Nosta
talousjohtaminen
uudelle tasolle
Talousjohto on yritysjohdon
strateginen kumppani, joka
auttaa yritystä reagoimaan
nopeasti toimintaympäristön
muutoksiin. Kun kaipaat uusia
näkemyksiä erityisprojekteihin,
taloushallinnon osaajamme
tarjoavat kattavan kokemuksensa
ja valmiita työkaluja yrityksesi
käyttöön. Autamme talousjohtoasi
menestymään työssään, jolloin
sinä voit keskittyä vahvemmin
ydinliiketoimintaasi ja vahvistaa
sen kasvua.
Tavoitteidesi tukena.
kpmg.fi

Talousjohtaminen palveluna
Talousjohtaminen palveluna
sisältää lähtökohtaisesti yhden
henkilön toimimisen väliaikaisena
talousjohtajana, -päällikkönä tai
muuna hallinnon henkilönä osana
organisaatiotasi.

Pääset samalla
hyödyntämään muiden
laki-, vero-, ja teknlogiaasiantuntijoidemme
osaamista.

Monipuolinen toimialaosaamisemme sekä
korkealaatuiset metodologiamme
auttavat sinua esimerkiksi
henkilöstön vaihdostilanteessa,
kun päivittäinen johtaminen
ja operatiivinen jatkuvuus on
turvattava, tai yrityskauppojen
yhteydessä. Seuraamme
aktiivisesti liiketoimintaympäristön
muutoksia ja viimeisimpiä
kehitystrendejä yhdessä
kansainvälisen asiantuntijaverkostomme kanssa.

Datan ja raportoinnin standardisointi
Johdon raportoinnin
kehittäminen
Ulkoinen laskenta
(muun muassa
tilinpäätös, verotus)
Kassavirtaseurannan
kehittäminen

Kannattavuuslaskennan
kehittäminen
IFRS-siirtymä
ja -neuvonta
Käyttöpääoman
analysointi ja
tehostaminen

Rahoitustoimintojen
kehittäminen
Rahoitussopimusten
tulkinta

Palveluiden
toimitusmallin
tehostaminen

Prosessien integrointi

Taloushallinnon
perustaminen tai integrointi

Prosessien tehostaminen

Hallitus- ja
johtoryhmätyöskentely,
johdon ja liiketoiminnan
sparraus
Johdon tuki viestinnässä
hallitukselle ja sidosryhmille

Henkilöstön
johtamismalli, roolit
ja osaaminen
Yritysjärjestelyjen ja
konsernirakenteen
tiekartan hallinta ja
kehittäminen

Veroneuvonta

Taloushallinnon
organisointi ja roolitus sekä
henkilöstön kehittäminen

Rahoitukseen
liittyvä raportointi

Prosessien automatisointi
(robotiikan hyödyntäminen)

Teknologia ja
automaatio
Digitalisaatio osana
talousjohtamista

Budjetointi- ja
ennustamisprosessin
kehittäminen

Data-analytiikka

Erilaiset ohjeistukset,
manuaalit ja vuosikellot

Palvelukeskuksen
perustaminen, ulkoistukset
sekä tehtävien ottaminen
omaan organisaatioon

Järjestelmien valinta ja
implementointi
Raportointi

Hallintomallin ja
sisäisen valvonnan
vaikuttavuus
Tehokkaan hallinnointitavan
sekä sisäisen valvonnan
kehittäminen
Riskienhallinta ja raportointi
Vastuullisuusraportointi
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