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Rekstur sveitarfélaga er um margt

Deloitte býður sérfræðiþekkingu í málum
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ingar á virðisaukaskattslögum og þeim
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Deloitte býður þjónustu við úttektir á
markmiði að tryggja rétta meðhöndlun t.d.

Starfsmenn Deloitte hafa víðtæka reynslu
af skattamálum sveitarfélaga og áralanga
reynslu af samskiptum við skattyfirvöld.

Endurskoðun
Deloitte býður upp á endurskoðun og
könnun reikningsskila, auk annarra staðfestinga endurskoðenda. Álit endurskoðenda eykur áreiðanleika reikningsskila og

xxxFasteignum, rekstri þeirra, viðhaldi og
xxxútleigu

auðveldar ákvarðanir á grundvelli þeirra.

xxxRekstri hafna

Sem hluti af alþjóðlegu endurskoðunar-

xxxRekstri starfsmannamötuneyta /
xxxskólamötuneyta
xxxInnri viðskiptum sveitarfélags

fyrirtæki vinnur Deloitte á Íslandi eftir nýjustu
aðferðum við endurskoðun og hefur aðgang
að sérfræðingum um allan heim.

xxxKaupum á sérfræðiþjónustu

Reikningsskil

xxxSölu sveitarfélaga á skattskyldri vöru og
xxxþjónustu

Deloitte býður sveitarfélögum faglega og
áreiðanlega þjónustu á sviði reikningsskila,
s.s. gerð árs- og árshlutareikninga, ráðgjöf
við úrlausn viðfangsefna á sviði reikningsskila, greiningu fjárhagsupplýsinga auk allrar
annarrar reikningsskilaþjónustu.
Í dag eru sveitarfélög að fást við ýmis flókin
mál sem rekja má til fjármálakreppunnar á
Íslandi og því er mikilvægt að hafa aðgang
að sérfræðingum Deloitte sem hafa mikla
reynslu af úrlausn reikningsskilamála á sviði
íslenskra ársreikningalaga og alþjóðlegra
reikningsskilastaðla.
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Innra eftirlit og öryggi upplýsingakerfa hefur
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sérfræðifyrirtækja á sviði ytri og
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Aðild að alþjóðafyrirtækinu veitir okkur
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gerir jafnframt kröfur um gæði og öguð
Sérfræðingar Deloitte veita jafnframt

Uppgjörs- og gagnavistunarkerfi
Deloitte býður uppgjörs- og gagnavistunarkerfið AS/2, sem er skilvirkt og einfalt í
notkun, og aðlagað að þörfum hvers
viðskiptavinar. Kerfið tryggir samræmd og
öguð vinnubrögð og heldur utan um allar
upplýsingar og gögn sem tengjast uppgjörinu, vinnupappíra og annað. Uppgjörsforritið hentar vel við gerð samstæðuuppgjöra og sparar mikinn tíma og einfaldar
verkferlið.

Áhættuþjónusta og góðir
stjórnarhættir
Áhættuþjónusta Deloitte býður sveitarfélögum þjónustu á sviði innri endurskoðunar, innra eftirlits, rannsóknarvinnu
og ráðgjafar á sviði upplýsingaöryggis.
Ábyrgð sveitarstjórna er mikil og verkefni
víðtæk. Auknar kröfur um góða stjórnarhætti, meðal annars um formlegt innra

sérfræðiráðgjöf og þjónustu við endurskoðunarnefndir sveitarfélaga, s.s. aðstoð
við að koma á fót endurskoðunarnefnd,
skilgreina starfsreglur hennar, helstu áherslur
og verkefni.

Fjármálaráðgjöf
Fjármálaráðgjöf Deloitte býður trausta og
fjölþætta fjármálatengda þjónustu og
ráðgjöf. Má þar nefna aðstoð við sölu
eigna, áreiðanleikakannanir fyrir söluferli,

vinnubrögð.
Styrkur okkar liggur í metnaðarfullri þjónustu
við viðskiptavini, þar sem ólíkir kraftar fólks,
sem vinnur að endurskoðun, reikningsskilum, skattaráðgjöf, lögfræðiráðgjöf,
fjármálaráðgjöf, áhættuþjónustu og innri
endurskoðun, koma saman.
Við störfum náið með viðskiptavinum okkar
og kappkostum að vinna okkar sé árangursrík og efli þekkingu viðskiptavina.

fjárhags- og rekstrarlega endurskipulagningu, mat á greiðsluhæfi, mat á skuldaþoli,
verðmöt, o.fl.
Lánamál sveitarfélaga og umræða tengd
þeim hafa verið í brennidepli síðustu
mánuði. Fjármálaráðgjöf Deloitte býður

Frekari upplýsingar
Vinsamlega hafið samband ef óskað er eftir
frekari upplýsingum:

sveitarfélögum þjónustu á sviði fjármögnunar, áætlanagerðar, endurfjármögnunar
ásamt ráðgjöf um samskipti við banka og
aðra kröfuhafa.

eftirlit og áhættustýringu, kalla á aukin
verkefni fyrir sveitarstjórnir og stjórnendur
sveitarfélaga. Sérfræðingar Deloitte hafa
mikla reynslu í að vinna fyrir stjórnir og
stjórnendur fyrirtækja að ýmsum verkefnum
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á því sviði.
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