
Stadig fl ere virksomheder vælger at 

outsource regnskabsfunktionen, så de 

kan koncentrere sig om kerneforretnin-

gen, den daglige drift og udviklingen af 

virksomheden. For de fi rmaer er Pivot 

Partner i Fredensborg den fl eksible, sta-

bile samarbejdspartner, der fungerer 

som virksomhedens eksterne økono-

mifunktion i en pakkeløsning, der er 

skræddersyet til kundens behov. Det 

giver god mening for mange virksom-

heder, siger direktør i Pivot Partner, 

Karin Bliksted:

”Mindre og mellemstore virksomhe-

der har sjældent brug for en bogholder 

på fuld tid, og de har mange gange hel-

ler ikke brug for en bogholder på deltid. 

Hos os køber de den tid, som vi sammen 

fi nder ud af, at de har behov for. Det er 

en skalérbar løsning, der for eksempel 

er fl eksibel i forhold til en virksomhed 

i vækst. Hvis virksomheden vokser og 

får brug for mere hjælp, skalerer vi op 

eller sætter vores løsning til dem sam-

men på en anden måde. Der er også 

mellemstore virksomheder, som trods 

en pæn størrelse helt fravælger selv 

at sidde med regnskabet og lader os 

klare det i stedet, så de kan give deres 

kerneforretning fuld fokus”.

En gazelle
Regnskabsvirksomheden Pivot Partner 

blev etableret i 2000 af Kim Valentin og 

Claus Israel Andersen fra Finanshuset i 

Fredensborg, der har til huse i samme 

bygning. Karin Bliksted kom til som 

administrerende direktør i 2009 og ejer 

i dag halvdelen af virksomheden, mens 

de to stiftere har en fjerdedel hver.

Med Pivot Partner får kunderne en 

samarbejdspartner, der selv har styr på 

sin økonomi og oplever vækst i omsæt-

ning og bruttoresultat i et omfang, der 

har kvalifi ceret Pivot Partner til den 

eftertragtede titel som gazelle-virk-

somhed, udnævnt af dagbladet Børsen.

”Når det går godt for vores kunder, 

og de vokser og har brug for mere af 

vores hjælp, så vokser vi også. Man kan 

også godt mærke en opblødning i sam-

fundet. Flere iværksættere tør sætte 

noget i gang, og det går bedre for mange 

af de etablerede virksomheder, der i 

stigende grad outsourcer opgaver, ek-

sempelvis økonomifunktionen,” siger 

Karin Bliksted, der selv er cand.merc.

aud. og kom til Pivot Partner med en 

fortid som først revisor og siden økono-

michef i større danske virksomheder.

Flere kompetencer
Pivot Partner har i dag syv medarbej-

dere, der udover Karin Bliksted tæller 

erfarne bogholdere, der har arbejdet 

med regnskab gennem mange år.

Hvilke opgaver, Pivot Partner løser 

for sine kunder, der kommer fra alle 

brancher, varierer fra virksomhed til 

virksomhed.

”Nogle virksomheder vil gerne have, 

at vi står for alt og betaler regningerne 

for dem, mens andre selv betaler, og 

så får vi bare bilagene. Derfor er vores 

løsninger skalérbare, fl eksible og indi-

viduelle. Det er også en fordel for virk-

somheden, at den hos os både kan få 

bogholder-funktionen og regnskabschef-

funktionen. Mens bogholderen står for 

bogføring og afstemning, arbejder regn-

skabschefen mere analytisk og sørger for 

rapporteringen, der giver virksomheden 

mulighed for at træffe beslutninger med 

rettidig omhu på et gennemarbejdet 

Succes begynder 
med styr på økonomien
Pivot Partner er specialist 
i at fungere som ekstern 
regnskabsafdeling og 
hjælper sine virksom-
hedskunder med at have 
styr på økonomien, 
koncentrere sig om 
kerneforretningen og opnå 
bedre resultater
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Selv om en kunde kun benytter Pivot Partner i fem timer om ugen, har kunden adgang til sin 
eksterne regnskabsafdeling i hele Pivot Partners ugentlige åbningstid.

Hvis en kundes faste 
kontaktperson hos os 
bliver syg eller forhind-
ret, træder en kollega 
til og har med det 
samme overblik til at 
kunne løse opgaven 
som altid. Det giver 
kunden en stor 
sikkerhed og tryghed 
i økonomifunktionen

og ordentligt belyst grundlag. Det er jo 

vigtigt ikke at køre med bind for øjnene, 

når man driver virksomhed!

Likviditetsstyring er således også 

en vigtig opgave, vi udfører for mange 

kunder, for ingen kan længere bare 

ringe ned i banken og få ekstra kredit 

uden at kunne vise tal for, hvornår det 

igen vil gå bedre,” siger Karin Bliksted.

Tryghed og sikkerhed
Selv om en kunde kun benytter Pivot 

Partner i fem timer om ugen, har kun-

den adgang til sin eksterne regnskabs-

afdeling i hele Pivot Partners ugentlige 

åbningstid.

”I forhold til tilgængelighed har kun-

den altså en regnskabsafdeling på fuld 

tid. Vi er der altid, når kunderne har 

brug for os. Derudover er kunden altid 

sikret en ensartet behandling, uanset 

hvilken medarbejder, der betjener virk-

somheden. Vi arbejder i teams og kører 

med defi nerede standarder for vores 

service, hvilket sikrer ensartethed og 

gør det let for vores medarbejdere at 

tage over for hinanden. Hvis en kundes 

faste kontaktperson hos os bliver syg 

eller forhindret, træder en kollega til 

og har med det samme overblik til at 

kunne løse opgaven som altid. Det giver 

kunden en stor sikkerhed og tryghed i 

økonomifunktionen,” forklarer Karin 

Bliksted.


