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EFFEKTIVISERING AF KONCERNENS 
LEDELSESRAPPORTERING
Vil I løfte kvaliteten, sænke tidsforbruget og stramme processen op,  
når I arbejder med den månedlige konsolidering? 

Med kunder og konkurrenter, der udvikler sig i rivende hast, står økonomifunktionen 

over for større og større krav om bl.a. styrket ledelsesrapportering, bedre procedurer 

for budgettering og effektiv regnskabsafslutning og rapportering.

inforevision hjælper koncernvirksomheder med at udvikle og implementere nye 

 processer, der sikrer rettidig ledelsesinformation af høj kvalitet på kort tid. 

Det gør vi ved hjælp af værktøjet Konsolidator® – et stærkt, danskudviklet  

konsolideringssoftware, der kan tilgås via browser, smartphone og tablet  

eller via et add-on til Excel.

Funktioner i Konsolidator®

• Konsoliderede regnskabstal for koncern og subkoncerner

• Pengestrømsopgørelse

• Budget & Forecast

• KPI’er (Key Performance Indicators)

• Automatiseret valutaomregning og beregning af minoritetsandele

• Intercompany elimineringer

• Transparent revisionsspor

• Brugerflader til ERP- og BI-systemer

• Konsolidator Konnect (Excel add-on)

• App til smartphone og tablet

UDVALGTE DANSKE  
REFERENCER

→ Miinto

→ DS Norden A/S

→ Ellab A/S

→ Vestergaard Company A/S

→ Alliance+ A/S 

→ Masai Clothing Company ApS

→ Aquaporin A/S

→ Nordic Solar Energy A/S
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inforevision er et revisions- og konsulenthus med 130 medarbejdere. Vi betjener cirka 3100 min-
dre og mellemstore virksomheder inden for mange brancher, og vores ydelser omfatter revision og 
regnskab, skat og moms, internationale forhold, corporate finance, transaction services, erhvervs-
service, it og interimydelser. inforevision er etableret i1986 og ligger i Søborg.

En velafprøvet og struktureret proces

inforevisions konsulenter hjælper jer med at styrke den  

månedlige konsoliderede ledelsesrapportering gennem  

en velafprøvet og struktureret proces, understøttet  

af Konsolidator®.

Kortlægning Gap analyse Tiltag Implementering Opfølgning

Kortlægning af  
behovet for konsilideret  
ledelsesrapportering

Identifikation af  
væsentlige mangler i den  
nuværende rapportering

Udarbejdelse af 
tiltag til forbedring 
af rapporteringen

Implementering  
af tiltag

Opfølgning på  
rapportering i forhold til 
behov og udarbejdelse  
af nye tiltag

“Vi stod over for vores første koncern-
regnskab og vidste, at vores hidtidige 
bogføring ikke ville gøre konsolideringen 
nem. Målet var at finde en løsning, som 
fremadrettet ville gøre processen enkel 
og pålidelig. Her viste Konsolidator sig 
som et godt match, fordi værktøjet elimi-
nerer fejlkilder, sikrer dokumentationen 
og formindsker tidsforbruget væsentligt.” 

Martin Dahl Carstensen, CFO i Miinto

Vil du høre mere? 

Kontakt os for en uforpligtende samtale om,  
hvordan inforevision kan hjælpe dig og din  
virksomhed med at effektivisere konsolideringen.

Micky Jørgensen
Director

T  +45 39 53 57 34
M  +45 29 33 72 12
myj@inforevision.dk

Simpel proces og lavt ressourceforbrug 

Løsningen indebærer en begrænset økonomisk investering, 

som sikrer din koncern en simpel finansiel konsolidering- og 

rapportering. I kan også forvente en betydelig reduktion af 

ressourceforbruget. 

AFGØRENDE FAKTORER VED  

MÅNEDSAFSLUTNING

RETTIDIGHED: 

OPTIMERING AF PROCESSERNE VED  

MÅNEDSAFSLUTNING OG KONSOLIDERING  

LETTER PRESSET OP TIL DEADLINE.

HØJ KVALITET: 

ET ENSARTET GRUNDLAG FOR KONSOLIDERINGEN 

SKÆRPER RAPPORTERINGEN OG GIVER  

LEDELSEN ET SOLIDT STYRINGS- OG  

LEDELSESGRUNDLAG. 

LAVT TIDSFORBRUG: 

AUTOMATISERING AF PROCESSERNE  

MINIMERER TIDSFORBRUGET UDEN AT  

SVÆKKE KVALITET OG RETTIDIGHED. 

MIINTO.DK SØGTE 
ET EFFEKTIVT VÆRKTØJ


