CFO Services
Sidder du som CFO og mangler assistance til specifikke projekter eller opgaver? Eller mangler du en CFO i en afgrænset
periode? Så har vi løsningen.
Med CFO Services kan du gøre din
hverdag som CFO nemmere. Du
kan f.eks. få hjælp med strategiske
projekter eller hastesager som det er
svært at nå i en travl hverdag.
Erfarne og kompetente konsulenter
Når du samarbejder med Azets, får du
et stort team af kompetente og erfarne
konsulenter til rådighed. Vi har erfaring
med alle de gængse økonomisystemer,
og vi kan træde til på din adresse med
kort varsel. Vi ved, at fleksibilitet er et
nøgleord, og derfor kan du trække på
vores CFO Services præcis, når du har
behov for det.

Hvad kan du få hjælp til fra Azets’
CFO-services?
I CFO Services er alle vores konsulenter
på senior controller- og CFO niveau.
Det betyder, at de dækker alle de
kompetencer, du har brug for i en
moderne økonomiafdeling.
Du kan f.eks. få assistance til opgaver
inden for:
•
•
•
•
•
•

Årsafslutning
Sparing og ledelse
M&A-processen
Transfer pricing
IFRS
Konsolidering

•
•
•
•
•

Treasury
Projekt controlling
ERP implementering
Compliance
Risiko analyser

Det kan f.eks. være, at du inden for en
kort deadline har brug for at få løst
strategisk vigtige opgaver inden for bl.a.
økonomi og skat.
Opgaven kunne også bestå af transfer
pricing dokumentation, så den er klar,
når du indgiver selvangivelse.
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Høj kvalitet og konkurrencedygtig pris
Med os får du en uafhængig
samarbejdspartner. Der er derfor ingen
begrænsninger i forhold til hvilke kunder,
vi kan servicere. Du får den samme høje
kvalitet som hos de store revisionshuse
og ofte til en mere konkurrencedygtig
pris.
Alle konsulenter er underlagt 100%
fortrolighed i forhold til vores kunders
forhold og er forpligtet i forhold til Azets’
Code of conduct.
Du får, hvad du har brug for - hverken
mere eller mindre
Du får maksimal fleksibilitet i
opgaveløsningen, da vi altid kun leverer
det antal timer, du har brug for i en given

periode. Det kan være alt fra et par timer
om ugen til en fuldtidsmedarbejder.
Hurtig hjælp
Vi starter din sag op inden for
kort tid efter, vi har fået opgaven
beskrevet. Vores store database med
konsulentprofiler gør, at vi på meget kort
tid kan levere den rette kandidat til din
opgave.

Hvornår kan vi hjælpe?
Det varierer fra virksomhed til
virksomhed, hvornår der er brug for
ekstra assistance.

Hvorfor skal du bruge en interim
medarbejder fra Azets?
Det er svært, for ikke at sige umuligt,
altid at have de helt rette kompetencer
på alle tidspunkter. Når du bruger Azets’
CFO Services får du en fleksibel og
midlertidig løsning, så kompetencerne
altid er på plads i forhold til
opgavemænge, -type og periode.

Sidder du i en mindre virksomhed, kan
du også få brug for ekstra assistance.
Her kan vi f.eks. hjælpe med opgaver
inden for finansiering af virksomhed, skat
og moms, eller overordnet økonomisk
sparing i en ejerledet virksomhed.

Typisk er det i forbindelse med sygdom
eller opsigelser, og derfor gør vi alt hvad
vi kan for at komme i gang med opgaven
hurtigst muligt.

Gør brug af Azets CFO Services, når du
midlertidigt mangler specifikke kompetencer eller medarbejdere på senior controller- eller CFO niveau.
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