
Karnov Business Optimiser

Karnov Group er Skandinaviens største leverandør af juridiske 
informationstjenester til professionelle inden for jura, skat og revision. 

Gennem brands som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board 
Member og Forlaget Andersen leverer Karnov Group viden og indsigt, som gør 
flere end 40.000 brugere i stand til at træffe bedre beslutninger, hurtigere. Hver 

dag.
Med kontorer i København, Stockholm og Malmø, beskæftiger Karnov Group i 

dag 230 medarbejdere. 
.
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Funktioner

Med Karnov Business Optimiser bliver du i stand til at se ind i din 
virksomheds økonomiske fremtid.
Karnov Business Optimiser tager temperaturen på din virksomhed, stiller 
en diagnose og udskriver en recept til forbedring af virksomhedens 
økonomi.

Nøgletalsanalysen giver lynhurtigt et grafisk og talmæssigt overblik over 
din virksomheds 
▪ Vækst
▪ Rentabilitet
▪ Risiko (Likviditet)

Simuleringsmodul der viser den potentielle effekt af ændringer i 
omsætning, bruttoavance, indtjeningsbidrag (EBITDA) og likviditet ved 
forskellige driftstiltag. 

Værdiansættelse: Ved at budgettere nogle få value-drivers (vækst, 
marginer, arbejdskapital og anlægskapital) beregnes en virksomheds 
værdi ved hjælp af en DCF-modellen. Value-drivers er nøjagtigt de 
samme som indgår i den integrerede regnskabsanalyse og 
ledelsesrapport.
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Nøgletalsanalyse og Simulering

▪ Lynhurtigt overblik over kundens regnskab
▪ Regnskabsanalyse, der er nem at forstå og agere på.
▪ ’Thumbs down’, og ’Thumbs up’ ud for de enkelte nøgletal 

signalerer enten en forværret eller en forbedret drift, 
sammenlignet med forrige regnskabsår.

▪ Virksomheden kan  selv udarbejde regnskabsanalysen og 
finde frem til de væsentligste tendenser og spotte eventuelle 
faresignaler.

▪ Regnskabsanalysen er udformet som en ledelsesrapport, der 
nemt kan udskrives og anvendes til rapportering og 
dialogværktøj med virksomhedens ledelse.

▪ Simuleringsmodulet et særdeles brugervenligt og effektivt 
værktøj. Her kan du nemt beregne, hvordan nøgletallene 
forbedres og du kan opstille en række KPI’er, så 
virksomheden kan tjene flere penge, få større afkast af den 
investerede kapital og forbedre likviditeten. 
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Forecast og Værdiansættelse

▪ Med modulet Værdiansættelse kan du få et overslag over, 

hvor meget din virksomhed er værd. 

▪ Værdiansættelsen er et særdeles effektivt værktøj i 

situationer som køb og salg af virksomhed, ind- og udtræden 

af en ejerkreds, finansiering, generationsskifte mm.

▪ Værdiansættelsesmodulet giver overblik over hvilke value-

drivers, der skal justeres for at øge værdien af virksomheden. 

▪ Avancerede simulerings- og følsomhedsanalyser.  


