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Ágrip 

Í þessari rannsókn er lögð áhersla á athuga hvort siðareglur hafi haft áhrif á störf 

endurskoðenda. Siðareglur endurskoðenda voru skoðaðar almennt ásamt því að lögð var 

áhersla á að skoða óhæði endurskoðenda og tímalengd sem sett hefur verið á störf 

endurskoðenda. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru lagðar fram í upphafi: Hafa 

siðareglur áhrif á störf endurskoðenda? Geta endurskoðendur verið fullkomlega óháðir á 

Íslandi? Telja endurskoðendur að það eigi að vera tímalengd á endurskoðun sem ekki er 

tengd almannahagsmunum?       

Megindlegri rannsóknaraðferð var beitt og var sendur spurningarlisti með rafrænum hætti til 

allra löggiltra endurskoðenda á Íslandi ásamt því að tekið var hentugleikaúrtak af 

lögfræðingum til samanburðar. 171 löggiltur endurskoðandi svaraði spurningalistanum af 

þeim 372 sem gátu tekið þátt en það var 46% þýðisins. 70 lögfræðingar svöruðu 

spurningalistanum en það gaf 30% svarhlutfall.  

Helstu niðurstöður eru þær að endurskoðendur og lögfræðingar telja að siðareglur 

endurskoðenda hafi jákvæð áhrif á störf þeirra og flestir endurskoðendur telja að þeir geti 

verið fullkomlega óháðir á Íslandi. Varðandi tímalengd þá skiptast endurskoðendur og 

lögfræðingar í tvo hópa. Endurskoðendur telja að það ætti ekki að vera tímalengd á störfum 

þeirra sem ekki eru tengd almannahagsmunum en engar reglur eru um tímalengd þar í dag. 

Lögfræðingar telja að það ætti að vera tímalengd á störfum endurskoðenda. Þrátt fyrir það eru 

80% endurskoðenda sem svöruðu spurningalistanum sáttir við sjö ára tímalengdina sem er til 

staðar í störfum er varða almannahagsmuni.  
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1. Inngangur 

Löggiltir endurskoðendur gegna veigamiklu hlutverki í íslensku samfélagi. Þeir hafa mikla 

sérþekkingu á sínu sviði sem þeir nýta í störfum sínum. Endurskoðendur þurfa ekki aðeins að 

fara eftir lágmarksreglum í sínu starfi heldur þurfa þeir einnig að fylgja siðareglum sinnar 

starfsstéttar.  

Í störfum sínum þurfa endurskoðendur að vera hlutlausir og óháðir og þeir ársreikningar sem 

þeir fara yfir eiga að gefa rétta mynd af starfi og stöðu viðskiptavinarins. Að reikningsskil séu 

rétt eru hagsmunir viðskiptavinarins sem og endurskoðandans sjálfs og þeirra sem lesa 

ársreikningana. Lesendur ársreikninga eru þeir aðilar sem þurfa að sjá stöðu fyrirtækis, þar á 

meðal eigendur, stjórnendur og starfsmenn ásamt viðskiptavinum, lánadrottnum, tilvonandi 

fjárfestum og samkeppnisaðilum (Félag löggiltra endurskoðenda, 2011). Þessir aðilar ásamt 

fleirum reiða sig á það að ársreikningar séu réttir og gefi rétta mynd af aðilanum sem verið er 

að skoða. 

Endurskoðendur bera mikla ábyrgð. Þegar þeir hafa skilað af sér árituðum ársreikningi þá er 

áritun endurskoðandans staðfesting á því að hann sé búinn að fara yfir reikninginn og að 

reikningurinn gefi góða mynd af viðkomandi rekstri. Með áritun sinni eru endurskoðendur að 

leggja nafn sitt og orðspor undir. Þegar menn starfa sem fagmenn þá er orðsporið stór partur 

af starfinu („Innri starfshættir og eftirlit fagmanna“, e.d.).  

Fyrir 1. janúar árið 2009 var sagt að áritun endurskoðenda á reikningsskilum væri staðfesting 

á því að viðkomandi endurskoðandi hefði endurskoðað reikningsskilin og áritunin ætti að 

gefa góða mynd af hag viðkomandi, lögunum var svo breytt þann 1. janúar 2009 en eftir þann 

tíma er sagt að áritun endurskoðenda fylgi alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum (Páll 

Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, 2010). 

Endurskoðendur geta oft lent í siðferðilegum álitaefnum í störfum sínum, bæði gagnvart 

sjálfum sér og öðrum. Þeir þurfa að hugsa um hag viðskiptavina sinna en þeir þurfa einnig að 

vinna eftir siðareglum félags löggiltra endurskoðenda (hér eftir FLE). Ef endurskoðandinn 

hugsaði aðeins um hag viðskiptavinarins og léti hag hans ganga framar siðareglum félagsins 

gæti mannorð hans og orðspor beðið hnekki og líta mætti þannig á að hann tæki eigin ágóða 

og hagsmuni fram yfir hagsmuni félagsins. Ef hann færi aðeins eftir siðareglum félagsins og 

léti þær ganga fyrir högum viðskiptavinarins gæti hann misst viðskipti sín annað (Gaffikin og 

Lindawati, 2012). Þessi staða getur valdið siðferðilegum átökum fyrir endurskoðandann. 
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Siðareglur endurskoðenda voru settar inn í lög FLE eftir efnahagshrunið árið 2008. 

Samkvæmt lögum um endurskoðendur ber öllum endurskoðendum að fara eftir siðareglum 

félagsins (Lög um endurskoðendur nr. 79/2008). Siðareglur eiga að vera leiðbeinandi og 

hjálpa fólki að taka ákvarðanir þegar upp koma siðferðileg málefni (Páll Skúlason, 1987). 

Það er mikilvægt bæði fyrir endurskoðunarstéttina og þá sem lesa ársreikningana að þeir geti 

treyst því að endurskoðendur fari eftir siðareglum í störfum sínum og séu heiðarlegir og 

óháðir þegar þeir skrifa undir ársreikninga. Það er því mikið undir fyrir fagstéttina að 

endurskoðendur fari eftir þessum siðareglum. 

Í þessari rannsókn verður áhersla lögð á að skoða siðareglur endurskoðenda og verður kannað 

hvort þær hafi haft áhrif á störf þeirra. Ekki er komin mikil reynsla á siðareglur 

endurskoðenda hér á landi og ekki hefur verið kannað áður hvort endurskoðendur telji að 

siðareglurnar hafi áhrif á störf þeirra. Lögfræðingar vinna oft í nánu samstarfi við 

endurskoðendur og verður einnig athugað hvort þeir telji að siðareglurnar hafi haft áhrif á 

störf endurskoðenda hér á landi.   

Rannsóknarspurningarnar eru þrjár: Hafa siðareglur áhrif á störf endurskoðenda? 

Geta endurskoðendur verið fullkomlega óháðir á Íslandi?og Telja endurskoðendur að það 

eigi að vera tímalengd á endurskoðun sem ekki er tengd almannahagsmunum? 

 

1.1. Fræðileg umfjöllun 

1.1.1. Siðfræði 

Siðfræði er aldagömul fræðigrein, flestir heimspekingar síðustu aldar rituðu um siðfræðileg 

málefni (Páll S. Árdal, 1982). Heimspekingurinn Platon (427-347 f.Kr.) skrifaði Ríkið 

(e.Politeia) en þar reyndi hann að útskýra hvað fælist í réttlæti (Eyjólfur Kjalar Emilsson, 

e.d.). Í siðfræði Platons voru leiðbeiningar um hvernig væri best fyrir menn að koma fram 

(Páll S. Árdal, 1982). Platon talaði um fjórar höfuðdygðir: Hugrekki, visku, réttlæti og 

hófsemi. Hann taldi það til góðs þegar menn væru dygðum prýddir, það væri til að mynda 

betra að vera hugrakkur en huglaus og betra að vera réttlátur en ranglátur (Atli Harðarson, 

e.d.-a).  Ef menn skorti hugrekki, visku, réttlæti eða hófsemi taldi Platon að lífið yrði þeim 

ekki farssælt (Atli Harðarson, e.d.-b). Hinn besti maður samkvæmt Platon væri maður sem 

hefði höfuðdygðirnar fjórar ásamt því að vera í andlegu jafnvægi. Ef menn beittu ranglæti og 

þó ekki kæmist upp um þá, hélt Platon því fram að þeir töpuðu alltaf á því sjálfir á endanum 

að breyta ekki rétt, þeir yrðu veikir í sál sinni (Atli Harðarson, e.d.-a). Eins sagði Platon að 
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þeir menn sem kæmu sér til valda með ranglátum verkum ætti ekki að öfunda heldur 

vorkenna (Atli Harðarson, e.d.-b). 

Ásamt því að tala mikið um réttlæti setti Platon einnig fram kenninguna um þrískiptingu 

sálarinnar, hann vildi meina að sálin hefði þrjá hluta, skynsemi, skap og löngun. Hann taldi 

að skynsemin ætti að standa fremst og ætti alltaf að ráða hvort sem væri í einkalífi eða í 

stjórnsýslu ríkis (Geir Þ. Þórarinsson, 2005). En það höfðu ekki allir sömu sýn og Platon á 

siðfræði. Englendingurinn Thomas Hobbs (1588-1679) hélt því fram að siðfræði væri byggð 

á reglum sem menn hefðu orðið sammála um. Menn hefðu komið sér saman um reglur í 

samfélaginu til að geta starfað saman ásamt því að lifa í friði hver við annan. Hann taldi að ef 

menn færu ekki eftir siðareglum í samfélaginu þá yrðu uppþot og þeir myndu missa friðinn 

(Atli Harðarson, e.d.-b). 

Íslenska heitið siðfræði gefur til kynna að verið sé að ræða um siði og venjur. Siðfræðingar 

vilja kanna af hverju menn breyta ekki alltaf rétt og eins og þeir ættu að breyta. 

Siðferði kennir mönnum hvernig þeir eiga að haga sér og breyta rétt, siðferði skilgreinir 

einnig hvað sé gott, slæmt, rétt og rangt í hegðun mannsins. Siðferðið á að gefa hugmynd um 

það hvað sé rétt og rangt við ákveðnar aðstæður en á ekki að lýsa tiltekinni hegðun. 

Siðferðileg gildi eru t.d. réttlæti, traust, heiðarleiki, sanngirni, virðing, umburðarlyndi og 

fyrirgefning (Páll S. Árdal, 1982). Siðferðið er samansafn af reglum, hvernig skal breyta, 

ganga um og hvernig skal taka afstöðu til umhverfisins, til sjálfs síns og annarra. Hver 

einstaklingur á það til að halda að hans siðferði sé það eina rétta (Páll Skúlason, 1987) 

Siðferði hefur oft verið líkt við móðurmálið en það er í flestum tilvikum lært án þess að vera 

sérstaklega kennt. Menn fylgja siðferðisreglum í samfélaginu og oft án þess að veita því 

sérstaka eftirtekt, það er eins með tungumálið menn tala móðurmálið nánast ósjálfrátt. En 

menn taka ákvarðanir og bregðast við aðstæðum í umhverfi sínu oftast út frá eigin 

siðferðisþekkingu. Menn sjá snemma hvernig hegðun er ætlast til af þeim og er það út frá 

þeim siðareglum sem samfélagið hefur sett þeim. Siðferðileg gildi eru oft eins milli 

menningahópa þó menning geti verið mjög ólík (Rachels, 1997).  

Skyldur manna í samfélaginu eru eins margar og þær eru ólíkar, hlutverk manna og staða 

hefur þar mest áhrif, hvort sem fólk er að gegna foreldraskyldum, skyldum fjölskyldu, 

skyldum í starfi eða öðrum. Þegar fólk gengur í ákveðna stöðu er það að skuldbinda sig með 

ákveðnum hætti, það er ætlast til að fólk sinni stöðu sinni samviskusamlega (Páll Skúlason, 

1990a). Þegar samfélagið er tekið í heild má segja að lágmarkssiðir í hverju samfélagi séu að 
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menn hagi sér skynsamlega og þeir taki tillit til annarra einstaklinga með athöfnum sínum 

(Rachels, 1997).  

 

1.1.2. Siðareglur  

Siðferðið og siðareglur eiga að vera til leiðsagnar og leiðbeina mönnum í átt að betra 

mannlífi, það má því segja að þær séu eins að því leyti (Páll Skúlason, 1990b).  

Siðareglur samfélagsins eru óskráðar reglur eða kröfur um það hvernig eigi að haga sér og 

koma fram, þær snúast um að greina hið rétta frá röngu. Siðareglur hafa verið lengi í 

samfélaginu,bæði skráðar og óskráðar. Það má í raun sjá siðareglur í trúnni, en boðorðin tíu 

gefa ákveðna hugmynd um hvernig menn eigi að koma fram, má segja að þær séu skráðar 

siðareglur um hvernig sé rétt og hvernig sé rangt að haga sér, en einnig er þar áhersla á gott 

hugarfar. Siðareglur hafa því fylgt samfélaginu lengi þó fólk átti sig ekki endilega á því að 

það sé að fylgja siðareglum í daglegu amstri (Atli Harðarson, e.d.-b). 

Siðareglur geta verið boð og bönn (Páll Skúlason, 1989). Það má segja að siðareglur og 

lagareglur séu bundnar saman. Aðal munurinn á reglunum er hvernig þær eru settar og hver 

viðurlög eru við brotum á þeim. Lagareglur eru alltaf skráðar og ítarleg umgjörð er í kringum 

lög og lagaákvæði en siðareglur eru oftast óskráðar. Við brot á lagareglu er verið að brjóta 

almenn lög og tekið er á því með aðhaldi og/eða valdbeitingu. Við brot á siðareglum og þá 

sérstaklega ef það er óviljandi, verður einstaklingurinn að eiga það við sjálfan sig og sitt 

hugarfar en óviljandi brot á siðareglum er oftast afsakað (Jón Á. Kalmansson, 1995). Við brot 

á siðareglum eiga menn á hættu að verða kallaðir siðblindir. Aðeins er hægt að kalla brot á 

siðareglum siðferðisbrot ef það er brot á reglu í samfélaginu sem hefur almennt gildi t.d. brot 

á skyldum sem fólk hefur gagnvart hvert öðru (Páll Skúlason, 1990b). Þrátt fyrir ólík viðurlög 

við brotum á siðareglum og lagareglum hefur það aukist að bent sé á siðareglur í lagareglum, 

að siðareglurnar styðji við lagareglur. Orð eins og sanngirni, jafnræði og meðalhóf eru orðin 

töluvert þekkt í lagabálkum (Jón Á. Kalmansson, 1995). 

Það sem greinir starfshópa að í samfélaginu eru störfin sem þeir sinna en störf eru að verða 

sífellt flóknari og afmarkaðri og er sérþekkingar  krafist í mörgum þeirra. Þessi þróun verður 

til þess að þegar fólk tekur að sér starf þá gangi það yfirleitt einnig til ákveðinnar starfsstéttar. 

Inngöngu í starfsstétt og starfsfélag fylgja skuldbindingar og skyldur.   

Það má skipta störfum í tæknilega hlið og siðferðilega hlið. Tæknilega hliðin snýr að því að 

fólk verði að hafa þekkingu á þeim viðfangsefnum sem að starfinu koma, má nefna að til að 

gerast löggiltur endurskoðandi er krafist áralangrar menntunar ásamt starfsreynslu, sá sem 
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sinnir tæknilegu hliðinni vel kann því vel til verka í starfi sínu. Siðferðilega hliðin kemur í 

veg fyrir að fólk beiti aðeins tæknilegri færni án þess að hugsa um þær skyldur og þá ábyrgð 

sem því ber að sinna og staða þessi gerir kröfu um. Hverju starfi fylgja skyldur og þá um leið 

einnig siðareglur þó að oft séu siðareglurnar framlenging á þeim reglum sem eru almennt í 

gildi í samfélaginu. Margar starfsstéttir skrá niður siðareglur í því skyni að gera fólki 

auðveldara að fara eftir þeim ásamt því að hvetja samstarfsaðila til að fara eftir þeim líka 

(Sigurður Kristinsson, 1991). 

Fyrir fagfélag eru siðareglur stefna um aðferðafræði og gildi félagsins. Þær eru reglur og gildi 

sem eiga að vera viðmið um hvernig sé best að breyta í tilteknu starfi. Siðareglur þurfa að 

vera skýrar í notkun og einfaldar, þannig geta þær hjálpað starfsfólki og leiðbeint því með að 

taka ákvarðanir sem snúa að siðferði í störfum þess. Siðareglur geta aukið samheldni 

fagfélaga á vinnustöðum (Ketill Berg Magnússon, munnleg heimild). 

Sigurður Kristinsson (1991) kom fram með ávinning af skráningu siðareglna fyrir störf og 

tiltók sex atriði. Fyrir það fyrsta nefndi hann að siðareglur geri grein fyrir til hvers er ætlast af 

starfsmönnum sem leggja starfið fyrir sig, í öðru lagi þá auðveldi siðareglur starfsfólki að 

taka ákvarðanir. Þegar starfsfólk hafi tekið ákvarðanir varðandi siðareglur þá safnist saman 

reynsla með tímanum og þeir sem á eftir koma eigi þá auðveldara með að taka ákvarðanir í 

sambærilegum aðstæðum. Í þriðja lagi þá komi ávinningur af siðareglum fram í samheldni 

stéttarinnar, siðareglur ættu að hvetja til samvinnu og auka líkur á því að vel sé að verki 

staðið ásamt því að undirstrika jafna stöðu allra er eiga að hlíta reglunum. Í fjórða lagi þá eigi 

siðareglur að koma með niðurstöðu ef upp koma deilur, skráðar siðareglur eigi að beina 

málum sem valdið hafa ágreiningi í viðurkenndan farveg og svo verði séð um að málin séu 

leyst á skynsamlegan hátt. Í fimmta lagi sé með skráðum siðareglum verið að gera 

almenningi ljóst hvernig starfsstéttin skuldbindi sig við störf sín og sé þá stéttin einnig að 

biðja um að vera metin eftir því hvernig hún standi við skuldbindingar sínar. Í sjötta lagi þá 

ættu siðareglur að vera fólki hvatning í starfi ásamt því að hvetja til samvinnu milli aðila og 

vera hvatning fyrir alla um að leggja sig fram og fara eftir reglunum. Einnig eigi siðareglur að 

koma í veg fyrir að menn geti leyft sér að hugsa að þeir geti látið eitthvað eftir sér því einhver 

annar hafi gert það, siðareglurnar tryggi að menn séu ekki einir og eigi að standa saman við 

að halda reglunum við (Sigurður Kristinsson, 1991). 
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Hjá flestum fagfélögum er búið að setja siðareglur og hjá FLE er skylda að fara eftir þeim í 

starfi (Félag löggiltra endurskoðenda, e.d.) (Lög um endurskoðendur nr. 79/2008). En vonin 

með siðareglunum er sú að þær hjálpi fólki að taka ákvarðanir þegar upp koma siðferðileg 

álitaefni, hvort sem það eru aðstæður sem fólk stendur frammi fyrir í starfi eða í persónulegu 

tilliti. Siðareglur eru vottorð um að allt fari rétt fram og eiga einnig að vera þáttur í að sýna 

fram á viðleitni starfsfólks til að sinna sínu starfi og standa undir þeirri ábyrgð sem því fylgir 

(Sigurður Kristinsson, 1991). 

Þó einstaklingur fari ekki eftir siðareglum í starfi sínu þarf hann oftast aðeins að eiga það við 

sjálfan sig þó siðferðisbrotið varði fleiri en hann. Það má því reikna með að siðferðisbrot séu 

nokkuð algeng þar sem engin viðurlög eru við þeim, þau komast jafnan ekki upp og/eða fólk 

gerir ráð fyrir að þau muni ekki komast upp. Vegna þessa má telja að fólk sé tilbúið til að 

leggja smá undir til að hagræða sér í hag ef það brýtur gegn siðareglum því siðabrot eru oftast 

afsökuð en hugsi sig frekar tvisvar um ef það brýtur lagareglur því tekið er á lagabrotum með 

miklu aðhaldi. En það er von að með siðareglum verði til hvati til þess að aðilar fylgi þeim, 

stjórnendur þurfa að sýna fordæmi og hvetja með því aðra til að fara eftir reglunum líka 

 

1.2. Endurskoðun 

Í 1.gr.2.tl í lögum nr.79/2008 þá kemur fram eftirfarandi skilgreining á 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.“ (Lög 

um endurskoðendur nr. 79/2008). 

Einnig er skilgreining á endurskoðun í reglum um endurskoðun fjármálafyrirtækja, nr. 532, 

2.kafli, 2.gr. en þar segir að með endurskoðun sé markmiðið að komast að því hvort 

ársreikningurinn gefi góða mynd af afkomu og efnahag fjármálafyrirtækis sem skoðað er 

ásamt því að kanna hvort fyrirtækið hafi fylgt lögum og reglum þegar það gerði 

ársreikninginn (Reglur um endurskoðun fjármálafyrirtækja nr. 532/2003). 

Endurskoðun er aðeins staðfesting á því að það hafi verið framkvæmd endurskoðun í 

samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla, hún byggist á úrtaksaðferðum og er ekki 

fullkomin skoðun á öllum gögnum. Endurskoðunin sjálf tryggir ekki að það sé engin 

sviksemi til staðar í fyrirtækinu sem um ræðir heldur er með nægilegri vissu tryggt að villan 

eða sviksemin hafi ekki mikil áhrif á ársreikninginn. Það er því alltaf sú hætta að það sé villa 

til staðar í ársreikningum (Félag löggiltra endurskoðenda, 2011). 
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1.3. Löggiltir endurskoðendur 

Lög voru fyrst sett um löggilta endurskoðendur þann 15. júní 1926. Lögin voru sett til að 

auka tiltrú á stéttinni og traust þeirra er til hennar leita (Sigurður Tómasson, 1995). 

Í lögum nr. 79/2008 um endurskoðendur er eftirfarandi skilgreining á endurskoðanda:  

„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“ (Lög um endurskoðendur nr. 79/2008). 

Til að uppfylla þær kröfur sem settar eru til að gerast löggiltur endurskoðandi þarf að ljúka 

meistaranámi í reikningshaldi og endurskoðun ásamt því að starfa í þrjú ár á 

endurskoðunarstofu undir leiðsögn frá löggiltum endurskoðanda. Eftir þrjú ár í starfsþjálfun 

ásamt meistaraprófinu fær viðkomandi rétt til að taka löggildingarprófið en það er haldið einu 

sinni á ári („Löggilding til endurskoðunarstarfa“, e.d.).  

Það má segja að gerðar séu miklar kröfur til endurskoðenda því að bæði þarf fimm ára 

háskólanám og þriggja ára starfsreynslu til að geta tekið löggildingarprófið. Í raun má segja 

að sían sé við lok námsins en ekki í upphafi þess eins og venjan er þegar síur eru annars 

vegar. Löggildingarprófið er strangt og má nefna að árið 2012 þreyttu 33 nemar prófið en 

aðeins 8 stóðust það, sem þýðir að nærri 75% stóðust ekki prófið. Það er því stór sía fyrir þá 

sem hafa gengið í gegnum allt ferlið að komast ekki í gegn („Löggildingarpróf og nýir 

félagar“, 2013). Þegar löggildingarprófinu hefur verið náð fær viðkomandi starfsheitið 

löggiltur endurskoðandi og mega endurskoðendur aðeins kalla sig endurskoðendur eftir 

löggildingarprófið en starfsheitið er lögverndað skv. 4. gr. laga um endurskoðendur (Lög um 

endurskoðendur nr. 79/2008). Umsækjandi um löggildingu skal fyrst taka heit um að hann 

muni sinna starfi sínu af samviskusemi og kostgæfni og hlíta lögum og reglum er starfið 

varða áður en löggildingin er veitt (Félag löggiltra endurskoðenda, 2011). 

Endurskoðendur þurfa að uppfylla endurmenntunarkröfur til að viðhalda starfsréttindum 

sínum. Lágmarkskröfur um endurmenntun eru 20 stundir á ári og yfir þriggja ára tímabil 

þurfa lágmarksstundir að vera 120 en af þeim eru lágmarksstundir í endurmenntun í 

siðareglum og faglegum gildum 10 stundir alls (Félag löggiltra endurskoðenda, 2011) (Lög 

um endurskoðendur nr. 79/2008). 
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Endurskoðendur eru fagmenn á sínu sviði og hafa farið langa leið til að öðlast sérþekkingu á 

starfinu. Til eru lög og reglugerðir sem ætlað er að halda utan um starfsheitið og tryggja að 

endurskoðendur fari eftir lögum og reglum þegar þeir árita ársreikninga, en þegar þeir skrifa 

undir ársreikninga eru þeir að leggja orðspor sitt undir. Þeir bera ábyrgð á að reikningar sem 

þeir skrifa undir séu réttir, og reikningsskilin séu samkvæmt góðri endurskoðunarvenju. Þeir 

bera ekki ábyrgð á því hvort viðskiptaráðstafanir séu hagkvæmar eða skynsamlegar, það er 

hlutverk stjórnenda fyrirtækis (Félag löggiltra endurskoðenda, 2011).  Þeir sem lesa 

ársreikninga treysta því að endurskoðendur séu heiðarlegir í störfum sínum og stundi starf sitt 

af fagmennsku ásamt því að fara eftir lagareglum og siðareglum fagfélagsins. 

 

1.4. Efnahagshrunið 

Eftir efnahagshrunið árið 2008 var gengið hart að endurskoðendastéttinni. Varðandi íslensku 

bankana voru umræður á lofti um að endurskoðendur hefðu átt sinn þátt í efnahagshruninu, 

þeir hefðu ekki fylgt eftir rannsóknarskyldum sínum eins og þeim bar að gera og hefðu til að 

mynda ekki verið veð til tryggingar á lánum ásamt því að áhættuskuldbindingar bankanna 

hefðu verið vanmetnar („Ábyrgð endurskoðenda“, 2010).  

Gagnrýni sem endurskoðendur fengu á sig var meðal annars sú að þeir hefðu verið of háðir 

viðskiptavinum sínum vegna þeirra stóru fjárhæða sem þeir fengu greitt frá þeim og að krafa 

hefði verið á þá um að skila ársreikningum sem viðskiptavinurinn væri ánægður með. Með 

þessu var sagt að þeir hefðu tekið viðskiptavininn fram yfir lög og reglugerðir um starf sitt 

(„Endurskoðendum bankanna skjátlaðist um átta þúsund milljarða í aðdraganda hrunsins“, 

2010). 

Í rannsóknarskýrslu Alþingis sem gerð var í kjölfar efnahagshrunsins kom fram að 

endurskoðunarsvið bankanna hefði ekki náð að fylgja eftir vexti þeirra þrátt fyrir að reynt 

hefði verið að auka innra eftirlit í september árið 2008 en talið var að sú tilraun hefði verið of 

seint á ferðinni. Innri vöxtur bankanna var mikill fyrir hrun og má nefna að innri vöxtur 

Landsbankans fór úr 200 milljörðum í 4000 milljarða á fáum árum en fyrirtæki voru einnig 

umsvifamikil og mörg stækkuðu um 30-50% á hverju ári nokkur ár í röð. Innri 

endurskoðendur bankanna tóku fram að eftirfylgni við athugasemdir þeirra hefði verið mjög 

ábótavant, eftirfylgnin hefði verið lítil sem engin (Páll Hreinsson o.fl., 2010). 

Niðurstaða rannsóknarnefndar Alþingis varð sú að endurskoðendur hefðu ekki sinnt skyldum 

sínum eins og þeir hefðu átt að gera árið 2007 og fyrri hluta árs 2008 við endurskoðun hjá 
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fjármálafyrirtækjum. Rannsóknarnefndin taldi að endurskoðendur hefðu meðal annars átt að 

gera athugasemdir við útlán til stærstu viðskiptaaðila fyrirtækjanna og meðferð á hlutabréfum 

til starfsmanna ásamt því hvernig fyrirtækin fóru að því að kaupa hlut í sjálfum sér en engar 

athugasemdir komu frá endurskoðendum (Páll Hreinsson o.fl., 2010). Richard Murphy 

breskur endurskoðandi og háskólakennari sagði að regluverkið hefði gert það að verkum að 

endurskoðendur gátu skrifað undir ársreikninga. Hlutabréf hækkuðu í verði þegar fyrirtæki 

versluðu með þau sín á milli, fyrirtækin virtust verðmætari en viðskiptin endurspegluðu ekki 

raunvirði fyrirtækjanna, það varð vöxtur þrátt fyrir að það væri ekki raunverulegur vöxtur og 

telur Richard því að það hafi verið reglurnar sem hafi valdið því að allt hafi farið úrskeiðis á 

endanum (Sigrún Davíðsdóttir, 2009).  

 

Göran Tidström varaforseti alþjóðasamtaka endurskoðenda tók í sama streng og sagði árið 

2010 að endurskoðendurnir sjálfir hefðu ekki brugðist heldur staðlarnir og regluverkin, hann 

sagði að endurskoðendur hefðu starfað innan ramma reikningsskilastaðlanna (Hafsteinn 

Hauksson, 2010). Gagnrýnin sem endurskoðendur fengu eftir efnahagshrunið var óvægin og 

var öll stéttin sett undir einn hatt, það var alltaf talað um alla endurskoðendur en ekki teknir 

úr þeir aðilar sem lágu undir grun um að hafa ekki sinnt skyldum sínum. Þessar umræður eftir 

efnahagshrunið höfðu áhrif á alla stéttina. Þórir H.Ólafsson formaður FLE árið 2010 sagði að 

það hefðu aðallega verið settar fram fullyrðingar um að endurskoðendur hefðu gert mistök þó 

erfitt hafi verið að benda á þau (Hafsteinn Hauksson, 2010). 

 

Þrátt fyrir að það séu að verða komin fimm ár frá efnahagshruninu árið 2008 þá er ekki enn 

komin niðurstaða í öll mál er varðar endurskoðendur/ endurskoðunarfyrirtæki hvort þeir/þau 

hafi gerst brotlegir/brotleg í störfum sínum fyrir efnahagshrunið en helst er verið að rannsaka 

aðila sem störfuðu fyrir fjármálafyrirtækin sem féllu í kjölfar efnahagshrunsins (Kristján 

Sveinsson, 2011). 

 

1.5. Siðareglur endurskoðenda 

Þann 16. júlí árið 1935 var FLE stofnað, en þann dag var stofnfundur félagsins haldinn. Björn 

E. Árnason var sá sem átti hugmyndina að stofnun félagsins en hann var einnig kjörinn fyrsti 

formaður þess (Kristján Sveinsson, 2011) 

Árið 2007 var siðanefnd FLE fyrst skipuð. Nefndin var skipuð því fyrir lá innleiðing á 

félagatilskipun frá Evrópusambandinu en samkvæmt henni var fagfélögum gert skylt að fara 
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eftir siðareglum í störfum sínum. Þegar siðareglur FLE voru gerðar voru þær byggðar upp af 

siðareglum frá Alþjóðlegum samtökum endurskoðenda (e.The international Federation of 

Accountants) sem stofnuð voru árið 1977. Aðalmarkmið með stofnun alþjóðlegu samtakanna 

var að tryggja að störf endurskoðenda væru alltaf í fullum gæðum ásamt því að samræma þá 

staðla sem endurskoðendur starfa eftir. Aðildarfélög að alþjóðlegu samtökunum eru í dag 164 

talsins frá 125 löndum og telja alls 2,5 milljónir endurskoðenda (Siðareglur endurskoðenda, 

2010). 

Þann 1.janúar árið 2009 tóku gildi lög um endurskoðendur, lög nr.79/2008 og samkvæmt 8. 

gr. þeirra laga þá er endurskoðendum skylt að fara eftir siðareglum FLE við störf sín. Tekið 

er fram í siðareglunum að ef almenn lög eru strangari þá gilda þau. Það var svo þann 

14.nóvember árið 2009 að það voru samþykktar siðareglur fyrir endurskoðendur á aðalfundi 

félagsins, sömu reglur voru samþykktar af Efnahags- og viðskiptaráðherra þann 29.september 

árið 2010. Reglurnar hafa verið uppfærðar og samþykktar aftur síðan þá, uppfærðu reglurnar 

voru samþykktar á aðalfundi FLE 5.nóvember árið 2010 og staðfestar af Efnahags- og 

viðskiptaráðherra 24.febrúar 2011 (Siðareglur endurskoðenda, 2010). 

Siðareglur endurskoðenda eru ítarlegar þó þær tæmi ekki öll álitaefni sem geta komið upp í 

starfsumhverfi endurskoðenda, enda eru siðareglurnar aðeins hugsaðar sem leiðbeiningar 

fyrir endurskoðendur sem leita má í ef upp koma siðferðileg álitamál.  

Siðareglunum er skipt upp í þrjá hluta, A-hluta sem er almenn notkun reglnanna, B-hluta sem 

eru reglur um starfandi endurskoðendur og C-hluta sem er fyrir endurskoðendur sem starfa 

við annað en endurskoðun. Reglurnar eru margar og ítarlegar, A-hluti er í 6 köflum sem 

skiptast í 43 undirhluta, B- hluti er í 11 köflum sem skiptast í 337 undirhluta og C-hluti er í 6 

köflum sem skiptast í 39 undirhluta, alls eru því þrír aðalhlutar með 23 köflum og 419 

undirhlutum. 

Þrátt fyrir að undirhlutarnir séu margir þá eru reglurnar vel uppsettar svo það ætti að vera 

auðvelt fyrir endurskoðendur að finna svör við þeim álitaefnum sem upp koma. 

Flest endurskoðunarfyrirtæki eru með sínar eigin siðareglur ásamt siðareglum félagsins 

(Deloitte ehf., 2013). 

 

1.5.1. Óhæði 

Það skiptir miklu máli fyrir þá sem lesa ársreikninga að þeir geti treyst því að 

endurskoðendur séu óháðir og vinni af heilindum í störfum sínum. Það getur haft mikil áhrif á 

tiltrú lesenda á ársreikningi ef þeir komast að persónulegum tengslum endurskoðandans við 
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fyrirtækið sem hann gerir ársreikninginn fyrir. Þá geta vaknað upp spurningar um hvort allar 

upplýsingar sem eigi að koma fram séu til staðar og hvort reikningurinn gefi sanna mynd af 

fyrirtækinu. Það er því ein af grundvallarkröfum endurskoðenda að þeir séu óháðir í störfum 

sínum. 

Í 19. gr. laga nr. 79/2008 um endurskoðendur kemur fram að endurskoðandi og 

endurskoðunarfyrirtæki skuli vera óháð viðskiptavinum sínum í endurskoðunarverkefnum 

bæði í reynd og ásýnd. Ef endurskoðandi hafi einhver tengsl við viðskiptavininn önnur en þau 

sem tengjast starfinu sjálfu og kalli þau tengsl fram efa um óhæði hjá þriðja aðila þá skuli 

endurskoðandinn ekki framkvæma endurskoðun fyrir viðkomandi fyrirtæki (Lög um 

endurskoðendur nr. 79/2008). Samkvæmt orðanna hljóðan þá eiga endurskoðendur ekki að 

vera í neinum persónulegum tengslum né eiga fjárhagslegra hagsmuna að gæta hjá þeim sem 

þeir endurskoða. Öll persónuleg samskipti og tengsl hafa áhrif á óhæði endurskoðandans, en 

tiltrú á endurskoðanda byggist á því að hann sé óháður. 

Í siðareglum endurskoðenda er tekið á óhæði. Um óhæði kemur eftirfarandi fram í B-hluta í 

kafla 290.6 og kafla 291.5:  

„Óhæði í reynd. Hugarástand sem gerir kleift að látið sé í ljós álit án þess að hafa orðið fyrir 

áhrifum sem stofna faglegu mati í hættu og gerir því einstaklingi kleift að starfa af heilindum 

og beita hlutlægni og faglegri dómgreind.“   

„Óhæði í ásýnd. Forðast tengsl og aðstæður sem hafa svo mikla þýðingu að óvilhallur og 

upplýstur þriðji aðili væru líklegur til að álykta, á grundvelli allra staðreynda og aðstæðna, 

að heilindum, hlutlægni eða faglegri dómgreind fyrirtækis eða meðlims staðfestingarteymis 

hafi verið stefnt í hættu“.  

Einnig koma fram í B-hluta siðareglnanna í köflum 208.1- 208.2 kröfur um óhæði í allri 

þjónustu. Óhæði getur skapast vegna fjölskyldutengsla, vinatengsla og viðskiptatengsla. Það 

skiptir miklu máli að endurskoðandi geti látið í ljós álit sitt óhikað og án þess að áhrif 

annarra, tengsl eða hlutdrægni hafi áhrif á störf eða skoðun hans (Siðareglur endurskoðenda, 

2010). 

Í reglum um endurskoðun fjármálafyrirtækja nr. 532 í 3. kafla, 3. gr. er tekið á óhæði 

endurskoðenda og tekið fram að endurskoðandi megi ekki vera háður neinum í stjórn 

fyrirtækis, hvorki stjórnarmönnum né framkvæmdarstjóra. Endurskoðandinn má ekki vera 

starfsmaður hjá fyrirtækinu né skulda því, þetta á einnig við um maka endurskoðandans. Í 
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reglunum kemur einnig fram að endurskoðandanum sé ekki heimilt að starfa fyrir fyrirtækið 

ef verkefnin geta skert óhæði hans (Reglur um endurskoðun fjármálafyrirtækja nr. 532/2003). 

Rannsóknir hafa sýnt að endurskoðendur geti með tímanum ómeðvitað orðið hlutdrægir í 

störfum sínum. Oft eru hagsmunir endurskoðenda undir því að samþykkja reikninga, þeir 

gætu misst mikilvægan viðskiptavin og jafnframt mikilvæga tekjuöflun ef þeir þóknast 

honum ekki. Þegar viðskiptavinurinn getur haft áhrif á persónulegan fjárhag 

endurskoðandans með því að ráða sér nýjan endurskoðanda getur orðið mjög erfitt að koma í 

veg fyrir hlutdrægni. Eins hefur verið bent á að það sé auðvelt fyrir endurskoðanda að vera 

hlutdrægur því það sé hægt að túlka gögnin á mismunandi hátt (Soffía Haraldsdóttir, 2004). 

Það hefur komið fram að gera megi ráð fyrir ítarlegri leiðbeiningum varðandi viðbrögð sé um 

brot á óhæði endurskoðanda að ræða árið 2013, gerðar verða strangari kröfur um viðbrögð 

við slíkum brotum (Sigurður M. Jónsson, 2013). Það liggur í augum uppi að ef óhæði 

endurskoðandans er ótrúverðugt og utanaðkomandi aðilar telja að endurskoðandinn sé háður 

fyrirtækinu á einhvern hátt megi ætla að álit hans sé ekki mikils virði fyrir fyrirtækið sem 

gera á ársreikning fyrir. 

Í dag liggur frammi frumvarp til Alþingis en þar er lagt til að ráðgjöf og endurskoðun verði 

aðskilin. Má ætla að það sé gert til að freista þess að auka óhæði endurskoðenda (Félag 

löggiltra endurskoðenda, 2013). Mörg endurskoðunarfyrirtæki hámarka veltu sína með því að 

sinna bæði endurskoðunarstörfum og ráðgjafastörfum. 

 

1.5.2. Tímalengd 

Í 90. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 segir að fjármálafyrirtæki skuli kjósa sér 

endurskoðunarfyrirtæki á fimm ára fresti og megi ekki ráða sama fyrirtæki aftur fyrr en eftir 

fimm ára hvíld (Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002). Fjármálafyrirtæki þurfa því að 

skipta um endurskoðunarstofu á fimm ára fresti. 

Í 20. gr. laga nr. 79/2008 um endurskoðendur ásamt grein 290.151 í siðareglum FLE er tekið 

á starfstíma endurskoðenda í störfum sem tengjast almannahagsmunum. Þar er tekið fram að 

endurskoðandi skuli taka sér tveggja ára samfellda hvíld ekki seinna en sjö árum eftir að hann 

hóf störf við eininguna ef það er endurskoðandinn sem ber ábyrgð á einingunni (Lög um 

endurskoðendur nr. 79/2008). Endurskoðandinn skal yfirgefa endurskoðunarteymið að sjö 

árum liðnum og í hvíldinni má hann ekki hafa nein áhrif á né koma nálægt niðurstöðu 
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endurskoðunarverkefnisins, meðal annars hvorki ræða við nýja endurskoðunarteymið né 

viðskiptavininn um málefni tengd greininni (Siðareglur endurskoðenda, 2010). Ef minna en 

tvö ár eru síðan endurskoðandi endurskoðaði fyrirtækið má hann ekki taka við 

lykilstjórnunarstöðu hjá einingunni (Lög um endurskoðendur nr. 79/2008).   

Í lögunum og siðareglunum er aðeins talað um endurskoðendur ekki endurskoðunarfyrirtæki, 

því má sama fyrirtæki halda áfram að endurskoða þótt endurskoðandi innan fyrirtækisins taki 

sér hvíld frá einingunni í tvö ár. Á Íslandi hefur það sýnt sig að stóru stofurnar mæli frekar 

gegn skiptingu en þær litlu séu hlynntar henni enda eykur skipting samkeppni á markaði 

(Bjarni Frímann Karlsson, 2010).  

Með tímalengd í störfum sem tengjast almannahagsmunum er verið að reyna að koma í veg 

fyrir að persónuleg tengsl eða góð vina- eða kunningjatengsl hafi áhrif á endurskoðandann. 

Það er eðlilegt að samstarfsaðilar verði nánari með árunum og góð tengsl geta skapast milli 

aðila. En talið er að hætta sé á að fagleg aðgát minnki með tímanum (Bjarni Frímann 

Karlsson, 2010). Tekið skal fram að ekki eru reglur um tímalengd gagnvart viðskiptavinum 

sem ekki tengjast almannahagsmunum.  

Eins og fram kom hér að ofan um óhæði geta persónuleg tengsl haft áhrif á óhæði 

endurskoðandans, því má leiða líkur að því að því lengur sem endurskoðandi starfi fyrir 

viðskiptavin sinn því persónulegri verði tengslin milli þeirra (Soffía Haraldsdóttir, 2004). 

Ekki er aðeins hægt að segja að endurskoðandinn verði hlutdrægari með tímanum því 

viðskiptavinurinn getur einnig farið að gera kröfur á endurskoðandann að fyrra bragði um 

lægri greiðslu fyrir endurskoðunina (Bjarni Frímann Karlsson, 2010). 

Það hefur mikið verið fjallað og rætt um skiptingu endurskoðenda og 

endurskoðunarfyrirtækja. Rannsóknir varðandi skiptingar endurskoðenda og/eða 

endurskoðunarfyrirtækja hafa sýnt skoðanir með og á móti skiptingu. Í einni rannsókn þar 

sem skoðaðar voru endurskoðunarstofur þar sem þess var krafist að skipt væri um 

endurskoðunarfyrirtæki á sex ára fresti, kom í ljós að gæðin á endurskoðuninni voru meiri hjá 

nýja fyrirtækinu til að byrja með en síðustu árin á undan. Niðurstaða rannsókna er oft sú að 

það sé betra fyrir fyrirtækin að skipta reglulega um endurskoðunarfyrirtæki (Simmons, 

Costigan og Lovata, 2009).  

Þegar fleiri rannsóknir eru skoðaðar kemur það aftur í ljós að nýja fyrirtækið komi inn með 

nýja sýn og það skili sér í betri endurskoðun. Neikvæði þátturinn vegur á móti þar sem það er 

aukinn kostnaður fyrir fyrirtæki að þurfa að skipta um endurskoðunarfyrirtæki, aukningin er 
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meðal annars fólgin í tímakostnaði en það tekur tíma fyrir nýja endurskoðendur að kynnast 

fyrirtækinu og rekstri þess. Einnig hefur komið í ljós að meiri líkur séu á mistökum á fyrsta 

ári þegar nýtt fyrirtæki er endurskoðað (Jackson, Moldrich og Roebuck, 2008). 

Þegar tekin eru saman stór mistök endurskoðunarstofa kemur í ljós að meira en helmingur 

slíkra mistaka koma frá fyrirtæki sem hefur verið um árabil að endurskoða viðkomandi 

viðskiptavin. Á móti kemur í ljós að minna er um mistök í langtíma 

endurskoðunarsamböndum en mistökin sem verða séu jafnframt stærri. Mistök í endurskoðun 

geta verið dýru verði keypt, sérstaklega fyrir fjárfesta, en stór mistök vekja yfirleitt alltaf 

athygli og gagnrýni hjá almenningi. Þetta þýðir þó ekki að það sé meiri hætta á mistökum í 

langtímasamböndum, en niðurstöður hafa sýnt að í langtímasamböndum verða mistökin færri 

en stærri (Walker, Lewis og Casterella, 2001). 

Það getur tekið mörg ár að skilja viðskiptavininn en það tekur jafnan 2-3 ár að kynnast 

honum og rekstrinum og sama tíma tekur að komast frá byrjunarörðugleikum. Þegar 

endurskoðandinn er farinn að skilja fyrirtækið ætti hann betur að geta greint áhættu í rekstri 

fyrirtækisins. Það getur því haft mikil áhrif á endurskoðun fyrirtækisins þegar 

aðalendurskoðandinn þarf að víkja frá til að kæla sig og er fjarlægður úr 

endurskoðendateyminu þar sem aðilar missa sérþekkingu endurskoðandans á fyrirtækinu sem 

er verið að skoða þegar hann þarf að víkja. Rannsóknir sýna að flestir séu á einu máli um að 

skipting styrki óhæði endurskoðandans ásamt því að skila auknu sjálfstæði í vinnubrögðum 

við endurskoðun, en þegar um kælingu er að ræða má efast um að það auki óhæði í raun. Í 

rannsókn þar sem fimm ára skipting var á endurskoðun töldu endurskoðendur að þau 

tímamörk minnkuðu gæði endurskoðunar en sá tími þótti of stuttur (Daugherty, Dickins, 

Hatfield og Higgs, 2012).  Hægt er að færa rök fyrir því að með of stuttri ráðningu sé hætta á 

því að endurskoðandinn fari ekki jafn ítarlega í reikninga og ætla mætti (Bjarni Frímann 

Karlsson, 2010). 

 

1.5.3. Þóknun og ráðgjöf 

Störf endurskoðenda við endurskoðunarstörf annars vegar og ráðgjafastörf hins vegar hafa oft 

vakið upp spurningar um óhæði og þá helst þegar endurskoðendur hafa verið að endurskoða 

fyrir sömu fyrirtæki og þeir veita ráðgjöf. Þóknun getur orðið vandamál þegar stór hluti 

veltunnar kemur frá einum eða fáum viðskiptavinum, en þá geta þessir viðskiptavinir farið að 

hafa áhrif á endurskoðandann. Ekki hefur verið sýnt fram á að þóknun hafi haft áhrif á gæði 
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ársreiknings (Asthana og Boone, 2012) og þá hefur heldur ekki verið sannað að samhengi sé 

milli hárra þóknana og verri endurskoðunar (Barkess, Simnett og Urquhart, 2002). Það getur 

orðið vandamál þegar fáir mikilvægir kúnnar hafa áhrif á endurskoðanda en það getur bitnað 

á sjálfstæði hans (Asthana og Boone, 2012). 

Í 21. gr. í lögum um endurskoðendur kemur fram um þóknun:  

„Þóknun fyrir endurskoðun skal við það miðuð að hún geri endurskoðanda kleift að komast 

að rökstuddri niðurstöðu í samræmi við þær faglegu kröfur sem settar eru fram í lögum 

þessum og gilda almennt um störf endurskoðenda.“  (Lög um endurskoðendur nr. 79/2008). 

Þóknunina má ekki tengja við neitt annað en endurskoðunina sjálfa.  

Í siðareglum FLE nr. 290.110 er tekið á þóknunum; ef þóknun frá einum viðskiptavini er stór 

hluti af heildarþóknun fyrirtækisins geta skapast erfiðar aðstæður. Endurskoðandinn gæti haft 

áhyggjur af því að missa viðskiptin og þarf því að reiða sig á fyrirtækið sem hann hefur 

viðskipti við en slíkar aðstæður geta skapað eiginhagsmuna- eða þvingunarógnun (Siðareglur 

endurskoðenda, 2010) 

Ein rannsókn hefur sýnt að gæði endurskoðunar minnki bæði við of háa og of lága þóknun. 

Sýnt hefur verið fram á það að þegar viðskiptavinurinn hefur betri stöðu minnki gæði 

endurskoðunar gagnvart honum. Í sömu rannsókn kom fram að þegar þóknun endurskoðanda 

er yfir meðaltali hafi endurskoðandinn náð góðum samningi. Niðurstaðan var þannig sú að 

gæði endurskoðunar minnka þegar þóknunin fer öðru hvoru megin við meðaltalið, þóknunin 

þarf að vera við meðaltalið (Asthana og Boone, 2012). 

Í grein sem Aðalsteinn Hákonarson (2009) ritaði kemur fram að einn þriðji af þóknun til 

endurskoðenda sé vegna endurskoðunarstarfa en tveir þriðju vegna ráðgjafaþjónustu þegar 

endurskoðunarfyrirtæki er meðal annars að veita fyrirtækjaráðgjöf og skattaráðgjöf. Þegar 

stór hluti þóknana er orðinn vegna ráðgjafaþjónustu getur orðið erfitt að hafa skoðun sem 

gengur mót skoðun viðskiptavinarins, þess vegna telur Aðalsteinn að bæta þurfi stöðu 

endurskoðenda svo þeir geti staðið fastar á skoðun sinni.  Í sömu grein bendir Aðalsteinn á að 

kannanir hafi gefið til kynna að þegar tekjur af annarri þjónustu endurskoðandans eru 

verulegar sé ástæða til að hafa áhyggjur af hlutleysi endurskoðandans (Aðalsteinn 

Hákonarson, 2009). Þær áhyggjur eru eðlilegar því að ef sömu endurskoðendur eða 

endurskoðunarfyrirtæki vinna að uppgjöri fyrirtækja ásamt því að veita þeim ráðgjöf um 

reikningsskil og skattamál geta tekjur frá viðkomandi fyrirtæki verið háar og því skapast 

þvingunarsamband milli aðila („Innri starfshættir og eftirlit fagmanna“, e.d.). Þrátt fyrir hættu 
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á þvingunarsambandi milli aðila hefur ekki verið sýnt fram á að það sé munur á gæðum stofa 

þar sem endurskoðendur eru háðir þóknun frá kúnnanum og há þóknun ein og sér eykur ekki 

líkurnar á því að ársreikningur viðkomandi fyrirtækis sé réttur (Barkess o.fl., 2002). 

 

1.6. Rannsóknarspurning og tilgátur 

Ekki hefur verið gerð rannsókn á áhrifum siðareglna á endurskoðendur á Íslandi. Markmið 

þessarar rannsóknar er að skoða hvort siðareglurnar hafi áhrif á störf endurskoðenda. 

Rannsakanda þótti áhugavert að sjá hvaða skoðun lögfræðingar hefðu á siðareglum 

endurskoðenda en þeir vinna oft í nánu samstarfi við endurskoðendur. Voru lögfræðingar því 

einnig spurðir um áhrif siðareglna á endurskoðendur og skoðun þeirra á siðareglum 

endurskoðenda almennt. Spurningar til löggiltra endurskoðenda voru til að varpa ljósi á sýn 

endurskoðenda á siðareglur félagsins.  

Rannsóknarspurningar þessarar ritgerðar eru þrjár: 

1. Hafa siðareglur áhrif á störf endurskoðenda?   

Tilgátan er sú að siðareglur hafi jákvæð áhrif á störf endurskoðenda. 

2. Geta endurskoðendur verið fullkomlega óháðir á Íslandi?  

Tilgátan er sú að þeir geti ekki verið fullkomlega óháðir á Íslandi þar sem 

kunningjasamfélagið er stórt og í flestum tilvikum er auðvelt að rekja einhver tengsl á 

milli aðila. 

3. Telja endurskoðendur að það eigi að vera tímalengd á endurskoðun sem ekki er tengd 

almannahagsmunum? 

Tilgátan er sú að endurskoðendur vilji ekki hafa tímalengd á endurskoðunarstörfum 

sínum. 
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2. Aðferð  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferð sem beitt er við rannsóknina og skýrt frá 

þátttakendum rannsóknar. Sagt verður frá mælitæki sem notast er við og gerð verður grein 

fyrir framkvæmd og úrvinnslu rannsóknarinnar. 

 

2.1. Þátttakendur 

2.1.1. Endurskoðendur 

Þýðið í rannsókninni eru allir löggiltir endurskoðendur og meðlimir í félagi löggiltra 

endurskoðenda (FLE) sem er fagfélag endurskoðenda. Á heimasíðu FLE má fá upplýsingar 

um alla félagsmeðlimi ásamt netföngum. Meðlimir í félaginu eru 389 talsins, þar af eru 95 

konur og 294 karlar. Netföngum var safnað saman af heimasíðu félagsins, fjórir meðlimir 

voru ekki skráðir með netfang á heimasíðunni, rannsóknin var send á 385 netföng. Af þessum 

385 netföngum voru sjö netföng sem ekki voru virk, sex löggiltir endurskoðendur sendu til 

baka, tveir af þeim höfðu ekki tök á því að taka þátt og fjórir voru annað hvort hættir störfum 

eða höfðu ekki starfað lengi sem endurskoðendur og vildu af þeim sökum ekki taka þátt í 

rannsókninni. Heildarfjöldi í þýði var því 372 löggiltir endurskoðendur. 171 löggiltur 

endurskoðandi svaraði rannsókninni sem þýðir 45,9% svarhlutfall. 92% svarenda höfðu kynnt 

sér siðareglur endurskoðenda, þau 8% sem höfðu ekki kynnt sér siðareglurnar duttu sjálfkrafa 

úr könnuninni eftir þá spurningu. Það voru 158 löggiltir endurskoðendur sem svöruðu öllum 

spurningalistanum.  

  

2.1.2. Lögfræðingar samanburðarrannsókn    

Hentugleikaúrtak var notað til að safna saman lögfræðingum. Farið var inn á vef 

Lögmannafélags Íslands og sótt voru netföng allra lögfræðinga sem skráðir voru undir 

málaflokkunum hlutafélög og skattaréttur. Alls voru þetta 158 lögfræðingar. Einnig var 

rannsóknarlistinn sendur á lagastofurnar Lex, Logos, Lagastoðir og Nordik ásamt því að hann 

var sendur á lögfræðisvið KPMG, Deloitte, E&Y og PWC. Þar sem svörunin var ekki nógu 

góð fimm dögum eftir að rannsóknin var send út var ákveðið að senda beint á lögfræðingana 

sjálfa inni á stofunum sem sent var á í fyrstu umferð í stað þess að senda á ritara stofanna. 

Við það fjölgaði úrtakinu í 238 lögfræðinga ásamt þeim sem eru á endurskoðunarsviði stóru 

stofanna, heildarúrtak var því um 250 lögfræðingar. 76 lögfræðingar svöruðu rannsókninni 

eða 30% svarhlutfall.  
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Hjá bæði löggiltum endurskoðendum og lögfræðingum var rannsóknin nafnlaus og fullum 

trúnaði var heitið þeim sem tóku þátt. Það var valfrjálst að taka þátt í könnunni og ekki var 

greitt fyrir þátttöku. 

 

2.2. Mælitæki 

Mælitækið sem var notað við rannsóknina var spurningalisti sem saminn var af rannsakanda 

og settur fram með hjálp tölvuforritsins google.com.docs sem nota má til að útbúa 

spurningalista á netinu. Notast var við megindlega aðferð. 

Spurningalistinn sem sendur var til löggiltra endurskoðenda innihélt 22 spurningar. Með 

spurningalistanum var reynt að fá fram sýn endurskoðenda á siðareglur félagsins. 

Fyrstu fjórar spurningarnar voru bakgrunnsspurningar, næstu tvær spurningar um starfsaldur 

og hvort viðkomandi hefði kynnt sér siðareglur endurskoðenda. Spurningar 7-21 fjölluðu um 

siðareglurnar, óhæði, traust og tímalengd við endurskoðun. Lokaspurningin var opin spurning 

um hvernig viðkomandi endurskoðanda þætti óhæði endurskoðenda best tryggt, sú spurning 

var valfrjáls. (Sjá spurningalista endurskoðenda í viðauka A). 

Spurningalistinn sem sendur var á lögfræðinga innihélt 19 spurningar. Fyrstu fjórar 

spurningarnar voru bakgrunnsspurningar, fimmta spurningin var til að kanna hvort 

viðkomandi ynni oft með endurskoðenda. Spurningar 6-18 voru fullyrðingaspurningar á 

Likert kvarða um hversu sammála eða ósammála lögfræðingarnir væru fullyrðingu sem sett 

var fram. Lokaspurningin var opin spurning sem valfrjálst var að svara og bauð hún upp á 

textaglugga ef viðkomandi vildi koma einhverju á framfæri að lokum. Með 

spurningalistanum var leitast við að varpa ljósi á hversu vel lögfræðingar telji að 

endurskoðendur starfi eftir siðareglum sem þeim eru settar. (Sjá spurningalista lögfræðinga í 

viðauka B).  

  

2.3. Framkvæmd 

Báðir spurningalistarnir voru lagðir fyrir með tölvupósti (sjá viðauka C, D, E og F) sem 

sendur var á netfangalistana þann 25. febrúar 2013. Þátttakendur fengu bréf um rannsóknina 

ásamt rafrænum tengli á sinn spurningalista. Ákveðið var að senda póstana út eftir klukkan 

tíu að morgni til að freista þess að auka svarhlutfallið og hindra að pósturinn færi beint í 

ruslið með öllum morgunpóstinum.   
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Eftir 6 daga, eða þann 4. mars var send ítrekun á netfangalistana til að reyna að auka 

svarhlutfallið enn frekar  og minna þá á að taka þátt sem hefðu gleymt því eftir fyrri póstinn. 

Gagnaöflun fór fram 25. febrúar til 7. mars 2013 en  þann 7. mars var spurningalistanum 

lokað. 

 

2.4. Úrvinnsla og tölfræðileg greining 

Við vinnslu og úrlausn gagna var notast við reikniforritið Microsoft Exel og tölfræðiforrtið 

SPSS (PASW Statistics 120). Notast verður við lýsandi tölfræði en til að bera saman hópana 

verða notaðar krosstöflur, þar verður stuðst við marktektarmörkin 0,05 til þess að greina 95% 

marktekni niðurstaðna.  
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3.Niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarinnar skiptast í þrjá hluta.  

Fyrsti hluti niðurstaðna eru niðurstöður frá löggiltum endurskoðendum, annar hluti eru 

niðurstöður frá lögfræðingum og í þriðja hluta eru báðir hóparnir teknir saman og munur milli 

hópa skoðaður. 

 

3.1. Endurskoðendur 

Eins og fram kom hér að ofan tók 171 löggiltur endurskoðandi þátt í rannsókninni, 

heildarfjöldi í þýði voru 372 löggiltir endurskoðendur sem gefur 45,9% svarhlutfall. 

Karlmenn voru í meirihluta svarenda en þeir voru 133 talsins eða 78% svarenda, konur voru 

38 talsins eða 22% svarenda.  

Flestir svarendur voru á aldrinum 31-40 ára eða 33%, þar á eftir kom aldursbilið  41-50 ára 

eða 26%, sjá aldursdreifingu þátttakenda á mynd 1. 
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Mynd 1. Endurskoðendur aldursdreifing 

Starfsaldur þátttakenda var mjög dreifður, 24% höfðu starfað sem endurskoðendur í 0-5 ár, 

16% í 6-10 ár, 16% í 11-15 ár, 7% í 16-20 ár, 11% í 21-25 ár, 10% í 26-30 ár og 16% í 30 ár 

eða meira. Meirihluti svarenda eða 65% var giftur, 27% í sambúð, 7% einhleypir og 1% 

ekkja/ekkill. Endurskoðendur með virk réttindi voru alls 95% svarenda. 92% svarenda höfðu 

kynnt sér siðareglur endurskoðenda, þau 8% eða 13 manns sem höfðu ekki kynnt sér 

siðareglur endurskoðenda duttu sjálfkrafa úr könnuninni við þá spurningu en það var 
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spurning númer 6 á listanum. Það voru því aðeins þeir endurskoðendur sem höfðu kynnt sér 

siðareglurnar sem héldu áfram að svara könnuninni eða 158 löggiltir endurskoðendur sem 

svöruðu allri könnuninni. 

3.1.1. Siðareglur endurskoðenda 

Fyrsta spurningin varðandi siðareglur endurskoðenda var: „Hvaða skoðun hefur þú á 

siðareglum endurskoðenda?“ Niðurstaðan sýnir að nærri helmingur er sáttur við lengd 

siðareglnanna og telur þær vera auðskiljanlegar en nærri 38% svarenda telur að siðareglurnar 

séu of margar. Siðareglurnar eru í 23 köflum með 419 undirhlutum, sjá niðurstöður á mynd 2. 
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Mynd 2. Skoðun endurskoðenda á siðareglum félagsins 

Næsta spurning var: „Leggur þú áherslu á að vinna eftir siðareglunum í þínu starfi?“ Þar voru 

valmöguleikarnir alltaf, oftast, stundum, sjaldan og aldrei. Flestir svarenda svöruðu alltaf eða 

83%, 14% svöruðu oftast, 1% svaraði sjaldan og 1% svaraði aldrei. 

Svo var spurt: „Telur þú að siðareglur endurskoðenda hafi áhrif á ímynd endurskoðenda?“ 

Þar kom í ljós að meirihluti endurskoðenda telur að þær hafi jákvæð áhrif á ímynd, sjá mynd 

3. 
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Mynd 3. Hafa siðareglur áhrif á ímynd endurskoðenda? 

Fjórða spurningin varðandi siðareglurnar var: „Telur þú að siðareglur hjálpi til við að 

viðhalda góðu siðferði?“ Þar voru svarmöguleikarnir alltaf, oftast, stundum, sjaldan og aldrei. 

Svörin skiptust þannig að 26% svaraði alltaf, 50% oftast, 17% stundum, 6% sjaldan og 1% 

aldrei. 

Fimmta spurningin var: „Telur þú að það sé hægt að kenna siðferðileg gildi eins og réttlæti, 

heiðarleika, trúnað, traust og sanngirni?“ Þar kom í ljós að meirihluti endurskoðenda telur að 

það sé hægt að kenna siðferðileg gildi, sjá mynd 4. 
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Mynd 4. Er hægt að kenna siðferðileg gildi eins og réttlæti, heiðarleika og traust? 
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Að lokum var opinn svarmöguleiki um hvernig best væri að tryggja óhæði endurskoðenda, 

þar komu fram eftirfarandi svör sem tengjast siðareglunum og siðferði:  

   ◦ Siðferði verður ekki kennt heldur er það undir samvisku hvers og eins hvort menn séu siðferðilega 

undirbúnir   til þessa starfs.  

   ◦ Það vantar opinbert regluverk sem tryggir og styrkir gagnrýni endurskoðandans  

   ◦ Finnst ábótavant að siðareglum sé fylgt  

   ◦ Engar reglur koma í veg fyrir misferli, menn ávinna sér orðspor í starfi, siðareglur breyta engu þar um 

   ◦ Starfsstétt sem telur brýna þörf á siðareglum er á villigötum, ef reglur vantar aðeins reglnanna vegna þá eru 

þær óþarfar, ef reglurnar vantar vegna meintrar óvandaðrar hegðunar þá er viðkomandi stétt enn verr sett en 

reglurnar breyta engu þar um.  

    

 

3.1.2. Óhæði endurskoðenda 

Næst komu spurningar er varða óhæði endurskoðendastéttarinnar.   

Spurt var: „Telur þú að endurskoðendur geti verið fullkomlega óháðir í ásýnd í 

kunningjasamfélaginu á Íslandi?“. Kom í ljós að nærri 70% svarenda töldu að 

endurskoðendur gætu alltaf eða oftast verið fullkomlega óháðir, sjá mynd 5. 
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Mynd 5. Telja endurskoðendur að þeir geti verið óháðir í kunningjasamfélaginu á Íslandi? 

Svo voru endurskoðendur spurðir: „Telur þú að það myndi styrkja óhæði endurskoðenda ef 

skjólstæðingar (sem eru ekki tengdir almannahagsmunum) þyrftu að skipta reglulega um 

endurskoðendur?“ Svarmöguleikarnir voru algjörlega sammála, frekar sammála, hvorki né, 

frekar ósammála og algjörlega ósammála. 9% svarenda voru algjörlega sammála, 30% frekar 

sammála, 21% hvorki né, 27% frekar ósammála og 13% algjörlega ósammála. 
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Næsta spurning var: „Telur þú að önnur störf endurskoðenda eins og ráðgjafastörf geti haft 

áhrif á óhæði endurskoðenda?“ Meirihluti svaraði oftast og einn þriðji hluti svarenda svaraði 

alltaf eða oftast, sjá mynd 6. 
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Mynd 6. Hafa önnur störf endurskoðenda eins og ráðgjafastörf áhrif á óhæði þeirra? 

Svo var spurt um réttarstöðu endurskoðenda, en spurningin var: „ Þarf að tryggja réttarstöðu 

endurskoðenda betur svo þeir geti óhikað sýnt fram á niðurstöðu sem þeir vita að 

skjólstæðingur þeirra yrði ekki sáttur við án þess að hafa áhyggjur af því að verða vikið úr 

starfi?“ Þar voru svarmöguleikarnir já og nei, en 65% svarenda svöruðu spurningunni játandi 

um að það þyrfti að tryggja réttarstöðu endurskoðenda betur en 35% svarenda svöruðu 

neitandi. 

Þá komu eftirfarandi svör frá endurskoðendum varðandi óhæðið í síðustu opnu spurningu 

spurningalistans: 

   ◦ Skoðun á óhæði mætti vera meira áberandi.  

   ◦ Endurskoðendur eru sjálfir fjármálastjórar eða í nefndum þar sem þeir stýra vinnu fyrrum samstarfsfélaga. 

   ◦ Óhæðið hvílir mest á okkur sjálfum.  

   ◦ Skipta um endurskoðanda til ákveðins árafjölda svo hann geti ekki beitt sér og verði ekki fjárhagslega háður 

skjólstæðingi sínum.  

   ◦ Svo virðist vera að margir endurskoðendur fari ekki eftir köflum 290.156- 216 í siðareglum (þjónusta án 

staðfestingar). 

  ◦ Þarf að banna samblöndun ráðgjafavinnu og endurskoðunar innan sama fyrirtækis/vörumerkis.  

  ◦ Endurskoðandi á að geta metið sjálfur hvort óhæði sé ógnað. 
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3.1.3. Tímalengd endurskoðenda 

Varðandi tímalengd endurskoðenda var fyrsta spurningin svohljóðandi: Í 20. gr. í lögum um 

endurskoðendur, nr. 79 frá 2008, kemur fram að endurskoðandi skuli taka sér hlé frá 

endurskoðun einingar sem tengist almannahagsmunum í a.m.k. 2 ár samfellt eigi síðar en sjö 

árum eftir að honum var falið verkið. Telur þú að 7 ára tímamörkin séu of langur tími, 

hæfilegur tími, of stuttur tími eða að það ættu ekki að vera nein tímamörk fyrir einingar sem 

tengdar eru almannahagsmunum?“ 11% svarenda töldu að það væri of langur tími, 70% töldu 

að það væri hæfilegur tími, 10% að það væri of stuttur tími og 9% töldu að það ættu ekki að 

vera nein tímamörk. 

Næsta spurning var: „Telur þú að endurskoðendur geti orðið hlutdrægari eftir því sem þeir 

vinna lengur fyrir skjólstæðinga sína?“ Þar kom í ljós að nærri helmingur endurskoðenda eða 

46% var algjörlega eða frekar sammála, sjá mynd 7 
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Mynd 7. Verða endurskoðendur hlutdrægari eftir því sem þeir vinna lengur f. skjólstæðinga sína? 

Þriðja spurningin varðandi tímalengd var: „Hversu reglulega þætti þér að skjólstæðingar sem 

ekki eru tengdir almannahagsmunum ættu að skipta um endurskoðendur?“ Þar kom í ljós að 

flestir eða rúmlega 63% töldu að það ættu ekki að vera tímamörk á störfum endurskoðenda í 

slíkum tilfellum, sjá mynd 8. 
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Mynd 8. Hversu reglulega eiga skjólstæðingar sem ekki eru tengdir almannahagsmunum að skipta um 

endurskoðendur? 

Fjórða spurningin var: „Telur þú að hætta sé á að skjólstæðingar missi trúnað ef þeir þurfa að 

skipta oft um endurskoðendur?“ Þar voru svarmöguleikarnir algjörlega sammála, frekar 

sammála, hvorki né, frekar ósammála og algjörlega ósammála. Meirihlutinn eða 43% voru 

sammála en niðurstöður skiptust svona: Algjörlega sammála voru 6%, frekar sammála voru 

37%, hvorki né voru 32%, frekar ósammála voru 16% og algjörlega ósammála voru 9%. 

Svo var spurt: „Telur þú að það sé meira fylgst með endurskoðendum í dag heldur en fyrir 

efnahagshrunið árið 2008?“ Þar voru tveir svarmöguleikar, já og nei. Mikill meirihluti svaraði 

já eða 89%. 

Þá komu fram eftirfarandi athugasemdir frá endurskoðendum í lokaspurningu listans er 

varðaði tímalengd endurskoðenda:  

   ◦ Það er ekki nóg að skipta um endurskoðendur, það þarf að skipta um endurskoðunarfyrirtæki.  

   ◦ Í dag eru nánir samstarfsmenn að vinna áfram að endurskoðun sama verkefnis þrátt fyrir hvíld. 

   ◦ Skipta um endurskoðunarfyrirtæki á 5-7 ára fresti og draga úr potti til að tryggja óhæði og koma í veg fyrir 

undirboð. 

   ◦ Með því að skipta um endurskoðanda með skipulögðum hætti á x ára fresti fæst meiri trúnaður um óhæði 

endurskoðanda og þar með getur hann beitt sér betur.  

   ◦ Mitt mat er að endurskoðandinn eigi að vera ráðinn í 4 ár, tel það hæfilegan tíma til að komast í verkið og 

ekki of langan tíma til að ógna óhæðinu.  

   ◦ Sjálfum finnst mér mikilvægt að skipta um endurskoðanda á 4 ára fresti.  

   ◦ Ráðning til 5 ára í senn og svo skipta um endurskoðunarfélag.  

   ◦ Skipta reglulega um endurskoðendur en festa þó í ákveðinn tíma, t.d. 5 ár þannig að endurskoðendur hafi 

ákveðin völd án þess að þurfa að hræðast að vera sagt upp.  
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   ◦ Varðandi skiptingu, endurskoðendur sem þekkja viðskiptavin vel eftir áratuga þjónustu eru betur til þess 

fallnir að skilja hagsmuni viðskiptavinarins.  

   ◦ Breytir engu að skipta um endurskoðanda, slíkt hefur verið gert og gjarnan leikur vafi á því hvort um 

raunverulega hvíld sé að ræða.  

   ◦ Skipt sé a.m.k. á 5 ára fresti um endurskoðanda, ekki nægjanlegt að skipta um endurskoðanda innan sama 

firma. 

 

3.2. Lögfræðingar 

Eins og fram kom að ofan svöruðu 76 lögfræðingar rannsókninni en 250 lögfræðingar voru í 

úrtakinu sem gefur 30% svörun. Af þeim sem svöruðu spurningalistanum voru 55 karlar eða 

72% og 21 kona eða 28%.  

Flestir sem svöruðu voru á aldrinum 31-40 ára eða 36%, svo 41-50 ára eða 30%, 51-60 ára 

voru 13%, 61 árs og eldri 12% og svo 20-30 ára 9%. Af þeim sem svöruðu vinna 47 eða 62% 

reglulega með endurskoðendum. 

 

3.2.1. Lögfræðingar um siðareglur endurskoðenda. 

Lögfræðingarnir voru spurðir fullyrðingaspurninga með svarmöguleikunum algjörlega 

sammála, frekar sammála, hvorki né, frekar ósammála og algjörlega ósammála. 

Fyrsta fullyrðingin er varðaði siðareglur endurskoðenda var svohljóðandi: „Siðareglur hafa 

haft jákvæð áhrif á ímynd endurskoðenda.“ Þar kom í ljós að rúmlega helmingur lögfræðinga 

eða 53% telur að siðareglur endurskoðenda hafi haft jákvæð áhrif á ímynd þeirra, sjá mynd 9. 
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Mynd 9. Siðareglur hafa jákvæð áhrif á ímynd endurskoðenda 
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Svo var fullyrðingin: „Siðareglur hjálpa endurskoðendum við að viðhalda góðu siðferði.“ 

Meirihluti svarenda eða 63% voru sammála, þar af voru 18% algjörlega sammála og 45% 

frekar sammála. 28% voru hvorki né, 9% frekar ósammála og 1% algjörlega ósammála. 

Næst kom svo fullyrðingin: „Endurskoðendur fara eftir siðareglum.“ Þá var nærri helmingur 

lögfræðinga eða 46% algjörlega eða frekar sammála, sjá mynd 10. 
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Mynd 10. Endurskoðendur fara eftir siðareglum 

Í opinni lokaspurningu komu lögfræðingar með ábendingu varðandi siðareglur og báðar voru 

varðandi ráðgjöf; að ráðgjöf og endurskoðun færu ekki saman og svo að alltof margir 

endurskoðendur væru bæði að sinna ráðgjöf og endurskoðun og að það varpaði skugga á 

óhæði endurskoðenda. 

 

3.2.2. Lögfræðingar um endurskoðendur og óhæði 

Næst voru lögfræðingar spurðir um óhæði endurskoðenda, þá var spurt um fullyrðinguna: 

„Endurskoðendur eru óháðir í ásýnd.“ 4% svarenda voru algjörlega sammála, 33% frekar 

sammála, 38% hvorki né, 20% frekar ósammála og 5% algjörlega ósammála. Meirihluti 

lögfræðinga taldi því endurskoðendur hvorki né vera óháða í ásýnd. 

Svo var spurt um fullyrðinguna: „Endurskoðendur geta verið algjörlega óháðir í ásýnd þrátt 

fyrir það kunningjasamfélag sem er ríkjandi á Íslandi.“ Þar skiptust svör lögfræðinga í tvennt, 

sjá mynd 11. 
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Mynd 11.  Endurskoðendur geta verið algjörlega óháðir í ásýnd í kunningjasamfélaginu á Íslandi 

Næst var fullyrðingin: „Háar þóknanir sem endurskoðendur fá frá skjólstæðingum sínum geta 

haft áhrif á óhæði þeirra.“ 64% lögfræðinga voru algjörlega eða frekar sammála því, 20% 

hvorki né og 18% frekar eða algjörlega ósammála. 

Svo kom fullyrðingin: „Önnur störf endurskoðenda eins og ráðgjafastörf hafa áhrif á óhæði 

þeirra.“ Meirihluti lögfræðinga var sammála því, 38% algjörlega sammála, 32% frekar 

sammála, 17% hvorki né, 9% frekar ósammála og 4% algjörlega ósammála. 70% lögfræðinga 

voru sammála fullyrðingunni um ráðgjafastörfin. 

Lögfræðingar voru svo spurðir um þessa fullyrðingu: „Endurskoðendur verða hlutdrægari 

eftir því sem þeir vinna lengur fyrir skjólstæðinga sína.“ 67% voru algjörlega eða frekar 

sammála, sjá mynd 12.  
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Mynd 12. Endurskoðendur verða hlutdrægari eftir því sem þeir vinna lengur fyrir skjólstæðinga sína 
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Einnig voru lögfræðingar spurðir um fullyrðinguna: „Efnahagshrunið árið 2008 hafði 

neikvæð áhrif á endurskoðendur og störf þeirra.“ Þar voru 65% algjörlega eða frekar 

sammála, 12% hvorki né og 21% frekar eða algjörlega ósammála. 

 

3.2.3. Lögfræðingar um tímalengd endurskoðenda 

Fyrsta spurningin varðandi tímalengd var: „Í lögum um endurskoðendur frá 2008, nr. 79, 20. 

gr. kemur fram að endurskoðandi sem ber ábyrgð á endurskoðun einingar sem tengist 

almannahagsmunum skuli taka sér hlé frá endurskoðun þeirrar einingar í a.m.k. 2 ár samfellt 

eigi síðar en 7 árum eftir að honum var falið verkið. Telur þú að 7 ára tímamörkin séu of 

langur tími, hæfilegur tími, of stuttur tími eða að það ættu ekki að vera tímamörk?“ Meirihluti 

lögfræðinga eða 59% taldi tímann hæfilegan, 21% sagði að 7 ár væri of langur tími, 12% 

töldu að 7 ár væri of stuttur tími og 8% töldu að það ættu ekki að vera tímamörk á störfum 

endurskoðenda. 

Svo var spurt: „Hversu reglulega ættu skjólstæðingar sem ekki eru tengdir 

almannahagsmunum að skipta um endurskoðendur?“ Valmögleikarnir voru á 0-3 ára fresti, 4-

7 ára fresti, 8-11 ára fresti og svo valmöguleikinn að það ættu ekki að vera tímamörk á 

störfum endurskoðenda sem ekki tengjast almannahagsmunum. 39% lögfræðinga töldu að 

það ættu ekki að vera tímamörk, 37% töldu að þeir ættu að skipta á 4-7 ára fresti, 12% sögðu 

að þeir ættu að skipta á 0-3 ára fresti og 12% á 8-11 ára fresti. 

Svo kom fullyrðingin: „Það myndi styrkja óhæði endurskoðenda ef skjólstæðingar sem ekki 

eru tengdir almannahagsmunum þyrftu að skipta reglulega um endurskoðendur.“ 60% 

lögfræðinga voru algjörlega eða frekar sammála, sjá mynd 13. 
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Mynd 13. Það myndi styrkja óhæði endurskoðenda ef skjólstæðingar sem ekki eru tengdir 

almannahagsmunum þyrftu að skipta reglulega um endurskoðendur 
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3.3. Niðurstöður endurskoðenda og lögfræðinga bornar saman 

Notast var við SPSS forritið til að skoða mun milli hópa í ákveðnum spurningum hjá 

lögfræðingum og endurskoðendum, marktektarmörkin voru 5%.  

Fyrst voru skoðuð líkindi í starfsstéttinni, í báðum hópum eru karlmenn í meirihluta svarenda, 

eða 78,4% hjá endurskoðendum og 72,4% hjá lögfræðingum. Einnig má sjá að flestir 

svarendur eru á aldrinum 31-40 ára eða 33,6% þegar báðir hóparnir eru teknir saman og rétt á 

eftir kemur aldurinn 41-50 ára eða 27,9% þegar hóparnir eru teknir saman. 

Skoðaðar voru tvær spurningar og tvær fullyrðingar. 

Fyrst var skoðuð spurningin um 7 ára tímamörkin tengd almannahagsmunum, hvort 7 ára 

tímamörkin væru of langur tími, hæfilegur tími, of stuttur tími eða hvort það ættu ekki að 

vera tímamörk. Þegar hóparnir voru skoðaðir með krosstöflum kom í ljós að X 
2
(3, N=234) = 

4,99, p˃0,05. Það var ekki marktækur munur á milli hópa en það má sjá að bæði 

endurskoðendur og lögfræðingar telja að 7 ára tímamörkin séu hæfilegur tími eða 67% 

svarenda þegar báðir hóparnir eru teknir saman. 

Næst var skoðuð fullyrðingin um að endurskoðendur verði hlutdrægari eftir því sem þeir 

vinni lengur fyrir skjólstæðinga sína og þá kom í ljós að það er marktækur munur á milli hópa 

eða X 
2
(4, N=234) = 11,27, p˂0,05. Rúmlega 67,1% lögfræðinga voru algjörlega eða frekar 

sammála fullyrðingunni á móti 46,2% endurskoðenda, 24% endurskoðenda voru frekar eða 

algjörlega ósammála á móti 11,5% lögfræðinga, sjá mynd 14. 
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Mynd 14. Endurskoðendur verða hlutdrægari eftir því sem þeir vinna lengur fyrir skjólstæðinga sína 
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Svo var skoðuð fullyrðingin um að það myndi styrkja óhæði endurskoðenda ef skjólstæðingar 

sem ekki væru tengdir almannahagsmunum þyrftu að skipta reglulega um endurskoðendur. 

Þar kemur í ljós marktækur munur á milli hópa eða X 
2
(4, N=234) = 11,03, p˂0,05. Flestir 

endurskoðendur skiptast í 2 nærri jafn stóra hópa, 38,6% er algjörlega eða frekar sammála en 

39,9% er frekar eða algjörlega ósammála. Meirihluti lögfræðinga eða 60,5% er algjörlega eða 

frekar sammála því að það myndi styrkja óhæði endurskoðenda ef skjólstæðingar sem ekki 

væru tengdir almannahagsmunum þyrftu að skipta reglulega um endurskoðanda. 

Að lokum var spurningin um hversu reglulegu skjólstæðingar sem ekki væru tengdir 

almannahagsmunum ættu að skipta um endurskoðendur. Svarmöguleikarnir voru á 0-3 ára 

fresti, 4-7 ára fresti, 8-11 ára fresti eða að það ættu ekki að vera tímamörk á störfum 

endurskoðenda. 

Krosstaflan leiddi í ljós X 
2
(3, N=234) = 30,19, p˂0,05. Það er marktækur munur milli 

hópanna, flestir endurskoðendur voru á þeirri skoðun að það ættu ekki að vera tímamörk en 

meirihluti lögfræðinga taldi að það ættu að vera tímamörk, sjá mynd 15. 
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Mynd 15. Hversu oft ættu skjólstæðingar sem ekki tengjast almannahagsmunum að skipta um 

endurskoðendur? 
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4.Umræða 

Rannsóknarspurningarnar voru þrjár. Fyrsta rannsóknarspurningin var hvort siðareglur hefðu 

haft áhrif á störf endurskoðenda. Tilgátan var sú að siðareglurnar hefðu haft jákvæð áhrif á 

störf endurskoðenda hér á landi. Þegar niðurstöður endurskoðenda eru skoðaðar kemur í ljós 

að 79% endurskoðenda telja að siðareglurnar hafi jákvæð áhrif á störf sín og 76% 

endurskoðenda telja að siðareglur hjálpi til við að viðhalda góðu siðferði. Tilgátan stóðst, 

siðareglur hafa jákvæð áhrif á störf endurskoðenda og sanna gildi sitt með því að vera 

leiðbeinandi um gott siðferði því meirihluti endurskoðenda er sammála um að þær viðhaldi 

góðu siðferði. Þrátt fyrir að reglurnar séu margar og ítarlegar þá er ánægjulegt að sjá að 

endurskoðendur séu almennt sáttir með siðareglurnar og að 83% svarenda leggi alltaf áherslu 

á að vinna eftir siðareglum og 14% oftast, 1% sjaldan og 1% aldrei. Benda má á að 

samkvæmt lögum um endurskoðendur nr. 79/2008 er endurskoðendum skylt að fara eftir 

siðareglum FLE við störf sín (Lög um endurskoðendur nr. 79/2008).  

Rannsakanda þótti áhugavert að sjá að tveir sögðust aldrei vinna eftir siðareglum 

endurskoðenda og þótti það heldur ótrúverðugt en annar þeirra skrifaði athugasemd í lok 

könnunarinnar og tók þar fram að hann hefði enga trú á siðareglum og teldi að siðareglur 

hefðu ekki áhrif á skoðanir fólks og væru með öllu óþarfar. Má þá gera ráð fyrir að það séu 

fleiri en hann sem hafa þessa skoðun. 

Af heildarsvarendum voru 8% eða 13 sem höfðu ekki kynnt sér siðareglur endurskoðenda, af 

þeim voru 7 með óvirk réttindi og því kemur ekki á óvart að þeir aðilar hafi ekki kynnt sér 

reglurnar.  Ef skoðaður er starfsaldur þeirra sem höfðu ekki kynnt sér siðareglur 

endurskoðenda var meirihluti þessara svarenda í seinni hluta starfsaldurs. Því má áætla að það 

séu helst þeir sem búnir eru að vinna lengi sem endurskoðendur sem hafa ekki kynnt sér 

siðareglurnar eins vel og þeir sem eru að byrja. Það er ekki svo langt síðan endurskoðendum 

var gert skylt að þekkja siðareglur og vinna eftir þeim og því líklegt að þeir sem hafa starfað 

lengur og þeir sem hafa óvirk réttindi hafi ekki kynnt sér þær reglur. 

Þegar svör lögfræðinga voru skoðuð var helmingur þeirra sammála því að siðareglur hefðu 

jákvæð áhrif á ímynd endurskoðenda og  63% voru sammála því að siðareglur hjá 

endurskoðendum hjálpi þeim að viðhalda góðu siðferði. Það vekur athygli að hjá 

lögfræðingum eru rétt 46% þeirra sammála því að endurskoðendur fari eftir siðareglum en 

38% svöruðu hvorki né, sem gefur til kynna að þeir séu ekki sammála en heldur ekki 

ósammála en niðurstaðan er sú að meirihluti svarenda í hópi lögfræðinga telur að 
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endurskoðendur fari eftir siðareglum og sú tiltrú ætti að bæta ásýnd og ímynd endurskoðenda. 

Endurskoðendur og lögfræðingar telja að siðareglurnar hafi jákvæð áhrif á störf 

endurskoðenda. 

Rannsóknarspurning númer tvö var hvort endurskoðendur gætu verið fullkomlega óháðir á 

Íslandi. Tilgátan var sú að þeir gætu ekki verið fullkomlega óháðir á Íslandi þar sem oft er 

hægt að rekja einhver tengsl milli aðila.  

Ríflega 68% endurskoðenda töldu að það væri alltaf eða oftast hægt að vera óháður á Íslandi, 

eða 8% sem töldu að það væri alltaf hægt og 60% oftast.   

Þegar lögfræðingar voru spurðir sömu spurningar kom í ljós að 35% voru sammála því að 

endurskoðendur gætu alltaf verið fullkomlega óháðir á íslandi og 32% ósammála. Tilgátan 

stóðst því ekki því meirihluti endurskoðenda telur að þeir geti verið fullkomlega óháðir á 

Íslandi þrátt fyrir að samfélagið sé lítið. Það kom á óvart að lögfræðingar skiptast í þrjá hópa, 

einn þriðji hluti telur að endurskoðendur geti verið algjörlega óháðir, einn þriðji hluti telur að 

þeir geti það ekki og svo þeir sem svöruðu hvorki né. Einnig skiptust lögfræðingar í þrjá jafna 

hópa er þeir svöruðu spurningunni um hvort endurskoðendur væru óháðir í ásýnd, þeir sem 

eru ósammála, sammála og þeir sem svöruðu hvorki né. 

Þegar endurskoðendur voru spurðir hvort önnur störf eins og ráðgjafastörf hefðu áhrif á 

óhæði þeirra voru 31% sem sögðu alltaf eða oftast, 57% stundum. Á heildina litið voru það 

ríflega 89% endurskoðenda sem töldu að ráðgjafastörf hefðu áhrif á óhæði endurskoðenda. 

Þegar svör lögfræðinga varðandi óhæði eru skoðuð má sjá að 67% þeirra telja að 

endurskoðendur verði hlutdrægari því lengur sem þeir vinna fyrir skjólstæðinga sína og 60% 

lögfræðinga eru sammála því að það myndi styrkja óhæði endurskoðenda að skipta reglulega 

um endurskoðendur. 

Má nefna að FLE hefur sent bréf til Alþingis, þar sem lagt er til að endurskoðendur sinni ekki 

ráðgjafastörfum samhliða endurskoðun (Félag löggiltra endurskoðenda, 2013). Með því að 

aðskilja ráðgjafastörf og endurskoðunarstörf má gera ráð fyrir að verið sé að reyna að hafa 

áhrif á óhæði endurskoðandans en eins og kom fram áður í svörum nokkurra endurskoðenda 

fannst þeim margir endurskoðendur vera á grárri línu með því að sinna bæði 

endurskoðunarstörfum og ráðgjafastörfum fyrir sama aðila. Þegar lögfræðingarnir voru 

spurðir kom í ljós að 70% voru sammála því að önnur störf eins og ráðgjafastörf hefðu áhrif á 

óhæði endurskoðenda. Þessi framkvæmd hjá FLE, að leggja fram frumvarp, er þá jafnvel til 

að fylgja eftir skoðunum endurskoðenda og jafnvel annarra stétta til að tryggja enn betur 
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óhæði endurskoðenda. Endurskoðendastéttin leggur jafnvel enn meira upp úr því í dag að 

sýna fram á óhæði sitt því eins og rannsóknin leiddi í ljós þá telja 89% endurskoðenda að það 

sé meira fylgst með störfum þeirra í dag en fyrir efnahagshrunið árið 2008.  

Í siðareglum endurskoðenda er mjög ítarlegur kafli um óhæði og að þeir sem endurskoði 

fyrirtæki megi ekki vera tengdir fjölskylduböndum eða vináttuböndum innan þess fyrirtækis. 

Einnig er komið inn á að maki endurskoðanda megi ekki skulda hjá fyrirtæki sem 

endurskoðandi vinnur fyrir (Siðareglur endurskoðenda, 2010). Þrátt fyrir miklar kröfur um 

óhæði endurskoðenda telur meirihluti svarenda að endurskoðendur geti verið fullkomlega 

óháðir á Íslandi og var niðurstaðan hin sama hjá lögfræðingum.  

Þriðja og síðasta rannsóknarspurningin var hvort endurskoðendur teldu að það ætti að vera 

tímalengd á endurskoðun sem ekki væri tengd almannahagsmunum, en tilgátan var sú að 

endurskoðendur vildu ekki hafa tímalengd á störfum sínum.  

Varðandi tímalengdina sagði meirihluti endurskoðenda 7 árin vera hæfilegan tíma við störf 

sem tengjast almannahagsmunum eða 70% svarenda. En þegar þeir voru spurðir hversu oft 

ætti að skipta ef ekki væri um að ræða tengsl við almannahagsmuni taldi ríflega helmingur 

eða 63% að ekki ættu að vera tímamörk á störfum endurskoðenda, 20,7% sögðu 4-7 ár, 

16,3% sögðu 8-11 ár.  

Þarna eru endurskoðendur í mótsögn við sjálfa sig, í fyrri spurningunni þar sem lögin eru til 

nú þegar virðast endurskoðendur vera sáttir við tímamörkin og segja tímann hæfilegan. En 

þar sem ekki eru tímamörk nú þegar telja endurskoðendur að það ættu ekki að vera nein 

tímamörk yfir höfuð. Þeir virðast þannig vera sáttir við tímalengdina þar sem hún er 7 ár 

gagnvart almannahagsmunum en vilja ekki sjá tímamörk í störfum sínum varðandi aðila sem 

ekki eru tengdir almannahagsmunum. Það kemur einnig á óvart að endurskoðendur vilji ekki 

tímamörk þar sem þeir telja sjálfir að þeir verði hlutdrægari með tímanum eða nærri 46% 

þeirra voru sammála því að þeir yrðu hlutdrægari því lengur sem þeir ynnu fyrir viðskiptavini 

sína, 24% voru ósammála. 

Endurskoðendur virðast skiptast í hópa eftir því hvort þeir vilji skiptingar eða ekki, en þegar 

þeir voru spurðir um hvort það myndi styrkja óhæði þeirra ef skipta þyrfti reglulega um 

endurskoðendur voru 39% sammála því en 40% ósammála, restin svaraði hvorki né. Það er 

ánægjulegt að sjá að endurskoðendur séu almennt sáttir við 7 ára mörkin því eins og kom 

fram í annarri rannsókn þótti endurskoðendum fimm ára mörkin vera heldur stuttur tími og 

því er líklegt að sjö ára mörkin séu fín tímamörk fyrir endurskoðendur ef þeir vilja tímamörk 

á annað borð. Þónokkrir endurskoðendur nefndu í svörum sínum að þeir vildu sjá mörkin á 
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endurskoðun fjögur til fimm ár og að þeir vildu sjá að það yrði ekki aðeins endurskoðandi 

sem færi frá heldur yrði skipt um endurskoðunarfyrirtæki (Daugherty o.fl., 2012). Það eru 

fimm ára tímamörk hjá endurskoðendum gagnvart fjármálafyrirtækjum og má því vera að sá 

tími hafi áhrif á þann tíma sem endurskoðendur nefna oftast varðandi tímalengd í svörum 

sínum. Þegar lögfræðingar eru spurðir um tímalengd hjá endurskoðendum telja 39% að það 

ættu ekki að vera tímamörk og 37% að skipta ætti um endurskoðanda á 4-7 ára fresti en fæstir 

eða 21% töldu að 7 ár væri of langur tími. Þarna er meirihluti lögfræðinga einnig á sömu 

skoðun um að það ættu ekki að vera tímamörk á störfum endurskoðenda.   

Á þessum svörum má sjá að tilgátan stóðst, endurskoðendur vilja ekki sjá tímalengd á 

störfum sínum en mikið hefur verið rætt um tímalengd endurskoðenda og margir halda því 

fram að endurskoðendur verði háðari aðilum sem þeir endurskoða því lengur sem þeir vinni 

fyrir þá. Eins og kom í ljós hefur tímalengd ekki áhrif á að fleiri mistök séu gerð þó mistökin 

séu oft stærri þegar endurskoðendur hafa unnið fyrir sama aðila lengi (Daugherty o.fl., 2012). 

Það kom á óvart þegar svör endurskoðenda voru skoðuð að 65% svarenda telja að það þurfi 

að tryggja réttarstöðu endurskoðenda betur. Að auki komu svör frá endurskoðendunum 

sjálfum í texta þar sem hið sama kom fram; að það þyrfti að tryggja réttarstöðu þeirra betur 

svo þeir gætu óhikað sagt skoðun sína og þyrftu ekki að hafa áhyggjur af því að verða sagt 

upp störfum. Það má því spyrja sig að því hvort það sé nóg að tryggja óhæði endurskoðenda á 

allan hátt út frá þeim sjálfum án þess að tryggja réttindi endurskoðenda á móti. Verið getur að 

ekki sé nóg að hafa regluverk í kringum starfið heldur þurfi einnig að hjálpa endurskoðendum 

svo þeir geti sinnt störfum sínum án þess að eiga á hættu að vera sagt upp fyrirvaralaust. Það 

myndi jafnvel tryggja óhæði enn betur verði réttindi endurskoðenda betur tryggð. 
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5. Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á siðareglur endurskoðenda og svara þremur 

rannsóknarspurningum. 

Niðurstaðan var sú að endurskoðendur eru í heildina litið ánægðir með siðareglur félagsins og 

þeir hafa góða trú á að þeir geti fylgt eftir óhæðiskröfum sem gerðar eru í starfi þeirra. Munur 

er á svörum endurskoðenda er varða tímalengd í störfum, má segja að þeir skiptist í tvo hluta 

varðandi tímalengd. Þegar spurt er hvort setja ætti tímalengd á vinnu endurskoðenda sem ekki 

tengist almannahagsmunum, en ekki er tímalengd á þeim störfum í dag, vill meirihluti 

svarenda ekki hafa tímalengd. En þegar spurt er hvort þeir séu sáttir við tímalengd varðandi 

almannahagsmuni sem er 7 ár, kemur í ljós að meirihluti er sáttur við þann tíma. Það verður 

því forvitnilegt að sjá í framtíðinni hvort það verður einnig kominn tímarammi á störf 

endurskoðenda sem ekki eru tengd almannahagsmunum eða hvort það verði alveg búið að 

koma í veg fyrir öll tímamörk í störfum endurskoðenda. 

Það hefði verið áhugavert að sjá hvort skoðun endurskoðenda á tímalengd sé mismunandi 

eftir því hvort þeir vinni á stórum eða litlum stofum, en samkvæmt erlendum rannsóknum 

voru það frekar litlu stofurnar sem aðhylltust tímalengd þar sem tímalengd á störfum 

endurskoðenda eykur samkeppni.  

Það verður áhugavert að sjá með tímanum hvort lögð verður áhersla á að tryggja réttarstöðu 

endurskoðenda en eins og fram kom þá telur meirihluti þeirra að það þurfi að tryggja 

réttarstöðu þeirra betur. Og ef það verður gert þá hvernig er best að fara að því. 

Endurskoðendur nefndu að það væri gott að sjá tímalengd en á móti eru margir 

endurskoðendur andsnúnir tímalengd og þá getur verið erfitt að finna grundvöll til að tryggja 

réttarstöðu þeirra betur. 

Þó útboð komi ekki fram í siðareglum endurskoðenda þá má lesa um gjöld er endurskoðendur 

innheimta fyrir störf sín í reglu 240.1. Þó útboðin tengist siðareglunum ekki beint þá hefði 

verið áhugavert að skoða umhverfi útboða gagnvart endurskoðunarþjónustu á Íslandi. 

Undirboð hafa verið á markaðnum sem geta verið hættuleg gagnvart siðareglunum því 

undirboð hafa áhrif á gæði vinnu endurskoðenda ásamt því að lækka verðin og geta því 

stuðlað að neikvæðu starfsumhverfi hjá endurskoðendum. 
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7. Viðaukar. 

7.1. Viðauki A: Spurningarlisti fyrir löggilta endurskoðendur 

 

Spurningarlisti fyrir löggilta endurskoðendur. 

 
Þessi spurningarlisti er hluti af BSc lokaverkefni í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík 

Honum er ætlað að skoða áhrif siðareglna á endurskoðendur og hann er aðeins fyrir löggilta 

endurskoðendur  

Það er ekki hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda, könnunin er nafnlaus og fullum 

trúnaði er heitið. 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna. 

1. Hvert er kyn þitt?  

    □ Karl 

    □ Kona 

 

2. Hver er aldur þinn?  

    □ 20-30 ára 

    □ 31-40 ára 

    □  41-50 ára 

    □ 51-60 ára 

    □ 61- árs og eldri 

 

3. Hver er hjúskaparstaða þín?  

    □ Einhleyp/ur 

   □ Í sambúð/sambandi 

   □ Gift/ur 

   □ Ekkja/ekkill 
 

4. Hver er starfsaldur þinn sem endurskoðandi?  

    □ 0-5 ár 

   □ 6-10 ár 

   □ 11-15 ár 

   □ 16-20 ár 

   □ 21-25 ár 

   □ 26-30 ár 

   □ 31 ár eða meira 
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5. Hefur þú kynnt þér siðareglur endurskoðenda?  

    □ Já 

   □ Nei 

 

6. Eru réttindi þín virk eða óvirk á þessari stundu?  

   □ Virk 

  □ Óvirk 

 

7. Hvaða skoðun hefur þú á siðareglum endurskoðenda?  

    □ Of margar en auðskiljanlegar 

   □ Of margar og of flóknar 

   □ Hæfilegar margar en auðskiljanlegar 

   □ Hæfilegar margar en of flóknar 

   □ Of fáar en auðskiljanlegar 

   □ Of fáar en of flóknar 

   □ Ekkert á við 

8. Leggur þú áherslu á að vinna eftir siðareglunum í þínu starfi?  

    □ Alltaf 

   □ Oftast 

   □ Stundum 

   □ Sjaldan 

   □ Aldrei 

 

9. Telur þú að siðareglur endurskoðenda hafi áhrif á ímynd endurskoðenda?  

    □ Já, þær hafa jákvæð áhrif á ímynd 

   □ Já, þær hafa neikvæð áhrif á ímynd 

   □ Hafa engin áhrif á ímynd 

 
10. Telur þú að það sé hægt að kenna siðferðisleg gildi eins og réttlæti, heiðarleika, 

trúnað, traust og sanngirni?  

    □ Alltaf 

   □ Oftast 

   □ Stundum 

   □ Sjaldan 

   □ Aldrei 
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11. Telur þú að siðareglur hjálpi til við að viðhalda góðu siðferði?  

    □ Alltaf 

   □ Oftast 

   □ Stundum 

   □ Sjaldan 

   □ Aldrei 

 

12. Telur þú að það sé meira fylgst með endurskoðendum í dag heldur en fyrir 

efnahagshrunið árið 2008?  

    □ Já 

   □ Nei 
    
13. Telur þú að önnur störf endurskoðenda eins og ráðgjafastörf geti haft áhrif á óhæði 

endurskoðenda?  

ráðgjafastörf eru þá t.d. skattaráðgjöf og fyrirtækjaráðgjöf 

    □ Alltaf 

   □ Oftast 

   □ Stundum 

   □ Sjaldan 

   □ Aldrei 

 

14. Telur þú að endurskoðendur geti verið fullkomlega óháðir í ásýnd í 

kunningjasamfélaginu á Íslandi?  

    □ Alltaf 

   □ Oftast 

   □ Stundum 

   □ Sjaldan 

   □ Aldrei 

 

15. Þarf að tryggja réttarstöðu endurskoðenda betur svo þeir geti óhikað sýnt fram á 

niðurstöðu sem þeir vita að skjólstæðingur þeirra yrði ekki sáttur við án þess að hafa 

áhyggjur af að vera vikið úr starfi?  

    □ Já 

   □ Nei 
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16. Í 20. gr. í lögum um endurskoðendur, nr. 79 frá 2008, kemur fram að endurskoðandi 

skuli taka sér hlé frá endurskoðun einingar sem tengist almannahagsmunum í a.m.k. 2 

ár samfellt eigi síðar en sjö árum eftir að honum var falið verkið. Telur þú að 7 ára 

tímamörkin séu of langur tími, hæfilegur tími, of stuttur tími eða að það ættu ekki að 

vera nein tímamörk fyrir einingar sem tengjast almannahagsmunum?  

    □ Það er of langur tími 

   □ Það er hæfilegur tími 

   □ Það er of stuttur tími 

   □ Það ættu ekki að vera tímamörk 
    
17. Telur þú að endurskoðendur geti orðið hlutdrægari eftir því sem þeir vinna lengur 

fyrir skjólstæðinga sína?  

    □ Algjörlega sammála 

   □ Frekar sammála 

   □ Hvorki né 

   □ Frekar ósammála 

   □ Algjörlega ósammála 

 

18. Telur þú að það myndi styrkja óhæði endurskoðenda ef skjólstæðingar (sem eru 

ekki tengdir almannahagsmunum) þyrftu að skipta reglulega um endurskoðendur?  

    □ Algjörlega sammála 

   □ Frekar sammála 

   □ Hvorki né 

   □ Frekar ósammála 

   □ Algjörlega ósammála 

 

19. Telur þú að það myndi styrkja traust til endurskoðenda ef skjólstæðingar (sem eru 

ekki tengdir almannahagsmunum) þyrftu að skipta oftar um endurskoðendur?  

    □ Algjörlega sammála 

   □ Frekar sammála 

   □ Hvorki né 

   □ Frekar ósammála 

   □ Algjörlega ósammála 
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20. Hversu reglulega þætti þér að skjólstæðingar sem eru ekki tengdir 

almannahagsmunum ættu að skipta um endurskoðendur?  

    ( það eru engar reglur um það í dag) 

    □ 0-3 ára fresti 

   □ 4-7 ára fresti 

   □ 8-11 ára fresti 

   □ Það ættu ekki að vera nein tímamörk á störfum endurskoðenda sem ekki tengjast 

almannahagsmunum 
   □ Algjörlega ósammála 

 

21. Telur þú að hætta sé á að skjólstæðingar missi trúnað ef þeir þurfa að skipta oft um 

endurskoðendur  

    □ Algjörlega sammála 

   □ Frekar sammála 

   □ Hvorki né 

   □ Frekar ósammála 

   □ Algjörlega ósammála 

 

22. Hvernig telur þú óhæði endurskoðenda best tryggt? 

Valkvæð spurning 
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7.2. Viðauki B: Spurningalisti fyrir lögfræðinga 

 

Siðareglur endurskoðenda, spurningalisti fyrir lögfræðinga. 

Þessi spurningalisti er hluti af B.Sc. lokaverkefni í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík. 

Spurningalistanum er ætlað að skoða áhrif siðareglna á endurskoðendur. 

Það er ekki hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda, könnunin er nafnlaus og fullum 

trúnaði er heitið. 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna. 

1. Hvert er kyn þitt?  

    □ Karl 

   □ Kona 
    
2. Hver er aldur þinn?  

    □ 20-30 ára 

   □ 31-40 ára 

   □ 41-50 ára 

    □ 51-60 ára 

   □ 61 árs og eldi 
 

3. Hver er hjúskaparstaða þín?  

    □ Einhleyp/ur 

   □ Í sambandi/ sambúð 

   □ Gift/ur 

    □ Ekkja/ekkill 
    
4. Hver er starfsaldur þinn sem lögfræðingur?  

    □ 0-5 ár 

   □ 6-10 ár 

   □ 11-15 ár 

    □ 16-20 ár 

   □ 21-25 ár 

   □ 26-30 ár 

    □ 31 ár eða meira 
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5. Vinnur þú reglulega með endurskoðendum?  

    □ Já 

   □ Nei 

 

6. Það er hægt að kenna siðferðileg gildi eins og heiðarleika, trúnað, sanngirni og 

réttlæti.  

    □ Algjörlega sammála 

   □ Frekar sammála 

   □ Hvorki né 

    □ Frekar ósammála 

   □ Algjörlega ósammála 

 

7. Siðareglur hafa haft jákvæð áhrif á ímynd endurskoðenda. 

    □ Algjörlega sammála 

   □ Frekar sammála 

   □ Hvorki né 

    □ Frekar ósammála 

   □ Algjörlega ósammála 

 

8. Endurskoðendur fara eftir siðareglum.   

    □ Algjörlega sammála 

   □ Frekar sammála 

   □ Hvorki né 

    □ Frekar ósammála 

   □ Algjörlega ósammála 

 

9. Siðareglur hjálpa endurskoðendum að viðhalda góðu siðferði. 

    □ Algjörlega sammála 

   □ Frekar sammála 

   □ Hvorki né 

    □ Frekar ósammála 

   □ Algjörlega ósammála 

 

10. Endurskoðendur eru óháðir í ásýnd.  

    □ Algjörlega sammála 

   □ Frekar sammála 

   □ Hvorki né 

    □ Frekar ósammála 

   □ Algjörlega ósammála 
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11. Endurskoðendur geta verið algjörlega óháðir í ásýnd þrátt fyrir það 

kunningjasamfélag sem er ríkjandi á Íslandi. 

    □ Algjörlega sammála 

   □ Frekar sammála 

   □ Hvorki né 

    □ Frekar ósammála 

   □ Algjörlega ósammála 

 

12. Háar þóknanir sem endurskoðendur fá frá skjólstæðingum sínum geta haft áhrif á 

óhæði þeirra. 

    □ Algjörlega sammála 

   □ Frekar sammála 

   □ Hvorki né 

    □ Frekar ósammála 

   □ Algjörlega ósammála 

 

13. Önnur störf endurskoðenda eins og ráðgjafastörf geta haft áhrif á óhæði þeirra.  

    □ Algjörlega sammála 

   □ Frekar sammála 

   □ Hvorki né 

    □ Frekar ósammála 

   □ Algjörlega ósammála 

  

14. Endurskoðendur geta orðið hlutdrægari eftir því sem þeir vinna lengur fyrir 

skjólstæðinga sína. 

    □ Algjörlega sammála 

   □ Frekar sammála 

   □ Hvorki né 

    □ Frekar ósammála 

   □ Algjörlega ósammála 

 

15. Efnahagshrunið árið 2008 hafði neikvæð áhrif á endurskoðendur og störf þeirra.  

    □ Algjörlega sammála 

   □ Frekar sammála 

   □ Hvorki né 

    □ Frekar ósammála 

   □ Algjörlega ósammála 
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16. Í lögum um endurskoðendur frá 2008, nr. 79, 20. gr. kemur fram að endurskoðandi 

sem ber ábyrgð á endurskoðun einingar sem tengist almannahagsmunum skuli taka sér 

hlé frá endurskoðun þeirrar einingar í a.m.k. 2 ár samfellt eigi síðar en 7 árum eftir að 

honum var falið verkið. Telur þú að 7 ára tímamörkin séu of langur tími, of stuttur 

tími, hæfilegur tími eða að það ættu ekki að vera tímamörk á störfum endurskoðenda?    

□ 7 ár er of langur tími 

   □ 7 ár er of stuttur tími 

   □ 7 ár er hæfilegur tími 

    □ Það ættu ekki að vera tímamörk 
    
 

17. Það myndi styrkja óhæði endurskoðenda ef skjólstæðingar sem ekki eru tengdir 

almannahagsmunum þyrftu að skipta reglulega um endurskoðendur. 

   Það eru aðeins til reglur tengdar almannahagsmunum  

    □ Algjörlega sammála 

   □ Frekar sammála 

   □ Hvorki né 

    □ Frekar ósammála 

   □ Algjörlega ósammála 

 

 

18. Hversu reglulega ættu skjólstæðingar sem ekki eru tengdir almannahagsmunum að 

skipta um endurskoðendur? 

    □ 0-3 ára fresti 

   □ 4-7 ára fresti 

   □ 8-11 ára fresti 

    □ Það ættu ekki að vera nein tímamörk á störfum endurskoðenda sem ekki tengjast 

almannahagsmunum 

 

 

19. Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri að lokum? 

Valkvætt 
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7.3. Viðauki C: Netpóstur til löggiltra endurskoðenda. 

 

Kæri endurskoðandi.  

Spurningalisti þessi er liður í lokaverkefni mínu í B.Sc. námi í viðskiptafræði við Háskólann í 

Reykjavík.  

Þessi listi á að kanna hvort siðareglur endurskoðenda hafi haft áhrif á ímynd þeirra ásamt því 

að skoða áhrif siðareglanna á endurskoðendur. 

Spurningalistinn var sendur á alla löggilta endurskoðendur sem skráðir eru á www.fle.is. 

Þátttaka þín er mér mjög mikilvæg til að tryggja sem marktækastar niðurstöður.  

Þátttaka er valkvæð, ekki er hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda og fullum trúnaði er 

heitið. 

Til að taka þátt, vinsamlegast smelltu á linkinn hér fyrir neðan. 

Smelltu hér til að taka þátt 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna. 

 

Með kveðju, 

Karen Jónsd. 

  

https://mail.ru.is/owa/redir.aspx?C=t7cEgP5mykejz9uULt49t1kIXBExGdAILUd4IgapoAPDKzHFBk62eY27goNTlApzqhVjbq7Df1c.&URL=http%3a%2f%2fwww.fle.is
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7.4. Viðauki D: Ítrekunarpóstur til endurskoðenda 

 

Kæri endurskoðandi. 

Ég er að senda þennan póst til að minna á spurningalistann minn, ég lofa því að þú færð ekki 

fleiri áminningarpósta frá mér. :) 

Ef þú hefur ekki tekið þátt þá þætti mér mjög vænt um ef þú gætir tekið þér 2-3 mínútur og 

svarað spurningalistanum, þátttaka þín er mér mjög mikilvæg til að tryggja sem marktækastar 

niðurstöður. 

Ef þú hefur nú þegar svarað spurningalistanum þá þakka ég þér kærlega fyrir þátttökuna og 

biðst velvirðingar á þessum pósti. 

Til að taka þátt, vinsamlegast smelltu á linkinn hér fyrir neðan. 

Smelltu hér til að taka þátt 

Spurningalisti þessi er liður í lokaverkefni mínu í B.Sc. námi í viðskiptafræði við Háskólann í 

Reykjavík. Spurningalistinn á að kanna hvort siðareglur endurskoðenda hafi haft áhrif á 

ímynd þeirra ásamt því að skoða áhrif siðareglanna á endurskoðendur. 

Spurningalistinn var sendur á alla löggilta endurskoðendur sem skráðir eru á www.fle.is.  

 

Þátttaka þín er valkvæð, ekki er hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda og fullum trúnaði 

er heitið. 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna. 

 

Með kveðju, 

Karen Jónsd. 
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7.5. Viðauki E: Vefpóstur til lögfræðinga 

 

Kæri lögfræðingur.  

Spurningalisti þessi er liður í lokaverkefni mínu í B.Sc. námi í viðskiptafræði við Háskólann í 

Reykjavík.  

Þessi listi á að kanna hvort siðareglur endurskoðenda hafi haft áhrif á ímynd þeirra ásamt því 

að skoða áhrif siðareglanna á endurskoðendur. Þar sem lögmenn vinna oft mikið með 

endurskoðendum þótti mér áhugavert að sjá hvað þeim þætti um áhrif siðareglanna á 

endurskoðendur. 

Spurningalistinn var sendur á þá lögmenn sem skráðir eru á www.lmfi.is og birtust undir 

málaflokkunum skattaréttur og hlutfélög. 

Þátttaka þín er mjög mikilvæg til að tryggja sem marktækastar niðurstöður.  

Þátttaka er valkvæð, ekki er hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda og fullum trúnaði er 

heitið. 

Til að taka þátt, vinsamlegast smelltu á linkinn hér fyrir neðan. 

Smelltu hér til að taka þátt 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna. 

 

Með kveðju, 

Karen Jónsd. 
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7.6. Viðauki F: Spurningarlisti til lögfræðinga, ítrekun 

 

Kæri lögfræðingur.  

Ég er að senda þennan póst til að minna á spurningalistann minn, ég lofa því að þú færð ekki 

fleiri áminningarpósta frá mér. :) 

Ef þú hefur ekki tekið þátt þá þætti mér mjög vænt um ef þú gætir tekið þér 2-3 mínútur og 

svarað spurningalistanum, þátttaka þín er mér mjög mikilvæg til að tryggja sem marktækastar 

niðurstöður. 

Ef þú hefur nú þegar svarað spurningalistanum þá þakka ég þér kærlega fyrir þátttökuna og 

biðst velvirðingar á þessum pósti. 

Spurningalisti þessi er liður í lokaverkefni mínu í B.Sc. námi í viðskiptafræði við Háskólann í 

Reykjavík.  

Spurningalistinn á að kanna hvort siðareglur endurskoðenda hafi haft áhrif á ímynd þeirra 

ásamt því að skoða áhrif siðareglanna á endurskoðendur. 

Þar sem lögmenn og endurskoðendur starfa oft náið saman vildi ég kanna hvaða skoðun 

lögmenn hefðu á áhrifum siðareglanna á endurskoðendur. 

Endurskoðendur samþykktu siðareglur sínar í nóvember 2009, lögmenn þurfa ekki að þekkja 

siðareglurnar til að taka þátt. 

Til að taka þátt, vinsamlegast smelltu á linkinn hér fyrir neðan. 

Smelltu hér til að taka þátt 

Þátttaka þín er valkvæð, ekki er hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda og fullum trúnaði 

er heitið. 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna. 

 

Með kveðju, 

Karen Jónsd. 

 

 

 


