
November 2018

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

deg et knippe artikler som utforsker innsikt og trender

som påvirker CFO-funksjonen. 

Looking to improve earnings calls?  

I forbindelse med periodeavslutninger 
kommer ofte de endelige tallene sent inn 
i prosessen med å utarbeide rapporten 
som skal presenteres, noe som gir ledelsen 
kort tid til å forberede seg til formidlingen 
av informasjonen. Ved å forbedre 
informasjonsflyten i forkant kan CFOer 
gis bedre forutsetninger for å utarbeide 
et tydeligere og mer effektfullt budskap 

Using analytics to make diversiture decision 

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. 

Dataanalyse kan hjelpe selskaper med å 
identifisere hvilke deler av en sammenslåtte 

forretninger som burde avhendes og 
innarbeide disse funnene i strategier for 
oppkjøp og sammenslåing. Ved hjelp av 
analyser kan selskapene også identifisere og 
være i forkant av potensielle utfordringer i 
avhendingsprosessene og med det unngå 
overraskelser.

Les saken her.
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https://deloitte.wsj.com/riskandcompliance/2018/09/10/using-analytics-to-make-divestiture-decisions/
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til markedet når rapporten presenteres. 
Lær hvordan det å gjøre denne prosessen 
mer strømlinjeformet kan gi ledelsen både 
innsikt i hvordan virksomheten kan ledes 
mer effektivt og også gi større selvtillit når 
de skal diskutere nåværende og fremtidige 
planer med investorer. 

Les saken her. 

Digital risk management and controllership 

I forbindelse med hyppig implementering 
av ny teknologi er det ikke alltid at selskaper 
tar fullstendig hensyn til de ulike risikoene 
som følger implementeringen. Digital 
Risikostyring (Digital Risk Management - 
DRM) kan hjelpe økonomifunksjonen med å 
svare på risiko-relaterte spørsmål og skape 
en organisasjonsstruktur rundt kontrollen av 
risikoene, selv når risikoene utvider seg og 
videreutvikles. 

Forstå de tre pilarene for et effektivt 
DRM-rammeverk og hvordan å anvende 
prinsippene kan hjelpe økonomifunksjonen 
med å navigere gjennom pågående digitale 
transformasjonsutfordringer. 

Les saken her.

Extenden enterpris risk: Managing exposure 
beyond the organization  

I denne utgaven av CFO Insights 
beskriver vi tre viktige områder innen 
innovasjon; fremvoksende teknologier, 
samarbeidsrelasjoner og organisasjon og 
styringsmodeller, som ledende selskaper 
streber etter å utnytte for å best mulig 
beskytte seg.

Les hele saken her. 

European CFO Survey: Winter is coming   

Starten av 2018 fortsatte der 2017 slapp, 
med vekst, høy økonomisk aktivitet og 
en forventning om at trenden skulle 
opprettholdes. Fokuset har imidlertid endret 
seg noe i løpet av året. Er europeiske CFO-er 
klare for mørkere skyer?

Deloittes europeiske CFO-survey viser 
at CFO-ene fortsatt har et fokus på 
at egen virksomhet skal vokse, tross 
økende usikkerhet og mindre villighet 
til å ta risiko. CFO-ene oppgir å være noe 
mindre optimistiske enn de var i vår, men 
forventningene om utviklingen for det 
kommende året er stadig positive. Det skal 
investeres og det skal ansettes. 

Les hele saken her. 

Nye CFO-er siden sist  

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