
Likviditetsforbedring og 
kostnadsreduksjon
Hvordan finne riktige og konkrete tiltak 
i løpet av kort tid
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Likviditetsforbedring

Omstrukturering og 
utsettelse av skatt 
og avgifter

• Omstrukturering og skatt
• Utsettelse av mva, skatt og arbeidsgiveravgift

Reduksjon i 
personalkostnader

• Avspasering av mertid og uttak av ferie
• Restriksjoner på overtid
• Redusere bonusutbetalinger og midlertidig redusert lønn
• Permittering

Styring av 
arbeidskapital

• Hardere oppfølging av kundefordringer
• Utnytte betalingsbetingelser hos leverandører maksimalt
• Kritisk utsette betaling av mindre rammede leverandører
• Visualisere prognoser for arbeidskapital

Finansiering

• Søke om likviditetslån under statens garantiordning
• Gjeldsrefinansiering, reforhandling av låneavtaler, 

avdragsfrihet
• Modellering av prognoser

Leieforhold og 
kontakter

• Bistand til dialog mellom avtaleparter, reforhandlinger
• Muligheter for midlertidige løsninger; reforhandling av 

leieavtaler, utsettelse/midlertidig leiereduksjon, skatte og 
avgiftsmessige konsekvenser, alternativ bruk av lokaler

Likviditetsforbedring og kostnadsreduksjon

#2 - RECOVER
Redusere kostnader strukturelt for å 
sikre en bærekraftig posisjon

#1 - RESPOND
Identifisere potensial for å redusere 
kostnader på kort sikt for å sikre likviditet

Kostnadsreduksjon

Redusere eksterne 
kostnader

• Analysere eksterne kostnader for å identifisere quick wins
• Forbedre oppfølging av leverandører
• Reforhandle/inngå av nye kontrakter
• Forbedre innkjøpsstyring

Prosessforbedring 
og automatisering

• Forbedre og forenkle prosesser, fjerne unødvendig arbeid
• Rask automatisering av prosesser ved bruk robotisering/AI

Redimensjonering 
av organisasjon

• Redimensjonere organisasjonen i forhold til nye forutsetninger
• Forenkle organisasjonen med tanke på antall nivåer, 

lederspenn og muligheter for konsolidering og sentralisering

Teknologi-
rasjonalisering

• Gradvis overgang fra “legacy” teknologi, arkitektur og 
landskap til heldigitale plattformer og teknologier 

Effektivisering av 
driftsmodell

• Forenkle selskapsstrukturen ved å integrere forretningsenheter 
• Vurdere sentralisering og standardisering gjennom shared

services

Har du oversikt over dine handlingsalternativer? Deloitte hjelper deg med å raskt identifisere og realisere tiltak for å sikre 
likviditet og redusere kostnader på kort og mellomlang sikt
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Deloitte har verktøy som akselererer diagnosefasen og hjelper deg å finne riktige 
og konkrete tiltak i løpet av kort tid 
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Rask analyse og forbedring 
av arbeidskapital
Deloitte har utviklet verktøy og tjenester 
innen arbeidskapital basert på en 
pragmatisk tilnærming med fokus på å 
levere hurtige gevinster

Spend Analyse
Deloittes Spend Cube gir en umiddelbar 
oversikt over det totale kostnadsbildet og 
gjør det mulig å realisere besparelser raskt 
innenfor områdene med størst potensiale

FTE Analyse
FTE analyse gir deg oversikt over hvordan 
tiden brukes i organisasjonen og gjør deg i 
stand til å gjøre nødvendig 
redimensjonering

Gevinstplanlegging og 
realisering
Deloittes digitale verktøy for planlegging 
og realisering av gevinster sikrer en 
strukturert tilnærming og effektiv 
gevinstrealisering
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Vi er her for deg

Kontaktpersoner i Deloitte

Deloitte har eksperter innenfor alle fagområder, på tvers av bransjer, som sammen bidrar med 
en helhetlig tilnærming for å sikre likviditet og redusere kostnader

Tax & Legal
Mari Wetlesen

909 65 187

mwtlesen@deloitte.no

Financial Advisory
Jan Henry Fosse

412 74 524

jafosse@deloitte.no

Consulting
Joachim Gullaksen

905 34 970

jogullaksen@deloitte.no
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