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Anders Dons 
 – 25 års jubilæum i Deloitte 
 
En af Danmarks absolut førende revisorer og rådgivere fejrer den 1. marts 2014 sit 25 
års jubilæum i Deloitte. Anders startede sin karriere i det daværende revisionsfirma, 
Schøbel & Marholt, der efterfølgende blev til det Deloitte, vi kender i dag. 
 
Anders er kendt som en revisor, rådgiver, leder og kollega med viljestyrke og mod samt 
en evne til konstant at stræbe efter nye højder – både for sine kunder, for Deloitte og for 
sig selv. 
 
Viljestyrken og konkurrencementaliteten stammer fra hans unge år, hvor Anders var en 
kompetent sportsmand. Især basketball i Hørsholm var den helt store passion. Anders 
besluttede sig imidlertid tidligt for, at det var en karriere indenfor revision, han ville 
forfølge, men tilknytningen til Hørsholm Basketball Klub er blevet opretholdt i alle årene. 
 
Lige fra starten har Anders – ud over en stor interesse for den basale revision – haft en 
særlig interesse for finansielle problemstillinger og investering, hvilke førte til, at Anders 
i en kort periode valgte at tage ansættelse uden for Deloitte i den finansielle sektor. Men 
det var dog interessen for revision og rådgivning, der lå Anders’ hjerte nærmest, hvorfor 
karrieren i Deloitte blev genoptaget efter afstikkeren til fondsmæglermiljøet. 
 
Anders har gennem sin karriere betjent en række af Deloittes største kunder, ligesom 
han i dag er en betroet revisor og rådgiver for en række af Danmarks største 
virksomheder. Kunderne har altid sat pris på hans uomtvistelige faglige kompetencer, 
men også på at han med hele sit hjerte involverer sig i sine kunders fortsatte 
udvikling og er utrættelig i sin søgen efter altid at yde kunderne den bedst mulige 
service – om nødvendigt 24 timer i døgnet. 
 



 

 

Anders blev partner i Deloitte i 2001 efter blandt andet i to år at have været 
udstationeret med familien til Singapore. I 2009 blev Anders markedsansvarlig i Deloitte 
Danmark, og 1. december 2012 blev Anders udpeget som ny CEO for Deloitte i 
Danmark. Som CEO har Anders allerede markeret sig med markante resultater internt i 
Deloitte, men også i den offentlige debat med sin klare holdning til vigtigheden af at 
have – og håndhæve – de rigtige værdier i en virksomhed, herunder hvordan man 
agerer i samspillet med andre mennesker, hvor han udover høj faglighed lægger vægt 
på ”ordentlighed” i bred forstand. Også i årene fremover vil Anders som CEO sætte 
kursen mod nye højder for Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. 
 
På privatfronten er Anders gift med Lise og er den stolte far til fem børn. 
 
De fleste vil mene, at en sådan erhvervskarriere kombineret med et aktivt familieliv er 
en tilstrækkelig stor udfordring, men Anders har også på det personlige plan søgt nye 
højder og finder derfor tid til at dyrke sin passion for sport, hvor han de senere år har 
kastet sin kærlighed på triatlon-sporten. Anders har været den drivende kraft bag 
Deloittes engagement indenfor tri-sporten, blandt andet med etableringen af Deloittes 
egen tri-event –DeloitteTri– samt som hovedsponsor for Deloitte Øresund Tri. Og 
personligt gennemførte Anders i 2012 efter et intensivt træningsforløb Ironman 
Copenhagen. 
 
Så det er i topform, såvel karrieremæssigt, mentalt som fysisk, at Anders kan fejre sit 25 
års jubilæum i Deloitte. 


