Bedre compliance i finansfunktionen.
Compliance er et ord der ofte nævnes i flæng, men hvad betyder compliance egentlig? Kort
fortalt betyder compliance, at man har styr på sine processer, herunder at man får overholdt
alle de gældende krav og regler man er underlagt. Compliance er nødvendigt, da risici ved ikke
at overholde compliance kan skabe unødige negative konsekvenser for virksomheden.
En struktureret og succesfuld finansfunktion sikrer sig, at man har opsat de nødvendige
retningslinjer, således man kan anvende tiden på de værdiskabende tiltag, mens compliance
sikres via gode systemer og processer.
De helt overordnede elementer i, at have fundamentet på plads for compliance i en
finansfunktion, er:
•
•

Processer
Teknologi

Processerne skal være designet og opbygget efter de risici der er i den pågældende
virksomhed. Dvs. ud fra en risiko betragtning, så designer og implementere man de nødvendige
processer, der skal til for, at man ikke oplever væsentlige fejl. I relation til en finansfunktion, så
vil det eksempelvis være naturligt, at man har en række beskrevne handlinger og tjek (samt
dokumentation herfor) man skal igennem forinden man rapporterer til sine stakeholdere.
Dette kunne b.la. være, at man forholder sig til de 4 vigtigste nøgletal som virksomheden har,
sammenholder alle konti med foregående samme periode, og undersøger konti med udsving
større end 20 %. Formålet med at lave arbejdshandlinger i forbindelse med finansrapportering,
det er netop at man sikrer, at tallene er behørigt underbygget og reelle.

Teknologi er essentielt i en finansfunktion. Teknologi findes i enhver afkrog af en virksomhed,
uagtet man snakker om strategi, processer, medarbejdere eller ledelse. Afledt af det, så er en
finansfunktion nødt til at have gode og effektive systemer omkring sig, således rapporteringen
i videst muligt omfang sættes på autopilot, for så vidt angår præsentationen. Værdien i en
rapportering skabes i, at man er 100 % sikker på tallenes korrekthed samt at man proaktivt
anvender tallene til ledelsesmæssige beslutninger, som afledt kan øge virksomhedens
indtjening og vækst. Finansfunktionen skal væk fra mindsettet om at være et
“omkostningscenter” hen mod mindsettet om at være et “profitcenter”. God compliance
sikrer, at de rigtige og nødvendige beslutninger foretages, og afledt indfrier det visionen om at
en finansfunktion tjener penge til virksomheden fremfor at tære af virksomhedens indtjening.
Compliance er nødvendigt, og compliance kan gøres effektivt!
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Politikker

Love

Reguleringer

Standarder

Krav og guidelines til finansfunktionen.
Kravene til finansfunktionen bliver flere og flere, eftersom der kommer mere regulering og data
vi skal forholde os til som finansfunktion. Dette indbefatter blandt andet, øget udfordringer i
forbindelse med overholdelse af datasikkerhed. Især manglende håndtering af følsomme data
eller manglende kvalitet i processerne omkring udarbejdelse af en valid og præsentabel
finansiel rapportering. Med Convecto får du et rapporterings- og complianceværktøj, som
styrker virksomhedens interne processer og styrker fundamentet omkring nogle af
virksomhedens kerneopgaver i, at sikre rettidig rapportering til virksomhedens interne og
eksterne stakeholdere. I forlængelse heraf sikrer Convecto overholdelse af kravene i
årsregnskabsloven, hvad angår regnskabspræsentation, således at der er fuld transparens
mellem den ugentlige, månedlige eller kvartalsvise rapportering og så det vi kender fra
årsrapporten.
Digitaliseringen er i mange økonomifunktioner en udfordring, da mange processer er bundet
op på gamle og forældede systemer. I en årrække har man i finansfunktionerne fokuseret på
elementer som betalings flow, kreditorhåndtering og smart bogføring ud fra regler der er opsat
i økonomisystemerne mv. En optimeringsrejse som er blevet muliggjort genne brugen af nye
innovative produkter som Roger, November First, Pleo og Kontoklik mv.
På trods af mange års digitaliseringsfokus har den ”håndbyggede” Excel rapportering til uge,
måneds- og kvartaltsafslutning fået lov at leve videre uden at blive automatiseret eller
forbedret. Vi tror dog på at også denne del af finansfunktionen gennem de kommende år vil
nyde godt at automatisering og implementering af nye innovative produkter. Fremtidens
rapporteringsløsninger tilbyder effektive og strømlinede processer omkring selve
rapporteringsprocessen, således at tiden bruget på at udføre repetitive opgaver i forbindelse
med rapportudarbejdelsen, i stedet kan frigøres til andre, mere værdiskabende, aktiviteter i
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finansfunktionen. Mindsettet i mange finansfunktioner skal ændre sig fra at være silo
tænkende, til at være mere holistisk, således forretningens værdiskabelse øges gennem korrekt
anvendelse af rapportering.
Følgende tre elementer ses som afgørende for en effektiv rapportering samt er medvirkende
til at sikre compliance i rapporteringen, hvilket Convecto kan hjælpe med!

1. Styring af processerne omkring rapporteringen:
Valg af en strømlinet løsning som automatisk
indhenter og validerer data, på baggrund af den
udførte bogføring. Dette sikrer en struktureret måde
at vedligeholde processer og kontroller på. Convecto
henter naturligvis data via API for at sikre at data ikke
”håndbæres” hvilket øger risikoen for fejl. API
løsningen gør, at man i sin rapportering altid er ajour
med sin rapportering, man skal alene sørge for, at
bogføringen er ajour, hvilket værktøjerne anno 2021 i
den grad understøtter.
2. Risikostyring i rapporteringen:
Håndtering og reduktion af risikoen for fejl i rapportering sikres gennem struktureret overblik
og en opbygget brugerflade, som inviterer brugeren til at underbygge sine tal med behørigt
grundlag. Desuden er vores Dashboard med til at give en hurtig og effektiv ledelsesinformation
i forlængelse af rapporteringen. Convecto sikrer, at der på hver rapportering er mulighed for at
skrive vigtige notater til rapporteringen, indlægge essentiel dokumentation og ikke mindst altid
at kunne finde tilbage til grundlaget, hvis ens rapportering afviger væsentligt fra ens budgetter.
Endvidere er det i Convecto nemt at dele sin rapportering med sine stakeholdere, således at
stakeholderne kan se og forstå, hvorfor tallenes performance er blevet som de er. Convecto er
med til at professionalisere rapporteringen markant.
3. Integreret del af finansprocesserne:
Samme rapportering hver gang, som overholder de generelle regler og krav i
årsregnskabsloven. Dette sikrer at du løbende vil få en platform som understøtter de behov og
krav der stilles til fremtidens finansfunktion. Convecto medfører, at ens årsrapport er i realtid,
andet ville være uambitiøst når man befinder sig i 2021. Endvidere er Convecto brugervenligt,
og kan således nemt integreres i virksomheden, som virksomhedens fremtidige rapportering
og dokumentationsværktøj. Convecto kræver ikke større ændringer i infrastruktur eller andet,
det integrerer direkte med dig via Cloud.
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Ofte ses det i virksomheder, at Excel rapporteringen fylder meget og ikke er forankret nok i
virksomhedens processer. Excel rapportering bør efter vores vurdering i en vis grad udgå og
erstattes med nye og bedre værktøjer som sikrer overholdelse af de grundlæggende krav til
datasikkerhed og struktur. Dette er ikke ensbetydende med at Excel ikke skal anvendes, det
skal blot ikke anvendes til rapportering, men snarere et stykke arbejdspapir/værktøj, som giver
brugeren mulighed for at arbejde med et eller andet data. Det er derfor afgørende at valget af
værktøj understøtter denne transformation som virksomhederne gennemgår i disse år,
værktøjerne skal konstant udvikle sig og understøtte de øgede krav som finansfunktionen med
rette kan forvente, men ligeledes understøtte finansfunktionen således de bedre kan
understøtte forretningen med værdiskabende aktiviteter i stedet for en ineffektiv
rapporteringsproces.
En rapportering i Convecto, vil effektivisere din finansfunktion allerede i dag, og intet vil blive
overladt til tilfældighederne. Gør ikke bare dine finansfolk glade med Convecto, men gør også
dine stakeholdere tilfredse med få klik! Så se mere på www.convecto.dk
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