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dk hugbúnaður er eina fyrirtækið í hópi stórra fyrirtækja sem fær fjóra í einkunn í þeim níu lykilþáttum sem VR lítur til við val á Fyrirtæki ársins. Dagbjartur segir þessa viðurkenningu afar ánægjulega
og það sé mikil viðurkenning fyrir dk hugbúnað og starfsfólk fyrirtækisins að bera þessa nafnbót. dk hugbúnaður er til húsa í Deloitte turninum, Smáratorgi 3 í Kópavogi. MYNDIR/ERNIR

Léttlausnir á afmælisárinu
Í ár eru 20 ár síðan fyrirtækið dk hugbúnaður var stofnað. Í tilefni afmælisársins kynnir fyrirtækið
spennandi nýjungar sem kallast Léttlausnir. dk hugbúnaður var valið eitt af fyrirtækjum ársins
2018 af VR sem er mikil viðurkenning, að sögn Dagbjarts Pálssonar framkvæmdastjóra. ➛2
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Dagbjartur Pálsson og Magnús Pálsson, framkvæmdastjórar dk hugbúnaðar, segja að í tilefni 20 ára afmælis fyrirtækisins verði margar spennandi nýjungar kynntar á þessu ári. MYND/ERNIR

d

k hugbúnaður er leiðandi í
viðskiptahugbúnaði hér á
landi fyrir allar stærðir og
gerðir fyrirtækja, þróuðum á Íslandi
fyrir íslenskar aðstæður. Fyrirtækið
var stofnað þann 1. desember 1998
og fagnar því tuttugu ára afmæli á
þessu ári,“ segir Dagbjartur Pálsson,
en hann er framkvæmdastjóri hjá
fyrirtækinu ásamt bróðir sínum,
Magnúsi Pálssyni.

Fyrirtæki ársins 2018
Nýlega var dk hugbúnaður valið
eitt af Fyrirtækjum ársins 2018 í
flokki stórra fyrirtækja af VR. Litið
var til níu lykilþátta við valið, m.a.
stjórnunar, starfsanda, launakjara,
vinnuaðstöðu og jafnréttis. „dk
hugbúnaður er eina fyrirtækið í
hópi stórra fyrirtækja sem fær fjóra
í einkunn í öllum þessum níu lykilþáttum,“ segir Dagbjartur, sem er
að vonum ánægður með þennan
glæsilega árangur.
„Það er ákaflega ánægjulegt og
mikil viðurkenning fyrir dk hugbúnað og starfsfólk þess að bera
þessa nafnbót. Að fá svona jákvæða
endurgjöf frá starfsfólki gegnum
Útgefandi: 365 miðlar

vinnumarkaðskönnun VR gerir
niðurstöðuna mjög marktæka og
gefur okkur gott tækifæri til að vinna
áfram með niðurstöðurnar,“ segir
Dagbjartur og bætir við að þessi
viðurkenning hafi mikið gildi fyrir
fyrirtækið út á við.
„Við gleðjumst líka yfir því að nú
á 20 ára afmælisárinu er dk hugbúnaður meðal bestu fyrirtækja á
Íslandi að vinna fyrir. Á síðasta ári
fluttum við úr Orkuveituhúsinu
hingað á Smáratorgið og það er
engin spurning að starfsfólkið hefur
tekið því mjög vel.“

Nýjungar á afmælisári
Í tilefni af tuttugu ára afmælinu
kynnir dk hugbúnaður nokkrar
nýjar og spennandi lausnir, svokallaðar Léttlausnir. „Um er að
ræða Snjalllausnir og Veflausnir
sem segja má að séu framlenging
á bókhaldskerfi fyrirtækja,“ segir
Dagbjartur en dk hugbúnaður
býður upp a margs konar smáforrit, eða öpp, og veflausnir sem
tengjast við dk bókhaldskerfið.
Smáforritin eru fáanleg í App Store
frá Apple og Google Play.

Ábyrgðarmaður: Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Léttlausn fyrir stjórnborð,
skýrslur og greiningar –
dk Stjórnborð

Léttlausn fyrir verkbókhald
og tímaskráningu – dk Verk
„Á meðal nýjunga er Verkbókhalds-Léttlausnin sem er hagkvæmur og þægilegur kostur fyrir
íslensk þjónustufyrirtæki þar sem
starfsmenn þurfa að skrá sína tíma.
Með lausninni er hægt að skrá
tímana beint úr símanum, tölvunni eða spjaldtölvunni. Tímarnir
færast síðan beint inn í verkbókhaldshluta dk bókhaldskerfisins
og með því eykst nákvæmni tímaskráninga starfsmanna til muna,“
segir Dagbjartur.

Léttlausn fyrir sölureikninga,
sölupantanir og sölutilboð –
dk Sala
„Léttlausn fyrir sölureikninga,
sölupantanir og sölutilboð er
einföld og örugg leið til að gera
sölureikninga, sölupantanir og
sölutilboð í síma eða spjaldtölvu.

Þetta er þægileg leið fyrir þá sem
eru mikið á ferðinni eða þurfa
einfalt viðmót við reikningagerð.
Lausnin er beintengd dk bókhaldskerfinu,“ segir Dagbjartur en
þessi leið hentar t.d. lítilli smásölu,
heildsölu og verktökum.

Léttlausn fyrir verslun,
veitingahús og þjónustu –
dk iPOS Snjalltækjalausn
Dagbjartur segir að dk iPOS snjalltækjalausnin henti mjög vel fyrir
verslun, veitingahús og þjónustu.
„Einfaldleikinn er í fyrirrúmi og
kerfið hentar margvíslegri starfsemi, svo sem veitingastöðum,
fataverslunum og ýmiss konar
þjónustu. Hægt er að fá kerfið
annars vegar sem pantanakerfi
fyrir veitingastaði eða sem fullgilt
afgreiðslukerfi tengt strikamerkjalesara, prentara og posa,“ segir
hann.

Sölumaður auglýsinga: Sigurgeir Hreggviðsson sigurgeir@frettabladid.is, s. 512 5658

dk Stjórnborð er fyrir úrvinnslu
gagna og miðlun verðmætra upplýsinga úr dk bókhaldskerfinu til
stjórnenda fyrirtækja. „Notandinn
getur auðveldlega breytt framsetningu gagna, vistað og veitt öðrum
aðgang að kerfinu,“ segir Dagbjartur.

Léttlausn fyrir meðhöndlun
kostnaðarreikninga, skjöl og
skönnun – dk Samþykktir
Veflausn fyrir meðhöndlun kostnaðarreikninga frá dk býður upp á einfalda leið til að yfirfara og samþykkja
kostnaðarreikninga. „Í veflausninni
er hægt á einfaldan máta að skanna
inn eða taka mynd af reikningi frá
lánardrottni, t.d. með farsíma, og
senda á fyrirfram skilgreint netfang.
Þannig stofnast nýr lánardrottnareikningur með skannaða skjalinu
sem viðhengi,“ segir Dagbjartur.
Nánari upplýsingar: dk hugbúnaður,
Smáratorgi 3, 210 Kópavogi. s. 510
5800. www.dk.is
Veffang: frettabladid.is
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Auðunn Stefánsson, forstöðumaður sölu á viðskiptalausnum hjá Advania, segir að fyrirtækið sjái um rekstur á kerfunum og viðhald á búnaðinum. MYND/STEFÁN

Breitt úrval bókhaldskerfa
á einum stað hjá Advania
Advania býður upp á bókhaldslausnir frá Microsoft fyrir allar gerðir fyrirtækja. Með því að vera í
áskrift að bókhaldskerfi hjá Advania geta fyrirtæki einbeitt sér að kjarnastarfseminni.
Hjá Advania er boðið upp á námskeið fyrir allar þær lausnir sem fyrirtækið býður upp á.

Þ

úsundir íslenskra fyrirtækja
nota sem stendur bókhaldslausnir frá Advania og fer
eftirspurnin ört vaxandi. Viðskiptavinir Advania eru af öllum
stærðum og gerðum, þar á meðal
fjöldi endurskoðunarstofa. Hægt
er að fá áskrift af öllum bókhaldskerfum og í ákveðnum tilfellum,
þar sem umfang og flækjustig
er lítið, fá fyrirtæki grunnuppsetningu frítt. Viðmiðið er að viðskiptavinurinn geti hafið notkun
bókhaldskerfis 48 klukkutímum
eftir að pöntun er gerð.
Advania rekur bókhaldskerfin
og undirliggjandi vélbúnað auk
þess að annast afritatöku. Með
áskriftunum fylgja hugbúnaðarleyfi og uppfærsluréttindi ásamt
tilheyrandi hýsingu á kerfunum.
Auðunn Stefánsson, forstöðumaður sölu á viðskiptalausnum
hjá Advania, segir að þrátt fyrir að
hægt sé að kaupa kerfin og setja
upp hafi þróunin verið sú að flest
fyrirtæki velji áskriftarleiðina.

„Þannig losna fyrirtækin við að
reka sinn eigin vélbúnað, við hjá
Advania sjáum um reksturinn á
kerfunum og að viðhalda búnaðinum undir kerfunum. Með því
móti geta fyrirtækin einbeitt sér að
sinni kjarnastarfsemi.“

Kerfi fyrir öll fyrirtæki
Advania býður upp á mikla breidd
í bókhaldskerfum og innihalda
þau öll möguleika eins og að senda
greiðslur í banka, stofna kröfur
á viðskiptamenn og stemma af
bankareikninga. Kerfin tengjast
líka Þjóðskrá Íslands og bjóða upp
á möguleika á að senda og taka á
móti rafrænum reikningum, og
standa rafræn skil á virðisaukaskattsgreiðslum. „Við bjóðum upp
á þrjú bókhaldskerfi frá Microsoft; TOK, NAV og AX sem henta
fyrir allar gerðir fyrirtækja, allt frá
smáum fyrirtækjum upp í stærstu
fyrirtæki landsins,“ segir Auðunn
og bætir við að kerfin byggist öll á
Microsoft Dynamics umhverfinu

sem hægt er að laga sérstaklega að
þörfum viðskiptavina.
Eitt útbreiddasta bókhaldskerfið
hér á landi er NAV en þar er um
að ræða alhliða viðskipta- og upplýsingakerfi sem hentar bæði millistórum og stórum fyrirtækjum í
öllum atvinnugreinum, t.d. í heildsölu, verslun og þjónustu, iðnaði,
smásölu og dreifingu. Auk þess
hefur Advania þróað fjölmargar
viðbætur við NAV sem hjálpa fyrirtækjum að ná enn betri árangri.
Microsoft TOK er byggt á NAV
bókhaldskerfinu en er í raun einfaldari útgáfa og sniðin að smærri
fyrirtækjum og einyrkjum. „TOK
er fyrir smærri rekstur en NAV
er frekar sniðið að stærri fyrirtækjum. Þá erum við að tala um
margþættari rekstur, til dæmis ef
fyrirtæki eru með flókið verkbókhald, mikla umsýslu í birgðakerfi, ef þau eru í innflutningi
eða eru í innflutningi og þurfa að
tollafgreiða vörur. Fyrir smærri
fyrirtæki í örum vexti er auðvelt að

skipta úr TOK yfir í NAV því viðmótið er það sama.“
Þá býður Advania einnig upp á
AX en það er kerfi fyrir stærri og
flóknari rekstur. „Fyrirtæki í fjölþættum rekstri eða með alþjóðlega
starfsemi geta reitt sig á Dynamics
AX. Lausnin hentar stórum og
umsvifamiklum fyrirtækjum sem
til dæmis starfa á sviði framleiðslu,
sölu eða þjónustu og eru með
starfsstöðvar í mörgum löndum,“
segir Auðunn og bætir við að fjölmörg sérkerfi séu í boði fyrir Dynamics AX sem gera fyrirtækjum kleift
að laga kerfið að sínum rekstri.
Að auki eru í boði ýmsar lausnir
sem eru samþætt bókhaldskerfunum, svo sem greiningartól á
borð við Power BI frá Microsoft,
lausnir frá Microsoft til að halda
utan umsamskipti við viðskiptavini og skráningu sölutækifæra,
afgreiðslukerfi frá LS Retail fyrir
fyrirtæki í verslunar- eða veitingarekstri, vefverslanir svo nokkrar
lausnir séu nefndar.

Kennslustofa eða
vefnámskeið
Hjá Advania er boðið upp á námskeið fyrir allar þær lausnir sem
fyrirtækið selur. „Við erum með
kennslustofu hérna hjá okkur og
sömuleiðis gefum við út myndbönd og kynningar. Hægt er
að velja á milli þess að koma til
okkar í kennslu eða skrá sig á vefnámskeið en þá eru teknir fyrir
afmarkaðir verkþættir og er hvert
myndband um stundarfjórðungur
að lengd,“ segir Auðunn.
Hjá Advania starfa rúmlega sex
hundruð manns á Íslandi og þar af
eru meira en hundrað starfsmenn
sem starfa við bókhaldslausnir
fyrirtækisins. Ítarlegar upplýsingar um bókhaldskerfin og aðra
þjónustu Advania er að finna á
vefsvæði fyrirtækisins, advania.is.
Hægt er að hringja í 440-9000 og
biðja um söluráðgjafa sem hafa
sérhæft sig í því að greina hvaða
lausnir henta mismunandi fyrirtækjum.
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Skýrar og skilvirkar lausnir
Basic Markaðsstofa sérhæfir sig í traustum vef- og markaðslausnum. Aðalsmerki fyrirtækisins
eru framúrskarandi þjónusta, sanngjarnt verð, áreiðanleiki og ánægja viðskiptavina.

M

arkmið Basic Markaðsstofu
er að veita framúrskarandi
þjónustu fyrir sanngjarnt
verð í vefsíðugerð og hönnun. Við
aðstoðum einnig félög með stafræna markaðssetningu, þar með
talda samfélagsmiðla,“ upplýsir
Kjartan Geirsson, framkvæmdastjóri Basic Markaðsstofu.
Hann segir rekstur og velgengni
Basic fyrst og fremst snúast um
mannauð fyrirtækisins.
„Eftir að hafa unnið í fjölda frumkvöðlaverkefna á undanförnum
árum hef ég kynnst einstaklega
kláru og flottu fagfólki sem er frábært að vinna með. Upp frá því varð
Basic Markaðsstofa til,“ útskýrir
Kjartan um tilurð fyrirtæki síns sem
hann stofnaði síðastliðið haust.
„Teymið okkar er með fjölbreyttan bakgrunn og það er gríðarlegur
styrkur fyrir alla hugmyndavinnu.
Eins og nafnið Basic gefur til kynna
reynum við ávallt að einfalda hlutina fyrir notandann, þó að verkefnin geti verið flókin, því ef fólk
pælir í því eru skýrar og skilvirkar
lausnir mun líklegri til árangurs en
þær sem innihalda meira flækjustig.
Það á svo sannarlega við í okkar
fagi,“ bætir Kjartan við.

Kjartan
Geirsson,
framkvæmdastjóri Basic
Markaðsstofu,
ásamt Manuel
Rodriguez
hönnuði.
MYND/STEFÁN

Við leggjum áherslu
á að viðskiptavinir
fái raunhæfa kostnaðarog tímaáætlun áður en
hafist er handa.

Fiat eða Porsche?
Að sögn Kjartans þurfa nánast öll
fyrirtæki í dag að vera aðgengileg
á vefnum, bæði með góðri vefsíðu
og að mörgu öðru leyti.
„Val á samstarfsaðila getur
verið mjög snúið, einkum fyrir

minni aðila. Það getur verið erfitt
fyrir rekstraraðila eða frumkvöðla að átta sig á því hvert þau
eiga að leita eftir aðstoð og hvað
þau megi búast við að fá fyrir
peninginn. Einmitt þess vegna
lítum við á þarfagreiningu sem

mikilvægan lið í okkar starfi. Viðskiptavinurinn á rétt á því að vita
hvort hann er að kaupa Fiat eða
Porsche. Við leggjum því mikla
áherslu á að okkar viðskiptavinir fái raunhæfa kostnaðar- og
tímaáætlun í hendurnar áður
en hafist er handa. Þess vegna
er skilningur á rekstri og markmiðum viðkomandi aðila svo
mikilvægur.“
Kjartan er alsæll yfir þeim góða
árangri sem Basic hefur náð á
þeim stutta tíma síðan fyrirtækið
var stofnað.
„Hópur viðskiptavina okkar
er fjölbreyttur og verkefnin eru
krefjandi og skemmtileg. Við
erum nýbúin að klára flottan
ferðavef fyrir Visitor’s Guide
útgáfuna og er sá vefur að
blómstra. Við horfum nú björtum
augum til framtíðar og hlökkum
mikið til að takast á við fleiri
krefjandi verkefni með áreiðanleika, hreinskilni og ánægju viðskiptavina okkar að leiðarljósi.“
Basic Markaðsstofa er í Sundaborg 9. Sími 537 6700. Sjá nánar á
basic.is

Að ýmsu þarf að huga
Þegar fyrirtæki er
stofnað þarf að
huga að mörgum
þáttum. Góður
undirbúningur
skiptir miklu máli
auk þess sem
kynna þarf sér
lög og reglur sem
snúa að rekstrinum.

starri@frettabladid.is

A

ð ýmsu þarf að huga þegar
fyrirtæki er stofnað og því er
mikilvægt að gefa sér góðan
tíma í undirbúning. Í upphafi er t.d.
mikilvægt er að kanna þörf fyrir þá
þjónustu eða vöru sem stefnt er á
að bjóða og um leið að bera hana
saman við það sem fyrir er á markaðnum segir Sigurður Steingrímsson, verkefnisstjóri hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Hann segir lykilinn
að árangri vera að þjónustan eða
varan sé einver nýjung eða hafi
sérstöðu, hafi eitthvað umfram það
sem í boði er eða verður í boði í
framtíðinni. „Í þessu sambandi er
mikilvægt að horfa frá sjónarhóli
væntanlegra kaupenda en ekki bara

Nýtt öflugt
EµNKDOGVNHUͤ í skýinu

frá sjónarhóli
frumkvöðulsins.
Jafnvel þótt
frumkvöðullinn telji að
ávinningur
væntanlegs
viðskiptavinar
sé umtalsverður getur verið
að viðskiptavinurinn líti
öðruvísi á málið.
Stofnun fyrirtækis
og rekstur þess kallar
að jafnaði á mikla vinnu
og þrautseigju. Til að ná
árangri þarf frumkvöðullinn að
gefa sig allan í verkefnið og ekki er
sjálfgefið að hann „alheimti daglaun
að kveldi“. Flestir frumkvöðlar eru
þó sammála um að þótt frumkvöðlastarfið sé erfitt og krefjandi,
þá sé að verulega skemmtilegt og
gefandi.“

Undirbúningur mikilvægur

frá manninum sem færði
okkur Dynamics Ax

Prófaðu
frítt í
30 daga

Erik Damgaard
Stofnandi Uniconta

Lagast að þínum þörfum

árum er e.t.v. orðin úrelt í dag.“
Vefurinn og samfélagsmiðlar eru
dæmi um örar breytingar í viðskiptaumhverfinu sem skipta mjög
miklu máli í rekstri flestra fyrirtækja
í dag. „Hinn stafræni heimur vex
á ógnarhraða og frumkvöðlar og
fyrirtæki þurfa að fylgjast vel með
þróuninni á hverjum tíma. Flestir
nýta stafrænar leiðir með einum
eða öðrum hætti til að kynna sér
vörur og þjónustu og í framhaldi
að ganga frá kaupum. Frumkvöðull
sem er að undirbúa rekstur þarf að
horfa fram á veginn og vega og meta
hvernig stafræna umhverfið verður
eftir nokkur ár þegar þjónustan eða
varan er komin á markað. Flestir
eru sammála um að stafrænar upplýsingar, kynningar og viðskipti vaxi
ört á næstu árum.“

Sigurður Steingrímsson er verkefnisstjóri hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands.

Starri Freyr
Jónsson

www.uniconta.is

Fæstir komast hjá því að gera einhver mistök við stofnun fyrirtækis
en hver skyldu vera þau algengustu?
Sigurður nefnir fyrst lítinn eða
ónógan undirbúning. „Það er mjög
mikilvægt að rannsaka vel þörfina
fyrir þá þjónustu eða vöru sem
stefnt er á að bjóða. Skoða þarf
vel hvað þarf til svo unnt sé að
bjóða hana. Einnig þarf að kanna
markaðsumhverfið vel og þá aðila
sem fyrir eru á markaði. Góð rannsóknavinna í upphafi hefur mikið
að segja, ekki bara fyrir undirbúninginn, heldur nýtist hún líka
þegar rekstur er kominn af stað.
Viðskiptaumhverfið breytist og sá
sem hefur kynnt sér það vel er mun
betur í stakk búinn að takast á við
breytingarnar.“
Frumkvöðullinn má þó ekki vera
fastur í núverandi umhverfi eða

Yfirleitt einfaldar reglur
stöðu heldur þarf að horfa fram á
veginn og vega og meta hvernig
viðskiptaumhverfið komi til með að
líta út í framtíðinni segir Sigurður.
„Margir gera einnig þau mistök að
kynna sér ekki þau lög og þær reglur
sem snúa að rekstrinum. Fyrir utan
leyfi og þess háttar má nefna lög og
reglur um bókhald, greiðslu launa
og innheimtu virðisaukaskatts. Það
er ekki sjálfgefið að frumkvöðlar
þekki til þessa efnis, en þá er líka
mikilvægt að leita leiðsagnar hjá
viðkomandi stofnunum eða þeim
sem betur þekkja til.“

Netið breytir miklu
Ein leið til að fækka mistökum er
að vera með reynslumikinn mentor
sér við hlið sem þekkir jafnvel
viðkomandi atvinnugrein. „Góður
mentor getur haft mikið að segja
fyrir frumkvöðul. Mjög mikilvægt
er að hver sá sem ætlar að leiðbeina
við stofnun og rekstur fyrirtækis sé
vel með á nótunum varðandi viðskiptaumhverfi, aðferðir og leiðir
í dag. Umhverfið tekur stöðugum
breytingum og þekking og reynsla
sem hafði mikið að segja fyrir fáum

Lög og reglur sem lúta að stofnun
fyrirtækja á Íslandi í dag eru í flestum tilvikum til þess að gera einfaldar
að sögn Sigurðar. Yfirleitt taki mjög
skamman tíma að stofna fyrirtæki.
„Sem dæmi má nefna að það tekur
að jafnaði innan við viku að stofna
einkahlutafélag (ehf.) sem er algengt
rekstrarform. Umsóknarform og
form fyrir stofnsamning, samþykktir
og stofnfundargerð eru á vefnum og
því flestum aðgengileg.“
Það sama á við um skráningu
rekstrar á eigin kennitölu sem tekur
yfirleitt enn skemmri tíma. „Leyfismál eru mjög breytileg eftir því um
hvers konar rekstur er að ræða. Fá
leyfi þarf til reksturs ef starfsemin
hefur lítil áhrif á umhverfi eða heilsu
fólks. Mikilvægt er að kynna sér vel
þau leyfi sem þarf til rekstrar áður en
farið er af stað. Leyfisveitendur gefa
yfirleitt greinargóðar upplýsingar
um þær kröfur sem þarf að uppfylla. Oft á tíðum verður kostnaður
frumkvöðla mestur ef þeir hafa ekki
aflað sér upplýsinga fyrir fram og
þurfa síðan að breyta aðstöðu eða
byggingum, sem nýbúið er að byggja
eða lagfæra, til þess að uppfylla viðkomandi kröfur.“
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„Við framleiðum
einnig plastkápur utan um
ferðabækur
og landakort
bókaforlaganna,
plöstum bækur
og tímarit og
öllum þessum
verkefnum,
pökkun, merkingum, gyllingum og meira
til, er sinnt af nákvæmni og natni
af starfsfólki
Múlalundar.“

„Hver einasta
króna skiptir
Múlalund máli,
ávinningurinn
er samfélagsins
í heild og við
hjálpum fleirum
sem glíma við
fötlun eða veikindi að komast á
vinnumarkað.“

Sigurður Viktor Úlfarsson, framkvæmdastjóri Múlalundar vinnustofu SÍBS.
MYNDIR/EYÞÓR

Góðvild og gæði
á skrifstofuna
Múlalundur vinnustofa SÍBS býður fyrirtækjum og einstaklingum allt fyrir skrifstofuna og skapar tækifæri fyrir
fólk með skerta starfsorku til að leggja sitt af mörkum til
atvinnulífsins. Úrval og verð kemur þægilega á óvart.

Á

Múlalundi fást allar
almennar skrifstofuvörur
á einum stað, pappír og
ritföng. Við segjum stundum að
þetta sé einfaldasta samfélagsverkefnið, bara að panta og fá vörurnar
sendar daginn eftir,“ segir Sigurður
Viktor Úlfarsson, framkvæmdastjóri Múlalundar vinnustofu SÍBS.
Þar starfa dugmiklir einstaklingar
sem þurft hafa að takast á við
fötlun og veikindi, bæði andleg og
líkamleg, í kjölfar slyss eða heilsubrests. Sigurður segir ánægjulegt
að sjá starfsfólk Múlalundar byggja
upp sjálfstraust og þrótt með
þátttöku á vinnumarkaði. „Fólki
er mjög mikilvægt að fá að mæta
til vinnu, eiga vinnufélaga og vera
virkt í samfélaginu.“

Röð og regla með Egla
Múlalundur selur allt sem hugsast
getur fyrir skrifstofuna og verðin
eru vel samkeppnishæf. „Oftar en
ekki erum við ódýrari en aðrir,“
segir Sigurður sem á Múlalundi
selur til dæmis gatapoka, plastvasa
og klemmubækur framleiddar á
Múlalundi auk viðbótarþjónustu
eins og gyllingar merkis eða nafns
á vörur. Þá má fá allar almennar
skrifstofuvörur á einum stað.
„Egla möppurnar hafa fyrir
löngu fest sig í sessi og hér innanhúss segjum við gjarnan „röð og
regla með Egla“,“ segir Sigurður.
„Þá seljum við einnig tímaritabox,
sem líta eins út og Egla möpp-

Múlalundur selur allt sem hugsast getur fyrir skrifstofuna

urnar, fyrir gögn sem ekki er hægt
að gata. Þá er snyrtilegt að horfa
yfir skrifstofuhillurnar. Fyrirtæki
geyma gjarnan gögn um ákveðinn
tíma í möppum en færa þau svo
yfir í skjalakassa til að endurnýta
möppurnar. Við bjóðum upp á
allar þessar lausnir.
„Máltækið „Það þarf heilt þorp
til að ala upp barn“ á vel við.
Múlalundur stendur og fellur með
stuðningi samfélagsins og því að
einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir kaupi vörur af okkur,“ segir
Sigurður og eiga viðskiptavinir
ekki að þurfa að fara annað eftir
almennum skrifstofuvörum.
„Að kaupa skrifstofuvörur af

Múlalundi er einföld leið til að
flétta saman samfélagslega ábyrgð
og daglega starfsemi. Hver einasta
króna skiptir Múlalund máli,
ávinningurinn er samfélagsins í
heild og við hjálpum fleirum sem
glíma við fötlun eða veikindi að
komast á vinnumarkað,“ segir
Sigurður.

Vefverslunin vinsæl
Á heimasíðunni mulalundur.is,
er rekin stór vefverslun. „Þar geta
viðskiptavinir valið úr glæsilegu
úrvali og bæði verð og úrval kemur
flestum á óvart. Það er einfalt að
versla á netinu og við sendum vörurnar strax daginn eftir,“ útskýrir

Sigurður, en fari pöntun yfir 16
þúsund krónur er frí heimsending
um allt land. Fyrir lægri pantanir
er sendingargjald 2.150 krónur.
Á Múlalundi er sífellt leitað
nýrra verkefna svo skjóta megi
fleiri og styrkari stoðum undir
reksturinn.
„Langtímaverkefni eru þýðingarmikil fyrir starfsemi Múlalundar
og dæmi um slíkt er að setja saman
fylgigögn með greiðslukortum, að
líma strikamerki og leiðbeiningar
á umbúðir fyrir innflytjendur,
ávaxtapökkun fyrir Ávaxtabílinn
og fleiri verkefni sem starfsfólk
Múlalundar hefur sinnt um langt
skeið,“ upplýsir Sigurður.
„Við erum opin fyrir því að taka
að okkur hluta úr framleiðslu
fyrirtækja, jafnt rótgróinna sem
sprotafyrirtækja sem eru að stíga
sín fyrstu skref, og allt sem kallar á
mikla handavinnu. Með því tökum
við að okkur fjölbreytt verkefni til
lengri og skemmri tíma,“ upplýsir
Sigurður og nefnir ýmis dæmi úr
framleiðslu Múlalundar.
„Við framleiðum fallegar kápur
utan um prófskírteini útskriftarnema framhalds- og háskólanna,
sem gera útskriftargögnin eigulegri
og útskriftina að meiri viðburði. Þá
hefur ferðaþjónustan komið sterk
inn með framleiðslu á upplýsingamöppum fyrir hótelherbergi og
flottum kápum utan um matseðla,
þar sem merki veitingastaðarins
er gjarnan letrað á eða þrykkt í
kápuna. Við framleiðum einnig
plastkápur utan um ferðabækur
og landakort bókaforlaganna,
plöstum bækur og tímarit og
öllum þessum verkefnum, pökkun,
merkingum, gyllingum og meira
til, er sinnt af nákvæmni og natni
af starfsfólki Múlalundar.“

Öllum er mikilvægt að vinna
Frá árinu 1959 hefur Múlalundur
verið rekinn af SÍBS, með stuðningi Happdrættis SÍBS. Þar hafa
þúsundir einstaklinga með skerta
starfsorku fengið annað tækifæri
og blómstrað á ný. „Árið 2017
greiddi Múlalundur yfir 100 milljónir í laun og skapaði varanleg
störf fyrir meira en fjörutíu manns
með skerta starfsorku. Að auki
fengu aðrir fjörutíu tækifæri til
að spreyta sig í fjögurra vikna
vinnuprufum sem hjálpar fólki að

Egla möppurnar
hafa fyrir löngu fest
sig í sessi og hér innanhúss segjum við gjarnan
„röð og regla með Egla“!
Sigurður Viktor Úlfarsson

komast af stað eftir langvarandi
fjarveru frá vinnumarkaði,“ upplýsir Sigurður. Múlalundur stendur
sjálfur undir stærstum hluta tekna
sinna, sem er allt að því einsdæmi
á vinnustofum fólks með skerta
starfsorku. „Starfsemin stendur
því og fellur með viðskiptavinum
okkar og í dag eru mörg fyrirtæki
að standa sig vel á sviði samfélagslegrar ábyrgðar,“ segir Sigurður.

Virkir á vinnumarkaði
Góð samvinna er á milli Múlalundar og Reykjalundar, sem er
einnig rekinn af SÍBS. „Múlalundur
er einnig í góðu samstarfi við
Vinnumálastofnun og ræður fólk
til vinnu af biðlistum, en umsækjendur geta þurft að bíða lengi á
biðlista áður en þeir komast að,“
útskýrir Sigurður. Sigurður kallar
eftir aukinni meðvitund fyrirtækja um samfélagsmál fólks með
skerta starfsorku. „Markmiðið er
að sem flestir séu virkir á vinnumarkaði. Hjá Vinnumálastofnun
eru til hvetjandi úrræði sem styðja
fyrirtæki í að taka við fólki með
fötlun eftir starfsendurhæfingu
hjá Múlalundi og víðar. Störf á
Múlalundi gefa þeim, sem annars
sætu heima aðgerðarlausir, tækifæri til að spreyta sig og taka þátt í
verðmætasköpun samfélagsins.“ Á
Múlalundi er aðstaða til að taka á
móti mun fleira starfsfólki en forsenda fjölgunar er aukin viðskipti
og verkefni. „Þetta er hörkuduglegt fólk og það þarf að hafa nóg
að gera, þótt vinnudagurinn sé
lagaður að getu hvers og eins.“
Múlalundur vinnustofa SÍBS er
við Reykjalund í Mosfellsbæ. Sími
562 8500. Sjá nánar á mulalundur.is.
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Lærdómsríkur tími í Svíþjóð
Atli Þór Jóhannsson, löggiltur endurskoðandi, segir lærdómsríkt að kynnast starfsháttum í eigin
fagi erlendis. Hann greip tækifærið þegar honum bauðst þátttaka í sérverkefnum í Stokkhólmi.
skemmtilegt tímabil með tíðum
ferðum til Svíþjóðar.
„Fyrirkomulag þeirra var mjög
skemmtilega uppsett þar sem þau
vildu fá mig til að taka þátt í verkefninu í nokkur ár sem kallaði á
regluleg ferðalög í stað þess að fara
einungis einu sinni til lengri tíma.
Ég starfaði í Svíþjóð samanlagt 2-3
mánuði á ári en dreift yfir árið,
allt frá því að kíkja í viku upp í að
stoppa hjá þeim í heilan mánuð.“

Ragnheiður
Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is

L

ærdómskúrfan er mjög hröð
og brött þegar maður fer að
starfa erlendis og kemst í
dýnamískt umhverfi þar sem viðskiptavinirnir eru svo mun stærri
en hér heima. Þá þarf maður að
vera snöggur að sigta út upplýsingarnar sem eru mikilvægar
á móti þeim léttvægari. Það er
auðvelt að týnast í tölunum sem
eru af allt annarri stærðargráðu
en hér heima. Það sem situr þó
einna helst eftir er að endurskoðun
á Íslandi er mjög framarlega þar
sem mikið er um faglega þekkingu og auðvelt að beita henni um
allan heim,“ segir Atli Þór Jónsson,
löggiltur endurskoðandi hjá PwC,
en hann stökk á tækifærið þegar
honum bauðst að taka þátt í sérverkefnum í Stokkhólmi.
„PwC er alþjóðlegt net fyrirtækja þar sem er lögð áhersla á
að fagþekking starfsmanna flæði
óhindrað milli landamæra og öll
PwC félög hjálpast að við að búa
til alþjóðlega sérfræðinga sem geti
starfað vítt og breytt um heiminn.
Fyrir um það bil þremur árum
óskaði PwC í Svíþjóð eftir aðstoð

Lítil stórborg

Atli Þór Jóhannsson, löggiltur endurskoðandi mælir hiklaust með því að
sækja sér reynslu erlendis.

annarra Norðurlanda eftir reynslumiklu starfsfólki þar sem þau
höfðu fengið endurskoðun Nordea
banka á sitt borð og vildu nýta þá
frábæru þekkingu sem við á Íslandi
höfðum,“ útskýrir Atli. Við tók

„Stokkhólmur er frábær, lítil
„stórborg“ þar sem er stutt í allt og
auðvelt að komast á milli staða.
Þar er mikil flóra veitingastaða
sem er gaman að fara á en best var
eftir langan vinnudag að rölta um
borgina og njóta mannlífsins. Ég
var staðsettur á glæsilegri skrifstofu PwC sem er í göngufjarlægð
frá miðbænum með flottu útsýni.
Einnig fer vinnan mikið fram hjá
viðskiptavinum en höfuðstöðvar
Nordea eru í miðborg Stokkhólms. Helstu verkefni mín fólust
í að stýra hluta af alþjóðlegri
endurskoðun Nordea banka með
sérstakri áherslu á niðurfærslu
útlánasafns bankans annars vegar
og mat á verðbréfum eignastýringar hins vegar. Hluti af eignastýr-

ingarverkefninu fór fram í Danmörku í höfuðstöðvum bankans í
Kaupmannahöfn. Ég varði því líka
nokkrum dögum þar á ári.“

Mikill metnaður
Atli segir lítinn mun á vinnuumhverfinu í Stokkhólmi og hér
heima. Hann hafði heyrt sögur af
styttri og fjölskylduvænni vinnuviku en þegar út var komið kynntist hann sama keppnisskapinu og
þykir einkenna íslenskt atvinnulíf.
Það er í raun lítill munur á
vinnuumhverfinu hér heim og ytra
– þegar ég kom út í fyrsta skipti að
vinna fyrir stóra endurskoðunarskrifstofu og stóran banka kom
í ljós að vinnumenning þeirra er
líkari þeirri í Ameríku en þessari
hefðbundnu Svíþjóð sem maður
hafði heyrt af,“ segir Atli. Hann hafi
unnið með skemmtilegu fólki sem
setti markið hátt.
„Sænskir kollegar eru frábærir.
Þar er mikill metnaður og fólk vill
ná langt á starfsferlinum. Fólkið í
kringum mig var flest á aldrinum
22-30 ára og tilbúið til að leggja
hart að sér. Hafði jafnvel útskrifast
úr háskóla með hæstu einkunn og
einblíndi á starfsferilinn. Það var
til dæmis lítið um að yngra fólkið
væri með börn. Hér á landi fer

Sænskir kollegar
eru frábærir. þar er
mikill metnaður og fólk
vill ná langt á starfsferlinum. Fólkið í kringum
mig var flest á aldrinum
22-30 ára og tilbúið til að
leggja hart að sér.
Atli Þór Jóhannsson

fólk að huga að barneignum mjög
fljótlega eftir háskólanám að mínu
mati en úti var barnafólkið flest
komið yfir þrítugt. Þegar ég sagði
þeim frá kollega mínum hjá PwC
sem eignaðist barn fyrir háskólanám göptu flestir og skyldu ekki að
hann hefði komist svo langt,“ segir
Atli. Hann búi að þessari reynslu.
„Ég mæli hiklaust með því fyrir alla
þá sem hafa tækifæri til að stíga út
fyrir þægindarammann og fara að
vinna erlendis til að ná í dýrmæta
reynslu.“

Bókhaldslausnir fyrir alla
Lausnir okkar byggja á Microsoft Dynamics og henta fyrirtækjum af öllum stærðum og gerðum.
Við förum létt með að laga bókhaldslausnir okkar sérstaklega að þínum rekstri.

TOK bókhald

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics 365/AX

TOK er einföld bókhaldslausn sem
auðvelt er að sníða eftir þínum þörfum
og rekstri. TOK er skýjalausn sem fæst
með mánaðarlegri áskrift.

Alhliða viðskipta- og upplýsingakerﬁ með
einföldu notendaviðmóti. Hentar vel fyrirtækjum
í heildsölu, smásölu og dreiﬁngu. NAV er
skýjalausn sem fæst með mánaðarlegri áskrift.

AX er alhliðalausn fyrir fyrirtæki í framleiðslu,
sölu og þjónustu. Hentar vel fyrirtækjum með
rekstur í mörgum löndum.

Smærri fyrirtæki og einyrkjar

Stór og miðlungsstór fyrirtæki

Sérfræðingar okkar eru reiðubúnir að ﬁnna lausn sem hentar þínum rekstri.

advania.is | advania@advania.is | 440 9000

Fyrirtæki í umsvifamiklum rekstri
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Ráðgjöf KPMG styrkir
stjórnendur og eflir starfsfólk
Ráðgjafarsvið KPMG býður upp á heildstæða ráðgjöf fyrir fyrirtæki, stofnanir og stjórnendur sem
miðar að því að bæta ferla og gera þá skilvirkari. Þetta eru dagleg viðfangsefni Steinþórs Pálssonar,
Lilju Erlu Jónsdóttur og Lárusar Lúðvígssonar, sérfræðinga í straumlínustjórnun eða lean.

S

tarfið og verkefnin í straumlínustjórnun eru ótrúlega fjölbreytt og skemmtileg,“ segir
Lilja Erla, sem er með MBA-gráðu
frá Háskólanum í Reykjavík og
hefur á undanförnum árum starfað
við straumlínustjórnun, sjálfvirknivæðingu ferla og breytingastjórnun. „Í straumlínustjórnun er rík
áhersla lögð á að setja viðskiptavininn í fyrsta sætið og markmiðið
að það haldist í gegnum alla starfsemina, til dæmis með því að virkja
starfsfólk í virðisskapandi umbótum. Í ráðgjöfinni leggjum við
áherslu á að styrkja stjórnendur og
efla starfsfólk í sínum hlutverkum
með því að skapa vettvang og færa
því í hendur tól til umbóta auk þess
að bæta ferla, vera með markvissa
markmiðasetningu og mælikvarða.
Vettvangurinn skapar gott tækifæri
til að tengja starfsfólkið við stefnu
fyrirtækisins, brjóta niður múra
milli skipulagsheilda, auka upplýsingaflæði og efla liðsheild.“
Lárus, sem er rekstrarverkfræðingur og hefur starfað sem
framleiðslustjóri og býr yfir mikilli
þekkingu af framleiðsluferlum,
bætir því við að teymið fylgi innleiðingum ávallt vel eftir. „Það
gerum við til dæmis með kennslu
og þjálfun starfsfólks. Við viljum
gjarnan viðhalda langtímasambandi við viðskiptavini en fyrst og
fremst að þeir verði sjálfbjarga í
frekari umbótavinnu og haldi áfram
að vinna með hugmyndafræðina.“
Bæði starfa þau Lilja og Lárus
sem ráðgjafar í straumlínustjórnun
sem oft er einfaldlega kallað lean
og hafa staðið á bak við farsæl
umbótaverkefni bæði innanhúss
hjá KPMG og með viðskiptavinum.

Lilja Erla Jónsdóttir og Steinþór Pálsson starfa við rekstrarráðgjöf hjá KPMG. MYND/EYÞÓR

Umbætur skili raunverulegu
virði fyrir viðskiptavini
Steinþór Pálsson stýrir nú rekstrarráðgjöf á ráðgjafarsviði KPMG
en hann er margreyndur í rekstri
innlendra og alþjóðlegra fyrirtækja
auk þess að hafa teksist á við mörg
krefjandi verkefni á sviði stefnumótunar og breytingastjórnunar.
Hann segir að það hafi komið sér
ánægjulega á óvart hversu breiður
og fjölhæfur hópurinn á ráðgjafarsviði KPMG sé. „Teymið í straumlínustjórnuninni er framúrskarandi
og við erum sterk í stefnumótunarráðgjöfinni en styrkurinn liggur
líka á svo mörgum öðrum sviðum.“
Í því sambandi nefnir hann
áhættustjórnun og innra eftirlit,
verðmats- og áreiðanleikamatsráðgjöf sem og upplýsingatækniráðgjöf og það sem henni fylgir. „Þetta
ásamt virkri alþjóðlegri tengingu
er okkar helsti styrkur og þar liggur
samkeppnisforskotið.“
Lárus tekur undir með Steinþóri og lætur þess einnig getið að
alþjóðatengingin sé sannarlega
til staðar. „Við höfum til dæmis
átt farsælt samstarf við KPMG í
Finnlandi og fengið sérfræðinga
þaðan til að vinna verkefni tengd
netöryggi (e. cyber security). Þá
hefur viðskiptagreindarteymið
unnið með KPMG í Þýskalandi
og sterkt samstarf hefur verið við
KPMG í Bretlandi og Danmörku
hvað varðar verðmöt og áreiðanleikamöt á fyrirtækjum í fjármálageiranum aðallega en einnig víðar í
atvinnulífinu,“ segir hann.

KPMG hefur ráðið til sín sérfræðinga og þjálfað starfsfólk í rafvæðingu ferla.

Steinþór bætir því við að starfsfólk KPMG hafi að sama skapi
verið á faraldsfæti og verið bætt
við teymi í mörgum löndum til
að leysa þar flókin og krefjandi
verkefni.

Nýting skrifstofuþjarka og
straumlínustjórnun fara vel
saman
Þróun við rafvæðingu hefur verið
hröð á umliðnum árum og skrifstofuþjarkar nýtast nú við að auka

skilvirkni, meðal annars með
betri nýtingu starfsfólks og minni
líkum á mannlegum mistökum
og skýrari ferlum. „Við teljum að
þarna liggi gríðarleg tækifæri fyrir
viðskiptavini KPMG og við erum
með nokkur verkefni í gangi, til
dæmis fyrir fyrirtæki í fjarskiptaog tryggingageiranum. Þá hefur
KPMG ráðið til sín sérfræðinga
og þjálfað starfsfólk í rafvæðingu
ferla til að takast á við slík verkefni
með nýtingu á nýjustu tækni og

Í ráðgjöfinni leggjum við áherslu á að
styrkja stjórnendur og
efla starfsfólk í sínum
hlutverkum með því að
skapa vettvang og færa
því í hendur tól til
umbóta.

þetta er þegar farið að skila árangri
hjá viðskiptavinum og einnig hér
innanhúss hjá KPMG en við höfum
lagt áherslu á að nýta tæknina við
að rafvæða ferla að hluta eða öllu
leyti,“ segir Steinþór.
Lilja Erla segir að ráðgjöf í
straumlínustjórnun og innleiðing
skrifstofuþjarka geti farið ótrúlega
vel saman þótt það sé kannski ekki
augljóst í fyrstu. „Hvort tveggja
snýst um að bæta ferla og nýta
starfskrafta fólks á skynsamlegan
máta.“ Þá bendir Lárus á að fókusinn sé alltaf á að hjálpa viðskiptavininum við að leysa vandamál
og gera honum lífið auðveldara.
„Við komum ekki endilega með
tilbúnar lausnir heldur greinum
vandamál og tækifæri og veljum
réttu tólin til að vinna úr þeim
með viðskiptavinum okkar. Þar
höfum við öflugt teymi sem býr
yfir mikilli þekkingu og úr mörgu
að velja.“
Steinþór, Lárus og Lilja Erla
eru sammála um að mikil gerjun
eigi sér stað í viðskiptaumhverfi
nútímans, hvort sem er á Íslandi
eða á alþjóðavísu. Steinþór telur
augljóst að stjórnendur þurfi að
vera á tánum nú sem aldrei fyrr og
leggja áherslu á viðskiptavininn
auk þess að nýta sér tækni og
mannauð með skilvirkum hætti.
Lilja Erla tekur undir með Steinþóri en bendir enn fremur á að
tækifærin séu mörg og skynsamleg
nýting upplýsingatæknilausna og
mannauðs sé grundvallaratriði og
lykillinn að velgengni. Þau segjast
vel í stakk búin til að vinna með
viðskiptavinum við að takast á við
núverandi áskoranir og undirbúa
þá undir framtíðina.
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Bókhald á sér langa sögu

B
Liam Neeson fór með hlutverk
bókarans Oscars Schindler.

Tíu góðar myndir
um bókara

B

ókhald virðist við fyrstu sýn
ekkert voðalega spennandi
en sumar af vinsælustu kvikmyndum sögunnar hafa einmitt
fjallað um bókhaldara og æsispennandi ævintýri þeirra, gleði og
sorg. Eftirfarandi tíu kvikmyndir
svíkja engan um skemmtun og gefa
óvænta innsýn í líf bókara, sem
sitja ekki allir hlekkjaðir við bókhald eins og sumir kynnu að halda.

ókhald er ekki nýtt af nálinni og það
á sér langa sögu sem er samofin sögu
viðskipta og verslunar. Til eru fornar
minjar um skráningu á verðmætum og tölulegum upplýsingum allt frá þeim tíma sem
viðskipti komu til sögunnar. Bækur fjármálastjórnarinnar í Genúa á Ítalíu frá árinu
1340 eru elstu heimildir sem til eru um tvíhliða bókhald, sem á einmitt uppruna sinn
að rekja til Ítalíu og er enn í notkun. Tvíhliða
bókhald breiddist út frá Ítalíu til nærliggjandi landa, svo sem Þýskalands og síðan
Hollands og Englands og einnig norður
eftir álfunni. Hansakaupmennirnir færðu

t.d. tvíhliða bókhald þegar á 14. og 15. öld.
Tvíhliða bókhald þýðir í sinni tærustu mynd
að hverja bókhaldsfærslu þarf að færa á tvo
bókhaldslykla og að debet verður að vera
jafnt og kredit. Frönsk lög frá árinu 1673 eru
þau fyrstu sem sett voru um færslu bókhalds
en samkvæmt þeim var kaupmönnum skylt
að færa bókhald árlega og efnahagsreikninga
annað hvert ár og fylgigögn skyldu geymd í
ákveðinn tíma. Á nítjándu öld kom dálkadagbókin fram á sjónarsviðið og hafði í för
með sér miklar framfarir í færslu bókhalds.
Árið 1911 var bókhaldsskylda lögleidd hérlendis með lögum um verslunarbækur.

The Untouchables (1987)
– bókarinn Oscar Wallace ræðst
gegn mafíósanum Al Capone.
Wall Street (1987)
– „Græðgi er góð“.
Shawshank Redemption (1994)
– bókari lendir í fangelsi eftir að
vera sakaður um morð á eiginkonu
sinni.
Ghostbusters (1984)
– bókari stígur í vænginn við dömu
sem býr í andsetnu húsi.
Schindler’s List (1993)
– Bókarinn Oskar Schindler
bjargaði yfir þúsund gyðingum frá
nasistum í seinni heimsstyrjöldinni.
The Royal Tenenbaums (2001)
– bókari gerir það gott og fær líka
konuna sem hann þráir.
Jurassic Park (1993)
– bókarinn er sá fyrsti sem étinn er
af Tyrannosaurus rex risaeðlu.
Lethal Weapon 2 (1989)
– hér stendur leikarinn Joe Pesci í
bullandi peningaþvætti .
Margin Call (2011)
– mynd til varnar græðgi og óhófi.
The Accountant (2016)
– Ben Affleck leikur bókara sem
einnig er þjálfaður launmorðingi.

Saga íslenskra
skatta

S

aga skatta á Íslandi var tekin
saman árið 2013 af Friðriki G.
Olgeirssyni. Ritið er í tveimur
bindum en á vefsíðu Ríkisskattstjóra er að finna annál eftir Friðrik
um helstu atburði í skattasögu
þjóðarinnar. Annállinn nær aftur
til ársins 1840 frá 2016 og er farið
yfir allar helstu breytingar sem
orðið hafa á skattakerfi Íslendinga.
Grímur Jónsson, fyrrverandi amtmaður, lagði fyrstu drög að því að
tíundakerfið yrði lagt af árið 1840.
Fjörutíu ár tók að koma nýju skattkerfi í framkvæmd.
Fyrsta skattstofan á Íslandi
tók til starfa árið 1922. Hún var í
Reykjavík og á næstu áratugum
voru stofnaðar skattstofur víða
um land. Fyrsti skattstjórinn var
Einar Arnórsson. Árið 1962 var
embætti ríkisskattstjóra stofnað í
kjölfar þess að skattkerfið allt var
stokkað upp. Embætti skattstjóra
voru í framhaldinu sett á fót í
hverju kjördæmi. Árið 2010 voru
öll skattaumdæmi sameinuð undir
ríkisskattstjóra.
Heimild www.rsk.is

Tvíhliða bókhald á rætur sínar að rekja til Ítalíu.
NORDICPHOTOS/GETTY

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnakerfi
Innkaupakerfi
Sölu- og birgðakerfi
Eignakerfi
Verkbókhald

Fullbúin viðskiptalausn
í áskrift - Microsoft
Dynamics NAV

Ótakmarkaður fjöldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður
Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

kr.

Wise býður eitt mest selda
bókhaldskerﬁ landsins í
mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.
Fullbúið bókhaldskerﬁ, hýsing og
afritun í Azure skýjaþjónustu Microsoft í
áskrift ásamt sérlausnum frá Wise á
verði frá kr. 9.900 á mánuði.
Kynntu þér málið á navaskrift.is

9.900

pr. mán.
án vsk

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launakerfi
Innheimtukerfi
Bankasamskiptakerfi
Rafræn móttaka reikninga

kr.

17.900

pr. mán.
án vsk

Microsoft Azure

Bjóðum einnig Oﬃce 365 í áskrift.
Borgartún 26, Reykjavík » Hafnarstræti 93-95, Akureyri
sími: 545 3200 » wise@wise.is » wise.is

