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Abstract 

This project deals with the Auditor's Report and what information can reader 

expect to have when the auditor give a report with reference to ISRS 4410. The 

expectation gap between what auditors should do and what is expect for him to 

do. 

The purpose of this study was to assess if the reader realizes the importance of 

Auditor's report which has reference to the ISRS 4410, what work lies behind 

the endorsement and what information could reader expect when auditor´s 

report is with references to ISRS 4410.  

To answer the question "Is the Auditor's Report on the audit engagement 

submitted to the equation with the Auditor’s Report on the unaudited 

engagement" were laws and regulations governing the preparation and 

endorsement of the view, which companies are required to submit financial 

statement and who should sign the financial statement.  

The international standard for assistance in the preparation and presentation of 

financial statement, according to ISRS 4410, was examined. The endorsements 

were compared from the various auditors to shed light on whether auditors 

would actually refer to ISRS 4410. 

The main results showed that: 

The reader may expect that when the auditor refers to the ISRS 4410 that the 

work have been performed with professional approach and have been 

exercised in accordance with the standard. 

Auditors believe that readers of financial statements are often not very well 

informed of the meaning of “Auditors’ Report”.  

All companies that should prepare its financial statements under the law “Lög 

um ársreikninga” have the reliability to provide audit financial statements.   
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Útdráttur 

Í þessu verkefni er fjallað um áritun endurskoðenda og hvers lesandi má vænta 

þegar vísað er í ISRS 4410, og væntingabilið milli þess sem endurskoðenda 

ber að gera og þess sem ætlast er til að hann geri.  

Tilgangur verkefnisins var að meta það hvað hvort lesandinn gerir sér grein 

fyrir hvaða þýðingu áritun endurskoðenda með vísan í ISRS 4410 þýðir, hver 

vinnan á bakvið áritunina sé og hvers lesandinn megi vænta þegar vísað er í 

ISRS 4410. 

Til að svara rannsóknarspurningunni „Er áritun endurskoðenda á endurskoðuð 

verkefni lögð að jöfnu við áritun endurskoðenda á óendurskoðuð verkefni“ 

voru lög og reglur sem gilda um gerð reikningsskila og áritanir á þeim skoðuð, 

hvaða félögum beri að skila inn ársreikningum og hverjum ber að árita 

reikningsskilin. Alþjóðlegi staðalinn um aðstoð við gerð og framsetningu 

reikningsskila, ISRS 4410, var skoðaður og í framhaldi settar fram tillögur að 

gátlista, áritun, ráðningarbréfi og staðfestingarbréfi stjórnar. Bornar voru 

saman áritanir frá hinum ýmsu endurskoðendum til að varpa ljósi á hvort 

endurskoðendur væri í raun að vísa í ISRS 4410. 

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að:  

Lesandinn má vænta þess að þegar endurskoðandi vísar í ISRS 4410 í áritun 

sinni að skipulög og fagleg vinnubrögð hafi verið viðhöfð í samræmi við 

staðalinn.   

Endurskoðendur telja að lesendur reikningsskila eru oft og tíðum ekki upplýstir 

og gera sér því ekki grein fyrir hvað felst í áritun reikningsskila.  Lesandinn 

telji að ef ársreikningur er lagður fram og endurskoðandi eða jafnvel 

sérfræðingar í reikningsskilum áriti reikningsskilinn að þá hafi þau verið 

endurskoðuð. 

Öll félög sem skyldug eru til að semja ársreikning sinn samkvæmt 

ársreikningalögum ber að láta endurskoða ársreikning sinn. Ef bornar eru 

saman stærðartakmarkanir á þeim félögum sem falla undir ársreikningalögin 

og svo þeim sem ber að láta endurskoða reikninginn þá eru takmarkanirnar á 

endurskoðunarskyldunni mun lægri en á þeim félögum sem ber að semja 

ársreikninga eftir lögum um ársreikninga. 
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Við vinnu verkefnisins bar á því að endurskoðendur sem starfa á minni 

endurskoðunarstofum voru ekki að vísa í ISRS 4410 eins og  þeim ber að gera.  

Í áritunum sínum vísa þeir í að þeir hafi aðstoðað við gerð ársreikningsins. 
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Skilgreiningar 

Endurskoðandi: Sá sem hefur þekkingu til að gefa hlutlaust og áreiðanlegt álit 

á reikningsskilum og öðrum fjárhagsupplýsingum, hefur löggildingu til starfa 

við endurskoðun (Lög um endurskoðendur nr. 79/2008). Starfsheitið er 

lögverndað eins og fram kemur í 6. mgr. 4. gr. laga nr. 79/2008. 

Endurskoðun: Óháð og kerfisbundin öflun gagna og mat á þeim í þeim tilgangi 

að láta í ljós rökstutt og faglegt álit endurskoðanda um áreiðanleika þeirra og 

framsetningu í samræmi við lög, settar reikningsskilareglur eða önnur skilyrði 

sem koma fram í álitsgerðinni (Lög um endurskoðendur). 

FLE: Félag löggiltra endurskoðenda. Allir endurskoðendur á Íslandi eru 

skyldugir til að vera félagsmenn að félaginu (12. gr. laga um endurskoðendur). 

IFAC: Alþjóðasamband endurskoðenda. IFAC var stofnað árið 1977 og 

markmið þess er að stuðla að  að þróun endurskoðunarstéttarinnar með 

almannahagsmuni í huga (International Federation af Accountants, 2008) 

ISA: Alþjóðlegir staðlar um endurskoðun, gefnir út af Alþjóðasambandi 

endurskoðenda (IFAC, 2008). Endurskoðandi skal rækja störf sín í samræmi 

við alþjóðlega endurskoðunarstaðla (Lög um endurskoðendur). 

ISRS 4410: Alþjóðlegur endurskoðunarstaðall um aðstoð við gerð og 

framsetningu ársreikninga (International Federation af Accountants, 2008). 

Siðareglur Félags löggiltra endurskoðenda: Siðareglur Félags löggiltra 

endurskoðenda voru samþykktar á aðalfundi Félags löggiltra endurskoðenda 

árið 2010, þær byggja á siðareglum alþjóðasamtaka endurskoðenda (IFAC) 

„Code of Ethics for Professional Accountants“ frá árinu 2005. Siðareglurnar 

voru samþykktar af Efnahags- og viðskiptaráðherra í febrúar 2011 ( Félag 

löggiltra endurskoðenda, 2010).  

Áritun endurskoðenda á ársreikningi: Endurskoðendum ber að árita hið 

endurskoðaða verkefni með áritun sem inniheldur upplýsingar um 

endurskoðunina og álit endurskoðandans (Lög um endurskoðendur). 

Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 3/2006 um ársreikninga: Lagt 

verður fyrir Alþingi á 140. Löggjafarþingi 2011 – 2012 tillögur að breytingum 

á lögum um ársreikninga til að mæta þeim athugasemdum sem borist höfðu um 

hvað betur mætti fara í lögunum (Efnahags – og viðskiptaráðuneytið, 2011 a). 
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Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 79/2008 um endurskoðendur: Lagt 

verður fyrir Alþingi á 140. Löggjafarþingi 2011 – 2012 tillögur að breytingum 

á lögum um endurskoðendur. Efnahags- og viðskiptaráðherra skipaði nefnd til 

að fjalla um málefni endurskoðenda og fara heildstætt yfir lög og reglur sem 

gilda um endurskoðendur (Efnahags – og viðskiptaráðuneytið,  2011 b). 
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Inngangur 

Áritun endurskoðenda gegnir veigamiklu hlutverki á fjármálamörkuðum. Með 

áritun sinni gefa endurskoðendur álit sitt á því hvort að ársreikningurinn gefi 

glögga mynd af afkomu félagsins. Lesendur ársreikninga treysta því að þegar 

löggiltir endurskoðendur árita reikninginn að þeir séu að fá áreiðanleg og góð 

gögn í hendurnar sem þeir geta byggt ákvarðanir sínar á. Ábyrgðin er því mikil 

og getur haft bein áhrif á verðmat félagsins sem er endurskoðað.  

Eftir að hafa sjálf starfað í þessu fagi er reynsla undirrituðu sú að vinna 

endurskoðenda við endurskoðun reikningsskila annarsvegar og hinsvegar 

aðstoð við gerð og framsetningu á reikningsskilum er lögð að jöfnu. Lagt var 

upp með rannsóknarspurninguna „Er áritun endurskoðenda á endurskoðuð 

verkefni lögð að jöfnu við áritun endurskoðenda á óendurskoðuð verkefni“ 

hvert væntingabilið væri frá sjónarhorni endurskoðenda. Til að komast að 

niðurstöðu velti ég upp eftirfarandi spurningum. 

 Gerir lesandinn ársreikninga sér grein fyrir því að reikningsskil sem eru 

undirrituð af endurskoðanda séu ekki ávalt endurskoðaðir? 

 Gera eigendur félaga sér grein fyrir því  að kosning endurskoðenda á 

hluthafafundi tryggir ekki að reikningsskilinn verði endurskoðuð?  

 Hver er vinnan sem liggur á bakvið áritun endurskoðenda sem árita 

ársreikninga um aðstoð við gerð og framsetningu á ársreikningum?  

 Hvers má lesandinn vænta um áreiðanleika ársreiknings sem áritaður er 

af endurskoðanda sem óendurskoðaður?  

Til að fá svör við spurningunum voru lög um hlutafélög, einkahlutafélög 

bókhald, ársreikninga og endurskoðendur skoðuð sem og 

endurskoðunarstaðlar, siðareglur og hvernig gæðaeftirliti er háttað. Einnig var 

leitast eftir áliti endurskoðenda. 

Í kafla tvö er almennt fjallað um gerð og framsetningu reikningsskila til að átta 

sig á hver er tilgangur reikningsskilanna, hvað má lesandi þeirra gera ráð fyrir 

að þau innihaldi og eftir hvaða lögum ber að fara við gerð þeirra.  

Í kafla þrjú er gerð grein fyrir hverjir hafi heimild til að árita reikningsskil 

fyrirtækja.  Hvaða skyldur eru lagðar á endurskoðendur um áritanir á 



 

Háskólinn á Akureyri 2 Kristjana Ósk Jónsdóttir  

reikningsskil. Hvaða siðareglur endurskoðanda þarf að hafa í huga við aðstoð 

við gerð og framsetningu reikningsskila.    

Í kafla fjögur er skoðað hverir eru lesendur reikningsskilanna. 

Í kafla fimm er litið til þeirra vinnu sem endurskoðandi leggur að mörkum 

þegar hann áritar reikningsskil óendurskoðuð og hefur jafnframt aðstoðað við 

gerð og framsetningu þeirra.  Horft er til alþjóðlegra endurskoðunarstaðla til 

þess að kanna hvort að línur um vinnu þeirra séu skýrar.  Kannað er með hvaða 

hætti er verið að árita óendurskoðuð reikningsskil og heimildir til áritunar á 

þau.  Einnig er kannað með hvaða hætti frændur okkar Danir haga sínum 

málum. 
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1 Aðferðafræði  

Aðferðafræði segir til um hverskonar aðferðum er beitt við rannsókn ákveðins 

verkefnis (Bogdan og Taylor, 1998). Til þess að niðurstöður rannsóknar verði 

sem marktækastar er mikilvægt að velja rétta aðferðafræði. Til að fá sem 

víðasta sýn á störf endurskoðenda var ákveðið að notast við eigindalega  

rannsóknaraðferð (e. qualitative research) og taka viðtöl við einstaklinga sem 

vinna sem endurskoðendur eða skoðunarmenn. Skoðuð voru fyrirliggjandi 

gögn (Megindlegar rannsóknaraðferð) eins og lög og reglur, skýrslur og 

greinar. 

Eigindalegum rannsóknum má skipta upp í þrjá hluta. Fyrst er gögnum safnað 

með því að fylgjast með viðfangsefninu eða taka viðtöl, næst er greining á 

þeim upplýsingum sem safnað hefur verið saman og í þriðja lagi eru 

upplýsingarnar túlkaðar og niðurstöður þeirra dregnar fram (Burns og Bush, 

1998).  

Við rannsóknina var notast við hálf-opin viðtöl (e. semistructured interview). 

Þá er stuðst við ákveðinn spurningalista þar sem hver spurning fær þann tíma 

sem hentar spyrjandanum í hvert skipti. Bregðast þarf við svörum viðmælenda 

og koma með nýjar spurningar eftir því sem við á. Með þessum hætti hefur 

bæði viðmælandinn og spyrjandi áhrif á þróun viðtalsins. Þessi viðtalsaðferð 

og gæði viðtalsins byggir á hæfileikum rannsakandans sem spyrjanda. Hægt er 

að ná fram miklum og persónulegum upplýsingum hjá viðmælandanum þar 

sem hann lætur sín viðhorf og skoðanir í ljós (Ruddock og Hartley, 2010).  

Til að fá sem bestu sýn á viðfangsefnið voru tekin viðtöl við starfandi 

endurskoðendur. Lagt var upp með mismunandi spurningarlista eftir því við 

hvern var rætt við þar sem endurskoðendurnir starfa á mismunandi sviðum og 

hafa mismunandi þekkingu á viðfangsefninu. Megin inntak spurninganna var 

samt sem áður það sama og var meðal annars spurt um viðhorf þeirra til 

óendurskoðaðra reikningsskila, hvers lesandi reikningsskilanna mætti vænta ef 

löggiltur endurskoðandi áritar reikningsskilin, hvort löggiltur endurskoðandi 

hefði heimild til að „ekki endurskoða“ sem kosinn endurskoðandi félagsins og 

hvort lesendur óendurskoðaðra reikningsskila átti sig í raun á að reikningurinn 

sé í raun ekki endurskoðaður. Mikilvægt var að ná viðmælendum í opið spjall 
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og því voru spurningalistarnir aðeins hafðir til hliðsjónar og leitast við að fá 

ekki eingöngu já og nei svör.  

Tekin voru viðtöl við við Alexander Eðvaldsson, löggiltan endurskoðenda á 

skattasviði KPMG, Eyvind Albertsson, löggiltan endurskoðanda á 

reikningsskilssviði KPMG, Kristrúnu Ingu Helgadóttir, löggiltan 

endurskoðenda á endurskoðunarsviði KPMG, Ólaf B Kristinsson, löggiltan 

endurskoðanda og nefndarmann Endurskoðunarráðs og Sigríði Ármannsdóttir, 

löggiltan endurskoðenda hjá APaL. Ekki þótti ástæða að ræða við opinbera 

starfsmenn hjá ráðuneytum vegna þess að mikið af efni tengt endurskoðun og 

málefnum endurskoðenda hefur verið gefið út sem nýtt var við gerð 

verkefnisins. Eins og sjá má starfa endurskoðendur KPMG sem rætt var við 

allir á mismunandi sviðum og taldi undurrituð að með því mætti fá víða sýn á 

efnistök verkefnisins. 

Í fyrstu var rætt við Alexander Eðvaldsson, en hann starfar á skattasviði hjá 

KPMG. Viðtalið var tekið í fundarherbergi á starfstöð Alexander hjá KPMG í 

Reykjavík. Þær spurningar sem lagðar voru fyrir Alexander beindust meðal 

annars að gerð óendurskoðaðra reikningsskila, hvort að endurskoðendur hefðu 

heimild til að endurskoða ekki reikningsskil þegar þeir væru kosnir 

endurskoðendur félaga, hvert hlutverk skoðunarmanna væri, væntingar lesenda 

til óendurskoðaðra reikningsskila og  skilning lesenda reikningsskila á vinnu 

endurskoðenda óendurskoðaðra reikningsskila. Viðtalið gekk mjög vel og góð 

svörun fékkst við þeim spurningum sem lagðar voru fram um málefni 

óendurskoðaðra reikningsskila. Síðar var rætt aftur við Alexander, en þá í síma 

og var þá spurt um álit hans á ósamræmi í lögum um ársreikninga, þ.e.a.s að 

þær stærðartakmarkanir sem gilda um félög sem ber að fara eftir 

ársreikningalögum og þeim sem ber að láta endurskoða reikningsskilin.  

Rætt var við Ólaf B. Kristinsson starfsmann Endurskoðunarráðs. Viðtalið fór 

fram í gegnum síma. Ætlunin var að ræða við hann um eftirlit Gæðanefndar 

Endurskoðunarráðs. En þar sem eftirlit með óendurskoðuðum reikningsskilum 

er ekkert af hálfu Endurskoðunarráðs þá varð viðtalið stutt og ekki þótti þörf á 

að ræða við hann frekar þar sem störf hans tengjast í raun ekki verkefninu sem 

slíku. Reynt var að ná í Ólaf aftur til að fá upplýsingar um það hvort að 

Gæðanefnd Endurskoðunarráðs vænti þess að í framtíðinni yrði sett á eftirlit 

með óendurskoðuðum verkefnum hjá endurskoðendum. Ekki náðist í Ólaf.  
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Rætt var við Kristrúnu Ingu Helgadóttur, en hún starfar á endurskoðendasviði 

hjá KPMG. Viðtalið fór fram í fundarherbergi á starfstöð hennar í KPMG í 

Reykjavík. Meðal annars voru lagðar fyrir hana spurningar um gerð 

óendurskoðaðra reikningsskila, efni laga sem tengjast viðfangsefni 

verkefnisins og hvernig vinna endurskoðenda er í reynd. Einnig voru lagðar 

fyrir spurninga um heimild kjörna endurskoðenda til að árita óendurskoðuð 

reikningsskil, störf endurskoðenda í Danmörku, væntingar lesenda til 

óendurskoðaðra reikningsskila og hvort lesendur reikningsskilanna gerður sér 

grein fyrir því að óendurskoðuð reikningsskil eru ekki endurskoðuð. Viðtalið 

gekk mjög vel og fengust greinagóð svör við þeim spurningum sem lagðar 

voru fyrir Kristrúnu. 

Rætt var við Sigríði Ármannsdóttur, löggiltan endurskoðanda hjá APaL á 

skrifstofu hennar. Lagðar voru fyrir Sigríði spurningar um gerð og 

framsetningu reikningsskila, hvað fælist í vinnu löggiltra endurskoðenda við 

óendurskoðuð reikningsskil, beitingu ISRS 4410 við óendurskoðuð 

reikningsskil, heimild endurskoðenda til að árita reikningsskil með vísan í 

ISRS 4410, væntingabil endurskoðenda og lesenda reikningsskilanna og hver 

megi lesandinn vænta við lestur óendurskoðaðra reikningsskila. Fengust 

greinagóð svör við þeim spurningum sem lagðar voru fyrir Sigríði. 

Reynt var að ná í Gunnlaug Kristinsson, löggiltan endurskoðenda hjá GK 

endurskoðun. Svaraði hann ekki tölvupósti um beiðni um viðtal. Gott hefði 

verið að fá sjónarhorn endurskoðanda sem starfar á minni endurskoðunarstofu 

þar sem ætla má að vinna þeirra sé ekki eins stöðluð og vinna endurskoðenda á 

stærri stofunum. 

Við gerð verkefnisins var einnig notast við fyrirliggjandi gögn og voru þá 

skoðuð íslensk lög um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga og 

endurskoðendur, alþjóðlegir endurskoðunarstaðlar um óendurskoðuð 

reikningsskil (ISRS 4410), dönsk lög um endurskoðun og greinar og bæklingar 

sem hafa verið gefin út um endurskoðendur og óendurskoðuð reikningsskil.  

Bókhaldslögin voru skoðuð með það að markmiði að sjá hvaða félögum ber að 

semja reikningsskil, hver beri ábyrgð á reikningsskilunum, hvað stjórnendum 

ber að leggja fram við gerð reikningsskila samkvæmt lögunum og hvort þeim 

beri að láta endurskoða reikningsskilin eða hvort nægi að árita þau 

óendurskoðuð.  
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Ársreikningslögin voru skoðuð með það að markmiði að sjá hvaða félög falla 

undir þau við gerð reikningsskila, hvaða stærðartakmarkanir liggi þar að baki 

og hver beri ábyrgð á reikningsskilunum. Einnig var skoðað hvað stjórnendum 

ber að leggja fram við gerð reikningsskilanna, hvort þeim beri að að láta 

endurskoða reikningsskilin.  

Lög um endurskoðendur voru skoðuð til að átta sig á hvaða kröfur eru settar á 

þá vegna vinnu sinnar við óendurskoðuð reikningsskil. Einnig voru siðareglur 

endurskoðenda skoðaðar til að átta sig á hvort að þær giltu einnig um vinnu 

þeirra við óendurskoðuð reikningsskil. Gæðastaðlar endurskoðenda voru 

skoðaðir en þar sem kom fram í viðtali við Ólaf Kristinsson að ekkert 

gæðaeftirlit er á vinnu endurskoðenda við óendurskoðuð reikningsskil var 

skoðað hvert gæðaeftirlit væri á vinnu endurskoðenda almennt og hvort að það 

myndi í raun ná að einhverju leiti yfir óendurskoðuð reikningsskil.  

Þar sem fram kemur í lögum um endurskoðendur að þeim beri að fara eftir 

alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum var staðall ISRS 4410 um óendurskoðuð 

reikningsskil skoðaður til að sjá hvaða skyldur endurskoðendum ber að 

uppfylla til að mega árita óendurskoðuð reikningsskil. Tillögur að áritunum, 

ráðningarbréfi og staðfestingarbréfi stjórnar voru skoðuð og yfirfærð á íslensku 

og lagt til í verkefninu að endurskoðendur tileinki sér þau við vinnu sína við 

óendurskoðuð reikningsskil. Reynt var að átta sig á hvaða þýðingu áritun 

endurskoðenda með vísan í ISRS 4410 á reikningsskilin hafi fyrir lesendann. 

Einnig kom sú vangavelta upp hvort aðrir en endurskoðendur megi vísa í 

endurskoðunarstaðlana.  

Dönsk lög um endurskoðun voru skoðuð til að bera saman skyldu félaga í 

Danmörku og á Íslandi. Gert er ráð fyrir  því að félög í Danmörku fari eftir 

lögunum og þess vegna var ekki farið í það að skoða áritanir endurskoðenda 

þar, þó svo að það hefði gefið verkefninu meiri dýpt.  

Skýrsla nefndar um málefni endurskoðenda, gefinn út af Efnahags og 

viðskiptanefnd árið 2011 var skoðuð, en þar er komið inn á hlutverk 

endurskoðenda og áritun endurskoðenda og endurskoðun reikningsskila hjá 

minni fyrirtækjum og þótti það áhugaverð umfjöllun sem gæti nýst í 

verkefninu. Einnig var bæklingurinn Endurskoðandinn umhverfi, hlutverk og 

ábyrgð sem gefin var út af félagi löggiltra endurskoðenda árið 2011 skoðaður 

en þar er komið inná hlutverk endurskoðenda, siðareglur og gæðaeftirlit, áritun 
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þeirra, alþjóðlega endurskoðunarstaðla og lesendur reikningsskilanna. Var 

margt í þessum ritum sem nýttist við gerð verkefnisins. Einnig voru  greinar og 

efni um endurskoðendur og óendurskoðuð reikningsskil sem sótt voru af netinu 

notuð við gerð verkefnisins. 

Undirrituð sótti námskeið á vegum endurskoðunarnefndar FLE í nóvember 

2011. Þar fjallaði Jón Rafn Ragnarsson um áritun án endurskoðunar og var 

margt nytsamlegt í þeim fyrirlestri sem nýttist við gerð verkefnisins. 

Til að skoða betur áritanir óendurskoðaða reikningsskila endurskoðenda var 

leitast við að fá sýnishorn af áritunum hjá endurskoðunarfyrirtækjum og var 

send beiðni á PwC, KPMG, Deloitte, GrantThornton, Ernst og Young, APaL 

og GTG endurskoðun. Þar sem ætla mátti að minni stofur væru ekki tilbúnar að 

láta af hendi áritanir sínar voru fengnir nokkrir ársreikningar úr Fyrirtækjaskrá 

hjá Ríkisskattstjóra. Valdir voru sex óendurskoðaðir ársreikningar af handahófi 

áritaðir af endurskoðendum minni stofanna.  . Undirrituð taldi að ætla mætti að 

einhver munur væri á áritunum milli endurskoðunarfyrirtækja og því var leitast 

eftir að bera saman áritanir. Var þá aðallega verið að leitast eftir því að sjá 

hvort að löggiltir endurskoðendur væru að fara eftir lögum um endurskoðendur 

og færu þar af leiðandi eftir alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum og vísuðu í 

ISRS 4410 í áritun sinni. Ekki verður greint frá því hvaða félög voru skoðuð, 

eða hvaða tilteknir endurskoðendur gefa áritanir.  

Beiðni um að fá að sjá áritanir endurskoðunarstofa fengust hjá KPMG, Ernst 

og Young, GTG endurskoðun og APaL auka þeirra sex sem fengust hjá 

Fyrirtækjaskrá hjá Ríkisskattstjóra. Samtals var því skoðaðir átta áritanir frá 

minni stofunum og tveir frá stærri stofunum 

Nýlega var gefið út frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga 

nr. 3/2006 og á lögum um endurskoðendur nr. 79/2008. Tilgreindar eru þær 

breytingar sem þar er að vænta en samt sem áður er alltaf vitnað beint í 

núverandi lög og verkefnið byggir á þeim. 

Í byrjun var lagt upp  með að skoða áritanir endurskoðenda þar sem vísað er í 

ISRE 2400 sem fjallar um áritun óháðs endurskoðanda og vinnu hans við 

skoðun ársreiknings, ISRE 2410 sem fjallar um kjörinn endurskoðanda félags 

og áritun hans á árshlutareikning félags og ISRS 4410 sem fjallar um  

óendurskoðuð reikningsskil. Þegar ritgerðin var komin áleiðis kom í ljós að 
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efnið var of víðtækt og að ekki hefði verið hægt að ná utan um það á 

heildstæðan hátt. Því var tekin sú ákvörðun að skoða aðeins ISRS 4410.  
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2 Gerð og framsetning reikningsskila 

Almennt er hér fjallað um gerð og framsetningu reikningsskila til að átta sig á 

hver er tilgangur reikningsskilanna, hvað má lesandi þeirra gera ráð fyrir að 

þau innihaldi og eftir hvaða lögum ber að fara við gerð þeirra.  

Uppruni reikningsskila má rekja til Luca Pacioli, en hann var ítalskur 

stærðfræðingur. Í texta hans „Summa de Arithmetica, Geometria, Proportione 

et Proportionalite“ frá 1494 lýsir hann kerfi sem á að tryggja að 

fjárhagsupplýsingar séu skráðar á nákvæman og skilvirkan hátt. Síðar þegar 

iðnaður fór að verða mikilvæg atvinnugrein og fram komu stór fyrirtæki þar 

sem stjórnun fyrirtækja varð aðskilin frá eigendum þess kom fram þörf til að 

geta sýnt fram á fjárhaglega stöðu fyrirtækjanna, og að stjórnendur væru að 

framkvæma vilja eigenda þeirra (Weygandt, Kieso og Kimmel, 2005). 

Íslensk félög hafa almennt þá skyldu að þurfa að semja ársreikning þó ekki sé 

til annars en að skila honum með skattframtali. Ársreikningur saminn 

samkvæmt lögum um bókhald nr. 145/1994 (1. mgr. 22. gr.) þarf í það minnsta 

að innihalda rekstrarreikning, efnahagsreikning og svo skýringar eftir því sem 

við á. Þau félög sem falla undir lög um ársreikninga nr. 17/2006 (1. mgr. 3. gr.) 

þurfa að auki að semja sjóðstreymi og skal ársreikningurinn innihalda skýrslu 

stjórnar. Félög sem ber skylda til að láta endurskoða ársreikning sinn 

samkvæmt lögum um ársreikninga ber að láta áritun endurskoðenda vera hluta 

af ársreikningnum samkvæmt 3.gr laga nr. 3/2006. 

Í 3. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006 ber stjórn og framkvæmdastjóri félaga 

ábyrgð á gerð ársreikningsins og skulu undirrita reikningsskilin. Í yfirlýsingu 

stjórnar skal stjórnin skýra frá þeim þáttum innra eftirlits og 

áhættustýringarkerfa sem félagið notar við samning reikningsskila. Samkvæmt 

IAS 315 þurfa endurskoðendur að staðfesta yfirlýsingar stjórnenda þegar 

verkefnið er endurskoðað.  

Við framsetningu reikningsskila er oft talað um staðhæfingar stjórnenda 

„CEAVOP“.  Stjórnendur staðhæfa að reikningsskilin uppfylli ,,CEAVOP“ og 

því eigi lesandinn að geta treyst því að allar upplýsingar sem geta skipt máli 

við ákvarðanatöku þeirra komi þar fram. Endurskoðendur staðfesta síðan með 

áliti sínu að viðkomandi reikningsskil sé án verulegra annmarka og að 
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staðhæfingar stjórnenda séu viðeigandi, ef hún er án athugasemda (Sigríður 

Ármannsdóttir, viðtal 3. apríl 2012).   

Staðhæfingar stjórnenda (e. Assertions) eru; 

 ,,Completeness“ eða heild 

 ,,Existence and Occurrence“ eða tilvist 

 ,,Accuracy“ eða nákvæmni 

 ,,Valuation“ eða mat 

 ,,Obligation and Rights“ eða skyldur og réttindi 

 ,,Presitation and Disclosure“ eða framsetning og skýringar 

Almenningur telur oft að endurskoðendur sem árita reikningsskilin 

endurskoðuð, semji þau einnig og setji fram.  En samkvæmt siðareglum 

endurskoðenda er ekki mælt með því en í grein 290.171 siðareglnanna eru 

tilgreindar ásættanlegar ástæður.   Samkvæmt samtali við Eyvind kom fram að 

endurskoðendur koma samt sem áður oft og tíðum að gerð og framsetningu 

reikningsskila.  Við þá vinnu er mikilvægt að til staðar sé ráðningarbréf þar 

sem skýrt er kveðið á um hverskonar vinnu sé um að ræða af hendi 

endurskoðanda og hver ábyrgð hans sé svo og ábyrgð stjórnar og stjórnenda 

félagsins. Þannig að ekki myndist væntingabil á milli stjórnenda félagsins og 

endurskoðanda þess (Eyvindur Albertsson, viðtal 23. apríl 2012). Sjá dæmi um 

ráðningarbréf í viðauka III. Í kaflanum ,,Vinna endurskoðenda við 

óendurskoðuð reikningsskil“ er fjallað nánar um þessa liði. 

Í samtali við Alexander kom fram að endurskoðandi gerir reikninginn, tryggir 

að hann sé í samræmi við lög og reglur og án verulegra annmarka miðað við 

fyrirliggjandi gögn.  Endurskoðandinn fer ekki í víðtækar aðgerðir svo sem 

úttekt á innra eftirlit, greiningarvinnu né víðtæka gagnaendurskoðun 

(Alexander Eðvaldsson, viðtal 23. apríl 2012).  

2.1 Skylda til að semja reikningsskil  

Skylda til að semja reikningsskil eru skilgreind í lögum um bókhald nr. 

145/1994 og lögum um ársreikninga nr. 3/2006. Undirrituð kannaði hvaða 

félög falla undir þá skyldu að semja reikningsskil með því að skoða ofangreind 

lög og einnig var skoðað hvort og þá hvaða stærðarmörk lægju að baki skyldu 

félaga til að láta endurskoða reikningsskil þeirra. Skoðað var hver bæri ábyrgð 
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á reikningsskilunum og hvaða staðfestingar stjórnendur þurfa að leggja fram 

við gerð reikningsskilanna.  

2.1.1 Bókhaldslögin  

Eins og fram kemur í  1. og 4. gr. laga nr. 154/1994 um bókhald eru öll félög 

skyldug til að halda bókhald í samræmi við lög, reglugerðir og settar 

reikningsskilareglur. Undanskilin eru félög sem talin eru upp í 3. gr. sömu 

laga, en það eru einstaklingar sem ekki nota meira aðkeypt vinnuafl en sem 

samsvarar einum starfsmanni að jafnaði. Félög sem falla undir lög um bókhald 

þurfa að leggja fram reikningsskil og sá sem ber ábyrgð á bókhaldi félagsins 

skal árita þau. Félögin þurfa samkvæmt 22. gr. að semja reikningsskil fyrir 

hvert ár og þurfa reikningsskilin að innihalda rekstrarreikning, 

efnahagsreikning og skýringar þar sem við á og skal hann mynda eina heild. 

Þrátt fyrir að í 4. gr. sé sagt að „Bókhaldsskyldir aðilar skulu... og semja 

ársreikninga sína í samræmi við lög, reglugerðir og settar 

reikningsskilareglur.“  er þessum sömu aðilum gefin „heimild“ til að semja 

ársreikning sinn samkvæmt settum reikningsskilareglum í 30. gr. lagana. Þetta 

er eitt af nokkrum dæmum um algjört ósamræmi í lögum, þ.e. annarsvegar að 

skylda eins og fram kemur í 4 gr. og síðan heimila samkvæmt 30. gr., sem 

fjalla um reikningsskil félaga. 

Þar sem ekki er krafist þess, samanber 2. mgr. 8. gr. laga nr. 138/1994 um 

einkahlutafélög, að endurskoðendur séu kosnir á fyrsta aðalfundi félagsins 

getur einn fimmti hluti félaga í félögum sem skylt er að semja ársreikning sinn 

samkvæmt lögum um bókhald krafist þess á aðalfundi að kosinn sé 

endurskoðandi, endurskoðunarfélag eða skoðunarmaður. Aftur á móti er þess 

krafist í 4. mgr. 13. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög að kosinn sé 

endurskoðandi eftir að ákveðið er að stofna félagið. Í 4. mgr. 32. gr. laga um 

bókhald segir að ef  endurskoðandi er kosin gilda ákvæði laga nr. 79/2008 um 

endurskoðendur um störf hans.  

Kosning endurskoðenda hlýtur að leggja þá kröfu á stjórnendur félaga að láta 

endurskoða reikningsskilin, það er ekki raunveruleikinn sem við búum við. 

Virðist vera að litið sé algjörlega fram hjá lögum um endurskoðendur hvað 

þetta varðar, en í 9. r. laga um ársreikninga segir að kosnir endurskoðendur 

beri að endurskoða 
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Fram kemur í 3. málslið 2. mgr. 32. gr. um bókhald að „Hæfisskilyrði 9. gr. 

laga nr. 18/1997, um endurskoðendur eigi einnig við um skoðunarmenn.“ Við 

skoðun kom í ljós að lög nr. 18/1997 eru fallin úr gildi og lög nr. 79/2008 

komin í staðin. 9. gr. þeirra laga segir að „Endurskoðandi skal rækja störf sín í 

samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla og alþjóðlega staðla um 

gæðaeftirlit.“   Ætla má að ekki sé hægt að setja þá skyldu á skoðunarmenn að 

þeir fari eftir alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum þar sem vænta má að þeir 

hafi ekki þá þekkingu sem krafist er af endurskoðendum.  

Stjórnir félaga bera, samkvæmt 3. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga, ábyrgð 

á framsetningu reikningsskilanna og að endurskoðandinn eða 

skoðunarmaðurinn fái þau gögn og upplýsingar sem þeir telja nauðsynleg. 

Samkvæmt lögum um bókhald nr. 145/1994 skal kosinn endurskoðandi eða 

skoðunarmaður skal árita reikninginn. Ef endurskoðandi er kosin þá færast 

skyldur þess sem bar ábyrgð þess að árita reikningsskilin yfir á 

endurskoðandann. Félög sem einungis falla undir lög um bókhald eru ekki 

skyldug til að láta endurskoða reikningsskil sín.  Það má ætla að viðkomandi 

félög láti alla jafna ekki árita reikningsskil sín endurskoðuð þar sem verulegur 

kostnaður fylgir því.  

2.1.2 Ársreikningalög 

Í 1. gr. laga nr.  3/2006 um ársreikninga er tiltekið hvaða félög þurfa að semja 

ársreikning sinn samkvæmt ársreikningalögum. Það eru félög með takmarkaða 

ábyrgð félagsaðila, félög sem hafa verðbréf sín skráð á skipulögðum 

verðbréfamarkaði í ríkjum innan Evrópska efnahagssvæðisins. Einnig 

hlutafélög, einkahlutafélög, samlagsfélög, samvinnusambönd og gagnkvæm 

vátryggingar- og ábyrgðarfélög ef þau fara fram úr tvennu af eftirfarandi tvö ár 

í röð: eignir nema 230. millj. ísl. króna, rekstrartekjur nema 460. millj. ísl. 

króna eða fjöldi ársverka sé 50 á árinu. Og svo önnur félög sem félagsaðilar 

bera takmarkaða ábyrgð ef félagið stundar atvinnurekstur. Einnig gilda lögin 

um sameignarfélög og önnur félög með ótakmarkaða ábyrgð félagsaðila. 

Í frumvarpi til laga um breytingar á ársreikningalögum sem lagt verður fyrir 

Alþingi á 140. löggjafaþingi 2011-2012 eru lagðar til breytingar á 

ársreikningalögunum. Meðal þeirra breytinga sem lagt er til í frumvarpinu er 

að viðmiðunarfjárhæðir þeirra félaga sem ber að gera reikningsskil sín í 

samræmi við ársreikningalög hækki, en fjárhæðirnar munu fara úr 230. millj. í 
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300. millj. og úr 460. millj. í 600. millj. Nauðsynlegt þótti að hækka 

viðmiðunarfjárhæðirnar í takt við hækkanir í tilskipun Evrópuráðsins nr. 

78/660/EB, einnig hafa gengisbreytingar valdið því að tímabært þótti að hækka 

viðmiðin. Aðstæður á Íslandi þóttu samt sem áður sérstakar og því þótti ekki 

þarft að ráðast í frekari hækkanir.  

Í 3. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga, kemur fram að stjórn félagsins, eða 

allir félagsmenn ef það er ekki formleg stjórn, beri ábyrgð á ársreikningnum 

sem skal innihalda rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi, skýringar, 

skýrslu stjórnar og áritun endurskoðenda eða skoðunarmanns og á 

ársreikningurinn að mynda eina heild. Í frumvarpi sem liggur fyrir alþingi um 

breytingar á þessum lögum er lagt til að skylda endurskoðenda og 

skoðunarmanna verði aðskilin.  Í athugasemdum með frumvarpinu, kemur 

fram  að við setningu nýrra laga nr. 79/2008, um endurskoðendur væri öðrum 

en þeim sem hlotið höfðu löggildingu til endurskoðunar ekki lengur heimilt að 

endurskoða eða árita reikningsskil í samræmi við endurskoðun, ekki þykir 

þurfa að taka skoðunarmenn alveg útúr lögunum samt sem áður. Munu 

breytingarnar fela í sér að endurskoðandi endurskoði ársreikninginn og áriti 

hann en skoðunarmaður yfirfari ársreikninginn og undirrit hann með 

dagsetningu í fylgiskjali með ársreikningnum. Með þessum breytingum er 

verið að minnka skyldu á skoðunarmenn sem eiga samkvæmt gildandi lögum 

að árita ársreikninginn líkt og endurskoðendur. Ekkert er nánar rætt um 

skoðunarmenn í ársreikningalögum nema í 96. gr. að þeir eigi að endurskoða 

reikningsskilin.  

Í 2. mgr. 32. gr. laga nr. 145/1194 að „Skoðunarmenn skulu vera lögráða og 

fjár síns ráðandi. Þeir skulu hafa þá reynslu í bókhaldi og viðskiptaháttum sem 

með hliðsjón af starfsemi og stærð félagsins er nauðsynleg til rækslu starfans“ 

Einnig er þess getið að þeir þurfi að uppfylla hæfnisskilyrði endurskoðenda 

sem fram koma í 9. gr. laga nr. 18/1997 um endurskoðendur, en þar kemur 

fram að endurskoðendur skulu haga störfum sínum í samræmi við alþjóðlega 

endurskoðunarstaðla og alþjóðlega staðla um gæðaeftirlit. Það gætir misræmis 

í lögum þar sem búið er að fella niður lögin sem vísað er til í bókhaldslögum 

þar sem fjallað er um hæfnisskilyrði endurskoðenda (lög nr. 18/1997 um 

endurskoðendur), en lögum um bókhald þar sem fjallað er um hæfni 

skoðunarmanna hefur ekki verið breytt í samræmi við það. 
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Undirrituð telur að vænta megi að skoðunarmenn hafi ekki sambærilega 

þekkingu og löggiltir endurskoðendur til að beita alþjóðlegum 

endurskoðunarstöðlum, standast gæðaeftirlit eða fylgja siðareglum 

endurskoðenda. 

3 Endurskoðendur og skoðunarmenn 

Hverjir hafi heimild til að árita reikningsskil fyrirtækja?  Hvaða skyldur eru 

lagðar á endurskoðendur um áritanir á reikningsskil. Hvaða siðareglur 

endurskoðanda þarf að hafa í huga við aðstoð við gerð og framsetningu 

reikningsskila.    

Til að fá svör við spurningunum hér að ofan þarf að skoða í hverju starf 

endurskoðenda felst og hvaða vinna liggi að baki áritunar hans. 

Lög um endurskoðendur sem tóku gildi 1. janúar 2009 eru byggð á tilskipun 

Evrópusambandsins 2006/43/EB frá 2006 um lögboðna endurskoðun 

ársreikninga og samstæðureikninga, breytingu á tilskipun ráðsins 78/660/EEB 

og 83/349/EBE og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 84/253/EBE. Íslensk 

lög um endurskoðendur eiga að vera í samræmi við lög í öðrum löndum innan 

Evrópska efnahagssvæðisins. Markmið með samræmingunni er að kröfur og 

gæði endurskoðunar verið samræmd innan EES og þannig að auka tiltrú 

fjárfesta á endurskoðuðum ársreikningum (Félag löggiltra endurskoðenda, 

2011). 

Samkvæmt skilgreiningu í lögum um endurskoðendur nr. 79/2008 þá er 

endurskoðandi „Sá sem hefur þekkingu til að gefa hlutlaust og áreiðanlegt álit 

á reikningsskilum og öðrum fjárhagsupplýsingum, hefur löggildingu til starfa 

við endurskoðun og fullnægir að öðru leyti skilyrðum laga þessara.“  

Endurskoðandi er lögverndað heiti og má enginn annar en sá sem hefur  

löggildingarpróf til endurskoðunar nota það starfsheiti eins og fram kemur í 6. 

mgr. 4. gr. laga nr. 79/2008 um endurskoðendur. Þegar skilgreiningar í lögum 

um endurskoðendur eru skoðaðar kemur fram að orðið endurskoðun sé „óháð 

og kerfisbundin öflun gagna og mat á þeim í þeim tilgangi að láta í ljós 

rökstutt og faglegt álit endurskoðanda um áreiðanleika þeirra og framsetningu 

í samræmi við lög, settar reikningsskilareglur eða önnur skilyrði sem fram 

koma í álitsgerðinni.“ Af þessu mætti ætla að engum öðrum en endurskoðanda 

sé heimilt að endurskoða ársreikninga þar sem endurskoðandi á að láta í ljós 
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faglegt álit sitt. Aftur á móti er farið fram á það í lögum að skoðunarmenn 

endurskoði ársreikninga. 

Skoðunarmenn hér áður fyrr voru hluti af stjórnum félaga sem tóku að sér að 

fara yfir fjárhagslega liði reikningsskilanna.  Því má segja að 

endurskoðunarnefndir séu að sinna því hlutverki í stærri félögum í dag, þær eru 

þó yfirleitt að hluta til skipaðar utanaðkomandi sérfræðingum. Skoðunarmenn 

skrifuðu uppá að endurskoðendur hefðu unnið sína vinnu eftir þeim lögum og 

reglum sem giltu og lögðu til að hluthafar samþykktu ársreikninginn 

(Alexander Eðvaldsson, viðtal 23. apríl). Í dag er frekar óljóst hvaða ábyrgð og 

skyldur skoðunarmaður ber.  

3.1 Skylda endurskoðenda til áritunar 

Í 9. gr. laga nr. 79/2008 um endurskoðendur kemur fram „Endurskoðandi skal 

rækja störf sín í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla og alþjóðlega 

staðla um gæðaeftirlit“.   

Þegar endurskoðandi tekur að sér aðstoð við gerð og framsetningu ársreiknings 

ber þeim að haga vinnu sinni í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðalinn 

ISRS 4410.  Í 6. lið staðalsins kemur fram að árita skal reikningsskilin og í 18. 

lið hans er gerð grein fyrir hvað áritunin skal innihalda. 

Í 11. gr. laga nr. 79/2008 um endurskoðendur kemur fram „Við lok 

endurskoðunar skal endurskoðandinn árita hið endurskoðaða viðfangsefni 

með áritun sem inniheldur upplýsingar um endurskoðunina og álit 

endurskoðandans“ og „Áritunin skal vera í samræmi við alþjóðlega 

endurskoðunarstaðla.“  Hér er ekki annað að sjá en að endurskoðendur beri að 

endurskoða ársreikninga og árita og er því óheimilt að árita samkvæmt ISRS 

4410 ef félögin fara umfram stærðarmörk sem skylda þau til að kjósa 

endurskoðendur eða endurskoðunarfélag og því verða þau félög að fá áritun 

með áliti þ.e.a.s. endurskoðun. 

Í 3. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga segir að með ársreikningnum skuli 

fylgja áritun endurskoðenda eða skoðunarmanns og skal ársreikningurinn og 

áritunin mynda eina heild. Ársreikningurinn skal gefa glögga mynd af afkomu, 

efnahag og breytingum á handbæru fé. Með frumvarpi til laga um breytingar á 

ársreikningalögunum þingskjal 1133 – 700. mál, er lagt til að hafi 

endurskoðandi endurskoðað ársreikninginn skulu áritun hans og 
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ársreikningurinn mynda eina heild. Ef skoðunarmaður hefur yfirfarið 

ársreikninginn þá á undirritun hans og dagsetning að vera fylgiskjal með 

ársreikningum. 

Með undirritun ársreiknings gefur endurskoðandinn álit sitt á 

reikningsskilunum. Samkvæmt alþjóðlegum endurskoðendastöðlum skulu 

áritanir endurskoðenda vera staðlaðar en samræmi eykur trúverðugleika og 

gegnsæi verður meira. Einnig auðveldar það lesendanum að koma auga á 

óeðlileg atriði í reikningum ef svo væri (Félag löggiltra endurskoðenda, 2011). 

Undir eðlilegum kringumstæðum árita endurskoðendur ársreikninginn með 

fyrirvaralausri áritun, en það er gert þegar endurskoðandinn álítur að 

reikningurinn gefi glögga mynd af rekstri félagsins, efnahag og sjóðstreymi. 

Fyrirvaralaus áritun með ábendingarmálsgrein er sú áritun þegar 

endurskoðandinn telur nauðsynlegt að benda lesendanum á ákveðin atriði sem 

hann setur í neðanmálsgrein. Áritun með fyrirvara er notuð þegar fyrirvari er 

settur um ákveðin atriði og þau þar með undanskilin glöggri mynd sem 

reikningurinn annars gefur. Þegar áritun án álits er gefin telur endurskoðandinn 

sig ekki getað aflað nægilegra gagna af óviðráðanlegum ástæðum. Neikvætt 

álit er aftur á móti gefið ef endurskoðandinn hefur aflað sér nægilegra gagna en 

telur að villur séu í reikningsskilunum sem séu bæði verulegar og víðtækar 

(Félag löggiltra endurskoðenda, 2011). 

3.2 Siðareglur 

Á síðari árum hefur krafa um að til staðar séu skriflegar siðareglur sem 

endurskoðendum ber að fara eftir.  Má það meðal annars rekja til hruns 

efnahagslífs á vesturlöndum.  Á árinu 2010 voru siðareglur endurskoðenda 

samþykktar á aðalfundi Félags löggiltra endurskoðenda og í febrúar 2011 voru 

þær samþykktar af Efnahags- og viðskiptaráðherra.  Reglurnar byggja á 

siðareglum alþjóðasamtaka endurskoðenda (IFAC).  Í þessum reglur eru settar 

fram lágmarkskröfur til endurskoðenda.  Ofangreint kemur fram í formála um 

siðareglur fyrir endurskoðendur (Félag löggiltra endurskoðenda, 2010). 

Samkvæmt 5. gr. ISRS 4410 um aðstoð við gerð og framsetningu 

reikningsskila ber endurskoðendum að starfa í samræmi við siðareglur.  

Endurskoðendum ber að starfa í samræmi við siðareglur óháð því hvaða 

verkefni þeir taka að sér (Félag löggiltra endurskoðenda, 2010). 
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Það kemur fram í grein 100.1 í siðareglum fyrir endurskoðendur að aðalsmerki 

endurskoðendastéttarinnar sé að starfa með hagsmuni samfélagsins að 

leiðarljósi og því felst vinna endurskoðenda ekki eingöngu í því að uppfylla 

þarfir viðskiptavinar eða vinnuveitenda (Félag löggiltra endurskoðenda, 2010).  

Grundvallarreglur siðareglnanna eru heillindi, hlutlægni, fagleg hæfni og 

varkárni, trúnaður og fagleg hegðun (Félag löggiltra endurskoðenda, 2010). 

Í grundvallarreglum siðareglnanna er fjallað um úrlausnaraðferðir sem 

endurskoðendum ber að beita ef ógnanirnar koma upp við vinnu þeirra. Í kafla 

200.2 um starfandi endurskoðendur kemur fram að „Starfandi endurskoðandi 

skal ekki vísivitandi taka þátt í neinum viðskiptum, starfsemi eða atferli sem 

rýrir eða gæti kastað rýrð á heillindi, hlutlægni eða orðspor starfsgreinarinnar 

og gæti þar með verið ósamrýmanlegt grundvallarreglunum.“ (Félag löggiltra 

endurskoðenda, 2010, bls. 18). 

Þegar endurskoðandi tekur að sér nýtt verkefni er mikilvægt samkvæmt kafla 

210.1 í siðarreglunum að endurskoðandinn hafi í huga að sú þjónusta sem hann 

muni veita viðskiptavininum ógni ekki heilindum starfstéttarinnar. 

Endurskoðandinn má aðeins samþykkja að veita þá þjónustu sem hann hefur 

þekkingu á. Endurskoðandinn þarf að þekkja rekstur félagsins og 

rekstrarumhverfi þess áður en verkefni er samþykkt. Einnig kemur fram í ISRS 

4410 að endurskoðenda beri að skrá niður þekkingu sína á félaginu áður en 

hafist er handa við gerð og framsetningu á reikningsskilunum (Félag löggiltra 

endurskoðenda, 2010, bls. 23). 

Kafli 240 í siðareglunum lýtur að þóknunum og öðrum tegundum umbunar. Ef 

ákveðin er ákveðin þóknun fyrir viss verkefni sem endurskoðandinn mun veita 

er nauðsynlegt að setja fram alla þá þjónustu sem verður veitt fram í 

ráðningarbréfi til að viðskiptavinurinn átti sig betur á því hvað felst í þeirri 

þjónustu sem endurskoðandinn mun veita(Félag löggiltra endurskoðenda, 

2010, bls. 29 - 30).  

Hlutlægni endurskoðenda er umfjöllunarefni kafla 280 í siðareglunum. Það er 

farið fram á að endurskoðendur séu óháðir viðskiptavininum. Í 5. lið ISRS 

4410 er ekki krafist hlutlægni en ef það er ekki til staðar þarf að geta þess í 

áritun endurskoðandans (Félag löggiltra endurskoðenda, 2010, bls. 34). 

. 
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Óhæði endurskoðenda í tengslum við önnur staðfestingarverkefni er umfjöllun 

kafla 291 í siðareglum fyrir endurskoðendur.  Í grein 291.20 kemur fram að í 

staðfestingarverkefnum með beinni skýrslugjöf skulu meðlimir 

staðfestingarteymis og fyrirtækið vera óháð viðskiptavininum.  Er þetta í 

ósamræmi við 5. lið ISRS 4410 þar sem ekki er krafist hlutlægni.  Einnig 

kemur fram í 6. lið ISRS 4410 að endurskoðandinn skuli skila skýrslu.  

Samkvæmt því þá er óhæðisskylda á endurskoðanda verkefnis um aðstoð við 

gerð og framsetningu reikningsskila (Félag löggiltra endurskoðenda, 2010). 

Í kafla 300 í siðareglum endurskoðenda er fjallað um hvernig endurskoðendur 

sem starfa við annað en endurskoðun geti beitt úrlausnaraðferðum í 

siðareglunum við þessa vinnu sína. Samkvæmt siðareglum endurskoðenda 

skulu endurskoðendur sem vinna að reikningsskilum fullvissa sig um að 

ársreikningur sé settur fram í samræmi við viðeigandi reikningsskilareglur 

(Félag löggiltra endurskoðenda, 2010).  

Siðareglurnar taka á því í kafla 130 að endurskoðanda er óheimilt að sér þau 

verkefni sem hann hefur ekki nægjanlega þekkingu á og reynslu til að sinna. 

Ýmislegt getur ógnað getu endurskoðandans til að sinna skyldum sínum og má 

þar nefna að ónógur tími sé til úrvinnslu verkefnisins, fyrirliggjandi gögn séu 

ekki fullnægjandi eða að endurskoðandinn hafi ekki næga reynslu eða 

þekkingu á viðfangsefninu. Ef endurskoðandinn getur ekki eytt  eða dregið úr 

þeim ógnunum sem fyrirliggja þannig að þær verði ásættanlegar skal 

endurskoðandinn segja sig frá verkefninu (Félag löggiltra endurskoðenda, 

2010). 

3.3 Væntingabilið 

Ein megin ástæða þess að sett voru lög um endurskoðendur var að auka traust 

milli þess sem leggur ársreikninginn fram og lesenda hans. Endurskoðendur 

hafa hingað til ekki verið að ræða mikið opinberlega um störf sín og því hefur 

væntingabilið (e. The expectations gap) verið verulegt, en það er bilið á milli 

þess sem ætlast er til að endurskoðandinn geri og þess sem honum ber að gera 

samkvæmt lögum og alþjóðlegum stöðlum (Félag löggiltra endurskoðenda, 

2011). 

Í samtali Eyvind kom í ljós að almenningur hefur oft á tíðum enga þekkingu á 

störfum endurskoðenda. Talað er um „endurskoðandann“ en við nánari 
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athugun er jafnvel aðeins um að ræða manneskju sem sér um bókhald og hefur 

enga endurskoðunarmenntun. Almenningur telur jafnvel að hver sá sem sér um 

bókhald félags sé endurskoðandi og reikningsskil séu þar af leiðandi 

endurskoðuð. Hér áður fyrr var álit almennings á endurskoðendum mjög gott, 

en þekking á störfum þeirra aftur á móti nánast engin. Því má ætla að ímynd 

endurskoðandans hafi í raun verið byggð á „engu“ (Eyvindur Albertsson). 

Ytri notendur reikningsskila, svo sem fjárfestar, lánadrottnar eða aðrir, líta svo 

á að ef reikningsskil fyrirtækja séu árituð af endurskoðenda þá megi þeir ætla 

að reikningsskilin séu endurskoðuð. Notendur hafa ekki næga þekkingu á 

störfum endurskoðenda og þeim reglum sem gilda um störf þeirra. Ætla má að 

lesendinn telji að áritun sem segir að endurskoðandinn hafi hagað vinnu sinni í 

samræmi við lög og góðar reikningsskilavenju sé jafngildi endurskoðunar. En 

þar sem hvergi kemur fram að reikningsskilin séu endurskoðuð er ekki hægt að 

álíta sem svo að endurskoðun hafi farið fram. Mikilvægt er að fram komi á 

reikningnum að hann sé óendurskoðaður (Eyvindur Albertsson). 

Innri notendur reikningsskila, svo sem stjórnendur fyrirtækjanna, líta svo á að 

kosning endurskoðenda tryggi það að reikningsskilin verði þá endurskoðuð. 

Stjórnendur minni fyrirtækja, sem nýta sér þjónustu endurskoðenda við gerð 

og framsetningu á reikningsskilum líta oft svo á að endurskoðandinn beri 

ábyrgð á reikningsskilunum þar sem hann setti þau fram. Mikilvægt er að hér 

sé sett fram ráðningarbréf og staðfestingarbréf stjórnar þar sem fram kemur að 

það sé stjórnin sem beri ábyrgð á reikningsskilunum en ekki endurskoðandinn. 

Einnig er mikilvægt að í ráðningarbréfi komi fram að öll önnur þjónusta sem 

endurskoðandinn muni veita félaginu (Eyvindur Albertsson). 

Endurskoðendur eiga að vinna fyrst og fremst fyrir samfélagið, því næst fyrir 

fjármálamarkaðinn og að lokum fyrir skjólstæðinginn (Stefán Svavarsson, 

2011).  

3.4 Gæðaeftirlit með endurskoðendum 

Virkni fjármálamarkaða velta að miklu leiti á starfi endurskoðenda og því er 

mikilvægt að gott eftirlit sé með vinnu þeirra af hálfu hins opinbera svo að 

þriðji aðili, lesandinn, geti treyst því að farið sé eftir þeim lögum og reglum 

sem gilda um vinnu við gerð og framsetningu reikningsskila. 
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Samkvæmt fimmta kafla í lögum um endurskoðendur er gerð sú krafa að 

starfrækt sé endurskoðendaráð, en það fer með eftirlit með því hvort 

endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki fari eftir settum lögum og 

siðareglum. Endurskoðendaráð á samkvæmt lögum að taka út endurskoðendur 

og endurskoðunarfyrirtæki með gæðaeftirliti, sem skylt er að gangast undir á 

lágmarki sex ára fresti en þau félög sem eru tengd almannahagsmunum á 

þriggja ára fresti. Ef ráðið telur að endurskoðendur hafi brotið gegn lögum geta 

þeir að eigin frumkvæði tekið málið til meðferðar og ef þurfa þykir vísað 

málum til opinberar rannsóknar. Samkvæmt 29. gr. laga nr. 79/2008 um 

endurskoðendur þurfa þau félög sem skilgreind eru tengd almannahagsmunum 

ber að skipa endurskoðunarnefnd og hefur hún eftirlit með gerð ársreiknings og 

annarra fjárhagsupplýsinga viðkomandi félags. Þeir aðilar sem skipaðir eru í 

nefndina þurfa að vera óháðir og einnig þurfa þeir að hafa nægjanlega 

þekkingu í samræmi við störf nefndarinnar. Þau endurskoðunarfyrirtæki og 

endurskoðendur sem annast endurskoðun félaga tengda almannahagsmunum 

þurfa einnig að birta skýrslu um gagnsæi viðkomandi endurskoðanda eða 

endurskoðunarfyrirtækis (Félag löggiltra endurskoðenda, 2011). 

Samkvæmt Ólafi Kristinssyni hefur endurskoðunarráð ekkert eftirlit með 

störfum endurskoðenda í tengslum við óendurskoðuð reikningsskil.  

Endurskoðunarráð kannar þó hvort að endurskoðunarfélagið hafi innra 

gæðaeftirlit og siðareglur sem taka því almennt á allri þjónustu endurskoðenda.  

Endurskoðunarstofur sem eru í erlendu samstarfi hafa gæðaeftirlit frá erlendu 

samstarfsaðilum sínum. 

4 Lesendur reikningsskila 

Það er mikilvægt að átta sig á hverjir eru notendur upplýsinga sem fram koma í 

reikningsskilum félaga.  Í verkefni þessu er talað um notendur reikningsskila 

sem lesendur.   

Ársreikningur er oft kallaður „Tungumál viðskiptanna“ vegna þess að í honum 

koma fram þær upplýsingar sem lesandinn er að leita eftir. Lesendum er oft 

skipt upp í tvo hópa, innri notendur og ytri notendur og byggist það á eðli 

notkunar á upplýsingum sem fram koma í reikningsskilunum. Innri notendur 

eru stjórnendur, en þeir þurfa að nota upplýsingar um reksturinn til að geta 

tekið ákvarðanir um áframhaldandi rekstur. Ytri notendur eru til dæmis 
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fjárfestar, en þeir nota upplýsingarnar úr ársreikningi til að ákveða til dæmis 

hvort þeir eigi að leggja pening í fyrirtækið og lánadrottnar, en þeir nota 

upplýsingar til að meta áhættuna á að lána félaginu, fjármálafyrirtæki, 

launþegar og samfélagið í heild sinni. Einnig eru opinberar stofnanir lesendur 

ársreikninga en upplýsingar um skattamál fyrirtækja eru hluti af upplýsingum 

sem þær notast við úr ársreikningi félaga (Weygandt, Kieso og Kimmel, 2005) 

Hvað felst í því að reikningsskil eru árituð af endurskoðanda.  Ef lesandi hefur 

ekki þekkingu á hvað felst í áritun má ætla að áritun sé lítils virði fyrir hann.  

Það kemur fram í bækling Endurskoðandinn sem Félag löggiltra gaf út á árinu 

2011 að til þess að skilja betur hlutverk endurskoðenda þá þurfi lesandi að hafa 

grundvallarþekkingu á hvað ársreikningur er. ( Félag löggiltra endurskoðenda, 

2011). 

5 Vinna endurskoðenda við óendurskoðuð 

reikningsskil 

Til að sjá hvers lesandi óendurskoðaðra reikningsskila má vænta þegar hann 

les reikningsskilin þarf að skoða hver vinna endurskoðenda við reikningsskilin 

er. Hvaða upplýsingar verða að liggja að baki til að endurskoðandi áriti 

reikninginn og hverskonar staðfestingavinna liggur þar að baki. Þar sem 

endurskoðendum ber að fara eftir alþjóðlegum stöðlum um endurskoðun er 

ISRS 4410 skoðaður sérstaklega þar sem hann fjallar um óendurskoðuð 

reikningsskil. Skoðað er með hvaða hætti endurskoðendur eru að árita 

óendurskoðuð reikningsskil og heimildir til áritunar á þau.  Einnig eru dönsk 

lög um endurskoðun skoðuð til að sjá  

Lög um ársreikninga eru byggð á 4. félagatilskipun ESB (78/660/EEC) og er 

meginregla hennar að þau félög sem undir hana falla séu endurskoðunarskyld. 

Viðmiðunarstærðir í tilskipuninni eru mun hærri en þær kröfur sem tilgreindar 

eru í íslenskum lögum og er það ekki óeðlilegt þar sem stór félög á íslenskan 

mælikvarða teljast lítil víða í Evrópu en áreiðanleiki fjárhagsupplýsinga þeirra 

í íslensku viðskiptalífi mikilvægar (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2011 c, 

bls. 28). 

Með endurskoðun er verið að auka áreiðanleika upplýsinga sem ársreikningur 

hefur að geyma og tryggir að fjárhagsupplýsingar séu sem réttastar. En 
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endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla getur verið litlum 

og meðalstórum fyrirtækjum mjög kostnaðarsöm og oft er virði áritunar 

endurskoðenda á endurskoðun ársreikninga fyrir fyrirtæki ekki alltaf ljós þó 

svo að hún auki áreiðanleika þeirra (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2011 c, 

bls. 27). 

Í samtali við Kristrúnu kom fram að endurskoðendur líta framhjá þeirri 

staðreynd að samkvæmt lögum ber þeim skylda til að endurskoða reikningsskil 

félaga. Vænta má að minni félög sá ekki ávinninginn í endurskoðun 

reikningsskila sinna og því veita endurskoðendur þeim þá þjónustu að aðstoða 

við gerð og framsetningu á reikningsskilunum.  

5.1 Alþjóðlegir endurskoðunarstaðlar 

Endurskoðun er samkvæmt skilgreiningu í lögum nr. 79/2008 um 

endurskoðendur „Óháð og kerfisbundin öflun gagna og mat á þeim í þeim 

tilgangi að láta í ljós rökstutt og faglegt álit endurskoðanda um áreiðanleika 

þeirra og framsetningu í samræmi við lög, settar reikningsskilareglur eða 

önnur skilyrði sem koma fram í álitsgerðinni“, „Hún er áhættugrunduð 

(riskbased) sem þýðir að framkvæmd hennar byggist á áhættugreiningu á 

reikningsskilum hinnar endurskoðuðu einingar“ ( Efnahags- og 

viðskiptaráðuneytið, 2011 c, bls. 15).  Alþjóðlegir endurskoðunarstaðlar voru 

endurskrifaðir og tóku þeir gildi fyrir reikningsár sem hófst 15.desember 2009 

eða síðar. Staðlarnir eru 36 og fjalla um hina ýmsu þætti endurskoðunarinnar 

og hverjar kröfurnar eru sem endurskoðendur þurfa að uppfylla við 

endurskoðun reikningsskila (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2011 c, bls. 16 

). 

Félag löggiltra endurskoðenda er aðili að alþjóðasamtökum endurskoðenda 

(IFAC), en þau samtök annast meðal annars útgáfu alþjóðlegu 

endurskoðunarstaðlanna (ISA). IFAC vinnur að því að viðhalda sífelldri þróun 

innan endurskoðendastéttarinnar og að samræma staðlana sem endurskoðendur 

vinna eftir (International Federation af Accountants, 2008 bls. 4). Í 9. og 22. gr. 

laga nr. 79/2008 um endurskoðendur segir að endurskoðendum sé skylt að 

endurskoða í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla og fara eftir 

alþjóðlegum stöðlum um gæðaeftirlit. Endurskoðandinn má ekki árita 

ársreikninginn með vísan í staðlana ef endurskoðunin er ekki gerð að öllu leyti 
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í samræmi við staðlana. Alþjóðlegir endurskoðunarstaðlar eru nauðsynlegir 

sem hjálpartæki þar sem lagaákvæði í íslenskum lögum eru oft á tíðum ekki 

nægjanlega skýr um einstaka liði endurskoðunar (Félag löggiltra 

endurskoðenda, 2011, bls. 9). Krafist er þess í 11. Gr. laga nr. 79/2008 um 

endurskoðendur að áritun vísi beint í alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Félag 

löggiltra endurskoðenda hafa ekki þýtt alþjóðlegu staðlana eða aðlagað þá 

íslenskum lögum og þannig myndað grundvöll fyrir góðum 

endurskoðunarvenjum (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2011 c, bls. 28). 

Í athugasemdum með frumvarpi til laga um breytingu á lögum um 

endurskoðendur, kemur fram í 1. gr. að lögð sé til breyting á skilgreiningu 

lagana á alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum. Þar sem alþjóðlegir 

endurskoðunarstaðlar hafa ekki verið teknir upp og birtir í heild sinni í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, eins og ráð hafi verið gert fyrir í 

tilskipun 2006/43/EB, er lagt til að ráðherra verði veitt heimild til að birta með 

lögunum reglugerð alþjóðlega endurskoðunarstaðla þegar þeir hafa verið 

þýddir.  

Þar sem ekki er búið að samþykkja alþjóðlega endurskoðunarstaðla í íslenskum 

rétti þá er í gildi samkvæmt bráðarbirgðaratkvæði II í lögum nr. 3/2006 um 

ársreikninga að endurskoða beri samkvæmt góðri endurskoðunarvenju. 

Hvað er góð endurskoðunarvenja?  Í bráðabirgðaákvæðinu er það skilgreint 

,,að endurskoðað sé með viðurkenndum aðferðum í samræmi við leiðbeinandi 

reglur um endurskoðun (ISA) út gefnar af alþjóðasamtökum endurskoðenda 

(IFAC)“  Samkvæmt leiðbeinandi reglu um endurskoðun, nr. 1  er skilgreining 

á ,,góðri endurskoðunarvenju“  Endurskoðað er með viðurkenndum aðferðum 

sem hæfir og samviskusamir endurskoðendur nota. (Félag löggiltra 

endurskoðenda, 1996,  bls. 35) Það má því sjá að skilgreining á góðri 

endurskoðunarvenju hefur breyst verulega í takt við auknar kröfur sem 

samfélagið gerir til eftirlitsaðila. 

5.1.1 ISRS 4410, aðstoð við gerð og framsetningu reikningsskila 

Alþjóðasamtök endurskoðenda (IFAC) hafa gefið út staðla sem lúta að annarri 

þjónustu endurskoðenda en endurskoðun.  Endurskoðendur gefa þá ekki álit á 

reikningsskilum en staðfesta að þeir hafi unnið viðkomandi vinnu í samræmi 

við tilgreindan staðal. Í staðli ISRS 4410 sem fjallar um tengda þjónustu 

endurskoðenda, aðstoð við gerð og framsetningu reikningsskila, er gerð grein 
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fyrir eðli ráðningarbréfs, skipulagningu vinnunnar, hvaða vinnu endurskoðandi 

ber að gera, með hvaða hætti hann skal skrá vinnu sína og skýrslugerð 

(International Federation af Accountants, 2008). 

Lagt var upp með spurninguna ,,Hver er vinnan sem liggur að baki áritun 

endurskoðenda og annarra sem árita ársreikninga um aðstoð við gerð og 

framsetningu á ársreikningum?“  

ISRS 4410 býr til ákveðinn ramma, þ.e.a.s reglur og leiðbeiningar, hvernig 

sérfræðingur á sviði reikningshalds (e. accountant´s) skuli haga sinni vinnu við 

aðstoð við gerð og framsetningu reikningsskila.  Í umfjölluninni er gert ráð 

fyrir að sérfræðingur á sviði reikningshalds (accountant´s) sé endurskoðandi, 

það er þó ekki skilyrði í stöðlunum (International Federation af Accountants, 

2008). 

Objective of a Compilation Engagement – Markmið með framkvæmd verkefnisins: 

Í 3. lið er lagt til að endurskoðandinn noti þekkingu sína á reikningsskilum 

frekar en þekkingu sína á endurskoðun til þess að safna, flokka og taka saman 

fjárhagslegar upplýsingar. Aðstoðin mun ekki fela í sér að staðhæfingar (e. 

Assertions) séu prófaðar. Það þýðir m.a. að endurskoðandinn mun ekki leita 

eftir ytri staðfestingum svo sem staðfestingum frá bankastofnunum og 

lögfræðingum.  Einnig mun hann ekki taka út innra eftirlit félagsins.  Vinna 

hans er ekki hönnuð þannig að hann gefi álit sitt á reikningsskilunum. 

Í lið 4. er fjallað um að framkvæmd verkefnisins feli venjulega í sér gerð 

reikningsskilanna, en innihaldi einnig söfnun gagna, flokkun og niðurstöður 

annarra fjárhagsupplýsinga. 

General Principles of a Compilation Engagement - Meginreglur við framkvæmd 

verkefnisins: 

Endurskoðandinn skal við vinnu sína fylgja IFAC Code of ethics samkvæmt 5. 

lið, en í lögum nr. 79/2008 kemur fram í 2. mgr. 8. gr. að endurskoðendum beri 

að fara eftir siðareglum sem settar hafa verið af Félagi löggiltra 

endurskoðenda, en þær siðareglur byggja á Code of ethics. Í 5. lið er ekki 

krafist þess að óhæði sé til staðar en endurskoðandinn skal geta þess í áritun 

sinni ef svo er ekki.  

Í ISRS 4410 er farið fram á að endurskoðandinn sýni:  
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o Heillindi – endurskoðandinn á að vera hreinskiptinn og 

heiðarlegur í öllum samskiptum sínum. 

o Hlutlægni – endurskoðandinn má ekki láta hlutlægni, 

hagsmunaárekstra eða áhrif annarra ráða dómgreind sinni. 

o Faglega hæfni og varkárni – endurskoðandanum bera að 

viðhalda faglegri þekkingu sinni, í 7. gr. laga um 

endurskoðendur eru endurmenntunarkröfur settar fram, svo að 

viðskiptavinurinn eða vinnuveitandinn fái þá faglegu þekkingu 

sem krafist er í samræmi við þróun í stafsgreininni. 

Endurskoðandinn skal einnig starfa í samræmi við faglega 

staðla um gilda um þá. 

o Trúnað – endurskoðandanum ber að gæta trúnaðar í samskiptum 

sínum og aldrei veita þriðja aðila upplýsingar án heimildar, 

nema ef það sé réttmætt eða skylt samkvæmt lögum.  

o Faglega hegðun – endurskoðandanum ber að fara eftir lögum og 

reglugerðum og forðast allt sem gæti kastað rýrð á starfsstéttina.  

o Tæknilegir staðlar – endurskoðandinn á að framkvæma vinnu 

sína í samræmi við staðla. 

Defining the Terms of the Engagement - Skilgreining á skilmálum verkefnisins: 

Endurskoðandinn skal sjá til þess að góður skilningur sé á milli sín og 

viðskiptavinarins um hverskonar vinna liggi að baki þjónustunnar sem veit 

verður. Staðalinn setur þá kröfu á endurskoðendur að leggja fram ráðningarbréf 

sem bæði endurskoðandinn og viðskiptavinurinn skrifi undir þar sem koma 

fram skilmálar verkefnisins. Í ráðningarbréfinu skal koma fram: 

o Eðli þjónustunnar, um hvorki könnun né endurskoðun sé að 

ræða og þar af leiðandi verði ekki látið í ljós álit. 

o Að reikningsskilin séu á verulegra annmarka og ef svo sé ekki 

að það komi fram í árituninni. 

o Hlutverk stjórnenda og þá hvað upplýsingar þeim beri að veita 

endurskoðandanum. 

o Ábyrgð stjórnenda, að þeir beri ábyrgð á reikningsskilunum en 

ekki endurskoðandinn.  
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o Gerð grein fyrir grundvelli reikningsskilanna og þeim 

staðreyndum sem þær eru unnar út frá og gerð grein fyrir 

þekktum frávikum. 

o Gera grein fyrir tilgangi með gerð reikningsskilanna og með 

hvaða hætti upplýsingunum verður dreift. 

o Með hvaða hætti verða reikningsskilin birt og áritun 

endurskoðandans.    

Fjallað er nánar um ráðningarbréf í kafla 8.3 Ráðningarbréf og tillaga að 

ráðningarbréfi er sett fram í Viðauka III. 

Í lið 8 er er fjallað um að ráðningarbréf mun vera þáttur í að skipuleggja vinnu 

endurskoðandans.  Ráðningarbréfið staðfestir að endurskoðandinn mun taka að 

sér verkefnið og er ætlað að koma í veg fyrir misskilning um markmið og 

umfang verkefnisins , skilgreiningar á ábyrgð endurskoðandans og með hvaða 

hætti áritun verði. 

Planning – Skiplagning verkefnisins: 

Endurskoðanda ber að skipuleggja verkefnið þannig að sem mestu skilvirkni 

verði náð. 

Documentation – Skráning vinnu við verkefnið: 

Endurskoðandinn skal skipuleggja vinnu sína og sýna fram á vinnuskjöl sem 

sýna fram að vinnan hafi verið gerð í samræmi við ISRS staðalinn og skilmála 

verkefnisins. 

Procedures – Framkvæmd vinnu við verkefnið:  

Krafist er af endurskoðandanum í 11. og 12. lið að hann afli sér almennar 

þekkingar (e. General knowledge) á starfsemi félagsins og þekki vel til laga um 

bókhald og laga um ársreikninga. Endurskoðandinn skal fara yfir það hvort 

framsetningin á reikningnum sé í samræmi við lög og meta það hvort hann sé 

án augljósra skekkja, til dæmis eins og hvort verið sé að beita sé verið röngum 

reikningsskilareglum, regluverkið komi ekki fram eða mikilvæg atriði sem 

ættu að koma fram í skýringum geri það ekki. 

Endurskoðandanum ber að afla sér nægilegar þekkingar viðskiptaumhverfi og 

rekstri félagsins.  Einnig skal hann hafa staðgóða þekkingu á 

reikningshaldsreglum og viðteknum reikningsskilavenjum í viðkomandi 

atvinnugrein eftir því sem við á. 
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Endurskoðandanum ber að öðlast almenna þekkingu á eðli færslna í bókhaldi, 

skilning á upplýsingum fjárhagsskýrslna og fjárhagsupplýsingakerfi  félagsins.  

Endurskoðandinn öðlast þekkingu á þessum liðum með reynslu og eða 

fyrirspurnum til stjórnanda félagsins. 

Annað en eins og fram kemur í staðlinum, þá er endurskoðandanum yfirleitt 

ekki ætlað að: 

o Leggja fyrirspurnir til stjórnanda til þess að leggja mat á 

áreiðanleika og heild þeirra upplýsinga sem honum eru veittar.  

o Meta innra eftirlit. 

o Staðfesta reikningsliði. 

o Staðfesta skýringar. 

Ef endurskoðandinn verður var við að upplýsingar sem hann fær séu rangar 

eða ófullnægjandi. Þá skal endurskoðandinn íhuga ofangreindar aðgerðir svo 

sem staðfestingar þriðja aðila eða meta innra eftirlit til að afla frekari sannanna.  

Ef stjórnandi neitar honum um frekari gögn skal endurskoðandinn segja sig frá 

verkefninu. 

Endurskoðandinn skal fara yfir verkefnið og íhuga hvort það sýnist vera 

framsett með viðeigandi hætti og laust við auðsjáanlegar verulegar skekkjur. Í 

þessu samhengi inniheldur skekkja eftirfarandi:  

o Mistök í beitingu gildandi reikningsskilareglna.   

o Ekki er gerð grein fyrir gildandi reikningsskilareglum og öllum 

þekktum frávikum frá þeim.   

o Ekki er gerð grein fyrir verulegum liðum sem endurskoðandinn 

hefur orðið var við.  

Viðeigandi reikningsskilareglur og öllum þekkt frávik frá þeim skulu koma 

fram í skýringum en ekki þarf að skilgreina áhrif frávikanna.   

Ef endurskoðandi verður var við verulegar skekkjur þá ber honum að reyna að 

koma að viðeigandi breytingum í reikningsskil félagsins.  Ef viðeigandi 

breytingar eru ekki gerðar og reikningsskilin geta verið villandi þá ber 

endurskoðandanum að segja sig frá verkefninu. 

Responsibility of Management –Ábyrgð stjórnanda félagsins: 

Í lið 17 er  sett fram þá krafa að endurskoðandi fái staðfest frá stjórnendum að 

framsetning reikningsskilanna og upplýsingar sem þar koma fram sé á ábyrgð 
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stjórnar og framkvæmdarstjóra félagsins. Endurskoðandanum ber að fá 

staðfestingu frá stjórnendum um að undirliggjandi reikningsskilagögn séu 

nákvæm (accuracy) og taki til allra þátta sem skipta máli þ.e. heild 

(copleteness) svo og að þeir hafi látið af hendi allar þær upplýsingar sem skipta 

máli við gerð og framsetningu reikningsskilanna. Þessa staðfestingu skulu 

stjórnendur setja fram í bréfi sem bæði þeir og endurskoðandinn skrifar undir. 

Nánar er fjallað um staðfestingarbréf í kafla 8.4 og sett er fram tillaga að 

staðfestingarbréfi í Viðauka IV. 

Reporting on a Compilation Engagement – Skýrsla um framkvæmd vinnu við verkefnið: 

Í lok verkefnisins ber endurskoðandanum að skila skýrslu til stjórnanda.  Í lið 

18 er komið með dæmi um hvað henni ber að innihalda. 

o Staðfesting að reikningsskilin séu gerð í samræmi við ISRS 

4410 eða innlenda endurskoðunarstaðla séu þeir fyrir hendi.  

o Þegar við á að óhæði endurskoðanda sé skert. 

o Upplýsingar um að reikningsskilin séu byggð á gögnum frá 

stjórnendum.  

o Yfirlýsing þess efnis að stjórnendur beri ábyrgð á 

reikningsskilunum unnum af endurskoðandanum. 

o Yfirlýsing að hvorki endurskoðun né könnun hafi farið fram og 

að ekki hafi verið leitað staðfestinga. 

o Ef þörf er á að draga athygli að sérstökum frávikum frá 

reikningsskilareglum. 

Í lið 19 kemur fram að  ársreikningurinn sem þessi skal hafa sérstaka tilvísun 

þar sem fram kemur að hann sé „Óendurskoðaður“ eða „ aðstoð við 

framsetningu án endurskoðunar eða könnunar“ en þetta skal koma fram á 

forsíðunni eða á hverri síðu (IFAC, 2008, bls. 962 -967) 

Þar sem endurskoðendum ber að fara eftir alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum 

samkvæmt lögum nr. 78/2008 um endurskoðendur má vænta þess að við 

aðstoð við gerð og framsetningu á reikningsskilum að hafi þeir farið eftir ISRS 

4410.   

Þegar endurskoðandi áritar reikningsskil með vísan í ISRS 4410 þá á lesandinn 

vænta að að geta skoðað hvað kemur fram í staðlinum og verið nokkuð viss um 

að endurskoðandinn hafi lagt fram vinnu samkvæmt honum.   
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Undirrituð telur að ef ekki komi fram í áritun vísun í staðal ISRS 4410 að þá sé 

ekki hægt að treysta að vinna endurskoðenda hafi verið í samræmi við staðal 

ISRS 4410.  Ekki er þar með sagt að vinnan hafi ekki verið fullnægjandi 

þannig að lesandinn hafi byggt ákvarðanir sínar á ófullnægjandi gögnum.  

Í viðtali við Sigríði kom fram að ábendingar hafi komið fram í tengslum við 

gæðaeftirlit með endurskoðendum. Það sem einna helst hefur vantað í vinnu 

endurskoðenda samkvæmt niðurstöðum gæðaeftirlits á endurskoðuð verkefni 

er að ekki var fyrirliggjandi ráðningarbréf  þar sem kveðið er á um hvaða vinnu 

endurskoðandinn er að taka að sér.  Einnig hefur skort á skráningu í 

vinnupappírum þ.e. þekkingu endurskoðandans á félaginu, skipulagningu 

vinnunnar þ.e. áætlun um framkvæmd aðstoðarinnar, skráning á hvað var gert í 

endurskoðuninni og niðurstaða þess.  Má því ætla að þar sem ábendingar hafa 

verið um vinnu endurskoðaðra verkefna endurskoðenda frá gæðaeftirlit að það 

eigi einnig við um vinnu óendurskoðaðra verkefna endurskoðenda. 

Samkvæmt samtali við Ólaf Kristinsson, löggiltan endurskoðanda og 

nefndarmann Endurskoðunarráðs, þá er ekkert gæðaeftirlit af þeirra hálfu hvað 

varðar vinnu endurskoðenda við aðstoð við gerð og framsetningu 

reikningsskila samkvæmt ISRS 4410, umfram það að tryggja að til staðar sé 

innra gæðaeftirlit hjá viðkomandi endurskoðunarfélagi. Ekki fengust svör við 

því hvort að vænta mætti að Gæðanefndin myndi á næstunni setja á fót eftirlit 

með óendurskoðuðum verkefnum endurskoðenda. 

Það hefur komið fram hér að ofan hvers lesandinn má vænta um áreiðanleika 

ársreiknings sem áritaður er af endurskoðanda sem óendurskoðaður.  Ekki er 

tryggt að í óendurskoðuðum reikningsskilum komi fram allar upplýsingar þar 

sem ekki hefur farið fram staðfestingar vinna svo sem að innra eftirlit sé í 

fullnægjandi né er staðfest að undirliggjandi upplýsingar séu í samræmi við 

staðhæfingar stjórnanda.  

5.2 Áritanir óendurskoðaðra reikningsskila 

Lagt var upp með spurninguna ,,Gerir lesandinn sér grein fyrir því að 

óendurskoðaðir ársreikningar séu í raun ekki endurskoðaðir?“  Var því ákveðið 

að skoða hvernig endurskoðendur árita óendurskoðuð reikningsskil.  Var haft 

samband við endurskoðunarskrifstofur og sendu þeir sýnishorn af stöðluðum 

áritunum þeirra.  Einnig voru teknar nokkrar áritanir af handahófi hjá 
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Fyrirtækjaskrá hjá Ríkisskattstjóra.  Einnig var rætt við endurskoðendur um 

hvernig þeir upplifðu skilning viðskiptavina sinna. 

Samkvæmt samtali við Eyvind kom fram að almenningur telur oft að 

endurskoðendur sem árita reikningsskil félaga hafi þar með endurskoðað 

reikningsskilin. Einnig á þetta við um stjórnendur minni félaga.  Svo virðist 

sem lesendur lesi ekki áritanir endurskoðenda eða að það komi ekki nógu skýrt 

fram í áritun að ekki sé um endurskoðuð reikningsskil að ræða.  Í 19 gr. staðals 

ISRS 4410 kemur fram að það beri að hafa á hverri síður ársreikningsins að 

reikningsskilin séu óendurskoðuð eða á forsíðu ársreikningsins.  Í þeim 

ársreikningum sem skoðaðir voru var þessi áritun ekki til staðar.  Það er 

mikilvægt að endurskoðendur fari vel yfir ráðningarbréf sitt með stjórnendum 

og geri þeim grein fyrir í hverju vinna þeirra felst og hver ábyrgð stjórnenda 

félagsins er.  

Áritun á óendurskoðuð reikningsskil eru mjög mismunandi. Stærri 

endurskoðunarfélögin hafa öll staðlaðar áritanir en minni 

endurskoðunarfélögin eru með mjög mismunandi áritanir, oft og tíðum er mjög 

erfitt að gera sér grein fyrir hvaða vinna  liggur að baki og sjá má í eftirfarandi 

dæmum:    

Áritun endurskoðanda á reikningsskil: 

Ársreikningur þessi fyrir xxxx ehf. sem hefur að geyma skýrslu og undirritun stjórnar, 

rekstrarreikning 2010, efnahagsreikning 31. desember 2010, sjóðstreymi 2010 og 

skýringar 1-5 er saminn eftir bókhaldi félagsins og fyrirliggjandi gögnum og 

upplýsingum. 

Ársreikningurinn er lagður fram af stjórnendum félagsins og á ábyrgð þeirra í 

samræmi við lög og reglur. 

Endurskoðun hefur ekki verið framkvæmd.  (viðkomandi ársreikningur er áritaður af 

löggiltum endurskoðanda) 

 

Áritun endurskoðanda á reikningsskil: 

Ársreikning þennan fyrir xxxx ehf.hef ég samið eftir bókhaldi félagsins.  

Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning fyrir árið 2010, efnahagsreikning 

31. desember 2010 og skýringar nr. 1-4.  

Ég hef ekki framkvæmt endurskoðun.  (viðkomandi ársreikningur er áritaður af 

löggiltum endurskoðanda) 

Samkvæmt 9. gr. laga nr. 79/2008 um endurskoðendur ber þeim að árita 

reikningsskil í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla en eins og sést á 
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ofangreindum áritunum er ekki vísað í alþjóðlegan staðal ISRS 4410.  

Ofangreindar áritanir eru í samræmi við leiðbeiningar um áritanir sem Félag 

löggiltra endurskoðenda (FLE) gaf út í Handbók Endurskoðenda árið 1996 

(Félag löggiltra endurskoðenda, 1996).  Þó er efri áritunin með yfirlýsingu um 

ábyrgð stjórnanda sem ekki var til staðar í leiðbeiningum FLE.  Fram kom að 

endurskoðendur  á stærri stofunum vísa í ISRS 4410 um aðstoð við gerð og 

framsetningu reikningsskila í áritun sinni, en aðeins ein endurskoðandi á minni 

stofum.  

Í áritun endurskoðenda samkvæmt 19. lið ISRS 4410 þarf að koma skýrt fram 

að ekki sé um könnun (ISRE 2410) né endurskoðun (ISA) að ræða og þarf af 

leiðandi láti endurskoðandinn ekki álit sitt í ljós.  Þar sem áritanir vísa í lög þá 

er verið óbeint að vísa í ISRS 4410 og því gildir það einnig um þær áritanir.  

ISRS 4410 setur fram tillögu um áritun endurskoðenda á reikningsskil þar sem 

þeir hafa veitt þjónustu við gerð og framsetningu reikningsskilanna.   Dæmi 

um staðlaða áritun sem byggir á staðlinum er í Viðauka I. 

5.3 Heimild til að árita óendurskoðuð reikningsskil  

Í 4. kafla í laga nr. 3/2006 um ársreikninga er fjallað um endurskoðun 

ársreikninga og er þar sagt að aðalfundur eða almennur félagsfundur kjósi einn 

eða fleiri endurskoðendur, endurskoðunarfélag eða skoðunarmenn til að sjá um 

endurskoðun félagsins. Í frumvarpi um breytingar á ársreikningalögunum er 

lagt til í stað orðanna endurskoðunarfélag eða skoðunarmenn komi orðið 

endurskoðunarfyrirtæki.   

Í kafla 2.1.2 um ársreikningalög er gerð grein fyrir hvaða félög ber að kjósa 

endurskoðanda einn eða fleiri.  Einnig er þar gerð grein fyrir þeim breytingum 

sem frumvarp um breytingar á lögum um ársreikninga taka á. 

Í lögunum kemur ekkert fram um hvort félög sem eru skyldug til þess að kjósa 

endurskoðanda beri að hafa ársreikning sinn áritaðan endurskoðaðan og því 

með þeim áritunum sem því fylgir. Því mætti ætla að kosning endurskoðenda 

setji skilyrðislausa kröfu á félög að láta endurskoðendur endurskoða 

reikningsskil félgasins.  

Samkvæmt samtölum við endurskoðendur þá telja stjórnendur félaga oft og 

tíðum að það sé betra fyrir félagið að vera með athugasemdalausa 
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óendurskoðaða áritun en með endurskoðaða áritun þar sem gæti m.a. verið 

eitthvað af neðangreindu:  

 ábendingarmálsgrein þ.e. að endurskoðandinn telji nauðsynlegt að 

benda lesendanum á ákveðin atriði sem hann setur í neðanmálsgrein. 

 fyrirvari þ.e. fyrirvari er settur um ákveðin atriði og þau þar með 

undanskilin glöggri mynd sem reikningurinn annars gefur.  

 án álits þ.e. endurskoðandinn telji sig ekki getað aflað nægilegra gagna 

af óviðráðanlegum ástæðum.  

Þó er ólíklegt að endurskoðandi myndi árita án athugsemda í samræmi við 

ISRS 4410 ef hann myndi í áritun á endurskoðaðan reikning gefa neikvætt álit.  

Neikvætt álit er gefið ef endurskoðandinn hefur aflað sér nægilegra gagna en 

telur að villur séu í reikningsskilunum sem séu bæði verulegar og víðtækar í 

endurskoðuðum reikningsskilum. 

Það er ekki hægt að lesa annað út úr 98 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga en 

að öll félög sem eru yfir tvennum af stærðarmörkunum tvö ár í röð þ.e., eignir 

nemi 120 millj. kr., rekstrartekjur nemi 240 millj. kr. og ársverk 50 eða fleiri, 

beri að láta endurskoða ársreikning sinn. Það má benda á að samkvæmt 2. 

tölulið. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga þá ber félögum sem eru 

undir tvennum af stærðarmörkunum tvö ár í röð þ.e., eignir nemi 230 millj. kr., 

rekstrartekjur nemi 460 millj. kr. og ársverk 50 eða fleiri, ekki að fara eftir 

lögum um ársreikninga. Falla þau félög því undir lög um bókhald nr. 

145/1994. Vekur þetta óneitanlega áhuga og má telja að hér sé um verulegt 

ósamræmi í lögunum að ræða. Í frumvarpi til laga um breytingar á lögum um 

ársreikninga er þetta ósamræmi enn til staðar.  

Eins og sést hér að ofan er lögð skylda á félög í lögum um ársreikninga til að 

láta endurskoða ársreikning sinn sem þó falla ekki undir lög um ársreikninga.  

Það er ekki rökrétt að setja ákvæði inn í lög um aðila sem lögin ná ekki yfir 

eins og kemur fram hér að ofan. 

Hlutafélögum ber að kjósa endurskoðenda á aðalfundi samkvæmt 4. mgr. 13. 

gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélag og því mætti ætla að hann væri skyldugur til 

að endurskoða reikningsskilin. Í samtali við Sigríði Ármannsdóttir kom fram 

að þrátt fyrir að endurskoðendur séu kosnir af hluthafafundi sem 

endurskoðendur félagins og hluthafar telja að með því megi þeir treysta að 

félagið verði endurskoðað er það ekki alltaf raunin.  Stjórn félagsins er úthlutað 
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það hlutverk að ganga frá ráðningu endurskoðandans eða jafnvel 

framkvæmdastjóri. Í ráðningarbréfi kemur fram að endurskoðandinn er ráðin 

til þess að aðstoða við gerð og framsetningu ársreiknings.  Ástæður þess eru 

margvíslegar og má þar nefna að stjórnendur telji það ekki svara kostnaði að fá 

árituð endurskoðuð reikningsskil, félagið er það smátt í sniðum að innra eftirlit 

er mjög ábótavant, takmörkuð þekking inn í félaginu til þess að leggja fram 

reikningsskil til endurskoðunar og er því leitað til endurskoðanda um aðstoð 

við gerð og framsetningu reikningsskilanna 

Í 2. mgr. 8. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög ber að kjósa 

endurskoðendur eða skoðunarmenn. Ef kosinn er endurskoðandi mætti ætla 

hann væri einnig skyldugur til að endurskoða reikningsskil félagsins þó að það 

sé ekki alltaf raunin. Ætla má að skoðunarmenn hafi heimild til að árita 

óendurskoðuð reikningsskil.  

Þar sem endurskoðendur eru kosnir af félögum eða ráðnir þá bendir allt til þess 

í að þeim sé óheimilt að árita reikninga með vísan í ISRS 4410, þ.e. að þeir 

hafi ekki endurskoðað reikningsskilin né kannað, þar sem fram kemur í 11. gr. 

laga nr. 79/2008 um endurskoðendur að þeim beri að endurskoða. Samkvæmt 

skilgreiningu sömu laga er endurskoðun „Óháð og kerfisbundin öflun gagna 

og mat á þeim í þeim tilgangi að láta í ljós rökstutt og faglegt álit 

endurskoðenda um áreiðanleika þeirra og framsetningu í samræmi við lög, 

settar reikningsskilareglur eða önnur skilyrði sem fram koma í álitsgerðinni“ 

Það kemur einnig fram í ISRS 4410 að ekki sé látið í ljós álit á 

reikningsskilunum. Hér er um misræmi að ræða. 

5.4 Áritun óendurskoðaðra reikningsskila í Danmörku  

Í Danmörku hefur endurskoðunarskyldu verið aflétt af litlum félögum og 

miðast það við að félög fari ekki framúr tveimur af eftirfarandi stærðarmörkum 

tvö ár í röð íslenskar krónur taka mið af miðgengi Seðlabanka Íslands 30. 

desember 2011, tekjur undir 170 millj. króna (8. millj. DKK), eignir undir 85,5 

millj. króna (4. millj. DKK) og 12 ársverk. Þrátt fyrir þessa undanþágu segjast 

80% af bönkum þar að þeir myndu fara fram á endurskoðaða ársreikninga ef 

félög væru að sækja um lán (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2011 c). 

Í 1. kafla §. 1 kemur fram að öllum fyrirtækjum í Danmörku, með nokkrum 

undantekningum þó, ber skylda til að semja ársreikning, en það eru t.d. 
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hlutafélög, einkahlutafélög, samlagsfélög með takmarkaða ábyrgð og félög 

sem þar sem hluthafar eru áðurgreind félög. Fyrirtæki sem eru undanþegin 

lögum um ársreikninga geta þó valið að semja ársreikning og skila honum inn 

en verða þá að tilgreina það á ársreikningum að viðkomandi félag sé 

undanþegið því að leggja fram ársreikning.  

Í 2. kafla §. 8 segir að stjórnendur fyrirtækja bera ábyrgð á að ársreikningurinn 

sé gerður í samræmi við lög og þeir undirrita reikninginn og staðfesta þar með 

að reikningurinn sé í samræmi við lög, hvaða staðlar hafi verið til grundvallar 

og hvort að reikningurinn gefi rétta mynd af stöðu félagsins. Ef félagið er skráð 

á skipulögðum markaði innan ESB eða EES ber stjórnendum að skrifa uppá að 

reikningurinn sýni glöggt yfirlit yfir þróun fyrirtækisins og ef um samstæðu er 

að ræða að fram komi allar upplýsingar um hana.  

Í 3. kafla §. 11 Ársreikningurinn skal gefa glögga mynd af félaginu, eignum 

þess og skuldum, fjárhagstöðunni og niðurstöður reikningsins. Einnig skal 

hann vera saminn með það að markmiði að auðvelda lesendum að taka 

ákvarðanir er byggja á fjárhagsupplýsingum um félagið. Reikningsskilin skulu 

vera skýr, áhersla á efni umfram form, allir þættir skulu koma fram, 

rekstrarhæfi sé til staðar og samkvæmi sé á milli ára. Lesendur eru t.d. 

stjórnvöld, stofnanir og fyrirtæki. Ársreikningurinn skal gerður í dönskum 

krónum eða evrum. 

Samkvæmt viðtölum við löggilta endurskoðendur nefna þeir oft og tíðum að 

mikil umræða sé í Danmörku um að hækka viðmiðanir sem skylda félög til að 

skila inn ársreikningi og einnig þeim félögum sem ber skylda til að láta 

endurskoða ársreikningana. Í viðtölum við endurskoðendur á Íslandi kom fram 

að það yrði mikill kostur fyrir minni félög ef sambærilegar reglur væru hér á 

landi.  Telja þeir að íslendingar eigi að fylgja fordæmi Dana. 
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6 Umræða 

Margoft við gerð þessa verkefnis rak ég mig á það að samræmi í lögum um 

ársreikninga er oft mjög ábótavant. Má þar nefna að lögð er skylda á félög sem 

falla ekki undir ársreikningalögin til að endurskoða ársreikninga sína. Þrátt 

fyrir að nú liggi fyrir frumvarp um breytingu á lögum um ársreikninga er enn 

þetta ósamræmi. Þykkir undirritaðri þetta mjög áhugavert og spyr sig að því 

hvort að lög í heild sinni séu unnin með þessum hætti, þ.e.a.s að lítið samræmi 

sé í þeim. Einnig kemur fram ósamræmi í lögum um bókhald, þ.e. að félögum 

beri skylda til að fara eftir reikningsskilastöðlum og svo aftur á móti að þeim 

sé heimilt til þess. 

Undirrituð rak aftur og aftur augun í það að endurskoðendum beri samkvæmt 

lögum um endurskoðendur að endurskoða, en samkvæmt þeim áritunum sem 

fengust þá er þetta lagaákvæði brotið. Ekkert er fjallað um það í lögum hvað 

kosning endurskoðenda þýðir, ætla má að þá þurfi endurskoðendur að sinna 

lögboðnu hlutverki sínu sem er að endurskoða reikningsskil og gefa þar með 

álit á þeim. Spyr undirrituð sig hvort ekki þurfi að gefa endurskoðendum 

heimild til að aðstoða við gerð og framsetningu á reikningsskilum í lögum.  

Þegar undirrituð var að skoða staðal ISRS 4410 kom í ljós að samkvæmt IFAC 

er þessi staðall ætlaður sérfræðingum í reikningsskilum, en ekkert er talað um 

endurskoðendur. Spyrja má hvort að ekki sé ætlast til að aðrir en 

endurskoðendur noti þennan staðal. Er verið að setja skoðunarmenn í 

íslenskum lögum undir sama hatt og sérfræðinga í reikningsskilum. Í staðli 

4410 er talað um accountant´s og er alltaf vísað í þá en ekki endurskoðendur. 

Því má spyrja sig hvort að staðalinn sé ætlaður sérfræðingum í reikningsskilum 

eða endurskoðendum sem ekki eru kosnir endurskoðendur viðkomandi félags.  

Í staðli um tengda þjónustu ISRS 4400 er rætt um endurskoðendur (auditor) en 

ekki sérfræðing í reikningsskilum. Og þá vaknar sú spurning upp hvort ekki 

þurfi að skilgreina skoðunarmenn nánar í lögum. Einnig fannst undirritaðri sú 

krafa sem lögð er á skoðunarmenn, að þeir eigi að fara eftir hæfnisskilyrðum 

endurskoðenda um að stunda störf sín í samræmi við alþjóðlega 

endurskoðunarstaðla og alþjóðlega staðla um gæðaeftirlit, ekki við hæfi þar 

sem ætla má að þeir hafi ekki þá þekkingu og reynslu sem endurskoðendur 

hafa. Ekki er heldur hægt að ætlast til að þeir hafi það gæðaeftirlit sem 
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endurskoðendur þurfa að hafa né er eitthvað utan að komandi gæðaeftirlit á 

þeim af hálfu Gæðanefnda FLE. Undirritaðri fannst oft og tíðum vanta að 

skilgreina mun betur hlutverk skoðunarmanns 

Sú umræða kom upp í viðtölum við endurskoðendur að Danir séu að ræða það 

að afnema skyldu minnstu félagana til að skila inn ársreikning. Töluðu þeir um 

það að sú þróun væri líkalega skynsöm og myndi líklegast henta litlum 

fyrirtækjum vel hér. Til að byrja með telur undirrituð að skoða þurfi það 

misræmi í lögum sem fjallar um endurskoðun áður en farið verður í það að 

afnema skyldur félaga til að skila inn ársreikningum. 
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7 Niðurstaða 

Þegar lesandi óendurskoðað reikningsskila fær reikning í hendur sem hefur 

verið áritaður af endurskoðenda og vísað er í alþjólegan endurskoðunarstaðal 

4410 má hann vænta þess að skipulög og fagleg vinnubrögð hafi verið viðhöfð 

í samræmi við staðalinn.  Upplýstur lesandi gerir sér grein fyrir að ekki er um 

sambærilega vinnu af hendi endurskoðandans og ef um endurskoðað verkefni 

er að ræða.  Hann gerir sér grein fyrir að reikningsskilin eru byggð á gögnum 

frá stjórnendum og að ekki hafi farið fram úttekt á innra eftirliti, staðfestinga 

aflað og staðhæfingar stjórnanda sannreyndar. Upplýstur lesandi gerir sér grein 

fyrir að áreiðanleiki upplýsinganna getur verið annar en ef um endurskoðað 

verkefni er að ræða. 

Lesendur reikningsskila eru oft og tíðum ekki upplýstir og gera sér því ekki 

grein fyrir hvað felst í áritun reikningsskila.  Telja þeir að ef ársreikningur er 

lagður fram og endurskoðandi eða jafnvel sérfræðingar í reikningsskilum áriti 

reikningsskilinn að þá hafi þau verið endurskoðuð.  Á þetta einnig við um 

stjórnendur félaga sem ganga frá ráðningu endurskoðandans.  Hluthafar sem 

kjósa endurskoðenda á hluthafafundi eiga að geta gengið út frá því vísu að 

endurskoðandinn framkvæmi þá vinnu sem hann er kosinn til. Endurskoðandi 

er kosinn sem ,,Endurskoðandi“.  

Hér má sjá að væntingabilið getur verið mikið ef lesandi er ekki upplýstur um 

þjónustu endurskoðandans. Mikilvægt er því að til staðar sé ráðningarbréf, 

staðfestingarbréf stjórnar og skýrsla endurskoðandans þar sem þeir skýra frá 

vinnu sinni. Sett hafa verið fram tillögur að ráðningabréfi og staðfestingarbréfi 

stjórnar í Viðauka. 

Við vinnu verkefnisins bar á því að endurskoðendur sem starfa á minni 

endurskoðunarstofum voru ekki að vísa í ISRS 4410 eins og  þeim ber að gera.  

Í áritunum sínum vísa þeir í að þeir hafi aðstoðað við gerð ársreikningsins. 

Spurning er hvort að efni endurskoðunarstaðla og annars efnis svo sem ISRS 

hafi ekki verið kynnt nægjanlega fyrir endurskoðendum minni stofa.  Það var 

því ákveðið að setja fram í Viðaukum efni til upplýsinga.  Settur var fram 

gátlista sem endurskoðendur geta haft til hliðsjónar við vinnu sína.  

Í lögum um endurskoðendur nr. 79/2008 kemur ekkert fram um það að 

endurskoðendur megi „ekki endurskoða“ aftur á móti kemur fram í í 11. gr. 
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sömu laga að endurskoðandi skuli árita hið endurskoðaða viðfangsefni með 

áritun sinni sem inniheldur upplýsingar um endurskoðunina og álit 

endurskoðandans og að þeir eigi að árita í samræmi við alþjólega 

endurskoðunarstaðla. En svo virðist vera sem horft sé framhjá þessu í 

framkvæmd þar sem endurskoðendur taka að sér aðstoð við gerð og 

framsetningu reikningsskila þrátt fyrir það að hafa verið kosnir 

endurskoðendur félagsins af hluthöfum á hluthafafundi.  

Verkefnið takmarkaðist við að eingöngu var rætt við endurskoðendur. Ef rætt 

hefði verið við lesendur reikningsskilanna hefði verkefnið væntanlega fengið 

meiri dýpt þar sem annað sjónarhorn hefði fengist.  

Undirrituð rak sig oft á þá staðreynd að öllum félögum sem skyldu eru til að 

semja ársreikning sinn samkvæmt ársreikningalögum ber að láta endurskoða 

ársreikning sinn. Ef bornar eru saman stærðartakmarkanir á þeim félögum sem 

falla undir ársreikningalögin og svo þeim sem ber að láta endurskoða 

reikninginn þá eru takmarkanirnar á endurskoðunarskyldunni mun lægri en á 

þeim félögum sem ber að semja ársreikninga eftir lögum um ársreikninga.  Er 

því verið að leggja kvaðir á félög um skyldu til að láta endurskoða 

reikningsskil sín, í lögum um ársreikninga en þau falla undir lög um bókhald.  

Mikilvægt er að löggjafinn samræmi þessi lög þannig að félög sem falla undir 

lög um bókhald eingöngu þurfi ekki að láta endurskoða reikningsskil sín. Fékk 

verkefnið því aðeins annan vinkil þar sem endurskoðendur hafa í raun ekki 

heimild til að árita reikningsskil með vísan í ISRS 4410. 

Eftir að hafa unnið verkefni þetta kemur það upp í hugann hvort ekki sé 

tímabært að alþjóðlegir staðlar um endurskoðun (ISA) og alþjóðlegir staðlar 

um óendurskoðuð verkefni (ISRS) séu þýddir og staðhæfðir að íslensku laga 

umhverfi.  

Eftir á að hyggja gerir undirrituð sér grein fyrir því að efnistök verkefnisins er 

heldur djúpt fyrir nemenda í viðskiptafræðinámi þar sem þekking á 

endurskoðun er frekar takmörkuð á þessu stigi námsins.  
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8 Hagnýtt gildi 

Þar sem við könnun á óendurskoðuðum reikningsskilum kom í ljós að 

endurskoðendur minni endurskoðunarstofa eru sjaldan að vísa í ISRS 4410.  

Má vænta að þekking á staðlinum sé takmörkuð, þrátt fyrir að það sé bundið í 

lög að endurskoðendum beri að fara eftir alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum. 

8.1 Gátlisti fyrir óendurskoðuð reikningsskil 

Nauðsynlegt er fyrir endurskoðendur að hafa gátlista þegar unnið er að gerð og 

framsetningu á reikningsskilum. Ef farið er eftir honum má endurskoðandinn 

vera nokkuð viss um að hann uppfylli skilyrði ISRS 4410 um vinnu 

endurskoðenda.  

Gátlistinn er settur fram eftir að hafa kynnt sér þær kröfur sem ISRS 4410 gerir 

til endurskoðenda. Þau gögn sem þurf að vera til staðar eru t.d. vinnuskjöl, 

ráðningarbréf og áritun sem vísar í staðalinn.  

Í Viðauka I er sett fram tillaga að gátlisti fyrir endurskoðendur um aðstoð við 

gerð og framsetningu reikningsskila ISRS 4410 samkvæmt alþjóðlegum 

endurskoðunarstöðlum. 

8.2 Fyrirmynd af áritun með vísan í ISRS 4410 

Endurskoðendum ber að vísa í ISRS 4410 þegar þeir aðstoða við gerð og 

framsetningu á óendurskoðuðum reikningsskilum. Í alþjóðlegum 

endurskoðunarstöðlum er sett fram tillaga að staðlaðri áritun fyrir 

endurskoðendur og í Viðauka II er slík áritun sett fram á íslensku sem gæti 

nýst endurskoðendum íslenskra félaga sem ekki ber að endurskoða. 

8.3 Ráðningarbréf - óendurskoðuð reikningsskil 

Þegar endurskoðendur eða endurskoðunarstofur taka að sér verkefni er 

nauðsynlegt að setja fram ráðningarbréf til að skilgreina þá þjónustu sem unnin 

er. Með því að gera ráðningarbréf sem báðir aðilar skrifa undir er hægt að 

koma í veg fyrir misskilning sem annars gæti orðið. Með því er hægt að koma í 

veg fyrir væntingabilið sem er á milli þess sem búist er við að 

endurskoðandinn geri og þess sem honum ber að gera lögum samkvæmt. Á vef 

félags löggiltra endurskoðenda er sett fram tillaga að ráðningarbréfi. Að mati 

undirritaðra þarf að bæta þar inn hvort að endurskoðandinn veiti einhverja aðra 
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þjónustu og þá hvað felst í þeirri þjónustu. Í Viðauka III er sett fram stöðluð 

tillaga að ráðningarbréfi fyrir aðstoð við gerð og framsetningu reikningsskila, 

sem fellur undir ISRS 4410.  

8.4 Staðfestingarbréf stjórnar 

Stjórnir félaga sem kaupa þjónustu af endurskoðendum ber að leggja fram 

staðfestingarbréf þar sem fram kemur að endurskoðandinn leggi ekki fram þá 

vinnu sem unnin er við endurskoðun reikningsskila. Stjórnendur þurfa að taka 

fram að þeir geri sér grein fyrir því að að þeir einir beri ábyrgð á framsetningu 

reikningsskilanna og að endurskoðandinn sé aðeins að setja fram þær 

upplýsingar sem stjórnendur veita honum í samræmi við lög og góðar 

reikningsskilavenjur. 

Í Viðauka IV er sett fram stöðluð tillaga að staðfestingarbréfi stjórnenda. 
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Viðauki I 

Tillaga að gátlista fyrir endurskoðendur 

 Ráðningarbréf – þar sem fram kemur að endurskoðandinn eða 

endurskoðunarfélagið hafi aðstoðað við gerð og framsetningu á 

ársreikningum og vísar í alþjóðlegan endurskoðunarstaðal 4410. 

 Skráning á þekkingu á félaginu – endurskoðanda ber að afla sér 

almennar þekkingar á félaginu sem er verið að aðstoða. 

 Áætlun um vinnu – Í byrjun vinnunnar skal endurskoðandinn setja upp 

áætlun hvernig vinnunni verði háttað. 

 Gerð vinnuskjala – Vinnumappa skal liggja fyrir við lok vinnunnar þar 

sem fram kemur hver vinna endurskoðandans var, hvað var kannað og 

sýna fram á að unnið hafi verið í samræmi við ISRS 4410 

 Staðfestingarbréf stjórnar – endurskoðandinn skal fara fram á að stjórn 

félagsins sem unnið er fyrir leggi fram staðfestingarbréf sem 

stjórnendur og endurskoðandinn undirrita. Koma skal fram hver ábyrgð 

stjórnenda sé og að þeir hafi veitt endurskoðandanum aðgang að þeim 

gögn sem talin eru skipta máli við gerð og framsetningu 

reikningsskilanna. 

 Ársreikningur – ársreikningurinn skal innihalda áritun endurskoðanda 

um að reikningsskilin séu óendurskoðuð og skal það koma fram á 

forsíðu reikningsins eða á hverri síðu hans. Vísa skal í alþjóðlegan 

staðal ISRS 4410 og að reikningsskilin séu gerð í samræmi við lög og 

góðar reikningsskilavenjur.   
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Viðauki II 

Tillaga að áritun  

Áritun endurskoðenda 

Til stjórnar og hluthafa í XX ehf. 

 

Við höfum aðstoðað við gerð og framsetningu  ársreiknings XX ehf fyrir árið 20xx. 

Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um 

sjóðstreymi og skýringar. Ábyrgð á reikningsskilum hvílir á stjórn félagsins en ársreikningurinn er 

byggður á gögnum félagsins og upplýsingum frá stjórnendum þess. 

Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRS 4410 um gerð 

og framsetningu óendurskoðaðra reikningsskila. Við höfum hvorki kannað né endurskoðað 

ársreikninginn og látum þar af leiðandi ekki í ljós álit okkar á honum.  

Athugasemdir ef einhverjar eru (svosem neikvætt eigið fé, rekstrarhæfi eru ekki fyrir hendi, 

ábendingar í reikningnum). 

 

Staður, dagsetning 20xx 

 

Undirritun endurskoðenda 
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Viðauki III 

Tillaga að ráðningarbréfi  

Til stjórnar XX ehf. 

Hafnarfjörður, dags.  

Efni: Þjónusta sem endurskoðandi/skoðunarmaður veitir XX 

Vegna starfa okkar sem endurskoðenda/skoðunarmanns fyrir XX ehf., viljum við koma á framfæri 

eftirfarandi lýsingu á þeirri þjónustu sem við veitum og skilgreiningu á ábyrgð okkar annars vegar 

og stjórnenda XX hins vegar. 

Aðstoð við gerð og framsetningu ársuppgjörs 

Hlutverk stjórnenda 

Samkvæmt lögum ber stjórnendum að sjá til þess að félagið haldi bókhald í samræmi við lög og 

reglur, að meðferð eigna þess sé með tryggum hætti og að virkt innra eftirlit sé til staðar. Þá bera 

stjórnendur ábyrgð á að gerður sé ársreikningur fyrir félagið, sem gefi glögga mynd af afkomu 

félagsins og efnahag þess og sé í samræmi við lög. Stjórnendum ber að veita 

endurskoðendum/skoðunarmönnum tímalega aðgang að öllum gögnum og upplýsingum sem þeir 

telja nauðsynlegar vegna starfa sinna, þar með talið aðgang að starfsfólki, upplýsingakerfum og 

starfsstöðvum. Stjórnendur eru einni ábyrgðir gagnvart notendum ársreikningsins.  

Í samræmi við góða endurskoðunarvenju munum við beina fyrirspurnum til stjórnenda varðandi 

upplýsingar sem fram koma í ársreikningnum og um virkni innra eftirlits með fjárhagslegum 

upplýsingum. Auk þess er okkur skylt í samræmi við góða endurskoðunarvenju að afla skriflegra 

staðfestinga frá tilteknum stjórnendum um þessi atriði.  

Hlutverk endurskoðenda/skoðunarmanna 

Við munum aðstoða XX við gerð og framsetningu ársreiknings félagsins. Við munum ekki láta í 

ljós álit okkar á reikningnum þar sem endurskoðun er ekki framkvæmd.  

Markmið með aðstoð okkar við gerð og framsetningu ársreiknings félagsins er að komast að raun 

um hvort framsetning ársreiknings félagsins sé í samræmi við lög, reglur og góða 

reikningsskilavenjur og að allar upplýsingar sem okkur eru kunnar og skipta máli komi þar fram.  

 

Við munum haga vinnu okkar í samræmi við alþjóðlega staðla ISRS 4410 um óendurskoðuð 

reikningsskil. Samkvæmt því skal skipuleggja og haga vinnunni þannig að nægjanleg vissa fáist um 

að ársreikningurinn sé í meginatriðum án annmarka. Vinna okkar takmarkast fyrst og fremst við 

fyrirspurnir, einkum til starfsmanna sem eru ábyrgir fyrir fjármálum og reikningsskilum félagsins 

ásamt greiningum á hinum ýmsum liðum reikningsskilanna og veitir þar af leiðandi minni fullvissu 

en ef um endurskoðun væri að ræða. Aðstoð okkar beinist ekki sérstaklega að því að leiða í ljós 

svik eða annað misferli en verðum við áskynja um slíkt munum við tilkynna það stjórnendum 

félagsins. Vinna okkar felur einnig í sér athugun á þeim reikningsskilaaðferðum og matsreglum 

sem notaðar eru við gerð ársreikningsins og mat á framsetningu hans í heild.  

 

Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning ársins, efnahagsreikning í lok árs, yfirlit um 

sjóðstreymi og skýringar. Við gerum ráð fyrir að áritun okkar á ársreikning félagsins munið að 

jafnaði vera með eftirfarandi hætti:  

Við höfum annast gerð ársreiknings fyrir XX ehf. fyrir árið xxxx í samræmi við 

alþjóðlegan staðal, ISRS 4410, um gerð óendurskoðaðra reikningsskila. 
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Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, 

efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi og skýringar. Ársreikningurinn er 

byggður á bókhaldi félagsins og öðrum upplýsingum stjórnenda XX ehf. 

Stjórnendur félagsins eru ábyrgir fyrir ársreikningnum. Við höfum hvorki 

endurskoðað né kannað ársreikninginn og látum því ekki í ljós álit á honum. 

Ársreikningurinn verður settur fram í samræmi við lög um ársreikninga. Öll þekkt frávik frá 

ákvæðum laganna verða skýrð í ársreikningnum og til þeirra vísað í áritun okkar teljum við 

nauðsyn bera til. 

Við væntum þess að bókhald félagsins, fylgiskjöl og aðrar upplýsingar verði til reiðu þegar kemur 

að gerð ársreikningsins.  

Þóknun okkar, sem fellur til greiðslu eftir því sem verkinu miðar áfram, verður í samræmi við þann 

tíma sem varið er til verkefnisins. Gjald fyrir hverja vinnustund hvers starfsmanns okkar miðast við 

ábyrgð hans, reynslu, menntun og hæfni. 

Bréf þetta gildir þar til það er fellt úr gildi, því breytt eða annað kemur þess í stað.  

Um leið og við lýsu yfir ánægju okkar með að annast umrædda þjónustu fyrir XX ehf. óskum við 

eftir að bréfið verði undirritað af stjórn félagsins til staðfestingar á efni þess. 

 

ZXC 

Samþykkt af XX ehf. 

Dags,  

Nafn, stjórnarformaður/framkvæmdarstjóri   
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Viðauki IV 

Tillaga að staðfestingarbréfi 

Endurskoðun ehf. 

Heimili 

100 Reykjavík 

 

Reykjavík, dags. 

 

Staðfestingarbréf stjórnenda 

Staðfestingarbréf þetta er skrifað í tengslum við aðstoð ykkar við gerð, framsetningu og áritun á 

ársreikning  XX ehf. k.t. xxxxxx-xxxx fyrir árið 20xx.  Þjónusta ykkar felur ekki í sér jafn viðtækar 

aðgerðir og endurskoðun sem unnin er í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla.  Þið látið 

þarf af leiðandi ekki álit um endurskoðun í ljós. 

Við gerum okkur ljóst ábyrgð okkar á því að framsetning ársreiknings sé í samræmi við lög  og 

góða reikningsskilavenju.   

Í bréfi þessu er vísað til þess að tiltekin atriði eða atburðir geti haft veruleg áhrif á ársreikninginn. 

Litið er svo á að atriði hafi veruleg áhrif á ársreikning ef það, að þeim sé sleppt eða rangt með þau 

farið,  leiði til þess að upplýstur lesandi taki aðra ákvörðun en ella á grundvelli ársreikningsins.  

Hvort atriði er verulegt fer eftir umfangi þess eða villunnar í því samhengi sem því er sleppt eða 

rangt farið með.    

Við höfum aflað okkur nauðsynlegra upplýsinga frá stjórnendum og starfsmönnum félagsins sem 

búa yfir viðeigandi þekkingu og reynslu. Í samræmi við framangreint viljum við staðfesta 

eftirfarandi samkvæmt okkar bestu vitund: 

1. Við gerum okkur ljóst ábyrgð okkar á því að ársreikningurinn sem vísað er í hér að framan er í 

samræmi við lög og góða reikningsskilavenju.  

 

2. Við höfum veitt ykkur aðgang að öllum bókhaldsgögnum og öðrum gögnum sem tengjast 

bókhaldi svo og öllum fundargerðum stjórnar- og hluthafafunda.  Einnig höfum við veitt ykkur 

aðgang að niðurstöðum funda sem haldnir voru eftir lok reikningsárs þar sem fundargerðir 

liggja ekki enn fyrir. 

 

3. Það hafa ekki komið upp nein ágreiningsefni við yfirvöld eða eftirlitsaðila né hefur félagið 

brotið lög eða reglur sem leitt gæti til atburða sem hefðu veruleg áhrif á ársreikning félagsins og 

ekki er getið um í ársreikningnum. 

 

4. Við staðfestum að: 

 

(a) Við gerum okkur ljóst að orðið "fjársvik" nær bæði yfir skekkjur sem eru tilkomnar vegna 

vísvitandi rangfærslna í reikningsskilum félagsins og þess að misfarið sé með eignir þess.  

Skekkjur sem eru til komnar vegna vísvitandi rangfærslna í reikningsskilum ná til 
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upplýsinga sem af ásettu ráði er sleppt eða bætt við í þeim tilgangi að blekkja notendur 

reikningsskilanna.  Skekkjur sem til eru komnar vegna þess að misfarið er með eignir 

félagsins ná til þjófnaðar sem oft fylgja fölsuð eða villandi gögn sem ætlað er að hylma yfir 

þjófnaðinn.   

 

(b) Við gerum okkur ljóst ábyrgð okkar á því að skipuleggja og innleiða bókhalds- og innra 

eftirlits kerfi í þeim tilgangi að koma í veg fyrir og koma upp um fjársvik og skekkjur.  

 

(c) Við höfum látið ykkur í té niðurstöður mats okkar á áhættunni á hugsanlegum annmörkum 

í reikningsskilum vegna fjársvika. 

 

(d) Við höfum látið ykkur í té þær upplýsingar sem við höfum varðandi ásakanir um fjársvik 

eða grun um fjársvik sem geta haft áhrif á félagið. 

 

(e)   Það eru engin merki um sviksemi eða grun um sviksemi sem áhrif hafa á félagið að   

       því er varðar: 

- stjórnendur, 

- starfsmenn sem gegna mikilvægum hlutverkum í innra eftirliti; eða 

- aðra aðila þar sem sviksemi gæti haft veruleg áhrif á ársreikning félagsins.  

 

5. Við teljum að óleiðréttar skekkjur í ársreikningi, hver fyrir sig eða samanlagðar, hafi ekki 

umtalsverð áhrif á ársreikninginn. 

 

6. Félagið hefur ekki brotið gegn neinum ákvæðum í samningum sem gætu haft veruleg áhrif á 

ársreikninginn. 

 

7. Öll viðskipti við tengda aðila koma réttilega fram í ársreikningnum.  Í viðauka A við bréf þetta 

eru skilgreiningar á bæði tengdum aðilum og viðskiptum við tengda aðila samkvæmt okkar 

skilgreiningu. 

 

8. Öll viðskipti félagsins við aðra aðila á reikningsárinu eru af viðskiptalegum ástæðum. 

 

9. Eftirfarandi hefur verið réttilega skráð og í eftir því sem við á upplýst á viðeigandi hátt í 

skýringum við ársreikninginn: 

 

(a) viðskipti við tengda aðila, þar með talið sala, kaup, lán, millifærslur, leigusamningar og 

ábyrgðir, og upphæðir krafna eða skulda við tengda aðila, 

 

(b) ábyrgðir, hvort sem þær eru skriflegar eða munnlegar, þar sem félagið er skuldbundið; og 



 

Háskólinn á Akureyri 49 Kristjana Ósk Jónsdóttir  

 

(c) samningar og valréttir um að kaupa aftur eignir sem áður hafa verið seldar.  

 

10. Félagið er lögformlegur eigandi allra eigna sem tilgreindar eru í efnahagsreikningi og á þeim 

hvíla engin veðbönd eða aðrar kvaðir umfram það sem fram kemur í ársreikningnum.  

 

11. Við höfum skráð og upplýst um allar skuldbindingar sem félagið hefur tekist á hendur bæði 

núverandi og mögulegar skuldbindingar.  Þar með talið hvers konar framvirka samninga, 

valréttarsamninga og endurkaupasamninga og koma þær allar fram í ársreikningi félagsins utan 

ráðninga- og húsaleigusamninga. Félagið hefur ekki tekist á hendur ábyrgðir fyrir þriðja aðila.  

 

12. Áætluð fjárhagsleg áhrif af yfirstandandi eða yfirvofandi málssóknum eða kröfum á félagið hafa 

verið skráð eða koma fram með réttum hætti í ársreikningnum.  Okkur er ekki kunnugt um aðrar 

yfirvofandi kröfur á hendur félaginu en þær sem koma fram í skýringum við ársreikninginn. 

 

13. Að undanskildu því sem fram kemur í skýringum við ársreikninginn er ekki um að ræða: 

 

(a) hugsanlegan hagnað eða tap eða aðrar skuldbindingar sem færa skal í ársreikninginn, þ.m.t. 

skuldbindingar vegna umhverfismála sem eru afleiðing ólöglegra eða hugsanlega ólöglegra 

athafna eða hugsanlegra brota á mannréttindalöggjöf eða, 

 

(b) önnur umhverfismál sem gætu haft veruleg áhrif á ársreikning félagsins. 

  

14. Við staðfestum að framtíðaráætlanir okkar miða að því að félagið verði rekstrarhæft til framtíðar 

(going concern). 

 

15. Engir atburðir eftir dagsetningu efnahagsreiknings og fram að dagsetningu þessa bréfs krefjast 

leiðréttingar á ársreikningnum eða skýringum með honum.  

 

16. Félagið hefur ekki uppi nein áform um að gera breytingar á starfsemi sinni sem leitt gætu til 

umtalsverðra breytinga á mati á eignum þess. 

 

 

Virðingarfyllst, 

XX ehf.  

 

___________________________________ ___________________________________ 

Framkvæmdastjóri     Stjórnarformaður 

 

 


