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E ndurskoðunarfyrirtækið 
EY skilaði tæplega 45 millj-
óna króna hagnaði á síðasta 

rekstrarári, sem lauk nú í lok júní, 
samanborið við 70 milljónir króna 
árið á undan. Veltan var rúmur 
milljarður og breyttist lítið milli ára.

Margrét Pétursdóttir, forstjóri EY, 
segir uppbyggingu ráðgjafar- 
hluta félagsins, með tilheyrandi 
kostnaði, skýra minni hagnað nú 
en í fyrra. Áhrif heimsfaraldursins 
og niðursveiflunnar, sem þegar var 
hafin þegar hann skall á, hafi hins 
vegar verið lítil. „Við höfum verið 
að breyta hjá okkur, byggja upp ráð-
gjöfina og fjárfesta.“

„Rekstur endurskoðunar- 
fyrirtækja er almennt ekkert mjög 
sveiflukenndur. Það er þörf fyrir 
okkur þegar það er uppgangur, en 
það er þörf fyrir okkur líka á erfiðari 
tímum.“ Fyrirtæki hafi þó að ein-
hverju leyti haldið að sér höndum 
með þá þætti sem geti beðið.

Margrét segir tekjur félagsins 
hafa vaxið jafnt og þétt í gegnum 
árin, en afkoman hafi vitanlega 
sveiflast eitthvað meira. Verkefnin 
séu þó ólík eftir aðstæðum í sam-
félaginu hverju sinni. „Þegar það 
eru góðir tímar, þá eru þetta fjár-
festingar, samrunar og aðrir þættir 
sem tengjast vexti fyrirtækja og 
framþróun. Þegar það eru erfiðleik-
ar eins og eftir hrun þá felst þetta í 
fjárhagslegri endurskipulagningu, 
sameiningum og hagræðingar-
verkefnum og fleiru slíku, jafnvel 
sviksemisrannsóknum. Kjarninn 
í starfseminni – endurskoðun, skatt-
framtöl og reikningsskil – breytist 
hins vegar lítið.“

Margrét segir fjölhæfni starfs-
fólks hafa verið að aukast, sem 
gefist vel, þótt vissulega séu sumir 
áfram sérhæfðir á ýmsum sviðum. 
Starfsfólk kunni að meta fjölbreytni 
í verkefnum og það að fá víðtæka og 
breiða reynslu. „Það sem við erum 
að sjá núna, og höfum verið að vinna 
að, er aukin breidd í hæfileikum 
fólks, þannig að fólkið nái að þróast 
á breiðara sviði en áður og geti í 
meira mæli gengið í hvers annars 
verk. Þetta eykur samvinnu milli 
sviða og gerir störfin áhugaverðari.“

Margrét segir umræðuna í dag 
snúast mikið um langtímavirði fyrir- 
tækja. „Það sem er verið að ræða 
núna er að það sé í raun og veru 
ekki nema svona fimmtungur eigna  
fyrirtækja talinn fram í þessum 
hefðbundna ársreikningi á efna-
hagsreikningi. Fyrirtækin búa yfir 
svo miklu meiri verðmætum.“

Þetta segir hún samræmast stefnu 
EY, um að styðja og bæta atvinnulíf-
ið, vel. „Við höfum náð að samhæfa 
þá stefnu þeirri þjónustu sem við 
veitum okkar viðskiptavinum.“

Hún segir áskorunina í dag einna 
helst vera þá að koma slíkum ófjár-
hagslegum upplýsingum til fjárfesta, 
og tekur dæmi af lífeyrissjóðunum. 

„Krafan á þá er að þeir stundi sjálf-
bærar fjárfestingar. Þeir hafa brugð-
ist við því eftir bestu getu og leitast 
við að fjárfesta ekki í fyrirtækjum 
nema þau hagi sér almennilega.“

Þetta feli meðal annars í sér þætti 
á borð við að vera ekki óheiðarleg, 
ganga ekki illa um auðlindir jarðar 
og koma ekki illa fram við starfs-
fólk. „Þá hefur hins vegar vant-
að verkfærin: samanburðarhæfar, 
staðlaðar og staðfestar upplýsingar, 
og vantar enn.“ „Fjárfestar og aðrir 
hagsmunaaðilar þurfa sem mestar 
upplýsingar til að geta tekið upp-
lýsta ákvörðun um hvert þeir vilja 
setja peningana sína.“ Til þess þurfi 
þeir áðurnefndar upplýsingar um 
starfsemi og framkomu fyrirtækja í 
sem víðustu samhengi.

Þótt mikil gróska sé í þessum efn-
um í dag, og flestir allir af vilja gerð-
ir til að veita þessar upplýsingar, get-
ur það verið hægara sagt en gert. „Í 

dag eru til svona sirka 800 staðlar 
um það hvernig eigi að setja þetta 
fram. Það veit enginn í hvorn fótinn 
hann á að stíga.“

Meðal þess sem er í bígerð í þess-
um efnum er lagaleg krafa um ófjár-
hagslega upplýsingagjöf, að sögn 
Margrétar. Aðeins eitt land í heim-
inum hefur hingað til lögfest slíka 
kröfu, Nýja-Sjáland. „Það er að rofa 
til í þessum efnum núna þar sem 
fyrirtæki, eftirlitsaðilar og fulltrúar 
nokkurra ráðandi staðla um ófjár-
hagslega upplýsingagjöf hafa tekið 
höndum saman um að vinna að einu 
samræmdu regluverki. Vonandi 
mun sú vinna ganga vel þannig að 
við förum að sjá samræmdar kröfur 
í þessum efnum líta dagsins ljós.“

Forstjóri EY segir rekstur endurskoðunar- 
fyrirtækja í grunninn stöðugan, þar sem 
ávallt sé þörf á þjónustu þeirra. Nauðsynlegt 
sé að staðla og lögbinda ófjárhagslega upplýs-
ingagjöf, sem gegni sífellt stærra hlutverki.
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fJarviNNa komiN til að vera

EY bauð öllum sínum starfsmönnum að vinna heima þegar faraldurinn skall á í vor, 
ásamt því að innleiða sóttvarnir á skrifstofum sínum. Margrét segir þá breytingu 

hafa gefist vel, og býst við að fyrirtæki muni í auknum mæli bjóða starfsfólki sínu að 
vinna heima jafnvel þegar faraldurinn er liðinn hjá. „Þrátt fyrir að hafa þurft að tileinka 
okkur og venjast fjarvinnslu mjög hratt hefur þetta gengið ótrúlega vel. Við höfum séð 
að við getum unnið saman á hagkvæman hátt án þess að vera alltaf á sama staðnum.“ 
Fjarvinnan hafi auk þess ýmsa kosti í för með sér. „Þetta getur aukið lífsgæði starfsfólks-
ins með því að gera því kleift að haga vinnutíma sínum og staðsetningu í takt við þarfir 
sínar eins og þær eru á hverjum tíma.“

„Fjárfestar 

og aðrir 

hagsmunaaðilar 

þurfa sem 

mestar 

upplýsingar 

til að geta 

tekið upplýsta 

ákvörðun um 

hvert þeir vilja 

setja peningana 

sína.“

margrét Pétursdóttir, forstjóri eY, segir tekjur félagsins hafa vaxið jafnt og þétt í gegnum árin, þótt afkoman hafi vitanlega 
sveiflast eitthvað meira.  VB MYND/GÍGJA


