Miinto.dk er en webshop, der samler
fysiske modebutikker i en fælles markedsplads, med over 1.200 detailhandlere i
fire forskellige lande

MIINTO SIMPLIFICERER PROCES
MED ONLINE KONSOLIDERINGSVÆRKTØJ
Konsolidator har siden 2015 været samarbejdspartner til Miinto, og leveret konsolideringsværktøjet til virksomhedens første koncernregnskab. En del af opgaven har også
været at hjælpe Miinto videre i deres ønske om øgede digitale og standardiserede regnskabsprocesser.

SØGTE ET EFFEKTIVT VÆRKTØJ

“Vi stod over for vores første koncernregnskab og
vidste, at vores hidtidige bogføring ikke ville gøre
konsolideringen nem. Målet var at finde en løsning, som fremadrettet ville gøre processen enkel og
pålidelig,” forklarer Martin Dahl Carstensen, CFO i
Miinto.
Virksomheden ønskede at opgradere fra Excel,
som var tidskrævende og skulle opbygges fra
bunden. Miinto ønskede at optimere ressourcerne
mest muligt og kvalitetssikre tallene med automatisering af konsolideringsopgaven, så grundstenene til fremtidens koncernregnskab var lagt.
“Her viste Konsolidator sig som et godt match, fordi værktøjet eliminerer fejlkilder, sikrer dokumentationen og formindsker tidsforbruget væsentligt,”
siger Martin Dahl Carstensen.

OPSTART FORLØB NEMT

I tæt samarbejde med Konsolidator opbyggede
Miinto koncernregnskabet og fik stor hjælp og
støtte gennem hele opstartsperioden. For Miinto
var det vigtigt, at Konsolidator løste problematik-

ken, havde folk med de rette kompetencer på alle
niveauer og var nemme at tale med. Og det fik de
opfyldt. “Det viste sig, at oprettelserne var meget
nemmere end vi havde regnet med,” siger Martin
Dahl Carstensen.
Samlet set sparer Miinto tid på konsolideringen og
er garanteret korrekte tal samt tid til det egentlige
analysearbejde, når beregningerne foreligger. Fra
at have et ønske om at konsolidere én gang årligt,
er en månedlig konsolidering i stedet blevet implementeret, eftersom det hverken koster tid eller
ekstra udgifter.
Miinto fik forhåndsgodkendt konsolideringsmodellen af deres revisor, og det betyder, at fremtidige koncernregnskaber vil kunne laves og revideres hurtigere og mere effektivt.
“Med Konsolidator kommer vi hurtigere gennem
konsolideringen af vores koncernregnskab - og
mere korrekt end vi ellers ville kunne. Det er både et
hurtigt, pålideligt og effektivt produkt,” siger Martin
Dahl Carstensen.
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