
Vi effektiviserer syste-
matisk produktion
og logistik, f.eks. ved
at indføre ny auto-

matiseret produktionstekno-
logi, outsource eller integrere
forsyningskæden med både
kunder og leverandører. Men
en stadig større andel af om-
kostningerne er nu kapacitet-
somkostninger. Det øgede
samarbejde ud over virksom-
hedens grænser betyder også,
at en større del af omkostnin-
gerne er delvis uden for direk-
te ledelsesmæssig indflydelse
i den virksomhed, hvor de op-
træder som omkostninger.

Hvis vi eksempelvis vælger
at tilpasse produkterne til
kundernes behov eller levere
på det sted og det tidspunkt,
som kunden ønsker, kan man
naturligvis indvende, at der er
fuld ledelsesmæssig styr på
den beslutning, og at sådanne
leveringsbetingelser jo er
noget, man selv har valgt.
Men, som mange underleve-
randører har kunnet, kan det
være langt mere et krav fra
kunderne end en reel valgmu-
lighed.

I en moderne forsynings-
kæde er samarbejdet om-
kring fremdriften af produk-
ter, udviklingen af produkter
og omkostningsreduktionen
af afgørende betydning for
den fælles konkurrenceevne.

Men den fælles optimering
kræver klare retningslinjer
for, hvorledes indtjening og
omkostninger skal fordeles i
kæden, og det kræver sam-
arbejde. Som bekendt er in-
gen kæde bedre end det sva-
geste led.

Hvorfor et omkostnings-
regnskab? For at nedbringe
omkostningerne i den samle-
de forsyningskæde er der
brug for en så præcis infor-
mation om omkostnings-
strukturen som muligt, hvil-
ket sætter fokus på omkost-
ningsregnskabet – eller
måske mere korrekt udtrykt:
Omkostningsfordelings-regn-
skab. 

Hvad koster det

I sin mest simple udgave for-
tæller omkostningsregnska-
bet os, hvilke materialeom-
kostninger og hvilken ar-
bejdsløn, der direkte medgår
til at fremstille virksomhe-
dens produkter. Men i mere
udviklede former kan et om-
kostningsregnskab eksempel-
vis give svaret på, hvad det
koster at servicere kunder
gennem forskellige distributi-
onskanaler, hvor meget mere
det koster at fremstille et pro-
dukt selv i stedet for at out-
source produktionen til en
underleverandør, hvad nye le-

veringsmetoder vil koste,
hvad de samledes kvalitets-
omkostninger er, eller hvad
det vil koste at gennemføre en
forsøgsproduktion for en
kunde.

Avancerede teknikker

Udgangspunktet for disse
svar er, at virksomhedens
omkostninger er fordelt til
produkter, kunder, processer
eller kombinationer heraf, så-
ledes at denne fordeling på
hensigtsmæssig måde af-
spejler de faktorer, der forår-
sager omkostningerne. Det
betyder eksempelvis, at det
ikke er nok, at produktom-
kostningerne fastlægges som
materialeomkostningerne, di-
rekte operatørtid samt et
IPO-tillæg, der gennem-
snitligt dækker de indirekte
produktionsomkostninger.

Grundlæggende er det ik-
ke tilstrækkeligt at fordele al-
le kapacitetsomkostninger
efter én enkelt fordelings-
nøgle, hvad enten denne er
et tillæg til de direkte om-
kostninger eller et udtryk for
maskintid. 

Der er brug for mere avan-
cerede teknikker, og det er
her teknikker som det aktivi-
tetsbaserede regnskab (Acti-
vity Based Costing, ABC)
kommer ind i billedet.

Forsyningskædeperspektivet
introducerer, ud over den
sædvanlige kompleksitet i de-
signet af et omkostningsregn-
skab, en række nye problem-
stillinger, ligesom forskellige
nye designaspekter får en
større vægt. 

For at kunne håndtere for-
synings-kædeperspektivet
inden for rammerne af det
aktivitetsbaserede omkost-
ningsregn-skab, er det nød-
vendigt at anvende og måske
operationalisere designprin-
cipperne i form af et interor-
ganisatorisk omkostnings-
regnskab. 

Relateret til udgifter

Et sådant omkostningsregn-
skabs-design skal blandt an-
det kunne håndtere, at der,
modsat det traditionelle om-
kostningsregnskab, der kun
bestemmer omkostninger,
som er relateret til de ud-
gifter, der afholdes af virk-
somheden, i stedet skal foku-
seres på de samlede omkost-
ninger i forsyningskæden.
Det skal også kunne hånd-
tere, at forhold i én del af for-
syningskæden bestemmer
omkostningerne i en anden
del af forsyningskæden, at
forsyningskædestrukturer
kan være endnu mere dyna-
miske end enkeltstående virk-

somheders organisations-
design og at der kan være
begrænsninger på udvekslin-
gen af information om f.eks.
omkostningsforhold mellem
aktørerne i en forsynings-
kæde. 

Dette kan både skyldes for-
hold lige fra hensyn til kon-
kurrenter til forhold omkring
forhandlingsmagt i forsy-
ningskæden.

Kompleks adfærd

Herudover kan de adfærds-
mæssige forhold være langt
mere komplekse, end tilfæl-
det er i enkeltstående virk-
somheders omkostningsregn-
skaber. Der kan derfor være
brug for andre data end, hvad
der normalt kan hentes i de
traditionelle IT-systemer, der
fokuserer på den enkelte virk-
somhed.

Udviklingen af et fælles om-
kostningsregnskab på tværs at
organisatoriske grænser
kræver samarbejde mellem
virksomhederne i forsy-
ningskæden. 

Idet den struktur, som om-
kostningsregnskabet skal ba-
sere sig på, vil være bestemt af
forsyningskæden, vil det være
en fordel at designe omkost-
ningsregnskabet som en inte-
greret del af forsyningskæde-
designet.
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I den mere
udviklede form
bør et 
omkostnings-
regnskab
eksempelvis
give svaret 
på, hvad 
det koster at
servicere
kunder gennem
alternative
distributions-
kanaler.

Kender du alle omkostningerne?
De fleste virksom-

heder kender 
materialeforbruget

og timelønnen i
produktionen.

Men skal der for
alvor optimeres 
og effektiviseres,

skal omkostninger
ved en række

andre faktorer
også frem i lyset
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