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Stå stærkere gennem inflationskrisen

Risikostyring, besvigelser 
og cybertrusler
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1. Risikostyring

2. Praktiske eksempler på finansiel risikostyring

3. Besvigelser

4. Den aktuelle cybertrussel
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Agenda



PwC 3

Risikostyring
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Hvorfor risikostyring?
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Fokusområder og risikotilgang

Nøglebetragtninger for at sikre effektiv risikostyring 

I et hastigt ændrende miljø

“Deep dive” i udvalgte områder

Robuste risikostrategier klar til eksekvering

Sammenhængsanalyse af risici på tværs af 

virksomheden

PwC’s 2022 Global Risk Survey  |  Embracing risk in the face of disruption
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Strategisk risikostyring: The payoff
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Ledelsen burger ikke aktivt risikorapportering i dagligdagen2

Umoden risikokultur 3

Risikostyring ses som rapportering og ikke ledelsesværktøj4

Risikostyring er ikke integreret i forretningen5

Bestyrelse og ledelser ser ikke sammenhæng mellem 

risikostyring og performance1

Manglende ejerskab af risici 7

Ledelsen antager risikostyring allerede er på plads8

Manglende fastsættelse af risikoappetit9

Risikostyring ses som ”tick the box”10

Top 10 risici er aggregerede og ikke håndgribelige6

Typiske risikostyrings udfordringer
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Blind spots og emerging risk for jeres industri

• PwC Risk Radar – industri risici samt strategier

• Har I overvejet relevante risici, herunder emerging

risici og hvordan er jeres strategi i forhold til jeres 

industri?

Har jeres virksomhed robust risikostyring?

• Risikostyrings-benchmark og modenhedsmodel

• Risikostyringstransformation

Udvalgte andre løsninger

• Third Party Risk Management – få styr på 3. parts 

risici (IT og andre 3. parter)

• Control transformation – stærke kontroller samt 

effektivitet gennem automatisering

• Compliance transformation – stærk men effektiv 

compliance management

Eksempler på løsninger



Risikostyring som konkurrencefordel

En værktøjskasse der adresserer din 

forretnings udfordringer

Typiske udfordringer

• Hastige forandringer kræver risikostyring, der konstant 

opsætter scenarier og potentielle risikostrategier

• Stærk risikostyring der skaber rettidige 

beslutningsgrundlag og support er kritisk

• Risikostyringskompetencer der løbende justeres til at 

sikre agil og rettidig handling på hastigst forandrende 

risikobillede

Hvordan kan vi hjælpe

Vores integrerede løsning hjælper virksomheder med 

risikostyring i et hastigt forandrende miljø. Fra 

risikostrategi, risikorammeværk, playbooks og supporteret 

med teknologi fra vores alliancepartnere.
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79%

22%

56%

Af ledere svarer, at deres virksomhed har svært ved 

at følge med hastigheden af digital transformation og 

hændelser interne som eksterne, der kræver øget 

risikostyring

Af ledere høster værdi af at arbejde struktureret med 

risikostyring, herunder at fastsætte risikoappetit og 

risikokriterier.

Source: PwC, 2022 Global Risk Study

Af ledere invisterer i risikokultur 2022.

Source: PwC, 2022 Global Risk Study

Source: PwC, 2022 Global Risk Study 

PwC Risk Transformation



PwC 10

Praktiske
eksempler på
finansiel
risikostyring
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Et betydeligt ændret risikobillede

Politisk
ustabilitet

Øget krav til 
bæredygtig-

hed

Forøget
cyber 

kriminalitet

Svingende
energipriser

Opbrud i 
forsynings-

kæder

Risiko-
landskabet

Stigende
inflation & 

renter
Svingende 
fragtpriser

Krig i europa

Som konsekvens af de nye og svingende

markedsforhold bør virksomheder vurdere:

Det er vanskeligt at navigere i denne tid, hvor risikolandskabet

er præget af betydelige forandringer

Turbulens på de finansielle markeder har fremhævet

svagheder i mange virksomheders evne til at forudse, modellere og

minimere risici

Har vi identificeret relevante risci?

Kan vi acceptere den højere risiko?

Hvordan håndteres risici?

Hvordan kommer vi bedst ud af krisen?
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Eksempler vi kommer tilbage til…

Politisk 
ustabilitet

Øget krav til 
bæredygtig-

hed

Forøget 
cyber 

kriminalitet

Svingende 
energipriser

Opbrud i 
forsynings-

kæder

Risiko-
landskabet

Stigende 
inflation & 

renter
Svingende 
fragtpriser

Krig i europa
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Praktisk risikostyring, relevansen

Risikohåndtering har en direkte indflydelse på

virksomhedens økonomiske resultater. 

En effektiv risikostyring forbedrer strategieksekvering og mindsker 

overraskelser - usikkerheden i de økonomiske prognoser bliver 

dermed mindre.

God risikostyring i krisetider:

Sætte targets og definere risikoappetit

Løbende opdatere forecasts og overvåge udnyttelsen 

af risikorammen

I den løbende styring inddrage risikoanalyse
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Praktisk risikostyring, eksempel 1

Risikobilledet er under forandring og derfor bør virksomheder 

indarbejde fremadskuende indikatorer. Er man som virksomhed 

eksponeret mod en given valuta, så monitorer det og vurder om der 

skal anvendes finansielle instrumenter til afdækning.

Normal Elevated Significant

Early warnings
Mange anvender dashboards til 

visualisering af de finansielle nøgletal 

samt med muligheder for nedbrydning i 

underliggende data

Vi har som konsekvens af den globale 

forsyningskrise set flere virksomheder 

påbegynde opbygning af lager - hvilket 

potentielt giver en ‘nye’ finansielle risici

Disse ‘nye’ finansielle risici bør 

identificeres, monitoreres og eventuelt 

mitigeres - god praksis ved råvare 

eksponering er inkludering af forward 

kurver eller korrelerede indekser

Opbrud i 
forsynings-

kæder
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ESG-agendaen kan skabe nye 
finansielle risici. PwC anbefaler, at 
virksomheder undersøger deres
strategiske muligheder på ESG-
dagsordenen.

● Power Purchase Agreements bliver mere og mere 
anvendt på energiområdet.

● PPA'er kan hjælpe virksomheder med at opnå
bæredygtighedsmål gennem grønne certifikater

● PPA'er kan hjælpe med at styre risikoen for volatile 
energimarkeder og generere besparelser på
energiregningen

● Sørg for at behandle PPA korrekt i regnskabet

15

ESG Agendaen & 
Power Purchase Agreements (PPA)

Praktisk risikostyring, eksempel 2

Clean Energy 

Generator

Settlement

KWh

Grean energy 

Buyer
PPA

PPA - Dashboard

Discount Forwards Production Value contribution

PPA - Kode PPA - Framework

Øget krav til 
bæredygtig-

hed
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Besvigelser
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46%
af virksomhederne i

undersøgelsen har

opdaget svig inden for de 

seneste 24 måneder

Cybercrime 37% 

Misbrug af aktiver 25 % 

Kundesvindel 33 %

Svig med indkøb 20%

1

2

3

4

Top 4 typer af svindel i 2021

1

2

3

4

5

Hvordan blev den alvorligste

kriminalitet/bedrageri opdaget?

Virksomhedskontroller 67 % 

Ud over ledelsens indflydelse 16 % 

Virksomhedskultur 17 % 

Anden metode 4 % 

4

1

2

3

4

5

PwC’s Global Economic Crime and 
Fraud Survey 2022 



PwC 18

Ansættelsens varighed: Langtidsansatte der begår besvigelser stjæler

næsten 3x mere

Stilling: Ofte ledelsesniveau. 23% begået af ejere/ledere.

Afdeling: Driften (15%), regnskab (12%), ledelsen (11%) og salg (11%)

Køn: 73% mænd

Alder: 54% af besvigelser begås i alderen 31-45 år

Uddannelsesniveau: 65% havde videregående uddannelse eller højere

Sammensværgelse: 58% af sager blev begået i samarbejde med andre

Ansættelseshistorik: 17% er tidligere blevet straffet eller fyret for 

besvigelser begået i forbindelse med ansættelsesforhold

Profil af en bedrager
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Incitament/ Pres

Mulighed

Retfærdiggørelse

- Økonomiske problemer

- Personlige fejltagelser/laster

- Manglende anerkendelse

- Pres fra ledelse/ ejer

- Utilstrækkelig kontrol med virksomhedens

aktiver

- Store mængder kontanter

- Lagervarer af høj værdi eller i høj

efterspørgsel

- Det er kun midlertidigt “jeg skal nok betale

tilbage” 

- Ledelsen er ligeglad og måske endda belønner

denne adfærd

- Andre gør det også

- Der er ingen der lider skade

- Jeg fortjener det og får for lidt i løn

- Urealistiske forventninger til virksomheden

!
Besvigelsesrisiko

RetfærdiggørelseMulighed

Incitament/ 

pres

Besvigelsestrekanten 
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Forebyg
Fraud management 

hjælper med at forudse

og identificere

besvigelser

Reager
Ved mistanke om besvigelser, 

skal der reageres hurtigt, hvor

grundig gennemgang af, hvad

der er sket og hvordan, afdækkes

gennem en uafhængig forensic 

undersøgelse

Stå stærkere
Brug besvigelsessager 

fra virkeligheden til at stå 

imod og kom stærkere 

tilbage

Besvigelser: Forebyg, reager, stå stærkere
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Økonomisk kriminalitet kan findes i mange former. Derfor består PwC Forensic team også af forskellige specialister med 

hver deres unikke evner og erfaring. Vores forskelligartethed medfører, at vi kan tilbyde en lang række specialistydelser, 

herunder

Undersøgelse af økonomisk

kriminalitet
I vores undersøgelse iværksættes tiltag, 

der minimerer yderligere tab, sikrer fysiske

og elektroniske beviser samt indeholder

interviews af nøglepersoner. Vores 

undersøgelser er som oftest faktabaseret

og slutresultaterne udfærdiges så

undersøgelsen kan forelægges i retten

som supplement til en eventuel

anmeldelse.

eDiscovery
eDiscovery er vores ydelse, der skaber 

overblik i større mængder ustrukturerede 

data (menneskeskabte data) såsom E-

mails, MS Office dokumenter mv. Vi har i 

vores Forensic it-Lab mulighed for at 

supportere de ønskede data og 

derigennem tilbyde opbevaring under 

ordnede forhold. 

Forensic Technology 

Solutions
Forensic Technology Solutions dækker 

over vores teknologiske spor. Vi kan 

således spore og overvåge datatrafik, 

genskabe slettede e-mails og data samt 

gennemgå og analysere store datasæt 

såsom e-mails og andre filer.

Forebyggelse af besvigelser 
Som eksperter i krisehåndtering udfører vi 

naturligt også forebyggende indsatser. Som 

oftest er det første efter at skaden er sket, 

at vores kunder opdager vigtigheden af 

forebyggelse, men vi kan også tilbyde 

forebyggelsen først.

Dataanalyse
Vores dataspecialister er eksperter i 

analyse, som tager udgangspunkt i såvel 

kvalitativ som kvantitativ data. Vi har stor 

erfaring med visualisering og 

anskueliggørelse af større datasæt, som 

kvalificerer vores undersøgelse, og skaber 

et overblik over vores kunders forretning.

<

PwC Forensic
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Den aktuelle 
cybertrussel
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Et stadigt stigende trusselsniveau
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• Hvad er det tvingende 

nødvendigt at beskytte?

• Hvad er konsekvenserne hvis 

beskyttelsen fejler?

• Hvem kunne potentielt vælge 

at gå efter vores forretning?

• Hvor realistisk er truslen og 

hvilke scenarier kigger vi ind i?

• Hvor gode er vi til at imødegå 

trusler og scenarier i dag?

• Hvor har vi behov for at 

forbedre os – i hvilken prioritet?

Forretningen

Trusselslandskabet

Sikkerhedskompetencer

Tre nøgleprincipper i forhold 

til håndtering af cyberrisici

1. 

Forretningsmæssige 

konsekvenser

2.

Cyber 

trusselslandskabet

3.

Sikkerhedskompetencer

Spørgsmål som virksomhederne bør stille
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Nation states

Organiseret kriminalitet

Hacktivister

Insiders/tredjeparter

Nye teknologier 

såsom Green Tech

Militære 

informationer

Avancerede materialer 

og fremstillingsteknikker

Helbredsoplysninger
Virksomheds-

transaktioner (M&A)

Hvad går de typisk efter?

Informationer om 

kunder og forbrugere

SCADA 

systemer

R&D og/eller 

produktdesigndata

$ Betalingskort-

informationer

Trafik-analyser 

og netværksdata

Væsentlige trusselsaktører
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Kritiske sikkerhedskompetencer 
– og så NIS2
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Hvis I vil vide mere…
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Q&A
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Forbered din organisation til 

fremtiden

Tirsdag den 6. december 2022

Kl. 9.00-10.00

Økonomisk robusthed: 

Omkostningsstyring 

og likviditet

Se eller gense webcasts

Restrukturér din virksomhed

Onsdag den 25. januar 2023

Kl. 9.00-10.00

Se med på de kommende webinarer
Tilmeld dig på pwc.dk/inflationskrise
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Kontakt os

Anders Veldt Søborg

Partner

T:  +45 4145 0830

E:  anders.veldt.soborg@pwc.com 

Frank Svendsen Nørring

Partner

T:  +45 5124 1058

E:  frank. norring@pwc.com 

Trine Vestengen Hopkins

Partner 

T:  +45 5215 0003

E:  trine.vestengen.hopkins@pwc.com  

Peter Brock Madsen

Partner 

T:  +45 2056 8505

E:  peter.brock.madsen@pwc.com 
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This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not 

constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication 

without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is 

given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the 

extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, its 

members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for 

any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information 

contained in this publication or for any decision based on it. 

© 2020 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. All rights reserved. In this 

document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab which is 

a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a 

separate legal entity.

Tak for i dag og 
på gensyn


