
HAR DIN VIRKSOMHED BRUG FOR EN MERE STRATEGISK ØKONOMISTYRING 
SOM KAN GUIDE JER IND I FREMTIDEN?

I mange små og mellemstore virksomheder bruges økonomiske data

primært til at sammensætte et bagudskuende billede af

virksomhedens finansielle performance. Økonomiressourcerne

bruges i høj grad til bogføring, bankafstemninger, revision samt

udarbejdelse af regnskab sådan som loven foreskriver det.

Markeder udvikler sig i dag hurtigere end nogensinde før, og det øger

behovet for en fremadskuende økonomistyring til at simulere

udviklingen i deres finansielle resultater i forskellige

fremtidsscenarier.

For hver måned der går bliver budgettet en ringere og ringere

indikator for ‘god performance’. Budgetforudsætningerne forældes i

takt med markedsudviklingen, og virksomheder er løbende nødt til at

forholde sig til ny information, og hvad den betyder for

virksomhedens konkurrencesituation og performance. Det kræver at

virksomheder investerer i en økonomimodel og en

økonomirapportering som giver mulighed for at forstå, simulere og

diskutere virksomhedens performance i et fremadrettet perspektiv.

Med ‘fremadskuende økonomistyring’ som en service får din virksomhed

udviklet en økonomimodel der kan bruges til at følge samt simulere

udviklingen i virksomhedens finansielle performance og værdiansætttelse i

forskellige fremtidsscenarier. Modellen bygges så den kan opdateres

manuelt eller automatisk efter hvert månedsluk. Når modellen er

implementeret overdrages modellen til den økonomiansvarlige efter aftale.

Det er også muligt at lave en løbende driftsaftale hvor modellen opdateres

og resultaterne afrapporteres efter hvert månedsluk eller i forbindelse med

direktions- og bestyrelsesmøder.

Med ‘Fremadskuende økonomistyring’ kan du bl.a få:

� Budgettering pr. forretningsområde og konsolideret for hele

virksomheden

� Løbende budgetopfølgning og afvigelsesanalyser

� Løbende estimering af det forventede resultat for indeværende år

� Driver-baseret langsigtet forecast samt værdiansættelse af hele din

virksomhed

� Økonomirapportering med grafisk illustration af udviklingen i

virksomhedens finansielle KPI’er samt mulighed for tilføjelse af ikke

finansielle KPI’er
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