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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. 

Hvordan CFO-er kan bidra til å 
kultivere et kreativt tankesett
CFO-er anses som regel ikke for å 
være kreative, men heller analytiske og 
disiplinerte. I denne utgaven av ‘CFO 
Insights’ ser vi på hvordan økt kreativitet 
kan bidra til å vekst, og hvordan CFO kan 
bidra til en kreativ kultur.
Les saken her >

Kapitalallokering: Å balansere ulike 
interesser og hensyn
Vi diskuterer hvordan CFO-er kan utnytte 
sin kunnskap om behovene til ulike 
interessenter i kapitalallokeringsspørsmål 
- og komme ut av øvelsen med både 
en sterkere balanse og en bedre 
kapitalallokeringsprosess.
Les saken her >

En digital rapporteringsrevolusjon
Vi ser på hvordan virksomheter bruker 
digitale verktøy til å oppgradere sin 
rapporteringsprosess for å få ut bedre 
informasjon raskere – og hva det betyr for 
fremtiden til finansiell rapportering.
Les saken her >

Viktigheten av AI-etikk når arbeids-
plassene endres
Ettersom kunstig intelligens blir mer 
kraftfull er det styret og ledelsens ansvar 
å sørge for ansvarlig bruk. Det er mange 
etiske risikoområder knyttet til kunstig 
intelligens – og det haster å utforme 
tilnærminger og mekanismer for å 
håndtere disse.
Les mer her >

Transformasjon av leveransemodell 
for skatt
Med stadig flere regulatoriske krav, 
kompetansegap og kostnadsfokus 
møter mange større skatteavdelinger 
utfordringer når det gjelder effektivitet. 
Digitale teknologier kan hjelpe, men 
skatteavdelinger må også se på blant annet 
kompetanse, kultur og prosesser når de 
vurderer sin leveransemodell.
Les mer her >
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