
HVORFOR INVESTERE I ØKONOMISTYRING?

Bedrifter som investerer i god økonomistyring 
opplever som regel bedre økonomiske resultater 
enn bedrifter med en mer umoden organisering 
av økonomifunksjonen.
Det er fordi disse bedriftene jobber mer målrettet 
og strukturert mot bedriftsøkonomiske mål som 
omsetningsstørrelse, dekningsbidrag, likviditets-
grad og resultat.

HVA KJENNETEGNER SELSKAPER MED RIKTIG
ORGANISERING AV ØKONOMIFUNKSJONEN

        Økonomifunksjonen drives av personer med
        økonomi- og forretningskompetanse
        Velutviklet styringsverktøy er på plass; herunder:
        forretningsplaner, budsjetter, analyser og rapporter
        Optimal arbeidskapital, god likviditetsstyring,
        korte kredittider og lite tap på fordringer
        Gode rutiner for ledelse og styrearbeid
        Høy selskapsverdi som følge av rasjonell drift og
        fokusert lønnsomhetsstyring

OM CONSORTI ØKONOMIPARTNER

Consorti Økonomipartner er et selskap som tilbyr økonomisjeftjenester til SMB-virksomheter i Norge. Den primære 
målgruppen er selskaper som ønsker å videreutvikle sine virksomheter ved å styrke sin økonomifunksjon, men som ikke 

har behov for eller ressurser til å ansette en fulltids økonomisjef. 

Consorti Økonomipartner lanserer nå markedets beste økonomitjeneste - «Økonomisjef til leie».
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SMB-virksomheter som investerer 
i god økonomistyring opplever best 

resultater over tid!
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TRENGER DIN BEDRIFT  EN ØKONOMISJEF?

Drives bedriftens økonomifunksjon av en kompetent og 
erfaren økonomiressurs?
 
Opplever man at man har god nok kontroll og oversikt 
over økonomien i selskapet?

Lages det budsjetter og settes det mål?

Styres virksomheten etter dette?

Vet man hvor man tjener / taper penger i bedriften? 

Vet man hvilke verdier som finnes i balansen?

Opplever bedriften til tider anstrengt likviditet, og har 
man kapital nok til å møte to dårlige måneder etter 
hverandre?

Har virksomheten gjennomført og protokollert alle  
lovpålagte gen.forsamlinger og styremøter?

Er det en klar forståelse av forskjellen mellom regnskap/
bilagsføring og økonomistyring?

Er svaret utilfredsstillende på enkelte av  
spørsmålene over er vi sikre på at du vil ha 
glede av å ta en uforpliktende og hyggelig prat 
med oss i Consorti Økonomipartner.



«Økonomisjef til leie» er
Norges beste økonomitjeneste rettet mot 

små og mellomstore bedrifter
Akkurat det de trenger!

| ØKONOMIPARTNER

CONSORTI ØKONOMIPARTNER AS - Holmboes gate 6B, 0357 Oslo 
982 57 958 / 900 45 141 - www.consorti.no - post@consorti.no

«ØKONOMISJEF TIL LEIE»

er en verdiskapende økonomisjeftjeneste som er
tilpasset behovene man finner i små og mellomstore 
bedrifter. Tjenesten er ment som et konkurranse-
dyktig alternativ til å ansette en fulltids økonomisjef 
som i dagens marked kan koste alt fra 0,75 – 1,5 
MNOK / år.
«Økonomisjef til leie» leveres ved at Consorti 
Økonomipartner stiller med en dedikert, dyktig og 
erfaren økonom som går inn i rollen som økonomisjef i 
bedriften, og bidrar til verdiskapning, kontroll og lønn-
somhet i et mellomlangt perspektiv (6-24mnd).

TJENESTEN BESTÅR AV GRUNNKOMPONENTER 
ENHVER SMB-VIRKSOMHET TRENGER:

        Løpende drift av bedriftens økonomifunksjon;
        rådgivning, budsjettering, styring og rapportering.
        Utvikling av analyser og lønnsomhetsprogrammer
        for økt omsetning, større marginer og bedre resultat.
        Kontinuerlig styring av arbeidskapital og likviditet
        Løpende oppfølging / kvalitetssikring av bedriftens
        regnskapsfører, revisor og bankforbindelse
        God kontroll på tall, verdier og reduksjon av risiko

«ØKONOMISJEF TIL LEIE» SKAL VÆRE EN TJENESTE SOM FINANSIERER SEG SELV!

En miks av standardiserte grunnkomponenter og mer behovsstyrte / spesialtilpassede
økonomiløsninger som skaper verdi for den enkelte oppdragsgiver. Målet er at vi gjennom systematisk og

målrettet arbeid over tid bidrar til så stor verdiskapning at tjenesten for alle praktiske formål blir selvfinansiert.
Lykkes vi med det – er denne tjenesten noe alle virksomheter skal ha råd til.

HVORFOR «ØKONOMISJEF TIL LEIE»?

«Økonomisjef til leie» er en standardisert og
konkurransedyktig tjeneste rettet mot SMBvirksomheter
som ønsker å utvikle sine bedrifter gjennom forbedret 
økonomistyring.

Tanken er at Consorti Økonomipartner via

          sitt faglig sterke og rendyrkede økonomimiljø
          sitt smarte og kundeorienterte konsept
          sin kostnadseffektive drift

skal levere en tjeneste som bidrar til større
verdiskapning enn hva en ansatt økonomiressur med 
begrenset erfaring og ekspertise kan klare å skape på 
egenhånd.

Tjenesten er utviklet i sin helhet av siviløkonomer med 
høy kompetanse, bred erfaring og lang fartstid som 
økonomisjefer / økonomidirektører (CFOs) i det norske 
næringslivet.

Tjenesten vi tilbyr er bygget på erfaringer fra hva vi 
vet SMB-virksomheter typisk trenger av kompetanse, 
leveranser og styring for å lykkes.


