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Beierholm og RSM går efter førstepladsen hos SMV’ere 
 
Revisionsvirksomhederne Beierholm og RSM plus har indgået en aftale om sam-
menlægning af deres virksomheder pr. 1. maj 2016. Dermed haler de nu støt ind 
på de største revisionshuse i Danmark som Deloitte, EY, PwC og BDO – med i alt 
24 kontorer fordelt over hele landet og godt 850 medarbejdere. Samtidig styrkes 
den internationale support via samarbejdet med RSM International, som er det sy-
vende største revisornetværk på verdensplan med 37.000 medarbejdere fordelt på 
120 lande. 
 
 
Branchens bedste rådgiver for SMV-virksomheder 
Sammenlægningen er en del af en længere strategirejse for både Beierholm og RSM plus. 
 
”Vi går benhårdt efter at være den mest udviklings- og opkøbsorienterede revisionsvirksomhed 
med solidt fokus på små- og mellemstore virksomheder. Sammen med RSM plus styrker vi der-
for vores position inden for revision og rådgivning til mindre og mellemstore virksomheder. End-
videre styrker vi vores internationale netværk i udlandet for vores danske kunder,” siger adm. di-
rektør Kenneth Jensen. 
 
Han understreger også, at Beierholms kultur med stor medarbejdertilfredshed skal føres videre 
hos nuværende og kommende medarbejdere samtidigt med, at der arbejdes hårdt for at fast-
holde og videreføre den generelt høje kundetilfredshed.  
 
”Vi er utroligt glade for, at vi har indgået aftalen med RSM plus, da deres DNA og forretningsfo-
kus er tæt på Beierholms. Deres kompetencer inden for særlige brancher vil være med til at 
styrke Beierholms specialisering, ” siger Kenneth Jensen. Han understeger, at RSMs internatio-
nale forbindelse er en af de stærkeste i verden for rådgivning af mellemstore virksomheder på 
internationalt plan. 
 
Selvstændighed, nærvær og god medarbejdertrivsel med volumen i ryggen var det, der fik part-
nergruppen hos RSM plus til at sætte underskrift på sammenlægningen. 
 
”Vi har længe overvejet, hvorvidt vi skulle øge størrelsen i vores virksomhed –enten ved at påbe-
gynde et omfattende opkøb eller på anden vis få styrke til at møde fremtidens krav. Efter grun-
dige drøftelser med Beierholms ledelse, hvor vi ser, at vores virksomheders idégrundlag og for-
retningsmodel i stor omfang ligner hinanden, blev det vores konklusion, at vi hurtigst og mest ef-
fektivt ville nå den ønskede udvikling ved en sammenlægning med Beierholm. Vi er overbeviste 
om, at aftalen vil være til stor fordel for vores kunder, som vi fremover kan betjene endnu bedre. 
Vi er også glade for at invitere vores medarbejdere til at blive en del af Danmarks bedste ar-
bejdsplads,” udtaler adm. direktør, Michael Bach hos RSM plus. 
 
Nye dagsordener i revisionsbranchen 
Begge partnerkredse er enige om, at volumen og know-how – for at få udbygget specialistviden 
og -afdelinger og dermed tiltrække de bedste eksperter inden for virksomhedsrådgivning med 
f.eks. forretningsudvikling, kundernes digitaliserings-udfordringer og skat – er højt på dagsorde-
nen i revisionsbranchen.  
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”Det gælder om at kunne yde den bedste rådgivning til kunderne – til en fornuftig pris. Og den 
kamp er vi nu bedre rustet til og går hårdere ind i,” fortæller Kenneth Jensen, der også siger, at 
den mere detaljerede og praktiske planlægning omkring de to virksomheders fælles fremtid først 
er ved at gå i gang nu. 
 
Han påpeger også, at bortfald af revisionspligten hos virksomheder under en vis størrelse og di-
gitaliseringen betyder, at der kommer nye dagsordener i branchen – med skærpet konkurrence 
og større fokus på rådgivning, forretningsforståelser og brancheindsigt. Det er derfor afgørende 
hele tiden at udvikle virksomheden og blive større for at have styrke til at følge med udviklingen i 
branchen. 
 
Efter sammenlægning vil Beierholm og RSM plus, der i dag indtager en henholdsvis femte og 
sjette plads over de største revisionsvirksomheder i Danmark, styrke deres position som den 
femte største i branchen.  
 
Beierholm har de seneste år oplevet en positiv vækst og havde i regnskabsåret 2014/15 en om-
sætning på 531 mio. kr. og RSM plus tilsvarende en omsætning på 170 mio. kroner.  Den nye 
virksomhed forventer at øge omsætningen i 2016/17 til 700-750 mio. kroner. 
 
”Vi har smidt slipset” 
Beierholms kontorer beliggende i København, Aarhus, Aalborg og Kolding får endnu flere med-
arbejdere. Samtidig kommer der nye kontorer for Beierholms vedkommende i øvrige byer, hvor 
RSM plus i dag har adresse, nemlig i Odense, Vordingborg, Skærbæk, Holstebro og Hvide 
Sande.  
 
Adm. direktør Michael Bach vægter højt at kunne fortsætte RSM plus’ i forvejen høje fokus på 
medarbejdertilfredshed. Hos Beierholm er der naturligvis stor gejst ved udsigten til de samlede 
forstærkede relationer.  
 
”Vi glæder os til at byde nye kunder og godt 200 nye medarbejdere velkomne. Sidste år blev vi 
af medarbejderne kåret som intet mindre end Danmarks bedste arbejdsplads i kategorien ’Store 
Virksomheder’ med mere end 500 ansatte, hvilket er en blåstempling for os,” fortæller Kenneth 
Jensen, og han fortsætter: 
 
”I en intens tal-verden med regneark og hårde deadlines skeler vi meget til de bløde værdier. 
Trivsel, jobglæde og kompetenceudvikling er en forudsætning for vores forretningsudvikling – 
samtidigt med, at alle kan lide at komme på arbejde,” fortæller Kenneth Jensen. Han understre-
ger, at slipset er smidt for flere år siden – undtagen ved særlige lejligheder. 
 
Ifølge Kenneth Jensen er medarbejdernes trivsel altafgørende for at tiltrække og fastholde bran-
chens bedste medarbejdere. 
 
Selvstændige kontorer på hele danmarkskortet 
En stor del af RSM plus og Beierholms forretningsgrundlag er bygget op omkring rådgivning til 
SMV’ere. Alle kontorer driver selvstændigt deres team med egne kunder, da lokal og nærvæ-
rende tilstedeværelse med en stor organisation i ryggen, hvor man kan trække på fælles ydelser 
og know-how, er omdrejningspunktet for begge forretninger.  
  



 

RSM plus
 

Pressemeddelelse 
5. november 2015 

 
 

Strategisk milepæl 
Sammenlægningen ikke en pludselig opstået idé, men en solid milepæl, begge ledelsesgrupper 
bevidst har arbejdet hen i mod – om end den største af slagsen nogensinde for begge parter.  
 
”Faktisk er vi foran vores egen strategi.  Målet med så mange medarbejdere havde vi først for-
ventet at opnå omkring 2018/19, hvorfor vi er godt tilfredse med, at RSM plus vil gå sammen 
med os nu og i fremtiden,” slutter Kenneth Jensen. 
 
 
Fakta om Beierholm og RSM plus 
 

• Den nye virksomhed fortsætter under navnet Beierholm og får 850 medarbejdere på 24 
kontoradresser. Der forventes en omsætning i år 2016-17 på 700-750 mio. kroner.  

 
• Både RSM plus og Beierholm er danskejede revisionsvirksomheder. Beierholm er ejet af 

62 statsautoriserede revisorer. Hertil kommer nu 16 nye partnere fra RSM plus. Det ad-
ministrative hovedkontor ligger i Aalborg. 
 

• Beierholms årlige omsætning er på 531 mio. kroner og forventes med RSM plus at stige 
med 170 mio. kroner i 2016/17.  
 

• Beierholm har en målrettet strategi om vækst via opkøb sideløbende med organisk 
vækst. Sammenlægningen med RSM plus er en del af denne vækststrategi. 
 

• Beierholm og RSM plus har begge fokus på SMV’er og sammenlægningen understøtter 
således virksomhedernes ambition om fortsat at være branchens bedste rådgiver for 
danske SMV-virksomheder. 

 
• Beierholm blev i 2014 udnævnt til Danmarks bedste arbejdsplads i kategorien med over 

500 medarbejdere, ifølge den globale analyse- og rådgivningsvirksomhed Great Place to 
Work. Beierholm har derudover en fastholdelsesgrad af medarbejdere på over 95 pro-
cent. 
 

• Ved sammenlægningen med RSM plus får Beierholms kunder adgang til verdens sy-
vende største internationale netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. RSM Internatio-
nal er repræsenteret i 120 lande verden over og har mere end 37.000 medarbejdere for-
delt på 732 kontorer.  
 

• Der er indgået aftale mellem Beierholms og RSM plus og sammenlægningen gennemfø-
res officielt til maj 2016.  

For yderligere information: 
 
Adm. direktør, Kenneth Jensen, Beierholm, 
tlf.:  98 52 09 99/40 53 75 99, e-mail kje@beierholm.dk 
 
Eller:  
 
Adm. direktør, Michael Bach, RSM plus,  
tlf.:  33 38 99 00/21 20 07 65, e-mail mb@rsmplus.dk 
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