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Arla Foods, har valgt Årsafslutning
En af Europas største mejerivirksomheder, Arla Foods, har valgt Årsafslutning som koncernens nye XBRL-løsning.
Det har været med til at sikre en markant tidsbesparelse og en højere kvalitet i regnskaberne.
Arla lander på Wolters Kluwer
Arla Foods danske datterselskaber beskæftiger sig med de
aktiviteter, der ligger udenfor det danske andelsselskab
Arla Foods amba. Denne del af koncernen varetager alle
holdingselskaberne, ingrediensforretningen, Arla Finance,
Arla Distribution samt alle andre aktiviteter, der er placeret
i egne selskaber. Det drejer sig om godt 40 selskaber, og det
er første gang i år, at Arla Foods skal indberette regnskaberne
digitalt i det nye XBRL-format. En opgave, der hidtil har været
håndteret i en blanding af økonomisystemer, Word og
Excel, men som Arla nu har valgt at lægge i hænderne på
Årsafslutning fra Wolters Kluwer.

– Vi kunne ganske enkelt ikke XBRL-indberette digitalt i de
systemer, vi havde før. Derfor har vi været meget spændte
på, om Årsafslutning nu virkelig også kunne automatisere
hele indberetningen og klare de mange dataudtræk fra
vores økonomisystem. Selvom vi ikke troede helt på, at det
var muligt, har hele processen vist sig at køre fuldstændig
perfekt i Wolters Kluwers’ løsning. Det har vi været meget
imponerede over, siger Morten Riber Pryds, senior manager
i Arla Foods corporate accountingafdeling.

Får automatisk opdateringer
Det har tidligere været en stor udfordring for Arla at sikre
et standardiseret udtryk på tværs af de mange regnskaber,
og samtidig har der ikke været sikret nogen systemmæssig
sammenhæng mellem regnskaberne og tallene i økonomisystemet. Det skyldes, at regnskabsudarbejdelsen har været
håndteret manuelt, hvilket har været en tung proces med
højere risiko for fejl. Det har desuden givet Arlas revisorer
en del ekstra arbejde, fordi de har været nødt til at følge
tallenes vej fra økonomisystem til regneark.

– Tidligere har hele årsafslutningsarbejdet krævet så
specialiseret viden, at vi var nødt til at beholde opgaven
hos få medarbejdere i corporate accounting-afdelingen.
Nu er det hele så standardiseret, at vi uden problemer
kan lægge arbejdet hos vores servicecenter, og det er
den rigtige måde at gøre det på. Det har frigjort tid i
min egen afdeling, og den bruger vi nu på ekstra review
og kvalitetssikring. Det er en væsentlig optimering for
os, lyder vurderingen fra Morten Riber Pryds, der selv er
revisoruddannet.

– Ud over den tunge manuelle udarbejdelse har vi også haft en
del arbejde med nye regnskabspåtegninger og erklæringer.
Det får vi forærende automatisk med Årsafslutning, ligesom
vi har fået meget nemmere ved at håndtere efterposteringer
til regnskabet. Wolters Kluwer har i det hele taget forstået
at udvikle en løsning, der gør hele XBRL-indberetningen
markant nemmere for os, fortæller Morten Riber Pryds.

Kan ikke blive nemmere
I begyndelsen brugte Arla Foods en del kræfter på at
krydstjekke tallene i Wolters Kluwer op mod datagrundlaget
i økonomisystemet, men der har ikke været nogen form for
afvigelser.

Plug and play
Løsningen i sig selv har ifølge Morten Pryds været ren ”plug
and play”. Det har taget et par uger at integrere og teste
systemet på tværs af selskaberne, og alle brugerne har
været i drift efter blot to undervisningsdage. Ud over en
højere kvalitet i regnskaberne og en mærkbar tidsbesparelse
har Arla også kunnet outsource hele rapportgenereringen
til koncernens danske servicecenter – ganske enkelt fordi
brugervenligheden i Årsafslutning er så høj.

– Det er meget betryggende at vide, at vi kan regne med
outputtet i Årsafslutning, og løsningen hjælper os oven
i købet med alt det lovpligtige, som det kan være en
stor opgave at holde opdateret. Løsningen har også en
indbygget kontrolfunktion, så vi blot skal fokusere på
stavekontrol og opsætning. Det kan næsten ikke blive
nemmere, slutter Morten Riber Pryds.
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