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Hvad står vi bl.a. på her i dag? 

Grundlag

Ø22 interviews med eksperter og partnerrevisorer i 
både store, mellemstore og små revisionshuse. 
Både inden- og uden for Danmarks grænser

Ø+112 referencer til litteratur, brancherapporter, 
analyser, mv.



Perspektiv: En verden i digital transformation

• ”Mermaid" forbinder USA med det hurtigt 
voksende nordeuropæiske datamarked

• Vil fra 2020 gøre det muligt at sende 108 
terabits per sekund på tværs af  Atlanten

• Erstatter TAT-14 (3,5 terabits per sekund)



Visma har økonomiske muskler og de bevæger sig nu 
op mod de større (‘gode’) SMV-kunder

Aktuelt d. 29.11.18 
(Computerworld):

"Kunderne skal ikke tænke på E-conomic som et 
regnskabsprogram, men som 

forretningsplatform, som kan løse en masse 
af  deres behov. Vi skal skabe fleksibilitet, 

automatisere og gøre det nemt for dem at bruge 
relevante løsninger, så programmet bliver en 
kerne i virksomheden (…) Det kræver, at vi 

kommer væk fra regnskabsprogramparadigmet. 
Vi vil gerne være kendt for noget andet end 

at være et regnskabsprogram.”

- Mads Rebsdorf, adm. direktør, Visma E-
conomics



En branche under transformation
Fravalg af  revision: 117.000 selskaber har fravalgt revision og de fleste af  dem bruger alene 
revisor til assistance, som er den mest konkurrenceudsatte ydelse. Hvorfor skal man vælge en 
dyr assistance, når nye bogførings- og økonomisystemer kan næsten det samme?

Fra revision og regnskab til rådgivning: Om fem år vil bogføring, regnskab og revision fylde 
15 procent af  omsætningen – i dag er det næsten halvdelen. Er revisionsfirmaerne klar til 
det skifte?

Automatisk erhvervsrapportering: Erhvervsstyrelsen kan med brug af  mashine learning med 
80 procents sikkerhed forudsige, om en virksomhed går konkurs. Hvad skal man bruge 
revisorer til?

60 procent af  de godkendte revisorer er plus 50 år: Hvert år forlader 300 revisorer 
branchen, og der uddannes under 50 nye. Hvordan vil branchen betjene den nuværende 
mængde kunder uden brug af  ny teknologi ?



Dagens budskab:
Big data giver helt nye muligheder for at gentænke revision. 
Det handler altså dybest set om nye forretningsmuligheder. 

Fra revidering af historiske 
informationer…

…til foregribende og (strategisk) 
økonomisk rådgivning mm…

• Opstilling af  regnskab
• Årsafslutning
• Momsindberetning
• …

• Rådgivning
• Budgettering
• Forecast
• Predictive analytics
• …



Et eksempel 
Outlier detection = fokuseret revision, mindre tid brugt på 
analyse, mere tid brugt på risikoområder (fx prisrabatter)

Storytelling with data, PwC, 2014



Hvorfor big data for revisorer? 

• Giver mulighed for mere vallide 
analyser af  kundens revisionstal 
(volumen) 
• Giver mulighed for helt nye typer 

analyser af  kundens forretning (data-
variation)
• Giver mulighed for mere realtime 

opdatering og forecasting der kan 
hjælpe kunden nu og her (hastighed)
• Giver samlet set mere værdi for 

kunden ved bedre at kunne udnytte 
revisionsarbejde på daglig basis (fx 
visualisering, acces)    



Big data buzz

• Big Data er et ord i mangel af  bedre. 
• Hvad betyder big? Det er jo meget relativt.
• Big er kun en lille del af  det, der er interessant 

med de nye data.   
• Hvad betyder det modsatte: small data?
• Meget (big) data er ikke nyt: datatunge firmaer 

som fx Vestas har anvendt i årtier.   
• Det nye er: 

• Flere typer data af  forskelligartet karakter 
• Kombinationsmuligheder
• Computerprocesser og digitale værktøjer 
• Andre kundevendte anvendelsesmuligheder 

• Det er mere retvisende at tale om ”digitale 
spor”
• Fordi data er tal skabt som biprodukter af  andre 

aktiviteter 



De næste timers program

Del 1: Vi sætter rammen: Nye teknologier og 
muligheder for dataanvendelse.
Del 2: En case: Hvordan kan store datamængder 
effektivisere bogføringen?  
Del 3: Vi zoomer ind: Big data i revisionen og 
internt regnskab
Del 4: Datavisualiseringer – når tal og data 
kommunikerer
Frokost 12.30
Del 5: En workshop: Afprøv simpel analytics
Del 6: Fra tanker til handling – implementering 
ude i organisationen

Vi giver en 
konceptuel 

indføring i big data 
ift. revision og 

rådgivning, hvad 
mulighederne er og 
hvordan I kan tage 

det videre i 
organisationen. Det 

handler ikke kun 
om teknologi. Men 
I skal nok komme 
til at få hænderne 

ned i noget af  
teknikken…

Toke Kruse 
(Bilagscan, Billy)



Dagens spilleregler

• Det handler primært om den konceptuelle forståelse af  big data

• Der er rigtig meget omkring data derude, så vi prøver at skære igennem 
det værste. Og ingen ved hvad der vil ske om 2 år. 

• I skal også lidt på banen, og I inviteres til at tænke fremad og på 
forretning.



Diffusion (spredning) of innovation. Hvordan ser I spredningen 
af big data analytics ydelser i jeres marked?
Fx anvendelsen af simple robotter (RPA) 

Hvordan ser I jer selv 
og jeres konkurrenter?

Rogers, E. M. (2004). A Prospective 
and Retrospective Look at the 
Diffusion Model. Journal of Health 
Communication, 9, 13–19. Blå: Implementeringen (af Revisionsfirmaer)

Gul: Innovationens (big data) andel af markedet

De har e
n fo

rd
el

De har en ulempe

Hvordan oplever I generelt 
efterspørgslen og markedet for Big 
Data analytics (mv.) ?



Del 1: Udviklingen inden for 
dataanvendelse og teknologi

I dag er revisionen fuldt digitaliseret. Der har været hastig 
udvikling i de seneste to år, og lige nu skaber dataanalyse 

forandring i et endnu højere tempo. Herfra kan vi se en række 
tendenser, for eksempel AI og machine learning, automation og 

robotics, der yderligere vil accelerere udviklingen” 
– Michael Groth Hansen, partner, EY.

”



Video 2: Om digitalisering



Et arbejdsmarked i forandring 

Udvikling af  
hurtigere 

computerprocesser
Nye datakilder

Nye almene 
digitale 

værktøjer

Automatisering 
af  mange 

arbejdsopgaver

____
____
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Ca. halvdelen af  
jobs der findes i 
dag består af  
opgaver hvoraf  ca. 
halvdelen af  
opgaverne kan 
optimeres 





Historien viser, at teknologien fører til mere arbejde for flere mennesker
Men det kræver at brancher omstiller sig i god tid 



Men hvad kan vi se er helt særligt for 
revisorbranchen? 



Massiv regulering i de større 
virksomheder – adskillelse af  

revision/rådgivning

Radikal digitalisering af  økonomiprocesser

Lønpres og mangel på højt 

kvalificerede medarbejdere

Kundeforventninger, 
brugeroplevelser, 

merværdi

Revisorbranchen i dag er ‘a perfect storm’
MULIGHEDER & UDFORDRINGER

Disruption
Fra mindre 

superdigitale 
spillere

Grund-produktet 
er 

bleve
t en

 co
mmodity

= Prisp
res

Superdigitale 
storspillere 
(tech-giganter 
og Big Four)

Nye ydelser og specialer(IT-sikkerhed, GDPR mv.)
Deregulering 

af  revisionspligt i 

bunden

Et samfund i dataeksplosion

(behov for analytisk kapacitet og 

datavalidering) 



Hvad siger danske revisorer?

besvarelser fra 77 revisorer fra hele landet
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2,94

3,1

3,15

3,41
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Organisatorisk og kulturel modstand

Lønpres

Pres fra nye aktører på markedet (freelance bogholdere,
ikke-registr. revisorer, teknologisk drevne aktører mv.)

Regulering, regler og standarder

Prispes (i SMV-markedet)

Få udviklet medarbejdere til det rette kompetence niveau

Tiltrækning af de rette kompetencer

Den teknologiske udvikling og automatisering af forskellige
opgaver

Hvilke udfordringer peger danske revisorer på?

besvarelser fra 77 revisorer fra hele landet



AI

Vores værdikæde er udfordret
Intensivering mellem 

eksisterende konkurrenter og 
deres forskellig brug af  AI

Nye spillere og aktører tager dele 
af  vores forretningsområde

Advokater

Ikke-
registrerede

Freelancere
Discount-
bogholdere

BANKER



besvarelser fra 77 revisorer fra hele landet

6,5 %

11,75 %

13,75 %

68 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Big Four

Tech-giganterne (Google, IBM, SAP m.fl.)

Øget konkurrence og prispres mellem eksisterende
konkulegaer (tier 2 og 3)

Nye digitale spiller (udviklere, freelancere m.fl)

Hvem vil tage pålægget af  vores brød?



Eksistensgrundlaget…

Datagrundlag: Baseret på gennemsnitlig indtjening fordelt på ydelseskategorier og forventet billede i 2025 blandt flere forskellige partnerrevisorer i 
Danmark
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Eksistensgrundlaget ændrer sig…

Datagrundlag: Baseret på gennemsnitlig indtjening fordelt på ydelseskategorier og forventet billede i 2025 blandt flere forskellige partnerrevisorer i 
Danmark
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Ydelser og indtjening de næste 5 år

besvarelser fra 77 revisorer fra hele landet

3,16

3,3

3,36

3,61

3,68

4,08

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Bogføringsmæssig assistance

Revision

IT og erhvervsservice

Andet

Regnskab (review, assistance mv.)

Rådgivning (også ift. teknologi/digitalisering,
jura, skat, budget-assistance mv.)

Rangeret fra 1-6 hvor 1 er ”mindst” og 6 er ”mest”



LIDT MERE PRÆCISION IFT. 
HVAD DATA ER 



Moors lov





De 5 V’er for Big Data (vender vi tilbage til)

Has$ghed

Sandfærdighed



Data er det første skridt mod anvendelig viden 



Mere begrebsjonglering…

• Big data: Meget data, specielt nye datatyper 
• Data analytics: Automatiseret analyse  
• Data mining: Søgning efter mønstre. Kan 

være simpel statistik. 
Automatiseringer: 
• Kunstig intelligens: overordnet felt 
• Machine learning: specifik data teknik 

• Supervised / Unsupervised

• Deep learning / neural networks:   speciel 
teknik i bygningen af  algoritmer

• Natural languge processing (NLP): 
Computerens evne til at forstå og producere 
sprog.   

• Descriptive analytics: Viden om fortiden. 
Hvad kan data fortælle os om det sidste års 
regnskab? 

• Predictive analytics: Statiske modeller der kan 
”forudsige” fremtiden. Hvad kan ske? 

• Prescriptive analytics: Algoritmer der spiller 
simulationer af  fremtiden for at finde det 
bedste scenarie: hvad skal vi gøre? 



Cutting edge i machine learning (prescriptive analytics)



Amazon predictive analytics (arbejder med at zoome i 
data granularitet) 
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Softwarerobotter i revision?  

Generation 1: Robotbaseret procesautomatisering (RPA). 

Softwaren kan navigere på en skærm, åbne og lukke programmer, 
udføre copy/paste, sende e-mails, søge på nettet og så videre ud fra 
programmerede kommandoer. 

Generation 2: Cognitiv automatisering og virtuelle assistenter. 

Robotten er kodet til selv at søge efter mønstre og sammenhænge 
(kunstig intelligens) ift. afgrænsede opgaver 

Generation 3: Intelligent automatisering: Selvregulerende 
opgavehåndtering. 

Robotten kan kombinere mange datakilder og kommunikere med andre 
robotter og dermed udføre sammenhængende arbejde i værdikæden.  



Eksempel på generation 3 fuldautomatiseret værdikæde  

• Revisor 
researcher

• Revisor 
laver tilbud

• Revisor 
dokument-
scanner, 
laver 
forespørgsel, 
mv.

• Revisor 
gennemgår 
og tester 
kontroller 
mv.

• Revisor 
evaluerer, 
rapporterer 
øjebliksbillede

• Robotten 
researcher i 
samtlige 
databaser

• Robotten 
estimerer 
tilbud og 
prissætter ud 
fra risiko

• Robotten 
cruncher data 
og anvender 
mønster-
genkendelse

• Robotten tester 
kontinuerligt 
transaktioner 
mv. og 
rapporterer

• Robotten estimerer 
risici + 
kontinuerlig 
rapportering



04/12/201839



Det letteste for en computer er digitale data 



Kerneproduktet som vi kender det vil fylde 
mindre, og vi skal udvide paletten

Vi skal op i værdikæden og tættere 
på kunderne

Anvendelse af  nye data implicerer forretningsudvikling

Det kræver også at revisor på et tidspunkt kan tilbyde ydelser der trækker på helt nye data



Der er masser af  data og kunderne forventer, at I kan 
organisere det for dem à You’ve ain’t seen nothing yet

PSD2



Real time data til økonomistyring 
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Singapore, London and Barcelona as the top global smart cities

IoT, smart cities og connected homes (og store 
sikkerhedsbrist), fx realtime opdateringer om virksomhed  



Droner til lageroptælling – data, der kører direkte ind i 
Python, R eller XBRL etc. 
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Alt hvad der kan filmes er faktisk god data 

Hvor mange af billederne viser en kage? 



Del 2: Inspiration udefra



Del 3: Big data i revisionen og internt 
regnskab





Udviklingen inden for data og analytics

www.AI.CaseWare.com – eksempel: Ford motor CO



Data og analytics

Revision
• Fra stikprøver til hele 

datapopulationer
• Finansiel rapportering
• Svindel / svig
• operationelle risici / 

kontroller

Big data

Økonomistyring og 
performance management
• Analytisk balanced

scorecard
oFinansielt perspektiv
oKunder
oMedarbejdere
oOperations
oMarkedet



Revisionsmetoden har fra start været at svar på en 
voksende datamængde

• I gamle dage foregik revision 
manuelt

• Så gik man over til samples

• I dag muliggør automatisering at 
teste hele datasæt på kort tid 
(Audit by Exception, ABE)

D
atam

æ
ngden



Deniz Appelbaum, Alexander Kogan, and Miklos A. Vasarhelyi, 2017

Fra sample based (stikprøver) til exception based (ABE)



Revisionsprocessen med store datamængder

1. Identifikation af  risici, som 
skal undersøges nærmere

2. Planlægning med fokus på 
højrisikoområder

3. Indføring i kontroller mv. med 
analytics baseret på 
risikoidentifikation

4. Rapportering (visualisering)



Et eksempel: Prisrevision
1. Risikoanalyse - hvor stikker det ud?

Storytelling with data, PwC, 2014



Et eksempel: Prisrevision
2. Brutto margin på tværs af  3 kanaler

Storytelling with data, PwC, 2014



Et eksempel: Prisrevision
3. Hvad er problemet -

Storytelling with data, PwC, 2014



Caseware Analytics i cloud kan give mange i tier 2 og 3 en 
teknologisk opgradering på effektivitet og ydelser (især 
revisionen)

Root Cause Analysis

Mere fokuseret revision

Outlier detection Digital platform -
kundedialog og fildeling

200 forskellige analyser
Automatiseret regnskab Benchmark-funktion 

inden for 1-2 år

Fokus på trends i dataene

Machine Learning



Balancen mellem revisors dømmekraft og systemernes

Revisoren
• Erfaring
• dømmekraft
• Viden om hvad der er 

vigtig for ejerlederen, 
CFOen mv.

• Hvilke beslutninger skal 
ledelsen kunne træffe 
bedre?

Analytics og visualisering
• Algoritmer baseret på regler 

producerer rapporter og 
visualiseringer
• ‘Black box’

Revisionen

Balancen
• Revisor lærer at bruge analytics til at producere 

evidens bag revisionen og konklusionen – hente 
relevante forretningsindsigter

• Revisor bruger erfaring og dømmekraft til at stille de 
rigtige spørgsmål til dataene

• Datavaliditet og relevans af  beslutninger



Hvilke data i hvilke perioder ville I ta’ videre og teste?



Diskussion: Hvor ser du de lavest hængende frugter ift. 
mere datadrevet og fokuseret revision for dine kunder?

Root Cause Analysis

Mere fokuseret revision

Outlier detection Digital platform -
kundedialog og fildeling

200 forskellige analyser
Automatiseret regnskab Benchmark-funktion 

inden for 1-2 år

Fokus på trends i dataene

Machine Learning



Fokus: internt regnskab og 
performance management



Video (information og muligheder)



Data og analytics

Revision
• Fra stikprøver til hele 

datapopulationer
• Finansiel rapportering
• Svindel / svig
• operationelle risici / 

kontroller

Big data

Økonomistyring og 
performance management
• Analytisk balanced

scorecard
oFinansielt perspektiv
oKunder
oMedarbejdere
oOperations
oMarkedet



Verden der venter CFOen





Big data i økonomi- og performancestyrring

MAs will face new challenges to overcome ifthey are to sustain their professional 
expertise and to cultivate dynamic qualities and become proactive, approachable and 
people oriented. However as mentioned earlier the MAs do not necessarily need
to know the in depth database structures, but they need to know 
how to extract relevant data, and they need to understand and 
explain what the outcomes of  analytics are and how it can add
value for the company.

https://pure.au.dk/portal/files/114248939/Working_paper_Man_Accountant_June_2017.pdf



Udviklingen inden for dataanvendelse ift. BI og 
økonomistyring 

Hvordan kan vi 
bruge data og data-
analytics til internt 
regnskab, balanced
scorecard, 
rapportering og 
strategisk 
beslutningsgrundlag 
for kunden



Der er flere lavt hængende frugter at plukke først ift. data 
analytics
• Der lang vej fra nu til fremtidens big data revisionsproces eller 

økonomistyring og rådgivning på baggrund af  big data og advanced
analytics

Revisoren 
i dag

Fremtidens revisor med 
big data og analytics

Step 1
• Brug nye simple 

analyser og vend 
kunderne til en 
mere analytisk 
service 
(Caseware, 
Tableau)

Step 2
• Udvid analyse-

områderne ift. 
kundernes 
forretning 
(Caseware, 
Tableau, BI) 

Step 3
• Investér, træn 

og eksekvér 
på big data
(Caseware, 
Tableau, BI, 
Python/R)

Tools:
• traditionelle data
• surveys, interviews, 

markedsdata

• Predicitive sales
• Value driver analytics
• competitor analytics

• Big data
• Advanced analytics
• Automatisering



Analytisk balanced scorecard – mange muligheder, men 
hvilke områder er mest relevante? Fokusér
Det Finansielle perspektiv
• Predicitive sales
• Value driver analytics
• Customer profitability analytics
• Cash flow analytics
• Shareholder value analytics

Kundeperspektivet
• Kundetilfredshedsanalyse
• CLV analytics
• Kundesegmentanalyse
• Analyse af  salgskanaler (4Ps analytics)
• Social Media analytics
• CURN analytics
• Ny-anskaffelse analytics

Medarbejder-/læringsperspektivet
• Kompetence analytics
• Kapacitetsanalyse
• Medarbejder CHURN analytics
• Medarbejderperformance analytics
• Organisationskulutr-analyse
• Medarbejderudviklingsanalyse
• Lederskabsanalyse

Processer
• Kernekompetenceanalyse
• værdikædeanalyse
• Six sigma (lean) analytics
• Kapacitetsstyringsanalyse
• CSR analytics
• Svindel analytics
• Omverden-impact analytics



Forstå relationerne mellem KPIer og monitorér løbende



Muligheder for forretning / mersalg



Use-cases med big data og revisorer
• Better sales planning by manufacturers is possible via better understanding of  end-consumers and their interaction 

with their own and competitors’ products. Firms are using social sentiment and Internet of  Things (IoT) inputs to get 
better sales plans.

• Firms are enhancing revenue by better tailoring offers to end consumers by using techniques like shopping cart analysis, 
segmentation, beacons, and so on.

• Retailers and hospitality companies are using weather and historical/seasonal sales data to predict optimal staffing levels 
and optimizing labor costs.

• Traditional HR tech and processes can be supplemented with big data to reduce talent acquisition costs
• The use of  internal HR, “dark” Big Data like email, social and other digital breadcrumbs can stem unplanned 

attrition and the adverse cost impact this has on financial performance
• Hospitality, travel, food service and other firms are predicting future sales performance based on public review site 

data found at places like Yelp, TripAdvisor, Booking.com and others.
• Better employment brand management can reduce hiring costs via social sentiment analysis, monitoring 

feedback/review sites.
• Sensor/IoT data can help firms minimize unscheduled downtime, reduce operational costs and identify lower risk/cost 

customers.
• Big data and new metrics are used to justify valuations of  new economy/digital firms.
• Firms can supplement T&E (travel & expense) data with big data to identify potential fraud activity

https://diginomica.com/2015/09/08/when-accounting-meets-big-data/#.Vfrred9Vikp



Diskussion
• Hvilke skridt vil du tage? Hvor kan der være værdi for kunden?
• hvilke uudnyttede datakilder? 
• Hvilke KPIer og analyser? 

Revisoren i dag

Fremtidens revisor med big
data og analytics

Step 1
• Brug nye simple 

analyser og vend 
kunderne til en 
mere analytisk 
service 
(Caseware, 
Tableau)

Step 2
• Udvid analyse-

områderne ift. 
kundernes 
forretning 
(Caseware, 
Tableau, BI) 

Step 3
• Investér, træn 

og eksekvér 
på big data
(Caseware, 
Tableau, BI, 
Python/R)

Tools:
• traditionelle data
• surveys, interviews, 

markedsdata

• Predicitive sales
• Value driver analytics
• competitor analytics

• Big data
• Advanced analytics
• Automatisering



Videre læsning til en start…
A good read for Accountants would be the book Accounting Information Systems 
for Decision Making, because this book dives into several highly relevant topics
regarding Business Intelligence & Analytics, IT, Process Mining, 
Financial Reporting Systems, XBRL etc., and the different digital 
themes are well illustrated with case examples throughout the 
book. Technology and digitalization is re-shaping accounting information 
systems (AIS) and any accountant will want to be well oriented on many of  
this book's themes.

Two other great reads for accountants would be Key Business Analytics and both
written by Bernard Marr. These books provide hands-on guidance to any
accounting professional - whether it's the management accountant or financial
accountant - on how to define and setup the appropriate data 
analytics frameworks and measurement systems that alligns with 
the company og client company's strategy. These books really provide a 
business strategic approach to data analytics, goal setting and meassurements, which
accountants can get alot of  great inspiration from. Also paying attention to the 
pieces of  information that are harder to quantify. Accountants need to allign their
mindset and language with the more strategic functions of  their company or client
company - typically the CEO or strategic CFO - and produce and communicate
more insights from a growing mass of  information and datapoints.

- Hennelund, 2018

h"ps://fupping.com/taegan/2018/08/25/5-best-accoun:ng-books-for-
beginners-recommended-by-experts/



Del 4: Datavisualiseringer



Lyn-test

1. Hvilken 
produkt+region
sælger best?

2. Hvilken 
produkt+region
sælger godt men 
taber penge? 



Lyn-test

1. Hvilken 
produkt+region
sælger best?

2. Hvilken 
produkt+region
sælger godt men 
taber penge? 

Storytelling with data, PwC, 2014



Datavisualisering

• Mere information vil kun gøre det mere relevant at 
simplificere og skabe indsigt 
• Forstå hurtigere trends, mønstre og træf strategiske 

beslutninger

Data Visualization is an 
emerging area of data 
analytics that combines 
quantitative information with 
technology and graphical 
design to tell stories, convey 
ideas and make decisions.
- PwC

”

OBS: Caseware giver mulighed for dette i dag



Visualisering er med helt fra starten af  processen

1. Identifikation af  risici, som 
skal undersøges nærmere

2. Planlægning med fokus på 
højrisikoområder

3. Indføring i kontroller mv. med 
analytics baseret på 
risikoidentifikation

4. Rapportering (visualisering)



Visualisering ift. fokus



Kommunikation af  data



Datavisualisering
• Styrker: Brugervenligt og for de fleste, billig 

licens, nemt at implementere, virker til mange 
datakilder

• Svagheder: koster meget i opdateringer årligt

• Styrker: Avanceret modellering og modeller, 
brugervenligt, høj kvalitet

• Svagheder: begrænset mulighed for formatering, 
support og omkostninger ved software 

• Styrker: Kan tilpasses og let at bruge, lave 
omk, mobile first

• Svagheder: høj læringskurve, 
sikkerhedsissues og issues ift flere brugere

”Integrer med e-conomic og vær på 
forkant med situationen”



Diskussion

• Hvilke visualiseringer tror 
du mest på vil skabe værdi 
for kunderne? Og ift. 
hvilke opgaver/ydelser?
• Hvilke redskaber til 

visualisering vil du gå 
videre med og teste i dit 
arbejde med kunder?



Frokost

Efterfølgende: 
Machine Learning
(installér Microsoft 

Azure konto) 

Guide til opsætning af 
Microsoft Azure konto 



DEL 5
Prøv selv big data analyser…

v. KPMG 



En lille pointe om etik 
før vi går videre



Pas på bias når …

• Når man trækker data fra nye kilder: er 
det sand data (fake news, 
misinformation, robot-propaganda) 
• Når man udvikler sine egne algoritmer 

(de hvide mandlige ”nørder”) 
• Når man sætter kunstig intelligens fri 

(og den opfører sig umoralsk)
• Når man reproducerer eksisterende 

bias (fx race diskrimination) 



Dataetiske dilemmaer i 
revisionsbranchen?

• Så snart man bevæger sig væk fra 
virksomhedens interne økonomi og 
regnskab og begynder at anvende 
ustruktureret data… 
• Predictive og presriptive analytics fx fra 

Droneoverflyvninger, SoMe, osv.
• Er der en grænse for hvor meget data og 

hvilken type af  data I vil anvende?    

Test på http://moralmachine.mit.edu/



Behov for datavalidering



Læsværdi artikel med nye nøgletal til værdiansættelse af  
virksomheder, som er baseret på store mængder data

https://www.forbes.com/sites/chiararustici/2018/0
8/27/facebook-is-not-done-yet-new-data-
questions-every-company-valuation-must-
address/#4e165e811426

https://www.forbes.com/sites/chiararustici/2018/08/27/facebook-is-not-done-yet-new-data-questions-every-company-valuation-must-address/


Del 6: Fra tanker til handling -
implementering

” Revisionsvirksomhederne bliver fremover nødt til at 
specialisere sig i langt højere grad end i dag. Både internt 

i virksomheden, hvor vi får brug for at tiltrække nye 
kompetencer, fx inden for it, strategi og ledelse. Men 

også revisionsvirksomhederne imellem, hvor vi skal være 
skarpe på vores profil og vores fravalg.
- Henrik Glanz, Direktør, Redmark



Video om data analytics og kompetencer. implementering



Hvordan skal transformationen igangsættes?

Ændrede kunde-

forventninger

Ændret 

konkurrentbillede

Ydelser og go-to-
market strategi

Kundeværdi

Data og teknologi 
Effektivisering, værktøjer & analyser

Organisationsudvikling
Kompetencer & kultur

Regulering

Ny teknologi

• Hvilke ydelser, services, 
produkter kan I tilbyde kunder, 
der involverer analytics?

• Hvilken data er relevant for jer 
og hvilke teknologier 
(programmer) kan I anvende?  

• Hvilket mindset og hvilke 
kompetencer får I brug for?  



Hvilke kompetencer og mindset?



V
ær

di
 a

f 
re

ss
ou

rc
er

Differentiering og 
øget strategisk 

værdi

Det, der ikke bare 
kan kopieres eller 

erstattes nemt

• Revisionsrobotter
• IT-systemer
• Data warehouse
• Big Data
• Real-time revision
• Interaktiv 

dashboard

• Ledelsesværdier
• Organisations-kultur
• Mindset
• Branding/marketing
• Rådgivnings-

kompetencer
• Kundefokus

Must-have,
hygiejnefaktorer

Alt, der kan 
digitaliseres, bliver 
digitaliseret – og 
alle vil gøre det

D
en hum

ane 
faktor

D
en digitale 

/teknologiske faktor

Hvad sker der  med de menneskelige egenskaber i den 
digitale verden?



Specifikke analytics kompetencer generelt



Generalistrevisoren

Specialisterne

Hvad vi har peget på



Al forandring mødes som regel med modstand

• Frygt for det ukendte

• Er det besværet værd? Kan ikke se de 
fordele, der er i den anden ende

• Det nye truer ens nuværende status

Eksempel

i 80’erne modarbejdede 
regnskabsmedarbejdere ABC systemer



Fø
le
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m
æ

ss
ig

 r
ea
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n

Aktiv

Tid

Ignorering – går over1

Afvisning – dur ikke her2

Modspil – vil ikke3

Kæmper – imod 4

Tvivl – måske virker det5

Medspil – vi prøver6

Accept - ok7

Mange har svært ved at turde gøre noget helt nyt….



Lokal eksekveringskraft på ny 

teknologi og nye ydelser (nye 

muligheder)

Organisatorisk inerti 

(ejerskabsmodeller, generationskløfter 
mv.)

Kompetencer: Få 
specialister & mange 

generalister

Unik trusted
advisor rolle

(kvalitetsbrand)

Adgang til 
beslutnings-

tagerne

Kultur 

(’plejer’, nul-fejl 

mv.) 

Revisorbranchen 
STYRKER & SVAGHEDER

Fra landsbylæge til sundhedshus



Generelt mere af  det hele!

3,24

3,29

3,49

3,64

3,83

3,88

4,18

4,19

4,23

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Tværfagligt samarbejde

Fremadskuende analyse (forecast mv.)

Ledelse

Skarp talfortolkning (data analytics mv.)

Kommunikation (både internt og mod kunder)

Innovation (bruge nye teknologier og udvikle ydelser)

Forandringsparathed

Rådgivning (forretningskontekstuel tænkning og
digitalisering

Kundeforståelse

besvarelser fra 77 revisorer fra hele landet



En digital Big Data fremtid kræver også et nyt mindset



Ledelsesudvikling (finde balancerne)



Vores kompetencestige er udfordret

Trainees

HD

cand.merc.aud

Statsaut. eller 
registreret revisor 

Bogholdere

E
rfa

rin
g

Tør du onboarde højt 
kvalificerede og erfarne, 
som gør tingene på deres 
egen måde?



Vores kompetencematrix i fremtiden

HA, HD

Cand.merc.aud
(generalist-revisoren)

Tech-
specialister, 

IT-
projektledere

Rådgivere, 
specialister i 
økonomisk 

ledelse

Cand.merc. 
jur.

Statsaut. eller 
registreret revisor

(specialist) 

Hvor ser du din organisation om 3-5 år? 

Freelance-
bogholdere

Data 
scientiskts



Hvilke teknologier og hvilke ydelser?



Liste med værdifulde videokurser i audit analytics (introduktion):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLauepKFT6DK8nsUG3EXi6l
YVX0CPHUngj

Liste med særlige emner for audit analytics
https://www.youtube.com/playlist?list=PLauepKFT6DK-
PpuseJtSMlIy-YBhaV4TH

Risk Management
https://www.youtube.com/playlist?list=PLauepKFT6DK8uxePhPCoHj
Df8_DlhRtGS

Resources:



Tools til 
visualisering



Første spørgsmål for at komme videre

• Hvilke kunder kunne være interesserede i nye analyser?

• Hvad er deres centrale udfordringer?
o Forudsige salg, styre kapaciteten bedre etc.

• Hvilke uudnyttede datakilder vil kunne hjælpe ift. de 
udfordringer? (strategisk vigtige dataanalyser)
o Reviewsites, kundetilfredshed, medarbejderafgang etc.

• Hvilke modeller sætter vi op?

• Hvilke kompetencer skal vi have for at kunne det?



Diskussion
Hvilke databaserede ydelser
vil du kunne tilbyde dine 
kunder og hvordan vil du
sælge dem?
Eksempler:
• Identificér de vigtigste value-drivere ift. strategien. Mål og optimér
• Kunde- og medarbejdertilfredshedsanalyser.
• Bruge offentlige anmeldelsessider til at forudse salg?
• Erklæringer på nye datarisici? (persondata)
• Vejrdata, reviewsites og salg pr. sæson til rådgivning om kapacitetsstyring og fremtidig omsætning?
• Combinere mange datatyper for at opdage svindel?



• Der er mange nye datamuligheder: Vælge og fokuser
• Bogføringen kan med big data og machine learning

effektiviseres markant (op i værdikæden)
• Big data, analytics og visualiseringer kan bruges på 

revisionen og i stort omfang pt. på økonomistyring og 
performance management
• Machine Learning hjælper med at finde de rigtige 

indsigter i kundens data
• Teknologien er en ting, men eksekveringen er en 

anden. Der er lavthængende frugter, som kan og skal 
høstes før man køber software og lærer R eller Python

Opsamling



Hvis vi skulle anbefale næste skridt for jer hver især…

• Beslut hvilke databaserede ydelser I vil satse på først at kunne 
tilbyde jeres kunder. De vigtigste 2 analyser på KPIer ift. BSC.

• Hav et test-marked (fail fast). Fx med rabat. Rul ikke ud på alle 
på én gang.

• Start ud med at bruge tableau og et open source 
softwareprogram, samt de gratis dataanalyser, som fx twitter, 
similarweb og google trends har og kombinér med finansielle 
data og  de andre interne virksomhedsdata. 

• Giv et par medarbejdere ansvaret for at udvikle de nye ydelser. 
Prøv lidt hackathon. 

• Pakketér ydelsen og kræv af  resten af  partnerkredsen, at det 
tages med ud til test-kunderne.

Samle partnere og nøglemedarbejdere og træffe beslutninger på følgende områder: 



Hvad er dine vigtigste takeaways? 

Hvad vil du konkret gøre når du går herfra 
(din tretrinsraket for at komme op at flyve 
med big data)?



Elektronisk evaluering

Og underskrifter



Held og lykke både i sol og storm!

Tak for i dag


