
BUDGET OG RAPPORTERING I DANSKE VIRKSOMHEDER
- STATUS, TENDENSER OG FREMTIDSPERSPEKTIVER



FORORD

Den digitale transformation er efterhånden et fundamentalt anerkendt 
grundvilkår i mange virksomheder. Den påvirker alle brancher og sektorer, 
og betyder, at alle grundlæggende er nødt til at gentænke og innovere i 
forhold til sine vaner, metoder og allokering af ressourcer. Det gælder ikke 
mindst økonomi- og finansafdelingerne.  

 
Grundlaget for enhver innovation, udvikling og værdiskabelse er dog 
forståelsen af hvor vi står lige nu. Hvad er vigtigt? Hvilke udfordringer står 
vi over for? Hvordan kan forretningen optimeres og fremtidssikres?  

 
Det satte vi hos Toolpack Solutions os for at undersøge - både for at 
finpudse  vores eget produkt, men også for at kunne bidrage med 
viden til vores kollegaer på tværs af økonomifunktionerne. Det er 
der kommet denne rapport ud af, som jeg håber vil være til gavn for 
økonomifunktionen og ledelsen.  

Rigtig god læsning,

Allan Bjørngaard 
Co-founder i Toolpack Solutions
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Undersøgelsen bygger på svar fra 304 uvildige i danske 
virksomheder (minimum 20 ansatte) på tværs af brancher.

Af de adspurgte er 86% økonomiansvarlige og 14% er på direktør 
niveau.

DATAGRUNDLAG FOR MARKEDSUNDERSØGELSEN



HOVEDRESULTATER
Lav automatiseringsgrad, 
stort tidsforbrug 

Rapporten viser at 
økonomiafdelingen 
ofte har et betydeligt 
tidsforbrug inden for 
budget og forecast:  
Halvdelen af de adspurgte 
bruger mindst tre uger 
om året på processen. 
Et forbrug der muligvis 
kan forklares ved at en 
forholdsvis lav grad 
af automatisering hos 
virksomhederne. Hver 
tredje indsamler manuelt 
sine data til budgettering 
og kun 1 ud af 10 har i høj 
grad automatiseret deres 
rapportering.

Større krav til 
økonomiafdelingens 
output 

Graden af automatisering 
og det dertilhørende 
tidsforbrug peger i 
retning af hvor de største 
udfordringer udspringer i 
mange økonomiafdelinger. 
Hele 62% oplever 

udfordringer med at 
dataindsamlingsprocessen 
er manuel, samtidig med 
at 46% oplever for mange 
forespørgsler fra resten 
af organisationen inden 
rapporterne er færdige. 
Samtidig oplever 43% at 
resten af organisationen 
har udfordringer med 
forstå økonomiafdelingens 
rapporter. Dette 
kunne tyde på at der 
er skærpede krav til 
kvaliteten og kvantiteten 
af økonomiafdelingens 
output, mens der samtidig 
ikke er den fornødne tid til 
opgaven.  
  

Det vigtigste kan bedst 
optimeres 

Samtidig viser rapporten 
at , månedligt rapportering 
og KPI opfølgning, det 
som 60% oplever som det 
vigtigste inden for budget, 
forecast og rapportering, 
er det der bedst kan 
effektiviseres. Over 
50% af virksomhederne 
mener at især budget- og 

forecastprocessen har 
potentiale for optimering. 

Fremtidens CFO 
er virksomhedens 
sparringspartner 

CFOs rolle kommer 
ifølge virksomhederne 
til at ændre sig markant. 
Bl.a. peger 99% af 
virksomhederne på 
at evnen til at kunne 
kommunikere tal på en 
letforståelig måde, bliver 
vigtigere, og 96% peger 
på at CFO i højere grad 
skal fungere som bindeled 
mellem forretningen, 
rapporteringen og 
dataeksperterne.

Har i høj grad automatiseret 
deres budget- og 
rapporteringsproces

Oplever udfordringer med at 
dataindsamlingsprocessen er 
manuel

96%

Mener at CFOs rolle ændrer 
sig fra kontrolinstans til 
sparringspartner 

Oplever et øget krav til 
rapporteringen fra ledelsen og 
bestyrelsen

1 ud af 10

62%

96%

6 ud af 10



AUTOMATISERING OG 
RESSOURCEUDNYTTELSE



TIDSFORBRUG
Halvdelen af de adspurgte virksomheder bruger 

mindst 3 uger årligt på budget og forecast 

Tid benyttet på månedlig 
rapportering i virksomhederne

Tidsinterval for udarbejdelsen af budget 
og forecast i virksomhederne

49% 
2-4 dage

41% 
1 dag

10% 
+5 dage

5% 
KPI

34% 
Hvert kvartal

35% 
Årligt

26% 
Hver måned



Automatiseret rapportering

                                                            12%  
     
                                                            76% 
 
                                                            12% 

           Automatiseret budgettering

                                                            31%
  
                                                            60% 
 
                                                              9%

Slet ikke

I nogen grad

I høj grad

Slet ikke

I nogen grad

I høj grad

Lav automatiseringsgrad 
- stort tidsforbrug

Det tyder på at størstedelen af virksomhederne 
er begyndt at automatisere rapportering og 
budgettering, men at langt størstedelen stadig er 
i opstartsfasen. Inden for rapportering har kun 1 
ud af 10 i høj grad automatiseret processen, mens 
hele 31% af virksomhederne har en fuldt manuel 
budgettering.  

Samtidig tegnes der et billede af at 
økonomiafdelingerne ofte bruger en betydelig 
mængde tid på budget, forecast og rapportering. 
Halvdelen af virksomhederne bruger mindst 
tre uger om året på budget og forecast, og 2-4 
dage på månedlig rapportering. Halvdelen af de 
adspurgte har altså et samlet tidsforbrug på 8-12 
uger om året for budget, rapport og forecast. 



ANSVARSFORDELING 
OG UDFORDRINGER 



Økonomi og CEO

Økonomi i samarbejde med budgetansvarlige

Økonomi med input fra bestyrelsen

Foregår i samarbejde med revisoren

Økonomiafdelingen laver datagrundlaget til 
alle rapporter

Datagrundlaget er en blanding mellem data 
fra økonomi og rapporter fra organisationen

Virksomheden har ét fælles datagrundlag 
som alle trækker data fra

Organisationen sammensætter selv rapporter 
med egne udtræk

Ansvarlige for budgetudarbejdelseAnsvarlige for datagrundlag

45% 

3% 

21% 

50% 

45% 

7% 

27% 

2% 



Manual dataindsamling

Forskellige interne datagrundlag

For mange forespørgsler fra resten af 
organisationen inden rapporternes færdiggørelse

Vanskeligheder ved at forstå økonomiafdelingens 
rapporter i resten af organisationen 

Organisationen finder rapporterne fra 
økonomiafdelingen uinteressante

62%

45%

46%

43%

41%

Samtidig oplever 61% af respondenterne et 
øget krav til rapporteringen fra ledelsen og 
bestyrelsen. 

Tallene tyder på at der opleves øgede 
kvantitative, kvalitative og overordnede 
krav til rapporteringen i størstedelen af 
virksomhederne. 

Den største udfordring findes tilsyneladende 
i forbindelse med datagrundlag. Enten fordi 
processen foregår manuelt eller fordi der 
opstår overensstemmelser internt.
Dette hænger muligvis sammen med at kun 
21% af virksomhederne har en centraliseret 
og valideret datastruktur.

UDFORDRINGER



OPTIMERINGSMULIGHEDER



Månedligt regnskab og KPI 
opfølgning 

BI- løsning med dashboard og 
rapporter til organisationen

Løbende opgørelser til 
afdelingsansvarlige 

Likviditetsanalyser til 
direktionen eller bestyrelsen 

62% 

17% 

14% 

7% 

Hvilken type rapportering finder 
virksomheden mest vigtig?
- Kun ét svar muligt



Budget og forecast

Egen mulighed for at kunne trække rapporter gennem 
involvering af organisationen 

Tidsforbrug på budget og rapportering 

Datagrundlag for budget og rapporter 

Kommunikation af rapporterne til organisationen 

53%

51%

48%

47%

40%

Hvor kan virksomheden bedst optimere?

Det væsentligste har det største optimeringspotientiale 
 
Størstedelen af virksomhederne peger på månedligt regnskab og KPI 
opfølgning, som det væsentligste for rapporteringen – det samme 
område som flest peger på ved spørgsmål om optimeringspotentiale 
i organisationen. Den konkrete udformning af rapporterne, 
tidsforbruget og det bagvedliggende datagrundlag, vurderes alle til 
at kunne optimeres betydeligt.



FREMTIDENS 
ØKONOMIFUNKTION



Likviditets- og risikostyring

At kunne tilgå valide data hurtigt

92%
Sparring med resten af organisationen ved 
budget, rapportering og KPI88%

Digitalisering og automatisering af 
bogføringsopgaver83%

Automatiseret rapportering 

78%

Hvad mener virksomheden bliver vigtigt for fremtidens økonomifunktion?

81%



Fremtidens CFO

74% 

Det er værdiskabende at fokusere mere på analyse- og 
strategiarbejde end på ren dataindsamling rapportering

Der er vigtigt at uddanne og udvikle hele organisationen til at 
tænke på virksomhedens økonomi

CFO’en skal være det fungerende bindeled mellem forretningen, 
rapporteringen og dataeksperterne

96% 

CFO’en skal kunne mestre risikostyring

92% 

Evnen til at kommunikere tal på en letforståelig måde bliver 
vigtigere

99% 

Øget automatisering og analyseorienteret CFO 

Digitalisering, automatisering og hurtig tilgang til data karakteriserer 
den fremtidige effektive økonomifunktion Ifølge virksomhederne. 
Trends der også afspejles i de kompetencer en fremtidig CFO 
forventes at have. 

Virksomhederne vurderer at kommunikation, mægling, risikostyring 
og analyse er de vigtigste egenskaber for fremtidens CFO. 
Det tyder altså på at de traditionelle roller i økonomiafdelingen 
udskiftes med digitale løsninger, og det derfor er egenskaber 
knyttet til analyse og præsentation, CFO såvel som resten af 
økonomifunktionen skal kunne mestre. 

72% 

72% 

Ændrer sig fra kontrolinstans til en sparringspartner for 
forretningen
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MEASURE 
WHAT 

MATTERS

Hvem er Toolpack Solutions?
 
“Measure What Matters” – Vi er specialister i at omsætte data til 
relevante budgetter, og korrekt rapportering til organisation, ledelse og 
bestyrelse. Vi sikrer at strategier og planer bliver mere transparente i den 
daglig drift for hele organisationen. 
  
Toolpack Solutions har siden 2002 udviklet Toolpack365® til automatiseret 
budget, forecast, finansiel rapportering og Business Intelligence.
 
Vi er teknologipartner med Microsoft, kåret som Gazelle tre gange i træk 
og hjælper i dag +3000 virksomheder i Danmark, Island og Grønland.

WWW.TOOLPACK365.COM

http://www.youtube.com/channel/UC9zz9Jz8YF5CBRVNpIENYbQ
http://www.facebook.com/Toolpack/
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F124367%2Fadmin%2Fupdates%2F

