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Einn besti
skrifstofustóllinn
fyrir bakveika

Hirzlan Skrifstofuhúsgögn er þessa dagana með sérstakt
tilboðsverð á hinum rómuðu Wagner skrifstofustólum,
þeim einu sem eru með Dondola® 360° veltihreyfingu
á setu. Hreyfingin léttir álag á bak og styrkir það. ➛2

Hirzlan Skrifstofuhúsgögn býður upp á glæsilegt úrval af vönduðum og fallegum húsgögnum fyrir allar þarfir skrifstofunnar, þar á meðal Wagner skrifstofustólana. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Hirzlan er
leiðandi í sölu
rafmagnsborða á góðu
verði. Síðustu
árin hafa gæði
rafmagnsborða aukist til
muna og verðið
lækkað.

Framhald af forsíðu ➛
Það skiptir
miklu að hafa
vinnuaðstöðu
sem er bæði
þægileg og
heilsusamleg.

Hirzlan veitir framúrskarandi þjónustu og er með öll húsgögn sem þarf
fyrir skrifstofuna, fundarsalinn, ráðstefnusalinn, skólastofuna og fleira.

Halldór Ingi Stefánsson er sölustjóri Hirzlunnar.

H

irzlan er ört stækkandi
fyrirtæki á sviði skrifstofuhúsgagna og starfsfólk Hirzlunnar kappkostar að
veita framúrskarandi þjónustu í
hvívetna. „Hirzlan er með öll þau
húsgögn sem þú þarft fyrir skrifstofuna, fundarsalinn, ráðstefnusalinn, skólastofuna og áfram
mætti telja,“ segir Halldór Ingi
Stefánsson, sölustjóri Hirzlunnar.
„Undanfarna áratugi hafa ýmis
stoðkerfavandamál orðið sífellt
algengari hjá skrifstofufólki, enda
er vitað að of mikil kyrrseta er
skaðleg heilsunni,“ segir Halldór
Ingi. „Mjög margir sitja stóran
hluta dags í vinnu sinni sem fer
ekki sérstaklega vel með bakið.
En með síbreytilegri vinnuaðstöðu má koma í veg fyrir sum
þessara einkenna og það getur
hjálpað þeim sem nú þegar stríða
við eymsli og þreytu í baki.
„360° Dondola veltitæknin,
sem þú finnur bara hjá okkur í
stólunum frá þýska gæðamerkinu
Wagner, getur verið lykilþáttur
í bættri bakheilsu,“ segir hann.
„Það er tíu ára ábyrgð á þeim og
sérfræðingar á borð við sjúkraþjálfa og kírópraktora hafa mælt
með þessum stólum, þar sem
seta og bak hreyfast með líkama
notandans.“
Halldór Ingi bætir við að eftir
stórt og ítarlegt útboð Landspítalans fyrir nýja skrifstofubyggingu
skoruðu umræddir stólar 100 stig
af 100 mögulegum í gæðamati
og voru þeir valdir fyrir alla 250
starfsmenn skrifstofunnar.
Hirzlan býður upp á mjög gott
úrval af skrifborðsstólum svo allir

ættu að geta fundið sér stól við
hæfi. „Einnig er hægt að sérpanta
stóla með þeim litum og áklæði
sem viðskiptavinurinn óskar sér,“
segir Halldór Ingi.

Skrifborð skipta miklu máli
„Það er ekki bara stóllinn sem þarf
að vera í lagi til að fá almennilega
vinnuaðstöðu,“ segir Halldór Ingi,
„heldur þurfa skrifborðin að vera
það líka.
Hirzlan er orðin leiðandi í sölu
rafmagnsborða á góðu verði,“
segir Halldór Ingi. „Síðustu árin
hafa gæði rafmagnsborða aukist
til muna og verðið lækkað. Við
reynum alltaf að eiga margar
lausnir á lager og fyrir vikið er
biðtími eftir rafmagnsborði oftast
enginn.
Hvort sem þú vilt lítið eða stórt
skrifborð, beint eða í horn, breitt
eða mjótt, ódýrt eða dýrt, gott
eða betra; þá eigum við lausnina,“
segir Halldór Ingi. „Öll okkar rafmagnsborð fást nú með minnisstýringu sem staðalbúnað og við
trúum því að það eitt stuðli að enn
frekari notkun.“

Persónuleg ráðgjöf og
sanngjörn verð
„Sumir vilja breyta og bæta smám
saman, á meðan aðrir skipta út
öllu til að endurnýja eða eru að
opna nýja skrifstofu,“ segir Halldór Ingi. „Í öllum tilvikum veitum
við hverjum og einum persónulega ráðgjöf og bjóðum sanngjörn
verð.“
Sýningarsalur Hirzlunnar er í
Síðumúla 37. Þar er opið mán-fim
9 til 18, föstudaga 9 til 17 og alla
laugardaga 12 til 16.

Wagner bjargaði bakinu
Skrifstofustólarnir frá Wagner hafa heldur betur slegið í gegn, enda
hafa fjölmargir fagaðilar og einstaklingar mælt sérstaklega með
þessum frábæru stólunum. Ólafur Gunnar Guðlaugsson barnabókahöfundur er einn þeirra.
„Ég hef unnið sem grafískur hönnuður, barnabókahöfundur og teiknari
í nærri 30 ár. Eins og gefur að skilja er ekki mikil hreyfing við svona störf
og ég sit nánast allan daginn við mína iðju. Það er auðvitað dauði og
djöfull fyrir krónískt bakveikan mann. Í tugi ára hafði morgunrútínan
mín verið að liðka um klemmdu taugina í mjóbakinu, koma mér úr
vinkilstöðu í lóðrétta. Sem sagt óþolandi og viðvarandi ástand sem var
nóg til að æra óstöðugan.
Síðan kynntist ég Wagner stólunum með 360
gráðu Dondola veltitækninni. Málið er að ef þér
tekst að halda hryggsúlunni á stöðugri hreyfingu þá stífnar hún síður og festist. Vinnuveitandi minn fjárfesti í Ergomedic 100-3, og viti
menn, eftir eina viku voru öll mín bakvandamál
algjörlega horfin! Það hljómar eins og lygasaga
en mér hefur aldrei liðið betur í bakinu.“
Útgefandi: Torg ehf

Ábyrgðarmaður: Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumaður auglýsinga: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,

Veffang: frettabladid.is
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Einfalt samfélagsverkefni
Múlalundur
vinnustofa SÍBS,
sem er 60 ára í
ár, býður fyrirtækjum og einstaklingum allt
fyrir skrifstofuna
og skapar um
leið tækifæri
fyrir fólk með
skerta starfsorku til að leggja
sitt af mörkum
til atvinnulífsins.
Vöruúrval og verð
kemur þægilega á
óvart.

Starfsmannaskírteini og
innri markaðssetning
Múlalundur býður upp á barmmerki og hálsbönd fyrir starfsmannaskírteini, fundi og ráðstefnur. Þau eru ýmist framleidd
af starfsfólki Múlalundar eða
innflutt. „Í dag merkja sífellt fleiri
fyrirtæki starfsfólk sitt og þá henta
barmmerki og hálsbönd vel. Þau
fást í fjölmörgum litum og eru
búin sérstakri öryggislæsingu
sem opnast sjálfkrafa ef rykkt er í
böndin,“ útskýrir Sigurður.
Múlalundur framleiðir einnig músamottur sem eru vinsælar
hjá fyrirtækjum til innri og ytri
markaðssetningar.
„Á motturnar eru þá prentuð
skilaboð til starfsmanna tengd
verkferlum, gæðastöðlum, sameiginlegum markmiðum eða
átaksverkefnum sem starfsmenn
hafa svo við höndina í dagsins önn
í orðsins fyllstu merkingu,“ segir
Sigurður.

„100% endurunninn“
Nýlega hóf Múlalundur framleiðslu á endingargóðum glærum vösum úr 100% endurunnu efni.

M

úlalundur fagnar sextíu
ára afmæli í ár. Þar fást
allar almennar skrifstofuvörur á einum stað, pappír
og ritföng og þar hafa þúsundir
einstaklinga með skerta starfsorku
fengið annað tækifæri. „Við segjum
stundum að þetta sé einfaldasta
samfélagsverkefnið, að panta
skrifstofuvörur frá Múlalundi, sem
hvort eð er þarf að kaupa, og fá þær
sendar daginn eftir,“ segir Sigurður
Viktor Úlfarsson, framkvæmdastjóri Múlalundar, vinnustofu
SÍBS.
Á Múlalundi starfa dugmiklir
einstaklingar sem í kjölfar slyss
eða heilsubrests hafa þurft að
takast á við andlega eða líkamlega
fötlun eða veikindi.
„Það er sannarlega ánægjulegt
þegar fyrirtæki flétta samfélagsleg
verkefni saman við eigin daglegan
rekstur með því að kaupa skrifstofuvörurnar af Múlalundi. Með
því fá þau gæðavörur og þjónustu
sem aftur styður starfsfólk Múlalundar í að byggja upp sjálfstraust
og þrótt með virkri þátttöku á
vinnumarkaði. Fólki er enda mjög
mikilvægt að fá að mæta til vinnu,
eiga vinnufélaga og vera virkt í
samfélaginu,“ segir Sigurður.

Verslun Múlalundar býður upp á mikið úrval af skrifstofuvörum.

Einfaldasta samfélagsverkefnið er
að panta skrifstofuvöur
frá Múlalundi, sem hvort
eð er þarf að kaupa.
Sigurður Viktor Úlfarsson

Vinsæl vefverslun
Á heimasíðunni mulalundur.is er
rekin stór og vinsæl vefverslun.
„Þar geta viðskiptavinir valið úr
glæsilegu úrvali skrifstofuvara, og
bæði verð og úrval koma ánægjulega á óvart. Einfalt er að versla
á netinu og við sendum vörurnar strax daginn eftir,“ upplýsir
Sigurður. Fari pöntun yfir 16.000
krónur er frí heimsending um land
allt en ef pantað er fyrir lægri upphæð er tekið lágt sendingargjald.

Pennar, pappír og dagbækur
Múlalundur selur allt sem hugsast
getur fyrir skrifstofuna. „Verðin
hjá okkur eru vel samkeppnishæf
og oftar en ekki erum við ódýrari
en aðrir,“ upplýsir Sigurður. Hann
segir misskilnings gæta um að
Múlalundur selji einungis eigin
framleiðsluvörur, svo sem möppur
og plastvasa. „Við bjóðum líka upp
á pappír, penna, töflutúss, löggiltan skjalapappír og allt mögulegt annað fyrir skrifstofuna. Þá er
hægt að fá fjölbreytt úrval penna
frá BIC, Milan, Pentel EnerGel og
mörgum fleirum.“
Á haustin býður Múlalundur
landsins mesta úrval af dag-

Sigurður segir starfsemina standa
og falla með viðskiptavinunum.

Fyrirtæki sem skipta við Múlalund leggja mikilvægu samfélagsverkefni lið.

Egla-möppur
hafa fyrir löngu
fest sig í sessi
í íslensku atvinnulífi.

bókum. „Þeir sem vilja geta látið
gylla eða þrykkja nöfn og fyrirtækjamerki í dagbækurnar og
skapað með því vinnu í leiðinni,“
útskýrir Sigurður. „Margir kjósa
að kaupa allar sínar skrifstofuvörur hjá Múlalundi og það styrkir
okkur mikið í starfi, enda þarf
ekki að fara lengra en á Múlalund
eftir almennum skrifstofuvörum,“
segir Sigurður.

Röð og regla með Egla
Egla-bréfabindi og -möppur hafa
fyrir löngu fest sig í sessi í íslensku
atvinnulífi. „Hér innanhúss
segjum við gjarnan: Röð og regla
með Egla,“ segir Sigurður og brosir.
„Við seljum líka tímaritabox þar
sem kjölurinn lítur út eins og
Egla-mappa og eru hugsuð fyrir
skýrslur og gögn sem ekki er hægt
að gata. Með þeim er snyrtilegt
að horfa yfir hillur skrifstofunnar
með allt í stíl,“ segir Sigurður.
Fyrirtæki geyma gjarnan gögn í
möppum um ákveðinn tíma en
færa þau svo yfir í skjalakassa til
að endurnýta möppurnar. „Við
bjóðum vitaskuld upp á allar
þessar lausnir og gott betur, en
Egla og fleiri vörur Múlalundar
fást beint frá Múlalundi sem og í
öllum helstu ritfangaverslunum,“
segir Sigurður. Egla er íslenskt heiti
og sækir uppruna sinn í Egils sögu
Skallagrímssonar.

Margar af vörum Múlalundar eru
framleiddar úr plasti og leggur
Sigurður áherslu á að fólk sé vandlátt þegar kemur að kaupum á
plastvörum.
„Mikilvægt er að plastvörurnar
uppfylli evrópska staðla um hreinleika, þær séu endingargóðar, sem
mest endurunnar og framleiddar
sem næst notkunarstað til að lágmarka skaðleg áhrif á umhverfið.“
Plastið sem Múlalundur nýtir í
sína framleiðslu uppfyllir öll þessi
skilyrði. Það er framleitt í Evrópu
og skráð í evrópska gagnagrunna
(REACH) sem tryggir gagnsæi
innihaldsefna. „Plastið hefur
evrópska vottun til notkunar við
leikfangagerð þar sem er gert ráð
fyrir að börn stingi því upp í sig.
Það tryggir hreinleika og skaðlaust
vinnuumhverfi starfsfólks og viðskiptavina,“ segir Sigurður.
Vörur Múlalundar hafa margsannað sig þegar kemur að góðri
endingu. „Plastið sem Múlalundur
nýtir er almennt 40 til 60 prósent
endurunnið og nú bjóðum við
líka upp á 0,18 mm plastvasa úr
100 prósent endurunnu efni. Ef
leitað er að „100% endurunninn“
í vefverslun Múlalundar koma
þessar vörur upp. Hreint, vottað
plast, sem er að stórum hluta
endurunnið, framleitt stutt frá
notkunarstað, notað ár eftir ár og
loks skilað aftur í endurvinnslu að
notkun lokinni, er góður kostur
fyrir umhverfið.“

Öllum er mikilvægt að vinna
Múlalundur hefur frá árinu
1959 verið rekinn af SÍBS, með
stuðningi Happdrættis SÍBS, og
fagnar því eins og fyrr segir sextíu
ára afmæli í ár. Frá því starfsemin
hófst hafa þúsundir einstaklinga
með skerta starfsorku fengið
annað tækifæri og blómstrað á ný.
„Múlalundur stendur sjálfur
undir stærstum hluta tekna sinna,
sem er allt að því einsdæmi á
vinnustofum fólks með skerta
starfsorku. Hver einasta króna
skiptir Múlalund máli og ávinningurinn er samfélagsins í heild,
því saman hjálpum við fleirum
sem glíma við skerta starfsorku að
komast á vinnumarkað. Starfsemin stendur og fellur með viðskiptavinum okkar og í dag standa mörg
fyrirtæki sig vel í að flétta daglega
starfsemi saman við samfélagslega ábyrgð. Íslensk fyrirtæki hafa
staðið með okkur í 60 ár. Með því
vinna allir,“ segir Sigurður.
Á Múlalundi vinnustofu SÍBS er
glæsileg verslun við Reykjalund í
Mosfellsbæ. Sími 562 8500. Skoðið
úrvalið á mulalundur.is.
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Dönsku skrifstofuhúsgögnin frá Dencon njóta verðskuldaðra vinsælda í Pennanum enda framúrskarandi hönnun og þægindi þar sem skapað er jafnvægi á milli notagildis, fegurðar og forms.

Heimsfræg
hönnun sem
fer vel með
líkamann
Það er gaman að
standsetja skrifstofuna með
húsgögnum úr
húsgagnaverslun
Pennans. Þar er
að finna hönnun
heimsfrægra
hönnuða sem
höfðu heilsubót,
umhverfisvernd
og fagurt útlit í
hávegum.

V

ið eru nýbúin að ná frábærum samningum við Vitra
og getum þar af leiðandi
boðið viðskiptavinum okkar ID
Mesh-stólinn á 99.900 krónur, sem
er geggjað verð fyrir svo frábæran
stól,“ segir Guðrún Hrönn Jónsdóttir, vöru- og markaðsstjóri hjá
Pennanum Húsgögn.
ID Mesh-stóllinn var hannaður
af Ítalanum Antonio Citterio árið
2010 en endurhannaður árið 2016.
„ID Mesh er með öllum þeim
stillingum sem nútíma notandi
vill njóta í góðum skrifstofustól;
dýptarstillanlegri setu, stillanlegum mjóhryggsstuðningi og
samhæfðri stillingu setu og baks,“
útskýrir Guðrún Hrönn.

Stóll eins og enginn annar
Meðal annarra gæðamuna á
skrifstofuna í húsgagnaverslun
Pennans er Aeron-stóllinn frá Herman Miller, hannaður af hönnunarteyminu Bill Stumpf og Don
Chadwick árið 1994.
„Þeir Stumpf og Chadwick lögðu
upp með að hanna stól sem væri
heilsubætandi, umhverfisvænn og
sniðinn eftir stærð einstaklingsins,“ upplýsir Guðrún Hrönn um
Aeron-stólinn.
„Árið 2016 var þessi sögulegi
stóll endurgerður og studdist
Don Chadwick þá við nýjustu
rannsóknir um stólsetur, sem og

Glæsilegt skrifstofurými með ID Mesh-stólum sem tryggja vellíðan starfsfólks. Stóllinn fæst nú á einstöku tilboði.

Ventilo-stóllinn
er með allar
helstu stillingar
sem mæta nútíma kröfum og
þægindum. Hér
er hann við rafdrifið skrifborð
frá Kinnarps.
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Guðrún Hrönn
Jónsdóttir
er vöru- og
markaðsstjóri
hjá Pennanum.
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Skrifstofuhúsgögn frá danska framleiðandanum Dencon fást í mörgum litum og setja stílhreinan svip á rýmin.

framfarir í efnum, framleiðslu og
tækni,“ útskýrir Guðrún Hrönn.
„Aeron er búinn til úr neti.
Enginn svampur er í honum, efni
eða leður. Stóllinn er því 91 prósent endurvinnanlegur, hleypir út
líkamshita og fer vel með líkamann. Þess má geta að flestir aðrir
skrifborðsstólaframleiðendur
fóru í kjölfarið að nota net í sína
stóla,“ segir Guðrún Hrönn um
Areon-stólinn sem kemur í þremur
stærðum: A, B og C.

Notagildi, form og fegurð
Í Pennanum fást hin eftirsóttu
Dencon-skrifstofuhúsgögn sem er
hágæða dönsk hönnun sem framleidd er í Danmörku.
„Hjá Dencon er lögð áhersla á
að skapa jafnvægi á milli notagildis, fegurðar og forms. Um er að
ræða mjög fjölbreytilegar vörur úr
gæðaefni og með góðu litaúrvali,“
segir Guðrún Hrönn um glæsilegar
og litríkar danskar skrifstofumublur.
„Þegar kemur að efnisvali á
borðplötur býður Dencon upp
á linoleum-dúk. Það hefur verið
sérstaklega vinsælt hjá okkur í
dökkum litum þar sem dúkurinn
er kámfrír og einstaklega slitsterkur. Efnið er líka náttúrulegt
og hrindir frá sér bakteríum,“ segir
Guðrún Hrönn um Dencon-borðin
sem eru gæðaprófuð samkvæmt
dönskum kröfum og evrópskum
staðli.

Borð sem eyða bakteríum
Frá Neodesign kemur Ventilostóllinn sem er frábær stóll sem
hentar flestum notendum.
„Ventilo er með allar helstu stillingar sem mæta nútímakröfum og
þægindum, eins og dýptarstillingu
setu og mjóhryggsstuðning, mótstöðustillingu fyrir mismunandi
þyngd og hæðarstillanlega arma,“
upplýsir Guðrún Hrönn um
Ventilo sem nú er á tilboði í Pennanum á aðeins 56.900 krónur.
Önnur gæðavara á skrifstofuna
úr húsgagnaverslun Pennans eru
T-línuborð frá sænska framleiðandanum Kinnarps.
„Kinnarps-borðin eru spónlögð með eik eða beiki og fáanleg í
nokkrum stærðum. Borðin eru rafdrifin með tveimur mótorum og
er lyftigeta þeirra 100 kíló,“ segir
Guðrún Hrönn um skrifborðin frá
Kinnarps sem nú fást í Pennanum
á einstöku verði í takmarkaðan
tíma, eða einungis 69.900 krónur.
Skoðaðu úrvalið í Penninn Húsgögn, Skeifunni 10 eða á heimasíðu Pennans, penninn.is.

Þessi einstaki
stóll, Aeron frá
Herman Miller,
braut blað í
sögu og þróun
skrifborðsstóla.

Það fer vel um alla á skrifstofunni með dönsku Dencon-húsgögnunum.

ID Mesh-stóllinn frá Vitra
mætir öllum
kröfum nútímamannsins. Hann
er með dýptarstillanlegri setu,
stillanlegum
mjóhryggsstuðningi og
samhæfðri
stillingu setu og
baks.
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Skilvirkar og sveigjanlegar lausnir
fyrir metnaðarfull fyrirtæki
Fasteignakaupum fylgir mikil
skuldbinding. Það
getur verið tímafrekt og kostnaðarsamt að finna
rétt húsnæði á
viðráðanlegu
verði. Skrifstofuleiga býður upp
á hagkvæmar
lausnir.

eða frá okkur og næg bílastæði og
gott næði er hámarkslúxus, það er
allt innifalið í þjónustunni,“ segir
Svanur.

Þjónustunni fylgi mikið frelsi

Leiga á skrifstofuhúsnæði sparar bæði tíma og pening.

hámarka afköst og auka skilvirkni.
Svanur segir að rýmin sem
þau bjóði upp á séu kjörin fyrir
aðila sem vilja spara bæði tíma
og peninga. Viðskiptavinir þurfi
ekki að hafa áhyggjur af viðhaldi,
pappírsvinnu eða öðru umstangi
sem fylgir umsjón fasteigna og geti
þannig einblínt á það sem skiptir
máli, að koma fyrirtækjum á laggirnar og byggja upp reksturinn, í ró
og næði.

S

krifstofurýmin sem Skrifstofuleiga býður upp á eru í
eigu heildsölufyrirtækisins
Parlogis en síðasta sumar var
ákveðið að nýta húsnæði sem stóð
autt.
„Skrifstofuhúsnæðið var vannýtt svo þeir ákváðu að fara þessa
leið, að leigja út einstök rými í stað
þess að reyna að finna einn leigjanda sem myndi leigja allt saman,“
útskýrir Svanur Guðmundsson,
framkvæmdastjóri Skrifstofuleigu.
Kostirnir við að leigja skrifstofuhúsnæði eru ótal margir en
þjónustunni sem Skrifstofuleiga
býður upp á fylgir mikið frelsi og
sveigjanleiki.

Svanur Guðmundsson, framkvæmdastjóri Skrifstofuleigu.

Fyrsta flokks þjónusta
Skrifstofurýmin eru kjörin fyrir frumkvöðlafyrirtæki. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Allt klappað og klárt
Vel skipulagt vinnuumhverfi
er gríðarlega mikilvægt í öllum
rekstri en það getur tekið umtalsverðan tíma að koma upp vinnuaðstöðu frá grunni. Þá er mikil-

vægt að bjóða viðskiptavinum upp
á faglegt og þægilegt andrúmsloft.
Vinnuaðstaðan sem Skrifstofuleiga
býður upp á er fullbúin og einfaldar því verulega alla starfsemi
og gerir viðskiptavinum kleift að

Þó að húsnæðið sé staðsett á besta
stað er það þó fjarri ringulreiðinni
sem fylgir gjarnan eftirsóttum
svæðum. Þá þurfa viðskiptavinir ekki að hafa áhyggjur af bílastæðum sem er kærkomið í amstri
dagsins.
„Við með mjög gott aðgengi að
bílastæðum og það er ekkert öngþveiti, hvorki að komast hingað til

„Við bjóðum okkar viðskiptavinum upp á fulla þjónustu, með
aðgang að þrifum, neti, kaffiaðstöðu og öllu því sem menn þurfa,“
segir hann. Eina sem þarf er í
rauninni bara að mæta á svæðið
og draga hendur fram úr ermum.
„Þeir geta bara labbað hér inn
og sest við tölvuna sína, tengst
við netið og byrjað að vinna,“
segir Svanur, léttur í bragði. „Það
getur allt verið tilbúið bara innan
klukkutíma.“

Kjörið fyrir fumkvöðlastarf
Svanur segir að rými af þessu tagi
litlum fyrirtækjum afar vel.
„Það er þörf á svona rýmum fyrir
lítil fyrirtæki og einstaklinga sem
eru að stíga sín fyrstu skref í frumkvöðlastarfi,“ segir hann.

Viðskiptavinahópurinn er
fjölbreyttur
„Við erum með fyrirtæki sem eru í
ferðaþjónustu, fyrirtæki í nýsköpun innan raforkugeirans, netþjónustufyrirtæki,“ segir Svanur.
Skrifstofuleiga er í Skútuvogi 3, 3.
hæð, gengið inn Barkarvogsmegin.
Áhugasamir geta kíkt á heimasíðuna, skrifstofuleiga.is, þar sem
hægt er að bóka skoðanir og heimsóknir eða haft samband í síma
893-5055.

Á fleygiferð inn í framtíðina
Sif Einarsdóttir, löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte og stjórnarkona í FLE, Félagi löggiltra endurskoðenda, segir starfið hafa breyst mikið undanfarin ár og sérhæfingu orðna meiri en áður fyrr.
Sjálfvirknivæðing mun
aukast með róbótum

Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is

Á

ður fyrr voru endurskoðunarskrifstofur fullar af pappír.
Skrifstofa hins dæmigerða
endurskoðanda einkenndist af
miklum blaðastöflum og möppum
og einnig var mikið af möppum
í hillum upp við veggi. Ef maður
horfir á gamanmyndir þar sem
endurskoðendur koma við sögu
þá er þetta myndin sem maður sér.
Það er karlmaður með gleraugu
að vinna umkringdur pappír og
möppum,“ segir Sif.
„Nú til dags fer nánast öll endurskoðun fram rafrænt. Endurskoðunarfyrirtækin eru mörg hluti
af alþjóðlegum endurskoðunarfyrirtækjum, eins og hjá Deloitte,
og við notum sérstök gæðakerfi
til að vinna vinnuna. Smærri
endurskoðunarfyrirtæki fá líka
faglegan stuðning frá Félagi löggiltra endurskoðenda til að geta
notað gæðahugbúnað. Við erum
því raunverulega ekki með neinn
pappír lengur.“

Aukin aðgangsstýring
Önnur stór breyting er aukin
aðgangsstýring á gögnum. Endurskoðendur vinna með trúnaðargögn. Með aukinni tölvuvæðingu
innan greinarinnar er hægt að
skilgreina niður á einstaklinga

Sif Einarsdóttir segir starfið fjölbreytt og skemmtilegt. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

hverjir hafa aðgang að gögnum
fyrir ákveðin verkefni og ákveðin
fyrirtæki.
„Þegar endurskoðunarvinnu
lýkur og búið er að gefa út áritun
á reikningsskilin, þarf að loka
skránni varanlega fyrir viðkomandi verkefni. Þá er tekið afrit
og eftir það er ekki hægt að breyta

neinu,“ segir Sif.
„Með nútímaframförum í upplýsingatækni hefur það aukist að
gera greiningar á öllum færslum í
stað þess að taka úrtak. Dæmi um
greiningar á færslum er til dæmis
þegar farið er yfir reikningsskil og
reynt að útiloka að sviksemi hafi
átt sér stað.“

Sif segir að ein af nýjustu breytingunum á starfi endurskoðandans
tengist sjálfvirknivæðingu ferla,
t.d. með svokölluðum róbótum.
Horft er á að sjálfvirknivæðing
muni aukast í framtíðinni en
Deloitte notar hana einkum við
bókhald og afstemmingar. „Það
að nota róbóta í afstemmingarnar
þýðir að hægt er að ná yfir stærra
mengi gagna og gefa einnig á sama
tíma mun áreiðanlegri niðurstöður.“ Hún telur þó að endurskoðendur þurfi ekki að hafa
áhyggjur af því að verða óþarfir
með aukinni sjálfvirknivæðingu.
„Það þarf alltaf þetta mannlega
auga til að skipuleggja vinnuna
út frá faglegu mati og leggja mat á
niðurstöður.“
Áður fyrr þurftu endurskoðendur alltaf að hafa djúpa og almenna
þekkingu á öllu sem viðvék
endurskoðun, reikningsskilum og
skattamálum. En Sif segir að í dag
séu þeir orðnir mun sérhæfðari og
með djúpa þekkingu á ákveðnu
sviði. „Endurskoðunarfyrirtækin
í dag eru flóknari og sérhæfðari.
Þau hafa mörg komið sér upp fjármálaráðgjafardeildum, skatta- og
lögfræðideildum, deildum sem
sérhæfa sig í innra eftirliti og innri
endurskoðun, bókhaldsdeildum
og ráðgjafardeildum, meðal annars á sviði upplýsingatækni.
Deildin sem ég starfa í er með

sérhæfingu sem styður við endurskoðunarvinnuna meðal annars
í tengslum við upplýsingatækni.
Ég veiti ráðgjöf í innra eftirliti,
áhættustýringu og stjórnarháttum en sé í dag ekkert um að
árita reikningsskil,“ segir Sif.

Sérhæfingin spennandi
Sif nefnir að endurskoðendur
þurfi að fylgjast vel með nýjum
lögum og öðrum ytri kröfum og
hafa eftirlit með því að fyrirtækin fylgi þeim. Endurskoðunarfyrirtækin hafa því sérhæft sig í til
dæmis löggjöf um jafnlaunavottun, um varnir gegn peningaþvætti
og vörnum gegn netógnum.
„Aukin eftirspurn eftir sérhæfingu veldur því að starfsfólk
endurskoðunarfyrirtækja sérhæfir sig gjarnan á ákveðnu sviði.
En það er spennandi fyrir þá sem
vilja að læra endurskoðun. Það er
gaman að fá að sérhæfa sig og kafa
djúpt í hlutina.“
Sif leggur áherslu á að starf endurskoðandans sé alls ekki þurrt og
leiðinlegt eins og er stundum sýnt
í gamanmyndum. „Starfinu fylgja
spennandi og skemmtileg verkefni
og möguleiki á góðum launum.
Það er mikið um erlend tengsl og
samskipti hjá alþjóðlegu endurskoðunarfyrirtækjunum og þau
eru mjög skemmtileg og gefandi.
Við hjá FLE viljum hvetja fólk til
að fara í námið og stefna á löggildingu sem endurskoðandi.“

Glæsileg íslensk hönnun
og smíði á skrifstofuna

Flex skrifstofuhúsgögn
Hönnuðir:
Guðrún Margrét Ólafsdóttir
og Oddgeir Þórðarson

Fyrir Á. Guðmundsson starfa íslenskir, vel menntaðir
arkitektar sem hafa þróað húsgögn og hönnunargripi
sem skapa notalegt andrúmsloft. Hver hlutur ber einkenni
klassískrar hönnunar en er einnig fallegur smíðisgripur
sem er þægilegt að nota og sómir sér vel á skrifstofunni.

Dímon
Hönnuður:
Erla Sólveig Óskarsdóttir

STOFNAÐ 1956

Bæjarlind 8-10
201 Kópavogur
sími 510 7300

www.ag.is
ag@ag.is
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Hávaði á skrifstofunni

G
Jeff Bezos, forstjóri Amazon og ríkasti maður heims. NORDICPHOTOS/AFP

Fimm merki
um að í þér búi
forstjóri

óð hljóðvist í vinnurými
er mjög mikilvæg til þess
að fólki líði vel í vinnunni.
Auk þess hefur sýnt sig að góð
hljóðvist eykur afköst og bætir
heilsufar og samskipti á vinnustað.
Til að bæta hljóðvist þarf að huga
að innréttingum og efnisvali í
rýminu sem um ræðir. Til að draga
úr hávaða og bergmáli er gott að
velja húsgögn úr efnum sem soga
í sig hljóðin. Gólfteppi og gardínur hjálpa einnig til við að draga
úr hljóðmengun og gott er að
velja efni sem dempa vel hljóðin.
Plöntur henta einnig mjög vel til

Góð hljóðvist er
mikilvæg. Hún
eykur afköst og bætir
heilsufar og samskipti á
vinnustað.

að dempa hljóð. Því stærri plöntur
því betri hljóðdempun. Yfirmenn
fyrirtækja ættu að hafa þetta í
huga vilji þeir ánægt starfsfólk og
aukin afköst. Það er öllum í hag.

Teppi og plöntur minnka bergmál. NORDICPHOTOS/GETTY

S

uma dreymir um að ná einhvern tímann á toppinn og
verða forstjóri, en vita ekki
hvort þeir hafi burði til þess. Hér
eru nokkur merki um að þú gætir
orðið góður forstjóri.
Þú þorir að taka áhættu:
Forstjórar þurfa að halda jafnvægi
innan fyrirtækis en þeir þurfa líka
stundum að taka áhættu til að
bæta stöðu þess. Það er mikilvægt
að geta tekið skynsamlega áhættu.
Góð samskiptahæfni:
Góð samskipti eru hornsteinn þess
að vera leiðtogi. Það er mikilvægt
að geta byggt upp sambönd við
fólk og hvatt það til dáða, ásamt
því að skapa góðan anda.
Tilfinningagreind:
Það skiptir máli að vera ákveðin(n)
sem forstjóri, en líka hugulsamur.
Tilfinningagreind hjálpar við að
taka tillit til annarra í ákvarðanatöku, byggja upp traust og auðvelda samskipti.
Þú forðast ekki áskoranir:
Það getur flýtt fyrir framanum ef
þú sækist í faglegar áskoranir og
sigrast á þeim, til dæmis með því
að bjóða þig fram í verkefni, auka
við menntunina eða jafnvel sinna
sjálfboðavinnu þar sem þú færð
leiðtogahlutverk.
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Quarterback frá Sedus
með færanlegri setu
og mjóbaksstuðningi.

Epalverð:

.
0
0
9
.
64

Þú hugsar fram í tímann:
Góður forstjóri þarf ekki bara að
fylgjast vel með til að geta nýtt
tækifæri heldur þarf hann líka að
geta skapað raunverulega aðgerðaáætlun til að hrinda hugmyndum í
framkvæmd.

Fimm ráð sem
auka afköst

H

uga þarf að ýmsu þegar
kemur að skipulagningu
vinnurýmis. Hér eru
nokkur ráð sem koma sér vel og
hjálpa til við að auka einbeitingu
og hámarka afköst.
1 Það er mikilvægt að gæta þess
að það safnist ekki upp óþarfa
dót á skrifborðinu. Því minna
drasl, þeim mun meira pláss
fyrir nýjar hugsanir.
2 Litir geta haft mikil áhrif á
hugarfarið. Blár og grænn þykja
hafa róandi áhrif en rauður
eykur einbeitingu.
3 Nálægð við plöntur er talin
geta dregið úr streitu, ekki síst í
gluggalausu rými.
4 Það getur verið yfirþyrmandi að
byrja á nýjum verkefnum. Því er
mikilvægt að tileinka sér það að
forgangsraða.
5 Kyrrseta er ekki bara slæm fyrir
líkamsstöðu og einbeitingu
heldur er hún beinlínis talin
skaðleg heilsunni. Það er því
bókstaflega lífsnauðsynlegt að
standa upp reglulega og koma
blóðflæðinu af stað.

Chadwick frá Knoll
sameinar falleg form
og hámarksþægindi

Epalverð:

.
0
0
8
.
89

