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Kynningarblað
Skattframtöl,
ársreikningagerð,
bókhaldsþjónusta,
launavinnsla og fjármálalæsi.
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Traust og fagmannleg þjónusta
Accountant – bókhald og skattaráðgjöf ehf. starfar á sviði bókhalds og rekstrarráðgjafar. Fyrirtækið sérhæfir sig í þjónustu við lítil og
meðalstór fyrirtæki og veitir persónulega og fyrsta flokks þjónustu.

F

yrirtækið Accountant – bókhald og skattaráðgjöf ehf.
hefur um tíu ára skeið sérhæft
sig í bókhaldi, skattframtölum og
ársreikningagerð auk þess sem það
veitir alhliða rekstrar- og skattaráðgjöf til innlendra fyrirtækja og á alþjóðamarkaði. Óskar Sigurðsson,
eigandi fyrirtækisins, segir stofuna
sérhæfa sig helst í litlum og meðalstórum fyrirtækjum og viðskiptavinir hennar spanni frá fyrirtækjum
í sjávarútvegi til kvikmyndagerðar.
„Þjónusta okkar er mjög fjölbreytt.
Við sjáum um vinnslu bókhalds fyrir
flestar gerðir fyrirtækja og sjáum
einnig um vinnslu skattaframtals
og annarra gagna til skattayfirvalda.
Við sjáum um innheimtu reikninga
í samstarfi við innheimtufyrirtækið
Momentum auk þess sem vinnum
við ársreikninga fyrirtækja og viðskipta- og rekstraráætlanir.“
Af öðrum mikilvægum þjónustuþáttum Accountant nefnir Óskar fjárhagsstýringu þar sem
rekstraraðilar fá lykilupplýsingar
um rekstur fyrirtækja sinna. „Viðskiptavinir fá einnig að vita hvað
skal greiða á hverjum tíma í opinber gjöld því tap vegna dráttarvaxta
og álags á skatta lítilla og meðalstórra fyrirtækja er allt of mikið
í dag. Þennan kostnað ættu allir
stjórnendur lítilla og meðalstórra

fyrirtækja að reyna að taka út sem
fyrst. Vegna síðbúinna skila á virðisaukaskatti og staðgreiðslu eru fyrirtæki að greiða hærri opinber gjöld
en þau þyrftu að greiða. Með skjótri
og góðri fjármálavinnslu má koma
í veg fyrir þennan kostnað og fyrirtæki greiðir staðgreiðslu og virðisaukaskatt á réttum tíma. Þess vegna
mun Accountant vera með tilboð í
dag á vefsetrinu www.aha.is þar sem
framtal einstaklings verður á 5.990
kr. og framtal hjóna á 6.990 kr.“
Accountant sérhæfir sig einnig
í ráðgjöf til erlendra aðila sem eru
í viðskiptum hér á landi og vilja til
dæmis stofna fyrirtæki eða vilja leita
sér almennra upplýsinga um skattaog atvinnumál hér á landi.
Óskar segir markmið Accountant
einfalt, að veita persónulega og
fyrsta flokks þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga. „Fyrirtækið
tekur að sér bókhald fyrir fyrirtæki,
félagasamtök, húsfélög og einstaklinga í rekstri. Við veitum stórum
og ólíkum hópi trausta þjónustu og
er mikil ánægja með vinnubrögð
okkar.“
Allar nánari upplýsingar um
þjónustuframboð Accountant má
finna á www.accountant.is.

„Við sjáum um vinnslu bókhalds fyrir flestar gerðir fyrirtækja,“ segir Óskar Sigurðsson, framkvæmdastjóri Accountant – bókhalds og
MYND/ GVA
skattaráðgjafar ehf.
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■ Reykjanesbæ
■ Reykjavík

KPMG

■ Borgarnesi
■ Skagaströnd

KPMG

■ Sauðárkróki

KPMG

■ Dalvík

KPMG

■ Akureyri
■ Reyðarfirði
■ Egilsstöðum
■ Höfn í Hornafirði
■ Selfossi

Uppgjörsdagar KPMG um allt land
Um þessar mundir eru uppgjörsdagar á skrifstofum KPMG um land allt og geta stjórnendur minni og meðalstórra fyrirtækja fengið
fast tilboð í gerð ársreiknings og skattframtals. Jafnframt er hægt að fá tilboð í önnur verkefni eins og bókhald og launavinnslu.

U

ppgjörs- og bókhaldssvið
KPMG sinnir margs konar
þjónustu sem nýtist fyrirtækjum af öllum stærðum og
gerðum líkt og í bókhaldi, uppgjörum, gerð ársreikninga, skattskilum og launavinnslu. Á sviðinu
vinnur reynslumikið og vel þjálfað
starfsfólk bæði í Reykjavík og á
landsbyggðinni.

Bókhald frá a til ö
Uppgjörs- og bókhaldssvið KPMG
sinnir margs konar þjónustu,
svo sem bókhaldi, upp gjörum,
gerð ársreikninga, skattskilum
og launavinnslu. „Við bjóðum
upp á alla almenna bókhaldsþjónustu í DK-fjárhagsbókhaldi
en höfum jafnframt þekkingu á

öðrum bókhaldskerfum sem eru
á markaðnum á borð við Navision,
Axapta, TOK, TOK+, Stólpa og
Ópusallt,“ segir Eyvindur Albertsson, löggiltur endurskoðandi á
uppgjörs- og bókhaldssviði. Þegar
bókhald hvers virðisaukaskattstímabils hefur verið fært og afstemmt útbúa starfsmenn sviðsins
virðisaukaskattskýrslu fyrir tímabilið sé viðskiptavinurinn í virðisaukaskattskyldum rekstri. „Þá
sjáum við um að senda skýrsluna
í rafrænu formi til skattstjóra og
viðskiptavinurinn getur greitt
hana í heimabanka sínum,“ útskýrir Eyvindur og bendir á að
sum fyrirtæki kjósi að fá bókara
frá KPMG til að koma til sín og
vinna í þeirra eigin tölvukerfum.

Uppgjörsdagar KPMG
Nú eru uppgjörsdagar á skrifstofum KPMG
um land allt og geta stjórnendur minni og
meðalstórra fyrirtækja fengið fast tilboð í gerð
ársreiknings og skattframtals.
Jafnframt er hægt að fá tilboð í önnur verkefni
eins og bókhald og launavinnslu.
Hringdu í síma 545 6000 eða sendu
tölvupóst á uppgjor@kpmg.is og fáðu
fast verðtilboð fyrir þinn rekstur.

kpmg.is

„Sú þjónusta okkar hefur mælst
mjög vel fyrir.“

Gerð ársreikninga
Uppgjörs- og bókhaldssvið býður
viðskiptavinum sínum faglega og
ekki síst áreiðanlega þjónustu við
gerð ársreikninga og árshlutareikninga hvort sem viðskiptav inurinn færir bók hald sitt
sjálfur eða það er fært hjá KPMG.
„Við getum tekið við rafrænum
færslum til uppgjörs úr öllum
helstu bókhaldskerfum sem eru á
markaðnum,“ segir Eyvindur.

Skattframtöl
fyrir einstaklinga og fyrirtæki
„Við önnumst gerð skattframtala,
bæði fyrir einstaklinga og fyrir-

tæki,“ segir Eyvindur og bendir á
að á uppgjörs- og bókhaldssviði
starfi löggiltir endurskoðendur og
sérfræðingar á sviði skattamála.
„Þá störfum við einnig í náinni
samvinnu við skatta- og lögfræðisvið KPMG,“ segir hann. Einnig er
veitt skattaleg ráðgjöf á sviðinu.
„Þá tökum við að okkur að svara
kærum og fyrirspurnum skatt yfirvalda ef þess er óskað.“

Launaútreikningur
er oft flókinn
Eyvindur segir æ algengara að
bæði stórir og smáir rekstraraðilar fái utanaðkomandi aðila til
að sjá um launaútreikninga hvort
sem er að hluta til eða öllu leyti.
„ Ástæðan er meðal annars sú að

launaútreikningur er oft flókinn og
ekki síður sú launaleynd sem oft er
krafist að viðhöfð sé í fyrir tækjum,“
segir Eyvindur en uppgjörs- og
bókhaldssvið KPMG annast launavinnslur fyrir rekstrar aðila og
félög. „Við færum launabókhald,
sendum launamönnum launaseðla á pappír eða í rafrænu formi,
útbúum skilagreinar til lífeyrissjóða, stéttarfélaga og skattyfirvalda,“ segir hann en í árslok eru
útbúnir launamiðar og þeir sendir
skattyfirvöldum og launþegum
ef þess er óskað. „Ef viðskiptavinurinn færir sjálfur fjárhagsbókhald sitt sendum við honum
dagbókarskrá yfir launavinnslur,
annaðhvort til innsláttar eða á rafrænu formi til innlestrar.“
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Kennsla í fjármálalæsi mikilvæg
Breki Karlsson, stofnandi og forstöðumaður Stofnunar um fjármálalæsi, hóf baráttu sína fyrir bættu fjármálalæsi Íslendinga eftir að hann lenti sjálfur í fjárhagslegum kröggum.
„Það er mín trú að maður eigi að reyna
að skilja við hlutina ögn betur en þegar
maður tók við þeim. Ég lenti í fjárhagslegu áfalli árið 2001 eftir að hafa skrifað
upp á ábyrgð fyrir fyrirtæki sem ég átti
hlut í. Ég hugsaði með mér að það hefði
nú verið betra að læra þetta á bók en á
eigin skinni,“ segir Breki.

Kennsla í skólum
Fjármálalæsi hefur lítið verið kennt í
skólum hingað til og er það eitt af baráttumálum Breka. „Krakkar læra allt
um það hvernig Snorri Sturluson lifði og
dó og um afrek Egils Skallagrímssonar
en ekkert um það hvernig á að haga
sér í fjármálum. Enn í dag þarf fólk að
finna úr því með því að hlaupa á veggi.
Þó stendur það til bóta og unnið er að
bættu fjármálalæsi víða.“
Í nýrri námsskrá grunn –og framhaldsskóla er kveðið á um kennslu í fjármálalæsi og nýlega var skipuð nefnd á
vegum menntamálaráðuneytisins sem
fjallar um það hvernig henni skuli háttað.
„Það er þó ekki enn búið að ákveða
hvernig þessi kennsla skuli fara fram.“

Hvað er fjármálalæsi?

Í nýrri námsskrá grunn- og framhaldsskóla er kveðið á um kennslu í fjármálalæsi en ekki er enn búið að ákveða hvernig þessi kennsla skuli fara
fram.

Það eru þrír hlutir sem fjármálalæsi
snýst um. „Þekking, hegðun og viðhorf en við viljum hafa áhrif á hegðun. Það gerum við í gegnum þekkingu
og viðhorf. Þetta þarf þó ekki að fara
saman. Það er hægt að kenna fólki alls
kyns hluti en það er ekki þar með sagt
að það fari eftir þeim.“ Líkurnar aukast

Brynhildur Björnsdóttir og Svava Huld Þórðardóttir hjá Hagsýn matreiða bókhaldsMYND/GVA
upplýsingar á mannamáli.

Yfirsýn og hugarró í fjármálum lítilla fyrirtækja
Hagsýn sérhæfir sig í bókhaldi og fjármálum lítilla
og meðalstórra fyrirtækja. Allar upplýsingar eru
unnar mánaðarlega svo stjórnendur hafa ávallt
yfirsýn.
„Við matreiðum upplýsingarnar svo allir skilji og reynum að forðast
sérhæfð fjármálahugtök. Við vinnum einnig upplýsingarnar mánaðarlega svo atvinnurekandinn sjái allar sveiflur og geti byggt reksturinn
á þeim,“ útskýrir Brynhildur S. Björnsdóttir en hún stofnaði Hagsýn
ásamt Svövu Huld Þórðardóttur fyrir þremur árum, með áherslu á bókhaldsþjónustu við lítil og meðalstór fyrirtæki.
„Við þjónustum þann hóp sem ekki er kominn á það stig að ráða
sérhæfðan fjármálastjóra og skortir kannski þekkingu á þessu sviði,
áhuga og tíma. Þó vinnum við einnig með fjármálastjórum sem vilja
láta matreiða upplýsingarnar fyrir sig eins og við gerum,“ segir Brynhildur og bætir við að miklu máli geti skipt fyrir lítil fyrirtæki að geta
gengið að rekstrarupplýsingum vísum um hver mánaðamót. Þá útbúi
Hagsýn myndrænt rekstraryfirlit annan hvern mánuð sem fyrirtækin
geti nýtt sem stjórnborð. „Þau fyrirtæki sem þurfa á fjárfestum að halda
þurfa til dæmis að geta sýnt fram á yfirlit yfir reksturinn og þá liggur
þetta alltaf tilbúið hjá okkur. Eins greiðsludreifum við álaginu yfir árið
svo fyrirtækin þurfa ekki að eiga við þunga greiðslupósta tvisvar á ári.“

En hvernig fyrirtæki nýta sér þjónustu Hagsýnar?
„Viðskiptavinir okkar eru að stærstum hluta ör- og lítil fyrirtæki.
Margir eru í skapandi greinum, eða að selja hugvit, sérfræðingar,
fræðimenn, iðn-, tækni- og nýsköpunarfyrirtæki. Það er greinilega þörf
á þessari þjónustu og viðtökurnar hafa verið fram úr okkar björtustu
vonum.“ www.hagsyn.is

þó á bættri hegðun
eftir því sem þekking
eykst og viðhorfin
breytast.

frá 6-14 ára aldurs stofna þau svo fyrirtæki í þágu samfélagsins. „Mörg þúsund fyrirtæki hafa verið stofnuð víða
um heim. Á Indlandi sáu krakkarnir að
margir hættu í skóla og áttuðu sig á því
Sjónvarpsþættir
að ástæðan var sú að þeir höfðu ekki
og bók
efni á dýrum skólabókum. Þau stofnSjónvarpsþættirnir
uðu því eigin bóksölu og fækkuðu milliliðum. Bókaverð lækkaði og fleiri gátu
Breki Karlsson segir „Ferð til fjár“ sem
fjármálalæsi snúast Brek i gerði voru
farið í skóla. Hagnaðurinn af sölunni
um þrjá hluti; Þekk- sýndir í Ríkissjónvar svo notaður til að reisa salernisingu, hegðun og
varpinu í janúar aðstöðuna í skólanum sem ekki var til
viðhorf.
2010. Í framhaldi staðar,“ segir Breki. Í þessu héraði á
var kennslubókin „Ferð til fjár“ gefin Indlandi eru nú, tveimur árum síðar,
út. „Hvort tveggja er notað í kennslu um tuttugu skólar og njóta þeir góðs af
í nokkrum framhaldsskólum sem er þessari hugmynd og skólabókaverð er
mjög jákvætt.“
lægra en það var áður. „Hagnaðurinn
er ávallt notaður til að bæta aðstöðuna
Aflatún  Kennsluefni fyrir börn
í skólanum, kaupa mat eða annað sem
Aflatún er námsefni fyrir 6-14 ára bætir samfélagið.“
Þessi kennsluaðferð
krakka. Þar er fléttað saman
er nú notuð á Bolungasamfélagsábyrgð, ný sköpun
og fjármálalæsi. Námsefnið er
vík með góðum árangri.
kennt víða um heim og njóta
„Svo eru nokkrir skólar í
þess um 1,3 milljarðar barna.
Reykjavík að fara af stað
„Krökkum frá sex ára aldri er
með þessa kennslu.“ Það
kennt margt, allt frá réttindum
er því ýmislegt að gerast
sínum samkvæmt Barnasáttog verður spennandi að
mála Sameinuðu þjóðanna
sjá hvað framtíðin ber í
skauti sér í þessum efnum.
og þeim skyldum sem þeim
Á heimasíðu Stofnunar um
fylgja yfir í það hvað það
fjármálalæsi, www.fe.is,
þýðir að búa í sam félagi.“ Í
framhaldi fara þau að skoða
eru nánari upplýsingar um
samfélagið og kanna hvort Sjónvarpsþættirnir
það helsta sem tengist
eitthvað megi betur fara „Ferð til fjár“ voru sýndir á
fjármálalæsi; rannsóknir,
RÚV og í framhaldi kom út
kennsluefni, greinar, fyrirog koma með tillögur að kennslubók í fjármálalæsi
lestrar og fleira.
endurbótum. Á hverju ári með sama nafni.

