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Studerende opkvalificerer
den lille revisionsvirksomhed
Af kommunikationsrådgiver Michael Eisenberg, Intercom

For de mindre revisionsfirmaer kan der være perspektiv i at få unge, topkvalificerede studerende ind, både så man kan vokse, og som led i et generationsskifte. Tidsskriftet Danske
Revisorer har interviewet Peter Lind om at skabe værdi i den lille revisionsvirksomhed.

Som revisor er man med til at optimere værdien af sine kunders virksomheder. At skabe værdi for kundernes
virksomhed er et mantra for statsautoriseret revisor Peter Lind. Og det
arbejder man målrettet med i hans firma, ECO TEAM i Birkerød. Herved
skaber man nemlig også værdi for sin
egen virksomhed.
"Min dag består af 50% supervision,
25% produktion, og 25% samtaler med
kunder," noterer Peter Lind, der mener, det giver en mere varieret hverdag
at have studerende.
"I dag, 15 år efter jeg startede, er vi i
alt 10 i virksomheden. Vi har HA'er,
HD'er og cand.merc.aud.'er. Det er
helt perfekt, for man får et aldersmæssigt godt miljø og et godt fagligt miljø.
Vi spænder fra 20 år til 74 år i virksomheden," fortæller Peter Lind.
Ud over de studerende rummer virksomheden tre autodidakte bogholdere/
regnskabsmedarbejdere samt to revisorer (heraf en registreret revisor), som er
i gang med deres generationsskifte til
ECO-TEAM.
Peter Lind mener, at et studenterjob i
et revisionsfirma er et super spændende
alternativ for de studerende, og samtidig er det en stor fordel for revisionsvirksomheden.
"Det giver et godt mix, når man også
har unge karrieremedarbejdere. Vi har
et fuldt servicekoncept lige fra en pose
bilag til færdigt regnskab og rådgivning. De unge lærer, hvad et bilag
og bogføring er. Det havde jeg ikke
lært, da jeg startede som færdig cand.
merc.aud. hos Price Waterhouse, og da
revision grundlæggende er at kontrol-

lere bogføringen, så er det et dårligt
udgangspunkt," mener Peter Lind.
Han ser det som en fordel, at uddannelsen i de små revisionsfirmaer foregår som en form for mesterlære.
"Man lærer det grundlæggende, der
skal til, hos den mindre revisionsvirksomhed. I de store revisionsfirmaer
bliver man ansat og reviderer regnskaber. Måske ved man knapt nok, hvad
et bogholderi er. Alt det skal man så
revidere, hvilket er utrolig svært, når
man reelt ikke kender substansen i
faget bogføring og dermed alle fejlmulighederne," betoner Peter Lind.
Han peger på et helt andet, men måske
endnu vigtigere forhold:
"Hvis du er i en af de virkelig store
revisionsvirksomheder og reviderer
firmaer som Danske Bank og Mærsk,
så er de jo reelt ligeglade med revisorerne, for de er der kun, fordi de skal
være der. De store kunder har deres
egne regnskabsafdelinger, hvor der typisk er ansat statsautoriserede revisorer,
og nogle koncerner har tillige egne
interne revisionsafdelinger. Hos den
mindre revisionsvirksomhed gør man
til gengæld en forskel for kunderne, og
kunderne har brug for revisor, hvilket
giver en helt anderledes god motivation for arbejdet som revisor – at være
til nytte," uddyber Peter Lind.
Peter Lind mener ikke, der er nogen
bundgrænse for, hvor mange man skal
være i et firma, før man kan overskue
at have revisorstuderende.
"Jeg har gode kollegaer, der er alene i
firmaet, og de har en til to HA-studerende," noterer han.

I ECO-TEAM læser de studerende tre
forskellige uddannelser: To læser HA
på andet år. De lærer, hvad det vil sige
at bogføre, at lave revisionsopgaver,
og får på den måde en bred viden. En
tredje læser HD. Det kan være vejen
til en karriere som revisor uden den
endelige godkendelse. Det kan dog
også føre videre til cand.merc.aud.,
hvis man vil. Og den fjerde er netop
cand.merc.aud. Hun er i gang med
selve uddannelsen til statsautoriseret
revisor.
"Hvis man går efter uddannelsen som
statsautoriseret revisor, går man typisk
efter at blive partner," slår Peter Lind
fast.
"Stine Julie Nielsen skal være partner
i ECO-TEAM, det er planen. Hun er
allerede min højre hånd og souschef.
Lønmæssigt kunne jeg ikke matche de
store revisorer i år 1 af hendes ansættelse, men fra år 2 kunne jeg."
Peter Lind er ikke bange for at blive
overmatchet af sine studerende.
"Ægte kvalitetsstyring er at komme
så højt op som muligt i remsen "Jeg
tror ‒ jeg tror, jeg ved ‒ jeg ved." Og
det er ufatteligt, så sjældent mennesker
kommer hen og siger: "Jeg ved." Vi
arbejder også meget med fejl. Vi må
gerne lave fejl, vi skal bare fortælle
om dem, så vi kan grine af dem og
finde ud af, hvad det har kostet. Det er
svært, for der er en kultur i samfundet,
hvor man ikke må lave fejl. Mange
revisorer har ikke en uddannelse i ledelse, det gælder både store og små, og
det kan være en udfordring. Som leder
må man træne i ikke at blive sur, når
noget går galt," mener Peter Lind.
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Der, hvor der også kan være en stor
fordel ved at ansætte studerende, er på
et helt andet punkt, nemlig i forhold
til generationsskifte.
"Det betyder det hele. Alt!" siger
Peter Lind. "Jeg sad for tre år siden og
syntes, det var hårdt at trække hele
læsset selv. Så kontaktede jeg CBS og
fik hjælp til at sætte en annonce op for
en cand.merc.aud., som gik med ønske
om at blive partner. Så kom der nogle
ansøgere, Stine Julie Nielsen kom i
betragtning, og jeg var vildt heldig.
Hun trækker virkelig læsset, og hun er
smaddergod. Efter et år blev hun cand.
merc.aud., og når jeg er til møder ude
i byen, så kommer de andre medarbejdere hen og spørger hende. Hun kan
svare på rigtig meget, og jeg inddrager
hende rigtig meget. Stine får meget
hurtigt opgaver på partnerniveau.
Hun lærer alt om virksomhedsskatteordning, er med til at lave stiftelser,
omdannelser, specialopgaver, generationsskifte, køb og salg af virksomhed.
Alt det bliver hun inddraget i, allerede
i så ung en alder," siger Peter Lind.
Han ser det som en fordel for de studerende at komme ind ved den mindre
revisor, for her er der rigtig mange
små opgaver. Det betyder, at de unge
kommer langt omkring. Og for den

lille revisionsvirksomhed er der også
værdi i at få en ung ind.
ECO-TEAMs chef ser dog også ulemper ved at være lille, da de studerende
kan mangle faglig sparring, men til
gengæld er der flere muligheder, som
den lille revisor kan benytte sig af, når
det gælder overlevelse og vækst.
"I dag er vi lokalt en del af et revisorfællesskab i Revisorhuset Birkerød
med otte selvstændige revisionsfirmaer og samlet 21 personer. Det gør
det lettere at tiltrække medarbejdere,
når der er andre medarbejdere. Det
giver et rigtig godt fagligt og socialt
miljø. Derfor bør man overveje at gå
i kontorfællesskab med andre," mener
Peter Lind.
Nationalt er ECO-TEAM med i
Kreston Danmark, der består af 34
revisionsfirmaer fra én til 50 personer, og internationalt er man med i
Kreston International, hvor man har
25.000 kolleger i 112 lande. Så nu kan
ECO-TEAM faktisk markedsføre sig
over for små og mellemstore virksomheder på samme måde som de store
revisionsfirmaer
"Muligheden for de unge er, at hvis
de vil noget internationalt med deres

karriere, så kan vi udstationere dem,
så der er muligheder der," mener Peter
Lind.
"Desuden er vi medejer af Revitax, og
dermed har vi vores ”egen” skatteafdeling, lige som de store revisionshuse.
Kommer jeg ud for noget, der kræver
mere end generalistviden, så kan jeg
bruge dem," forklarer Peter Lind.
For ECO-TEAM har der kun været
fordele ved at tage fire økonomistuderende ind.
"Nu har jeg også mod på at vokse.
Tager man de unge ind, så har man
nogle medarbejdere, og man kan faktisk blive større, og endelig gør man
også sin virksomhed salgbar. Et andet
firma kan overtage virksomheden med
medarbejderne, eller medarbejderne
kan overtage den selv, hvis det er det,
de vil. Så et generationsskifte kan være
internt, som jeg arbejder på, eller man
gør sig salgbar eksternt. Så bliver det
en fornuftig deal for begge parter,"
vurderer Peter Lind.
"Sidder du som enerevisor til allersidst,
så går du på pension med dine kunder,
og det er rigtig svært at få solgt sin
virksomhed. Nu er vi i stedet salgbare
og fremtidssikrede," slutter Peter Lind.

Peter Linds råd
til små og mindre revisorfirmaer
"Sidder du som enerevisor til allersidst, så går du på pension med dine kunder, og det er ikke det, du vil," slår Peter
Lind fast. Hans råd er derfor:
• Ansæt nogle unge økonomistuderende, så dit firma får
en stor aldersspredning. Man får et aldersmæssigt godt
miljø og et godt fagligt miljø.

Om Peter Lind
Peter Lind, 58, er HA, cand.merc.aud. og statsautoriseret revisor. Han har arbejdet som statsautoriseret
revisor i Price Waterhouse i syv år, som revisionschef
i Baltica Bank og i PFA i samlet 9 år, inden han i
2003 startede ECO-TEAM i Birkerød. Firmaet har
i dag 10 medarbejdere: Én statsautoriseret revisor,
én registreret revisor, hvis firma man er i gang med
at overtage, og én til, hvis firma man netop har
overtaget. Hertil kommer tre bogholdere/regnskabsmedarbejdere samt fire studerende med halv-eller
heltidsbeskæftigelse.
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• Ansætter du en, der læser cand.merc.aud.,
så er du på vej til at få en partner.
• Ansætter du flere medarbejdere, bliver du også
mere salgbar.
• Vær med i et lokalt revisorfællesskab. Det gør det
fagligt lettere i hverdagen, giver et godt socialt miljø,
og det er lettere at tiltrække medarbejdere, når der er
andre medarbejdere.
• Vær en del af et nationalt og måske tillige også et
internationalt revisorfællesskab og få del af netværkserfaringerne.

KUNDEBOGFØRING inkl. indscanning
kr. 10,- per måned per regnskab
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