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Regnskabsanalyse som rådgivningsværktøj

Læringsmål:

Styrke revisors synlige værdiskabelse:

• Hvordan kan du som revisor bruge regnskabsanalyse til at øge 
værdien af revisionsydelsen og sælge yderligere rådgivningstimer til 
klienterne?
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Regnskabsanalyse som rådgivningsværktøj

Program:

•Udnyttelse af ”Big Data”

•Rådgivning i øjenhøjde med kunden

•Minicase: WindPower
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Fundamentet (uanset perspektiv): Værdiansættelse
- Fagligheden
- Metoder og modeller
- Analytiske færdigheder
- Gennemskue, hvilke parametre der har væsentlig indflydelse
- Træning på faktiske data og cases
- Træning på forskellige forretningsmodeller og scenarier
- Skabe overblik og gøre det komplekse (lettere) tilgængeligt
- Træne beslutningskraft og argumenter
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Data / Teknologi

Realtid FremtidFortid

Finansielle data

Alle data
Indirekte afdække 
(flere) realiserede TP 
issues, hurtigere?
- ”Revision uden 

Revisor”?
- Kontrol?

Klassisk årsregnskab 
og skatteregnskab
- Revisionserklæring
- Efterfølgende, 

opklarende kontrol

Klassisk Værdiansættelse
- Revisorerklæring på 

budget
- Assistanceerklæring
- Ingen revisorerklæring

Koncern
TP

Forebygge og forudsige 
TP issues:
- Værdiansættelser ?
- ”Revision uden Revisor”?
- Kontrol?



Private virksomheder

Regional Erhvervsorganisation
Medlemmer: Virksomheder, offentlige mv.

Investorer 
Pensionsmidler / Vækstfonden

- Egenkapital

Pengeinstitutter/Regionale m.fl.
- Fremmedkapital

Vækstfonden (lån i regionen)
- Fremmedkapital

Investorer
- Egenkapital

Erhvervsstyrelsen i DK
- Regnskabsdata m.v.

Skat i DK:
- Skattedata/momsdata

Samarbejds-/datapartnere til
Virksomhederne
- Kunder, leverandører o.lign
- Revisorer
- Advokater
- Konsulenter
- Sociale medier m.v.
- IT infrastruktur / platforme 

Samarbejds-/datapartnere til
Acceleratorprogrammet
- Søsteracceleratorer
- Dansk Erhverv / DI 

(erhvervsfremme)
- Universiteter /skoler  
- Private
- Journalister

Øvrige regionale erhvervsorganisationer
Finansministeriet i DK

- Datasikkerhed vedr. offentlige data

Dataklynge med private virksomheder i centrum 
(datadeling og -forædling som kernen i gensidig værdiskabelse)
- Performance og cash flow måling / styring
- Simulering vedr. forretningsmæssige tiltag
- Værdiansættelse
- Kapitalfremskaffelse /kapitalberedskab/kreditværdighed
- Compliance
- Effektivisering
- (Næste niveau: Benchmark samt Kunstig intelligens i forretningsmodeller /dataklyngen)

Regionalt

Danmark

Nordiske lande
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Regnskabsanalyse som rådgivningsværktøj

• Kunden efterspørger rådgivning som for eksempel:
• Har virksomheden en fornuftig vækst?

• Driver jeg en god virksomhed?

• Hvordan ser det ud med likviditeten?

• Er min virksomhed i fremgang?

Ofte har kunden kun en årsrapport med nogle få nøgletal og saldobalancer fra bogholderiet 
med endeløse rækker af tal at forholde sig til. 

Kunne vi ikke hjælpe kunden med at træffe bedre beslutninger, hurtigere
– hvor vi sætter struktur på kundens data på en nem og overskuelig måde? 
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Ledelsesrapport – ”one-pager” med fokus på driften
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Optimering af driften 
Simulering af økonomiske konsekvenser af forskellige driftstiltag 
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Minicase: WindPower

Baseret på ledelsesrapporten bedes du:

1. Forklare kunden i et letforståeligt sprog, hvordan nøgletallene skal tolkes? 

2. Forklare kunden om hun kan være tilfreds med de opnåede resultater?

3. Komme med tre konkrete forslag til forbedring af driften?

4. Hvilke informationer og analyser burde eller kunne ledelsesrapporten i 
øvrigt indeholde?
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Regnskabsanalyse og værdiansættelse – to sider af samme sag?
- Følg med kl. 12:15

Nettoomsætning

- Driftsomkostninger

= Driftsresultat før skat (EBIT)

+ Afskrivninger

- Betalt skat

= Cash earnings

+/- Forskydning i arbejdskapital

= Pengestrøm fra driften

- Investeringer

= Frit cash flow (Långiver og ejere)

- Finansielle udbetalinger (efter skat)

-/+ Afdrag/ny gæld

= Frit cash flow til ejere

Vækst

Marginer

Arbejdskapital

Investeringer
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