
Compliance 360 analyse
Hjælper dig med at identificere styrker og potentielle 
huller i jeres compliance-landskab



Compliance 360 analyse
Der er et konstant og øget fokus på compliance. Virkeligheden er, at  
regulatorisk compliance er under stadig udvikling og kravene mange-
dobles hele tiden. Virksomheder skal overholde ny lovgivning, ændringer 
til eksisterende lovgivning, brancheretningslinjer og stakeholdernes  
forventninger. Et rammeværk, der kan hjælpe jer med at få et overblik 
over jeres compliance-landskab, er afgørende for at minimere risikoen  
for manglende compliance.

Få overblikket
Compliance-landskabet vokser, og compli-
ance er højt prioriteret af ledelsen i næsten 
alle virksomheder. Manuelle, regnearks-
baserede procedurer er dog stadig 
almindelige i mange virksomheder, men 
det bliver vanskeligere og vanskeligere for 
virksomhederne at bruge dem til at få et 
overblik over compliance-kravene.

Det er ofte en kompleks opgave at få 
overblik over en virksomheds compli-
ance-landskab, modenhedsniveau og 
risiciene ved manglende compliance. 
Mange virksomheder er derfor interesse-
rede i at opnå gennemsigtighed på en 
struktureret og effektiv måde.

Disse udfordringer kan let overvindes ved 
at bruge et evalueringsværktøj.

Værktøjet gør det lettere for virksomheder 
at få et klart billede af deres compliance- og 
risikoprofil set fra en forretningsmæssigt 
synsvinkel, og det hjælper med at minimere 
deres eksponering for risici, samtidig med 
at man sparer den compliance-ansvarlige 
for både tid og penge. Værktøjet vil hurtigt 
kunne frembringe strategiske og opera-
tionelle fordele og give et solidt grundlag 
for den fremtidige forretningsmæssige 
planlægning.

Compliance 360
Deloitte har udviklet Compliance 360, et 
web-basseret værktøj, som indeholder 
compliance-standarder og lovgivning, som 
alle virksomheder skal være på højde med. 
Antallet at nøgle compliance-områder vil 
variere fra branche til branche.

Det web-basserede værktøj grupperer stan-
darder og lovgivning i tre hovedkategorier: 
Bindende lovgivning, ikke-bindende lov-
givning og stakeholder-forventninger, hvilket 
er grundlaget for vores Compliance 360 
fremgangsmåde. Hvert compliance-område 
omfatter en række underområder.
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Ved at bruge Compliance 360 som plat-
form for analysen sikrer I, at I når hele 
vejen rundt i jeres compliance-landskab. 
Analysen hjælper jer med at svare på de 
spørgsmål, som ledelsen typisk vil stille. 
Er alle compliance-områder vigtige? Hvad 
skal vi fokusere på?

Compliance 360 analyse| 2017



Prioritization and ranking
On a scale from 1-5 , where  1 means  low  and 5 means high,
please indicate the level for your company
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ACCOUNTING RULES & REGULATIONS
Sarbanes-Oxly Act (SOX)

EU LAW
EU’s Data Protection Regulation

STANDARDS
ISO27001 (Information Security standard)

CUSTOMER / PARTNER EXPECTATIONS
Data/market research which identifies customers and other stakeholder’ expectations

Jeres udbytte af Compliance 360 analysen

Efter workshoppen vil I modtage en rapport, som:

• Giver jer indsigt i, hvilke compliance-områder, der har størst betydning for jeres virksomhed – på overordnet niveau og per  
compliance-underområde inden for kategorierne bindende lovgivning, ikke-bindende lovgivning og stakeholder-forventninger 

• Beskriver risikoen ved afvigelser, og de potentielle konsekvenser ved de gaps, hvor der er størst afstand mellem prioritet og  
modenhed samt anbefalinger, som kan hjælpe jer med at adressere gaps 

• Fremhæver de identificerede styrker i jeres udvalgte compliance-områder (hvor modenhed er højere end prioritet).
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I kan bruge Compliance 360 analysen til ledelsesrapportering og dermed give 
ledelsen et overblik over, hvor jeres virksomhed er i kontrol, og hvor der skal gøres 
noget mere.
Med et overblik over jeres virksomheds compliance-landskab kan ledelsen bedre træffe beslutninger om, hvordan virksomhedens  
resourcer skal bruges, hvor der skal igangsættes compliance-projekter, træffes beslutninger vedrørende compliance-undersøgelser og 
om der er behov for at øge compliance-budgettet.

… eller I kan vise ledelsen, kunder, leverandører, myndigheder og andre, at I har styr på jeres compliance-landskab, hvilket kan vendes til 
en konkurrencemæssig fordel.
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