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Hvem er vi? 
Vi er meget stolte af vores samarbejde med 
en lang række danske virksomheder - fra 
små iværksættervirksomheder og 
familieejede virksomheder til store 
internationale virksomheder, fonde, 
foreninger, kommuner og statslige 
institutioner. 

I kraft af vores lokale specialister og 
internationale netværk har vi dybdegående 
kendskab til både den danske og 
internationale forretningsverden og kan 
dermed være en værdifuld sparringspartner 
for vores kunder i deres fortsatte udvikling. 
KPMG er Danmarks hurtigst voksende 
professionelle servicevirksomhed og 
betjener mere end 75% af virksomhederne i 
C20-indekset og 15 af de 20 største 
virksomheder i Danmark på tværs af Audit, 
Advisory og Tax. Vi har over 600 
medarbejdere fordelt på fire kontorer i 
København, Aarhus, Aalborg og Kolding. Fra 
vores kontorer er vi klar til at servicere vores 
kunder og møde dem, hvor de er – på 
baggrund af et effektivt setup. 

Det er vigtigt for os at arbejde side om side 
med vores kunder, og sammen med dem er 
vi i stand til at løse deres største 
udfordringer og skabe mest værdi for dem. 
Vores hurtigt voksende team af ambitiøse 
og passionerede kolleger udfordrer hver dag 
kutyme samt sædvanlig praksis og arbejder 
på tværs af Audit, Advisory and Tax – og 
aktiverer på denne måde vores kunders 
fulde potentiale. 

KPMG i Danmark 

Om KPMG i Danmark 
KPMG i Danmark består af to separate juridiske enheder: KPMG P/S (som har licens til drive 
revisions- og rådgivningsvirksomhed) og KPMG Acor Tax P/S (som har licens til at yde 
skatterådgivning), som på tværs af funktioner samarbejder om at betjene vores kunder på bedst 
mulig vis. 
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Vores globale netværk 
KPMG er et globalt netværk af professionelle servicevirksomheder, som yder rådgivning inden for bl.a. 
revision og regnskab, skat mv. Vi har kontorer i 154 lande og har over 200.000 ansatte på verdensplan. 
Vi arbejder tæt sammen med en bred vifte af kunder, eksempelvis virksomheder, statslige 
organisationer, offentlige myndigheder og non-profit organisationer. Vi assisterer dem med at afhjælpe 
risici og afsøge forretningsmuligheder. 

29 
Samlet omsætning i 
mia. kr. 

200.000+ 
Samlet antal medarbejdere og 
partnere 

7,1% 
Stigning i lokal 
omsætning 

154 
Lande, hvori KPMG er 
repræsenteret. 
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Vi hjælper iværksættere med           
at opbygge en sund forretning 

Passion. Det er det, der er fællesnævneren både for iværksættere og familiedrevne 
virksomheder og for virksomheder i kraftig vækst. Det er også det, der inspirerer 
KPMG, når vi skal skabe succes for jeres virksomhed. Lad vores rådgivere give jer det 
overblik, I skal bruge, så jeres virksomhed får medvind på vejen mod nye 
forretningsmæssige mål. 

Vi er lokale specialister med stort 
internationalt fokus og med lokal forankring 
i kraft af vores kontorer i København, 
Aarhus, Aalborg og Kolding. Vi har 
dybdegående kendskab til de 
forretningsmæssige udfordringer, som 
specielt vækstvirksomheder står over for, 
og kan bringe vores globale ressourcer i 
spil ved behov. 

Privatejede virksomheder er katalysatorer 
for økonomisk vækst. Alle virksomheder 
gennemgår et udviklingsforløb fra opstart til 
moden virksomhed, og hvert eneste stadie 
indeholder en række muligheder og 
udfordringer. KPMG Enterprise ved, hvad 
der skal til for at opnå succes på hvert 
eneste stadie, uanset om I ønsker at 
udvide lokalt eller internationalt, forbedre 
eller lukke virksomheden. 

Digital transformation 

Vi hjælper vores kunder med deres digitale 
transformation ved at implementere de 
rette teknologiske platforme med henblik på 
sikre effektiv compliance både nu og 
fremover. Vores kunder anvender også 
teknologiske værktøjer, som gør det muligt 
at fremskaffe data, der kan skabe værdi og 
reducere risici på globalt plan. 

KPMG i Danmakr 

Deal Advisory 

Deal Advisory er et af KPMG's kerneområder. Vores team hos KPMG består af mere 
end 40 eksperter, som dækker alle aspekter i en handel – lige fra finansiel og 
kommerciel due diligence til værdiansættelse af virksomheder og mergers & 
acquisitions. Vores kunder drager også fordel af vores internationale netværk med 
mere end 9.500 Deal Advisory-medarbejdere. 

Deal Advisory har stort fokus på værdiansættelse af virksomheder. Dette er en 
integreret del af vores corporate finance-projekter og linker fint til både finansielle due 
diligence-processer og betjening af vores revisionskunder. 
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KPMG tænker virkelig ud af boksen, når der skal 
leveres administrations- og regnskabsydelser! De 
gjorde os opmærksom på, hvordan vi skulle forholde 
os strategisk til finansiel planlægning og 
vækststrategi. KPMG er vores værdsatte 
samarbejdspartner, som gør det muligt for små 
virksomheder som vores at fortsætte væksten. 

Peter List, 
CEO og grundlægger, Tasklet Factory ApS 

KPMG i Danmark 4 



       

 
 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 KPMG i Danmark 

Passion. Det er det, 
der er fællesnævneren 
både for iværksættere 
og familiedrevne 
virksomheder og for 
virksomheder i kraftig 
vækst. Det er også det, 
som inspirerer mig til at 
hjælpe med til at 
udvikle jeres 
virksomhed og til at 
være jeres betroede 
rådgiver og dermed 
give jer det overblik, 
som vil gøre det muligt 
for jeres virksomhed at 
excellere på alle 
niveauer. 

Steffen S. Hansen, 
Partner, Revision 

Advisory 
Vi hjælper vores Advisory-kunder med kritiske udfordringer 

I Advisory tilstræber vi at aktivere vores kunders fulde potentiale i et 
konkurrencepræget landskab karakteriseret ved nye teknologier, innovative 
forretningsmodeller og en stor stigning i datamængde. Vi kombinerer vores 
indgående branchekendskab med de nyeste teknologier og gør brug af 
dataanalyse for at sikre vores kunders succes. 

Bank, Insurance and Capital Markets 

Technology Enablement 

Transformation, teknologidrevet 
innovation, strategi og driftsafvikling. 

Business-transformation ved hjælp 
af teknologi. 

Deal Advisory 
Finansiel & tax due diligence, 
M&A, værdiansættelse af 
virksomheder og deal-strategi. 

NewTech Advisory 
Implementering af nye teknologier såsom 
robotteknik, kunstig intelligens, virtuelle 
assistenter og næstegenerations 
analyseværktøjer. 
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Skat 
Redefinering af professionelle skatterådgivningsydelser 

Siden stiftelsen i 2014 er KPMG Acor Tax blevet en af de mest anerkendte og største 
skatterådgivere i Danmark. Vi tilstræber, at komplekse regler bliver transformeret til 
simple operative løsninger ved hjælp af en kommerciel forståelse for 
skatteoptimering. 

Virksomhedsskat 
Topprofessionelle rådgivnings- og 
compliance-ydelser i relation til diverse 
selskabsretlige forhold. 

Internationalskat 
Kortlægning af skattemæssige 
konsekvenser af 
forretningsmæssige transaktioner 
på tværs af landegrænser. 

Global mobility and people 
services 
Diverse rådgivningsydelser om 
håndtering af en international 
medarbejderstab. 

Financial services 
Håndtering af diverse processer lige 
fra investering til rapportering for alle 
typer finansielle virksomheder og 
deres kunder. 

Mergers & Acquisitions 
Topprofessionel og specialiseret rådgivning om alle 
skattemæssige forhold ved mergers & acquisitions. 

Transfer pricing 
Rådgivning om udvikling og implementering af økonomisk 
forsvarlig transfer pricing-praksis. 

Indirekte skat 
Grundig og højtkvalificeret rådgivning om moms, told og 
afgifter. 

Tax intelligence-løsninger 
Baseret på en række dataanalyseværktøjer kan vi foretage 
dataanalyser inden for en virksomheds relevante områder. 

Revision 
Tillid i en digital tidsalder ved hjælp af revision. 

Revision spiller en væsentlig rolle for at sikre, at tilsynsmyndigheder, banker mv. kan 
fæste lid til finansielle oplysninger. Vi er forpligtet til at sikre revision af høj kvalitet samt 
til at være uafhængige og udvise den rette etik og integritet. Vi afgiver ikke blot en 
revisionspåtegning på et regnskab, men sikrer ligeledes en høj kvalitet i vores revision. 

Revision/review af regnskaber 
Vi reviderer børsnoterede virksomheder, 
finansielle institutioner samt store organisationer 
og små firmaer. 

Assurance services 
Assurance services omfatter 
bl.a. kontrakt-assurance, 
compliance assurance, 
risikostyring, test af interne 
kontroller, forensics og 
undersøgelse af besvigelser 
samt e-handel og IT-assurance. 

Revision/erklæringsopgaver 
med særligt formål 
Revision og erklæringsopgaver 
med særligt formål omfatter 
selskabsretlige opgaver, 
herunder fusioner og 
overtagelser, optioner med 
særligt formål, budgetter og 
prognoser eller intern revision for 
kunder 

Accounting services 
Accounting services omfatter vejledning i og fortolkning af 
årsregnskabsloven og IFRS, opstilling af årsregnskaber, assistance 
med etablering af forretningsgange og interne kontroller, vurdering 
af forretningsmæssige risici samt anbefalinger til 
kontrolprocedurer. 
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Udnyt fordelene
 ved 

KPMG 
Clara 

Teknologi, der giver 
mulighed for at tilgå 
og dele resultater 
og værdifuld indsigt 
fra avanceret 
dataanalyse. 

innovation 

Vi giver real time-
indsigt i revisionens 
forløb og adgang til 
KPMG's 
branchespecifikke 
vidensbank. 

KPMG i Danmark 7 



 

  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

  

Kvalitet ved hjælp af innovation 
– KPMG Clara 

Revision af høj kvalitet er KPMG's 
topprioritet; Det ligger til grund for alt, 
hvad vi gør, og vi er tvunget til konstant at 
forbedre kvaliteten og relevansen af vores 
revision. Det er derfor, at vi anvender 
kunstig intelligens, anden disruption og 
dataanalyseværktøjer til at drive innovation 
på alle niveauer hos KPMG. 

KPMG Clara gør brug af data, som vi 
allerede har analyseret som led i vores 
revision, og genererer viden, som 
virksomheder og deres interessenter kan 
drage nytte af. Den viden, som 
virksomheder akkumulerer via KPMG 
Clara, giver dem et andet perspektiv på 
deres forretning, enten via benchmarking 
og sammenligning med konkurrenter, 
anvendelse af eksterne og ustrukturerede 
data eller viden via KPMG's store 
branchekendskab. 

KPMG Clara hjælper virksomheder med at 
få overblik over deres finansielle stilling, 
give dem bedre indsigt i deres 
performance, og i hvilke områder der kan 
forbedres samt at forberede sig på 
fremtiden. 

Vores kunder vil dermed opnå større og 
mere brugbar viden fra vores revision. 
KPMG Clara indleder en ny æra inden for 
revision – det er porten til en digital 
fremtid. 

Øget 
fokus 

på højrisikoområder 

KPMG Clara 
Fokus på data 

KPMG Clara sætter dataanalyse i 
fokus i vores revisionsmetode. 

Omfattende revisionsbevis 

KPMG Clara gør det muligt for os at 
analysere 100% i en datapopulation 
og dermed opnå mere omfattende 
revisionsbevis. 

Dybdegående viden 

KPMG genererer forbedret 
forretningsmæssig viden, som gør 
det muligt for teams at stille mere 
meningsfyldte spørgsmål til kunder. 

Fokus på risikoområder 

KPMG Clara anvender intelligent 
automatisering og ikke-fastlåste 
algoritmer, som gør det muligt for 
vores ansatte at fokusere på særligt 
risikofyldte områder i en revision. 

TKPMG i Danamrk 8 



 
 

  
  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Kontakt 
Steffen S. Hansen 
Partner, Revision 

T: 5215 0065 
E: sthansen@kpmg.com 

Søren Dalby Madsen 
Partner, Skat, AcorTax 

T: 5374 7030 
E: soren.dalby@kpmg.com 

Kristoffer Staun 
Statsaut. revisor, Revision 

T: 5215 0080 
E: krstaun@kpmg.com 

Jan Hove 
Partner, Rådgivning 

T: 2962 5976 
E: jahove@kpmg.com 

kpmg.dk Aalborg Aarhus Hellerup Kolding København 

Find os på: 
Østre Havnegade 18 
7070 7760 

Bredskifte Allé 13 
7070 7760 

Tuborg Havnevej 18 
3945 1700 

Jupitervej 4 
7070 7760 

Dampfærgevej 28 
7070 7760 

Danmark 

© 2019 KPMG P/S, et dansk partnerselskab, der er medlemsfirma af KPMG-netværket af uafhængige medlemsfirmaer tilknyttet KPMG International 
Cooperative (”KPMG International”), en schweizisk enhed. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Danmark.* 
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