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Økonomisk usikkerhed stiller store krav til 
omkostningsbevidstheden

* Pulsmåling fra PwC 

71 %

Stigende priser og inflation

46 %

Forstyrrelse af forsyningskæder

43 %

Mangel på varer og råstoffer

37 %

Cyberrisici

25 %

Stagflation eller recession

63 %

Stigende priser og inflation

33 %

Forstyrrelse af forsyningskæder

41 %

Mangel på varer og råstoffer

41 %

Stagflation eller recession

36 %

Nedjusterede vækstforventninger

Stigende

råvarepriser, 

historisk høje

inflationstal, 

stigende renter og

faldende

efterspørgsel

påvirker store dele 

af dansk

erhvervsliv. 

Forventningerne til

fremtidig vækst

synes mere 

konservative og

usikkerheden er 

stigende*.

De 5 største bekymringer

på kort sigt

De 5 største bekymringer

på lang sigt
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Typiske udfordringer
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Agenda

1. Tilgang

2. Omkostningsreduktion: 5 trin

1. Skab overblik og nedbryd omkostningsbasen

2. Kobling imellem omkostningsbasen og værdikæden

3. Eksekvér

4. Følg op

5. Tiden umiddelbart efter krisen

3. Omkostningsreduktion – Skattemæssige forhold

4. Omkostningsreduktion – Juridiske forhold
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Omkostningsreduktion

5 trin

Vi vil nu give jer en række anbefalinger til, 

hvilke aktiviteter I som virksomhed kan 

benytte til at reducere jeres omkostninger 

på kort sigt og tilpasse jeres 

forretningsmodel og driftsmodel efter en 

krise, hvis det er nødvendigt.
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Tilgang

Økonomisk 

krise

5. Tiden 

umiddelbart 

efter krisen
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1: Skab overblik og nedbryd omkostningsbasen

47%

30%

17%

6% Region 4

Region 3

Region 2

Region 4

32%

23%

17%

15%

8%
5%

Segment 5

Segment 6

Segment 1

Segment 4

Segment 3

Segment 2

35%

25%

14%

12%

7%

7%

IT

HR

Risiko

Andet

Økonomi

Drift

A Nedbrydning af organisationens omkostninger 

Geografi Markeder Funktioner

0

1
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Andre 

omkostninger

Personale-

omkostninger

Ikke-personale-

relaterede

omkostninger

Påvirkelige

omkostninger

Totale

omkostninger

Variable omkostninger Faste omkostninger

Gennemgå den fulde 

omkostningsbase
B

53%

30%

17%

Kritiske 

projekter

Andre 

ikke-kritiske 

projekter

It-/

infrastruktur-

projekter

Projektomkostninger

C
Tilpasning af omkost-

ninger i  projekt-

porteføljen 

ITHRDrift Økonomi Andet Afskr. Out-sourcing RejseEjendom AndetMarketingIT

Personaleomkostninger (FTE-reduktion gennem proceseffektivitet –

reducerede personaleomkostninger gennem lønregulering og re-profilering)

Ikke-personalerelaterede omkostninger (gennemgang af omkostninger til 

outsourcing, infrastruktur og ikke-kritiske omkostninger) 

D Analyse af den påvirkelig omkostningsbase
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2: Kobling imellem omkostningsbasen og værdikæden

Produkt-

udvikling

Indgående

logistik
Produktion

Udgående

logistik

Marketing og

salg
Service

A Nedbrydning af virksomhedens værdikæde

Kobling af omkostningsbasen og aktiviteter

Omkostningspuljer

Kobling til aktiviteter

Logistik

Indkøb

Marketing

…

Produktion

Planlægning

Økonomi

Aktiviteter

Indgående logistik

Kvalitetskontrol

…

Produktionsplanlægning

Produktion

B Kategorisering af omkostninger

Innovation

Strategi

Optimering

Kritiske kerneprocesser

Ikke-kritiske

Omkostning, der er en investering i fremtiden 

Semi-kritiske

Omkostninger, der skaber optimering, lavere risici eller øget compliance

Kritiske

Nødvendige omkostninger for fortsat drift
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3 & 4: Eksekvér og følg op

2.
Mellemlang sigt

4.
Undgå

1.
Quick wins

3.
Langsigtede initiativer

P
å
v
ir
k
n
in

g

Effekt

H
ø

j

Høj

L
a
v

Lav

33%

Samlet 

omkostningsreduktion

45%

Nedbringelse af 

varelager

37%

Reduktion i 

administrative 

omkostninger

21%

Reduktion i 

lønomkostninger

18%

Øge cash 

flow

13%

Salg af 

aktiver

Høj 

prioritet

Middel 

prioritet

Lav prioritet
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5: Tiden umiddelbart efter krisen

Produktudvikling

Indgående logistik

Produktion

Udgående logistik

Marketing og salg

Service

Styrket finansiel rapportering og scenarieanalyse

Omkostningsreduktion

Businesspartner

Budgettering og forecast

Bogholderi, regnskab og compliance

Datamodel

Processer

Datamodel

Kompetencer

Systemer

Organisation

Krise

Virksomhedens værdikæde) Ansvarsområder i økonomi Driftsmodel
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Omkostningsreduktion

Skattemæssige forhold

Vi vil nu give jer en række anbefalinger til, 

hvorledes I kan identificere relevante 

skatteomkostninger, som der bør kigges 

nærmere på under overskriften 

omkostningsreduktion samt udvalgte 

områder, som er særlig relevante i en 

inflationskrise
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• Omkostningsreduktioner bør også omfatte

virksomhedens skatteomkostninger

• Fokus på den effektive skattesats med henblik

på at identifisere initiativer for at nedbringe

skatteomkostningern

• Afviger den effektive skatteprocent markant fra

den i lovgivning fastsatte skatteprocent, kan

dette indikere, at virksomhedens

fradragsmuligheder kan forbedres

Skatteomkostningen
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• Krisen kan have ændret på en række

forudsætninger bag koncernens transfer pricing 

set-up og dermed beskatningen af selskaber i

de enkelte lande

• Er risici allokeret optimalt i koncernen, herunder

inflation- og valutarisici?

• Er der argumenter for en anden risikofordeling, 

eksempelvis pga. større debitorrisici, varelager

mv. 

• Skal vederlag for rutinefunktioner ændres?

• Skal beregning af royalties eller licenser 

ændres i tilfælde af underskud?

Transfer pricing model
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• Det bør overvejes om der er behov for ændring i

koncernen kapitalstruktur

• Er koncernens gæld allokeret korrekt og opnår

koncernen fradrag for renteudgifter?

• Hvilken betydning har ændringer i renteniveau

og/eller ændring i indtjening?

• Betydning af Rentefradragsbegrænsningsregler

(eks. tynd kapitalisering, renteloft, EBITDA)

• Pålægges renter/udbytte kildeskat, hvor der ikke

opnås lempelse?

Kapitalstrukturen
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Omkostningsreduktion

Juridske forhold

1. Gennemgang af kontrakter

2. Ansættelsesretlige forhold

3. Ledelsesansvar

4. Forhandling
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Leverandør- og kundekontrakter

1. Mindske pengebinding

2. Sikre symmetri mellem

betalingsbetingelser

3. Er opsigelsesvarsler fornuftige?

Anbefalinger

1. Få gerne lavet en mini-due diligence 

af de relevante kontrakter

Ansættelsesretlige forhold

1. Omkostningsreduktion vs. 

højkonjunktur

2. Masseafskedigelse er en særlig

kompliceret juridisk disciplin

3. Outsourcing/insourcing

4. Kan man gøre løn mindre

likviditetskrævende?

a. Lønstigning som bonus, der 

betales efter årsafslutning

b. Tidspunkt for lønjusteringer

c. Introduktion af aktiebaseret

aflønning (fx warrants)

1. Juridske forhold
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Ledelsesansvar

1. Hvis der er mørke skyer i

horisonten, så skal ledelsen være

ekstra opmærksom

2. Håbløshedstidspunktet

Anbefalinger

1. Få god økonomisk rapportering

2. Sørg for undervisning af ledelsen i

ledelsesansvar

3. Vær særligt omhyggelig med at 

dokumentere ledelsesbeslutninger

4. Tegn ansvarsforsikring

Forhandling

1. Ændringer i leverandør- og

kundekontrakter

2. Genforhandling af

finansieringsaftaler

3. Kapitalrejsning

Anbefalinger

1. Få rådgivning, så man bliver

opmærksom på alle de værktøjer, 

der findes

2. Overvej, hvad der har kommerciel

værdi for en selv og ens

kontraktspart.

2. Juridske forhold
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Risikostyring, besvigelser og 

cybertrusler

Onsdag den 30. november 2022

Kl. 9.00-10.00

Restrukturér din virksomhed

Onsdag den 25. januar 2023

Kl. 9.00-10.00

Økonomisk robusthed: 

Likviditet

Se eller gense webcast

Forbered din organisation til 

fremtiden

Tirsdag den 6. december 2022

Kl. 9.00-10.00

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