Strategisk partnerskab
InnovationCity og Preben Graugaard, Onepageleadership

InnovationCity er glade for at kunne annoncere endnu et strategisk partnerskab, som sætter os i stand til at
tilbyde vores kunder et stærkere værdiskabende samarbejde.
Økonomien i et strategisk CFO-perspektiv – frigør menneskelige og økonomiske ressourcer, der sikrer optimal
værdiskabelse i din virksomhed.
I vores daglige arbejde med vores kunder oplever vi, at de fleste har fuldkommen styr på bogføring,
afrapportering og de endelige regnskaber gennem ansatte og samarbejdet med revisorer.

En hel del ledelser har derimod ikke fokus på de optimeringsmuligheder, der er i virksomheden ved at kigge på
de strategiske sammenhænge mellem drift og økonomi, og mange værdier går dermed tabt (vi har oplevet, at vi
kunne forbedre virksomhedens værdier direkte og indirekte med betydelige beløb ved at arbejde med en
strategisk CFO-tilgang til virksomhedens regnskab, drift og processer.)
Årsagen til dette er ofte, at virksomhedens ledelse ikke har den fornødne økonomiske/strategiske kompetence,
og at ledelsen ikke prioriterer/har råd til at tilknytte en CFO.
Denne mulighed vil vi gerne sikre vores kunder med en acceptabel og variabel investering, og hvor indtjeningen
i højeste grad retfærdiggør en investering i analyse og med efterfølgende mulighed for, at tilknytte vores CFO
profiler på interim basis 1 – 2 dage om ugen, så længe der er behov for dette.
Forøg din virksomheds økonomiske værdier gennem strategisk fokus på
Optimering af afkast på investeret kapital
Optimering af arbejdskapital inklusive processer
Forrentning af egenkapital
Strategisk risikoledelse
Kom i øjenhøjde med revisor og finansieringskilder
Tilpasset rapportering, der sætter fokus på handlinger, der understøtter økonomi og ledelse
Gennem de kommende måneder vil flere partnerskaber på CFO-området komme til.
Tøv ikke med at kontakte os, såfremt du er interesseret i at høre mere!
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