
Executive Interim

STYRKELSE AF PROCESSER 
– FRIGØRELSE AF RESSOURCER

De senere års vækst i dansk økonomi har skabt travlhed i erhvervslivet, 

og nu oplever mange virksomheder med komplekse økonomiprocesser 

og knappe ressourcer et behov for forbedringer som fx: 

→ En styrket ledelsesrapportering 

→ Implementering af budgetteringsprocedurer

→ Optimering af regnskabsafslutning og rapportering

→ Udarbejdelse af lønsomhedsanalyser

Med inforevisions Executive Interim-ydelser får virksomheden i en 

periode tilført de nødvendige kompetencer til at designe og implemen-

tere procedurer og værktøjer, som forbedrer virksomhedens processer. 

Gevinsterne er bl.a.:

→ Stærkere ledelsesinformation

→ Bedre grundlag for kritiske ledelsesbeslutninger

→ En styrket governancestruktur og overholdelse  

 af virksomhedens krav til compliance 

→ Frigørelse af ressourcer 

Vores Executive Interim-konsulenter har mange års praktisk erfaring 

fra økonomifunktioner i en række forskellige brancher. Desuden 

 trækker vi på andre afdelinger i inforevision med ekspertise på om-

råder som fx etablering af interne kontroller og implementering af 

ERP- og Business Intelligence-systemer.

VI HAR BL.A. LØST OPGAVER FOR: 

→ GENMAB

→ DANSKE SPIL

→ PHILIPS BIOCELL

→ NATIONAL INSTRUMENTS DENMARK

Strategiske 
 beslutninger truffet
på baggrund af 
relevant ledelses-
information er 
afgørende for 
 virksomhedens 
vækst.

GENNEM EXECUTIVE INTERIM 

FÅR DU HJÆLP MED:

→  Analyse mulighederne for effektivisering af 

nuværende processer for udarbejdelse af 

rapportering. Forbedringsforslag i forhold til 

måneds, kvartals- og årsafslutninger samt i 

forhold til overholdelse af complianceregler 

for koncernrapportering på områder som 

værdiansættelse, risikostyring mv. og hjælp 

til implementering af nye processer.

→  Input til styrkelse af ledelsesrapportering 

bl.a. gennem anvendelse af DASH Bo-

ard, Power BI og andre værktøjer, samt 

assistance med opsætning og implemente-

ring af disse værktøjer

→  Sparring omkring udvikling af relevante 

analyser som fx Activity Based Costing, 

Cost Benefit og værktøjer til styring af 

leverancer til eksterne interessenter som 

SKAT, DS, pengeinstitut m.v.



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.

Bliv klædt på til at varetage økonomifunktionens nye opgave som 
 forretningsmæssig sparringspartner til den øvrige organisation. 

Skal virksomhedens 
 økonomiprocesser  forbedres?

Kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi 
 sammen kan gennemgå dine udfordringer og 
 sparre om løsningerne.

Micky Jørgensen
Director

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

Økonomifunktionen i mange virksomheder er i en udviklingsfase, hvor de, 

udover at varetage traditionelle opgaver med registrering og controlling, 

nu også skal varetage funktionen som forretningsmæssig sparringspart-

ner for den øvrige organisation.

Dette giver to udfordringer:

→  Udfyldelsen af den nuværende rolle med registrering og controlling  

samt udarbejdelse af kvalitetsrapportering på aftalte deadlines samt 

levering af ledelsesrapportering af høj kvalitet, skal effektiviseres 

således funktionen bliver i stand til at varetage nye opgaver

→  Udvikling af kompetencer og processer til varetagelse af forret-

ningssupport funktionen på områder som udarbejdelse af analyser i 

forbindelse med geografisk ekspansion, effektiv ressourceudnyttelse 

og øvrigt grundlag for beslutninger inden for strategi og invester

Som grundlag for sparring omkring hvilke opgaver økonomifunktionen i 

dag løfter og som eventuelt kan effektiviseres samt vurdering af behovet 

for fremtidig udvikling anvender Executive interim følgende strategikort.

Se mere omkring vores referencer, business cases etc. på www.inforevision.dk/interim
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