
 

På en succesfuld vækstrejse 
 
På mindre end tre år har KPMG i Danmark nået en ambitiøs milepæl ved at tiltrække 
ca. 500 dygtige medarbejdere med en årlig omsætning på ca. DKK 500 millioner på 
tværs af revision, rådgivning og skat. 
 
Resultatet for regnskabsåret 2016 er seks gange højere end det indtægtsgrundlag, som KPMG 
startede ud med i 2014, og afspejler en vellykket strategi, som differentierer KPMG på det danske 
marked og i Norden. I FY16 har KPMG i Danmark haft et stærkt år med en samlet vækst i 
omsætningen på 30% og er dermed en af de hurtigst voksende revisions- og konsulentvirksomheder i 
Danmark. 
 
"Jeg er stolt over, at KPMG er en af Danmarks hurtigst voksende professionelle servicevirksomheder. 
Vores stærke resultater er baseret på en tilgang, hvor vi stræber efter at være en katalysator for 
forandring og altid levere mest mulig værdi. Vi er glade for, at denne tilgang falder i så god jord hos 
vores kunder," siger Thomas Hofman-Bang, administrerende direktør i KPMG i Danmark. 
 
Omsætningen for regnskabsåret 2016 fordeler sig således: 
  
 Revision af regnskaber og andre revisionsydelser: 31% 

 
Skatterådgivning: 26% 
 

Andre rådgivningsydelser: 43% 

 
Udvidelse af vores services    
 
KPMG har introduceret nye service lines inden for revision i FY16 med fokus på at levere 
rådgivningsydelser inden for revision og regnskab, samt mere datadrevet revision med henblik på at 
kunne yde den mest optimale service til virksomhedernes kunder. Derudover stræber KPMG i 
Danmark efter at blive den betroede rådgiver for mellemstore og større virksomheder med initiativet 
“KPMG Enterprise”. Derfor har KPMG udvidet sine kompetencecentre til også at omfatte Aalborg og 
Kolding, og har nu i alt fem kontorer, som opererer i en agil opsætning. 
 
I Advisory har KPMG etableret en ny service line, NewTech, der rådgiver kunder på tværs af industrier 
i Danmark og Norden, og som opererer i krydsfeltet mellem forretningsstrategi og disruptive nye 
teknologier, såsom kunstig intelligens og Robotic Process Automation (RPA). KPMG opbygger, 
implementerer og analyserer forretningscases, og sikrer samtidig et hurtigt afkast af investeringen. 
KPMG er fornylig blevet rated som førende blandt revisions- og konsulentfirmaer, og for at være med 
helt fremme på innovationsfronten i forhold til Data & Analytics af analysefirmaet Forrester. Det er et 
resultat af KPMG's omfattende investeringer og fokuserede indsats i forhold til datadrevet analytics 
og digitale leverancer.   
 
Skattelandskabet har ændret sig markant, og KPMG ser et stigende behov for professional rådgivning, 
som kræver en bredere palette af services inden for skatterådgivning. Vores højt specialiserede 
ekspertteams har med stor succes arbejdet på en lang række skattemæssige problemstillinger på 
tværs af vores kunders virksomheder, hvilket har resulteret i stærk vækst. 
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Investering i medarbejdere og fokus på diversitet 

Investering i medarbejdere er også en strategisk prioritet for KPMG, da de er grundlaget for 
virksomhedernes succes. I FY16 blev 69 medarbejdere forfremmet på tværs af service lines og 
stillinger, og tre nye partnere blev udnævnt for at styrke partnergruppen. Derudover er kønsdiversitet 
højt på ledelsesagendaen. 40% af bestyrelsesmedlemmerne i KPMG P/S er i øjeblikket kvinder, 
hvorimod 40% af medarbejderstaben er kvinder. Der er et stærkt fokus på at forbedre 
kønsfordelingen i de næste år, både i forhold til medarbejderstaben og i ledelsesteamet. Udover den 
sociale forpligtelse at skabe lige muligheder for alle uanset køn, så skaber en varieret 
medarbejderstab bedre resultater sammen. Det er derfor KPMG's mål fortsat at forbedre 
kønsfordelingen i løbet af de kommende år, således at 50% af medarbejderstaben vil bestå af kvinder 
inden for de næste tre år, og at der er mindst en kvindelig repræsentant i ledelsesteamet. 
 

Kontrolleret og lønsom vækst  
KPMG vil fokusere på at vokse kontrolleret og lønsomt i FY16-17. Det overordnede marked vokser, og 
KPMG forventer en stigende efterspørgsel efter services på tværs af revision, skat og rådgivning. 
KPMG stræber efter at blive kundernes foretrukne valg ved at løse de problemstillinger, som betyder 
mest for dem og konstant at fokusere på kvalitet samt fremragende service. 
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