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Hvad rør sig i branchen og hvad er vi på vej ind i?

1. Udgangspunktet: Hvad rør sig?

2. Branchen: Hvad er vi på vej ind i?

3. Dit eget perspektiv: Hvilke beslutninger træffer du selv?

2



1.  Udgangspunktet: Hvad rør sig?

• Meget forskellige erkendelsesniveauer blandt revisorer i Danmark: Revisorbranchen i 
dag er ikke bredt (aner-)kendt for at drive digitale dagsordener.

• Nye regler for obligatorisk efteruddannelse (først implementeret) i 2019:
Fremover muligt at udvide din efteruddannelse til også at omfatte udvalgte 
discipliner inden for blandt andet digitalisering, ledelse, finansiering samt 
økonomistyring.

• Revisors kunder og på samfundsniveau:
• Data er det nye ”guld”
• Digitalt lederskab og ændring af/nye forretningsmodeller
• Ledelsesfokus: Tillid, Etik, Transparens og FNs 17 verdensmål for bæredygtig  

udvikling
• Software as a Service, Data as a Service, Insight as a Service m.v.
• Lære de(t) nye digitale sprog
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2. Branchen: Hvad er vi på vej ind i?

• Hvordan (re-)defineres revisorbranchen og konkurrencemæssige 
fordele nu og fremadrettet?

Mest alvorlige konkurrenter kan vise sig at komme/kommer fra små start-ups
med smidige applikationsbårne produkter og tjenester – og fra helt andre 
brancher

• (Hvordan og hvornår) Kan man forestille sig en revisorbranche uden 
(fysiske) revisorer – i går, i dag og i morgen (konkrete eksempler)?

• Revisors faglighed: Løbende udvikling og/eller gennemgribende 
ændringer?
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2. Branchen: Hvad er vi på vej ind i?
Generationer og generationsskifter

• Kapitalmæssigt?

• Ledelsesmæssigt?

• Digitalt?

• Kompetencemæssigt?
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2. Branchen: Hvad er vi på vej ind i?
Den ”menneskelige” revisor: Nye muligheder ……
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3. Dit eget perspektiv: Hvilke beslutninger træffer du selv?

• Brug dagen i dag som  afsæt og inspiration både ift. detaljen og 
fagligheden; men også ift. din ‘egen forretningsmodel’

• Hvilke kunder vil du tiltrække og Økosystemer vil du være del af?

• Hvor vil du investere og fokusere som revisor og som 
revisorvirksomhed? 
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Tak 
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