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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. 

Innføring av blockchain: 
En oppdatering bransje for bransje
Transformasjonspotensialet som ligger 
i blockchain-teknologi er akseptert av et 
bredt spekter av ledere i ulike bransjer. 
Hvordan dette potensialet tas ut varierer 
imidlertid fra sektor til sektor. 

Les saken her >

Olam International CFO: 
Økonomifunksjonen som vekst- og 
innovasjonsdriver 
CFO i Olam, Neelamani Muthukumar, har 
skapt en visjon for en mer engasjert og 
integrert økonomifunksjon på tvers av 
hele virksomheten. Nøkkelområder er 
å være en god forretningspartner og å 
sikre medarbeidernes individuell vekst 
og karriereutvikling. Dette er initiativer 
som har resultert i økt effektivitet og 
mer innovasjon i det Singapore-baserte 
selskapet. 

Les saken her >

Revisjonsutvalg – en guide for nye 
CFOer
Nye CFOer bør etablere en sterk relasjon til 
revisjonsutvalget. For å gjøre dette er det 
flere ting man bør tenke over. Blant annet 
er det viktig å være bevisst på forskjellen 
mellom revisjonsutvalget og styret, og 
derfor tilpasse måten man kommuniserer 
på, samt type og mengde informasjon som 
formidles. Guide berører flere viktige ting 
en ny CFO bør tenke over og ta hensyn til. 

Les saken her >

Tax transformation: Fremtidens 
skattefunksjon
I denne utgaven av CFO Insights diskuterer 
vi noen av faktorene som gjør at mange 
virksomheter velger å revurdere hva en 
moderne skattefunksjonen skal være. 
Ved å  å utfordre alt fra kompetanse 
til datainnhenting redefineres 
leveransemodellen til skatteavdelingen for 
å skape mer verdi og høyere effektivitet og 
kontroll.

Les mer her >
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https://deloitte.wsj.com/cfo/2019/12/12/blockchain-adoption-an-industry-by-industry-update/
https://deloitte.wsj.com/cfo/2019/12/06/olam-international-cfo-business-alignments-that-drive-growth/
https://deloitte.wsj.com/riskandcompliance/2019/11/18/an-audit-committee-guide-for-new-cfos/?ctr=cta
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/tax-transformation-remodeling-tax-departments-for-the-future.html
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Nye CFO-er siden sist

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