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Revision Limfjord
Nordvestjysk revisionskomet opruster digitalt
Revision Limfjord er på få år vokset så
meget, at det i dag er landets største
registrerede revisionsfirma. Væksten
har gjort det nødvendigt at ensrette
en lang række arbejdsprocedurer og
it-værktøjer på tværs af firmaets seks
lokationer, og det har gjort Revision
Limfjord til pioner på ét bestemt
område: digital indberetning af årsrapporter.
Hvor Revision Limfjords godt 110
medarbejdere tidligere har været vant
til en blanding af økonomisystemer
og regneark, skal de fremover vænne
sig til en helt ny og moderne itløsning til årsafslutninger. Løsningen
Magnus:Årsafslutning, der er udviklet
af Magnus Informatik, sikrer, at man
på en nem og hurtig måde kan imødekomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsens krav om digital indberetning
i XBRL-format. For årsrapporter, der
slutter efter 31. januar 2012, bliver
det lovpligtigt for godt 150.000 danske virksomheder.
Lokal dybde og faglig bredde
Kravet om digital indberetning af
årsrapporter er blot ét ud af en lang
række dokumentationskrav, som i sti-

gende grad gør det vanskeligt at drive
et lille revisionsfirma. Den administrative byrde er ganske enkelt blevet
relativt tungere for et lille firma, der
samtidig forventes at kunne løfte
de faglige opgaver på højde med
de store. Den udvikling så Revision
Limfjord på et tidligt tidspunkt, og
ledelsen besluttede derfor at vokse
organisk suppleret med en række opkøb af andre mindre revisionsfirmaer.
Det gør, at landets største registrerede revisionsfirma i dag står med
seks kontorer, der er lokalt forankret
og samtidig har den faglige bredde
til at kunne konkurrere med de store
landsdækkende revisionshuse.
– Selvom vi er vokset meget, har vi
meget bevidst bevaret vores lokale
tilstedeværelse for vores kunder. Vi
ønsker dog også at drive en top moderne revisionsforretning med de nyeste værktøjer. Det har ført til introduktionen af Magnus:Årsafslutning,
der er et skridt på vejen hen mod
en mere effektiv og tidsbesparende
håndtering af årsrapporter. Løsningen øger vores konkurrenceevne og
frigiver tid til rådgivning af kunderne,
og derfor ser vi Magnus:Årsafslutning
som en meget vigtig del af vores
fremtidige it-platform, siger Hans
Henrik Ebbesen, indehaver og faglig
direktør i Revision Limfjord.

Besparelse på flere tusinde
timer årligt
Lovgivningskravet om digital
indberetning af årsrapporter var
den direkte årsag til valget af
Magnus:Årsafslutning, men derudover har Revision Limfjord også ønsket at effektivisere arbejdsgangene.
– Med Magnus:Årsafslutning forventer vi i gennemsnit at kunne spare
mindst en time pr. årsrapport. Det
frigiver flere tusinde timer for os om
året, og alene den besparelse er et
meget positivt afkast. Vi har her det
første år udarbejdet godt 75 % af alle
regnskaber via den nye løsning, og vi
kan se, at det hele går hurtigere og
med færre fejl. Det er en stor gevinst,
og selvom vi er blandt de første, der
bruger løsningen herhjemme, tager
vi gerne den pionerrolle på os for at
være et skridt foran konkurrenterne,
siger Hans Henrik Ebbesen.
Magnus:Årsafslutning kan integreres
med økonomisystemet C5 AuditPlus,
som Revision Limfjord i forvejen anvender. Alle seks kontorer i Revision
Limfjord anvender de samme værktøjer, og det betyder, at medarbejderne
nemmere kan arbejde på kryds og
tværs af de seks kontorer.
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– Det hele er en del af vores effektiviserings- og optimeringsstrategi. Er
der medarbejdere, der har tid tilovers
på ét kontor, kan vi nemt rykke dem
over til et andet, fordi it-værktøjerne er kendte og indarbejdede.
Magnus:Årsafslutning sikrer også, at
vores produkter altid ser ens ud, og
det er vigtigt for os, kommenterer
Heidi Hovmark Pedersen, indehaver i
Revision Limfjord.
Hjælp til revision
Revision Limfjord har også valgt at
foretage en testimplementering af
Magnus:Revision, der samler regnskabsudarbejdelse og revision i én
og samme løsning. Den fungerer
således som en kvalitetssikring og en
dokumentation for, at regnskabet er
korrekt og retvisende.
– Tidligere lå revisionen af regnskaberne i en brancheløsning baseret
på regneark, men det var en manuel
proces med risiko for, at revisionsskemaerne ikke var opdaterede. Det
var en svaghed, men det undgår vi
fremover med Magnus:Revision, fordi
løsningen opdateres løbende og er
meget mere automatiseret, lyder det
fra Hans Henrik Ebbesen.
Magnus:Årsafslutning og
Magnus:Revision er fuldt integreret, og saldobalancen fra
Magnus:Årsafslutning overføres

ganske enkelt til Magnus:Revision. På
den måde får revisoren et billede af
væsentlighedsniveauet og en tilhørende arbejdsbeskrivelse.
– På den måde får vi en planlægningsprocedure og en dokumentation
for, hvad vi skal revidere. Vi undgår dermed at revidere for meget,
hvilket man oftest gør, og på den
måde understøtter Magnus:Revision
vores ønske om øget effektivisering
og lønsomhed. Som alle andre vil vi
gerne levere den bedst mulige ydelse
til en konkurrencedygtig pris, og det
hjælper Magnus:Revision os med,
konkluderer Hans Henrik Ebbesen.
Valget af Magnus Informatik

stor hjælp hos Magnus Informatik, de
gange medarbejderne er stødt på et
problem. Det gør, at vi i dag står med
en it-platform, der er optimeret både
i forhold til kravet om digital indberetning af årsrapporter og effektive
arbejdsprocesser. På den måde har vi
fremtidssikret virksomheden på en
betryggende måde, lyder vurderingen
fra Hans Henrik Ebbesen.
FOR MERE INFORMATION
Ønsker du at høre mere om
Magnus:Årsafslutning og/eller
Magnus:Revision, så kontakt os på
telefon 33 96 01 36 eller via
mail salg@magnus.dk. Du kan ligeledes downloade en prøveversion
på www.magnus.dk

I samråd med den øvrige ledelse traf
Hans Henrik Ebbesen beslutningen
om at vælge Magnus Informatik som
leverandør af forskellige årsager. Valget bundede blandt andet i Magnus
Informatiks ry i markedet, løsningens
brugervenlighed samt udviklingsressourcerne på nordisk plan.
– Når man som os er pioner på
området og et af de første revisionshuse i landet, der gennemfører
en implementering, er det klart,
at vi ikke har kunnet undgå, at det
har krævet ekstra ressourcer at få
løsningen skubbet fra land. Mange af
vores medarbejdere har været vant til
fleksible regneark, men vi har hentet
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