
Med fem afdelinger i det sydjyske er 
Revisionscentret lokalt til stede i hele Sydjylland 
- som det eneste revisionsfirma med en så 
udstrakt lokal repræsentation. Og det gælder 
ikke kun geografisk, men i lige så høj grad på 
det personlige plan, understreger medindehaver 
og registreret revisor, HD, CMA Michael Munk-
Fredslund.

- Vi lægger stor vægt på nærhed, og ved at være 
et lokalt revisionsfirma for vores kunder, som vi 
har hovedparten af her i Sydjylland og blot nogle 
få i resten af landet, kan vi både tilbyde dem den 
fysiske og den mere personlige nærhed. For de 
virksomheder, der lægger vægt på at have et 
fysisk sted at henvende sig, vil vi altid være der, 
siger Michael Munk-Fredslund og fortsætter:

- Nærhed betyder for os, at vi har et stort 
kendskab til lokale sparringspartnere i hele 
det sydjyske område - banker, advokater, det 
offentlige m.fl. Noget kunden eksempelvis får 
glæde af, hvis forretningen skal udvides, eller 
hvis man vil etablere sig i en anden by i området. 
Med blot nogle få store internationale koncerner 
i vores område har langt den overvejende del af 
de sydjyske virksomheder en lokal forankring, 
der spiller en stor rolle for dem i hverdagen. 

Nærhed, kompetencer inden for alle discipliner 
(revision/regnskaber, rådgivning, bogføring) 
og fortrolighed er nøgleparametre hos 
Revisionscentret.

Hurtige og konkrete svar
- Vi har en fundamental viden om både virksomhed 
og ejer på det økonomiske og det personlige 
plan. En viden, som gør, at vi kan give hurtige og 
konkrete svar på kundens spørgsmål og sikre 
kunden det bedst mulige beslutningsgrundlag 
og større tryghed. Vi kalder os gerne ”den 
økonomiske doktor”, netop fordi vi har det tætte 
og langvarige personlige forhold til kunden og 

dermed den dybe indsigt i alle kundens forhold, 
siger Michael Munk-Fredslund videre.

At alle kunder hos Revisionscentret har mindst to 
revisorer - den ”daglige” revisor og en partner - 
fast tilknyttet, handler både om nærhed og om at 
sikre en direkte og hurtig kontakt. 

ringer aldrig forgæves
- Kan kunden ikke få fat i den ene, så er der også 
en anden, som har indsigt i kundens forhold og 
kan hjælpe ham/hende videre. Kunden ringer 
aldrig forgæves. Og i og med at vi har viden 
om nærmest alt muligt, behøver kunden kun at 
henvende sig ét sted. One stop shopping, kan 
man vist godt kalde det, betoner Michael Munk-
Fredslund.

Hvor bogføringsdelen tidligere udgjorde 60-70 
pct. af det daglige arbejde, er det i dag revision 
og rådgivning, som udgør en tilsvarende andel af 
arbejdsindsatsen.

- Vi tager gerne ud til kunden og gennemgår 
regnskabsmaterialet på stedet, men det kan 
naturligvis også klares hjemme på kontoret 
via internet og computer. For vi investerer 
meget i teknologi, er teknologisk med i forreste 
linje og kan servicere kunden, uanset hvilket 
bogføringsprogram der foretrækkes, siger 
Michael Munk-Fredslund.

rådgiver i alle forHold
Han tilføjer:
- Regnskaber er det grundlæggende, og gennem 
revision gennemgår og validerer vi kundens 
data, så andre kan have tillid til dem. Disse 
data er fundamentet for vores rådgivning, og 
i den forbindelse er det vigtigt at huske, at 
vi som revisorer har tavshedspligt og er 100 
pct. uafhængige. Vores rådgivning er derfor 
helt uvildig, og vi rådgiver vores kunder i alle 
forhold. Ved køb og salg af virksomhed, ved 

generationsskifte, ved indtrængen på nye 
markeder osv. Og da vi er i grænselandet, har 
vi mange relationer til Tyskland og følger med 
vores internationale kunder over grænsen, når 
der er brug for det.

uddanner selv medarbejdere
Med mere end 60 år på bagen har Revisionscentret 
altid haft en jævn tilgang af kvalificerede 
medarbejdere og lægger i dag mange kræfter i 
selv at uddanne dem.

- Vi har elever og medarbejdere under uddan-
nelse i alle afdelinger, pointerer Michael Munk-
Fredslund.   

revisor.dk

INFO:
Revisionscentret er grundlagt i 1955 
i Tønder og har i dag selvstændige 
afdelinger i Aabenraa, Haderslev, 
Padborg, Ribe og Tønder. Firmaerne er 
godkendte revisionsaktieselskaber, idet 
man beskæftiger både registrerede og 
statsautoriserede revisorer, som udgør 
næsten halvdelen af de 65 medarbejdere.
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