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KPMG erbjuder:

•  Kvalitetssäkring av årsredovisningen med syfte att säkerställa att den uppfyller
kraven i gällande regelverk samt ser till att informationen är relevant och håller
god kvalitet.

• Stöd vid upprättande av årsredovisning.

•  KPMG:s årsredovisningsmallar. För att underlätta upprättandet av årsredovisningen 
2014 och framåt, har vi tagit fram årsredovisningsmallar anpassade till Bokförings-
nämnden nya K-regelverk. I mallarna fi nns förslag på hur resultat- och balans-
räkning med tillhörande noter kan utformas samt förslag på utformning av eget 
kapitalrapport och kassafl ödesanalys.

I vår rapportering lämnar vi tydliga hänvisningar till varifrån kravet kommer och 
lämnar förslag på förbättringsområden.

Våra verktyg tillsammans med våra redovisningsspecialister säkerställer att 
rapporteringen blir kvalitetssäkrad. Vi kan även hjälpa dig att addera företagsspecifi k 
information som kan vara relevant att förmedla i rapporten.

Med ett helhetsperspektiv på den fi nansiella rapporteringen kan vi hjälpa dig att 
lyfta kvaliteten på rapporteringen. 

Frågor du bör ställa dig:

• Vilken information eftersöks och vad ska informationen användas till?

•  Vilket budskap vill företaget förmedla? Informerar företaget om sin verksamhet
på ett tydligt sätt?

•  Håller den fi nansiella rapporteringen tilläcklig kvalitet, är innehållet tillförlitligt
och relevant?

Med svar på dessa frågor, utöver redovisningsformalia, kan KPMG hjälpa dig att 
kvalitetssäkra de fi nansiella rapporterna.

Läs mer och beställ våra årsredovisningsmallar på kpmg.se/mallar

KPMG kan på ett tidigt
stadium kvalitetssäkra din
årsredovisning. Vi identifi erar
förbättringsområden och ger
dig en genomgång av hur 
K3 kan påverka rapporterna. 
Vi hjälper dig att se till att din
fi nansiella rapport är inom
ramen för gällande regel-
verk och att läsaren får 
ett bra underlag för sina 
ekonomiska beslut.
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