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Virksomhetens art og hvor den drives 
 
KPMG AS har hovedkontor i Oslo og er et revisjons- og rådgivningsfirma som er representert 
med kontorer på 26 steder i Norge. Kundeporteføljen vår inkluderer både store børsnoterte og 
internasjonale virksomheter, samt små og mellomstore selskaper. I tillegg leverer vi en rekke 
tjenester til statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner. Gjennom KPMG 
International (et engelsk selskap) er KPMG Norge del av et internasjonalt nettverk med nesten 
230 000 ansatte i 146 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 
viktig institusjon for utdanning av fremtidens ledere både i privat og offentlig sektor. 
 
Koronapandemien har preget også dette året. Etter at Norge stengte ned i mars 2020 stoppet 
veksten i selskapet opp og vi valgte derfor, basert på en helhetlig vurdering, å permittere et 
mindre antall ansatte hel- eller deltid. De aller fleste kom tilbake på jobb i løpet av 3-6 måneder. 
Veksten i selskapet økte tilfredsstillende utover året og resultatet ble godt. Vi økte antall 
ansatte, hadde lavere kostnader enn forventet og god organisk vekst. Derfor besluttet ledelsen 
å tilbakebetale NAV, samt kompensere de ansatte som hadde vært permittert for differansen 
mellom permisjonspenger og normal månedslønn samt feriepenger. Tilbakebetalingen ble 
foretatt i inneværende regnskapsår. 
 
Etter en høst der mange har gått ut fra at Norge var på vei ut av pandemien, er situasjonen 
igjen mer usikker. Selv om vi ikke tror at dette, per nå, vil ha negative innvirkninger på den 
videre utviklingen av selskapet, illustrerer det viktigheten av å hele tiden foreta løpende 
vurderinger og gjennomføre tiltak for å redusere risiko og negative innvirkninger på selskapet. 
Det har vi gjort siden pandemien kom til Norge, og det vil vi fortsette med så lenge det er 
nødvendig. Det betyr at vi følger anbefalinger og påbud fra nasjonale og lokale myndigheter. 
Slik vil vi bidra til at KPMG fortsetter å være en trygg og god arbeidsplass også i fremtiden.  
 
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 inkludering, og med et etisk og verdibasert fundament. Vi 
utøver vårt sosiale engasjement gjennom samarbeid med ideelle organisasjoner og sosiale 
entreprenører, og bidrar gjennom pro bono-tjenester, økonomisk støtte og ved å synliggjøre 
det viktige arbeidet disse gjør.  
 
Å bidra til at samfunnet rundt oss blir mer bærekraftig er en viktig del av KPMGs 
samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer kundene våre til å gå fra preik til praksis. Da må vi gjøre det 
samme selv. Vi er medlem av UN Global Compact, FNs organisasjon for et bærekraftig 
næringsliv, og i juni 2021 publiserte vi vår første bærekraftsrapport. Rapporten gir en innføring 
i det interne bærekraftsarbeidet vårt, og setter mål og retning for videre arbeid på området.  
 
FNs bærekraftsmål legger rammen for bærekraftsarbeidet vårt. Gjennom vårt kundearbeid 
bidrar vi indirekte til alle 17 målene. Samtidig har vi identifisert følgende fem mål som er ekstra 
viktige for KPMG og som harmonerer godt med vår forretningsstrategi: god utdanning, 
anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, mindre ulikhet og stoppe 
klimaendringene.  



 
Som en del av bærekraftsarbeidet vårt jobber vi med partnere som, i likhet med oss, vil bidra 
til å dra samfunnet i en mer bærekraftig retning. Derfor inngikk vi i mai i år et samarbeid med 
Morten Thorsbys stiftelse We Play Green. Stiftelsen, som jobber med bærekraft innen 
fotballen, har som mål å utvikle en Champions League for bærekraft. Her konkurrerer ikke 
lagene om hvem som er best på banen, men hvem som er best på bærekraft. Inn i dette 
prosjektet bidrar KPMG, gjennom Pure Sustainability, med vår bærekraftskompetanse. Vi skal 
bistå med å utvikle et indikatorsett for hvordan man måler hvor bærekraftig en klubb faktisk er. 
Her skal man ikke bare se på klimautslipp, men også på hvordan bærekraft kan bidra til 
konkurransekraft for fotballklubbene.  
 
Mangfold og inkludering 
 
Bærekraft handler ikke bare om klima og miljø, men har også en sosial dimensjon. Derfor er 
også mangfold, likestilling og inkludering en viktig del av bærekraftsarbeidet vårt, og noe vi må 
levere på som en del av vårt samfunnsansvar. For å tiltrekke oss og beholde de beste hodene, 
er det dessuten essensielt at vi greier å skape 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, inkludert og oppleve at 
de har like muligheter. Derfor er mangfolds- og inkluderingsarbeid svært viktig for å sikre 
fremtidig vekst og økt konkurransekraft. 
 
Å skape en bedre kjønnsbalanse i selskapet er en sentral del av dette. Per i dag er 
kjønnsfordelingen i selskapet 43 prosent kvinner og 57 prosent menn. Kvinneandelen på 
partnernivå er 18 prosent, i konsernledelsen er fem av atten medlemmer kvinner, og i styret 
utgjør kvinnene to av ni. Vi jobber målrettet med å få flere kvinner opp karrierestigen, og har 
definert måltall for kvinner på hvert ledernivå.  
 
Kjønnsfordeling i KPMG AS 

 
 
8. mars gikk vi, gjennom annonser i blant annet Dagens Næringsliv og Finansavisen, åpent ut 
og sa at vi ikke er gode nok på likestilling, men at vi skal bli bedre, og at vi har som mål å ha 
30 prosent kvinnelige partnere innen 2030. Slik viste vi både markedet og samfunnet ellers at 
vi tar dette på alvor, og at vi vet at vi må forbedre oss.  
 
Som en del av arbeidet med å forbedre kjønnsbalansen i selskapet har vi milepælssamtaler 
med kvinner som venter barn. Formålet med samtalen er å avklare behov og bli enige om 
eventuelle løsninger, både underveis i graviditeten, i permisjon og ved retur til jobb. Vi 
arrangerer dessuten halvårlige barseltreff for medarbeidere i fødselspermisjon (både kvinner 
og menn). Her får de sjansen til å utveksle erfaringer og får holdt kontakt med selskapet.  
 

Kjønnsfordeling       
  
Gjennomsnittlig grunnlønn  

Stillingsnivå Kvinner Menn Total antall Menn 
Kvinner  
(i % av menn) 

Associate 50 % 50 % 344 100 % 102 % 
Senior Associate 54 % 46 % 330 100 % 102 % 
Manager 48 % 52 % 235 100 % 90 % 
Senior Manager 32 % 68 % 159 100 % 100 % 
Director 24 % 76 % 126 100 % 97 % 
Partner 18 % 82 % 118 IA IA 
Total 43 % 57 % 1285 IA IA 



Vi jobber bevisst med å rekruttere flere erfarne kvinner til fagstillinger og lederroller, og 
fremhever dette budskapet gjennom bildebruk i annonser, medievalg, tematikk i intervjuer og 
gjennom å vise fram gode kvinnelige rollemodeller. Vi utfordrer også headhuntere til å finne 
flere kvinnelige kandidater. 
 
Videre jobber vi kontinuerlig med å avdekke eventuelle systematiske forskjeller i lønns- og 
arbeidsvilkår. Som en del av dette arbeidet 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. 
 
Mangfold og inkludering handler imidlertid ikke bare om likestilling. Å sørge for at KPMG er en 
arbeidsplass der alle føler seg velkommen uavhengig av seksuell legning og kjønnsidentitet er 
et annet viktig mål for oss. Derfor var det naturlig å sette fokus på dette i forbindelse med Pride 
i juni 2021. Det gjorde vi blant annet gjennom å diskutere hvordan det er å være skeiv i KPMG 
i vår interne tv-sending, KPMG Live. Vi publiserte også en video på nettsiden vår og i våre 
digitale kanaler der administrerende direktør Lars Inge Pettersen snakker med skeive 
KPMGere om hvordan de synes det er å jobbe i KPMG og hva vi kan gjøre for å bli enda 
tydeligere på at KPMG er en arbeidsplass hvor alle skal kunne være seg selv. Som en del av 
vårt arbeid med å gjøre KPMG til en enda mer inkluderende arbeidsplass har vi dessuten 
innført kjønnsnøytrale toaletter i alle etasjer ved hovedkontoret i Oslo. 
 
Vi henter deler av vår arbeidskraft gjennom interne utvekslingsprogrammer med KPMG i andre 
land og gjennom direkte ansettelser fra utlandet. Dette bidrar til å få nye erfaringer og 
perspektiver inn i bedriften. Blant våre ansatte har vi en stor gruppe med annen 
familiebakgrunn enn etnisk norsk, og vi har kontinuerlig kolleger fra andre land på oppdrag 
eller utveksling. Vi tilbyr betalt språkopplæring i norsk for arbeidstakere som ansettes fra 
utlandet, slik at de raskere skal kunne tilpasse seg sin nye hverdag i Norge, og vi tar hensyn 
til religiøse matregler i sosiale sammenhenger og utviser fleksibilitet ved ønske om fri på 
religiøse helligdager.  
 
Som en del av vårt mangfolds- og inkluderingsarbeid har vi 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. 
 
KPMGs mangfolds- og likestillingsarbeid er noe alle ansatte forventes å bidra til, men 
konsernledelsen har et særlig ansvar for å sette dette på agendaen og gå foran som gode 
eksempler. Derfor er det etablert en særskilt rolle med ansvar for dette. Som en del av dette 
arbeidet har nesten halvparten av KPMGs konsernledergruppe (KLG) vært gjennom en 
sertifisering i mangfoldsledelse i regi av Seema. Her har de har lært hva det betyr å lede og 
utvikle en mangfoldig organisasjon. I løpet av neste år skal flere av de resterende KLG-
medlemmene bli sertifisert, i tillegg til andre ledere og ansatte. 
 
Equality Check er en viktig samarbeidspartner i vårt arbeid på likestilling, mangfold og 
inkludering, internt så vel someksternt. Selskapet er en datadrevet, innsiktsbasert plattform 
hvor ansatte i selskaper rundt om i Norge kan gi ærlige anonyme tilbakemeldinger om 
arbeidsplassen deres med hensyn på likestilling og mangfold. I tillegg har de også utviklet et 
verktøy for å rapportere på aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP). Gjennom samarbeidet 
med Equality Check jobber vi med å sette likestilling og mangfold på agendaen i næringslivet 
og kan gjennom vårt arbeid være en pådriver for en sosial bærekraftig transformasjon på dette 
området. 
 
Det er en selvfølge for oss at vi har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Våre 
holdninger er tydelig formidlet gjennom vår mangfoldspolicy, 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. 
 
Våre ansatte 
 
KPMGs ansatte er vår viktigste resurs. Vi har som mål å nå 3 milliarder i omsetning innen 
2024. Skal vi greie det, må vi kunne henge med i kampen om talentene. For å gjøre det, må vi 
være «people first». Det vil si at vi setter folkene våre først. 
 
Det gjør vi blant annet ved å gi den enkelte medarbeider muligheten til å være med å 
bestemme over egen arbeidshverdag og karriereutvikling. Dette sikres blant annet gjennom et 
konsept for langsiktige karriereplaner for alle ansatte. Her er fokuset å diskutere og avklare 
karriereutvikling for de neste tre til fem årene. Vi tilbyr også alle ansatte ulike muligheter for 
kurs og faglig videreutvikling. For å tilrettelegge for at småbarnsforeldre i permisjon kan holde 
seg faglig oppdatert i fraværsperioden, får alle tilbud om kurs og kompetanseutvikling også 
under permisjon.  
 
Å sette folkene våre først betyr også at det skal være mulig å gjøre karriere i KPMG og samtidig 
ha en god balanse mellom jobb og fritid. For å bidra til dette, måler vi blant annet jevnlig den 
enkeltes overtidsmengde og sørger for stor grad av fleksibilitet i det daglige gjennom varierte 
og individuelt tilpassede arbeidstidsordninger. Vi har dessuten ansatt en større gruppe 
studenter i Audit Delivery Center, blant annet for å redusere arbeidstoppene under årsoppgjør. 
Basert på erfaringene vi gjorde oss med hjemmekontor under pandemien, har vi dessuten gått 
over til det vi kaller en hybrid arbeidshverdag. Det betyr at det ikke lenger er forventet at ansatte 
skal jobbe fra kontoret hvis de ikke er ute hos kunde, men at de også kan ha hjemmekontor 
dersom de ønsker det. Detaljene rundt dette avklares med nærmeste leder. Slik kan de ansatte 
i langt større grad enn tidligere tilpasse arbeidshverdagen til sin egen livssituasjon.   
 
Hvert år gjennomfører vi en internasjonal medarbeiderundersøkelse i regi av KPMG 
globalt. Resultatene fra siste medarbeiderundersøkelse i 2021 viser at vi her kan bli enda 
bedre. Med en svarprosent på 80 prosent, sier 79 prosent at de vil anbefale KPMG som et flott 
sted å jobbe og 76 prosent sier de er stolte av å jobbe i KPMG.  
 
Det har i løpet av regnskapsåret 2021 ikke forekommet skadetilfeller under arbeidet som har 
medført sykefravær.  
 
  Menn Kvinner Totalt 
Andel ansatte med 
foreldrepermisjon 3,74 % 5,14 % 8,87 % 

Antall forfremmelser på 
alle nivåer 182 106 288 

Sykefravær 
(korttidssykefravær) 0,36 % 0,40 % 0,76 % 

Sykefravær 
(langtidssykefravær) 0,56 % 1,04 % 1,60 % 

Andel i redusert stilling 0,70 % 1,48 % 2,18 % 
Gjennomsnittlig antall 
overtidstimer 174 147 160 

Antall fraværsdager 
pga. sykt barn  165 231 396 

 
 
*Tallene ovenfor inkluderer ikke næringsdrivende (partnere) hvor det gjelder andre rutiner for 
fravær og timeregistrering. 
 
 
 



Redegjørelse for resultat og økonomisk stilling 
 
Selskapets omsetning for regnskapsåret 2021 ble MNOK 2 059 (MNOK 1 767 i 2020).  
 
Netto kontantstrøm fra operasjonelle-, investering og finansieringsaktiviteter var MNOK 145,5, 
mot MNOK 151,8 i 2020.  
 
Selskapets driftsresultat for regnskapsåret 2021 ble MNOK 310,0 (MNOK 234,7 i 2020). 
Årsresultat ble MNOK 313,1 (MNOK 237,9 i 2020).  
 
Selskapets egenkapitalandel er 16,5%, mot 19,1% i 2020. 
 
Selskapet har ikke bedrevet FoU-aktiviteter 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 forhold etter balansedagen som er av betydning for å bedømme 
selskapets resultat eller stilling. 
 
Regnskapsåret omfatter perioden fra 01.10.2020 – 30.09.2021.  
 
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. 
  
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. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anvendelse av overskudd 
 
Styret foreslår følgende anvendelse av årets overskudd   TNOK 313 128 
Utdeling stille deltagere i indre selskap                TNOK 289 405  
Annen egenkapital                                  TNOK 23 723 

 
 
Styret foreslår at det avgis et konsernbidrag etter skatt på TNOK 23 000 til KPMG Holding 
AS. 

 
 

Oslo 7. desember 2021 
 

 
 
__________________ __________________ __________________ 
Monica Hansen      John Thomas Sørhaug      Tonje Christin Norrvall             
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Torbjørn Hansen       Kjetil Kristoffersen         Endre Berner 
Styremedlem       Styremedlem            Styremedlem    
 
 
 
 
__________________      __________________     __________________ 
Bjarte Enger Ulvestad      Dejan Grahovac        Stig Tore Richardsen             
Styremedlem      Styremedlem        Styremedlem 
 
 
 
__________________ 
Lars Inge Pettersen 
Administrende direktør 
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