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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 ECTS eininga lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræði, með áherslu á 

reikningshald, við Háskóla Íslands. Ritgerðinni er ætlað að varpa ljósi á það hvað felst í 

ráðgjafarvinnu endurskoðunarfyrirtækja og hvernig aðskilnaður upplýsinga er tryggður. 

Leitað verður svara við rannsóknarspurningunni: Er aðskilnaður á milli ráðgjafarvinnu og 

endurskoðunar nægilega mikill innan endurskoðunarfyrirtækja til þess að tryggja óhæði 

endurskoðenda? 

Leiðbeinandi var Elmar Hallgríms Hallgrímsson, lektor við Háskóla Íslands, og kann ég 

honum bestu þakkir fyrir þolinmæði og góða leiðsögn. Einnig vil ég þakka viðmælendum 

mínum fyrir aðstoð við gerð verkefnisins. Að lokum vil ég þakka börnunum mínum fyrir 

einstaka þolinmæði, hvatningu og stuðning í gegnum námið. 
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Útdráttur 

Mörg endurskoðunarfyrirtæki sinna endurskoðun auk ýmis konar ráðgjöf. Hætt er við 

því að þessi ráðgjöf skarist á við störf endurskoðandans og því þarf að leita leiða til að 

tryggja óhæði hans. Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að kanna hvort og þá hvernig 

það er tryggt að ráðgjafarvinna innan endurskoðunarfyrirtækja ógni ekki óhæði 

endurskoðandans. 

Byrjað er á því að skoða hvað almennt felst í starfi endurskoðandans, með tilliti til 

laga um endurskoðendur nr. 79/2008 og siðareglna Félags löggiltra endurskoðenda frá 

2011. Einnig er farið yfir þá ráðgjöf sem almennt er í boði hjá alþjóðlegum 

endurskoðunarfyrirtækjum, hverjir eftirlitsaðilar eru og hvaða vinna hefur átt sér stað 

innan starfsstéttarinnar eftir efnahagshrunið haustið 2008. 

Í rannsókninni var beitt eigindlegri rannsóknaraðferð sem fólst í því að taka viðtal við 

starfsmenn þriggja alþjóðlegra endurskoðunarfyrirtækja sem starfrækt eru á Íslandi. 

Lagðar voru til grundvallar fjórar spurningar sem snéru að almennri umfjöllun um þá 

ráðgjöf sem fyrirtækin veita, hvernig ráðgjöfinni er háttað og hvort verklagsreglur eru til 

staðar ef upp kemur upplýsingaleki. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að gerðar eru miklar kröfur um aðskilnað 

ráðgjafar og endurskoðunar í þeim fyrirtækjum sem um ræðir. Traust er lykilorð í þessari 

starfsgrein og mikið lagt upp úr því halda trúnaði og góðu orðspori. Verklagsreglur eru til 

staðar og viðurlögum er beitt ef upp kemst um brot í starfi endurskoðenda. 

  



 

6 

Efnisyfirlit 

Formáli ....................................................................................................................... 4 

Útdráttur .................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 6 

1 Inngangur ............................................................................................................. 7 

2 Starfsumhverfi endurskoðenda ........................................................................... 8 

2.1 Lög um endurskoðendur .............................................................................. 8 

2.2 Siðareglur fyrir endurskoðendur ................................................................ 10 

3 Ráðgjöf í endurskoðunarfyrirtækjum ................................................................ 13 

4 Eftirlitsaðilar....................................................................................................... 15 

5 Viðtöl og niðurstöður ......................................................................................... 17 

5.1 Hvaða ráðgjöf er í boði og hverjir veita hana, s.s. hvaða sérfræðingar? ... 17 

5.2 Hvernig er ráðgjafarhlutanum háttað? Er hann aðskilinn frá 

endurskoðunarhlutanum? Ef svo er, hvernig þá og hvernig er það tryggt? ............. 18 

5.3 Eru verklagsreglur til staðar sem farið er eftir ef upp kemur sú staða að 

upplýsingar fljóta á milli sviða? ................................................................................. 19 

5.4 Hefur komið til tals að færa ráðgjöfina í sérstakt félag? Hverjir eru kostir og 

gallar?  .................................................................................................................... 20 

5.5 Samantekt og niðurstöður ......................................................................... 20 

6 Lokaorð .............................................................................................................. 23 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 24 

 



 

7 

1  Inngangur 

Síðustu 20 árin hefur starfsemi endurskoðunarfyrirtækja tekið umtalsverðum 

breytingum. Bæði hefur orðið samþjöppun á markaði með sameiningu stórra fyrirtækja 

og eins hefur starfsemin tekið breytingum. Upp úr 1990 fóru alþjóðlegu 

endurskoðunarfyrirtækin í miklum mæli að færa starfsemi sína frá endurskoðun yfir í 

ráðgjöf og jukust ráðgjafartekjur þeirra umtalsvert (Coffee Jr., 2006). 

Í þessari ritgerð er fjallað um ráðgjöf í endurskoðunarfyrirtækjum og hvernig óhæði 

endurskoðenda er tryggt. Skoðað er hvað felst í þeirri ráðgjöf sem veitt er og hvort 

hætta er á því að hún ógni óhæði endurskoðenda. Komið er inn á það mikla regluverk 

sem mótar starfsumhverfi þeirra, má þar nefna lög um endurskoðendur nr. 79/2008 og 

siðareglur endurskoðenda sem settar eru af Félagi löggiltra endurskoðenda. Einnig er 

komið inn á það hversu miklar kröfur eru gerðar til endurskoðenda um óhæði, heilindi, 

trúnað, fagleg vinnubrögð og að kasta ekki rýrð á endurskoðendastéttina í heild með 

gjörðum sínum. Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: Er aðskilnaður á milli 

ráðgjafarvinnu og endurskoðunar nægilega mikill innan endurskoðunarfyrirtækja til þess 

að tryggja óhæði endurskoðenda? 

Til að afla svara við þeirri spurningu var leitað til starfsmanna þriggja alþjóðlegra 

endurskoðunarfyrirtækja sem starfrækt eru hérlendis. Undir starfsmennina voru bornar 

spurningar er varða verklag þeirra fyrirtækja sem þeir starfa hjá. Viðmælendur hafa 

starfað innan sinna fyrirtækja til fjölda ára annað hvort við endurskoðun eða ráðgjöf og 

gátu svarað spurningunum af því er virtist af mikilli þekkingu og öryggi. 

 



 

8 

2 Starfsumhverfi endurskoðenda 

Fram kemur í 100. kafla siðareglna fyrir endurskoðendur að „aðalsmerki 

endurskoðendastéttarinnar er að starfa með hagsmuni samfélagsins að leiðarljósi“. 

Endurskoðendur hafa því ekki einungis skyldum að gegna gagnvart sínum 

viðskiptavinum og vinnuveitendum heldur einnig samfélaginu. Gerðar eru miklar kröfur 

um menntun og þjálfun til þeirra sem starfa við endurskoðun og fær sá einn löggildingu 

sem lokið hefur prófi sem haldið er á vegum Endurskoðendaráðs. Í 1. mgr. 1. gr. laga nr. 

79/2008, um endurskoðendur, er skilgreiningin á endurskoðanda svohljóðandi: „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.“ Í öðrum kafla laga nr. 79/2008 er fjallað um þau skilyrði 

sem endurskoðandi þarf að uppfylla til að öðlast réttindi til endurskoðunar. Meðal 

annars að uppfylla skilyrði um menntun, starfslengd og hafa lokið löggildingarprófi. 

2.1 Lög um endurskoðendur 

Ný lög um endurskoðendur tóku gildi 1. janúar 2009 og voru þá eldri lög frá 1997 felld úr 

gildi. Nýju lögin eru viðameiri en þau eldri en helstu breytingarnar snúa að siðareglum 

endurskoðenda og frekari áherslum á að tryggja óhæði. Nýju lögin eru ítarlegri, hugtök 

eru skilgreind betur og skiptast þau upp í 11 kafla. 

Kaflar eitt, tvö og þrjú fjalla um almenn ákvæði laganna, réttindi og starfsemi 

endurskoðenda. Í fyrsta kafla eru skilgreind þau hugtök sem notuð eru, svo sem 

endurskoðandi, endurskoðun, endurskoðunarfyrirtæki, endurskoðunarnefnd, samstarfs-

fyrirtæki endurskoðenda, alþjóðlegir endurskoðurnarstaðlar og eining tengd 

almannahagsmunum. Í öðrum kafla er fjallað um þau skilyrði sem endurskoðendur þurfa 

að uppfylla til að öðlast löggildingu. Má þar nefna skilyrði um óflekkað mannorð, 

lögheimili hérlendis eða vera ríkisborgari aðildarríkis EES, hafa lokið starfsnámi og lokið 

löggildingarprófi ásamt fleiru. Einnig er komið inn á rétt endurskoðenda til að stofna 

endurskoðunarfyrirtæki, hvernig haga beri skráningu löggiltra endurskoðenda hjá 

ráðuneyti, hvernig fyrirkomulagi prófa er háttað og skipun í prófnefnd, kröfur um 
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starfsábyrgðartryggingu og endurmenntun. Þriðji kafli fjallar um starfsemi 

endurskoðenda og er komið inn á þær kröfur sem gerðar eru til endurskoðenda í starfi. 

Þeir skulu sinna starfi sínu af heilindum og kostgæfni, fylgja siðareglum, starfa í 

samræmi við alþjóðlega staðla um endurskoðun og gæðaeftirlit, lúta ákveðnum reglum 

er varða samstæðureikningsskil og skal áritun vera í samræmi við alþjóðlega 

endurskoðunarstaðla. 

Í fjórða og fimmta kafla er fjallað um eftirlitsaðila hérlendis, Félag löggiltra 

endurskoðenda (FLE) og Endurskoðendaráð. Fjallað er um starfsemi FLE og hvernig 

öllum endurskoðendum er skylt að vera félagsmenn. Félagið skal setja siðareglur fyrir 

endurskoðendur, halda námskeið sem uppfylla kröfur um endurmenntun, halda skrá yfir 

þá sem hljóta endurmenntun og sinna gæðaeftirliti ásamt fleiru. Fimmti kafli fjallar um 

endurskoðendaráð, hvernig er skipað í það og hvert hlutverk þess er. Meðal hlutverka 

ráðsins er að sjá til þess að endurskoðandi uppfylli skilyrði til löggildingar og 

endurmenntunar, sinna gæðaeftirliti með endurskoðendum og endurskoðunar-

fyrirtækjum og sjá til þess að til staðar séu siðareglur og endurskoðunarstaðlar. Ráðið 

sinnir eftirliti með endurskoðendum og hefur heimildir til að bregðast við ef upp kemst 

um brot í starfi. Ráðið hefur einnig heimild til að úrskurða í einstökum kærumálum, veita 

áminningu og ef þurfa þykir að leggja það til við ráðherra að réttindi verði felld niður. 

Í sjötta kafla er fjallað um óhæði endurskoðenda en þar er komið inn á óhæði í reynd 

og ásýnd. Vísað er í siðareglur endurskoðenda og þær varúðarráðstafanir sem ber að 

fylgja til að koma í veg fyrir aðstæður sem ógna óhæði endurskoðenda. Takmarkanir eru 

á þóknun vegna verkefna og starfstíma fyrir einingar tengdar almannahagsmunum. 

Fjallað er um gæðaeftirlit með störfum endurskoðenda í sjöunda kafla laganna og er 

það í höndum Endurskoðendaráðs. Endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki þurfa 

að sæta eftirliti á að minnsta kosti sex ára fresti. Ef unnið er fyrir einingar tengdar 

almannahagsmunum fer þetta eftirlit fram á að minnsta kosti þriggja ára fresti. 

Í áttunda og níunda kafla er fjallað um brottfall endurskoðunarréttinda, skaðabætur 

og refsingar. Þar er greint frá því hvernig staðið er að innlögn réttinda af hálfu 

endurskoðenda og afturköllun þeirra af hálfu ráðherra að undangengnu áliti 

Endurskoðendaráðs. Þar kemur einnig fram að endurskoðandi er ábyrgur fyrir því tjóni 

sem hann veldur eða starfsmenn hans. Hvort sem um gáleysi eða ásetning er að ræða. 
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Ef brotið er gegn lögunum getur það falið í sér greiðslu sekta, afturköllun réttinda eða 

fangelsisvist. 

Tíundi kafli fjallar um ýmis ákvæði og heyrir þar undir skýrsla um gagnsæi og ákvæði 

um þagnarskyldu. Endurskoðendum og endurskoðunarfyrirtækjum er skylt að birta 

skýrslu um gagnsæi á heimasíðu sinni ef þau sinna endurskoðun fyrir einingar tengdar 

almannahagsmunum. Þar þarf að koma fram lýsing á félagaformi og eignarhaldi, 

stjórnskipulagi, innra gæðaeftirlitskerfi, upplýsingar um óhæðisreglur og 

endurmenntunarstefnu ásamt fleiru. Þagnarskyldan nær yfir þær upplýsingar sem 

endurskoðandi kemst yfir í starfi sínu en um þær ríkir trúnaður og er honum óheimilt að 

deila þeim nema með þar tilgreindum aðilum. 

Að lokum fjallar 11. kafli um gildistöku laganna. Lögin eru viðamikil, vel skilgreind og 

nákvæm. Mikil áhersla er lögð á óhæði og heilindi í starfi. Siðareglur endurskoðenda eru 

góð viðbót við lögin þar sem farið er enn ítarlegra í þá þætti sem þarf að gera til að 

tryggja óhæði. 

2.2 Siðareglur fyrir endurskoðendur 

Eins og fram kemur í lögum nr. 79/2008, um endurskoðendur, er Félagi löggiltra 

endurskoðenda (FLE) gert skylt að setja siðareglur um starf endurskoðendastéttarinnar. 

FLE er aðildarfélag að IFAC, alþjóðasambandi endurskoðenda, en megintilgangur 

sambandsins er að efla starf endurskoðenda og stuðla að stöðugri þróun. Innan IFAC eru 

starfræktar fastanefndir og vinnuhópar þar sem unnið er markvisst að því að bæta 

starfið. IFAC gefur út, í samvinnu við nefndirnar og vinnuhópana, staðla sem meðal 

annars snúa að siðareglum endurskoðenda, gæðaeftirliti innan endurskoðunarfyrirtækja 

og menntunarkrafna sem gerðar eru til endurskoðenda. Þar sem FLE er aðildafélag að 

IFAC ber félaginu að stuðla að upptöku þeirra alþjóðlegu siðareglna sem sambandið 

setur. Gildandi siðareglur byggja á siðareglum IFAC sem fyrst voru settar fram árið 2005 

og tóku gildi hérlendis árið 2009. Síðan þá hafa breytingar verið gerðar í kjölfar 

efnahagshrunsins árið 2008 og tóku uppfærðar reglur gildi hér á landi í byrjun árs 2011 

(Félag löggiltra endurskoðenda, 2011). 

Í sjötta kafla laga nr. 79/2008, um endurskoðendur, er fjallað um óhæði 

endurskoðandans og lögð áhersla á það að hann fylgi ákvæðum siðareglnanna í starfi 

sínu. Siðareglurnar fjalla mikið um óhæði og í raun byggir starf endurskoðandans að 
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mestum hluta á óhæði hans. Bæði er fjallað um óhæði í reynd og óhæði í ásýnd. Óhæði í 

reynd byggir í öllu á mati endurskoðandans. Þar þarf endurskoðandinn „að láta í ljós álit 

án þess að hafa orðið fyrir áhrifum sem stofna faglegu mati í hættu og gerir einstaklingi 

fært að starfa af heilindum og beita hlutlægri og faglegri dómgreind.“ Þar reynir á 

þekkingu og sjálfstæði endurskoðandans til ákvarðanatöku. Óhæði í ásýnd snýst um að 

gera það sem hægt er til að sýna fram á óhæðið áþreifanlega. Það er hægt að gera með 

því að forðast aðstæður þar sem upp gæti komið sú staða að endurskoðandi hafi aðgang 

að upplýsingum sem hafa áhrif á óhæði hans (Félag löggiltra endurskoðenda, 2011). 

Siðareglurnar eru viðamiklar og skiptast niður í þrjá hluta, A, B og C. Innan hvers hluta 

eru síðan nokkrir kaflar og eru reglurnar í heild 136 blaðsíður. Hluti A fjallar um almenna 

notkun reglnanna þar sem farið er yfir grundvallarreglurnar: heilindi, hlutlægni, trúnað, 

faglega hegðun, faglega hæfni og varkárni. Hluti B fjallar um starfandi endurskoðendur 

og er sá hluti reglnanna viðamestur. Þar er komið inn á ýmis málefni sem snerta 

starfandi endurskoðendur, meðal annars ráðningu þeirra, hagsmunaárekstra, gjafir og 

risnu, eignavörslu fyrir viðskiptavini, þóknanir og aðrar tegundir umbuna svo eitthvað sé 

nefnt. Að lokum fjallar hluti C um endurskoðendur sem starfa við annað en 

endurskoðun. Þar er farið yfir hugsanlega árekstra sem geta komið upp, fjárhagslega 

hagsmuni, hvernig hægt er að starfa með nægilegri sérþekkingu og undirbúningi og 

framsetningu upplýsinga. Hluti A fjallar því almennt um grundvallarreglurnar og hvaða 

úrlausnaraðferðum á að beita til að koma í veg fyrir að eitthvað ógni þeim. Í hluta B og C 

er fjallað um ákveðnar aðstæður og hvaða úrlausnaraðferðir á að nota í þeim 

aðstæðum. Notast er við sterkt orðalag í siðareglunum og þar sem orðið „skal“ kemur 

fyrir er ætlast til að farið sé eftir reglunum skilyrðislaust nema undanþága sé tilgreind 

sérstaklega (Félag löggiltra endurskoðenda, 2011). 

Grundvallarreglur endurskoðenda eru eins og áður kemur fram heilindi, hlutlægni, 

trúnaður, fagleg hegðun, fagleg hæfni og varkárni. Þessar grundvallarreglur eru rauði 

þráðurinn í siðareglum endurskoðenda og ganga út á það að tryggja óhæði 

endurskoðandans og ber að fara eftir þeim í öllum tilfellum. Ekki einungis er mikið lagt 

upp úr því að endurskoðendur tileinki sér þessar reglur, heldur er beinlínis gerð krafa 

um það í 8. gr. laga nr. 79/2008, um endurskoðendur, og tekur starfsemi 

Endurskoðendaráðs mið af þeim við eftirlitsstörf sín. 
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Þrátt fyrir miklar og ítarlegar reglur ber að hafa það í huga að þær byggja að miklu 

leyti á huglægu mati hvers og eins. Þó eru gerðar ráðstafanir til að reyna að draga úr því 

huglæga mati, meðal annars með því að fjalla sérstaklega um þóknanir til 

endurskoðenda þegar unnið er að endurskoðun fyrir viðskiptavini. Kafli 240 í 

siðareglunum er tileinkaður þóknunum og öðrum umbunum til endurskoðenda. Ef 

heildarþóknun frá einum viðskiptavini er stórt hlutfall af heildarþóknun fyrirtækis getur 

skapast ákveðin ógn við óhæði, sérstaklega ef fyrirtæki reiðir sig á viðskiptin. Fram 

kemur í kafla 290.222 að þegar endurskoðun er sinnt fyrir einingar tengdum 

almannahagsmunum gilda sérákvæði. Ef tekjur af endurskoðun fyrir viðskiptavin sem 

flokkast undir einingu tengda almannahagsmunum eru 15% eða hærri tvö ár í röð þarf 

að grípa til aðgerða. Greina þarf stjórnendum þeirra viðskiptavina frá stöðu mála og í 

boði er að framkvæma gæðaeftirlit og er það gert með tvennum hætti. Fyrst ber að 

nefna að framkvæmt verði gæðaeftirlit áður en reikningsskil fyrir annað starfsárið eru 

árituð, þá eru um að ræða svokallað pre-issuance review. Annar möguleiki er að 

framkvæmt verði gæðaeftirlit eftir að reikningsskilin fyrir annað starfsárið eru árituð og 

áður en reikningsskilin fyrir þriðja starfsárið eru árituð. Reikningskilin fyrir annað árið 

eru þá efni gæðaeftirlitsins og um er að ræða svokallað post-issuance review. 

Gæðaeftirlitið þarf að vera framkvæmt af faglegu yfirvaldi eða starfandi endurskoðanda 

sem þó starfar ekki hjá fyrirtækinu sem gefur endurskoðunaráritunina. 
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3 Ráðgjöf í endurskoðunarfyrirtækjum 

Fjögur stærstu endurskoðunarfyrirtækin á alþjóðavísu eru Deloitte, 

PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young og KPMG. Öll starfrækja þau útibú á 

Íslandi og sinna auk endurskoðunar ýmis konar ráðgjöf. Í seinni tíð hefur ráðgjafarvinna 

orðið stærri hluti af starfsemi þessara fyrirtækja og nú er svo komið að ráðgjafarvinna 

innan Deloitte og PwC er um helmingur af starfsemi fyrirtækjanna á alþjóðavísu (Árni 

Jón Árnason munnleg heimild, 29. nóvember 2013). 

Hérlendis er endurskoðun enn stærsta hlutverk þessara fyrirtækja, þó hefur átt sér 

stað mikill vöxtur í hvers konar ráðgjöf innan þeirra. Á heimasíðum Deloitte, Ernst & 

Young, KPMG og PwC má nálgast upplýsingar um þá ráðgjöf sem veitt er. Auk 

endurskoðunarráðgjafar er boðið upp á skattaráðgjöf, fjármálaráðgjöf fyrirtækja, 

lögfræðiráðgjöf, ráðgjöf um innri endurskoðun og upplýsinga- og tæknimál (Deloitte, 

Ernst & Young, KMPG og PwC, e.d.). Í efnahagshruninu í október 2008 myndaðist mikil 

þörf fyrir fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja. Markaður fyrir fyrirtækjaráðgjöf 

fór stækkandi og fól í sér vinnu sem snérist að mestu um útboð og skráningu verðbréfa, 

kaup, sölu og samruna fyrirtækja og fjármögnun og uppbyggingu 

fyrirtækjaráðgjafarinnar. Þau stóru endurskoðunarfyrirtæki sem hér starfa hafa sterka 

markaðsstöðu hvað viðkemur fyrirtækjaráðgjöf annarri en þeirri sem snýr að útboði og 

skráningu verðbréfa. Á árinu 2011 áætlar Samkeppniseftirlitið að markaður 

fyrirtækjaráðgjafar hafi velt um fjórum milljörðum króna og að hlutdeild 

endurskoðunarfyrirtækja hafi verið um 11-15% af þeirri upphæð (Samkeppniseftirlitið, 

2013). 

Erlendis hefur starfsemi endurskoðunarfyrirtækja tekið breytingum og hafa þau verið 

að færa sig meira yfir í ýmis konar ráðgjöf. Þróunin hefur verið hröð og á tíunda áratug 

síðustu aldar óx hlutdeild ráðgjafar umstalsvert. Í upphafi var hlutdeildin um 20% af 

heildartekjum endurskoðunarfyrirtækja á meðan hlutdeild tekna af endurskoðun var um 

53%. Í lokin hafði orðið viðsnúningur og tekjur af ráðgjöf voru orðnar um 44% af 

heildartekjum á meðan tekjur af endurskoðun voru um 34% (Coffee Jr., 2006). 
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Að endurskoðunarfyrirtæki færi sig frá þeirri stefnu að sinna eingöngu endurskoðun á 

sér langan aðdraganda. Sú stefnubreyting byrjaði í kringum 1970 og hefur farið vaxandi 

síðan. Stóru fyrirtækin voru átta á níunda áratugnum og hefur samþjöppun átt sér stað 

síðan þá. Um síðustu aldamót voru stóru endurskoðunarfyrirtækin fimm talsins en með 

falli Arthur Andersen árið 2003 stóðu eftir þessi fjögur sem bera höfuð og herðar yfir 

önnur fyrirtæki innan endurskoðunarstéttarinnar. Eftir að endurskoðunarfyrirtækin fóru 

að bjóða upp á ráðgjöf hafa verið uppi vangaveltur um að óhæði endurskoðenda væri 

ógnað. Það sem átti sér stað í Bandaríkjunum seint á níunda áratugnum og í byrjun þess 

tíunda var að mikil pressa var lögð á endurskoðendur að selja þá ráðgjöf sem fyrirtækið 

veitti til þeirra viðskiptavina sem þeir endurskoðuðu fyrir. Þarna var endurskoðandinn 

kominn bæði í starf endurskoðanda og sölumanns. Hlutverk hans var ekki lengur að 

sinna sínum hefðbundnu störfum heldur var sölumennska á ráðgjöf beinlínis orðinn hluti 

af hans starfi (Coffee Jr., 2006). 

Tekjur vegna einstakra viðskiptavina gátu verið umtalsverðar og er talið að hluti 

þeirra hafi verið í þeirri aðstöðu að geta beitt endurskoðendur sína þrýstingi. Ef 

endurskoðandinn gerði ekki það sem beðið var um var hætta á því að viðskiptavinurinn 

leitaði annað með tilheyrandi tekjumissi fyrir fyrirtækið og endurskoðandann sjálfan. 

Með frekari samþjöppun á markaði var því haldið fram að viðskiptavinurinn væri ekki 

lengur í þeirri sterku stöðu sem hann var í áður varðandi það að beita endurskoðanda 

sinn þrýstingi þegar kom að því hvernig haga átti reikningsskilum. Staða fyrirtækjanna 

var orðin það sterk að þau gátu vísað viðskiptavinum frá (Coffee Jr., 2006). 
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4 Eftirlitsaðilar 

Eftirlit með starfsemi endurskoðenda og endurskoðunarfyrirtækja er lögbundið og 

kveður á um það í fimmta kafla laga nr. 79/2008, um endurskoðendur, að 

Endurskoðendaráð skuli sinna þessu eftirliti. Samkvæmt þriðja kafla sömu laga er einnig 

kveðið á um það að endurskoðendur skuli starfa í samræmi við alþjóðlega staðla um 

gæðaeftirlit. Auk framangreindu eftirliti af hálfu Endurskoðendaráðs þá sinna alþjóðlegu 

fyrirtækin eigin gæðaeftirliti. 

Endurskoðendaráð var skipað í fyrsta sinn í núverandi mynd í byrjun árs 2009 og lauk 

fyrsta starfstímabili sínu í fyrra þegar nýtt ráð tók við. Skipað er í ráðið til fjögurra ára í 

senn og eru fulltrúar þess fimm talsins. Samkvæmt 14. gr. laga nr. 79/2008 skipar 

ráðherra tvo í ráðið, þar af formann, Viðskiptaráð Íslands tilnefnir einn fulltrúa og Félag 

löggiltra endurskoðenda (FLE) tilnefnir tvo fulltrúa. Ráðherra staðfestir síðan tilnefningu 

þeirra með skipan í ráðið. Varamenn fyrir ráðið eru valdir sem sama hætti, tveir skipaðir 

af ráðherra og þrír tilnefndir af Viðskiptaráði og FLE og tilnefning þeirra staðfest af 

ráðherra. 

Í fimmta kafla laga nr. 79/2008, um endurskoðendur, kemur fram hvað felst í 

starfsemi Endurskoðendaráðs. Eins og fyrr segir sinnir ráðið eftirliti með 

endurskoðendum og endurskoðunarfyrirtækjum. Að auki sér ráðið um að gæta þess að 

kröfur um nám og endurmenntun séu uppfylltar. Það heldur utan um löggildingarprófið 

sem endurskoðendur þurfa að þreyta ásamt því að fylgja því eftir að til staðar séu 

siðareglur, endurskoðunarstaðlar og stjórnvaldsreglur. Starfi sínu sinnir 

Endurskoðendaráð meðal annars í samstarfi við FLE, eftirlitsaðila innan EES og utan 

þess. 

Frá stofnun ráðsins 2009 hefur eftirliti verið sinnt og liggja fyrir úrskurðir í fjórum 

málum sem komið hafa inn á borð þess. Eftirlit Endurskoðendaráðs árið 2010 skiptist í 

þrjá hluta. Í fyrsta lagi var athugað hvort þeir endurskoðendur sem lentu í úttekt 

uppfylltu skilyrði til starfa samkvæmt öðrum kafla laga nr. 79/2008 þar sem fjallað er um 

réttindi endurskoðenda. Í öðru lagi var athugað hvort búið væri að innleiða það 

gæðakerfi sem kveðið er á um í 4. mgr. 3. gr. laganna eða hvort að undirbúningur að 
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slíku kerfi væri kominn til framkvæmda. Í þriðja lagi var athugað hvort viðhafðar væru 

góðar endurskoðunarvenjur eins og kveðið er á um í bráðabirgðaákvæði II í lögunum 

(Endurskoðendaráð, 2012). 

Það mikla regluverk sem umlykur starf endurskoðenda kemur að mestu leyti erlendis 

frá og eru lög um endurskoðendur byggð á tilskipun Evrópuþings og Evrópuráðs 

(Endurskoðendaráð, e.d.). Á heimasíðu Evrópuráðsins er upplýsingasíða tileinkuð 

endurskoðun. Þar er hægt að nálgast upplýsingar er varða tilskipunina, lagaramma, 

lögboðna endurskoðun, umbætur á endurskoðunarmarkaðinum, gæðatryggingu, ábyrgð 

endurskoðenda og brot í starfi ásamt fleiru. Þar er einnig að finna drög að nýju 

regluverki Evrópusambandsins varðandi lögboðna endurskoðun og er því ætlað að bæta 

gæði endurskoðunar innan Evrópusambandsins. Nýja regluverkið er lifandi skjal sem 

tekur stöðugum umbótum þar sem hægt er að koma á framfæri hugmyndum að 

endurbótum þar til það endanlega tekur lagalegt gildi um mitt ár 2016. Helstu málefni 

nýja regluverksins snúa að því að auka sjálfstæði endurskoðenda, bæta ferli eftirlits, 

gera auknar kröfur á einingar tengdar almannahagsmunum og sjá til þess að 

endurskoðunarskýrslur séu nægilega upplýsandi (European Comission, e.d.). 
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5 Viðtöl og niðurstöður 

Viðtöl voru tekin við starfsmenn þriggja alþjóðlegra endurskoðunarfyrirtækja sem 

starfrækt eru á Íslandi. Allir viðmælendur eru meðeigendur innan síns fyrirtækis og hafa 

starfað við endurskoðun eða ráðgjöf til fjölda ára. Viðmælandi A starfar sem yfirmaður 

fjármálamarkaða á fjármálasviði, viðmælandi B er löggiltur endurskoðandi og starfar 

sem sviðsstjóri endurskoðunarsviðs og viðmælandi C er löggiltur endurskoðandi á 

endurskoðunarsviði. Einnig hafa viðmælendur B og C sinnt nefndarstörfum fyrir Félag 

löggiltra endurskoðenda. 

5.1 Hvaða ráðgjöf er í boði og hverjir veita hana, s.s. hvaða 
sérfræðingar? 

Ráðgjöfin sem veitt er innan endurskoðunarfyrirtækjanna er í megindráttum sú sama og 

er henni skipt niður eftir sviðum. Verkefnin eru flest öll þau sömu þau þó raðist 

misjafnlega niður innan sviða eftir fyrirtækjum. 

Fyrst og fremst er veitt endurskoðunarráðgjöf þar sem meðal annars fer fram 

endurskoðun reikningsskila, könnun árshlutareikninga og ýmiskonar ráðgjöf varðandi 

alþjóðlegu reikningsskilastaðlana, IFRS. Innan endurskoðunarráðgjafar eru líka rekin 

undirsvið sem sinna bókhaldsþjónustu og í einu fyrirtækinu heyrir innri endurskoðun 

undir þetta svið líka. 

Fjármálaráðgjöf fyrirtækja er þjónusta sem öll fyrirtækin veita. Þar fara fram 

fjárhagslegar áreiðanleikakannanir, verðmöt fyrirtækja og veitt er aðstoð varðandi kaup 

og sölu þeirra. Einnig er veitt ráðgjöf varðandi endurfjármögnun fyrirtækja og 

fasteignaráðgjöf svo eitthvað sé nefnt. 

Öll fyrirtækin eru einnig með skatta- og lögfræðiráðgjöf þar sem meðal helstu 

verkefna eru skattskil fyrirtækja og ráðgjöf í innlendu og alþjóðlegu skattaumhverfi, 

ásamt öllu því sem snýr að rekstri og umsýslu fyrirtækja sem rekin eru á félagaformi. 

Endurskoðunarfyrirtækin veita öll þjónustu varðandi innri endurskoðun. Þar er veitt 

ráðgjöf og þjónusta um allt sem viðkemur því að koma á fót virku innra eftirliti innan 
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þeirra fyrirtækja sem þangað leita eftir aðstoð. Einnig er veitt ráðgjöf sem snýst um að 

greina áhættur í upplýsinga- og tölvukerfum fyrirtækja og greina hvað betur má fara. 

Í öllum tilfellum eru gerðar miklar kröfur um menntun til þeirra starfsmanna sem 

starfa innan alþjóðlegu endurskoðunarfyrirtækjanna. Í flestum tilfellum eru gerðar 

kröfur um framhaldsmenntun á háskólastigi. Við endurskoðun starfa löggiltir 

endurskoðendur ásamt nemum enda krefst starfið löggildingar. Einnig ráðast til starfa 

einstaklingar sem meðal annars hafa lokið prófi í viðskiptafræði, verkfræði, hagfræði og 

lögfræði inn á önnur svið fyrirtækjanna. 

5.2 Hvernig er ráðgjafarhlutanum háttað? Er hann aðskilinn frá 
endurskoðunarhlutanum? Ef svo er, hvernig þá og hvernig er það 
tryggt? 

Fram kom í viðtali við viðmælendur að endurskoðunarhlutanum innan fyrirtækjanna er 

haldið algjörlega aðskildum frá öllum öðrum sviðum. Aðgangsstýring að upplýsingum er 

umtalsverð og er meginreglan sú að aðgangur að upplýsingum er lokaður nema 

sérstaklega sé opnað fyrir hann. 

Aðskilnaður á sér stað á milli sviða og á milli verkefna innan sömu sviða. Þegar byrjað 

er á nýju verkefni er stofnuð um það sér mappa með tölvustýrðum aðgangi og fær 

enginn aðgang nema sækja um hann sérstaklega og þarf viðkomandi einnig að fara í 

gegnum samþykktarferli. 

Á milli starfsmanna fyrirtækjanna ríkir einnig aðskilnaður. Hver starfar á sínu sviði og 

ef upp kemur sú staða að lána þurfi starfsmann á milli deilda tímabundið vegna 

verkefna, þá undirritar sá hinn sami óhæðisyfirlýsingu. Mikið er lagt upp úr að allt 

starfsfólk sé meðvitað um að trúnaður ríki og sækir hver starfsmaður námskeið árlega 

þar sem farið er yfir málefni þessu tengd. 

Að lokum er til staðar kerfislegur aðskilnaður innan fyrirtækjanna og er þá notaður 

mismunandi hugbúnaður á mismunandi sviðum. Í því felst að fjármálaráðgjöf fyrirtækja 

notar ekki sama hugbúnað og endurskoðunarráðgjöf eða skatta- og lögfræðiráðgjöf. Í 

einhverjum tilfellum hafa starfsmenn aðgang að hugbúnaði sem tilheyra ekki þeirra sviði 

og þá kemur aðgangstýring verkefna í veg fyrir að upplýsingarnar eru aðgengilegar 

öllum. 
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Mikið eftirlit er með starfsemi endurskoðunarfyrirtækja og á það einnig við um 

fyrirtæki viðmælenda. Hvert fyrirtæki fyrir sig er með innra eftirlit sem fram fer einu 

sinni á ári. Þá eru starfsmenn og eigendur valdir af handahófi og farið yfir störf þeirra. 

Einnig kemur nefnd að utan á vegum alþjóðafyrirtækisins sem sinnir samskonar eftirliti. 

Eftirlitið er handahófskennt en þó er gengið þannig frá því að tryggt sé að allir 

starfsmenn lendi í úttekt á að minnsta kosti fimm ára fresti. Ef niðurstöður úttektar 

koma illa út fyrir starfsmann þá getur hann sætt reglubundnara eftirliti en ella með 

störfum sínum. Endurskoðendaráð sinnir svo lögbundnu eftirliti hér á landi. Þar lenda 

endurskoðendur í úttekt á að minnsta kosti sex ára fresti. Ef um er að ræða einingar 

tengdar almannahagsmunum fer úttekt fram á að minnsta kosti þriggja ára fresti. 

Þetta mikla eftirlit er liður í því að tryggja að farið sé eftir reglum um aðskilnað 

upplýsinga og óhæði endurskoðenda. 

5.3 Eru verklagsreglur til staðar sem farið er eftir ef upp kemur sú staða 
að upplýsingar fljóta á milli sviða? 

Samkvæmt viðmælendum miðar regluverk endurskoðunarfyrirtækjanna að því að 

tryggja óhæði endurskoðandans. Til eru ferlar yfir nánast allt sem mögulega getur komið 

upp í því starfi sem fram fer innan fyrirtækjanna. Hvort sem um er að ræða 

endurskoðun eða annars konar ráðgjöf. 

Verklagsreglurnar skiptast í þrennt. Fyrst ber að nefna reglurnar sem 

alþjóðafyrirtækið setur og gilda um allan heim. Þær eru viðmiklar og byggja á 

alþjóðlegum reglum um endurskoðun. Svo setur fyrirtækið á Íslandi sér reglur sem taka 

mið af íslenskum lögum og gilda þær til viðbótar við þær alþjóðlegu. Að lokum eru settar 

reglur sem gilda innan hvers fagsviðs og eiga þær að ná yfir alla þá verkþætti sem upp 

geta komið á hverju sviði. 

Til eru verkferlar yfir það hvernig skal bregðast við ef upplýsingum er lekið til 

óviðkomandi aðila. Misjafnt er hvernig þeir ferlar eru innan hvers fyrirtækis. Hjá 

viðmælendum A og B koma þess konar málefni inn á borð áhættustjóra sem meta hvert 

tilvik fyrir sig og vísa áfram til sviðsstjóra og jafnvel framkvæmdastjóra ef tilfellið er 

alvarlegt. Hjá viðmælanda C fara öll brot fyrir sérstaka nefnd sem skipuð er þremur 

aðilum. Þar eru brotin skoðuð og flokkuð eftir stigum, fyrsta stigs, annars stigs og þriðja 
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stigs. Brot af þriðja stigi eru vægust og fela í sér áminningu á meðan fyrsta stigs brot eru 

alvarlegust og geta falið í sér brottrekstur. 

5.4 Hefur komið til tals að færa ráðgjöfina í sérstakt félag? Hverjir eru 
kostir og gallar? 

Viðmælandi A greinir frá því að ráðgjöf sem fyrirtækið veitir hafi verið rekin í sérstöku 

félagi. Ekki er langt síðan snúið var frá þeirri þróun vegna óhagkvæmni í rekstri. Með því 

að reka ráðgjöfina sem deild innan samsteypunnar megi samnýta bókhalds- og 

uppgjörsdeild ásamt gjaldkera, í því felist sparnaður. Í fyrirtækjum viðmælenda B og C 

var ráðgjafarhlutinn seldur frá fyrirtækjunum í kringum aldamót. Þá þótti ekki við hæfi 

að fyrirtækin veittu þessa þjónustu ásamt endurskoðun. Vegna eftirspurnar leið þó ekki 

á löngu þar til ráðgjöf var aftur veitt innan fyrirtækjanna. 

Þegar komu til tals kostir þess að reka ráðgjöfina í sérstöku félagi var fátt um svör. 

Umræðan snérist aðallega um kosti þess að reka ráðgjöfina sem einingu innan 

fyrirtækjanna. Af því hlytist rekstrarleg hagkvæmni og að ráðgjöfin nyti góðs af orðspori 

alþjóðlegu fyrirtækjanna. Viðmælendur voru á einu máli um að það yki traust 

viðskiptavina til ráðgjafarinnar væri hún hluti af alþjóðlega fyrirtækinu. Þá gæti 

viðskiptavinurinn verið viss um að sömu ströngu kröfur yrðu gerðar til ráðgjafarinnar 

eins og annarrar þjónustu sem fyrirtækið veitti. 

Helstu ókostirnir við rekstur ráðgjafarinnar í sérstöku félagi voru þeir að verið væri að 

auka flækjustigið og rekstrarkostnað. Þó ráðgjöfin yrði færð í sérstakt félag myndi hvergi 

vera slakað á kröfum varðandi gæði. Sömu reglur myndu áfram gilda eins og þegar 

ráðgjöfin var starfrækt sem deild innan fyrirtækisins. 

Ekki hefur komið til tals að færa ráðgjöfina í sérstök félög og ekkert bendir til þess að 

sú umræða komi upp í bráð. 

5.5 Samantekt og niðurstöður 

Þegar niðurstöður viðtalanna er dregnar saman má sjá að ráðgjöfin sem er veitt er að 

stórum hluta sú sama. Alþjóðlegu fyrirtækin sinna endurskoðun, fjármálaráðgjöf 

fyrirtækja, skatta- og lögfræðiráðgjöf og innri endurskoðun ásamt fleiru. 

Miklar kröfur eru gerðar til starfsmanna, bæði hvað varðar menntun og heilindi í 

starfi. Alltaf er gengið út frá því sama, að tryggja óhæði endurskoðandans og ekki gera 
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neitt sem gæti ógnað því eða orðspori fyrirtækisins á neinn hátt. Traust og 

trúverðugleiki eru grundvallaratriði sem verða að vera í lagi eigi fyrirtækið áfram að 

njóta velgengni. 

Mikil áhersla er lögð á aðskilnað upplýsinga á milli sviða og eins á milli verkefna innan 

sömu sviða. Meginreglan er sú að aðgangur að öllum upplýsingum er lokaður nema 

opnað sé sérstaklega fyrir hann. Eftirlit með störfum endurskoðenda er þrískipt. Það 

felst í innra eftirliti sem á sér stað innan fyrirtækisins sem starfrækt er á Íslandi. Einnig 

kemur teymi að utan frá alþjóðasamsteypunni einu sinni á ári og gerir úttekt á störfum 

íslenskra starfsmanna. Þannig er gengið frá hnútunum að endurskoðandi lendir í úttekt 

á að minnsta kosti fimm ára fresti. Oftar ef þörf þykir. Að lokum sinnir 

Endurskoðendaráð lögbundnu eftirliti með störfum endurskoðenda hér á landi í 

samstarfi við Félag löggiltra endurskoðenda. 

Verklagsreglur miða flest allar að því að koma í veg fyrir að upplýsingar berist í 

hendur þeirra sem þær eiga ekki erindi til. Ef upp kemur sú staða að upplýsingar berist í 

hendur óviðkomandi, þá eru til verklagsreglur innan fyrirtækjanna sem segja til um 

hvernig á að bera sig að. Misjafnt er hvernig brugðist er við en það fer eftir alvarleika 

brotanna. Viðbrögð geta falið í sér áminningu eða jafnvel brottrekstur. 

Varðandi það að færa ráðgjöfina í sérstakt félag þá eru viðmælendur allir á einu máli 

um að slíkt þyki ekki nauðsynlegt. Þvert á móti þá sé það akkur fyrir ráðgjöfina að vera 

hluti af fyrirtækinu og bera nafn þess. 

Er aðskilnaður mismunandi sviða innan endurskoðunarfyrirtækja nægilegur? Við 

fyrstu sýn virðist svo vera. Ekki er hægt að fulltryggja það að upplýsingar berist ekki til 

óviðkomandi aðila en mörg eru skrefin sem tekin eru í þá átt til að tryggja að svo gerist 

ekki. Aðgangstýring að upplýsingum er umtalsverð svo ekki er óraunhæft að draga þá 

ályktun að hægt væri að rekja til baka upplýsingaleka ef upp kæmi slíkur leki. 

Kerfislega eru upplýsingarnar vel varðar en hvað varðar mannlega þáttinn þá eru 

veikleikar alltaf til staðar. Ekki þarf annað en létt spjall á kaffistofu eða 

starfsmannaskemmtun sem gæti leitt til trúnaðarbrests. Ein leið til að reyna að koma í 

veg fyrir slíkt er þjálfun starfsmanna þar sem öllum er gert ljóst hvað má ræða, hvað 

ekki og við hvern. Á vegum stóru endurskoðunarfyrirtækjanna eru árlega haldin 

námskeið fyrir starfsfólk þar sem farið er yfir þennan þátt starfseminnar, að halda 
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trúnaði. Andi innan fyrirtækjanna hefur einnig mikið að segja og er stefnan hjá 

fyrirtækjum viðmælenda minna skýr hvað þetta varðar. Vel þjálfað starfsfólk, skýr stefna 

og virkt eftirlit eru allt þættir sem skipta máli ef útkoman á að vera góð. Þetta eru allt 

þættir sem virðast við fyrstu sýn vera í góðum farvegi innan umræddra fyrirtækja. 

Best væri ef aðskilnaður ráðgjafar og endurskoðunar væri algjör en með núverandi 

fyrirkomulagi er ekki hægt að tryggja fullkomlega að svo sé. Á meðan ráðgjöf og 

endurskoðun eru undir sama hatti er alltaf hætta á því að óhæði endurskoðenda sé 

ógnað. Ef ráðgjöfin væri flutt í sér félag og rekstur þess aðskilinn rekstri 

endurskoðunarfyrirtækjanna væri betur hægt að tryggja og sýna fram á óhæði 

endurskoðendanna. Samkvæmt viðmælendum mínum þá yrði hvergi dregið úr kröfum 

um gæði ef ráðgjöfin yrði flutt í sér félag. Helsti fyrirslátturinn er rekstrarleg 

óhagkvæmni og því ekki óvarlegt að álykta að núverandi fyrirkomulag snúist í raun um 

lægri rekstrarkostnað. Þar sem stóru endurskoðunarfyrirtækin hérlendis eru hluti af 

alþjóðlegum keðjum má gera ráð fyrir að þau þurfi að starfa í samræmi við fyrirfram 

mótaðar reglur sem settar eru af móðurfélögunum. Á meðan áherslan í alþjóða 

umhverfinu er á aukna hlutdeild ráðgjafar í endurskoðunarfyrirtækjum er ekki líklegt að 

fyrirtækin hérlends geri breytingar á sinni starfsemi. 
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6 Lokaorð 

Þegar litið er yfir þær upplýsingar sem fram hafa komið sést að starf innan 

endurskoðunarfyrirtækja er umfangsmikið og krefjandi. Gerðar eru miklar kröfur um 

óhæði endurskoðenda og strangar reglur gilda varðandi þá ráðgjöf sem fyrirtækin mega 

veita. Regluverk um starf fyrirtækjanna er viðamikið og nær til smæstu atriða. Mikið 

kapp er lagt á að tryggja það að upplýsingar berist ekki til óviðkomandi aðila, hvort sem 

er innan fyrirtækis eða utan þess. Kröfur til starfsmanna eru miklar hvað varðar 

menntun og hæfni í starfi og mikil áhersla er lögð á trúnað og að sýna heilindi. 

Orðsporið er fyrirtækjunum allt og án þess er lítið eftir. 

Eftirlit með endurskoðendum hérlendis virðist í góðum farvegi eftir breytingar á 

lögum um endurskoðendur þar sem hlutverk Endurskoðendaráðs er skilgreint betur. Að 

auki sinna stærri fyrirtækin eigin gæðaeftirliti sem fram fer á vegum alþjóðlegu 

fyrirtækjanna. Ekki veitir af þar sem starfsemi endurskoðunarfyrirtækja færist í 

síauknum mæli inn á önnur svið sem gætu skarast á við endurskoðun. Ráðgjafarhlutinn 

virðist fara vaxandi á íslenskum markaði og er það í takt við þá þróun sem á sér stað í 

alþjóðasamfélaginu. Mikil þekking og reynsla hefur myndast innan alþjóðafyrirtækjanna 

á sviði ráðgjafar. Í framtíðinni verður áhugavert að sjá hvort sú þróun sem átt hefur sér 

stað erlendis skili sér til Íslands og hvort sú þekking og reynsla sem til staðar er geri það 

líka.



 

24 

 Heimildaskrá 

Coffee Jr., John C. (2006). Gatekeepers: The Professions and Corporate Governance. 
New York: Oxford University Press Inc. 

Deloitte. (e.d.). Þjónusta. Sótt 17. ágúst 2014 af 
http://www2.deloitte.com/content/www/is/is.html.html. 

Endurskoðendaráð. (2012). Rökstutt álit um niðurfellingu endurskoðunarréttinda. Sótt 
3. janúar 2014 af http://www.endurskodendarad.is/media/skyrslur/12.-januar-
2012.-Gaedaeftirlit-2010.-Rokstutt-alitum-nidurfellingu-endurskodunarrettinda.pdf. 

Endurskoðendaráð. (e.d.). Löggilding. Sótt 10. ágúst 2014 af 
http://www.endurskodendarad.is/eftirlit/loggildingarskilyrdi/nr/10. 

Ernst & Young. (e.d.). Services. Sótt 17. ágúst 2014 af http://www.ey.com/IS/en/Home. 

European Commission. (e.d.). Reform of the audit market. Sótt 7. september 2014 af 
http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm#maincontentS
ec1. 

Félag löggiltra endurskoðenda. (2011). Siðareglur fyrir endurskoðendur. Sótt 13. 
desember 2013 af http://www.fle.is/static/files/2013/sidareglur.pdf. 

KPMG. (e.d.). Þjónusta. Sótt 17. ágúst 2014 af 
http://www.kpmg.com/is/is/thjonusta/Pages/default.aspx. 

Lög um endurskoðendur nr. 79/2008, með síðari breytingum. 

PwC. (e.d.). Þjónusta. Sótt 17. ágúst 2014 af http://www.pwc.is/is/thjonusta/thjonusta-
tengilidir.jhtml. 

Samkeppniseftirlitið. (2013, febrúar). Fjármálaþjónusta á krossgötum. Sótt 21. 
desember 2013 af http://www.samkeppni.is/media/skyrslur-
2013/skyrsla_01_2013_Fjarmalathjonusta_a_krossgotum.pdf. 

http://www.endurskodendarad.is/media/skyrslur/12.-januar-2012.-Gaedaeftirlit-2010.-Rokstutt-alitum-nidurfellingu-endurskodunarrettinda.pdf
http://www.endurskodendarad.is/media/skyrslur/12.-januar-2012.-Gaedaeftirlit-2010.-Rokstutt-alitum-nidurfellingu-endurskodunarrettinda.pdf
http://www.ey.com/IS/en/Home
http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm#maincontentSec1
http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm#maincontentSec1
http://www.kpmg.com/is/is/thjonusta/Pages/default.aspx

