Derfor satte jeg mine forventnin-
ger til karakteren 7 og lagde min 
arbejdsbyrde på studiet derefter.

4 Brug de faciliteter,  
 som du har til  
 rådighed

Her menes ikke blot studieplad-
serne på universitetet. Læs der, 
hvor du kan koncentrere dig bedst 
og ikke bliver let distraheret. Det 
kan både være studiepladser på 
universitetet, på kontoret på dit ar-
bejde, universitetsbiblioteket eller 
offentlige biblioteker.

Som medlem af FSR Studerende 
får du desuden en række fordele, 
som kan hjælpe under studiet. 
For eksempel kan du få rabat på 
manuduktionskurser, der kan være 
et brugbart redskab til at opnå 
en bred forståelse for faget. Et 
enkelt kursus vil ikke kunne hæve 
karakteren fra 00 til 12, men det 
giver mulighed for at komme på et 
højere niveau eller finpudse frem 
mod eksamen.

5 Vær fagligt  
 aktiv 
 

Som cand.merc.aud.-studerende 
har du mulighed for at se forelæs-
ningerne til de obligatoriske fag 
online. Jeg vil anbefale at bruge 
dette, men at bruge det rigtigt. 
For mig var det bestemt ikke en 
erstatning for forelæsningerne, da 
fremmøde og deltagelse i under-
visningen gav det største udbytte. 
Jeg brugte det dog op til eksamen 
som redskab til at læse op.

Derudover har AUD-udvalget og 
FSR – danske revisorer løbende 
arrangementer, hvor man har 
mulighed for at møde personer 
fra de store revisionshuse og få 
en større forståelse for revision og 
regnskab. Investér tid i disse ar-
rangementer, som vil udvide jeres 
netværk og styrke jeres kompe-
tencer i fremtidige jobsituationer.
 

6 Lav en plan og afvig  
 fra den 
 

Winston Churchill sagde engang: 
”Plans are of little importance, but 
planning is essential”. 

Verden forandrer sig omkring dig, 
så når du har lavet din plan, og 
noget ændrer sig, så erkend det og 
lav en ny plan. Mange studerende 
kender til at komme bagud med 
læsningen allerede i den første 
uge. Hvis dette sker, så fokusér på 
forelæsningerne og emnerne for 
den pågældende uge, for det vil 
du få mest ud af. Indhent i stedet 
det forsømte senere, hvis du har 
tid til det.

7 Bliv en del af AUD- 
 udvalget eller støt op  
 omkring det 

Både AUD-udvalget og FSR – 
danske revisorer bruger en del 
ressourcer på arrangementer med 
både social og faglig karakter. Pri-
oritér disse arrangementer, da det 
giver god mulighed for at opbygge 
et netværk, der vil kunne bruges 
videre i karrieren. Arrangementerne 
bliver så gode som de input og 
feedback, du giver tilbage, da det  
er dig, de bliver arrangeret for.

Så har du tid og lyst, vil jeg opfor-
dre til at søge ind i AUD-udvalget 
eller komme med gode ideer til 
dem. Samtidig vil jeg opfordre  
til at melde dig ind i FSR – danske 
revisorer, da du som studerende 
vil få flere fordele, som vil  
komme dig til gode på  
studiet og i din  
videre karriere.

Janick Klose er bestyrelsesmedlem hos FSR – danske  
revisorer, hvor han er repræsentant for de studerende.  
Han er uddannet cand.merc.aud. og arbejder i dag som Senior  
Analyst hos Danske Bank. Han giver her 7 gode råd til, hvordan  
man bedst kommer gennem AUD-studiet:

7 GODE RÅD TIL AT KOMME  
GENNEM AUD-STUDIET

GODE RÅD
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Forbinder du  
revisorbranchen 
med tal i lange  
baner og stive  
grå jakkesæt

MYTER OM TALKNUSERNE

?

19FSR Studerende

Kia Witthøfft husker stadig tilbage på en november- 
dag i 2020, som var noget helt særligt. Her lykkedes 
det at nå den målsætning, som allerede mange år 
tidligere havde sat sig: At bestå den afsluttende  

eksamen til statsautoriseret revisor. 

Fra en elevplads hos Skatte- 
styrelsen med speciale i  

revision gik turen videre til  
en ansættelse hos Dansk  
Revision i Kalundborg, hvor 
Kia læste HD og derefter  
tog en cand.merc.aud.- 
uddannelse. Efter en 
studiepause på et par  
år kastede Kia sig  

derefter i 2018 over 
den sidste hurdle 

for at kunne  
kalde sig stats- 
autoriseret 
revisor: To 
års skole-
gang på FSR 
– danske 
revisorers 
skrædder- 
syede ud-

dannelsesforløb, SR-Akademiet. Alt gik efter planen, 
og titlen kom i hus i efteråret 2020. 

”Jeg er helt vild stolt. Min nye titel giver mig adgang  
til at underskrive kundernes årsregnskaber og være 
ansvarlig for, at disse er retvisende. Det har været et 
langt forløb, men jeg fortryder intet – tværtimod. Jeg 
ville have gjort det igen”, fortæller 33-årige Kia Witt- 
høfft, som stadig arbejder og bor i Kalundborg og 
derfor fortsat har samme kollegaer og kunder. 

Teori og praksis går hånd i hånd
Lige siden første studiedag på HD har Kia samtidig 
været ansat på et revisionskontor og har derfor kunne 
kombinere de mange teoretiske fag med erfaringen 
fra kunderne og praksis. I begyndelsen var Kia ansat 
hos Dansk Revision i Kalundborg, som senere blev til 
BDO Kalundborg. Gennem hele forløbet har hendes 
chef Peter Westergaard været en klippefast støtte, 
som har givet plads og mulighed for at nå helskindet 
i mål. Desuden har det landsdækkende revisionshus 
BDO en velfungerende mentorordning: 

”Det kan være en udfordring at sidde på et provins- 
kontor og være eneste kandidat, som læser til statsau-
toriseret revisor. Derfor har det været en stor fordel, at 
jeg har kunnet trække på BDO’s mentorordning. I mit 
tilfælde har jeg haft en mentor fra BDO i København, 

som har fulgt mig i tykt og tyndt. Han har givet mig 
konstruktiv feedback, når mine opgavebesvarelser  
og stedprøver ikke hang sammen eller var til decide- 
ret dumpekarakter. Jeg har fået både voksenskælud 
og masser af opmuntringer”, forklarer Kia med et smil  
på læben, som afslører, at der både har været faglige 
op- og nedture.   

Arbejdsopgaver fra a til z
Nu har dagligdagen som statsautoriseret revisor efter-
hånden indfundet sig, selv om den nye verden nu ikke 
er så forskellig fra den gamle. De tunge revionsopgaver 
fylder naturligvis en del, men på det lille kontor er der 
brug for hjælpende hænder i mange situationer. 

”Nogle dage har jeg en kundeopgave, hvor jeg skal 
revidere et årsregnskab og være udøvende revisor. 
Andre dage godkender jeg regnskaber, hvor jeg 
gennemgår arbejdspapirer og dokumentationen. 
Nogle dage er jeg på kundemøder, og andre dage 
har jeg fokus på at oplære yngre kollegaer. Af og til 
er jeg i København og sidder på BDO’s kontor og får 

faglig sparring. Jeg bogfører sågar også (sjældent – 
men det sker), selv om det naturligvis ikke er det, jeg 
skal bruge det meste af min tid på. Desuden er jeg 
gruppeleder for syv medarbejdere her på kontoret, 
hvor jeg planlægger fordelingen af tid og opgaver”, 
fortæller Kia.

Ved siden af revisorjobbet har Kia en stor forkærlighed 
for racerløb, særligt organiseringen af løbene. Det er  
ulønnet frivillig arbejdskraft, hvor samværet om en 
hobby bærer lønnen i sig selv. Mange motorløb bliver af-
viklet udendørs og derfor i løbet af sommermånederne. 

”I denne uge afvikler vi Copenhagen Historic Grand 
Prix, som er et motorløb med mange deltagere og 
tilskuere. Min baggrund er, at jeg certificeret løbs- 
leder og har stået i spidsen for mange løb. I forbindel- 
se med Copenhagen Historic Grand Prix har jeg til 
opgave at styre alle officials rundt på banen og afvikle 
løbet”, afslutter Kia, som glæder sig til at være med 
til at styre slaget gang og mærke den helt særlige 
stemning.

I 2020 formåede 50 kandidater at bestå den afgørende mundtlige 
eksamen til statsautoriseret revisor. Blandt disse var Kia Witthøfft fra 
Kalundborg. Gennem hele forløbet fra elev til det afsluttende studiemæssige 
punktum i Børssalen i København har Kia fastholdt sin bopæl i det vestsjæl-
landske. I fritiden arrangerer Kia store motorløb.

Kia for fulde  
omdrejninger

FSR Studerende har sat sig for at teste de mange myter, der er om revisorbranchen. Det gør vi i podcastserien 
MYTER OM TALKNUSERNE hvor vi dykker ned i, hvad det kræver at blive statsautoriseret revisor, hvad en revisor 
laver, hvilke karrieremuligheder branchen tilbyder og meget mere.  

Er du i tvivl om, hvad branchen tilbyder på den anden side af studiet? Så lyt med på vores podcastserie – der 
kommer nye afsnit løbende.  Lyt til podcasten på www.fsr.dk/myter 



FSR Studerende giver dig adgang til stor faglig 
viden, arrangementer, et unikt fagligt netværk og 
gode rabatordninger. FSR - danske revisorer arbejder 
blandt andet for at skabe netværk for revisorfaget og 
sikre tilgangen af kvalificeret arbejdskraft. 

Som medlem af FSR Studerende hjælper vi dig til at 
stå stærkere fagligt og opbygge et stærkt netværk. 

Et medlemskab koster 562,50 kr. årligt.

Meld dig ind inden den 1. november  
2021 og få resten af 2021 gratis. 

Tilmeld dig på  
www.fsr.dk/studerende

Stå stærkere  
med et  
medlemskab  
hos FSR  
Studerende

http://www.fsr.dk/studerende

