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Hvordan ser fremtiden ud for revisorer? Det har Crediwire spurgt 50 danske revisorer om. Denne rapport 
samler deres skarpe svar, der sætter fokus på, hvordan fremtiden for revisorer bliver mere og mere digital 
og frigører tid til værdiskabende opgaver. Rapporten skaber et billede af, hvordan revisorer bør forberede 
og tilpasse sig til udviklingen i branchen inden for de næste fem år. 

Mange tak til alle der har taget sig tid til at deltage i denne rapport.
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INDLEDNING

Hvordan holder man sig relevant 
som revisor i en branche, der er i 
rivende udvikling, grundet stigende 
digitalisering? 

Revisorbranchen bliver mere og mere digital. De 
sidste fem år er der sket en markant udvikling 
i, hvordan revisorer arbejder. Udviklingen 
fokuserer på automatisering af tidligere, klassiske 
revisoropgaver og stiller nye krav til, hvad 
kunderne efterspørger fra deres revisor. Øverst på 
kundernes liste står rådgivning.

Det er tankevækkende, at branchens omsætning 
fordelt på regnskab og revision er faldet drastisk, 
når man kigger på revisionsvirksomhed.

Dette illustrerer, at kunderne efterspørger 
rådgivning, dialog og validering, hvorimod 
regnskabsførelse i højere grad vil blive 
automatiseret over de næste fem år. 

Digitaliseringen giver gode muligheder og fordele 
for branchen, der kan profitere af udviklingen. I 
stedet for at bruge værdifulde ressourcer på 
tidskrævende opgaver, gør digitaliseringen, at 
revisorerne får nye værktøjer, der i sidste ende 
frigiver tid til ellers ressourcekrævende, men 
vigtige, opgaver såsom rådgivning. 

Effekten af den digitale udvikling kræver 
selvfølgelig, at revisorerne er klar til at gribe 
mulighederne og omstille sig til de digitale 
løsninger. Men hvordan ser udviklingen egentlig 
ud? 

Det spørgsmål har vi stillet videre til mere end 
50 revisorer i landet. I denne rapport sætter vi 
fokus på deres svar, der er med til at skabe et 
billede af fremtiden i revisorbranchen, og hvordan 
fremtidens revisor ser ud, samt hvilke tendenser 
der dominerer branchen. Sidst men ikke mindst 
klæder rapporten også revisorer på til, hvordan de 
bør udnytte udviklingen til deres fordel. I rapporten 
stiller vi skarpt på:

Denne rapport er en status på branchen og et 
kig ind i fremtiden med fokus på de positive 
konsekvenser af den digitale udvikling.

Hvilke teknologiske ændringer der har 
haft succes i branchen de sidste fem år

Hvilken indflydelse digitaliseringen vil 
have i branchen de næste fem år

Hvilke digitale tiltag revisorbranchen 
allerede har gjort 

Hvilke digitale tiltag der mon er de 
næste i branchen

Hvordan revisorerne holder sig 
opdateret på udviklingen i branchen

Hvordan revisorer kan forberede og 
tilpasse sig fremtiden

FORDELT PÅ REGNSKAB 
OG REVISION

ANDRE SERVICEYDELSER

2012 2018

41%

5,7%

29%

16%
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FORORD 

Verden er under konstant forandring. De teknologiske og digitale udviklinger gør 
verden mindre, bringer mennesker tættere sammen og skaber nye muligheder. 
Fremtiden er digital, og danske virksomheder er på forkant med både at udvikle 
digitale løsninger, men også til at byde digitaliseringen velkommen med åbne 
arme. Det gælder også i revisorbranchen. 

Den øgede digitalisering stiller nye krav til revisorerne, der nu i stigende grad 
forventes at være rådgivere og sparringspartnere med det mål at skabe stærkere 
virksomheder.
De revisorer, der griber de digitale muligheder nu, har et solidt fundament at 
bygge deres fremtidige forretning på, hvorimod de, der fortsætter uændret, 
vil risikere at komme til at kæmpe med forældede arbejdsgange, faldende 
efterspørgsel og en usikker fremtid.

Tallene viser at det i højere grad er de store virksomheder, der går de digitale 
veje. Det kan nemlig være en stor, kompliceret og dyr opgave for små 
virksomheder at omstille sig til digitale løsninger. Vi ser heldigvis en hastig 
udvikling på dette område og derfor får alle virksomheder flere muligheder og 
det vil have en positiv effekt på konkurrenceevnen.

Crediwire blev grundlagt i 2015 på en tanke, om noget så basalt som at hjælpe 
mennesker. 
Vi tror på at vi gennem automatisering, samarbejde og rådgivning kan skabe 
bedre resultater for virksomhederne og deres rådgivere.

Den vigtigste udvikling i revisorbranchen, vi ser lige nu, fokuserer på at 
revisorerne kan møde efterspørgslen på rådgivning.

Nicholas Meilstrup, 
CEO 
Crediwire 
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UDVIKLINGEN DE SIDSTE 5 ÅR 

Vi har spurgt revisorerne om, hvilke 
teknologiske ændringer der har været 
med til at definere succes i de sidste fem 
år. Svarene skaber et billede af hvilke 

digitale udviklinger, der har vundet indpas. Det 
er nemlig væsentligt, at udviklingen først giver 
mening, når målgruppen rent faktisk tager de nye 
løsninger til sig. Det er en udvikling, der kræver 
aktiv handling. 

Der er generelt tre digitale udviklinger, der går igen 
i revisorernes svar:

Svarene indikerer, at tidskrævende, 
langsommelige og manuelle arbejdsopgaver 
er blevet automatiserede. Dette optimerer 
arbejdsprocesserne:

“Vi er begyndt at bruge Summax med elektronisk 
bogføring, der automatisk fjerner kedelige 
processer. Det kræver dog, at man skal være 
controller, der skal dobbelttjekke tallene på 
skærmen,“ siger Hans Arne Pedersen, registreret 
revisor

Kenn Andersen fra VAC Revision er enig og 
understreger vigtigheden af kompetente revisorer: 

“Der er mindre manuelt tastearbejde i regnskab 
2.0, men validering af denne digitalisering skal 
der dog stadig tages vare om. Det skal ses som et 
hjælpeværktøj.”

Digitaliseringen og automatiseringen gælder 
både regnskab f.eks regnskab 2.0 og smartere 
bogføringsprogrammer såsom E-conomic men 
også aflæsning og indscaning af bilag. Det betyder 
mindre papirarbejde. Det samme gør sig gældende 
for mulighederne for elektroniske underskrifter.

Susanne Andersen fra Revisionsselskabet siger 
blandt andet: “Elektroniske underskrifter gør 
tingene meget lettere. Både til hverdag men især 
under corona lockdown, hvor vi var henvist til 
digitale møder online, hvor det giver god mening at 
kunne underskrive digitalt.“

1. Indscanning af bilag 
(mere end 40% af de adspurgte)

2. Digitale underskrifter 
(mere end 25% af de adspurgte)

3. Elektronisk indberetning af 
data (10% af de adspurgte)
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På lige fod med digitale underskrifter, betyder 
muligheden for elektronisk indberettelse af 
f.eks. SKAT og moms samt årsrapporter til 
Erhvervsstyrelsen og ikke mindst overførsel 
af regnskabsdata mellem pengeinstitutter, at 
både revisorerne og de små- og mellemstore 
virksomheder sparer tid. Nu behøver revisorerne 
ikke på samme måde at have fat i kunderne og 
minde dem om tilsendelse af data, fordi data 
generelt er mere lettilgængelig. Det er både blevet 
nemmere og hurtigere at fremskaffe data, og det 
betyder mindre papirarbejde, og ikke mindst at 
regnskabsprocessen er blevet optimeret. 

”Fremtiden for revisorer er gået hen 
imod at blive rådgivende frem for at 
producere store, tunge regnskaber.”
Søren Christian Jensen, SJ-Consult

Arbejdsfunktionerne er optimerede og blevet 
gjort nemmere, men det ændrer blot revisorernes 
fokus og deres arbejdsopgaver. De skal nu 
agere controllers med fokus på at validere de 
automatiserede arbejdsopgaver og trusted 
advisors, der bruger den frigivne tid på at skabe 
værdi for virksomhederne via rådgivning. 
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BRANCHEN OG DEN DIGITALE UDVIKLING

Det er tydeligt, at digitaliseringen allerede 
har ændret måden, revisorerne arbejder 
på. Udviklingen er langt fra slut, men 
den har allerede sparet revisorbranchen 

for printerblæk, papir, blyanter og ikke mindst 
sparet tid fra de kedelige opgaver, der i stedet 
kan bruges på værdiskabende opgaver som 
eksempelvis rådgivning. 

”De små og mellemstore virksomhe-
der vil begynde at implementere flere 
digitale tiltag som følge af branche-
udviklingen. De virksomheder som 
ikke gør dette vil hurtigt miste fodfæ-
ste og deres forretning.”
Henning Hoppe, LandboNord

Det er væsentligt, at branchen følger med den 
digitale udvikling. Det skal de gøre ved at tage 
digitaliseringen til sig. Det har langt de fleste 
revisorer allerede gjort på forskellige måder. 

”Vi investerer massivt i IT-teknologi 
hvert år.”
 Bjarke Kjær, Revisorhuset Hals

Der er sket store udviklinger på tilgængeligheden 
af data. Data er generelt set blevet lettere at dele 
og tilgå, hvilket skaber optimerede processer. Dette 
optimerer samarbejdet mellem revisorer, banker 

og kunder. “Vi har fået dashboards, der giver 
adgang til at kundernes bankrådgivere kan følge 
deres budgetter løbende efter behov,” siger Hans 
Arne Pedersen, registreret revisor. 

Han forklarer videre, at “lavpraktisk har vores 
medarbejdere fået flere skærme hver så de har 
større skrivebord at arbejde på, og rådgiverne er nu 
blevet mobile med bærbare computere.”
Vi ser en klar udviklingstendens på disse punkter: 

Desuden melder nogle revisorer om, at de har 
haft gavn af at benytte en ekstern konsulent til 
at implementere alle IT-relaterede og digitale 
tiltag, der på den måde optimerer forretningen 
og gør den gearet til digitaliseringens muligheder. 
Overgangen til digitale hjælpeprogrammer og 
software stiller krav til udvidet cybersikkerhed, der 
kan kræve assistance fra en ekstern IT-konsulent. 

USPECIFICEREDE

 AUTOMATISERINGSLØSNINGER 

ELEKTRONISK OPBEVARING 

AF DATA 

AUTOMATISK 

BILAGSHÅNDTERING

AUTOMATISK INDBERETNING 

AF ÅRSRAPPORTER 

45%

30%

15%
10%

06



07



HOLD DIG OPDATERET

Det kan være en mundfuld at holde sig 
opdateret på den digitale udvikling i 
branchen, der foregår med lynets hast 
og konstant byder på opdateringer 

og nye muligheder. Hvordan sørger revisorer 
for at holde sig opdaterede, så de ikke sakker 
bagud og pludselig bliver overhalet inden om af 
konkurrenter, der er skarpe på de nye muligheder? 

”Alt hvad der rører sig, forsøger vi at 
følge med i.”
Gitte Lei Hansen - KontorFyn

Mere end 35% af revisorerne fortæller at det er 
vigtigt at føle sig inspireret og være en del af 
brancheorganisationer, netværk hvor man kan 
sparre og ikke mindst deltage i kurser: 

“Jeg holder mig opdateret igennem FDR og 
FSR. Jeg har før deltaget i kurser ved FSR med 
henblik på rådgivning af små og mellemstore 
virksomheder,” siger Jens Fauerholt, DLBR 
Revision.

“Jeg har igennem de sidste 25 år stået for at holde 
12 kurser årligt i forhold til den obligatoriske 
efteruddannelse af revisorer inden for FSR’s 
rammer,” deler Sven Gideon, revisor FDR.

“Jeg netværker så godt, jeg kan og har fingeren på 
pulsen ved at have en tæt dialog med netværket. 
Jeg gør, hvad jeg kan for at følge med og lytter til 
andre succeshistorier fra andre i branchen. Mund-

til-mund-samtaler om hvad der fungerer,” siger 
Bettina Zangenberg, Græsted Revision. 
I enkelte tilfælde har revisorer sat alle sejl ind for 
at være opdaterede ved hjælp af IT-ansatte, der 
specifikt holder øje med udviklingen: 

“Vi har cirka to fuldtidsansatte, der har til 
fornemmeste opgave at være opdaterede på 
udviklingen og være opmærksom på relevante 
IT-løsninger,” siger Annette Kristensen, 
Landboforeningen Gefion. 

Brancheorganisationer
Kurser og efteruddannelse
Branchemedier
Branchens store firmaer
Sociale medier

Helt konkret fortæller revisorerne, at de 
får nyheder om udvikling og opdateringer 
i branchen gennem:
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UDVIKLING KRÆVER ÅBENHED

I en konstant nyhedsstrøm med evige opdateringer 
kræver det selvfølgelig øget opmærksomhed at følge med 
i udviklingen i branchen. Men det kræver også en åben 
mentalitet, hvor revisorerne prioriterer at holde sig opdateret 
og ikke mindst er åbne for at prøve kræfter med de nye 
muligheder og løsninger. I sidste ende kan åbenheden 
betyde, at revisorerne kan spare masser af ressourcer; tid og 
penge. 

“Jeg følger FDR og prøver ellers en masse løsninger af for at 
se, om det er noget, jeg kan bruge i min hverdag,” siger Anne 
Mette, Talknuser. 

“Vi er åbne overfor samarbejdspartnere og henvendelser fra 
softwarevirksomheder. Hvis det kan spare tid og penge, så 
er vi åbne for muligheder,” forklarer Tom Picano, Revision 
Nordjylland. 

“Trods en stram kalender forsøger jeg at lytte til de 
konsulenter, der ringer og fortæller om smarte løsninger, og 
om det er nogle, vi kan benytte og få værdi ud af,”“ siger Per 
Kristensen, 2Plus - Revision og FDR bestyrelsesformand.
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FREMTIDEN FOR REVISORER

Hvad viser et kig ind i krystalkuglen 
for revisorbranchen anno 2025? 
Den digitale udvikling fortsætter, 
arbejdsopgaver bliver automatiserede, 

papirerne forsvinder, og de nuværende 
softwareprogrammer bliver udvidet med 
integrationer og nye funktioner og robotter bliver 
endnu mere intelligente. Det vil i sidste ende 
betyde, at revisorens rolle ændrer sig diametralt. 

”Den digitale vej er vejen frem.”
Kim, kpjregnskab

Vi har spurgt revisorerne om, hvilken indflydelse de 
tror, at digitaliseringen vil have de næste fem år. 

Det gør sig gældende, at der kun vil opstå flere 
muligheder for automatisering af arbejdsprocesser, 
og det gør, at både revisorernes arbejdsopgaver vil 
ændre sig, og det samme vil deres rolle. 

Næstformand for Cereda, Carsten Fohlmann, tror, 
at udviklingen vil betyde en ændring i revisorernes 
prissætning: 

“Kunden skal se værdi i det vi laver, og derfor 
tror jeg på værdibaseret prissætning. Man kan 
se det lidt som iPhonen. Det, som folk betaler 
for den, er jo ikke den pris, som den koster at 

producere. Det er den pris, Apple har fundet 
ud af, at forbrugeren vil betale for den, da den 
skaber en vis værdi for forbrugerne. Kan man 
sammenligne det lidt med, hvordan vi kommer 
til at arbejde, da softwareløsninger også har en 
omkostning for os. De hjælper dog til med at 
optimere vores arbejdsopgaver, og derfor ser jeg, 
at vi ikke nødvendigvis kan eller vil bibeholde 
timepriserne, men i stedet arbejde med faste priser 
for serviceydelser.” 

”De kedelige processer bliver 
erstattet af automatiske processer, 
som vil give mig mere tid til de mere 
spændende opgaver.”
Anne Mette, Talknuser

Specifikt mener Lennart Persson fra LP Revision, 
at den digitale fremtid vil inkludere, at de køb, 
virksomheder foretager sig vil blive registreret 
direkte hos SKAT, og at regningen derefter ryger 
direkte ind i de digitale bogføringssystemer og 
bliver bogført. 
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Det betyder altså, at revisorer bør være 
strategiske i deres metodevalg, når det kommer 
til arbejdsprocesser og ikke mindst være fleksible 
og omstillingsparate i forhold til udviklingen i 
branchen. 

“Vi er tvunget til at følge med i udviklingen - ellers 
kan vi ikke følge med i marken.”
Jens Kjeldgaard - Ravnkilde Revision

RÅDGIVNING BLIVER FREMTIDENS 
FORRETNINGSMODEL FOR 
REVISORER 
Hvilke opgaver skal revisorer varetage, når de 
klassiske arbejdsopgaver såsom bogføring er 
blevet automatiserede? Denne udvikling betyder, 
at revisorer i højere grad skal bruge deres tid på 
at agere rådgivere. De primære arbejdsopgaver vil 

gå fra at være regnskabsproducerende til at være 
rådgivende, og altså mere værdiskabende ydelser.
Hvis nye softwareprogrammer inden for økonomi 
og bogholderi gør det nemt og hurtigt for alle at stå 
for regnskab, stiller det krav til, at revisorer er nødt 
til at udvide deres serviceydelser for ikke at blive 
unødvendige for deres kunder, der i princippet 
selv kan stå for nogle af de opgaver, revisorer 
tidligere har varetaget, takket være software og ny 
teknologi. 

Disse tendenser gør, at revisorer i højere grad bør 
agere rådgiver. Som rådgiver kan revisorer nemlig 
bruge deres kompetencer og viden til at rådgive 
deres kunder i hvilken retning, de skal gå og til 
hvordan de kan optimere deres forretning, så 
den kan blive stærkere og nyde gevinsten af øget 
omsætning og profit. Her skal revisoren fungere 
som den foretrukne rådgiver for virksomheden. 

Hvis revisorer vil følge med i udviklingen, tendenser 
og bevare deres plads i markedet, er det vigtigt 
med et mindset, der er åbent overfor nye måder at 
gøre tingene på fremfor et mindset, der holder fast 
i gamle traditioner og modstand mod forandring. 

”Jeg arbejder med udviklingen, i 
stedet for at modarbejde den.”
Søren Christian Jensen, SJ-Consult 

”Regnskabsudarbejdelsen bliver 
automatiseret, og revisionsrollen 
bliver mere validerende af inputdata 
samt rådgivning af denne data.”
Jens Fauerholt 
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FREMTIDEN ER DIGITAL
Helt specifikt er vi i en brydningstid, hvor 
revisorbranchen bliver mere og mere digital. Der er 
allerede sket kvantespring i udviklingen, og dette 
vil blot fortsætte. 

“Alt vil være digitalt, hvis vi kigger fem år frem.”
Niels Poulsen, RevisorDK

De softwareprogrammer der allerede findes vil 
blive udvidet med nye muligheder og integrationer, 
og processer vil blive optimerede. Desuden har 
coronakrisen accelereret, at det bliver mere og 
mere naturligt og anerkendt, at arbejdet foregår 
andre steder end på det klassiske kontor, og at 
møder foregår digitalt over forskellige digitale 
mødeplatforme. 
Fordelene er, at møder online sparer ressourcer; 
både tid og penge på porto, papir, kørsel og timer. 
Men som Hans Arne Pedersen, registreret revisor, 
siger: “Bagsiden er at rådgivning kan mangle bløde 
værdier, når man bevæger sig væk fra de fysiske 
møder.” 

Dette kan dog imødekommes ved et øget fokus på 
soft skills, der er med til at skabe et nært forhold til 
kunden. 

“Jeg er ved at lægge virksomheden om til digitale 
løsninger og vil ultimativt have virksomheden til 
at kunne fungere fuldkomment digitalt,” siger Keld 
Thygesen Sloth, Søhøjlandets Regnskabskontor.

SOFT SKILLS ER ESSENTIELLE
I stedet for at se digitaliseringen, automatiseringen 
af regnskab og udviklingen af økonomi-software 
som trusler for revisorbranchen, kan revisorer 
i stedet følge med udviklingen ved at fokusere 
på nye arbejdsopgaver. Data indikerer at en 
overvejende del af danske virksomheder har 
tilvalgt rådgivning inden for de seneste 12 
måneder. Denne efterspørgsel forventes at stige i 
fremtiden. 

I rollen som rådgiver vil revisoren have ansvar 
for at kommunikere regnskabet og omsætte tal 
til et forståeligt sprog. Da regnskabsudførelsen 
er automatiseret, kan revisoren i stedet bruge 
ressourcer på at forklare regnskabet og rådgive 
virksomheden. 
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Her mener Søren Revsbæk fra Revsbæk Revision, at 
personlig kontakt vil vinde frem. Den tætte dialog 
med kunden er vigtig, og personlig kontakt og 
rådgivning bør prioriteres. Revisorerne fungerer 
som rådgivere, der hurtigt skal kunne skabe 
kontekst i regnskabet og ikke mindst have viden 
inden for rådgivning om SKAT og moms i takt med, 
at reglerne bliver mere komplicerede. 

Revisionens fremtid kræver omstillingsparathed. 
De timer og ressourcer, der bliver sparet takket 
være automatisering af tidskrævende opgaver skal 
i stedet bruges på andre opgaver. 

“Vi går over i andre opgaver end dem, vi har været 
vant til at lave. Revisorer kommer til at fungere som 
konsulenter og rådgivere, da de timer vi sparer ved 
hjælp af digitaliseringen skal bruges på rådgivning 
og sparring. Det skal vi omstille os efter nu,” siger 
Kenn Andersen, VAC Revision

Tommy Jensen, Revisionsfirmaet Tommy Jensen, 
siger: 
“Arbejdet bliver mindre tidskrævende og manuelt 
og tiden kan i stedet bruges mere konstruktivt. Den 
ekstra tid kan bruges på flere kunder.”

Med rådgivning og kundekontakt i højsædet, hvor 
revisorer bør stræbe efter at blive de foretrukne 
rådgivere for deres kunder, stiller det krav til en 
ny måde at arbejde på, hvor nye kompetencer 
som forretningsforståelse, empati og føling 
for kundekontakt er væsentlige. På den måde 

kan revisorer i fremtiden være med til at bygge 
stærkere virksomheder: 

”Jeg udvælger mine medarbejdere 
ud fra sociale kompetencer frem for 
faglige kompetencer, da jeg mener, 
at man kan lære det faglige, men ikke 
det sociale.”
Bjarke Kjær, Revisionshuset Hals.

Tæt kontakt med kunderne kræver nemlig, at 
revisorerne kan facilitere et nært, personligt 
kundeforhold og har kompetence til at forstå 
kundens forretning og behov. Det er altså 
væsentligt for branchen at tiltrække dygtig, 
kompetent arbejdskraft, der er skarpe i soft skills. 
Disse kompetencer kan nemlig ikke erstattes af 
software eller robotter. 

Revisorerne har allerede budt digitaliseringen 
velkommen, og den er kommet for at blive. 
Det er væsentligt, at revisorernes traditionelle 
arbejdsopgaver kommer til at ændre sig drastisk, 
og hvor regnskabsføring før har været i førersædet, 
er det nu roller som rådgiver og controller, der 
dominerer fremtidens revisor. Den digitale 
udvikling giver altså helt nye forretningsmuligheder 
for revisorerne, såfremt revisorerne er klar til at 
omstille sig efter digitaliseringen og gribe de nye 
muligheder. 
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FRA REGNSKAB TIL RÅDGIVER: DET SKAL DU VIDE

1.  MØD DIGITALISERINGEN MED ÅBNE ARME
Digitaliseringen er kommet for at blive, og det 
ændrer måden, revisorer arbejder på. Ved at følge 
med strømmen og udviklingen, kan revisorer 
benytte digitaliseringen på at udvikle deres 
forretning i en positiv retning. 

2.  GENTÆNK FORRETNINGSMODELLEN
Digitaliseringen gør, at kunder i højere grad 
efterspørger rådgivning. Her bør revisorer 
gentænke måden, de arbejder på og sætte ord 
på, hvilke serviceydelser de tilbyder. Her skal 
der selvfølgelig være fokus på rådgivning, og 
at revisorernes rolle bliver at rådgive i at bygge 
stærkere virksomheder. 

3.  FORSTÅ VIGTIGHEDEN AF SOFT SKILLS
Rådgivning skaber grundlag for, at revisorer 
faciliterer tættere og mere personlige samarbejder 
med deres kunder. Et godt samarbejde kræver 
kompetencer inden for soft skills. Her bør revisorer 
fokusere på at efteruddanne sig i at udvikle 
deres forretningsforståelse, empati og føling for 
kundekontakt samt nærhed til kunden. 

Drømmer du om at tage et skridt i retningen mod 
yderligere digitalisering af dine arbejdsopgaver, er 
du velkommen til at tage fat i Crediwires Business 
Development Manager Emil Buch, der står klar til 
at give en introducering til Crediwires platform og 
vise, hvordan Crediwire kan hjælpe din virksomhed 
ind i fremtiden. 
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