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Að byrja með KPMG
Margir byrja hjá okkur meðan þeir eru enn í námi og 
aðrir koma inn með reynslu úr atvinnulífinu. Við leitum 
að verðandi endurskoðendum, fólki sem vill vinna í 
reikningshaldi eða skattaþjónustu, sérfræðingum á sviði 
tölvumála, fjármála og fleiri sviðum sem endurspegla þá 
þjónustu sem félagið hefur upp á að bjóða. 

Við bjóðum hvetjandi vinnuumhverfi fyrir fólk sem 
hefur metnað til að ná árangri. Ef þú ákveður að 
vinna með okkur, munum við aðstoða við að þróa 
hæfileika þína þannig að þeir nýtist þér og okkur 
til frekari framþróunar.

Endurskoðunarsvið 
120 starfsmenn

Endurskoðun stórra og smárra 
fyrirtækja og margvísleg aðstoð 
við reiknings hald. Mörg stærstu 
fyrirtæki landsins eru viðskipta vinir 
sviðsins. Starfsmenn sem vinna á 
endur skoðunar sviði byrja gjarnan á 
meðan á námi stendur, til dæmis 
í masters námi í endurskoðun og 
reiknings haldi (M.Acc.) og öðlast 
reynslu og þekkingu til að verða 
löggiltir endur skoðendur eftir að 
hafa náð tilskildum reynslu tíma hjá 
KPMG.    

Ráðgjafarsvið
45 starfsmenn

Ráðgjafarsvið sinnir ráðgjöf á 
ýmsum sviðum viðskiptalífsins. Þar 
eru starfmenn ráðnir inn sem hafa 
góða blöndu af menntun og reynslu 
og er fjölbreytni mikil. Þar starfar 
viðskiptamenntað fólk, verkfræð-
ingar, lögfræðingar og hagfræðingar. 
Einnig eru ráðnir inn nemar sem 
hafa áhuga og metnað til að starfa í 
krefjandi umhverfi ráðgjafar. 

KPMG bókað
70 starfsmenn
Hjá KPMG bókað starfar vel þjálfað 
og reynslumikið fólk. Meðal annars 
löggiltir endurskoðendur, 
viðurkenndir bókarar ásamt 
starfsfólki sem hefur mikla reynslu 
af uppgjörum og hefur yfirsýn yfir 
flestar tegundir atvinnu-rekstrar í 
landinu. Dæmi um þá þjónustu sem 
boðið er uppá er bókhald, uppgjör, 
gerð ársreikninga, skattskil og 
launavinnsla.

KPMG Lögmenn/
skatta- og lögfræðisvið
30 starfsmenn
Hjá KPMG Lögmönnum/skatta- og 
lögfræðisviði starfa á þriðja tug 
lögmanna, lögfræðinga og annarra 
sérfræðinga. KPMG Lögmenn er 
fullgild lögmannsstofa, búin 
sérfræðingum á ýmsum sviðum 
lögfræðinnar með mikla reynslu.  Á 
skattasviði eru skattamálin krufin og 
ýmis álitamál skoðuð fyrir 
viðskiptavini. 



Okkar vinnustaður er KPMG. Við 
njótum þess að vinna í hópi helstu 
sérfræðinga landsins á öllum sviðum 
viðskipta og erum þess fullviss að 
sú reynsla mun skila okkur langt. 



Hvað býr í nafni 
Ká Pé Emm Gé

88% 88% myndu mæla 
með KPMG sem fyrir-
myndar vinnustað

88% 88% 
starfsmanna 
treysta yfirstjórn 
félagsins

93% starfsmanna 
er mjög stolt af því 
að vinna hjá 
félaginu

93%

88% telja að 
KPMG mjög 
góðan stað fyrir 
starfsþróun 

88%

Gleði og glau...
Ánægja starfsmanna KPMG á Íslandi 
samkvæmt alþjóðlegri könnun KPMG 
framkvæmd árið 2019. 

K
K stendur fyrir Klynveld. Piet Klynveld 
stofnaði endurskoðunarfyrirtækið Klynveld 
Kraayenhof & Co. í Amsterdam árið 1917

P
P er fyrir Peat. William Barclay Peat var 

einn af frumherjum endurskoðunar-
stéttarinnar á Englandi á 18. öld

M
M stendur fyrir Marwick. James Marwick 
stofnsetti fyrirtæki sitt Marwick, Mitchell & 
Co. í New York árið 1897

G
G er fyrir Goerdeler. Dr. Reinhard 

Goerdeler var stjórnarformaður 
Deutsche Treuhand-Gesellschaft og 

seinna stjórnarformaður KPMG

1870 Endurskoðendaskrifstofan William
Barclay Peat & Co. stofnuð í London

1975 S. 
Ólafur Nilsson, Helgi V. Jónsson og Guðni

Gústafsson stofna Endurskoðun hf. sem
síðar verður KPMG á Íslandi

1987 Klynveld Main Goerdeler (KMG)
og Peat Marwick International (PMI) 
sameinast og KPMG verður til

2020 KPMG telur um 207.000
starfsmenn í 153 löndum og 
veltir 29 milljörðum dollara

Stiklað á stóru

Framúrskarandi 
fyrirtæki 2010-2019



Fólk af ýmsum toga
Starfsfólk

290 manns

Yngsti 
starfsmaðurinn

22 ára
Elsti 
starfsmaðurinn

70 ára

Meðal starfsaldur

9 ár
Hluthafar 

36 

Landsbyggðin

90 manns
Reykjavík 

200 manns 

Breytingar í hópi starfsmanna

45 ráðnir 30 hættu

Önnur menntun

Lögfræðingar

Viðurkenndir bókarar

Verkfræðingar Tölvunarfræðingar

Löggiltir endurskoðendur

Viðskiptafræðingar

Karlar

130
Konur

160



Leiðarljós og gildi 
starfsmanna
Við erum góð fyrirmynd – á 
öllum stigum og komum fram 
með þeim hætti sem sýnir glöggt 
hvers við væntum hvert af öðru og 
af viðskiptavinum okkar.

Við erum opin og einlæg í 
samskiptum – skiptumst reglu-
lega á upplýsingum og innsýn og 
tökumst á við erfiðar aðstæður af 
hugrekki og hreinskilni.

Við vinnum saman – náum 
fram því besta hvert hjá öðru og 
sköpum sterkt og árangursríkt 
vinnuumhverfi.

Við erum ábyrgir og virkir þjóð-
félagsþegnar – við komum fram 
sem ábyrgir meðlimir viðskipta-
lífsins og eflum kunnáttu okkar, 
reynslu og yfirsýn í gegnum störf 
okkar í samfélaginu.

Við virðum hvert annað – virðum 
einstaklinga eins og þeir eru og 
virðum þekkingu þeirra, hæfileika 
og reynslu sem einstaklingar og 
meðlimir ráðgjafarteymis.

Allt sem við gerum endur-
speglar heilindi – við stefnum 
ætíð að því að fylgja ströngustu 
faglegu kröfum, veita áreiðanlega 
ráðgjöf og viðhalda óhæði okkar af 
nákvæmni.

Við kryfjum málin til mergjar 
– véfengjum ályktanir, leitum
staðreynda og styrkjum orðspor
okkar sem traustir og óhlutdrægir
viðskiptaráðgjafar.



Starfsemi KPMG  
á heimsvísu
Albanía

Algería

Andorra

Angóla

Antígva og 
Barbúda

Argentína

Armenía

Arúba

Aserbaídsjan

Austurríki

Ástralía

Bahamaeyjar

Bandaríkin

Bangladess

Barbados

Barein

Belgía

Bermúdaeyjar

Bosnia og 
Herzegovina

Botswana

Bólivía

Brasilía

Bretland

Brúnei

Búlgaría

Caymaneyjar

Chíle

Cookseyjar

Curaçao

Danmörk

Dóminíska 
lýðveldið

Egyptaland

Eistland

Ekvador

El Salvador

Eyjan Mön

Filippseyjar

Finnland

Fídjieyjar

Fílabeins  ströndin

Frakkland

Franska  
Pólýnesía

Gabon

Gana

Georgía

Gíbraltar

Grikkland

Guernsey

Gvatemala

Holland

Hondúras

Hvíta-Rússland

Indland

Indónesía

Írland

Ísland

Ísrael

Ítalía

Jamaíka

Japan

Jemen

Jersey

Jómfrúaeyjar

Jórdanía

Kambódía

Kamerún

Kanada

Kasakstan

Katar

Kenía

Kirgistan

Kína

Kongó

Kostaríka

Kólumbía

Króatía

Kúveit

Kýpur

Laos

Lettland

Liechtenstein

Litháen

Líbanon

Lúxemborg

Lýðveldið Kongó

Makedónía

Malasía

Malaví

Maldíveyjar

Malta

Marokkó

Máritíus

Mexíkó

Mjanmar

Moldóva

Mongólía

Mónakó

Mósambík

Namibía

Nígería

Níkaragva

Noregur

Nýja-Kaledónía

Nýja-Sjáland

Óman

Pakistan

Panama

Papúa  
Nýja-Gínea

Perú

Portúgal

Pólland

Rúanda

Rúmenía

Rússland

Sameinuðu 
arabísku 
furstadæmin

Sankti Lúsía

Sankti Vinsent  
& Grenadíneyjar

Sádi-Arabía

Senegal

Serbía

Singapúr

Síerra Leóne

Slóvakía

Slóvenía

Spánn

Srí Lanka

St. Martin

Suður-Afríka

Suður-Kórea

Súrínam

Svartfjalla land

Svasíland

Sviss

Svíþjóð

Taíland

Taívan

Tansanía

Tékkland

Tógó

Trínidad  
og Tóbagó

Turks- og 
Caicoseyjar

Túnis

Tyrkland

Ungverja land

Úganda

Úkraína

Úrúgvæ

Venesúela

Víetnam

Zambia

Zimbabwe

Þýskaland

Á Íslandi eru 16 skrifstofur 
og starfstöðvar vítt og 

breitt um landið



Ef þú vilt vinna með okkur eða þarft 
frekari upplýsingar um hvort við 

eigum samleið, hafðu þá samband.

Andrés Guðmundsson
545 6077 / agudmundsson@kpmg.is
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Reykjavík
Borgartúni 27

Akranes
Kirkjubraut 28

Akureyri
Glerárgötu 24

Borgarnes
Bjarnarbraut 8

Dalvík
Ráðhúsi

Egilsstaðir
Fagradalsbraut 11

Hafnarfjörður
Reykjavíkurvegi 66

Hella
Þrúðvangi 5

Höfn í Hornafirði
Litlabrú 1

Reyðarfjörður
Austurvegi 20

Reykjanesbær
Krossmóa 4

Sauðárkrókur
Borgarmýri 1a

Selfoss
Austurvegi 4

Stykkishólmur
Aðalgata 5

Vestmannaeyjar
Ægisgötu 2
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Blönduós
Húnabraut 13




