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Velkommen til FSR Studerende. Velkommen 
til en forening, der vedholdende arbejder 
for at give dig fordele og hjælpe dig godt 

gennem studietiden. Velkommen til en moderne og 
cool branche, som står på skulderne af ny teknologi 
og digitalisering, og hvor du kan komme til at arbej- 
de 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 
kan begynde at tage de første skridt op ad karriere- 
stigen. Når det så også gerne skal være lidt sjovt, er 
der en risiko for, 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 netop 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 gør 
dig til et helt menneske. Og hele mennesker med 
erfaring i bagagen, som har prøvet andet end at sid-
de på skolebænken, og som har kritisk sans og døm-
mekraft, det er hvad der er brug for på et fremtidigt 
arbejdsmarked, hvor mange af de klassiske faglige 
opgaver bliver automatiserede og digitaliserede. 
Det vil vi gerne understøtte ved at etablere en tæt 
kontakt til revisorbranchen.

Naturligvis skal de faglige kvalifikationer være på 
plads. De er forudsætningen for at kunne vurdere en 
problemstilling og træffe beslutninger. Fagligheden 
kan bare ikke stå alene. Vi ser det som vores fornem-
ste opgave, at støtte din faglige udvikling med work-
shops og events, hvor du kan møde de skarpeste 

eksperter fra revisorbranchen og samtidig etablere 
sociale netværk, som er værdifulde ikke bare i studie- 
tiden, men også bagefter, når du skal tilrettelægge 
din videre karriere. 

Som studerende får du også glæde af FSR – danske 
revisorers lobbyapparat, som bl.a. har været med  
til at bane vejen for, at alle studiesteder tilbyder  
erhvervskandidat, som gør det muligt at fastholde 
den succesfulde ordning med at arbejde i et af re-
visionshusene ved siden af studierne. Vores erfar-
ing er, at vekselvirkningen mellem bøgerne og det 
teoretiske 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 stiller mentorer og karriereråd- 
givere til rådighed. Vi sørger for, at du kan få gratis 
adgang til relevant fagligt materiale. Vi skaffer nogle 
gode rabatter til trendy cafeer og tøjbutikker. Og vi  
sørger for, at du kan få den bedste eksamenstræning 
til favorable priser. 

Den aktuelle Covid-19-pandemi påvirker fortsat store 
dele af samfundet. Det gælder ikke mindst jer stu-
derende ved landets universiteter, som i varierende 
grad er henvist til virtuelle forelæsninger og afskåret 
fra at nyde studelivet på normal vis. Men det gælder 
også FSR Studerende, hvor vi hele tiden skal tænke 
i ikke at samle for mange mennesker på en gang og 
sikre, at vi kan holde den nødvendige fysiske af-
stand. Vi tænker ikke, at det vil påvirke de aktiviteter, 
vi planlægger for det kommende år, og som du kan 
læse om i dette magasin.   

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

Charlotte Jepsen 
Adm. direktør,  
FSR – danske revisorer
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Velkommen til en moderne 
og cool branche, som står på 
skulderne af ny teknologi og 
digitalisering...FSR Studerende

– et skridt på  
vejen til en cool 
karriere i revisor- 
branchen

CHARLOTTE JEPSEN,  
FSR – DANSKE REVISORER: 



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.

5 fordele der stiller dig stærkere i din studietid:

FSR – danske revisorer leverer viden om revision, 
regnskab, skat, CSR samt data- og cybersikker-
hed til mere en 5000 medlemmer – også viden 

du som studerende kan få glæde af, og som kan stille 
dig stærkere i din studietid. 

Vi arbejder for at skabe netværk for blandt andet 
økonomi, regnskab, revision, skat, CSR samt data- og 
cybersikkerhed. Det er også vigtigt for os som forening 
at sikre tilgangen af kvalificeret arbejdskraft til revi-
sorbranchen, hvorfor vi har skabt FSR Studerende som 
et talent pool af dygtige og dedikerede studerende 
med interesse for økonomi, bæredygtighed og forret-
ning. 

Som medlem af FSR Studerende hjælper vi dig til at stå 
fagligt stærkere i din studietid samt opbygge et større 
netværk. Du får fingeren på pulsen og modtager de 
seneste opdateringer om branchen og dit fagområde. 
Vi planlægger arrangementer og events, som kan ud-
vide dit netværk og klæde dig godt på til at begå dig i 
branchen. Vores arrangementer har oftest temaer, som 
vi mener, du kan have gavn af i dit studieforløb, og som 
er aktuelle.

Medlemstyper i FSR Studerende
Studerende på følgende uddannelser 
kan blive medlem af FSR Studerende:

• Cand.merc.aud.
• HD 1. og 2. del
• HA
• Revisorelev/-trainee
• Finansbachelor
• Financial controller/finansøkonom
• 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 2020 gratis. 

Meld dig ind på www.fsr.dk/studerende

Følg os!
Hold dig opdateret på nyheder, arrange-
menter, konkurrencer og medlemsfor-
dele på vores Facebook og Instagram. 

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte 
FSR Studerende-ansvarlig Julie Rich, 
e-mail: jri@fsr.dk, telefon: 4193 3130.

Bliv medlem af 
FSR Studerende

6

Køb dine studiebøger med rabat på Saxo.com

Vi har bøgerne 
til enhver uddannelse

– også din

Gratis StudieOnline  
Karnov
Få relevant viden inden for revision, 
regnskab, skat og erhverv lige ved 
hånden. Med et medlemskab hos 
FSR Studerende får du gratis adgang 
til StudieOnline Karnov, som har en 
værdi af 30.000 kr. 

Bliv en del af et 
stærkt netværk
Vi sørger for at plan-
lægge arrangementer, 
som er fagligt givende 
og som giver et sjovt 
afbræk på en travl 
hverdag. Som medlem 
af FSR Studerende får 
du muligheden for at 
styrke dit netværk og 
karriere ved at deltage 
i vores faglige arrange-
menter og events. 

SAXO
Som studerende er nye 
bøger hvert semester en 
tung udgift. Derfor har 
vi lavet et samarbejde 
med Saxo, så du som 
medlem af FSR Stude- 
rende kan du opnå pro-
center på studiebøger.

REKOM
Som medlem af FSR Studerende tilbyder 
vi dig 10% rabat på mere end 70 barer 
og natklubber i Danmark. Opret dit 
FSR kort helt gratis i NightPay appen 
med koden “FSR” (indtast koden under 
“medlemskort” under din profil).

Kurser hos ASPIRI
Få 500 kr. i rabat pr. manduktionskursus hos 
ASPIRI som medlem af FSR Studerende. Med 
ét kursus vil dit medlemskab allerede være 
tjent ind – whats not to like? Du skal læse cand.
merc.aud. for at kunne modtage rabatten. 

7FSR Studerende
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Navn:
Ulrik Ræbild

Uddannelse:
Cand.merc.aud., SR

Jobtitel:
Partner, Middle Market 
Markedsleder og stats- 
autoriseret revisor i PwC 
Danmark

Arbejdsområde: 
Middle Market

Med Lukas 
Graham og 
Brøndby IF 
på kunde- 
listen

ULRIK RÆBILD har altid haft en stor interesse for tal og  
regnskaber, og allerede i 7. klasse fandt han ud af, at han skulle 
være revisor – der skulle dog gå en del år og flere omveje, før 
han startede i faget. I dag er Ulrik partner og statsautoriseret 
revisor i PwC Danmark, og i september 2020 har han været i 
branchen i 21 år.

ULRIK RÆBILD, PARTNER I PWC DANMARK: 
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For partner og statsautoriseret revisor Ulrik 
Ræbild har det siden en ung alder ligget i 
kortene, at han skulle være revisor. Revisor- 

branchen har udviklet sig meget siden Ulrik start-
ede i branchen for snart 21 år siden. For Ulrik betyder 
udviklingen blandt andet, at han laver noget helt 
andet i dag end han gjorde, da han først kom ind i 
branchen, og han er gennem årene kun blevet pos-
itivt overrasket over revisors alsidige arbejde. Samti-
dig oplever han, at især formidling spiller en væsent- 
lig rolle i revisors daglige arbejde, og det er derfor 
ikke længere nok at være god til at revidere. 

’’Noget af det som man også skal kunne som revisor 
er at have en dialog med sine kunder, som ikke nød-
vendigvis har regnskaber som deres spidskompe-
tence. Det skal formidles, så de forstår det – og det 
er ikke noget, man bare lige kan. Det kræver mange 
års øvelse at blive en god formidler’’, forklarer Ulrik.

Der er heller ingen tvivl om, at compliance fylder 
mere og mere, og at verden stadig udvikler sig i den 
retning. Netop det, at verden fortsat bliver mere 
compliant, gør, at regelsættet for revisionen løbende 
bliver strammet. Som en konsekvens heraf oplever 
Ulrik, at unge i dag er langt dygtigere til at revidere 
og ikke mindst dokumentere, end han selv var som 
ung medarbejder.

Tillid er en del af revisors DNA 
Ulrik oplever generelt en høj kvalitet i den revision, 
som branchen leverer. Revisorer er stolte af deres 
branche og deres licens til at underskrive regnska-
ber. Derfor er kvaliteten altid i fokus og ikke noget, 

man som revisor går på kompromis med. Revisorer 
skal foruden at være kundens sparringspartner også 
være offentlighedens tillidsrepræsentant, hvilket 
stiller høje krav til professionel skepsis og uaf-
hængighed af kunden. Derfor er det en meget fin 
balancegang for revisorer at være i kundedialog. Til 
dette siger Ulrik: 

’’Tillid er vigtigt. Det ligger i vores DNA, at vi skal 
være med til at skabe tillid. Både til omverden, som 
skal have tillid til vores erklæringer og revisioner, 
men også hos vores kunder, som skal have samme 
tillid til, at de får den rigtige rådgivning og kvalitet’’. 
For Ulrik er det vigtigt, at kunder opfatter revisorer 
som deres sparringspartner og ikke en kontrolmyn-
dighed.

I forbindelse med Ulriks arbejde som revisor i sports- 
og underholdningsbranchen er tilliden i højsædet. 
Kun gennem tillid kan han for alvor udfylde rol-
len som sine kunders sparringspartner. Og netop 
sports- og underholdningsbranchen er en branche, 
som Ulrik finder utroligt spændende. Dels fordi han 
selv går op i sport, herunder fodbold. Tidligere har 
Ulrik da også været revisor for blandt andre Brøndby 
IF., hvilket har betydet, at arbejde og fritidsinteresse 
går op i en højere enhed. Dels fordi formidling spiller 
en væsentlig rolle med kunder som eksempelvis 
Lukas Graham, hvor hovedfokus ofte ligger et andet 
sted end på regnskaberne. 

Hold fokus og tag én ting ad gangen
Selvom Ulrik altid har vidst, at han skulle være revi-
sor, havde han ikke travlt med at komme igennem 
uddannelsen, og han tog da også en længere omvej, 
inden han begyndte at læse til revisor. For Ulrik er 
det vigtigt, at man som ung prioriterer at opbygge 
livserfaring og få set verden, inden man er alt for 
fastlåst: ’’Muligheden for at have et sabbatår og tage 
ud at rejse eller bare lave noget helt andet, inden 
man kaster sig ud på arbejdsmarkedet, er vigtigt. 
Hvis man har lysten, så er min anbefaling, at man 
nyder, at tiden er der, inden man går i gang med sit 
uddannelsesforløb’’.

Når studierne så er i gang, anbefaler Ulrik, at man 
som studerende husker at holde fokus – både på 
uddannelsen og på de dertilhørende eksaminer.

“Noget af det, som man 
også skal kunne som  
revisor, er at have en dialog 
med sine kunder, som ikke 
nødvendigvis har regn- 
skaber som deres spids- 
kompetence.”

Gratis adgang 
til StudieOnline 
Karnov Skat  
& Regnskab til  
en værdi af 
30.000 kr.

Som medlem af FSR Studerende  
får du gratis adgang til online  
platformen StudieOnline Karnov  
Skat & Regnskab

Sidder paragrafferne ikke helt fast, eller mangler du 
et godt opslagsværk til lovtekster, hjælper Studie- 
Online Karnov dig. Slå hurtigt op i bl.a. skattelovene 
og bliv godt klædt på til eksamen. Med produktet 
får du adgang til modulerne, Skat, Moms, Revision, 
Regnskab og Erhverv. 

Det hele er blot et klik væk, så snart du har mod- 
taget koden, som bliver tilsendt med posten, når  
du melder dig ind i FSR Studerende.

Al indhold til StudieOnline Karnov Skat & Regnskabs  
enkelte moduler er nøje udvalgt, bearbejdet og 
kommenteret af landets førende eksperter på om- 
rådet, og platformen bliver dagligt opdateret.

Du kan læse mere om StudieOnline Karnov Skat  
og Regnskab på www.fsr.dk/studerende

FSR Studerende 11
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FSR – danske revisorer og Danica Pension uddeler 
hvert år Danica Prisen for de bedste kandidatafhandlinger på 
cand.merc.aud.-studiet. I år er det jubilæumsår og 30. gang, 
at vi uddeler Danica Prisen. 

12

Danica  
Prisen – for 
cand.merc.
aud.’ere med 
ambitioner

13FSR Studerende

Som noget nyt, kan kandidatafhandlinger om skat kvalificere sig til Danica  
  Prisen. Skat og rapportering om skat fylder mere og mere i landets virk- 
   somheder og hos rådgivere, herunder revisorer. Derfor er det relevant at lade 

afhandlinger om skat være en del af prisen. 

Det betyder, at 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.

SIDSTE ÅRS VINDERE

Fra venstre: 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.
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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. Og 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.

Stå stærkere  
med et  
medlemsskab  
hos FSR  
Studerende

Meld dig ind inden den 1. november 
2020 og få resten af 2019 gratis. 

Klik og tilmeld dig her  
www.fsr.dk/studerende 

Prisens formål er at fremme forskning inden for skat, 
revision og eksternt regnskabsvæsen, som er hoved- 
områderne inden for revisors arbejdsfelt. Der er brug 
for ambitiøse kandidater, som kan bringe ny faglig 
viden, energi og vitalitet til revisorbranchen, til den 
finansielle sektor og til dansk erhvervsliv generelt. 
Dygtige kandidater er eftertragtede – og det gælder 
i særdeleshed dem, der har vundet Danica Prisen. 
Derfor skal der lyde en stor opfordring til alle, som 
opnår topkarakter for deres kandidatafhandling, til 
at stille op og komme i betragtning til Danica Prisen.

ANSØGNINGSBETINGELSER
• 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 kandidatafhandlingen skal skrive en  
 udtalelse om afhandlingen
• Afhandlingen skal være bedømt i perioden 1. juli  
 2020 – 30. juli 2021

Vi skal modtage ansøgningen senest:
15.07.2021 – årets ansøgningsskema kan downloades 
på www.fsr.dk/danicaprisen

Ansøgningsskemaet offentliggøres i oktober måned. 

BEDØMMELSESUDVALGET
Afhandlingerne bedømmes af et uvildigt udvalg 
bestående af:
• Claus Holm, Ph.D., professor på Aarhus Universitet
• Lars Knage Nielsen, statsautoriseret revisor,  
 partner i Deloitte
• Liselotte Madsen, Ph.D., professor på Aalborg  
 Universitet
• Peter Thor Kellmer, statsautoriseret revisor 
 i Beierholm
• Rikke Holmslykke Kristensen, Ph.D.,  
 statsautoriseret revisor i Beierholm
• Thomas Riise Johansen, Ph.D., MSO Professor  
 på Copenhagen Business School 

Bedømmelse af afhandlingerne:
Der vil blive lagt vægt på, om afhandlingen inde-
holder nytænkning, dokumenterer nye tiltag og 
giver forslag til arbejdsmetoder og rapporterings-
former. 

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

Offentliggørelse af nominerede:
Der bliver afholdt to lokale delkåringer. En øst for 
Storebælt og en vest for Storebælt. De lokale vindere 
går videre til den landsdækkende prisoverrækkelse 
på Børsen i København. 

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 karrierer, og den styrker studiemiljøet på 
universiteterne, hvor motivationen for at lave den 
gode specialeafhandling øges. 

http://www.fsr.dk/studerende
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Som medlem af FSR Studerende får du

i rabat på ASPIRIs kurser
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ASPIRI tilbyder professionel eksamenstræning. På Aspiri.dk kan du se, hvilke 

skræddersyede kurser ASPIRI kan tilbyde lige netop dig!


