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Virksomhetens art og hvor den drives 
KPMG Holding AS (selskapet) og KPMG (konsernet) har hovedkontor i Oslo og er et revisjons- 
og rådgivningsfirma som er representert med kontorer på 25 steder i Norge. Vi er et ledende 
kompetansehus innenfor en rekke markeder og tjenesteområder og leverer tjenester av høy 
kvalitet til både offentlige og private virksomheter. 
 
Vi bistår mange tusen kunder som spenner fra store børsnoterte og internasjonale 
virksomheter til små og mellomstore selskaper. I tillegg leverer vi en rekke tjenester til statlige 
virksomheter og kommuner. Gjennom KPMG International (et sveitsisk kooperativ) er 
selskapet del av et internasjonalt nettverk med ca. 200 000 ansatte i over 150 land.  
 
KPMG Norge er en del av en enhetlig, global organisasjon med dybdekunnskap innen en rekke 
bransjer. Vi legger stor vekt på å kunne tilby tverrfaglig kompetanse og tjenester av høy kvalitet 
til våre kunder. KPMG bruker betydelige ressurser på å utvikle medarbeidere både faglig og 
personlig med strukturerte og tilpassede utviklingsprogrammer.  På denne måten er vi også 
en betydelig utdanningsinstitusjon for fremtidens ledere i privat og offentlig sektor. 
 
I løpet av året har KPMG tilknyttet seg rådgivningsmiljøer innenfor teknologi og bærekraft 
gjennom ervervet av henholdsvis Rav Norge AS, med tilhørende selskaper og Pure CSR 
Consulting AS. I tillegg har vi kjøpt opp IP revisjon AS, revisorgruppen Møre AS og Senja 
Revisjon AS. 
   
Lars Inge Pettersen er administrerende direktør.  
 
 
Samfunnsansvar og bærekraft 
I KPMG betyr samfunnsansvar at vi integrerer sosiale, miljø- og samfunnsmessige hensyn i 
strategi og daglig forretningsdrift.  
 
Vår virksomhet drives på en ansvarlig måte, gjennom miljøsertifisert drift, et godt arbeidsmiljø, 
en kultur som fremmer mangfold og likeverd, og med et etisk og verdibasert fundament. Vi 
utøver vårt sosiale engasjement gjennom samarbeid med ideelle organisasjoner og sosiale 
entreprenører som probono-tjenester, økonomisk støtte og ved å synliggjøre det viktige 
arbeidet de gjør.  
 
KPMGs policy for miljø- og samfunnsansvar er forankret i selskapets strategiske agenda og 
vedtatt i selskapets konsernledelse. Vi har en styringsmodell med rammer og struktur som 
sikrer topplederforankring og medarbeiderinvolvering. I KPMGs samfunnsansvar og 
bærekrafts-komité sitter administrerende direktør, People & Culture direktør, samt 
representanter fra alle forretningsområder. Her blir alle initiativer besluttet, iverksatt og 
evaluert.  
 
En særlig viktig del av KPMGs bærekraftsarbeid er å tilby vår fagkunnskap vederlagsfritt til 
organisasjoner med begrenset budsjett og ugjorte oppgaver. Gjennom å oppmuntre våre 
ansatte til å identifisere gode formål hvor deres kommersielle erfaring og profesjonelle 
ferdigheter trengs, bidrar KPMG til positive endringer i samfunnet. I løpet av regnskapsåret har 
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en rekke ansatte fått bruke av sin arbeidstid til å jobbe pro bono i totalt ni oppdrag for syv ulike 
organisasjoner. I tillegg blir tre ideelle organisasjoner valgt av våre ansatte hvert år, hvor 
selskapets julegavebudsjett blir fordelt mellom disse tre, basert på de ansattes stemmer. 
 
Vi er miljøsertifisert i henhold til Miljøfyrtårn-standarden. Arbeidet frem mot sertifiseringen har 
styrket vårt eget interne miljøarbeid. Vi har kartlagt hvilke aktiviteter i vår virksomhet som i 
størst grad påvirker miljøet, og vi har iverksatt tiltak for å redusere selskapets miljøbelastning. 
Her nevnes automatisk lysslukking i kontorer og møterom, temperaturregulering, 
kildesortering, returordninger, innkjøp av miljøprodukter, redusert reisevirksomhet gjennom 
utstrakt bruk av videokonferanseutstyr, redusert papirforbruk gjennom smart-print og 
elektronisk arbeidsverktøy for våre ansatte.  
 
I løpet av 2020 har vi startet å utarbeide en bærekraftsplan som skal integreres inn i vår 
forretningsstrategi. KPMG jobber kontinuerlig med å tydeliggjøre hvordan vi konkret kan 
påvirke og bidra med å sette fart på den bærekraftige omstillingen i samfunnet. Vår 
nye bærekraftsplan skal sikre at muligheter og utfordringer blir identifisert, at 
vårt bærekraftsarbeid blir definert og at vi setter fokus på områder innenfor samfunnsansvar- 
og bærekraft som skaper verdi for oss som selskap, våre kunder og samfunnet for øvrig. 
 
 
Redegjørelse for resultat og økonomisk stilling 
Selskapet hadde et årsresultat på MNOK 18,3 etter skatt i 2020 mot MNOK 43,3 foregående 
år. Drifts- og årsresultat er tilfredsstillende og må sees i sammenheng med at selskapet er et 
holdingselskap. 
 
Konsernet har hatt en positiv utvikling siste året med en omsetning fra MNOK 1 657 til MNOK 
1 886, hvilket utgjør en økning på 14 prosent. 
 
Konsernets driftsresultat for regnskapsåret 2020 ble MNOK 246,7 (MNOK 195,7 i 2019). 
Årsresultat ble MNOK 232,0 (MNOK 184,3 i 2019).   
 
Netto kontantstrøm fra operasjonelle-, investering og finansieringsaktiviteter var MNOK 211,8 
en økning på MNOK 173,2 fra 2019.  
 
Konsernet har ikke bedrevet FoU-aktivitet i regnskapsåret.  
 
Selskapets kapital- og finansieringsstruktur er tilpasset virksomheten og består av en 
kombinasjon av kapitalinnskudd fra deltakerne, kreditt fra selskapets bankforbindelse og ikke 
uttatte resultater.   
 
Det har ikke inntrådt andre forhold etter balansedagen som er av betydning for å bedømme 
selskapets resultat eller stilling. 
 
Regnskapsåret omfatter perioden fra 01.10.2019 – 30.09.2020.  
 
Styret og ledelsen mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av virksomheten i 
regnskapsåret. 
 
 
Finansiell risiko 
KPMG styrer og overvåker løpende sin finansielle risiko. Den finansielle posisjonen og 
likviditeten er god. Selskapet har begrenset valutarisiko knyttet til enkelte utbetalinger i USD 
og EUR. Kredittrisiko knyttet til selskapets fordringer anses samlet sett å være moderat. 
Selskapet har etablert planer for å håndtere disse risikoene. 
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Styret og ledelsen ser positivt på fremtiden for selskapet. Vi har etablert en sterk og tverrfaglig 
organisasjon som er tilpasset kravene og behovene i markedet, og særlig har vi det siste året 
videreutviklet vår kompetanse innenfor teknologiske områder som digitaliseringer, robotisering 
og cybersikkerhet. Gjennom aktiv styring tilpasser vi dette løpende til endringer i 
rammebetingelser og i markedet for øvrig.  Gjennom systematisk videreutvikling av vår gode 
fag- og bransjekompetanse, samt strenge kvalitetssikringsrutiner, er vi godt rustet til å møte 
markedets krav for profesjonelle revisjons- og rådgivningstjenester fremover. 
 
 
Covid-19 
Verdensøkonomien er ved avleggelsen av årsregnskapet midt i COVID-19 krisen og det 
endelige utfallet er usikkert.  
 
KPMG har håndtert pandemien etter beste evne med basis i nasjonale og lokale myndigheters 
anbefalinger. KPMG hadde i perioden april-mai redusert vekst, og måtte gjøre 
kostnadsreduserende tiltak som stans av interne prosjekter, permitteringer av en liten del av 
de ansatte, samt andre kostnadsbesparende tiltak. Veksten har gjennom sommeren og høsten 
tatt seg betydelig opp, og KPMG har levert et solid resultat i en krevende tid og derigjennom 
blant annet redusert omfanget av permitteringer. Til tross for fortsatt usikkerhet hva angår 
fremtidige konsekvenser av pandemien ser vi per tiden ikke vesentlige usikkerheter for vår 
virksomhetsutvikling i nærmeste fremtid. Selskapet foretar imidlertid løpende vurderinger og 
tiltak for å redusere risikoen og den negative innvirkningen på selskapet. 
 
Fortsatt drift 
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at denne 
forutsetningen er til stede. Selskapet er i en sunn økonomisk stilling, med god likviditet.  
 
 
Våre ansatte 
I KPMG har vi ambisiøse mål for selskapets vekst, og for å lykkes trenger vi ansatte med høye 
ambisjoner på egne og selskapets vegne. Som arbeidsgiver er alt vi gjør grunnfestet i 
målsetningen om å rekruttere, beholde og utvikle de dyktigste medarbeiderne i markedet. 
 
For oss er det viktig at den enkelte medarbeider er med å bestemme over sin egen 
arbeidshverdag og sin karriereutvikling. Det er avgjørende at man trives både med 
arbeidsmiljøet og oppgavene for å prestere sitt beste og vokse med KPMG. Vi prioriterer 
medarbeidertilfredshet høyt. Vår nasjonale medarbeiderundersøkelse gjennomføres hvert år. 
Resultatene fra høsten 2020 viser at arbeidsmiljøet og den generelle tilfredsheten blant de 
ansatte i konsernet er god. Med en svarprosent på 80 prosent sier 80 prosent at de er godt 
fornøyd med å jobbe i KPMG (Engagement Index). 
 
 
Mangfold og likeverd 
KPMG ønsker et arbeidsmiljø hvor alle får realisere sitt potensial, uansett kjønn, alder, 
funksjonsevne, seksuell legning, etnisk opprinnelse eller religiøs overbevisning. Hver enkelt 
medarbeider skal føle seg ivaretatt og oppleve at de har like muligheter. 
 
Kjønnsbalanse 
Kjønnsfordelingen i selskapet er 45 prosent kvinner og 55 prosent menn. Kvinneandelen på 
ledernivå er 16 prosent blant partnere og 35 prosent på øvrige ledernivåer. I konsernledelsen 
er tre av femten medlemmer kvinner og i styret utgjør kvinnene to av ti. Vi jobber målrettet med 
å få flere kvinner opp karrierestigen, og har definert måltall for kvinner på hvert ledernivå.  
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Kjønnsfordeling i KPMG AS 

Kjønnsfordeling       
 

Gjennomsnittlig grunnlønn  

Stillingsnivå Kvinner Menn 
Total 
antall Menn 

Kvinner  
(i % av menn) 

Associate 52 % 48 % 269 100 % 97 % 
Senior Associate 59 % 41 % 323 100 % 99 % 
Manager 48 % 52 % 223 100 % 99 % 
Senior Manager 32 % 68 % 148 100 % 98 % 
Director 26 % 74 % 117 100 % 101 % 
Partner 16 % 84 % 111 IA IA 
Total 45 % 55 % 1190 IA IA 

 
 
I KPMG har vi en prestasjonskultur der medarbeidernes måloppnåelse, bidrag og etterlevelse 
av verdier og adferd blir evaluert etter likelydende prinsipper på tvers av organisasjonen. Den 
enkelte ansatte har sammen med sin leder fastsatt mål ved regnskapsårets start som blir 
evaluert av begge parter ved årets avslutning. Denne evalueringen har betydning for den 
enkeltes lønnsutvikling. 
 
Det har i løpet av regnskapsåret 2020 ikke forekommet skadetilfeller under arbeidet som har 
medført sykefravær.  
 

  Menn Kvinner Totalt 

Andel ansatte med foreldrepermisjon  3,77 % 4,37 % 4,07 % 

Antall forfremmelser på alle nivåer 45 34 79 

Sykefravær (korttidssykefravær) 0,78 % 1,02 % 0,89 % 

Sykefravær (langtidssykefravær) 0,71 % 2,86 % 1, 68 % 

Andel i redusert stilling 0,51 % 3,17 % 3,68 % 

Gjennomsnittlig antall overtidstimer  203 122 167 

Antall fraværsdager pga. sykt barn  453 630 1083 
*Tallene ovenfor inkluderer ikke næringsdrivende (partnere) hvor det gjelder andre rutiner for 
fravær og timeregistrering. 
 
 
Noen tiltak knyttet til mangfold og likeverd 
Nedenfor følger de viktigste tiltakene som er videreført fra tidligere år eller iverksatt 
inneværende år: 
 
Rekruttering: For å bedre kjønnsbalansen på ledernivå og tiltrekke og rekruttere flere erfarne 
kvinner til fagstillinger og lederroller fremheves dette budskapet gjennom bildebruk i annonser, 
medievalg, tematikk i intervjuer (herunder work/life balance) og gjennom å vise frem gode 
kvinnelige rollemodeller. Vi utfordrer også headhuntere til å sørge for kvinnelige kandidater på 
sin shortlist.  
 
Fokus på ulik etnisitet, religion og språk: Vi henter deler av vår arbeidskraft gjennom interne 
utvekslingsprogrammer med KPMG i andre land og gjennom direkte ansettelser fra utlandet. 
Vi har blant våre ansatte en stor gruppe med annen familiebakgrunn enn etnisk norsk, og vi 
har kontinuerlig kolleger fra andre land på oppdrag eller utveksling. Vi tilbyr betalt 
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språkopplæring i norsk for arbeidstakere som ansettes fra utlandet, slik at de raskere skal 
kunne tilpasse seg sin nye hverdag i Norge. Videre tar vi hensyn til religiøse matregler i sosiale 
sammenhenger og utviser fleksibilitet ved ønske om fri på religiøse helligdager. 
 
Tilpasning til funksjonsevne: Vi har godt tilrettelagte fysiske arbeidsplasser for medarbeidere 
med nedsatt funksjonsevne og vi har klare retningslinjer for individuell tilrettelegging av 
arbeidsplass og arbeidstid, samt rutiner for ansatte som behøver særskilt tilpasning.  
 
Lønns- og arbeidsvilkår: For å avdekke eventuelle systematiske forskjeller i lønns- og 
arbeidsvilkår, bruker vi kjønnsdelte statistikker for alle viktige ansattparametere, som 
lønnsjustering, bonusutbetaling, evaluering, overtidsbruk, uttak av foreldrepermisjon, eget 
sykefravær og barns sykdom. Statistikkene benyttes som grunnlag for å vurdere tiltak, påvirke 
holdninger og motvirke eventuelle skjevfordelinger. 
 
Work-/life balance: Vi legger vekt på at alle skal kunne kombinere en yrkeskarriere i KPMG 
med et godt privatliv tilpasset den enkeltes livsfase, og jobber kontinuerlig med å tilrettelegge 
for balanse mellom arbeid og fritid. Vi måler jevnlig den enkeltes overtidsmengde og sørger 
for stor grad av fleksibilitet i det daglige gjennom varierte og individuelt tilpassede 
arbeidstidsordninger. Vi har ansatt en større gruppe studenter i et Audit Delivery Center, blant 
annet for å redusere arbeidstoppene under årsoppgjør. Etter covid-19 har hjemmekontor blitt 
en større del av hverdagen i de fleste ansattes liv. Dette oppleves som positivt for work-/life 
balance for mange, men vi må være oppmerksomme på eventuelle negative effekter av 
hjemmekontor for work-/life balance og forsøke å møte disse for FY21. 
 
Forfremmelse: For å beholde flere dyktige kvinner og få flere småbarnsmødre til å fortsette sin 
karriere i KPMG, benyttes milepælsamtaler med fokus på behovsavklaring og individuelle 
løsninger ved familieforøkelse, underveis i graviditeten, i permisjonen og ved retur til jobb. Vi 
måler andelen kvinner i forfremmelsesprosess, og har satt klare KPI-er for antall kvinner pr 
ledernivå. 
 
Utviklingsmuligheter: Vi har etablert et konsept for langsiktige karriereplaner for alle ansatte 
hvor fokus skal være på å diskutere og avklare karriereutvikling i et 3-5 års perspektiv. For å 
tilrettelegge for at småbarnsforeldre i permisjon kan holde seg faglig oppdatert i 
fraværsperioden, dersom de ønsker det, får alle tilbud om aktuelle kurs og 
kompetanseutvikling også under permisjon. Det vurderes videre å tilby visse tilrettelagte kurs 
med kortere dag eller andre tilpasninger. 
 
Barseltreff: For å beholde en god relasjon til medarbeidere i barselperiode, arrangeres 
halvårlig treff i KPMGs lokaler for medarbeidere som er i fødselspermisjon (både kvinner og 
menn) sammen med deres babyer. Barseltreff har ikke blitt arrangert som vanlig nå grunnet 
Covid-19. For FY21 kan det følgende være at vi velger å arrangere barseltreff på en alternativ 
måte. 
 
Diskriminering/trakassering: KPMG har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. 
Selskapets holdninger er tydelig formidlet gjennom personalpolitikk og ved at det er tilgang til 
anonyme varslingskanaler. Det fokuseres på at ansatte skal føle seg trygge på at vi har en klar 
og uttalt holdning mot trakassering og vil håndtere brudd på en profesjonell måte. Vår årlige 
medarbeiderundersøkelse inneholder spørsmål om hvorvidt ansatte føler de kan være seg 
selv fullt og helt på jobb, om de opplever å bli behandlet med verdighet og respekt, og om det 
føles trygt å varsle om ønskede hendelser. Vi har høy score på disse spørsmålene.  
 
Vi samarbeider med #HunSpanderer og er founding partner for organisasjonen. Vi setter fokus 
på ubevisst diskriminering av kvinner i samfunnet, næringslivet og internt i vårt eget selskap. I 
den anledning har vi gjennomført flere interne arrangementer og workshops, deltatt i eksterne 
arrangementer og vi bidrar i rapportering og sammenligninger av kjønnsdelt statistikk.  
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Anvendelse av overskudd 
 
Styret foreslår følgende anvendelse av årets overskudd    TNOK 18 341 
Utbytte TNOK 12 300 
Annen egenkapital                                                                   TNOK 6 041 

 
 

Oslo 3. desember 2020 
 
 
 
 
__________________ __________________ __________________ 
Harald Sylta           John Thomas Sørhaug           Tonje Christin Norrvall                        
Styrets leder           Styremedlem                      Styremedlem  
   
 
 
 
__________________            __________________           __________________  
Torbjørn Hansen            Geir Moen                      Ida Hagelsteen Vik                    
Styremedlem            Styremedlem                      Styremedlem  
  
 
 
 
 
__________________           __________________          __________________ 
Bjarte Enger Ulvestad            Dejan Grahovac               Stig-Tore Richardsen                       
Styremedlem           Styremedlem               Styremedlem 
 
 
 
__________________ 
Lars Inge Pettersen 
Administrerende direktør 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Lars Inge Pettersen
Daglig leder
Serienummer: 9578-5999-4-857839
IP: 80.232.xxx.xxx
2020-12-06 14:34:40Z

Harald Sylta
Styreleder
Serienummer: 9578-5993-4-1738956
IP: 77.16.xxx.xxx
2020-12-06 14:38:27Z

Stig Tore Richardsen
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-1349114
IP: 193.90.xxx.xxx
2020-12-06 14:39:01Z

John Thomas Sørhaug
Styremedlem
Serienummer: 9578-5997-4-539502
IP: 80.232.xxx.xxx
2020-12-06 16:41:06Z

Torbjørn Hansen
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-2923895
IP: 80.232.xxx.xxx
2020-12-06 20:01:35Z

Dejan Grahovac
Styremedlem
Serienummer: 9578-5992-4-3022838
IP: 80.232.xxx.xxx
2020-12-06 21:40:08Z

Ida Hagelsteen Vik
Styremedlem
Serienummer: 9578-5994-4-1522350
IP: 84.213.xxx.xxx
2020-12-06 21:59:31Z

Tonje Christin Norrvall
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-1026530
IP: 80.232.xxx.xxx
2020-12-06 22:47:06Z

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
1A

M
TH

-N
M

EO
2-

O
H

S5
I-X

20
EI

-E
V5

M
7-

G
H

5Y
G



Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Geir Moen
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-2322213
IP: 80.232.xxx.xxx
2020-12-07 07:36:49Z

Bjarte Enger Ulvestad
Styremedlem
Serienummer: 9578-5998-4-844057
IP: 80.232.xxx.xxx
2020-12-07 09:37:44Z
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 ========================= ========================= ================ ====================================================================================================================== 
  Time                      Name                      IP               Activity                                                                                                              
 ========================= ========================= ================ ====================================================================================================================== 
  2020-12-06 14:18:22 UTC   Kristiansen, Tone         80.232.108.180   The document was created                                                                                              
  2020-12-06 14:18:25 UTC   Kristiansen, Tone         80.232.108.180   A signing link was activated for "Stig Tore Richardsen"                                                               
  2020-12-06 14:18:25 UTC   Kristiansen, Tone         80.232.108.180   A signing link was activated for "Bjarte Enger Ulvestad"                                                              
  2020-12-06 14:18:25 UTC   Kristiansen, Tone         80.232.108.180   A signing link was activated for "Geir Moen"                                                                          
  2020-12-06 14:18:25 UTC   Kristiansen, Tone         80.232.108.180   A signing link was activated for "Dejan Grahovac"                                                                     
  2020-12-06 14:18:25 UTC   Kristiansen, Tone         80.232.108.180   A signing link was activated for "Ida Hagelsteen Vik"                                                                 
  2020-12-06 14:18:25 UTC   Kristiansen, Tone         80.232.108.180   A signing link was activated for "Harald Sylta"                                                                       
  2020-12-06 14:18:25 UTC   Kristiansen, Tone         80.232.108.180   A signing link was activated for "Lars Inge Pettersen"                                                                
  2020-12-06 14:18:25 UTC   Kristiansen, Tone         80.232.108.180   A signing link was activated for "Torbjørn Hansen"                                                                    
  2020-12-06 14:18:25 UTC   Kristiansen, Tone         80.232.108.180   A signing link was activated for "John Thomas Sørhaug"                                                                
  2020-12-06 14:18:25 UTC   Kristiansen, Tone         80.232.108.180   A signing link was activated for "Tonje Christin Norrvall"                                                            
  2020-12-06 14:19:06 UTC   Kristiansen, Tone                          A signing request email was sent to "Lars Inge Pettersen" at "lars.inge.pettersen@kpmg.no"                            
  2020-12-06 14:19:06 UTC   Kristiansen, Tone                          A signing request email was sent to "Dejan Grahovac" at "dejan.grahovac@kpmg.no"                                      
  2020-12-06 14:19:06 UTC   Kristiansen, Tone                          A signing request email was sent to "Ida Hagelsteen Vik" at "ida.hagelsteen.vik@kpmg.no"                              
  2020-12-06 14:19:06 UTC   Kristiansen, Tone                          A signing request email was sent to "Stig Tore Richardsen" at "stig.tore.richardsen@kpmg.no"                          
  2020-12-06 14:19:06 UTC   Kristiansen, Tone                          A signing request email was sent to "John Thomas Sørhaug" at "john.thomas.sorhaug@kpmg.no"                            
  2020-12-06 14:19:06 UTC   Kristiansen, Tone                          A signing request email was sent to "Torbjørn Hansen" at "torbjorn.hansen@kpmg.no"                                    
  2020-12-06 14:19:06 UTC   Kristiansen, Tone                          A signing request email was sent to "Harald Sylta" at "harald.sylta@kpmg.no"                                          
  2020-12-06 14:19:07 UTC   Kristiansen, Tone                          A signing request email was sent to "Geir Moen" at "geir.moen@kpmg.no"                                                
  2020-12-06 14:19:07 UTC   Kristiansen, Tone                          A signing request email was sent to "Tonje Christin Norrvall" at "tonje.norrvall@kpmg.no"                             
  2020-12-06 14:19:07 UTC   Kristiansen, Tone                          A signing request email was sent to "Bjarte Enger Ulvestad" at "bjarte.ulvestad@kpmg.no"                              
  2020-12-06 14:24:32 UTC   Torbjørn Hansen           77.18.49.25      The signing request email was opened by the signer                                                                    
  2020-12-06 14:28:41 UTC   Lars Inge Pettersen       80.232.108.180   The document was viewed by the signer                                                                                 
  2020-12-06 14:32:34 UTC   Lars Inge Pettersen       80.232.108.180   The document was viewed by the signer                                                                                 
  2020-12-06 14:33:16 UTC   Penneo system             80.232.108.180   The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:33:16 UTC   Penneo system             80.232.108.180   The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:33:16 UTC   Penneo system             80.232.108.180   The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:33:16 UTC   Penneo system             80.232.108.180   The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:33:16 UTC   Penneo system             80.232.108.180   The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:33:16 UTC   Penneo system             80.232.108.180   The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:33:16 UTC   Penneo system             80.232.108.180   The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:33:17 UTC   Penneo system             80.232.108.180   The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:34:35 UTC   Stig Tore Richardsen      193.90.191.19    The signing request email was opened by the signer                                                                    
  2020-12-06 14:34:37 UTC   Stig Tore Richardsen      193.90.191.19    The document was viewed by the signer                                                                                 
  2020-12-06 14:34:41 UTC   Lars Inge Pettersen       80.232.108.180   The signer signed the document as daglig leder, daglig leder, daglig leder, daglig leder, daglig leder, daglig leder  
  2020-12-06 14:36:05 UTC   Harald Sylta              77.16.56.155     The signing request email was opened by the signer                                                                    
  2020-12-06 14:36:15 UTC   Harald Sylta              77.16.56.155     The document was viewed by the signer                                                                                 
  2020-12-06 14:36:46 UTC   Penneo system             77.16.56.155     The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:36:46 UTC   Penneo system             77.16.56.155     The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:36:46 UTC   Penneo system             77.16.56.155     The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:36:47 UTC   Penneo system             77.16.56.155     The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:36:47 UTC   Penneo system             77.16.56.155     The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:36:47 UTC   Penneo system             77.16.56.155     The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:36:47 UTC   Penneo system             77.16.56.155     The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:36:47 UTC   Penneo system             77.16.56.155     The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:37:15 UTC   Penneo system             193.90.191.19    The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:37:15 UTC   Penneo system             193.90.191.19    The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:37:16 UTC   Penneo system             193.90.191.19    The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:37:16 UTC   Penneo system             193.90.191.19    The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:37:16 UTC   Penneo system             193.90.191.19    The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:37:16 UTC   Penneo system             193.90.191.19    The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:37:16 UTC   Penneo system             193.90.191.19    The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:37:16 UTC   Penneo system             193.90.191.19    The document was viewed                                                                                               
  2020-12-06 14:38:28 UTC   Harald Sylta              77.16.56.155     The signer signed the document as styreleder, styreleder, styreleder, styreleder, styreleder, styreleder              
  2020-12-06 14:39:03 UTC   Stig Tore Richardsen      193.90.191.19    The signer signed the document as styremedlem, styremedlem, styremedlem, styremedlem, styremedlem, styremedlem        
  2020-12-06 16:23:52 UTC   John Thomas Sørhaug       80.232.108.180   The document was viewed by the signer                                                                                 
  2020-12-06 16:36:19 UTC   Penneo system             80.232.108.180   The document was viewed                                                                                               
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            7UK0V-GZMDZ-8U1SE-QLE31-DSZXX-XU8BB
            SHA-256
            b1c647d0ff08da46166840f0e05ee0fabab0b9e418caa18d7a0ad709a415a364
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
            
            KPMG Holding - Årsberetning FY20 oppdatert
            1AMTH-NMEO2-OHS5I-X20EI-EV5M7-GH5YG
            SHA-256
            d1d5306566a561b8bc81358df57114da2c53bf79ecb0ecd12bddf7b351bad851
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
            
            KPMG Holding AS års-konsernregnskap 2020
            LY1D0-JH42J-KG3TI-B55TM-VZU12-148E0
            SHA-256
            1ad50a9c43dec9d251a95c0076049af7428021e524429054b1cf1a9a729ee478
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
            
            KPMG IS - Årsberetning FY20 utkast
            KIVHE-QQ1DX-2GZ3V-JI28O-16GX5-Q3102
            SHA-256
            739caacf609c9c61d4deb7289f004ffbf96ed7a37d333074b9a57eee90594f12
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
            
            KPMG IS årsregnskap 2020 ny
            5SE52-CUE2L-5VIEW-5ZXSD-U44EW-21DJ8
            SHA-256
            2ee67f35820c1692a6720fb5a9189a44d5a7887e562e656771acdd95425c610a
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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