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JIMMY SKALLERUP 
Jeg har mange års erfaring fra revisions- og konsulentbranchen, som har givet mig en god 

forretningsmæssig forståelse blandt forskellige brancher. Jeg er vant til at færdes i 

forskellige virksomheder og min styrke er, at jeg hurtigt kan sætte mig ind i en virksomheds 

forretning, dens processer og de hertil relaterede problemstillinger. Jeg har erfaring med 

små som store virksomheder, nationalt og internationalt. Jeg har en pragmatisk tilgang til 

arbejdet i en økonomifunktion på alle niveauer, og har forståelse for de processer som skal 

udføres i en økonomifunktion og sammenhængene til øvrige afdelinger i en virksomhed. 

 

Jeg er god til at skabe overblik over sammenhænge og formidle tal-information på en 

overskuelig måde. Herudover har jeg stor erfaring med at sparre med medarbejdere og 

ledelse. 

UDVALGTE KONSULENTOPGAVER  
Medicinalkoncern (700 ansatte)Medicinalkoncern (700 ansatte)Medicinalkoncern (700 ansatte)Medicinalkoncern (700 ansatte)        

Interim regnskabschef – økonomifunktion skulle lukkes ned pga. reorganisering i koncern. 

Ansvar for 6 medarbejdere og daglig drift i afviklingsperioden. Årsafslutning, klargøring af 

materiale til revisor, udarbejdelse af intern og ekstern rapportering, skatteberegninger og 

selvangivelser, indenlandsk og udenlandsk moms. Overlevering og forankring af viden om 

processer i den danske regnskabsfunktion til norsk og polsk SSC.  

 

HandelsvirksomhedHandelsvirksomhedHandelsvirksomhedHandelsvirksomhed    

Gennemgang af bogholderi og validitet af regnskabstal. Sparring med ledelse omkring 

virksomhed, datterselskab i udlandet, koncernselskaber samt årsafslutning. Etablering af 

månedsrapporteringsmodel og budgetmodel. Drøftelser og instruktion af daglig 

bogholderiansvarlig. Optimering af processer. Ad hoc assistance. 

 

Ejendomsselskab (børsnoteret)Ejendomsselskab (børsnoteret)Ejendomsselskab (børsnoteret)Ejendomsselskab (børsnoteret)  

Interim controller. Assistere regnskabsfunktion med årsafslutning, udarbejdelse af 

koncernregnskab (IFRS), datterselskabsregnskaber (Årl), likvidation, business cases, ad hoc 

assistance, skatteberegninger og selvangivelser. 

 

Betonelement (børsnoteret)Betonelement (børsnoteret)Betonelement (børsnoteret)Betonelement (børsnoteret)    

Hands on opgaver for CFO og regnskabschef. Udarbejdelse af årsregnskaber, 

koncernregnskab, håndtering PPA, skatteberegning og selvangivelser. 

    

Økonomichef, Lindpro A/SØkonomichef, Lindpro A/SØkonomichef, Lindpro A/SØkonomichef, Lindpro A/S 

Ansvar for regnskab, bogholderi og økonomi samt koncernregnskab. Optimering og 

automatisering af forretnings-og rapporteringsprocesser. Medarbejderansvar for 5 personer. 

ØVRIG ERFARING 
• Opstart af virksomhed – hvad er værd at vide 
• Likvidation 
• Due dilligence 
• Skat og selvangivelser 

KontaktKontaktKontaktKontakt    

Mobil: + 45 3057 9000 

E-mail:  js@serviceaccounting.dk 

www.serviceaccounting.dk 

 

SpecialerSpecialerSpecialerSpecialer    

IFRS 

Årsregnskabsloven 

Ledelsesrapportering 

Analyser og overblik 

Budgettering og opfølgning 

Skat (fra personlige virksomheder 

til store koncerner) 

    

UddannelseUddannelseUddannelseUddannelse    

HD Regnskabsvæsen 

Cand. Merc. Aud. 

Praktisk del (FSR)    
    
    

SprogSprogSprogSprog    

Dansk – modersmål 

Engelsk – flydende 

Norsk – grundlæggende 

Svensk - grundlæggende 
    
    

ErhvervserfaringErhvervserfaringErhvervserfaringErhvervserfaring    

Ejer Serviceaccounting  

  (siden 2007) 

Økonomichef Lindpro A/S 

Manager KPMG 

Revisor Beierholm 

Bogholder Nordic Lan Group 

Bogholderielev Borg & Bigum  
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ProjekterProjekterProjekterProjekter    ResultatResultatResultatResultat    Mit bidragMit bidragMit bidragMit bidrag    Mine erfaringerMine erfaringerMine erfaringerMine erfaringer    

Nyt shopsystem (Telia) Anbefaling af C-5 (økonomisystem) 

fra projektgruppen 

Analyse og anbefalinger af behov fra 

regnskabssiden 

Samarbejde på tværs af organisation 

en nødvendighed for succes 

Investering i fabrik (etablering 

af ny fabrik) 

Korrekt regnskabs- og skattemæssig 

behandling af investering i fabrik 

Sikre at investeringen blev klassificeret 

korrekt iht. regnskabs- og skattelovgivning 

Samarbejde med respektive 

projektledere en nødvendighed for at 

komme rundt om opgaven 

Årsafslutning Rettidig årsafslutning Udarbejdelse af arbejdsplan og uddelegering 

af opgaver 

Vigtigt at implicerede personer forstår 

deres opgaver og opgavernes 

betydning for den samlede 

regnskabsaflæggelse 

Årsrapport iht. IFRS (koncern) 

børsnoteret virksomhed 

Årsrapport aflægges iht. IFRS 

standarder og rettidigt 

Udarbejdelse af årsrapport iht. IFRS, 

herunder indsamling af data fra forskellige 

bidragsydere 

Årsrapport for en børsnoteret 

virksomhed er et dokument med høj 

interesse blandt forskellige 

interessenter 

Førstegangs aflæggelse af 

årsrapport iht. IFRS 

Årsrapport iht. IFRS standarder Udarbejdelse af årsrapport iht. IFRS, 

herunder indsamling af data fra forskellige 

bidragsydere samt faglige drøftelser om 

problemstillinger med revisor's faglige 

afdeling 

Årsrapport for en stor virksomhed er et 

dokument med høj interesse blandt 

forskellige interessenter 

Selvangivelser for danske 

koncerner 

Selvangivelse og bilag udarbejdet i 

overensstemmelse med lovgivning 

Indsamling af materiale og udarbejdelse af 

selvangivelse, bilag til selvangivelse, 

sambeskatnings-opgørelse i henhold til 

lovgivning, inklusiv skatteoptimering inden 

for lovens rammer 

Planlægning i god tid med forskellige 

interessenter vedr. virksomhedens 

forhold nødvendigt for at indsamle de 

fornødne data 

Elektronisk fakturering Centralisering af fakturamodtagelse 

og elektronisk håndtering af 

fakturaer (OIOUBL format) 

Projektansvar for etablering af elektronisk 

fakturering 

Planlægning og involvering vigtigt til at 

drive denne type projekt. 

DriftsopgaverDriftsopgaverDriftsopgaverDriftsopgaver    ResultatResultatResultatResultat    Mit bidragMit bidragMit bidragMit bidrag    Mine erfaringerMine erfaringerMine erfaringerMine erfaringer    

Indtræden ved barsel som 

økonomichef 

Drift af opgaver i bogholderi efter kort 

introduktion, forslag til forbedring af 

forretningsgange 

Analyse af virksomhedens drift og 

omsætningshastigheder, ændring af 

forretningsgange (work smarter not harder) 

Forandringsvillighed hos 

medarbejdere med høj anciennitet 

skal bearbejdes 

Indtræden ved barsel som 

økonomichef 

Drift af opgaver i bogholderi efter kort 

introduktion, støtte til medarbejdere i 

bogholderi 

Analyse af virksomhedens drift, ad hoc 

analyser, sikring af valid 

månedsrapportering til tiden 

Støtte til medarbejdere er vigtig for at 

bogholderi fungerer 

Hands on ad hoc opgaver for 

økonomichef 

Opgørelse til forsikring og Danmarks 

Statistik, og afstemningsopgaver 

Indsamling af data og rapportering, 

forståelse af transaktioner 

Principper for denne type rapportering 

er regelret. At kunne sætte sig ind i 

transaktionsflow medvirker til 

løsninger 

Indtræden som interims 

økonomichef i større 

økonomifunktion hvor 

bogholderifunktion sættes 

under afvikling 

Drift af opgaver i økonomi-funktion 

efter kort introduktion, afvikling af 

bogholderi iht. afviklingsplan og 

overlevering af opgaver til nye parter 

Støtte til medarbejdere, prioritering af 

opgaver, sikring af valide tal til rapportering 

rettidigt, overlevering af opgaver til personer 

andre steder i koncernen 

Vigtigheden af dedikerede 

medarbejdere er en nødvendighed for 

at opgaver bliver udført med fornødne 

omhu og rettidigt. 

Månedsrapportering i koncern 

for 7 datterselskaber 

Valid rettidig rapportering Sikring af valid rapportering til tiden i HFM  Rapportering til tiden kræver fokus og 

dedikering til opgaven. Vigtigt at 

kunden får valide tal til tiden 


