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Hvern hefði grunað fyrir fáeinum 
árum að allt yrði komið í skýin? 
Hér erum við ekki að tala um 

litla skýjahnoðra, heldur öflugan bók-
halds- og viðskiptahugbúnað, Office 
365, viðskiptatengslanet, sjávarútvegs-, 
sveitar félaga- og verslunarkerfi ásamt 
fjölda annarra lausna. Nú horfum við 
ekki lengur inn í kompur þar sem hug-
búnaðurinn er hýstur með öllum þeim 
rekstrarkostnaði sem því fylgir heldur 
horfum við fram á við, til skýjanna.

Öflugt bókhaldskerfi í áskrift
Wise býður eitt öflugasta bókhaldskerfi 
landsins í mánaðarlegri áskrift, NAV 
í áskrift, sem hýst er í tölvuskýjum. 
Lausnin er einstaklega hagkvæm og 
þægileg en greitt er mánaðarlegt gjald 
fyrir hugbúnað, uppfærslu- og þjón-
ustugjöld ásamt hýsingu í fullkomnu 
og öruggu tækniumhverfi.

Innifalið er vistun gagna, afritun, ör-
yggisvarnir og SQL gagnagrunnur.

NAV áskriftin inniheldur fjárhags-
bókhald, viðskiptavina- og lánar-
drottnakerfi, innkaupakerfi, birgða-
kerfi, markaðs- og sölukerfi, eignakerfi 
og takmarkaðan fjölda fyrirtækja.

Við leitumst öll við að ná hagræð-
ingu í rekstrinum okkar. NAV í áskrift 
er hagkvæmur kostur þar sem hægt 
er að hafa breytilegan fjölda notenda 
að kerfinu eftir því sem hentar í hverj-
um mánuði sem heldur kostnaðinum í 
lágmarki. Ertu með fleiri starfsmenn í 
vinnu að sumri til eða um jólin? Bættu 
við þeim notendum sem þú þarft á því 
tímabili. Kostnaður við uppsetningu 
er í lágmarki þar sem engin þörf er á 
kaupum á miðlægum tölvubúnaði eða 
hugbúnaðarleyfum.

Hvað þarftu meira fyrir reksturinn? 
Ef stöðluð áskriftarleið hentar ekki, 
býður Wise upp á aðrar hýsingarleiðir 
með meiri sveigjanleika og fjölda við-
bótarlausna sem auðvelda þér vinnuna 
og aðgengi að lykilupplýsingum.

Veldu þá hýsingu sem hentar þínum rekstri
Val er um þrjár gerðir af hýsingu eftir 
því hvað hentar hverju fyrirtæki: NAV í 
áskrift, NAV einkaleigu og NAV einka-
hýsingu. Hýsing gerir bókhaldið að-
gengilegt hvaðan sem er í heiminum. 
Gögnin eru geymd í hátæknitölvu-
verum þar sem færustu sérfræðingar 
Microsoft sjá um að gögnin séu örugg 
og að hægt sé að nálgast þau hvar 
og hvenær sem þér hentar. Hýst er í 
gagnaveri Microsoft Azure sem talið er 
eitt það öruggasta og öflugasta sinnar 
tegundar í heiminum.

NAV í áskrift er hentug hýsingar-
leið fyrir þá viðskiptavini sem eru með 
staðlaða NAV áskriftarleið og engar sér-
breytingar á kerfinu.

NAV einkaleiga hentar vel fyrir þá 
viðskiptavini sem vilja getað lagað 

kerfið að sínum þörfum og bætt við 
sérlausnum.

NAV einkahýsing á vel við fyrir þá 
viðskiptavini sem eiga hugbúnaðarleyf-
in sín en vilja nýta sér skýjaþjónustur til 
að auka öryggi og uppitíma ásamt því 
að hafa aðgang að bókhaldinu hvaðan 
sem er. Með því sparast einnig rekstrar-
kostnaður við vélbúnað og umsjón kerf-
isins.

Hægt er að hýsa allar studdar út-
gáfur af Microsoft Dynamics NAV bók-
haldshugbúnaðinum. Öll hýst kerfi eru 
uppsett og þeim viðhaldið af vottuðum 
sérfræðingum. Hýsing á bókhaldsþjón-
ustu er hagkvæmur kostur fyrir fyrir-
tæki af öllum stærðargráðum hvort 
sem þú ert með 1 eða 100 notendur.

Aðgengilegt hvar og hvenær sem er
Krafa nútímans er að hafa gott aðgengi 
að upplýsingum og geta nálgast gögnin 
með ýmsu móti. Microsoft Office 365 
er einn vinsælasti skrifstofuhugbúnað-
ur í heiminum í dag og fæst nú einnig í 
áskrift gegn föstu mánaðarlegu gjaldi.

Hver notandi hefur 1 TB gagna-
hólf til að vista gögnin sín í skýinu en 
hægt er að keyra Office hugbúnaðinn 
á vél notanda og/eða í gegnum vafra. 
Með því að velja Microsoft Office 365 í 
áskrift sparar þú fjárfestingu í vélbún-
aði, afritunarbúnaði og hugbúnaðar-
leyfum.

Sérlausnir í áskrift
Wise hefur þróað fjölda sérlausna fyrir 
íslenskan og erlendan markað og er 
nú hægt að fá þær helstu í mánaðar-
legri áskrift og hýsingu. Hér má nefna 
aukna virkni fyrir NAV, viðskipta-

lausnir, viðskiptagreind, sveitarfélaga-
lausnir og WiseFish sjávarútvegslausn-
ir sem innihalda lausnir fyrir alla virð-
iskeðju sjávar útvegsins frá vinnslu 
og framleiðslu til útflutnings, sölu og 
dreifingar.

Verslunarlausnir eru nýjung í hýs-
ingu Wise með tengingu við Centara 
afgreiðslukerfið fyrir verslanir og veit-
ingahús. Centara býður upp á sveigjan-
legt viðmót allt frá einfaldri afgreiðslu 
yfir í f lóknari útfærslur fyrir stórfyrir-
tæki.

Einfaldaðu reksturinn og horfðu 
fram á við, til skýjanna.

Bókhald er öruggt í skýjum
Eitt öflugasta bókhaldskerfi landsins, Microsoft Dynamics NAV, er hýst í tölvuskýjum og fæst í áskrift. Hagkvæm og þægileg lausn 
þar sem greitt er mánaðarlegt gjald fyrir hugbúnað, uppfærslu- og þjónustugjöld ásamt hýsingu í fullkomnu tækniumhverfi.

Nú horfum við ekki lengur inn í kompur þar sem hugbúnaðurinn er hýstur með tilheyrandi rekstrarkostnaði heldur horfum fram á við, til skýjanna. MYND/GVA
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Fullbúin viðskiptalausn í áskrift
 Microsoft Dynamics NAV 

Wise býður eitt mest selda bókhaldskerfi landsins
í mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk

Lágmarkaðu kostnaðinn og kynntu þér málið á navaskrift.is.
Aðgangur að Office 365 fylgir með.*
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Félag löggiltra endurskoðenda 
(FLE) var stofnað árið 1935 
og voru félagsmenn í lok síð-

asta starfsárs 385 talsins, þar af eru 
karlar í meirihluta eða 289 talsins 
en konurnar eru 96 eða fjórðung-
ur félagsmanna. Konur sækja í sig 
veðrið í þessari stétt, en þess má 
geta að fyrsta konan fékk löggild-
ingu til endurskoðunarstarfa og 
inngöngu í félagið árið 1975.

Að sögn Sigurðar B. Arnþórs-
sonar, framkvæmdastjóra FLE, er 
nýliðun í stéttinni háð því hversu 
margir standast löggildingarpróf-
in sem haldin eru á hverju hausti. 
„Undanfarin ár hafa að jafnaði um 
þrjátíu prósent þeirra sem þreyta 
prófin náð lágmarkseinkunn, enda 
prófin erfið og krafan um lág-
markseinkunn há. Það hafa því að 
meðaltali um tíu löggiltir endur-
skoðendur bæst í hópinn undan-
farin ár. Frá árinu 2000 hefur þeim 
fjölgað um 55 prósent og starfa nú 
um 260 endurskoðendur við fagið 
eða um tveir þriðju félagsmanna.“

Til þess að hljóta löggildingu 
sem endurskoðandi þarf viðkom-
andi einstaklingur að hafa lokið 
meistaranámi í endurskoðun og 
reikningsskilum, hann verður að 

hafa lokið þriggja ára starfsþjálf-
un við endurskoðun og hann þarf 
að hafa staðist sérstakt löggild-
ingarpróf. Til að viðhalda réttind-
um sínum þarf endurskoðand-
inn að uppfylla kröfur um endur-
menntun sem eru að lágmarki 120 
klukkustundir á þriggja ára tíma-
bili.

Lögbundin verkefni
Hlutverk og ábyrgð endurskoð-
enda ákvarðast af lögum og al-
þjóðlegum endurskoðunarstöðl-
um (ISA). Í lögum um endurskoð-
endur er endurskoðun skilgreind á 
eftirfarandi hátt: „Óháð og kerfis-
bundin öflun gagna og mat á þeim 
í þeim tilgangi að láta í ljós rökstutt 
og faglegt álit endurskoðanda um 
áreiðanleika þeirra og framsetn-
ingu í samræmi við lög, settar 
reikningsskilareglur eða önnur 
skilyrði sem fram koma í álits-
gerðinni.“

Sigurður segir að verkefnum 
endurskoðenda megi í megin-
atriðum skipta í tvo flokka; lög-
bundin verkefni og önnur verkefni. 
„Krafa um að fyrirtæki og stofn-
anir sem uppfylla tiltekin skilyrði 
skuli kjósa sér endurskoðanda er 

sett fram í ýmsum lögum, svo sem 
lögum um ársreikninga, lögum um 
hlutafélög og lögum um fjármála-
fyrirtæki. Jafnframt er í ýmsum 
lögum áskilið að endurskoðend-
ur komi að lausn sérhæfðra verk-
efna til dæmis við stofnun og slit 
félaga.“

Endurskoðandi er oftast kos-
inn á aðalfundi hvort sem um lög-
bundna endurskoðun eða val-
kvæða endurskoðun er að ræða. 
Enginn munur er á endurskoðun 
sem bundin er í lögum og þeirri 
sem fyrirtæki hafa sjálf ákveðið 
að láta vinna.

Önnur verkefni endurskoðenda
Sigurður bætir við að þess sé ekki 
krafist að allir ársreikningar séu 

endurskoðaðir. „Þeir sem ekki eru 
skyldugir til að leggja fram endur-
skoðaða ársreikninga geta engu 
að síður óskað eftir endurskoð-
un þeirra til þess að auka traust 
á upplýsingum sem í þeim eru. 
Endurskoðendur hafa, á grund-
velli menntunar sinnar og starfs-
reynslu, sérþekkingu á reiknings-
skilum, skattskilum og ýmsum 
öðrum sviðum er snerta fjármál 
og rekstur sem gerir að fyrirtæki 

og stofnanir sækjast eftir þjónustu 
endurskoðanda til ýmissa annarra 
starfa en endurskoðunar,“ útskýr-
ir hann.

Örfá dæmi um önnur verkefni 
sem endurskoðendur geta komið 
að eru könnun ársreikninga og árs-
hlutareikninga, færsla bókhalds, 
aðstoð við gerð ársreikninga og 
skattframtala, innri endurskoð-
un og ýmis fjármála- og rekstrar-
ráðgjöf.

Fjöldi löggiltra endurskoðenda 
aukist nokkuð undanfarin ár
Hlutverk endurskoðenda er að staðfesta upplýsingar sem birtast í ársreikningum og felst ábyrgð þeirra í því áliti sem þeir láta í ljós á 
ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Starf þeirra er þó fjölbreyttara en margir halda.

Störf endurskoðenda eru fjölbreyttari en margir eiga von á. Konur sækja í sig veðrið í stéttinni. 

Sigurður B. Arnþórsson, framkvæmda-
stjóri Félags löggiltra endurskoðenda.

Fakta er rótgróið hugbún-
aðarfyrirtæki sem stofn-
að var árið 1986. Árið 2007 

tók starfsfólk fyrirtækisins þá 
ákvörðun að smíða nýja kyn-
slóð netbókhaldskerfis með þá 
sýn að auðvelda fyrirtækjum 
reksturinn, gera hann óháð-
ari staðsetningu og auka afköst 
við bókhaldsstörf með nútíma-
tækni. Bókhaldskerfi á netinu eru 
komin til að vera, enda hafa þau 
ýmsa yfirburði yfir eldri kerfi sem 
krefjast uppsetningar og sérstaks 
reksturs. „Við hjá Fakta höfum 
unnið að þróun nútíma bók-
halds- og viðskiptakerfis á net-
inu, fyrir innlendan og alþjóðleg-
an markað undir nafninu Regla, 
frá árinu 2007. Viðtökur notenda 
hafa verið einstaklega góðar og 
mikil ánægja ríkt með kerfin. Til 
dæmis má nefna að launakerfið 
okkar hefur heppnast mjög vel 
og hefur það komið okkur á óvart 
hversu margir einyrkjar nýta sér 
það. Í dag eru rúmlega sjö hundr-
uð fyrirtæki notendur að Reglu 
og fer þeim hratt fjölgandi, allt 
frá einyrkjum til fyrirtækja sem 
gefa út yfir þúsund reikninga á 
mánuði,“ segir Kjartan Ólafsson, 
framkvæmdastjóri Fakta.

Lærir endurteknar færslur
Regla er af nýrri kynslóð net-
bókhaldskerfa sem gengur bæði 
á PC- og Apple-tölvur. Kerfið er 
samþykkt af RSK og nýtir sér 
rafræn tengsl við RSK (VSK og 
staðgreiðsla), bankana (færslur 
af reikningum og kreditkortum 
sem og innheimtukröfur), líf-

eyrissjóði og fleira. „Regla notar 
þekkingargrunn og getur lært 
að færa endurteknar færslur og 
þannig minnkað vinnu og auð-
veldað bókhaldið verulega. Við 
leggjum mikið upp úr því að 
öll samskipti kerfisins við ytri 
aðila svo sem bankana, RSK, 
stéttarfélög og lífeyrissjóði séu 
um nútíma vefþjónustuteng-
ingar. Einnig er lögð áhersla á 
að aðrir hugbúnaðarframleið-
endur geti tengst okkar kerfum 
um öflugar vefþjónustur þann-
ig að kerfi annarra framleiðenda 
geti kallað á þjónustu kerfisins, 
til dæmis að gefa út reikning 
þó þau kerfi séu staðsett ann-
ars staðar í heiminum,“ útskýr-
ir Kjartan.

Rafrænir reikningar
Undanfarna mánuði hefur 
þeim aðilum sem senda raf-
ræna reikninga úr Reglu fjölgað 
mikið. „Þessi þróun mun halda 
áfram og valda byltingu í bók-
haldsvinnslu og að sjálfsögðu 
ætlum við okkur að vera þar í 
fararbroddi,“ bætir Kjartan við.

Enginn stofnkostnaður
Kerfið er hreint netkerfi í ský-
inu, það er enginn stofnkostn-
aður heldur aðeins sanngjarnt 
áskriftargjald eftir frían þrjátíu 
daga prufutíma. „Kerfið þarfn-
ast engrar uppsetningar sem 
þýðir að það er aðgengilegt hvar 
og hvenær sem er. Rekstrarör-
yggi kerfisins er mjög gott og eru 
gögnin vistuð hjá viðurkenndum 
hýsingaraðila með ISO-vottun.“

Líka fyrir bókhaldsstofur
Þar sem margir notendur geta 
unnið í kerfinu samtímis hefur 
það komið vel út fyrir notendur 
sem vilja skrifa sína reikninga 
og laun sjálfir en bókhaldsstof-
an fylgist með og sér um bók-
haldið að öðru leyti. Að sögn 
Kjartans eru bókhaldsstofur 
almennt ánægðar með Reglu 
og segir hann dæmi um að þær 
hafi náð að tvöfalda afköst bók-
haldsskráningar með notkun á 
kerfinu.

Margar nýjungar í vinnslu
Fimm manna öf lugt þróunar-
teymi hugbúnaðar- og bókhalds-
sérfræðinga hefur þróað Reglu 
jafnt og þétt. Í kerfinu er nú til 
staðar fjárhagsbókhald, sölu-
kerfi, launakerfi, verkbókhald, 
áskriftarkerfi og rafrænir reikn-
ingar. „Margar nýjungar eru í 
vinnslu, til dæmis endurbætt að-
gengi frá spjaldtölvum, notkun 
snjallsíma, afgreiðslukerfi fyrir 
verslanir og enn aukin sjálfvirkni 
í bókhaldi. Við munum halda 

áfram öf lugu þróunarstarfi til 
að tryggja að viðskiptavinir 
okkar séu ávallt í fararbroddi og 
við teljum framtíðina bjarta enda 
fjölgar notendum kerfisins hratt. 
Við erum sérlega ánægð með að 
við fáum mikinn fjölda nýrra 
notenda vegna meðmæla núver-
andi notenda. Auk tæknilegr-
ar þróunar þá horfum við á nýja 
markaði, bæði erlendis og meðal 
stærri fyrirtækja. Við ætlum að 
verða besta íslenska bókhalds-
kerfið,“ segir Kjartan.

Verðum með besta bókhaldskerfið
Við smíði netbókhaldskerfisins Reglu var lögð áhersla á ýmsa þætti sem aukið gætu afköst og gæði bókhaldsvinnu. Kerfið sækir færslur 
beint af bankareikningum, nýtir öflugan þekkingargrunn og sjálfvirkni til að flýta fyrir bókun. Kerfið er mjög einfalt og þægilegt í notkun.

Þróunarteymi Reglu. Fimm manna öflugt þróunarteymi hefur þróað Reglu jafnt og þétt. Að sögn Kjartans, framkvæmdastjóra Fakta, eru 
bókhaldskerfi á netinu komin til að vera, enda hafa þau ýmsa yfirburði yfir eldri kerfi sem krefjast uppsetningar og sérstaks rekstrar.
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Fyrirtæki geta lækkað rekstrar-
kostnað um allt að 30 pró-
sent með því að útvista fjár-
málaferlum til Fjárvakurs. Auk 
þess getur margvíslegur annar 
ávinningur fylgt útvistun eins 
og aukin áhersla á kjarnastarf-
semi og aukið öryggi fjármála-
upplýsinga. Þá fá fyrirtæki 
greiðan aðgang að áreiðanleg-
um fjármálaupplýsingum og 
sérþekkingu. Með útvistun geta 
fyrirtæki því náð fram hagræð-
ingu og á sama tíma einbeitt sér 
að því sem þau gera best.

Aukin eftirspurn meðal 
stærri fyrirtækja
Upphaflega var útvistun hugs-
uð til kostnaðarlækkunar á ein-
földum ferlum. Í dag er flókn-
ari ferlum útvistað með það að 
markmiði að ná samkeppnis-
forskoti. Dæmi um ferla sem al-
gengt er að útvista eru þrif, ör-
yggisgæsla og rekstur tölvu-
kerfa. Flestum stjórnendum 
þykir sjálfsagt að f lytja þessa 
ferla til utanaðkomandi sér-
fræðinga, í stað þess að byggja 
upp þekkinguna innanhúss. 
Þetta á í auknum mæli við um 
bókhald og aðra fjármálaferla 
líka. Í stað þess að hafa bók-
haldsvinnsluna innanhúss 
og möppurnar uppi í hillu hjá 
sér sjá sífellt fleiri stjórnendur 
ávinninginn við að flytja þessa 
ferla til aðila sem hafa byggt 
upp sérhæfingu á þessu sviði og 
geta boðið upp á greiðan  aðgang 

að áreiðanlegum upplýsingum, 
hvar og hvenær sem er.

Markhópur Fjárvakurs er 
meðalstór og stór fyrirtæki en 
eftirspurn eftir þjónustunni 
hefur aukist mikið meðal stærri 
fyrirtækja. Stjórnendur virðast 
gera sér betur grein fyrir ávinn-
ingi þess að útvista fjármála-
ferlum og þeir sem eru komn-
ir lengst á þeirri braut útvista 
öllum ferlum sem ekki tilheyra 
kjarnastarfsemi fyrirtækisins. 
Viðskiptavinahópurinn er fjöl-
breyttur og samanstendur af 
öflugum íslenskum fyrirtækj-
um sem mörg hver starfa í al-
þjóðlegu umhverfi, auk f lug-
félaga í Evrópu og víðar.

Fjárvakur tekur að sér um-
sjón ferla sem tilheyra fjár-
málasviði fyrirtækja og skipt-
ist þjónustan í fjármála- og 
starfsmannaþjónustu. Fjár-
málaþjónustan felur í sér um-
sjón ferla allt frá móttöku og 
útgáfu reikninga til uppgjörs 
og ársreikningagerðar, á meðan 
starfsmannaþjónustan felur 
í sér launavinnslu og umsjón 
tengdra ferla.

Fjármálaþjónusta
Áreiðanleiki, öflugar lausnir og 
skilvirkir ferlar eru lykilatriði í 
fjármálaþjónustu Fjárvakurs. 
Viðskiptavinir hafa greiðan að-
gang að sínum þjónustustjóra 
hjá Fjárvakri sem ber ábyrgð á 
bókhaldi viðkomandi fyrirtæk-
is. Mikil áhersla er lögð á góð 

samskipti og samvinnu með 
vel skilgreindum boðleiðum og 
skilvirku upplýsingaflæði.

Við innleiðingu fjármálaþjón-
ustu eru grunnkerfi viðskipta-
vina tengd við fjárhagskerfi 
Fjárvakurs. Gögn eru síðan flutt 
rafrænt úr kerfum viðskiptavina 
yfir til Fjárvakurs þar sem þeim 
er breytt í stjórnendaupplýsing-
ar. Upplýsingaþörf stjórnenda er 
vandlega metin í upphafi sam-
starfs og viðeigandi skýrslur út-
búnar. Þá er opnað fyrir rafrænt 
aðgengi stjórnenda sem hafa 
greiðan aðgang að sínum fjár-
málagögnum og skýrslum.

Launavinnsla
Nákvæmir útreikningar, tíman-
leg afhending og örugg með-
höndlun trúnaðarupplýsinga 
eru lykilatriði í launavinnslu 
fyrirtækja. Fjárvakur hefur 
þessi atriði að leiðarljósi og 
veitir viðskiptavinum sínum 
ábyrga og hagkvæma starfs-
mannaþjónustu.

Við inn leiðing u sta r fs-
mannaþjónustu er launakerfi 
Fjárvakurs tengt við viðveru-
kerfi viðskiptavina. Launa-
gögn flytjast síðan rafrænt yfir 
til Fjárvakurs þar sem unnið er 
úr þeim, auk þess sem önnur 

launagögn berast í rafræn-
um skjölum og eru lesin inn í 
launakerfið. Upplýsingaþörf 
stjórnenda er sem fyrr vand-
lega metin í upphafi samstarfs 
og viðeigandi launaskýrslur eru 
útbúnar sem stjórnendur geta 
alltaf nálgast.

Launafulltrúar Fjárvakurs 
búa yfir víðtækri reynslu og 
sérþekkingu á sviði launa og 
tengdra ferla sem viðskiptavin-
ir hafa aðgang að í formi þjón-
ustu og ráðgjafar. Launamenn 
í þjónustu hjá Fjárvakri eru yfir 
6.000 talsins og dreifast á um 30 
stéttarfélög.

Sífellt fleiri fyrirtæki 
útvista fjármálaferlum
Fyrirtæki útvista í auknum mæli völdum ferlum til annarra fyrirtækja. Þannig geta þau einbeitt sér betur að kjarnastarfsemi sinni 
og lækkað rekstrarkostnaðinn umtalsvert. Fjárvakur sérhæfir sig í umsjón fjármálaferla fyrir stærri fyrirtæki og er stærsta fyrir-
tækið á sínu sviði á Íslandi. Sífellt fleiri útvista flóknum ferlum með það að markmiði að ná samkeppnisforskoti.
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Það eru fjögur ár síðan Ólafur 
Kristinsson, löggiltur endur-
skoðandi, hætti störfum eftir 
langan og farsælan starfsferil. 
Hann útskrifaðist með cand. 
oecon.-gráðu frá Háskóla Ís-
lands vorið 1980 en hafði þá 
unnið með námi frá haustinu 
1978 hjá Endurskoðunarmið-
stöðinni Coopers & Lybrand 
sem seinna varð PwC ehf. 
Hann segir að ef hann fengi að 
vera ungur í annað sinn myndi 
hann hiklaust velja sama 
starfsvettvang í lífinu. „Endur-
skoðun er fag í mikilli þróun og 
spennandi tímar fram undan 
við að móta það umhverfi sem 
endurskoðendur starfa í.“

Á fyrstu starfsárum Ólafs 
höfðu endurskoðunarskrif-
stofur hérlendis leitað í vax-
andi mæli eftir samstarfi við 
alþjóðleg fyrirtæki til að færa 
heim þekkingu í faginu. Nafna-
breytingu Coopers & Lybrand 
má rekja til breytinga sem urðu 
í kjölfar sameiningar stórra 
endurskoðunarfyrirtækja er-
lendis. „Það var mikill ávinn-
ingur að fá starf hjá fyrirtæki 
sem hafði og hefur enn mikinn 
metnað til þess að fylgja mikilli 
og örri þróun á sínu fagsviði.“

Rökrétt samhengi
Ári eftir háskólanámið lá leið-
in til Egilsstaða þar sem endur-
skoðunarfyrirtækið stofnaði 
útibú og starfaði Ólafur þar í 
sjö ár. „Á þessum árum naut ég 
samstarfs við mjög góðan fag-
mann, Gísla Bjarnason endur-
skoðanda, og lauk ég löggild-
ingarprófi í endurskoðun 1984.“

Aðspurður hvers vegna hann 
hefði valið þennan starfsvett-
vang segir hann ástæðuna hafa 
verið að hann vildi starfsvett-
vang þar sem hann sæi rökrétt 
samhengi hlutanna. „Reikn-
ingshald og endurskoðun upp-
fylla hugmyndir mínar um sam-
hengi hlutanna ásamt auðvitað 
ýmsu öðru. Í mínum huga var 
og er starf sem lýtur að stað-
festingu á réttmætri skráningu 
fjárhagsupplýsinga til notkun-
ar í viðskiptum eitthvað sem er 
hvort tveggja skemmtilegt og 
krefjandi. Þegar ég lít um öxl er 
ég ánægðastur með það tæki-
færi sem ég fékk til þess að taka 
að mér stundakennslu í faginu 
við Háskóla Íslands og auðvitað 
er ég ánægður og þakklátur öllu 
því frábæra fólki sem ég hef átt 
þess kost að starfa með innan 
og utan endurskoðunarstéttar-
innar.“

Starfsumhverfi endurskoð-
enda hefur breyst mikið síðan 
Ólafur hóf störf. „Þegar ég hóf 
störf við endurskoðun voru 
miklar breytingar að eiga sér 
stað í faglegu umhverfi endur-
skoðenda. Ný lög um endur-
skoðendur höfðu fært bóklegt 
nám til undirbúnings löggild-
ingar til endurskoðunarstarfa 
að fullu inn í viðskiptadeild 
Háskóla Íslands. Þeir sem hófu 
þetta ferli á sama tíma og ég 
urðu að ljúka námi með endur-
skoðun sem kjörsvið ásamt því 
að ljúka starfsreynslu í þrjú ár 
til þess að fá heimild til að taka 
próf til löggildingar sem endur-
skoðendur.“

Kennslan breytti miklu
Hann nefnir að starf hans sem 
endurskoðandi hafi tekið veru-
legum breytingum þegar hann 
hóf kennslu í endurskoðun sem 
stundakennari við Háskóla Ís-
lands haustið 1994. „Í kennsl-
unni fylgdist ég betur en ella 
með þeirri þróun í endurskoð-
un sem orðin var og átti eftir að 
vaxa á næstu árum. Auk kennsl-
unnar hélt ég fyrirlestra um 
málefni á sviði endurskoðunar 
á vettvangi Félags löggiltra end-
urskoðenda og víðar og átti sæti 

í starfshópi sem undirbjó frum-
varp að núgildandi lögum um 
endurskoðendur.“

Þótt Ólafur hafi hætt reglu-
bundnum störfum sem endur-
skoðandi fyrir fjórum árum er 
hann ekki búinn að segja skil-

ið að öllu leyti við fagið. „Í dag 
er ég formaður endurskoðunar-
nefndar Reykjavíkurborgar og 
hef haft mikla ánægju af því að 
fá að starfa þar með frábæru 
fólki við að móta starf þeirrar 
nefndar.“

Skemmtilegt og krefjandi starf 
Reikningshald og endurskoðun uppfylltu hugmyndir Ólafs Kristinssonar um samhengi hlutanna og því kaus hann endurskoðun sem starfsvettvang. Ef 
hann yrði ungur á ný myndi hann velja sömu leið í lífi nu enda er endurskoðun spennandi fag í mikilli þróun.

Ólafur Kristinsson endurskoðandi.

Sumarlífið eru nýir þættir á Vísi þar sem Davíð Arnar Oddgeirsson og Ósk Gunnarsdóttir flytja 
okkur fréttir af öllum heitustu menningarviðburðum sumarsins. Skemmtileg viðtöl, kíkt á 

bak við tjöldin og hressandi umfjöllun um allt það áhugaverðasta í menningarlífinu.

Fylgstu með Sumarlífinu á Vísi í allt sumar.

RÁÐLAGÐUR SKAMMTUR AF FERSKRI MENNINGU

Vísir.is er hluti af 

L Í F I ÐL Í F I Ð

1. Rútína veitir yfirsýn
Föst rútína er ein besta leiðin til að halda vel utan um pening-
ana. Flest ætlum við okkur ekki viljandi að gleyma að borga 
reikninga eða borga þá of seint eða fara yfir á heimildinni. En 
ef óreiða er í lífi okkar og mikið að gera missum við gjarnan 
yfirsýn og þar með tökin á hlutunum.

Komið því á sérstökum fjármáladegi í hverri viku til að kíkja 
yfir stöðuna á heimabankanum. Farið yfir kortafærslur og fylg-
ist með því hvaða reikningar liggja fyrir. Borgið reikninga á 
réttum tíma.

Með því að skoða reglulega stöðuna og fylgja ákveðinni rút-
ínu gerum við okkur grein fyrir því svigrúmi sem við mögulega 
höfum, eða ekki, í peningamálunum. Með yfirsýn má taka fjár-
málin fastari tökum. Leggja fyrir fasta upphæð á mánuði, vera 
undirbúin stórum fjárútlátum, svo sem afborgunum af náms-
lánum og tannlæknaheimsóknum, jafnvel fjárfesta.

Með góðri yfirsýn kemur einnig strax í ljós ef einhver óprútt-
inn reynir að fikta við reikningana.

2. Sofðu á ákvörðunum um kaup
Fljótfærni getur reynst dýrkeypt. Ef kauplöngunin  heltekur 
okkur er gott ráð að gefa sér einn sólarhring til að vega og meta 
hversu nauðsynleg kaupin eru. Einnig er gott að reikna út 
hversu langan tíma það tekur að vinna fyrir upphæðinni.

3. Skipuleggðu nauðsynleg kaup fram í tímann
Gerðu til dæmis matseðil fyrir vikuna. Gerðu verðsamanburð 
í nokkrum verslunum og skrifaðu verðin á algengum vöru-
tegundum inn í Excel. Þannig má fylgjast með þegar hlutirn-
ir hækka.

 Góð ráð til að spara
Gott er að koma á sérstökum fjármáladegi í hverri viku.
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Samkvæmt reglugerð nr. 
686/2015 skal ráðherra at-
vinnu- og nýsköpunar-

ráðuneytisins hlutast til um 
að reglulega séu haldin próf 
til viður kennds bókara á þess 
vegum. Í reglugerð segir að með 
viðurkenningu ráðherra felist að 
viðkomandi aðili hafi staðist próf 
um þekkingu og færni er tengist 
lögum um bókfærslu, helstu at-
riðum er tengjast gerð og fram-
setningu reikningsskila sem og 
lögum og reglugerðum um skatt-
skil. Sérstök prófefnalýsing skv. 
ofangreindri reglugerð tiltek-
ur nákvæmlega þá þekkingu er 
þarf til að öðlast viðurkenningu 
sem bókari. Markmiðið með 
viðurkenningu ráðherra er að 
bæta reikningsskil og bókhald 
smærri fyrirtækja og þar með 
auka traust almennings á fjár-
hagsupplýsingu fyrirtækja fyrir 
heilbrigt viðskiptalíf.

Sérstök prófnefnd v iður-
kenndra bókara er skipuð af ráð-
herra og sér um framkvæmd prófa 
til viðurkennds bókara. Nefndin 

er skipuð af ráðherra til fjögurra 
ára í senn. Nefndina 2015-2019 
skipa Elva Ósk S. Wiium lögmað-
ur, sem er formaður nefndarinn-
ar, Inga Jóna Óskarsdóttir, við-
urkenndur bókari og Einar Guð-
bjartsson dósent. Nefndin hefur 
einnig það hlutverk að endur-
skoða prófefnalýsinguna reglu-
lega. Allar frekari upplýsingar 
um prófin, prófefnalýsinguna og 
nefndina er að finna á heimasíðu 
ráðuneytisins, anr.is.

Krefjandi próf tryggja fagmennsku
Prófin eru staðfesting á þeirri 
þekkingu sem viðurkenndir 
bókarar þurfa að hafa. Prófin 
taka alls 11 klukkutíma í fram-
kvæmd. Þau eru krefjandi til að 
tryggja að nauðsynleg þekking 
og færni sé til staðar. Árið 2000 
voru fyrstu viðurkenndu bók-
ararnir útskrifaðir, 4 karlar og 6 
konur. Í vor voru 95 einstakling-
ar útskrifaðir – 12 karlar og 83 
konur. Frá upphafi hafa 826 ein-
staklingar útskrifast sem viður-
kenndir bókarar. Þessi fjöldi 

gefur til kynna að viðurkenning-
in er vel metin á hinum almenna 
vinnumarkaði.

Áreiðanleiki og traust
Mikil samfélagsleg ábyrgð hvíl-
ir á þeim sem koma að fjármál-
um, skattskilum og bókhaldi 
fyrirtækja og einstaklinga. Al-
gjört traust þarf að ríkja milli 
viðskiptavinar og bókara. Þetta 
mikilvæga traust er áunnið með 
fagmennsku, heiðarleika og lög-
hlýðni. Traustið er fljótt að fara 
ef það er ekki ávallt haft að 
leiðar ljósi.

Góður f y r ir tækja rekstur 
byggir ekki síst á því að bókar-
ar vandi til verka, séu nákvæm-
ir og þekki lög og reglur innan 
síns sviðs. Stjórnendur þurfa að 
hafa góðan aðgang að réttum 
og vel framsettum upplýsing-
um um reksturinn og vita hvert 
þeir eiga að leita eftir þeim upp-
lýsingum. Það er mikilvægt að 
stjórnendur hafi hæfa einstak-
linga á sínu sviði á öllum svið-
um fyrirtækis síns.

Fagmennska 
og heiðarleiki
Mikil samfélagsleg ábyrgð hvílir á þeim sem koma að fjármálum fyrirtækja og 
einstaklinga. Sérstök prófnefnd viðurkenndra bókara sér um framkvæmd 
prófa til viðurkennds bókara. Hún á m.a. að stuðla að heilbrigðu viðskiptalífi.

Elva Ósk S. Wiium lögmaður, Inga Jóna Óskarsdóttir, viðurkenndur bókari, og Einar Guðbjartsson dósent skipa prófnefnd viðurkenndra 
bókara og er Elva Ósk formaður nefndarinnar.HEIMILISBÓKHALD ER SKYNSAMLEGT 

Það er skynsamlegt að halda heimilisbókhald. Þannig er auðveldara að 
gera raunhæfar framtíðaráætlanir og betra að sjá hver greiðslugetan er 
hjá hverjum og einum á hverjum tímapunkti.

Heimilisbókhald gefur líka færi á betri yfirsýn yfir kostnaðarliði fjöl-
skyldunnar og hugsanlegar leiðir til að draga úr kostnaði. Það er því 
mikilvægt atriði til að hafa meiri stjórn á fjármálunum. Þannig er hægt 
að sjá í hvað peningarnir fara og hvort unnt sé að spara. Mörgum vex 
það í augum að byrja á því að færa bókhald en á netinu má finna síður 
sem veita fólki hjálp við fyrstu skrefin. Á heimasíðu umboðsmanns 
skuldara, ums.is, er til dæmis hægt að sækja Excel-skjal til þess að setja 
upp persónulegt heimilisbókhald. Á Heimilisbókhaldsvefnum má einnig 
finna ýmsar útsetningar skjala fyrir Excel sem hægt er að hala niður frítt 
og nota.

LISTI YFIR LÖGGILTA ENDURSKOÐENDUR
Atvinnuvegaráðuneytið fer 
með framkvæmd og eftirlit laga 
um endurskoðendur.

Samkvæmt lögum um 
endurskoðendur, teljast þeir 
vera endurskoðendur sem hafa 
þekkingu til að gefa hlutlaust og 
áreiðanlegt álit á reikningsskilum 
og öðrum fjárhagsupplýsingum. 
Til þess að öðlast löggildingu 
til endurskoðunar verður við-
komandi að standast próf sem 
þriggja manna prófnefnd annast. 
Ráðherra skipar nefndina til 
fjögurra ára í senn. Próf skulu 
haldin að jafnaði einu sinni á ári 
og er það ráðherra sem gefur 
út löggildingarskírteini handa 
endurskoðanda.

Ráðuneytið heldur úti skrá yfir 
þá sem fengið hafa löggildingu til 
endurskoðunar sem og skrá yfir 
endurskoðunarfyrirtæki. Þá skrá 
má finna á vefsíðu ráðuneytisins, 
atvinnuvegaraduneyti.is.

EKKI HENDA 
AFGÖNGUM
Með hækkandi verði matar-
körfunnar ætti ekki að henda 
afgöngum. Gangið vel frá 
því sem af gengur af kvöld-
matnum inn í ísskáp og nýtið í 
nesti næsta dag. Oft má drýgja 
afganga með því að bæta 
við soðnu pasta eða harð-
soðnu eggi og grípa með eina 
brauðsneið. Ef ekki á að nýta 
afgangana strax næsta dag 
ætti að skella þeim í frystinn og 
grípa til þeirra seinna.

Réttskil
Bókhaldsþjónusta
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Fagleg ráðgjöf og þjónusta!
Áralöng reynsla

Réttskil ehf bókhaldsþjónusta | Ármúla 29 (önnur hæð) | rettskil@simnet.is | s: 696 6714 - 660 0583 | rettskil.is

Bryndís Emilía


