
EXECUTIVE INTERIM

Kom godt i gang med
effektiv risikostyring
Pas på tid, penge, kunder og omdømme

Et risikolandskab  
i evig forandring

En effektiv og systematisk proces for risikostyringen hjæl-

per jer med at afdække det riskolandskab, I skal navigere i. 

På den baggrund kan I etablere et beredskab med interne 

 kontroller. Dermed kan I reagere kompetent og rettidigt på  

de skiftende krav, trusler og dagsordener, I bliver mødt af.

Eksempler på risikoemner

Omdømme • Persondata og it-sikkerhed 

Bedrageri og korruption • Driftsnedbrud 

Værdier og kultur • Enkeltsager/shitstorms

Risikostyring fremmer:

 Øget tillid fra stakeholders

 Lavere risiko for tab

 Udvikling i organisationen

 Effektiv udnyttelse af ressourcer

 Et opdateret syn på virksom hedens rolle  

– indadtil og udadtil

 Fokus på ledelse og ansvars fordeling

Forankring med 
interne kontroller

En effektiv risikostyring hænger nøje sammen med etab-

leringen af et robust internt kontrolmiljø. Kontrollerne og 

opfølgningen hjælper ledelse og medarbejdere med at forstå 

potentielle risici og minimere dem.

Risikostyring identificerer, vurderer, prioriterer og forankrer 

arbejdet med  virksom hedens konkrete risici.

Interne kontroller kvalitetssikrer risikostyringen gennem et 

systematisk kontrolmiljø, der også understøtter virksom heden 

i at nå sine målsætninger indenfor drift,  rapportering  

og  compliance.

Interne kontroller fremmer:

 Overholdelse af love og bestemmelser (compliance)

 Pålidelig finansiel rapportering

 Fastlæggelse af ansvar og begrænsning af autoritet

 Beskyttelse af virksomhedens aktiver

 Reducerede muligheder for svig og bedrag

 Uafhængighed af ledelsen

Jo mere bevidst din virksomhed er om risikoen for at blive svækket 

af uventede begivenheder, desto bedre kan ledelse og medarbejdere 

 forebygge dem i praksis.  Strategisk risikostyring og effektive interne 

 kontroller skaber stærke og forandringsparate organisationer.



inforevision er et revisions- og konsulenthus med 130 medarbejdere. Vi betjener cirka 3100  mindre og mel-
lemstore virksomheder inden for mange brancher, og vores ydelser omfatter  revision og regnskab, skat og 
moms, internationale forhold, corporate finance, transaction services, erhvervsservice, it og interimydelser. 
inforevision er etableret i1986 og ligger i Søborg.

Det kan inforevision hjælpe med

Sweep: Vi foretager en overordnet risikovur-

dering, identificerer de væsentligste risici og 

kommer med anbefalinger til risikohåndtering.

Udvikling: Vi udvikler – eller styrker jeres 

eksisterende – risiko styring og/eller interne 

kontroller.

Serviceeftersyn: Vi gennemgår jeres eksiste-

rende interne  kontroller, identificerer svagheder 

og anbefaler forbedringer.

Kontrolkatalog: Vi leverer et katalog over 

de mest gængse  interne kontroller, som kan 

 tilpasses jeres virksomhed.

Kurser: Vi holder kurser i Risikostyring og In-

terne Kontroller, der giver jer viden og værk tøjer 

til at håndtere eller etablere risikostyring og 

interne kontroller.

Metodikker og værktøjer:

inforevision benytter sig af metoder og værktøjer fra det 

internationalt  anerkendte rammeværk for Risiko styring  

og Intern Kontrol (COSO). 

Vi har også erfaring med anerkendte softwareløsninger til 

automatisering af risikostyring og interne  kontrol processer.

Risikostyring, der  passer til netop jer 

I inforevision trækker vi på viden og erfaring fra mange års 

 samarbejde med  virksomheder i en bred vifte af brancher.  

Men vores udgangspunkt er altid  virkeligheden i netop jeres 

virksomhed. 

Uanset, om I ønsker assistance til hele eller udvalgte dele af 

processen, står vi klar til at rådgive om mulighederne og til 

at sparre med jer om, hvordan opgaven kan gribes an.  Vores 

mål er at hjælpe jer i gang med en strategisk risikostyring, 

der også i praksis løfter og styrker virksomheden. 

En effektiv risikostyring hænger 

nøje sammen med etableringen 

af et  robust internt kontrolmiljø.
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