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Årsredovisning för räkenskapsåret 2017/2018.

Styrelsen och verkställande direktören för KPMG AB (556043-4465) med säte i Stockholm avger    
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2017 – 30 september 2018.

Allmänt om verksamheten
KPMG AB erbjuder tjänster inom revision 
och rådgivning. Bolaget ingår i en koncern 
där Bohlinsgruppen AB är moderföretag. 
Huvudkontoret är beläget i Stockholm.  
På marknaden används namnet KPMG för 
den samlade verksamheten, som utgörs 
av både revision och rådgivning.

KPMG AB är medlem i KPMG Internatio-
nal, en av världens ledande revisions-  
och rådgivningsorganisationer, med över 
200 000 medarbetare i 154 länder. Verk-
samheten i Sverige bedrivs via kontor som 
är etablerade på orter över hela landet.

Ett helägt försäkringsbolag ingår i Bohlins- 
gruppenkoncernen, Bohlinsgruppen i 
Sverige Försäkring AB, vars syfte är att 
teckna del av den ansvarsförsäkring som 
krävs för den verksamhet som bedrivs 
inom koncernen.

KPMG erbjuder kunder sin samlade  
kompetens via fyra verksamhetsområden, 
Audit & Assurance, SME, Advisory och 
Tax, som agerar i nära samverkan.

Kundernas behov av tjänster inom revision 
och revisionsnära tjänster tillgodoses av 
de två verksamhetsområdena Audit & 
Assurance och SME. Audit & Assurance 
levererar revision och andra bestyrkande-
tjänster till företag av allmänt intresse, 

såsom börsnoterade, internationella,  
statligt ägda, finansiella och andra större 
företag. SME (Small & Medium sized 
Enterprises) vänder sig främst till mindre 
och medelstora företag. SME erbjuder 
också tjänster inom rådgivning och  
uthyrning av personal, särskilt anpassade 
för målgruppen.

Inom verksamhetsområde Advisory 
erbjuder KPMG hög kompetens inom 
finansiell och kommersiell rådgivning 
samt riskhantering. Advisory bistår kunder 
med expertkunskap och vägledning i före-
tagstransaktioner, kvalificerad redovisning, 
regelverksefterlevnad, cyber security, 
hållbarhetsfrågor samt med att skapa 
effektivare organisationer, processer och 
IT-system. Advisory bistår även med att 
identifiera och hantera risker i företagens 
affärsverksamhet för att säkerställa  
kundernas långsiktiga utveckling.

Verksamhetsområde Tax erbjuder tjänster 
inom skatterådgivning där skattespecia-
lister bland annat arbetar med internpris-
sättning, svensk och internationell före-
tagsbeskattning, skatterisker, Mergers  
& Acquisitions (M&A), strukturfrågor, 
globala personal- och arbetsgivarfrågor, 
fåmansföretag, samt tull och indirekta 
skatter. Tax anlitas för att säkra att flöden 
av varor och tjänster sker på ett effektivt 
sätt och arbetar med analyser av hur  

Förvaltningsberättelse

skattefrågor påverkar olika risker och 
affärsmöjligheter.

Marknad
Liksom många andra verksamheter 
i Sverige påverkas KPMG av världs- 
ekonomins utveckling. Tillväxten i  
både Sverige och resten av världen  
har varit något över förväntan under 
räkenskapsåret.

Den svenska konjunkturen har under 
räkenskapsåret inneburit goda förut- 
sättningar för alla KPMG:s tjänster, men  
framför allt inom rådgivningssidan. Netto- 
omsättningen ökade med drygt 6 % under 
räkenskapsåret och utgjordes till 53 (55) 
procent av revisions- och ekonomiservice- 
verksamhet och till 47 (45) procent av  
rådgivning.

KPMG genomför löpande ett stort antal 
intervjuer med kunder för att vidareut-
veckla tjänsteutbudet i takt med kundernas 
förändrade behov. Kunderna ställer krav 
på hög kvalitet och djup kunskap, som 
inte bara avser ren yrkeskompetens utan 
även kunskap om den specifika bransch 
som kunden verkar inom.

Marknaden för revisionstjänster påverkas 
av olika faktorer, bland annat av den  
ekonomiska utvecklingen i samhället,  
regleringar avseende såväl KPMG:s egen 



verksamhet som kundernas, digitalisering 
och KPMG:s förmåga att differentiera sig 
gentemot konkurrenterna.

De ändrade revisionsreglerna kräver  
stora investeringar i affärsutveckling. 
Regeländringarna avseende kravet på 
byrårotation har fått stora konsekvenser  
för revisionsbranschen och antalet upp-
handlingar har ökat dramatiskt. KPMG är 
väl rustat för dessa förändringar.

Den snabba förändringstakten erfordrar 
stora investeringar i affärsutveckling. 
Under räkenskapsåret har KPMG fortsatt 
att investera i både branschkunskap  
och kvalitets- och effektivitetsfrågor i  
revisionstjänsterna.

Det råder en fortsatt god efterfrågan på 
de tjänster som Audit & Assurance till- 
handahåller och verksamhetsområdet 
bibehåller en stark marknadsposition. Såväl 
intäkter som lönsamhet uppvisar en god 
tillväxt. KPMG:s digitaliserade revisions-
tjänster har varit en framgångsfaktor.

Inom SME fortsätter behovet av nya 
tjänster att öka. Det är särskilt behovet  
av olika typer av rådgivningstjänster som 
ökar, såsom inom skatt, bestyrkande-
tjänster och inom transaktionsområdet. 
Satsningen mot tillväxtmarknader  
fortsätter.

 « Årets skattekonsult 2018 

KPMG Sverige har för tredje året i  
rad utsetts till Årets skattekonsult 
2018 av tidskriften International  
Tax Review.  

 « Women in Tax Leaders 2018 

Tre av KPMG Sveriges skatteråd- 
givare är utsedda till Women in Tax 
Leaders av tidskriften International 
Tax Review (ITR).  

 « KPMG – världsledande inom 
professionell rådgivning 2018

För andra året i rad blir vi utsedda till 
världsledande inom professionell 
rådgivning Data & Analytics,  
The Forrester Wave. 

 « KPMG – En attraktiv arbets- 
givare när ekonomistudenter 
rankar sina drömarbetsgivare 

KPMG rankas som den 5:e mest 
attraktiva arbetsgivare i världen  
2018, Universum. 

KPMG rankas som den 26:e mest 
attraktiva arbetsgivaren i Sverige 
2018, Universum. 

 « KPMG har för fjärde året i rad 
utnämnts till ”Sustainable firm  
of the year” 2018 

Av International Accounting  
Bulletin. 

Utmärkelser 
under året
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Verksamhetsområdet Advisory är indelat  
i två marknadsområden; Deal Advisory 
och Consulting. Grunden för verksamheten 
ligger inom finansiell och kommersiell  
rådgivning samt riskhantering, där tjänste- 
erbjudandet påverkas och anpassas i hög 
grad av regeländringar, konjunktur- och 
marknadsläget.

Inom marknadsområde Deal Advisory 
bistår KPMG:s integrerade specialist-
team kunderna med kompetens, djup 
branschkunskap och lång erfarenhet av 
transaktioner, samt av att ge rådgivning  
i en rad olika komplexa affärssituationer. 
Med marknadsområdets breda bas av 
erfarna specialister inom områden som  
till exempel strategisk och kommersiell 
due diligence, M&A, finansieringsfrågor, 
finansiell due diligence, operationell due 
diligence, värdering och kapitalmarknads- 
frågor bistås kunderna med kvalificerad 
rådgivning i såväl inhemska som globala 
projekt. Efterfrågan för dessa tjänster har 
varit mycket god under året och områdets 
fortsatta satsning på rådgivning mot  
kapitalmarknaden i samband med trans-
aktioner har fortsatt hög efterfrågan.

Inom marknadsområde Consulting  
erbjuder KPMG en bred tjänsteportfölj 
inom Management Consulting och Risk 
Management. Under det gångna året har 
flera satsningar gjorts, bland annat inom 
området digitalisering, finansiell legal råd-
givning, Technology och Cyber Security, 
mot bakgrund av en ökad efterfrågan på 
marknaden. Utifrån kundernas behov sätter 
KPMG ihop skräddarsydda tvärfunktio-
nella specialistteam, där marknadsområde 
Consulting tillsammans med KPMG:s  
globala nätverk, och globala allianser till-
godoser kundernas behov av en affärsråd-
givare/partner som levererar helhetslös-
ningar – såväl inhemska som internationella.

Tax har fortsatt att utvecklats positivt och 
efterfrågan inom samtliga tjänsteområden 
har varit hög. Bland annat har efterfrågan 
för tjänster rörande internprissättning och 
skatterelaterad transaktionsrådgivning 
fortsatt att öka.

Skatt har blivit en förtroendefråga i takt 
med att intressentgrupper kräver allt 
bättre inblick i företagens skattestrate-
gier. Utvecklingen har drivits av en rad 
faktorer, såsom nya regleringar, medie-
rapportering och ökade krav från investe-
rare. Verksamhetsområdet Tax ligger i 
framkant i arbetet med dessa frågor och 
publicerar bland annat en årlig studie om 
hur företag rapporterar om skatt ur ett 
hållbarhetsperspektiv.

Under det gångna verksamhetsåret har 
KPMG i Sverige för tredje året i rad erhållit 
den prestigefulla utmärkelsen National 
Tax Firm of the Year av tidskriften Interna-
tional Tax Review. Under året erhöll Tax 
även utmärkelsen Transfer Pricing Firm  
of the Year för andra gången. Flera av  
Tax medarbetare har även under detta år 
omnämnts personligen av International 
Tax Review, när de främsta skattespecia-
listerna inom olika expertisområden har 
utsetts. Tax fick under året även ytterligare 
utnämningar i Expert Guides lista över 
Sveriges främsta skatterådgivare.

Särskilda händelser under  
räkenskapsåret
SME har även erbjudit tjänster inom  
ekonomiservice och löneadministration 
under räkenskapsåret. Denna verksamhet 
har avyttrats till Aspiakoncernen, som  
ägs av IK VIII Fund. 

Avyttringen grundar sig i en noggrann 
analys och utvärdering av omvärldsfaktorer, 
marknaden, regelverk samt KPMG:s egen 
struktur och strategi. Marknaden för redo- 
visning och revision håller på att förändras. 
En ökad digitalisering, konsolidering och 
specialisering av redovisningsbranschen 
sker i snabb takt, framför allt mot små 
och medelstora företag. KPMG ser att 
affären ger bästa möjliga förutsättningar 
för båda verksamheterna att utvecklas 
vidare. I och med avyttringen renodlar 
och fokuserar KPMG sin rådgivnings- och 
revisionsverksamhet – till alla kunder och 
kundsegment. Affären möjliggör exempel- 
vis strategiska satsningar inom flera  
viktiga områden och KPMG investerar nu 

i såväl digitalisering, utveckling av nya 
tjänster och rekrytering av spetskompetens 
och nyckelmedarbetare, i syfte att ännu 
bättre kunna möta våra kunders behov. 
Avyttringen skapar också möjlighet för 
KPMG:s tidigare medarbetare inom  
ekonomiservice och löneadministration 
att arbeta och utvecklas hos en mark-
nadsledande aktör, med både redo- 
visningstjänster i fokus och stora  
tillväxtambitioner. 

Avyttringen föregicks av att verksam- 
heten inom ekonomiservice och löne- 
administration genom en inkråmsöver- 
låtelse från KPMG AB överfördes till det 
av KPMG AB helägda dotterföretaget  
Paricencus AB. Paricencus AB avyttrades 
till Aspiakoncernen, som ägs av IK VIII 
Fund, den 28 september 2018. Realisa-
tionsresultatet blev 337 mkr. Överskottet 



från försäljningen tillsammans med årets 
överskott i verksamheten föreslås att delas 
ut till moderföretaget Bohlinsgruppen AB.
 
Framtida utveckling
Nästa räkenskapsår förväntas konjunkturen 
att kännetecknas av en större volatilitet  
än under detta räkenskapsår. Grund- 
scenariot är att konjunkturläget kommer 
att vara fortsatt gott, men att en viss  
osäkerhet orsakar svängningar både på 
grund av den finansiella och politiska 
utvecklingen. Det relativt höga resurs- 
utnyttjandet i de finansiellt utvecklade 
länderna fortsätter att hämma tillväxten 
något. Räntehöjningar förväntas och  
inflationsutvecklingen bedöms ligga  
relativt nära Riksbankens mål.

EUs revisionspaket påverkar inte bara 
KPMG:s revisionsverksamhet, utan  

även rådgivningsverksamheten. KPMG 
följer noggrant utvecklingen i syfte att 
erbjuda innovativa tjänster i linje med 
regelverket. Dessutom ställer den allt 
snabbare digitaliseringen och globali- 
seringen hos kunderna stora krav på  
ett förändrat tjänsteutbud.

Utsikterna för marknaden inom Advisory 
är goda. Ny teknik och regelverk skapar 
nya risker, vilket också innebär att efter-
frågan ökar på bland annat digital risk- 
hantering. Några områden som är särskilt 
intressanta är regelverkstransformationer, 
tjänster som berör nya tekniklösningar 
och teknikrisker, samt hantering av stora 
datamängder.

Marknaden för samtliga former av skatte-
rådgivning förväntas att stärkas ytterligare 
under nästa räkenskapsår.

Riskhantering, kvalitet samt etik  
& oberoende
KPMG:s system för kvalitetsstyrning och 
riskhantering är av central betydelse för 
att kunna leverera högkvalitativa tjänster 
till både inhemska och internationella  
kunder. Varje medarbetare har ett ansvar 
för denna typ av frågor och både system 
och funktioner finns för att stödja arbetet. 
Verkställande direktören har det över- 
gripande ansvaret för kvalitetsnivån i  
verksamheten och ansvarar för detta 
arbete gentemot styrelsen. Systemet  
för kvalitetskontroll och riskhantering  
övervakas av funktionen Quality & Risk. 
Gemensamma normer, policyer och  
regler avseende kvalitet, riskhantering,  
etik och oberoende är fastställda av 
KPMG International och kompletterade 
av KPMG i Sverige. De förra innefattar 
också normer för regelbunden kvalitets-
säkring och kontroll av kvalitet och före-
tagsgemensamma processer. Lokalt fast-
ställda styrdokument utgörs av policyer 
och vägledningar som också är kopplade 
till internationellt fastställda normer  
och regler. Omfattande kontroller görs 
också i enlighet med penningtvättslagen.  
Bolagets Kvalitetspolicy och Säkerhets- 
policy är exempel på styrdokument som 
årligen fastställs av styrelsen. Den senare 
ansluter sig till standarden ISO/IEC 27000. 
Den internationella kvalitetsstandard som 
är relevant för företag som utför lagstad-
gad revision och liknande uppgifter är The 
International Standard on Quality Control 
1 (ISQC1), utgiven av The International 
Federation of Accountants (IFAC). Även 
om många av dess bestämmelser är 
tänkta att i strikt mening tillämpas för  
revisionsarbete, tillämpas dessa principer 
inom samtliga verksamhetsområden.

Under räkenskapsåret tillämpade våra 
revisorer för första gången det regelverk 
som benämns EUs revisionspaket. Det 
gäller dels en EU-förordning och dels för-
ändrade svenska lagregler baserade på 
ett EU-direktiv. Regelverket avser till stor 
del företag av allmänt intresse och har 
inneburit signifikanta förändringar på  
uppdrags- och byrånivå. Ett betydande 
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KPMG har ett försäkringsskydd gällande 
revision och rådgivning utformat för att 
säkerställa verksamheten långsiktigt. 
Skyddet innefattar både svenska och 
internationella försäkringar.

Koncernen har en av styrelsen fastställd 
Finanspolicy för att hantera de finansiella 
riskerna. Kreditrisken avseende kundford-
ringar är spridd på ett stort antal bran-
scher och juridiska personer.

Icke-finansiella upplysningar
KPMG publicerar årligen en Transparency 
Report som är upprättad i enlighet med 
EUs åttonde Company Law Directive,  
22 a § i Revisorslagen (2001:883) och  
förordning (1995:665). KPMG:s Transpa-
rency Report beskriver organisation och 
styrning, systemen för kvalitetssäkring, 
behandlingen av oberoendefrågor,  
ersättningen till aktieägare och finansiell 
information.

Anspråk
KPMG AB mottog under 2011 stämningar 
hänförliga till tidigare utförda revisioner  
av HQ AB (publ) och HQ Bank AB för 
räkenskapsåren 2007-2009. Det gjordes 
gällande att det förelegat vårdslöshet vid 
revisionerna och att det därigenom upp-
stått ersättningsskyldighet för KPMG AB 
och den hos KPMG AB anställde revisorn. 
Storleken på ersättningskraven är bero-
ende av bland annat eventuellt ansvar för 
VD/styrelseledamöter och vissa aktie- 
ägare i HQ AB (publ), men har av HQ AB 
(publ) såvitt avser skadestånd angivits till 
3,1 mdr kronor och såvitt avser bristtäck-
ningsansvar till 445 mkr jämte ränta från 
stämningstidpunkterna, samt såvitt avser 
vite till 0,4 mkr.

Revisorsnämnden (numera Revisors- 
inspektionen) granskade revisionerna 
avseende räkenskapsåren 2008-2009 
och har i beslut av den 18 oktober 2011 
inte funnit anledning att rikta kritik mot 
revisorns insatser. Dock fann nämnden 
att det förekommit brister i dokumenta-
tionen i vissa avseenden och revisorn 
meddelades den lägsta graden av påföljd, 

förberedelse- och utvecklingsarbete har 
genomförts i syfte att tillförsäkra efter- 
levnad av det nya regelverket.

Systemet för kvalitetskontroll hjälper 
KPMG:s medarbetare att agera med  
integritet och objektivitet, följa tillämpliga 
lagar och förordningar samt möta profes-
sionella krav. Systemet omfattar följande 
huvuddelar:

• ledningens ansvar

• etiska normer

• human resource management

•  rutiner för att acceptera kunder och 
arbeta med uppdrag

•  processer för att genomföra uppdrag  
på ett effektivt sätt

•  övervakning och uppföljning

KPMG:s kvalitetsarbete är under ständig 
utvärdering och utveckling i syfte att 
säkerställa hög kvalitet och tillföra värde i 
kundåtagandena. KPMG investerar årligen 
betydande belopp relaterat till detta.

Oberoende, integritet, objektivitet och ett 
etiskt förhållningssätt utgör hörnstenarna 
i KPMG:s revisionsverksamhet. Funktio-
nen Ethics & Independence har ett hel-
hetsansvar för yrkesetiska frågor inom 
företaget. KPMG:s system för att säker-
ställa självständighet och opartiskhet 
(oberoendet) i revisionsverksamheten 
innehåller dels företagsgemensamma 
åtgärder och dels åtgärder inom det 
enskilda uppdraget.

KPMG prövar om det finns omständig- 
heter som kan rubba förtroendet för varje 
uppdragsansvarigs förmåga eller vilja  
att utföra sitt uppdrag med opartiskhet, 
självständighet och objektivitet. Om 
denna analys pekar på omständigheter 
som kan medföra ett oacceptabelt hot 
mot revisorns oberoende, avböjs upp- 
draget. En motsvarande prövning sker  
i rådgivningsuppdrag och då närmast 
med bäring på eventuella intresse- 
konflikter.

vilket är en erinran. HQ ingav våren 2012 
en anmälan till Revisorsnämnden och 
gjorde gällande brister vid revisionen av 
HQ AB (publ) och HQ Bank AB avseende 
räkenskapsåret 2007. Revisorsnämnden 
beslutade den 14 februari 2014 att avskriva 
ärendet, vilket innebar att någon kritik inte 
riktades mot revisorns revisionsinsats  
gällande räkenskapsåret 2007.

Tingsrätten i Stockholm avkunnade i juni 
2016 dom relaterat till HQ beträffande åtal 
avseende bland annat grovt bokförings-
brott och grovt svindleri. Åtalet ogillades. 
Tingsrättens dom innebar sammantaget 
att samtliga åtalade frikändes på samtliga 
åtalspunkter. Åklagaren beslutade att inte 
överklaga domen, vilken därmed vunnit 
laga kraft.

Huvudförhandlingen beträffande  
ersättningskraven slutfördes i juni 2017. 
Tingsrätten meddelade i dom den 14 
december 2017 att HQ:s huvudsakliga 
skadeståndstalan ogillas, att svarande- 
sidan solidariskt skulle stå för ett vite  
om 480 tkr samt att HQ AB skulle ersätta 
svarandesidans rättegångskostnader 
med totalt 262 mkr.

HQ AB överklagade tingsrättsdomen till 
Hovrätten. Strax efter detta gick HQ AB  
i konkurs. HQ:s konkursförvaltare ingick 
ett förlikningsavtal med svarandesidan, 
däribland KPMG AB. HQ AB i konkurs i 
likvidation har efter detta överklagat  
förlikningen i Hovrätten, samt yrkat att  
domstolen skulle ogilla konkursboets 
övertagande av målet och att bolaget  
i likvidation själva skulle få driva tvisten. 
Hovrätten meddelade i dom den 19 juni 
2018 att man avslår yrkandena från HQ 
AB i konkurs i likvidation, vilket bland 
annat innebar att förlikningsavtalet stad-
fästes. HQ AB i konkurs i likvidation har 
härefter överklagat Hovrättens dom  
avseende nyss nämnda yrkanden. Högsta 
domstolen har ännu inte tagit ställning till 
om man ska bevilja prövningstillstånd.

Styrelsen har sedan Finansinspektionens 
beslut att återkalla HQ:s tillstånd följt  
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utvecklingen avseende frågor relaterade 
till HQ, bland annat gällande risker som är 
hänförliga till de ovan nämnda ersättnings-
kraven. Styrelsens överväganden och 
bedömningar av olika aspekter har exem-
pelvis avsett risken för att ett ersättnings-
anspråk skulle kunna realiseras, respektive 
omfattningen av de försäkringar som är 
gällande för verksamheten. Styrelsens 
bedömningar gällande risken för ersätt-
ningsskyldighet grundas bland annat  
på bedömningar av externa, oberoende 
jurister. Styrelsen har funnit att sannolik-
heten för att kraven från HQ AB (publ) ska 
realiseras är mycket begränsad, närmast 
att bedöma som ytterst liten. I enlighet 
med gällande redovisningsregler har vare 
sig en avsättning gjorts eller en eventual-
förpliktelse tagits upp. Styrelsen följer 
även fortsatt utvecklingen i ärendet. 

Under året har KPMG minskat 
elförbrukningen med

och pappersförbrukningen med

12%

26%

I de fall andra ärenden förekommer där 
krav ställs mot KPMG AB, bevakas också 
dessa.

Hållbarhetsrapport
KPMG har bidragit till den ekonomiska 
utvecklingen globalt och i Sverige under 
snart 100 år. Långsiktig hållbarhet samt 
socialt och miljömässigt ansvarstagande 
utgör fokusområden för verksamheten. 
Revision fyller en väsentlig samhälls- 
funktion för kapitalmarknaderna genom 
kvalitetssäkring av information. Att 
KPMG är oberoende genom integritet i 
alla relationer och att tjänsterna levereras 
med högsta kvalitet, behöver ständigt 
säkerhetsställas.

I enlighet med Årsredovisningslagen  
6 kap 10 § har KPMG upprättat sin lag-

stadgade hållbarhetsrapport som en  
del av förvaltningsberättelsen. KPMG 
publicerar även en fristående hållbarhets-
redovisning. Denna redovisning publice-
ras för sjätte året i rad. Hållbarhetsarbetet 
utgår från ett antal policyer. Det är främst 
dimensionerna miljö, klimat, marknad, 
samhällsengagemang och medarbetare 
som driver hållbarhetsarbetet.

Affärsmodell
För en mer detaljerad inblick i KPMG:s 
affärsmodell hänvisas till avsnittet  
”Allmänt om verksamheten”. KPMG har 
kartlagt förväntningarna på företaget och 
verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv 
genom en djupgående intressentdialog. 
En analys av kund-, medarbetar- och 
marknadsundersökningar utgjorde grund-
arbetet och intervjuer med utvalda intres-
senter. Intressentdialogen resulterade  
i tolv områden, som är väsentliga för 
KPMG:s hållbarhetsarbete. De utgör  
även KPMG:s mest väsentliga risker.

• Affärsetik, oberoende och risk

• Kvalitet

• Finansiell stabilitet och tillväxt

• Innovation och utveckling

• Öppenhet och transparens

•  Attrahera, utveckla och behålla  
medarbetare

• Jämställdhet och mångfald

• Hälsa och balans i livet

• Ledarskap

• Samhällsengagemang

• Klimatpåverkan

•  Utvärdering av leverantörer  
(ekonomiskt, socialt och miljömässigt)

Miljö
Global Climate Respons (GCR) är 
KPMG:s globala miljöstrategi, som även 
KPMG Sverige är delaktig i sedan 10 år 
tillbaka. Miljöstrategin är en åtgärdsplan 
och samtidigt ett ställningstagande med 
syfte att minska KPMG:s koldioxidut-
släpp och skapa positiva förändringar i 
verksamheten. Målsättningen är att 

9
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inom KPMG har till uppgift att säkerställa. 
Offertgivarnas miljöarbete vägs alltid in i 
valet av leverantörer. KPMG begär också 
att nya leverantörer bekräftar att de verkar 
för att grundläggande mänskliga rättig- 
heter i enlighet med FN:s konventioner 
efterlevs, att de följer nationella och  
internationella bestämmelser kring 
arbetsvillkor, tar hänsyn till hållbarhet 
inom verksamheten samt verkar för att 
eventuella underleverantörer delar dessa 
värderingar. Vid tillfällen då brister i kvali-
tet identifierats eller lagregler inte följts, 
har avtal sagts upp. Under verksamhets-
året har inga avtal sagts upp på grund av 
brister i kravuppfyllnad. 

KPMG genomför också utvärderingar 
avseende bland annat affärsrisk och  
anseenderisk innan avtal med nya kunder 
tecknas. I en central process analyseras 
och kontrolleras identitet och så kallad 
verklig huvudman, som ska tillse att vi 
uppnår tillräcklig kundkännedom för  
att säkerställa efterlevnad av lagen om 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
För företag verksamma inom branscher 
som är förknippade med förhöjda risker är 
kraven förhöjda, exempelvis för internet-
spel och kryptovalutor. KPMG genomför 
årligen uppemot 5 000 utvärderingar av 
potentiella nya kunder. KPMG genomför 
också årligen utvärderingar av befintliga 
kunder och avslutar kundrelationer om så 
krävs. Under året har flera fall konstaterats 
där förutsättningar för en förtroendefull 
relation inte längre har bedömts föreligga.

minska CO2-utsläppen per anställd med 
10 procent på tre år och att 60 procent av 
inköpt el ska komma från förnybara ener-
gikällor inom tre år. Det senare målet  
uppfyller KPMG Sverige idag. Målen är 
sammanlänkade med Parisavtalet, som 
beslutades på FN-mötet under slutet av 
2015. Under verksamhetsåret 2017/2018 
uppgick KPMG:s koldioxidutsläpp per 
anställd till 1 011 (1 022) kg CO2 per 
anställd och år. Koldioxidutsläppen mäts 
och följs upp av KPMG utifrån transporter 
och elförbrukning.

Ett flertal av KPMG:s hyresavtal är gröna, 
vilket innebär att både KPMG och hyres-
värdarna har ambitioner att kontinuerligt 
finna miljöeffektiva och resurseffektiva 
driftslösningar. Flera av kontoren är miljö-
klassade med BREEAM och LEED.

KPMG är även en av grundarna till  
Stockholm Water Prize, vilket är ett pris 
som främjar forskning och utveckling 
inom vattenområdet globalt.

Personal och sociala förhållanden
För information inom detta område  
hänvisas till avsnitten om ”Personal”  
och ”Ansvarsfullt företagande” nedan.

Mänskliga rättigheter och antikorruption
Mänskliga rättigheter ses inte som en av 
KPMG:s mest väsentliga risker, men är 
en hörnsten i KPMG:s hållbarhetsarbete. 
Se avsnittet ”Ansvarsfullt företagande”.

KPMG strävar mot att nyttja resurser  
på ett uthålligt sätt. Det är betydelsefullt 
att leverantörer delar och arbetar efter 
samma värderingar, vilket inköpsansvariga 

av våra medarbetare har 
genomgått utbildnings- 
programmet "Acting  
with integrity"

100%
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Såväl kunder som andra intressenter  
har höga krav på KPMG inom oberoende, 
kvalitet i uppdrag och affärsetik. För att 
förhindra överträdelser av regler och redu-
cera risk för oberoende- och intressekon-
flikter samt korruption, kontrolleras effek-
tiviteten i KPMG:s processer och skydds-
mekanismer. Kontrollerna sker både 
internt och internationellt (av KPMG Inter-
national). Därutöver görs även externa 
kontroller av FAR och Revisorsinspektionen. 
Se även avsnittet om ”Riskhantering,  
kvalitet samt etik & oberoende” ovan.

Samtliga medarbetare måste varje år 
genomgå ett obligatoriskt utbildnings- 
program för att säkerställa att alla får den 
kunskap om de policyer och riktlinjer som 
gäller. I programmet ingår bland annat 
delar om etiska beslut, mutor, korruption 
och uppförandekod. Det finns ingenting 
att rapportera inom dessa områden.

Personal
Det totala antalet anställda uppgick till 
1 377 (1 646) vid räkenskapsårets utgång. 
273 medarbetare övergick till Aspiakon- 
cernen i samband med försäljningen av  
ekonomiservice- och löneadministrations-
verksamheten. Medelantalet anställda 
uppgick till 1 539 (1 525). Löner och andra 
ersättningar har erlagts med 943 (891) 
mkr. Ytterligare personaluppgifter finns  
i not 6.

KPMG:s vision är att vara det självklara 
valet för såväl kunder som medarbetare 
och samhället i stort. För att sträva mot 
denna vision ska KPMG med djup kund- 
insikt och mycket engagerade medarbetare 
skapa förtroendefulla kundrelationer och 
tillit i vårt samhälle. 

KPMG ska attrahera och utveckla talang-
fulla medarbetare som delar KPMG:s  

värderingar och som vill vara med och 
skapa en inkluderande och högpreste-
rande kultur där alla individer kan nå sin 
fulla potential.

KPMG arbetar för att vara en av de mest 
attraktiva arbetsplatserna i Sverige och är 
stolta över denna ansats. Inom KPMG 
finns ett stort utbud av nationella och 
internationella utbildningar. Utbildnings- 
utbudet består av allt ifrån ledarskap  
och affärsutveckling till yrkestekniska 
utbildningar inom olika specialistområden. 
KPMG satsade 160 000 timmar på  
att vidareutbilda medarbetarna under 
räkenskapsåret. Myndigheters och intres-
senters ökade krav på tillgång till trovärdig 
ekonomisk och strategisk information för 
sitt beslutsfattande ställer krav på KPMG 
att ständigt vidta kompetenshöjande 
åtgärder för medarbetarna.

av våra medarbetare 
skulle rekommendera  
KPMG som en attraktiv 
arbetsgivare 

82%
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Genom hela vår värdekedja har KPMG en 
möjlighet att skapa värde för människor, 
miljön och samhället i stort. KPMG skapar 
värde genom de råd och den revision före-
taget utför och KPMG vill ha en positiv 
påverkan genom att väva in ett hållbar-
hetsperspektiv i våra tjänster.

KPMG:s mest väsentliga tillgång är 
humankapitalet, den kompetens KPMG:s 
medarbetare har och kan tillföra. Genom 
kompetensutveckling av medarbetare 
och genom att tillgängliggöra företagets 
kunskap på olika sätt skapar KPMG värde 
för samhället.

Näringslivets roll för en hållbar utveckling 
uppmärksammades av FN i och med fram- 
tagandet av de 17 globala målen för håll-
bar utveckling som antogs i september 
2015. KPMG International har underteck-
nat FN Global Compact och publicerar 

varje år en global ”Communication on 
Progress”.

Under 2016 blev KPMG Sverigepartner  
till Ung Företagsamhet. Organisationen 
finns över hela Sverige och har som syfte 
att tillsammans med skolan införa entre-
prenörskap och ett engagerat näringsliv i 
utbildningssystemet. Genom samarbetet 
vill KPMG hjälpa unga människor att 
starta och driva företag.

Redan 2015 inleddes ett regionalt  
samarbete i Stockholm med My Dream 
Now, ett socialt företag som engagerar 
yrkesaktiva att bli förebilder och coacher 
för ungdomar i förortsområden.

KPMG är föreläsare vid universitet och 
högskolor, och delar på detta sätt med sig 
av kunskap inom bland annat ekonomi, 
skatt och regelverk.

Jämställdhet och mångfald är väsentligt 
för KPMG:s utveckling. Mål och aktiviteter 
ingår i alla delar av medarbetarcykeln.  

Ledningen har beslutat om åtgärder för att 
öka andelen kvinnor i seniora befattningar. 
KPMG har stärkt engagemanget i Women 
CorporateDirectors (WCD), som är världens 
största globala nätverk för kvinnor i styrelse-
positioner och finns representerat i över 
40 länder runt om i världen. WCD:s syfte  
är att utveckla styrelsearbetet genom att 
samla kvinnliga ledamöter med erfarenhet 
från större publika bolag. Utgångspunkten 
är att diversifierade team presterar bättre 
på alla nivåer. Nätverket arbetar för att 
bryta gamla invanda mönster genom att 
agera och ta initiativ i vardagen.

Ansvarsfullt företagande
Nya krav på hållbarhet, transparens och 
en ökad digitalisering påverkar framtidens 
företagande och våra samhällsfunktioner. 
Som ett av Sveriges ledande kunskaps- 
företag vill KPMG göra det komplexa 
begripligt och samtidig skänka mening 
och fylla det bolaget skapar med värde 
och energi. KPMG finns till för att skapa 
trygghet och bidra i förändring.

KPMG:s viktigaste roll är att bidra till  
att skapa trygghet och stabilitet mellan 
aktörer i näringslivet samt att marknadens 
förtroende för våra kunder upprätthålls. 
Att KPMG har en hög affärsetik där vår 
integritet och vårt oberoende inte kan  
ifrågasättas är fundamentalt för att upp-
rätthålla vår samhällsfunktion.

Under 2017/2018 
har vi investerat över

i samhället
7 mkr
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Flerårsöversikt   Not 35

Belopp i mkr  2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

Nettoomsättning 2 536 2 385 2 223 2 170 1 995
Rörelseresultat 218 228 159 132 114
Resultat efter finansiella poster 559 229 160 134 116
Årets resultat 504 178 125 104 88

Anläggningstillgångar 65 73 85 58 27
Omsättningstillgångar 1 290 887 794 761 802
Eget kapital 558 231 178 157 141
Avsättningar 38 49 57 58 57
Kortfristiga skulder 760 679 644 604 631
Balansomslutning 1 356 959 879 819 829

Rörelsemarginal, % 8,6 9,6 7,2 6,1 5,7
Solidititet, % 43,6 28,5 25,9 24,8 22,2
Likviditet 601 253 153 137 153
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 648 1 564 1 437 1 434 1 435
Personalkostnad per anställd (tkr) 1 010 977 934 967 971
Medelantalet anställda 1 539 1 525 1 547 1 513 1 390

 
Förslag till disposition av företagets vinst
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 550 762 556, disponeras enligt följande:

Utdelning (21 240 aktier x 23 552,17 kr/aktie)     500 248 077
Balanseras i ny räkning     50 514 479
    Summa 550 762 556

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och  
balansräkningar med tillhörande noter.     
  

Resultat och ställning
Räkenskapsåret 2017/2018 uppvisar ett 
högre resultat än föregående år för KPMG. 
Rörelsens intäkter ökade till 2 546 (2 394) 
mkr och personalkostnaderna ökade till  
1 554 (1 489) mkr. Medelantalet anställda 
ökade med 14 personer till 1 539 (1 525) 
personer. Övriga externa kostnader upp-

gick till 747 (649) mkr. Resultatet efter 
finansiella poster ökade med 330 mkr till 
559 (229) mkr, vilket till stor del beror på 
försäljningen av ekonomiservice- och 
löneadministrationsverksamheten, men 
också på en förbättrad lönsamhet i den 
underliggande affären. Om försäljningen 
exkluderas ökade årets resultat med  

15 % jämfört med i fjol och med drygt  
60 % jämfört med för två år sedan.

Soliditeten uppgick till 43,6 (28,5)  
procent och de likvida medlen till 601 
(253) mkr vid räkenskapsårets slut.
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Resultaträkning
  2017-10-01 2016-10-01 
Belopp i tkr Not -2018-09-30  -2017-09-30

Nettoomsättning 3 2 536 372 2 384 678
Övriga rörelseintäkter 4 9 295 9 690 
  2 545 667 2 394 368
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 5 -747 492 -649 071
Personalkostnader 6 -1 554 054 -1 489 344
Av- och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar  -26 372 -27 885 
Rörelseresultat 7 217 749 228 068
 
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 8 337 541 –
Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar 9 2 995 –
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 1 349 1 188
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -653 -131
Resultat efter finansiella poster  558 981 229 125
 
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag  -3 213 5 128
Resultat före skatt  555 768 234 253
 
Skatt på årets resultat 13 -51 827 -55 869
ÅRETS RESULTAT  503 941 178 384



ÅRSREDOVISNING KPMG AB 2017/2018

16

Balansräkning
Belopp i tkr Not 2018-09-30 2017-09-30

 
TILLGÅNGAR
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Egenutvecklade dataprogram 14 8 528 7 599
Förvärvade dataprogram 15 8 733 –
Licenser 16 466 596
Goodwill 17 641 2 346
  18 368 10 541
 
Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet 18 7 864 9 025
Inventarier, verktyg och installationer 19 38 389 52 616
  46 253 61 641
 
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 20 – –
Andra långfristiga värdepappersinnehav 21 647 647
Andra långfristiga fordringar 22 – –
  647 647
Summa anläggningstillgångar  65 268 72 829
 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  388 012 346 466
Fordringar hos koncernföretag  51 025 1 897 
Aktuell skattefordran  – 4 961
Upparbetad ej fakturerad intäkt  187 331 210 379
Övriga fordringar  2 561 8 834
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 60 124 60 864
  689 053 633 401
 
Kassa och bank
Kassa och bank  601 352 253 107
  601 352 253 107
Summa omsättningstillgångar  1 290 405 886 508
SUMMA TILLGÅNGAR  1 355 673 959 337
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Balansräkning
Belopp i tkr Not 2018-09-30 2017-09-30

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
 
Eget kapital 24  
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 25 2 124 2 124
Reservfond  425 425
Fond för utvecklingsutgifter  5 051 1 356
  7 600 3 905
Fritt eget kapital
Balanserat resultat  46 821 49 157
Årets resultat  503 941 178 384
  550 762 227 541
  558 362 231 446
 
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 26 5 446 6 672
Uppskjuten skatteskuld 27 32 165 41 920
  37 611 48 592
 
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  138 964 105 502
Skulder till koncernföretag  – 61 950
Aktuell skatteskuld  25 266 –
Övriga skulder  110 252 103 234
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 485 218 408 613
  759 700 679 299
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 1 355 673 959 337
 

 
 
 



ÅRSREDOVISNING KPMG AB 2017/2018

18

Rapport över förändringar i eget kapital
2017-09-30 Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

 Aktiekapital Reservfond Fond för Bal.res. inkl.  Summa 
   utv. utgifter årets resultat eget kapital

Ingående balans  2 124 425  – 175 814 178 363
Årets resultat     178 384  178 384

Transaktioner med ägare
Utdelning     -125 301  -125 301
Summa  –  –  – -125 301 -125 301 

Omföring mellan poster i eget kapital     
Omföring till fond för utvecklingsutgifter – – 1 356 -1 356  –
Summa  –  –  1 356 -1 356 – 

Vid årets utgång  2 124 425  1 356 227 541 231 446 
 

2018-09-30  Bundet eget kapital  Fritt eget kapital 

 Aktiekapital Reservfond Fond för Bal.res. inkl.  Summa 
   utv. utgifter årets resultat eget kapital

Ingående balans  2 124 425  1 356 227 541  231 446
Årets resultat     503 941  503 941

Transaktioner med ägare
Utdelning     -177 025 -177 025
Summa  –  –  – -177 025 -177 025 
 
Omföring mellan poster i eget kapital     
Omföring till fond för utvecklingsutgifter – – 3 695 -3 695 –
Summa – – 3 695 -3 695 – 

Vid årets utgång  2 124 425  5 051 550 762 558 362 
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Kassaflödesanalys
  2017-10-01 2016-10-01 
Belopp i tkr Not -2018-09-30  -2017-09-30

 
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 30 558 981 229 125
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 32 -315 594 27 680
  243 387 256 805
Betald inkomstskatt  -31 356 -34 234
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  212 031 222 571
 
Förändringar i rörelsekapital
Ökning av rörelsefordringar  -4 347 -17 971
Ökning av rörelseskulder  105 169 56 386
Kassaflöde från den löpande verksamheten  312 853 260 986
 
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -7 287 -13 213
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  – 12
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -12 785 -2 347
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan 32 -800 -1 000
Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan      12, 32 347 269 136
Avyttring av finansiella tillgångar  2 995 100
Kassaflöde från investeringsverksamheten  329 392 -16 312
 
Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning till moderföretaget  -294 000 -145 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -294 000 -145 000
 
Årets kassaflöde  348 245 99 674
Likvida medel vid årets början  253 107 153 433
Likvida medel vid årets slut 31 601 352 253 107
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Noter
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Not 1  Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade 
jämfört med tidigare år.

Tillgångar, avsättningar och skulder har 
värderats till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan.

Immateriella anläggningstillgångar
Egenutvecklade dataprogram
Vid redovisning av utgifter för utveckling 
tillämpas aktiveringsmodellen. Det inne-
bär att utgifter som uppkommit under 
utvecklingsfasen redovisas som tillgång 
när samtliga nedanstående förutsätt-
ningar är uppfyllda:

•   Det är tekniskt möjligt att färdigställa 
den immateriella anläggningstillgången 
så att den kan användas eller säljas.

•   Avsikten är att färdigställa den immate-
riella anläggningstillgången och att 
använda eller sälja den.

•   Förutsättningar finns för att använda 
eller sälja den immateriella anläggnings-
tillgången.

•   Det är sannolikt att den immateriella 
anläggningstillgången kommer att gene-
rera framtida ekonomiska fördelar.

•   Det finns erforderliga och adekvata  
tekniska, ekonomiska och andra resur-
ser för att fullfölja utvecklingen och för 
att använda eller sälja den immateriella 
anläggningstillgången.

•   De utgifter som är hänförliga till den 
immateriella anläggningstillgången kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar 
utgörs i huvudsak av förvärvade data- 
program och redovisas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade  
avskrivningar. 

I anskaffningsvärdet ingår initial köpe- 
skilling, externa konsultutgifter och internt 
nedlagda utgifter för vidareutveckling.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod och påbörjas 
när tillgången tas i anspråk. Avskrivningen 
redovisas som kostnad i resultaträkningen. 

Internt upparbetade
immateriella tillgångar  Nyttjandeperiod

Egenutvecklade dataprogram  5 år
 
Förvärvade
immateriella tillgångar  Nyttjandeperiod

Förvärvade dataprogram  5 år

Licenser  5 år

Goodwill  5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med acku-
mulerade avskrivningar och nedskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår förutom  
inköpspriset även utgifter som är direkt 
hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod eftersom det 
återspeglar den förväntade förbrukningen 
av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i 
resultaträkningen.

 Nyttjandeperiod

Nedlagda utgifter  Återstående 
på annans fastighet  kontraktstid 2–7 år

Inventarier  5 år

Persondatorer och större  
inköp av mobiltelefoner  3 år

Nedskrivningar – materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 
samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns 
någon indikation på att en tillgångs värde 

Belopp i tkr om inget annat anges.

är lägre än dess redovisade värde.  
Om en sådan indikation finns, beräknas 
tillgångens återvinningsvärde.

Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som 
finansiella eller operationella leasingavtal. 
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasing- 
avtal enligt vilka de risker och fördelar 
som är förknippade med att äga en tillgång 
i allt väsentligt överförs från leasegivaren 
till leasetagaren. Ett operationellt leasing-
avtal är ett leasingavtal som inte är ett 
finansiellt leasingavtal.

Några finansiella leasingavtal har inte 
ingåtts.

Operationella leasingavtal
Alla leasingavtal redovisas som opera- 
tionella leasingavtal. Leasingavgifterna 
redovisas enligt betalningsplanerna.

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas 
om till balansdagens kurs. Icke-monetära 
poster räknas inte om utan redovisas till 
kursen vid anskaffningstillfället.

Valutakursdifferenser som uppkommer 
vid reglering eller omräkning av monetära 
poster redovisas i resultaträkningen det 
räkenskapsår de uppkommer.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redo- 
visas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella 
instrument värderade utifrån anskaffnings-
värdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från 
balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld 
tas upp i balansräkningen när företaget 
blir part i instrumentets avtalsmässiga  
villkor. En finansiell tillgång tas bort från 
balansräkningen när den avtalsenliga 
rätten till kassaflödet från tillgången har 
upphört eller reglerats. Detsamma gäller 
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när de risker och fördelar som är för- 
knippade med innehavet i allt väsentligt 
överförts till annan part och företaget inte 
längre har kontroll över den finansiella  
tillgången. En finansiell skuld tas bort  
från balansräkningen när den avtalade  
förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första 
redovisningstillfället till anskaffnings-
värde, inklusive eventuella transaktions- 
utgifter som är direkt hänförliga till  
förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas 
efter första redovisningstillfället till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och netto- 
försäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som 
utgör omsättningstillgångar värderas  
individuellt till det belopp som beräknas 
inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas 
efter första redovisningstillfället till  
anskaffningsvärde med avdrag för even-
tuella nedskrivningar och med tillägg för  
eventuella uppskrivningar.

Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt 
hänförliga till upptagande av lån korrigerar 
lånets anskaffningsvärde och periodiseras 
enligt effektivräntemetoden. 

Medelantalet anställda
Medelantalet anställda beräknas genom 
att ta totalt arbetad tid dividerad med  
teoretisk arbetstid minskad med frånvaro.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad 
anställning
Planer för ersättningar efter avslutad 
anställning klassificeras som antingen 
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas  
fastställda avgifter till ett annat företag, 
normalt ett försäkringsföretag, och före- 
taget har inte längre någon förpliktelse  
till den anställde när avgiften är betald. 

Storleken på den anställdes ersättningar 
efter avslutad anställning är beroende av 
de avgifter som har betalats och den  
kapitalavkastning som avgifterna ger.

Vid förmånsbestämda planer har företaget 
en förpliktelse att lämna de överenskomna
ersättningarna till nuvarande och tidigare 
anställda. Företaget bär i allt väsentligt 
dels risken att ersättningarna kommer att 
bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels 
risken att avkastningen på tillgångarna 
avviker från förväntningarna (investerings-
risk). Investeringsrisk föreligger även om  
tillgångarna är överförda till ett annat företag. 

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer 
redovisas som kostnad. Obetalda avgifter 
redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer
Företaget har valt att tillämpa de förenklings-
regler som finns i BFNAR 2012:1. 

Planer, för vilka pensionspremier betalas 
redovisas som avgiftsbestämda, vilket 
innebär att avgifterna kostnadsförs i  
resultaträkningen.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den 
omfattning ersättningen inte ger företaget 
några framtida ekonomiska fördelar, redo-
visas endast som en skuld och en kostnad 
när företaget har en legal eller informell 
förpliktelse att antingen

a)  avsluta en anställds eller en grupp av 
anställdas anställning före den normala 
tidpunkten för anställningens upp- 
hörande, eller

b)  lämna ersättningar vid uppsägning 
genom erbjudande för att uppmuntra 
frivillig avgång.

Ersättningar vid uppsägningar redovisas 
endast när företaget har en detaljerad 
plan för uppsägningen och inte har någon 
realistisk möjlighet att annullera planen.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen 
består av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för 

innevarande räkenskapsår som avser 
årets skattepliktiga resultat och den del  
av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 
som ännu inte har redovisats. Uppskjuten 
skatt är inkomstskatt för skattepliktigt 
resultat avseende framtida räkenskapsår 
till följd av tidigare transaktioner eller  
händelser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla 
skattepliktiga temporära skillnader, dock 
särredovisas inte uppskjuten skatt hän- 
förlig till obeskattade reserver eftersom 
obeskattade reserver redovisas som en 
egen post i balansräkningen. Uppskjuten 
skattefordran redovisas för avdragsgilla
temporära skillnader och för möjligheten 
att i framtiden använda skattemässiga 
underskottsavdrag. Värderingen baseras 
på hur det redovisade värdet för mot- 
svarande tillgång eller skuld förväntas 
återvinnas respektive regleras. Beloppen 
baseras på de skattesatser och skatte-
regler som är beslutade per balansdagen 
och har inte nuvärdeberäknats. 

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen 
när företaget har en legal eller informell  
förpliktelse till följd av en inträffad händelse 
och det är sannolikt att ett utflöde av 
resurser krävs för att reglera förpliktelsen 
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet 
kan göras.

Vid första redovisningstillfället värderas 
avsättningar till den bästa uppskattningen 
av det belopp som kommer att krävas för 
att reglera förpliktelsen på balansdagen. 
Avsättningarna omprövas varje balansdag.

Avsättningen redovisas till nuvärdet av  
de framtida betalningar som krävs för att 
reglera förpliktelsen om effekten av när  
i tiden betalningen sker är väsentlig.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:

•  En möjlig förpliktelse som till följd av 
inträffade händelser och vars förekomst 
endast kommer att bekräftas av en eller 
flera osäkra framtida händelser, som 
inte helt ligger inom företagets kontroll, 
inträffar eller uteblir, eller
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Not 2  Uppskattningar och bedömningar
Upprättande av bokslut och tillämpningen 
av redovisningsprinciper baseras på led-
ningens bedömningar och på uppskatt-
ningar och antaganden som anses vara 
rimliga och väl bedömda vid tidpunkten. 
Nedan redogörs för de viktigaste antagan-
dena om framtiden, och andra viktiga  
källor till osäkerhet i uppskattningar per 
balansdagen.

Kundfordringar
Osäkerhet
Bolaget gör regelbundna analyser av  
risken i utestående fordringar och  
nedskrivning görs för osäkra fordringar.

Upparbetad ej fakturerad intäkt
Osäkerhet
Koncernen gör regelbundet en värdering 
av upparbetade men ej fakturerade intäkter. 
Det görs en bedömning av vad som förväntas 
inflyta och eventuell mellanskillnad reserveras. 

Goodwill 
Bedömningar
I samband med förvärv gör ledningen be-
dömningar av förvärvet. Vid allokering av 
köpeskilling ska köpeskillingen hänföras 
till identifierbara tillgångar, skulder och 
eventualförpliktelser värderade till verkligt 
värde. Överskjutande belopp redovisas 
som goodwill.

Osäkerhet
Prövning av nedskrivningsbehov görs så 
snart det uppstår indikation om att till- 
gången har minskat i värde och minst årligen.

Skadeståndsanspråk
Bedömningar
Vid skadeståndsanspråk anlitas externa 
jurister för bedömning. 

För uppskattningar och bedömningar som 
har gjorts under räkenskapsåret hänvisas 
även till förvaltningsberättelsen.

Not 3  Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
  2017-10-01 2016-10-01 
   -2018-09-30 -2017-09-30

Nettoomsättning per rörelsegren  
Revision inklusive ekonomiservice  1 333 808 1 305 914
Rådgivning  1 202 564 1 078 764 
  2 536 372 2 384 678
Nettoomsättning per geografisk marknad   
Sverige  2 536 372 2 384 678
  2 536 372 2 384 678

•  En befintlig förpliktelse till följd av inträffade 
händelser, men som inte redovisas som 
skuld eller avsättning eftersom det inte 
är sannolikt att ett utflöde av resurser 
kommer att krävas för att reglera förplik-
telsen eller förpliktelsens storlek inte 
kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en samman- 
fattande beteckning för sådana garantier, 
ekonomiska åtaganden och eventuella  
förpliktelser som inte tas upp i balans- 
räkningen.

Skadeståndsanspråk
Det förekommer att skadeståndsanspråk 
riktas mot KPMG och enskilda revisorer 
eller rådgivare som ett resultat av deras 
yrkesutövning. I de fall det är sannolikt  

att ett skadeståndsanspråk medför en 
risk för kostnader för koncernen sker 
reservering. När det inte är sannolikt att 
ett skadeståndsanspråk medför en risk 
för kostnader för koncernen och när risken 
är större än ytterst liten informeras om 
anspråk under antingen eventualför- 
pliktelser eller i förvaltningsberättelsen, 
beroende på storleken på risken. Om 
ingen eller ytterst liten risk bedöms före-
ligga återfinns ingen information i års- 
redovisningen, om inte särskilda skäl  
föreligger.

Intäktsredovisning samt redovisning 
av ofakturerade arvoden 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som 
företaget erhållit eller kommer att erhålla 
för egen räkning redovisas som intäkt. 

Intäkter värderas till verkliga värdet av det 
som erhållits eller kommer att erhållas, 
med avdrag för rabatter.

Bolaget intäktsför utförda tjänsteuppdrag 
på löpande räkning i den takt arbetet 
utförs. Pågående, ej fakturerade tjänste-
uppdrag tas i balansräkningen upp till det 
beräknade faktureringsvärdet av utfört 
arbete. Uppdrag med fast pris vinst- 
avräknas i takt med att arbetet utförs.

Koncernbidrag
Koncernbidrag som erhållits/lämnats 
redovisas som en bokslutsdisposition i 
resultaträkningen. Det erhållna/lämnade 
koncernbidraget har påverkat företagets 
aktuella skatt.
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Not 4  Övriga rörelseintäkter
  2017-10-01 2016-10-01 
   -2018-09-30 -2017-09-30

Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär  4 735 3 187
Realisationsvinst vid försäljning av rörelse  500 – 
Övrigt  4 060 6 503 
  9 295 9 690

Not 5  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
  2017-10-01 2016-10-01 
   -2018-09-30 -2017-09-30

Mazars SET Revisionsbyrå AB
Revisionsuppdrag  504 460
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  109 50 
  613 510
   
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt  
 styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i   
enlighet med överenskommelse eller avtal.    
   
 Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt   
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller    
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.   

Not 6  Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse
 2017-10-01  2016-10-01 
  -2018-09-30 varav män -2017-09-30 varav män

Medelantalet anställda    
Sverige 1 539 44% 1 525 43%
Totalt 1 539 44% 1 525 43%
    
   
  2018-09-30 2017-09-30 
  Andel kvinnor Andel kvinnor

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar 
Styrelsen   29% 29%
Övriga ledande befattningshavare   13% 33%
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  2017-10-01 2016-10-01 
   -2018-09-30 -2017-09-30

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,  
inklusive pensionskostnader 
Löner och ersättningar  943 129 891 088
Sociala kostnader    487 586 455 918
(varav pensionskostnad)   (142 572) (132 437)
    
Bland personalkostnader i resultaträkningen ingår 19 130 (16 649) tkr för personal i Bohlinsgruppen AB.
 
Samtliga styresleledamöter är verksamma som revisorer och konsulter i KPMG AB.  
Löner för styrelsen och VD presenteras på koncernnivå.
 
Alla personer i företagets ledning är anslutna till avtalsmässiga pensionsplaner.
Enligt anställningsavtalen gäller generellt sex månaders ömsesidig uppsägning.

Not 7  Operationell leasing
   2018-09-30 2017-09-30

Leasingavtal där företaget är leasetagare  
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal  

Inom ett år   126 684 120 133
Mellan ett och fem år   316 275 289 095
Senare än fem år   10 612 41 657 
  453 571 450 885

  2017-10-01 2016-10-01 
   -2018-09-30 -2017-09-30

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter   132 508 125 804 
 
Leasingavgifterna avser i allt väsentligt kostnader för lokalhyra.

Not 8  Resultat från andelar i koncernföretag
  2017-10-01 2016-10-01 
   -2018-09-30 -2017-09-30

Realisationsresultat vid avyttring av andelar   337 541 –
  337 541 –
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Not 9   Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar

  2017-10-01 2016-10-01 
   -2018-09-30 -2017-09-30

Avyttring av bostadsrätt  2 995 – 
  2 995 – 

Not 10  Ränteintäkter och liknande resultatposter
  2017-10-01 2016-10-01 
   -2018-09-30 -2017-09-30

Ränteintäkter, kundfordringar   1 343 1 187 
Uppskjuten skatt   0 1
Övrigt   6 –
  1 349 1 188

Not 11  Räntekostnader och liknande resultatposter
  2017-10-01 2016-10-01 
   -2018-09-30 -2017-09-30

Räntekostnader, leverantörsskulder   -45 -48 
Övrigt   -608 -83
  -653 -131

Not 12  Exceptionella intäkter
  2017-10-01 2016-10-01 
   -2018-09-30 -2017-09-30

Exceptionella intäkter     
Realisationsvinst vid avyttring av andelar  337 541 –
  337 541 –
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Not 13  Skatt på årets resultat
  2017-10-01 2016-10-01 
   -2018-09-30 -2017-09-30

Aktuell skattekostnad   -61 583 -63 123 
Uppskjuten skatt   9 756 7 254
  -51 827 -55 869 

  2017-10-01  2016-10-01 
Avstämning av effektiv skatt    -2018-09-30  -2017-09-30

 Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt   555 768   234 253

Skatt enligt gällande skattesats  22,0% -122 269 22,0%  -51 536
Ej avdragsgilla kostnader  0,7% -3 812 1,9%  -4 540
Ej skattepliktiga intäkter -13,4% 74 259  0,0%  0 
Skatt hänförlig till tidigare år  0,0% – 0,2%  -390
Kostnader som ska dras av men ej ingår i det redovisade resultatet  0,0% – -0,1%  308
Övrigt  0,0% -5 -0,1%  289 
Redovisad effektiv skatt  9,3% -51 827 23,8%  -55 869

Not 14  Egenutvecklade dataprogram
   2018-09-30 2017-09-30

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början   21 241  –
Internt utvecklade tillgångar  4 052  1 696
Omklassificeringar  – 19 545
Vid årets slut  25 293  21 241

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början  -13 642  –
Omklassificeringar  –  -10 200
Årets avskrivning  -3 123 -3 442
Vid årets slut  -16 765  -13 642

Redovisat värde vid årets slut   8 528  7 599

Av årets internt utvecklade tillgångar avser 3 958 tkr tillgångar under utveckling där ingen avskrivning påbörjats.
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Not 15  Förvärvade dataprogram 
   2018-09-30 2017-09-30

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början   –  –
Nyanskaffningar  8 733 –
Vid årets slut  8 733  –

Redovisat värde vid årets slut   8 733  –

Av årets förvärvade dataprogram avser 8 733 tkr tillgångar under utveckling där ingen avskrivning påbörjats.

Not 16  Licenser
   2018-09-30 2017-09-30

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början   651  –
Nyanskaffningar   – 651
Vid årets slut   651  651

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början   -55  –
Årets avskrivning   -130 -55 
Vid årets slut   -185  -55

Redovisat värde vid årets slut   466  596

Not 17  Goodwill
   2018-09-30 2017-09-30

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  30 348  30 148
Förvärv av inkråm/rörelse  –  2 250
Avyttringar och nedläggning av verksamhet  -1 500 -2 050
Vid årets slut  28 848  30 348

Ackumulerade avskrivningar   
Vid årets början  -28 002  -28 052
Avyttringar och nedläggning av verksamhet  600  1 162
Årets avskrivning  -805 -1 112
Vid årets slut  -28 207  -28 002 
 
Redovisat värde vid årets slut   641  2 346 
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Not 18  Nedlagda utgifter på annans fastighet
   2018-09-30 2017-09-30

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början   19 201  17 911 
Nyanskaffningar   601  1 248
Avyttringar och utrangeringar  -5 918  -99
Omklassificeringar   -100 141
Vid årets slut   13 784  19 201

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början   -10 176  -8 540
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar  5 918  11
Omklassificeringar   5  -141
Årets avskrivning   -1 667 -1 506
Vid årets slut   -5 920  -10 176

Redovisat värde vid årets slut   7 864  9 025

Not 19  Inventarier, verktyg och installationer
   2018-09-30 2017-09-30

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början   187 504  211 065
Nyanskaffningar   6 686  11 965
Avyttringar och utrangeringar   -66 606  -15 987
Omklassificeringar   100 -19 539 
Vid årets slut   127 684  187 504

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början   -134 888  -138 679
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar   66 245  15 367
Omklassificeringar   -5  10 194 
Årets avskrivning på anskaffningsvärden   -20 647 -21 770
Vid årets slut   -89 295  -134 888

Redovisat värde vid årets slut   38 389  52 616 
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Not 20  Andelar i koncernföretag 
   2018-09-30 2017-09-30

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början   –  –
Förvärv   50  –
Avyttring  -50 –
Vid årets slut  –  –

Redovisat värde vid årets slut   –  –

Ett aktiebolagsförvärv har skett under året, Paricencus (559147-5826), som sedan har sålts med tillträde den 28 september 2018.

Not 21  Andra långfristiga värdepappersinnehav
   2018-09-30 2017-09-30

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början   647 647 
Vid årets slut   647  647 

Redovisat värde vid årets slut   647   647

Not 22  Andra långfristiga fordringar
   2018-09-30 2017-09-30

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början   – 100
Avyttringar  – -100
   – –

Redovisat värde vid årets slut   – –

Not 23  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
   2018-09-30 2017-09-30

Hyror   12 043 27 561
Försäkringar   16 948 16 782
Övriga poster   31 133 16 521
  60 124 60 864
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Not 24  Disposition av vinst 
Förslag till disposition av företagets vinst

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 550 762 556, disponeras enligt följande:
Utdelning (21 240 aktier x 23 552,17 kr/aktie)  500 248 077
Balanseras i ny räkning  50 514 479 
Summa  550 762 556 

Not 25  Antal aktier och kvotvärde 
   2018-09-30 2017-09-30

Antal aktier  21 240 21 240
Kvotvärde  100 100 

Not 26  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
   2018-09-30 2017-09-30

Redovisat värde vid årets början   6 672 7 987
Belopp som tagits i anspråk under året   -1 226 -1 315
Redovisat värde vid årets slut   5 446 6 672

Not 27  Uppskjuten skatt
   2018-09-30  
 Uppskjuten Uppskjuten 
 skattefordran skatteskuld Netto

Väsentliga temporära skillnader
Inventarier  458 –  458
Skattemässig värdering av pågående arbete  –  39 050  -39 050
Pensionsavsättningar  1 198 –  1 198
Övrigt 5 229 –  5 229
Uppskjuten skattefordran/skuld  6 885  39 050 -32 165

  2017-09-30  
 Uppskjuten Uppskjuten 
 skattefordran skatteskuld Netto

Väsentliga temporära skillnader
Inventarier  476 –  476
Skattemässig värdering av pågående arbete  –  43 864 -43 864
Pensionsavsättningar  1 468  –  1 468
Uppskjuten skattefordran/skuld  1 944 43 864 -41 920



Not 28  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
   2018-09-30 2017-09-30

Upplupen lön, semester- och övertidsersättning   265 695 228 049
Upplupna sociala avgifter inlusive särskild löneskatt   148 155 134 881
Övriga poster   71 368 45 683
  485 218 408 613

Not 29  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
   2018-09-30 2017-09-30

Ställda säkerheter  Inga Inga
Eventualförpliktelser   Inga Inga

Not 30  Erhållen och erlagd ränta
  2017-10-01 2016-10-01 
   -2018-09-30 -2017-09-30

Erhållen ränta   1 349 1 188
Erlagd ränta   -653 -131 

Not 31  Likvida medel
   2018-09-30 2017-09-30

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden   601 352 253 107
  601 352 253 107

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
– De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
– De kan lätt omvandlas till kassamedel.
– De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Därutöver finns en outnyttjad checkräkningskredit om 200 (200) mkr.
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Not 32  Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
  2017-10-01 2016-10-01 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m   -2018-09-30 -2017-09-30

Avskrivningar   26 372 27 885
Realisationsresultat försäljning av anläggningstillgångar  -2 699 697
Realisationsresultat försäljning av dotterföretag/rörelse   -338 041 413
Övriga ej kassaflödespåverkande poster   -1 226 -1 315
  -315 594 27 680

Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan   2018-09-30 2017-09-30 

Immateriella anläggningstillgångar  – 2 250
Finansiella anläggningstillgångar  50 –
Summa tillgångar  50 2 250

Köpeskilling  50 2 250
Utbetald villkorad köpeskilling   750 –
Avgår: Villkorad köpeskilling ej betald  – -1 250
Utbetald köpeskilling  800 1 000
Påverkan på likvida medel  800 1 000
 
Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan   2018-09-30 2017-09-30 

Avyttrade tillgångar och skulder
Immateriella anläggningstillgångar  – 888
Finansiella anläggningstillgångar  50 –
Summa tillgångar  50 888

Rörelseskulder  500 239
Summa innehav utan bestämmande inflytande, skulder och avsättningar  500 239

Netto försäljningspris  347 669 475
Erhållen villkorad köpeskilling   100 –
Avgår: Personalskulder som övertas av köparen  -500 -239
Erhållen köpeskilling  347 269 236
Avgår: Villkorad betalning ej erhållen  – -100
Påverkan på likvida medel   347 269 136

Not 33  Koncernuppgifter
KPMG AB är ett helägt dotterföretag till Bohlinsgruppen AB, org nr 556360-5301 med säte i Stockholm.

Inköp och försäljning inom koncernen
Vissa tjänster köps in från andra företag inom Bohlinsgruppenkoncernen.
Totalt uppgår inköpen till 37 130 (45 452) tkr medan ingen försäljning har skett.
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Not 34  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat.  

Not 35  Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:  Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning
Balansomslutning:  Totala tillgångar
Soliditet:  Totalt eget kapital och uppskjuten skatt dividerat med totala tillgångar
Nettoomsättning per anställd:  Nettoomsättning dividerat med medeltalet anställda
Personalkostnad per anställd:  Personalkostnad dividerat med medeltalet anställda
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Stockholm den 23 november 2018

Magnus Fagerstedt Mattias Eriksson
Verkställande direktör Styrelseledamot

Tomas Forslund Susann Lundström
Styrelseledamot Styrelseledamot

Annika Melin Jakobsson Joakim Thilstedt
Styrelseledamot Styrelseledamot

Fredrik Waern Björn Hallin
Styrelseledamot Ordförande 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 26 november 2018
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Michael Olsson
Auktoriserad revisor
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Till bolagsstämman i KPMG AB, org.nr 556043-4465

Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för KPMG AB för räken-
skapsåret 1 oktober 2017 - 30 september 2018 med undantag för 
hållbarhetsrapporten på sidorna 9-10. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av KPMG AB:s finansiella ställning per den 30 
september 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde  
för året enligt årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte 
hållbarhetsrapporten på sidorna 9-10. Förvaltningsberättelsen är  
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa  
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är  
oberoende i förhållande till KPMG AB enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och  
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och  
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga  
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om  
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida  
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 

kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller  
åsidosättande av intern kontroll. 

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma gransknings- 
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens upp-
skattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använde antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig  
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identi- 
fierat under revisionen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för KPMG AB 
för räkenskapsåret l oktober 2017 - 30 september 2018 samt av för-
slaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget  
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och  
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är  
oberoende i förhållande till KPMG AB enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övligt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi 
anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvar-
lig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolide-
ringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på  
ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att  
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 

med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti  
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige  
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan  
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag  
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångs-
punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag 
för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade  
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på 
sidorna 9-10 och för att den är upprättad i enlighet med årsredo- 
visningslagen. 

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12  
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.  
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en 
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser 
att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. 

En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Stockholm den 26 november 2018 

Mazars SET Revisionsbyrå AB 

Michael Olsson 
Auktoriserad revisor
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