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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.

Å skape verdi gjennom å utnytte 
synergieffekter ved samarbeid mellom 
økonomi- og juridisk avdeling 
Strategiske CLOer og CFOer kan bidra 
til økt verdiskapning for selskapet, samt 
lede mer effektivt, ved å samarbeide. Les 
mer om potensielle synergieffekter og 
hvordan dette samarbeidet kan være det 
som trengs for å lede på den måten som 
er forventet i dag.
Les saken her >

 

Hva står på controllere sin agenda 
fremover, og hvordan kan dette bidra 
til økt verdiskapning?
Gjennom det siste året har CFOer fått 
utvidede roller og større ansvar, spesielt 
på grunn av Covid-19. Dette har også 
medført endringer for controllere og 
deres rolle. I denne utgaven av CFO 
Insights ser vi på hva som har står på 
agendaen til controllerne for 2021 og 
fremover, samt hvordan de kan bidra til å 
skape mer verdi for CFOer og selskapet.
Les CFO Insights her >

Selskaper tar klimaendringer på alvor 
og jobber for å gjøre noe med det, men 
pandemien bremser utviklingen
En global undersøkelse rettet mot ledere 
viser at selskaper som har tatt tak i og 
jobbet med økt fokus på bærekraft, har 
fått en positiv utvikling  på omdømme, 
medarbeidernes tilfredshet, og på 
bunnlinjen. 
Les mer her >
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https://deloitte.wsj.com/cfo/2021/04/20/c-suite-value-creation-legal-finance-partnering/
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/cfo-insights-charting-a-new-course-for-controllers-in-the-post-pandemic-world.html?id=us:2em:3na:cfoi:awa:cfo:041521&ctr=title&sfid=0031O00003TnoD0QAJ
https://deloitte.wsj.com/cfo/2021/04/21/businesses-act-on-climate-but-pandemic-slows-progress/
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En felles plattform for å integrere 
virksomhetsdata
Mange selskap bygger opp deres 
kommersielle, operasjonelle og finansielle 
planer i isolasjon, gjerne basert på ulike 
datagrunnlag fra forskjellige systemer. Selv 
om disse henger sammen teoretisk sett, 
så er de ikke fullt integrert. EBP (Enterprise 
business planning) samler mennesker, 
prosesser og informasjon på en og samme 
plattform, noe som resulterer i raskere, 
mer effektive beslutningsprosesser. 
Les saken her >

Manglende ESG-rapportering i 
kvartalspresentasjoner blant norske 
selskaper
Deloitte Norge har tatt for seg et utvalg 
som bestående av 31 av Norges 50 
største virksomheter, og gått gjennom 
kvartalsrapporter og presentasjoner for 
fjerde kvartal 2020. Gjennomgangen viser 
at bare 23 prosent av virksomhetene 
hadde en referanse til bærekraft og ESG 
i kvartalsrapporten sin. Vår hypotese er 
at mangelfull ESG-rapportering trolig ikke 
skyldes at virksomhetene undervurderer 
hvor viktig ikke-finansiell informasjon er, 
men at data, datakvalitet og internkontroll 
er nøkkelordene for at rapportering på 
ikke-finansiell og finansiell informasjon 
til slutt blir det samme – nemlig 
virksomhetsrapportering.
Les saken her >

Europakommisjonen publiserer utkast 
på Corporate Sustainability Reporting 
Directive
I forbindelse med moderniseringen av EUs 
Non-Financial Reporting Directive (NFRD), 
har Europakommisjonen nylig publisert 
et utkast for Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD). Målet med 
CSRD er å styrke bærekraftsrapporteringen 
for å utnytte potensialet i det indre 
markedet og bidra til en mer bærekraftig 
og inkluderende økonomi, i tråd med 
EUs Green Deal og FNs bærekraftsmål. 
Virksomheter som omfattes av CSRD 
er blant annet alle virksomheter som er 
notert på et regulert europeisk marked 
eller overstiger definerte grenseverdier for 
«store selskaper».
Les sammendraget av utkast her  >
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