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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. 
COVID-19 sjekkliste: praktiske steg på 
kort, mellomlang og lang sikt del II

I tidligere publikasjoner har vi gått gjennom 
seks viktige tema CFOer bør se på i 
forbindelse med COVID-19, og basert på 
dette har vi presentert en sjekkliste med 
fem fokusområder som CFOer kan bruke 
for å navigere seg gjennom krisen. I denne 
artikkelen ser vi mer på hvilke konkrete 
tiltak CFOer bør jobbe med på kort, 
mellomlang og lang sikt.

Les saken her >

Allokering av kapital: Hvordan lage en 
motstandsdyktig plan for kapital midt 
under COVID-19

I tidligere økonomiske nedgangstider 
har mange organisasjoner respondert 
for langsomt med nødvendig tiltak for 
å bevare tilstrekkelig kapital. I denne 
artikkelen fokuserer vi på fire viktige 
steg som kan hjelpe CFOer å utvikle 
en god og motstandsdyktig plan for 
å forstå, forberede seg på, og dempe 
potensielle negative innvirkninger og 
usikkerhetsmomenter som kan oppstå i 
kjølvannet av COVID-19-krisen. 

Les saken her >

Finansielle prognoser for ekstrem 
usikkerhet

Dette er del en av en todelt artikkelserie 
som diskuterer verdien av å ha en spesifikk 
COVID-19 prosess rundt prognoser, 
hvor viktig det er å samarbeide på 
tvers av avdelinger og funksjoner, samt 
hvordan velge riktig input og drivere for 
scenarioanalysen:

Les saken her >

Kontekst er nøkkelen for virtuelt 
lederskap 

Hvilke utfordringer kan oppstå når 
man skal lede virtuelt? Mange må i lys 
av situasjonen utvikle andre og nye 
ferdigheter. 

Alex (Sandy) Pentland, fakultetsdirektør og 
grunnlegger av MIT Connection Science har 
brukt tiår på å studere virtuelt lederskap 
og virtuelle team. I denne artikkelen deler 
han sine tanker om hvordan man kan lede 
effektivt virtuelt. 

Les saken her >
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https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/cfo-insights-practical-steps-for-the-immediate-mid-term-and-long-term-part-II.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/cfo-insights-capital-allocation-creating-a-risk-resilient-cash-plan-amid-covid-19.html?nc=1
https://deloitte.wsj.com/cfo/2020/05/01/financial-forecasting-to-navigate-extreme-uncertainties/?mod=Deloitte_cfo_trendingnow
https://deloitte.wsj.com/cfo/2020/04/20/context-is-key-when-leading-virtually/
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COVID-19: Tre økonomiske case

I denne artikkelen illustrerer vi tre 
ulike scenarioer som kan hjelpe i den 
økonomiske planleggingen for de neste 
18-24 månedene. Alle tre scenarioer antar 
at det blir en økonomisk nedgang, men 
varigheten og hvor hardt den rammer 
varierer. I tillegg viser hvert scenario en 
potensiell fremtid basert på et par antatte 
faktorer, samt de korresponderende 
økonomiske implikasjonene som kan 
oppstå. 

Les saken her >

SHE Leads: Former morgendagens 
CFO-er

Søk om å få delta på lederutviklings- og 
mentorprogrammet SHE Leads, utviklet av 
Deloitte, Korn Ferry og SHE Community for 
å ruste kvinnelige ledere til topplederroller. 
Programmet har 25 plasser, med 
søknadsfrist 1. juni, og oppstart i 
september.

Les saken her >

Nye CFO-er siden sist

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