Holmris Group består af en
hovedkoncern og tre subkoncerner med stærke brands og
i alt 15 virksomheder i seks
forskellige lande.

HOLMRIS VALGTE KONSOLIDATOR DA
AKUT BEHOV OPSTOD
Da Holmris primo 2016 udvidede gruppen via opkøb, og i den forbindelse etablerede to nye sub koncerner, opstod der et akut behov for at automatisere konsolideringsarbejdet og hurtigt muliggøre kvalificeret ledelsesrapportering. Efter nogen research faldt valget på Konsolidator – bl.a.
fordi det var løsningen med den letteste implementeringsproces.

FRA EXCEL TIL ONLINE
KONSOLIDERING
”Hidtil havde vi klaret koncernens konsolidering i
Excel, men med de nye subkoncerner ville det være
en alt for tidskrævende opgave, og vi gik derfor i
gang med at undersøge markedet for et egnet
værktøj,” forklarer Kenneth G. Petersen, Finance Business Partner i Holmris group.

bejde med Konsolidators regnskabskyndige konsulent. ”Selve oprettelsen fungerede fint, og vi var
egentlig selvkørende lige fra begyndelsen. Allerede
ved Q1 kunne vi levere alle regnskaber og rapporteringer med en helt enorm tidsbesparelse,“ siger Kenneth G. Petersen.

IMPONERENDE RESULTAT

Gruppen stod for at skulle etablere en ny rapporteringsstruktur og søgte et konsolideringsværktøj, der
på én gang skulle kunne imple-menteres hurtigt og
agilt, samtidig med at det skulle kunne levere høj
talkvalitet.

“”Konsolidator® giver os pålidelige tal, masser af ny
information og et nemt og overskueligt rapporteringsformat, vi selv kan arbejde videre med,“ forklarer
Kenneth G. Petersen.

”Vi undersøgte flere muligheder, men ønskede ikke
et stort, tungt system, der krævede flere måneders
implementering. Vi valgte Konsolidator®, fordi det
matchede alle vores behov, og allerede efter første
møde havde vi et godt overblik over løsningen,“ siger
Kenneth G. Petersen.

Holmris testede Konsolidator® på deres eksisterende 2015-regn-skab og var meget imponerede
over resultatet. Gruppen anvender nu systemet til
månedsrapporteringer såvel som regnskaber og
opgraderede i august 2016 til Konsolidator® 2.0, der
håndterer kon-solidering på subkoncernniveau og
blandt andet sikrer automatiske elimineringer.

FRA RÅ DATA TIL FÆRDIG
KONSOLIDERING PÅ FÅ TIMER

”Vi kunne ikke være mere tilfredse med produktet.
Og 2.0-versionen har bare gjort det endnu nemmere,“ slutter Kenneth G. Petersen, der også er godt
tilfreds med systemets brugervenlighed.

I foråret 2016 blev Holmris Groups nye koncernstruktur oprettet i Konsolidator®. Det skete i samar-
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