
Michael Nymark Jensen (nr. to fra højre) er med virkning fra årsskiftet blevet udpeget til ny direktør i 
RevisionsFirmaet Edelbo, og Michael Jensby Jakobsen (yderst t.h.) er indtrådt i den seks mand store 
indehaverkreds.

Michael Nymark Jensen, statsautoriseret revisor 
og indehaver i RevisionsFirmaet Edelbo, er med 
virkning fra årsskiftet blevet udpeget til ny direktør 
i firmaet. Ligeledes fra årsskiftet er statsautoriseret 
revisor Michael Jensby Jakobsen indtrådt i den 
seks mand store indehaverkreds.

Det sker som led i et løbende generationsskifte og 
som en styrkelse af indehaverkredsen, der i dag 
spænder over statsautoriserede revisorer i alle 
aldre og er et perfekt match til kundekredsen.

Nyudnævnelserne indebærer, at de to ”grand 
old men”, Jan Ole Edelbo og Johan Groth, begge 
statsautoriserede revisorer og indehavere, er 
trådt et skridt til siden for at gøre plads til yngre 
kræfter og for at sikre det, der altid har været et 
særkende for det sydfynske - og københavnske - 
revisionsfirma gennem mange år. 

Udvikling og vækst. 
- Vi vil fortsætte væksten. Det er et væsentligt 
element i de omrokeringer, der er sket, fortæller 
Jan Ole Edelbo.

- I kraft af omrokeringerne får Jan Ole Edelbo og 
Johan Groth mere tid til at pleje eksisterende og 
potentielle kunder og i det hele taget mere tid til 
udadvendte aktiviteter, tilføjer Michael Nymark 
Jensen, der på vegne af indehaverkredsen skal stå 
for den daglige ledelse og tage vare på alle interne 
opgaver og beslutninger. 

Beskæftiger sig med Corporate finanCe
Udover de gængse revisoropgaver vil 
RevisionsFirmaet Edelbo i de kommende år fortsat 
beskæftige sig meget med Corporate Finance. 
P.g.a. finanskrisen har mange generationsskifter 
og salg af virksomheder ikke fundet sted, og der er 
skabt et ophobet behov for Corporate Finance.

- Det er et forretningsområde, vi har sat i system, 
siger Jan Ole Edelbo fra det suverænt største 
revisionsfirma på Sydfyn, der også har et stort 
marked i det øvrige Danmark. Omkring 40 pct. af 
omsætningen genereres uden for Sydfyn, og derfor 
har man haft kontor i København i en årrække.

- Vi har mange kunder i København og også mange 
sydfynske kunder, som vi følger med til hovedstaden 
og videre ud i verden. Københavnskontoret  
assisterer os fra Svendborg, når der er brug for 
det. Desuden trækker vi ofte på mødefaciliteterne 
i København, og med mange internationale 
sydfynske kunder er det hensigtsmæssigt at mødes 
der. At behovet er stort understreges af, at vi har 
to tidligere Svendborg-medarbejdere i København 
alene for at betjene disse kunder, siger Michael 
Nymark Jensen. 

danner et team omkring kUnden
Viden og knowhow, engagement, tæt på kunden, 
gode til rådgivning - det, understreger han, 
kendetegner RevisionsFirmaet Edelbo, der 
tilknytter minimum en indehaver og en revisor fast 
til hver kunde.

- Vi danner et team omkring kunden, et team som 
har det fulde overblik, lever sig helt og fuldt ind i 
kundens problemer og kommer med løsninger på 
dem. Ofte proaktivt, for det er ikke ualmindeligt, at 
vi ser et behov, før kunden ser det. Vi har tilgang til 
al den viden, kunden har brug for. Hvad vi ikke har 
i eget hus, skaffer vi via vores netværk af eksterne 
samarbejdspartnere. Vi tager dialogen med dem 
og tilpasser deres specialistråd til vores kunders 
behov, siger Michael Nymark Jensen. 

tradition for at Uddanne Unge
Både den nye direktør og Michael Jensby Jakobsen, 
den nye indehaver, startede som elever i firmaet, 

der har en lang tradition for at uddanne unge. Det 
skaber en kontinuitet, som kunderne sætter pris på.

- Hos os møder kunden ikke konstant skiftende 
ansigter. Kontinuitet er meget afgørende, ligesom 
vi er tæt på tingene hos vores kunder, fastslår 
Michael Nymark Jensen og tilføjer:

- Lige nu har vi 10 medarbejdere under uddannelse 
med baggrund fra SDU og andre læreanstalter. Også 
fire statsautoriserede revisorer har vi uddannet i 
løbet af de sidste godt 10 år, hvilket har været med 
til at løfte den branchemæssige udvikling på Sydfyn 
- og give os kapacitet til at fortsætte væksten.     

edelbo.dk

INFO:
Jan Ole Edelbo overtog i 1976 
RevisionsFirmaet Edelbo Statsautoriseret 
Revisionspartnerselskab efter sin far, der 
grundlagde firmaet i 1948. Ud over Jan 
Ole Edelbo udgøres indehaverkredsen i 
dag af Johan Groth, Ole Nielsen, Morten 
Pedersen, Michael Nymark Jensen 
og Michael Jensby Jakobsen. Der er 
26 medarbejdere på hovedkontoret i 
Svendborg og 11 på kontoret i København. 

Ruster sig 
til fortsat 
vækst

Annonce
”I kraft af omrokeringerne får Jan 
Ole Edelbo og Johan Groth mere 

tid til at pleje eksisterende og 
potentielle kunder og i det hele taget 
mere tid til udadvendte aktiviteter.”

Michael Nymark Jensen

Indehaverkredsen spænder i dag over statsautoriserede 
revisorer i alle aldre - fra venstre er det Ole Nielsen, 
Johan Groth, Michael Nymark Jensen, Michael Jensby 
Jakobsen, Jan Ole Edelbo og Morten Pedersen.


