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CFO-rollen er i stadig utvikling. Hver måned gir Deloitte

deg et knippe artikler som utforsker innsikt og trender

som påvirker CFO-funksjonen. 

Les saken her

Using the Cloud to Transform Risk 
Management

Det å modernisere risiko- og compliance-
funksjonen ved hjelp av skyplattformer 
og teknologi kan også ha positive 
ringvirkninger, blant annet når det 
gjelder å endre økonomifunksjonen til en 
forretningspartner med strategiske mål. 

Overseeing Internal Audit: The Role of the 
Audit Commitee  

Internrevisjon spiller en kritisk rolle 
i organisasjoner og kanskje i stadig 
økende grad grunnet mer omfattende 
forretningsøkosystemer, noe som kan bety 
utvidet selskapsrisiko. Revisjonskomiteen og 
den ansvarlige for internrevisjon burde ha 
sterke relasjoner og åpen kommunikasjon, 
og funksjonen krever at det er lagt en 

tydelig strategi og klare forventninger, like 
mye som en robust revisjonsplan. Les om 
rollefordelingen mellom internrevisjon og 
revisjonskomiteen.

Tidligere fusjonerte selskaper for så å 
kvitte seg med underpresterende deler 
av forretningen. Dagens fremtidsrettede 
selskaper bruker i stedet avanserte 
analyseverktøy som en del av deres 
avhendingsprosess. 
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https://deloitte.wsj.com/cfo/2018/12/06/overseeing-internal-audit-the-role-of-the-audit-committee/
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Bruk av sky til å automatisere funksjonen 
ved bruk av kunstig intelligens og andre 
kognitive teknologier kan også bidra til at 
fagpersoner innen risiko og compliance 
i stedet kan utføre andre aktiviteter hvor 
de skaper større verdi, som for eksempel å 
oppdage uregelmessigheter i data og skape 
ny innsikt basert på den informasjonen.

Les saken her. 

Turning Digital Finance Transformation 
Vision into Reality: Pete Shimer, CFO, Deloitte 

Når det gjelder ledelse av en digital 
transformasjon innen økonomifunksjonen 
kan forskjellen mellom suksess og 
fiasko være et resultat av CFO sin evne 
til å samarbeide og kommunisere med 
interessenter like mye som tekniske 
ferdigheter. 

Pete Shimer, CFO i Deloitte USA diskuterer 
sine erfaringer med å arbeide med 
interessenter verden rundt for å etablere 
en visjon for økonomifunksjonen og 
viktighetene av å ha en styringsprosess for 
transformasjonsreisen.

Les saken her.

Addressing Common M&A Challenges With 
Cloud-based ERP

En felles utfordring i kjølevannet av en 
M&A-transaksjon er å bestemme hvordan 
(og om) man skal slå sammen de respektive 
selskapenes IT-systemer. Det har lenge blitt 
anbefalt at det smarte å gjøre er «transition, 
then transform», men nå tilbyr skybasert 
teknologi «transform in transition»-
modeller. Lær hvordan skybaserte og 
fleksible løsningsmodeller muliggjør en 
parallell og optimalisert transformasjon av 
kostnadsstruktur og kapasitet.

Les hele saken her. 

Future of Finance Work, Workforces, and the 
Workplace: CFO Signals 

CFOer ser at økonomifunksjonens 
ansvarsområder brer seg utover regnskap, 
rapportering og compliance mot analyse, 
prognose og beslutningsstøtte, i følge 
Deloitte’s Q3 2018 CFO Signals™ survey. 
Ettersom økonomifunksjonens ansvar endrer 
seg vil også måten teamene opererer og 
samarbeider på bli mer teknologibetinget 
og muligens mer avhenig av for eksempel 
felles tjenestesentre centers med 
spisskompetanse.  

Les hele saken her. 

Crunch Time VII: Rapportering i en digital 
verden

Om du hører ordet rapportering, tenker du 
kanskje på store regneark, tabeller, grafer 
og mange, lange fotnoter. Bak det hele står 
en hel hær med økonomer som har jobbet 
i ukesvis for å få alt til å gå opp. Bruker du 
for mye tid på rapportering? Det finnes en 
annen måte å gjøre det på.

Last ned rapporten her. 

Nye CFO-er siden sist  

Hver måned vil Deloitte gi en oversikt over et 
knippe nyansatte CFO-er. 
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