
 

Valg af revisor – Korpsrådsmøde 2017 
 
 
 
Korpsledelsen indstiller at korpsrådet genvælger Deloitte som revisor for Det Danske 
Spejderkorps. 
Der er i efteråret gennemført en udbudsrunde, hvor 5 revisionshuse har givet bud på 
revisionsopgaven i Det Danske Spejderkorps. På denne baggrund har korpsledelsen valgt 
at indstille Deloitte som revisor på korpsrådsmødet 2017. 
 
Konklusion på udbudsrunde: 
 
Det Danske Spejderkorps har i august og september haft vores revionsopgave i udbud. 
Revisionsopgaven i Det Danske Spejderkorps indeholder en række delleverancer, 
herunder revision af årsregnskaber, revision af ansøgning om tipsmidler, 
momskompensation og lotteri samt rådgivning indenfor moms- og skatteforhold.  
 
Revisionsopgaven er sendt i udbud sammen med revisionsopgaver der relaterer sig til De 
grønne pigespejdere, Middelgrundsfonden og Spejderne, der alle har Spejdernes 
Administrationsfællesskab (SAF) til at varetage bogholderi og økonomopgaver. 
 
Revisionsopgaven blev sendt i udbud til KPMG, BDO, Deloitte, PwC og Beierholm. Alle fem 
revisionshuse er på baggrund af fyldestgørende materiale vurderet på en række parametre. 
I denne vurdering blev det klart, at Deloitte, PwC og Beierholm var de tre mest attraktive 
tilbud. 
 
Deloitte og PwC er ligeværdige i pris og leverancer. Beierholm en smule billigere i forhold til 
Deloitte og PwC, men Beierholm har til gengæld ikke erfaring og viden med 
fondsøkonomiske forhold, hvilket har stor betydning i den fase Middelgrundsfonden står i 
på nuværende tidspunkt med overvejelser omkring den optimale fond struktur fremadrettet.  
 
Ressourcetrækket i forbindelse med skift af revisionsleverandør i Spejdernes 
Administrationsfællesskab vurderes at udgøre en faktor, specielt i den indledende fase 
første halvår 2018. Dette ressourcetræk er sammenfaldende med et væsentligt 
ressourcetræk relateret til den nye persondataforordning, der træder i kraft ultimo maj 2018.  
 
Indsatsen ift. persondataforordningen vil få indflydelse på alle aspekter af SAF’ arbejde, fra 
reception til økonomi. Korpset er opmærksom på gevinsten af at få nye perspektiver på 
også driftsmæssige opgaver. Idet Deloitte skiftede underskrivende partner ift. teamet 
omkring Spejderne, Middelgrundsfonden, Spejdernes Administrationsfællesskab og Det 
Danske Spejderkorps vurderes det, at der er kommet nye øjne og kræfter omkring teamet, 
der er ansvarlig for revision, selvom vi fastholder Deloitte som revisionshus. 
 


