
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mat á mikilvægismörkum milli endurskoðenda  

og endurskoðunarfyrirtækja 

Hildur Björk Möller 

 

B.Sc. í viðskiptafræði 

 

 

 

 

 

 

Haust 2014       Hildur Björk Möller  

Leiðbeinandi:        Kt. 290292-2719                     

Elín Hanna Pétursdóttir     Reikningshald og endurskoðun 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formáli 

Rannsókn þessi er gerð til B.Sc. prófs í Viðskiptafræði við Viðskiptadeild Háskólans í 

Reykjavík. Leiðbeinandi rannsóknarinnar er Elín Hanna Pétursdóttir, löggiltur endurskoðandi 

og stundakennari við Háskólann í Reykjavík og færi ég henni bestu þakkir fyrir góða 

leiðsögn, uppbyggilegar athugasemdir og gott samstarf við gerð rannsóknarinnar. Ég vil 

þakka öllum þeim endurskoðendum sem tóku sér tíma til að taka þátt í rannsókninni. 

Sérstakar þakkir fær framkvæmdastjóri Félags löggiltra endurskoðenda (FLE) Sigurður B. 

Arnþórsson fyrir að senda á alla félagsmenn FLE spurningalistann og ósk um að taka þátt. Ég 

vil þakka Stefáni Þ. Björnssyni endurskoðanda hjá Ernst & Young, Ljósbrá Baldursdóttur, 

sviðsstjóra endurskoðunar hjá PwC og Hjördísi Ýr Ólafsdóttur endurskoðanda hjá KPMG 

fyrir aðstoð þeirra við umleitan mína um leiðbeinandi viðmiðunarmörk hjá umræddum 

endurskoðunarfyrirtækjum.  

Ég vil að lokum þakka foreldrum mínum Páli Helga Möller og Lilju Guðrúnu Björnsdóttur og 

kærasta mínum Ármanni Hannessyni fyrir dýrmætan stuðning, aðstoð, þolinmæði og mikla 

hvatningu í gegnum allt verkefnaferlið.  

 

        Reykjavík, 12. desember 2014 

        Hildur Björk Möller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Efnisyfirlit 

Útdráttur ........................................................................................................................................ 1 

1 Inngangur ................................................................................................................................... 2 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar ....................................................................................... 4 

2 Fræðileg umfjöllun..................................................................................................................... 5 

2.1 Endurskoðun ......................................................................................................................... 5 

2.2 Endurskoðunarfyrirtæki ........................................................................................................ 6 

2.3 Endurskoðunaráætlun ........................................................................................................... 7 

2.4 Mikilvægismörk .................................................................................................................... 8 

2.4.1 Faglegt mat .................................................................................................................................. 9 

2.5 Ákvörðun mikilvægismarka .................................................................................................. 9 

2.6 Mikilvægismörk fyrir reikningsskilin í heild sinni ............................................................. 10 

2.6.1 Viðmið ....................................................................................................................................... 11 

2.6.1.1 Megindlegir þættir .................................................................................................................. 11 

2.6.1.2 Eigindlegir þættir.................................................................................................................... 12 

2.6.2 Viðmiðunarmörk ....................................................................................................................... 13 

2.6.2.1 Þumalfingursreglur ................................................................................................................. 13 

2.6.2.2 Breytileg viðmiðunarmörk ..................................................................................................... 13 

2.6.2.3 Blönduð aðferð ....................................................................................................................... 14 

2.6.2.4 Formúlu aðferð ....................................................................................................................... 14 

2.6.3 Leiðbeinandi viðmiðunarmörk .................................................................................................. 14 

2.7 Nákvæmnismörk ................................................................................................................. 18 

2.8 Óverulegar skekkjur ............................................................................................................ 19 

2.9 Mikilvægismörk einstakra reikningsliða ............................................................................. 19 

2.10 Endurmat á mikilvægismörkum ........................................................................................ 19 

2.11 Stærð endurskoðunarfyrirtækja og mikilvægismörk ........................................................ 20 

2.12 Reynsla endurskoðenda og ákvörðun mikilvægismarka ................................................... 21 

2.13 Atvinnustarfsemi og ákvörðun mikilvægismarka ............................................................. 22 

3 Rannsókn .................................................................................................................................. 23 

3.1 Þátttakendur ........................................................................................................................ 23 

3.2 Fjögur stóru endurskoðunarfyrirtækin á Íslandi ................................................................. 24 

3.2.1 Deloitte ...................................................................................................................................... 24 

3.2.2 KPMG ....................................................................................................................................... 24 

3.2.3 PricewaterhouseCoopers ........................................................................................................... 24 

3.2.4 Ernst & Young .......................................................................................................................... 24 

3.3 Mælitæki ............................................................................................................................. 24 

3.4 Framkvæmd - gagnaöflun ................................................................................................... 26 

3.5 Úrvinnsla ............................................................................................................................. 27 

3.6 Siðferðilegir þættir .............................................................................................................. 27 

4 Niðurstöður ............................................................................................................................... 28 



 

 

 

4.1 Þátttakendur ........................................................................................................................ 28 

4.2 Viðmið ................................................................................................................................ 29 

4.3 Hlutfall ................................................................................................................................ 31 

4.4 Ákvörðun hlutfalls .............................................................................................................. 32 

4.5 Ákvörðun mikilvægismarka ................................................................................................ 33 

4.6 Nákvæmnismörk ................................................................................................................. 34 

4.7 Endurmat á mikilvægismörkum .......................................................................................... 34 

4.8 Stjórn upplýst um mikilvægismörk ..................................................................................... 35 

4.9 Þóknun ................................................................................................................................ 36 

5 Lokaorð ..................................................................................................................................... 37 

Heimildaskrá ............................................................................................................................... 39 

Viðauki A – Spurningalisti ......................................................................................................... 42 

Hluti 1: Bakgrunnsspurningar ............................................................................................................ 42 

Hluti 2: Mat á mikilvægismörkum (Verkefni 1-4) ............................................................................. 42 

Viðauki B – Fylgibréf með spurningalista ................................................................................ 45 

Viðauki C – Tölvupóstur til FLE (16. október 2014) ............................................................... 46 

Viðauki D – Tölvupóstur til FLE (21. október 2014) ............................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Töfluskrá 

Tafla 1. Hagnaður fyrirtækis og viðmiðunarmörk ................................................................ 14 

Tafla 2.  Viðmiðunarmörk einstakra liða í reikningsskilum hjá Endurskoðun & ráðgjöf ehf.

 ................................................................................................................................. 15 

Tafla 3.  Viðmiðunarmörk hjá Ernst & Young ehf. fyrir skráð og ekki skráð félög ............. 15 

Tafla 4. Þættir sem hafa áhrif á viðmiðunarmörkin til hækkunar eða lækkunar 

mikilvægismarka hjá Ernst & Young ehf. ............................................................... 16 

Tafla 5. Þættir sem hafa áhrif á viðmiðunarmörkin til hækkunar eða lækkunar 

mikilvægismarka hjá KPMG ehf. ............................................................................ 17 

Tafla 6.  Starfsaldur og kynjaskipting hjá stóru og litlu endurskoðunarfyrirtækjunum (n=94)

 ................................................................................................................................. 28 

Tafla 7. Kynjaskipting þeirra sem koma að endurskoðun reikningsskila fyrir mismunandi 

atvinnustarfsemi að teknu tilliti til stærðar endurskoðunarfyrirtækja (n=71) ......... 29 

Tafla 8.  Fjöldi viðmiða hjá stóru endurskoðunarfyrirtækjunum fyrir mismunandi 

atvinnustarfsemi þar sem mikilvægismörk voru ákvörðuð (n=64) ......................... 30 

Tafla 9.  Hlutfall sem beitt er á viðmið hjá stóru endurskoðunarfyrirtækjunum (n=64) ....... 31 

Tafla 10. Þættir sem tekið var tillit til við ákvörðun mikilvægismarka hjá stóru og litlu 

endurskoðunarfyrirtækjunum .................................................................................. 32 

Tafla 11. Fjöldi og staða þeirra sem ákvörðuðu mikilvægismörk eftir stærð 

endurskoðunarfyrirtækja (n=74) ............................................................................. 33 

Tafla 12. Fjöldi verkefna sem hver endurskoðandi framkvæmdi skipt niður eftir stöðu þess 

sem ákvarðaði mikilvægismörkin og stærð endurskoðunarfyrirtækis (n=74) ........ 33 

Tafla 13.  Fjöldi verkefna eftir starfsreynslu og stærð endurskoðunarfyrirtækja (n=71) ........ 34 

Tafla 14. Stjórnendur eða stjórn fyrirtækis upplýst um sett mikilvægismörk hjá stóru og litlu 

endurskoðunarfyrirtækjunum (n= 74) ..................................................................... 35 

Tafla 15.  Fjárhæð mikilvægismarka að teknu tilliti til þóknunar hjá stóru 

endurskoðunarfyrirtækjunum (n=59) ...................................................................... 36 

Tafla 16. Hlutfall af viðmiði fyrir fasta þóknun og tímaþóknun hjá stóru 

endurskoðunarfyrirtækjunum (n=51) ...................................................................... 36 

 



 

 

 

1 

Útdráttur 

Endurskoðendur setja sér endurskoðunaráætlun áður en endurskoðunin hefst. Ákvörðun 

mikilvægismarka er einn þáttur endurskoðunaráætlunar en það er sú fjárhæð sem reikna má 

með að skekkjur eða villur samanlagt mynda og hægt er að samþykkja án þess að óska eftir 

leiðréttingum á reikningsskilum. Mikilvægismörk eru ekki föst fjárhæð en ákvörðunin er 

faglegt mat endurskoðenda. Upphafspunkturinn í ákvörðun mikilvægismarka er ákvörðunin 

um hvaða viðmið skuli miða við úr reikningsskilum. Þá þurfa endurskoðendur að meta aðra 

þætti sem tengjast fyrirtækinu og því umhverfi sem það starfar í.  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvernig ákvörðun mikilvægismarka fer fram 

hérlendis.  

Félagsmönnum Félags löggiltra endurskoðenda var sendur spurningalisti. Fyrri hluti hans 

snéri að bakgrunnsupplýsingum (kyn, starfsreynsla og starfsvettvangur) en seinni hluti að 

mikilvægismörkum (viðmið, hlutfall, ákvörðun hlutfalls og mikilvægismarka, 

nákvæmnismörk, endurmati og hvort stjórn var upplýst eða ekki svo og þóknun fyrir 

endurskoðunina). 

Þátttaka var um 50%, karlar voru fleiri en konur og flestir höfðu starfsreynslu innan 10 ára. 

Það voru einkum meðeigendur og liðstjórar endurskoðunarfyrirtækja sem komu að ákvörðun 

mikilvægismarka. Helstu viðmið og miðgildi hlutfalls þeirra voru hagnaður fyrir skatt (10%), 

heildartekjur (1%), heildareignir (1%) og eigið fé (5%). Áhrif á ákvörðunina voru skekkjur 

fyrri ára, eignarhald og hvort innra eftirlit var til staðar eða ekki. Endurmat var sjaldnast 

framkvæmt og stjórnendur eða stjórn fyrirtækja var upplýst um mikilvægismörk í helming 

tilvika. Nákvæmnismörk voru að miðgildi 75% og oftast var um tímaþóknun að ræða. 

Samanburður milli stærðar endurskoðunarfyrirtækja var ekki mögulegur vegna smæðar þýðis 

litlu endurskoðunarfyritækjanna.  

Niðurstöður benda til að ákvörðun um mikilvægismörk sé með sambærilegu sniði og erlendis 

sem kemur ekki á óvart í ljósi þess að flest stóru endurskoðunarfyrirtækin starfa á 

alþjóðlegum vettvangi og þar sem fyrirliggjandi eru almennar leiðbeiningar. 
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1 Inngangur 

Stjórnendur og stjórn fyrirtækja bera ábyrgð á innihaldi og framsetningu reikningsskila, og 

þar með ársreikningi, og að hvoru tveggja uppfylli skilyrði þeirra laga og reikningsskilastaðla 

sem um þau gilda (Reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og 

samstæðureikninga nr. 696/1996; Lög um ársreikninga nr. 3/2006). Það er mikilvægt að 

reikningsskil séu laus við verulegar skekkjur, ekki aðeins fyrir hluthafa heldur einnig fyrr þá 

sem skoða ársreikninginn og kunna að taka efnislegar ákvarðanir í ljósi þeirra staðreynda sem 

þar koma fram. Það er nær óumflýjanleg staðreynd að einhverjar villur eða skekkjur geta 

fundist í reikningsskilum. Það er hins vegar óvíst hvort þær skekkjur eru af þeirri 

stærðargráðu að þær skipti máli og geti haft áhrif á ákvarðanir sem teknar eru ef þær væru 

viðkomandi kunnugar. Mörg fyrirtæki leita þess vegna eftir hlutlausu mati á ársreikningi eða 

endurskoðun meðan önnur fyrirtæki eru lögum samkvæmt endurskoðunarskyld til dæmis 

vegna stærðar sinnar eða vegna þess að þau eru skráð á verðbréfamarkaði (Lög um 

ársreikninga nr. 3/2006).  

Margar ástæður liggja að baki því af hverju fyrirtæki sem ekki eru skyldug lögum samkvæmt 

að láta endurskoða ársreikninga sína fara þess á leit. Fjárfestar og hluthafar sem eiga 

fyrirtæki, en eru ekki daglegir þátttakendur í rekstri þess, vilja gjarnan fá óháð mat á 

ársreikningi þess til að fá hugmynd um hversu vel rekstur þess gengur. Fyrir þá sem sjá um 

daglegan rekstur fyrirtækis er endurskoðun styrkur, þar sem þá fæst óháð álit á réttmæti 

ársreiknings sem ætla megi að styrki samband rekstraraðila og eigenda. Einnig tryggir 

endurskoðunin að skil ársreikninga séu í samræmi við lög, reglugerðir og viðurkennda staðla. 

Aðilar sem eiga ekki aðild að fyrirtæki, hvorki með eignarhaldi eða gegnum rekstur þess, eru 

þess vegna betur til þess fallnir að taka efnislegar ákvarðanir er varða það. 

Með endurskoðun gefa endurskoðendur óháð mat sitt á reikningsskilum og ef þau eru án 

athugasemda staðfesta þeir þau án verulegra skekkja og að þau séu gerð í samræmi við lög og 

reikningsskilastaðla. Það er hins vegar ljóst að það er bæði tímafrekt og kostnaðarsamt fyrir 

fyrirtæki ef endurskoðendur eiga að sannreyna allar færslur og skýringar sem koma fram í 

reikningsskilum. Hér er því ekki um að ræða staðfestingu þess efnis að ársreikningur sé 

fullkomlega réttur og án allra skekkja eða sviksamlegra athæfa (Lög um endurskoðendur nr. 

79/2008). Gera má ráð fyrir að villur eða skekkjur geti verið til staðar en á sama tíma að þær 
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sem ekki komi fram séu óverulegar og hafi ekki áhrif á ákvarðanir þeirra sem hyggjast nýta 

sér þær upplýsingar sem er að finna í reikningsskilum.  

Samkvæmt alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum eiga endurskoðendur að skipuleggja 

endurskoðunarferlið áður en sjálf endurskoðunin fer fram. Eitt af þeim atriðum sem 

endurskoðendur þurfa að gera í því ferli er að leggja faglegt mat á þá fjárhæð sem reikna 

megi með að skekkjur eða villur samanlagt mynda og sem hægt er að hámarki að samþykkja 

án þess að óska eftir leiðréttingum á reikningsskilum. Þessi fjárhæð er kölluð 

mikilvægismörk og gefur til kynna hversu nákvæmir endurskoðendur þurfa að vera í sinni 

skoðun og hversu stóra skekkju eða villur þeir meti að hafi áhrif á notendur reikningsskila ef 

þær væru þeim þekktar. Hafa þarf í huga að mikilvægismörk eru ekki ein ákveðin fjárhæð 

sem á við um öll reikningsskil heldur er hér um faglegt mat endurskoðenda að ræða hverju 

sinni (Blokdijk, Drieenhuizen, Simunic og Stein, 2003).  

Endurskoðendur ákvarða mikilvægismörk fyrir reikningsskilin í heild þegar þeir undirbúa 

endurskoðunaráætlun sína. Þar er tekið mið af ákveðnum viðmiðum eða liðum úr 

reikningsskilum en algengustu viðmiðin eru heildartekjur, hagnaður fyrir skatt eða 

heildareignir fyrirtækis. Þá þarf að ákveða hvaða hlutfall af viðkomandi viðmiði eigi að nota 

þegar mikilvægismörk eru ákvörðuð. Þetta hlutfall er breytilegt og tekur mið af því hvaða 

viðmið er notað. Endanleg mikilvægismörk eru síðan ákveðin að teknu tilliti til þátta sem 

snúa meðal annars að innviðum og starfsumhverfi þess fyrirtækis sem er til skoðunar. Þar má 

til að mynda nefna þætti eins og hvort skekkjur hafi áður komið fram við endurskoðun 

viðkomandi fyrirtækis sem hækkar mikilvægismörkin eða hvort innra eftirlit sé til staðar hjá 

fyrirtækinu sem leiðir frekar til lækkunar mikilvægismarka. Skekkjur eða villur í 

endurskoðun þurfa að vera innan þeirrar fjárhæðar sem mikilvægismörkin mynda til að þær 

teljist ekki mikilvægar eða verulegar. Séu skekkjur eða villur utan við þessi mörk þurfa 

endurskoðendur að tilkynna þau til stjórnenda fyrirtækis og óska eftir leiðréttingu á 

reikningsskilum áður en hægt er að árita þau fyrirvaralaust eða án athugasemda. Ef ekki er 

orðið við þeirri ósk endurskoðenda er þeim skylt að gera athugasemd um það í áritun sinni. 

Fram þarf að koma í vinnugögnum endurskoðenda hvaða viðmið og hlutfall þeir beiti auk 

þeirra þátta sem hafði áhrif til hækkunar eða lækkunar mikilvægismarka. Endurskoðendum er 

hins vegar ekki skylt að upplýsa um hvaða mikilvægismörk þeir hafi miðað við. Í mörgum 

tilvikum hafa endurskoðunarfyrirtæki sett sér leiðbeinandi reglur þegar kemur að ákvörðun 
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mikilvægismarka. Endanlegt mat á hver mikilvægismörkin eru sem sett hafa verið eru hins 

vegar alltaf háð faglegu mati þeirra endurskoðenda sem hafa verkið undir höndum, hvaða 

viðmið taka eigi tillit til og hvaða þætti þeir telji þurfa að horfa til við ákvörðunina 

(International Standard on Auditing 320: Materiality in planning and performing an audit 

[ISA 320], 2009).  

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Hvernig mikilvægismörk hafa verið ákveðin, hvaða viðmið hafa verið notað og til hvaða 

hlutfalla hefur verið horft til hefur verið rannsakað á erlendum vettvangi en höfundur þekkir 

ekki til hvernig þessu er háttað hérlendis sem er tilefni þessa rannsóknarverkefnis.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig ákvörðun mikilvægismarka verður til 

hérlendis og í hvers höndum ákvörðunin er tekin. Til að svara þessu markmiði var ákveðið að 

kanna meðal endurskoðunarfyrirtækja eftirfarandi:  

1. Kyn og starfsreynslu endurskoðenda.  

2. Viðmið og hlutfall af þeim sem litið er til þegar mikilvægismörk eru ákveðin.  

3. Taka viðmið mið af mismunandi tegund fyrirtækjareksturs. 

4. Er munur milli stórra og lítilla endurskoðunarfyrirtækja og stöðu endurskoðenda 

innan þeirra við ákvörðun mikilvægismarka. 

5. Eru mikilvægismörk endurmetin í gegnum endurskoðunina. 

6. Eru stjórn/stjórnendur fyrirtækis upplýst um sett mikilvægismörk. 

7. Er fylgni milli mikilvægismarka og mismunandi þóknunar. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Hér verður gerð grein fyrir fræðilega hluta þessa rannsóknarverkefnis. Í upphafi verður 

fjallað lítillega um endurskoðun, endurskoðunaráætlun og endurskoðunarfyrirtæki. Síðan eru 

mikilvægismörk skilgreind og í framhaldinu fjallað um hvernig þau eru ákvörðuð. Fyrst er 

tekið fyrir mikilvægismörk fyrir reikningsskilin í heild sinni. Þar er fjallað um þau viðmið 

sem horft er til, bæði megindlega og eigindlega þætti, við ákvörðun á mikilvægismörkum og 

að lokum er fjallað um viðmiðunarmörk. Þá eru nákvæmnismörkum, óverulegum skekkjum 

og mikilvægismörkum einstakra liða gerð skil. Þegar mikilvægismörkum hefur verið gerð 

skil er fjallað um endurmat mikilvægismarka og að lokum er farið í tengsl mikilvægismarka 

við þætti eins og stærð endurskoðunarfyrirtækja, reynslu endurskoðenda og atvinnustarfsemi. 

2.1 Endurskoðun 

Daglegur rekstur fyrirtækja getur verið í höndum annarra aðila en eigenda eða hluthafa þeirra. 

Ársreikningur fyrirtækja er í þeim tilvikum oftast unninn af stjórnendum og stjórn þeirra án 

beinnar aðkomu hluthafa. Það er þess vegna mikilvægt að traust ríki milli þessara aðila, það 

er hluthafa og rekstraraðila. Hluthafar eða aðrir sem áhuga kunna að hafa á fyrirtækinu og 

rekstri þess verða að geta treyst á áreiðanleika þeirra upplýsinga sem koma fram í 

reikningsskilum. Til að svo geti verið leita hluthafar gjarnan eftir óháðu mati endurskoðenda 

eða endurskoðun á ársreikningi. Samkvæmt Lögum um endurskoðendur nr. 79/2008 er 

endurskoðun:  

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

faglegt álit endurskoðanda um áreiðanleika þeirra og framsetningu í samræmi við lög, 

settar reikningsskilareglur eða önnur skilyrði sem fram koma í álitsgerðinni.“   

Af ýmsum lagalegum ástæðum er sumum fyrirtækjum skylt að láta fara fram endurskoðun en 

það á ekki við í öllum tilfellum. Endurskoðun verður að vera í samræmi við lög og þær 

reikningsskilareglur sem gilda hverju sinni samanber ofan en einnig verður hún að fara fram 

með trúverðugum hætti. Endurskoðendur starfa með þarfir viðskiptavinar í huga en þurfa 

einnig að hafa hagsmuni samfélagsins í huga og þurfa þess vegna að gæta þess að engin 

hagsmunatengsl séu til staðar. Endurskoðunin á að fara fram eftir viðurkenndum aðferðum 

þar sem notast er við alþjóðlega endurskoðunarstaðla (ISA: International standard of 

auditing). Þessir staðlar eru útgefnir af alþjóðasamtökum endurskoðenda (IFAC: The 
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International Federation of Accountants) sem Félag löggiltra endurskoðenda er aðili að 

(Félag löggiltra endurskoðenda, 2011b). Þessi þáttur skiptir bæði eigendur og þá sem 

hugsanlega kunna að hafa áhuga á fyrirtækinu (fjárfestar, lánardrottnar o.fl.) miklu máli þar 

sem sú athugun er talin gefa bestu myndina á rekstri þess (Reglugerð um framsetningu og 

innihald ársreikninga og samstæðureikninga nr. 696/1996).  

Það fellur í hlut löggilts endurskoðanda að leggja ofangreint mat á ársreikninginn en 

samkvæmt Lögum um endurskoðendur nr. 79/2008 er endurskoðandi:  

„Sá sem hefur þekkingu til að gefa hlutlaust og áreiðanlegt álit á reikningsskilum og öðrum 

fjárhagsupplýsingum, hefur löggildingu til starfa við endurskoðun og fullnægir að öðru 

leyti skilyrðum laga þessara.“    

Þegar endurskoðun hefur verið framkvæmd þarf endurskoðandi að gefa álit sitt á ársreikningi 

og árita. Samkvæmt Lögum um endurskoðendur nr. 79/2008 kemur eftirfarandi fram:  

„Við lok endurskoðunar skal endurskoðandi árita hið endurskoðaða viðfangsefni með 

áritun sem inniheldur upplýsingar um endurskoðunina og álit endurskoðandans. Hafi 

endurskoðunarfyrirtæki verið falin endurskoðun skal áritun undirrituð af a.m.k. þeim 

endurskoðanda sem ábyrgð bar á endurskoðuninni fyrir hönd endurskoðunarfyrirtækisins. 

Áritun skal vera í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla.“ 

2.2 Endurskoðunarfyrirtæki 

Stór hluti endurskoðenda starfa hjá endurskoðunarfyrirtækjum og meðal þeirra er gjarnan 

talað um stóru félögin sem fyrir 1987 voru átta (e. Big eight). Fram til dagsins í dag hefur 

þeim fækkað úr átta í fjögur (e. Big four). Þau endurskoðunarfyrirtæki sem talin eru meðal 

þeirra stóru eru kölluð svo þar sem meirihluti heildarveltu starfsgreinarinnar fellur í þeirra 

hlut (Bjarni Frímann Karlsson, 2010).  

Eins og komið hefur fram var fyrir 1987 talað um átta stóru endurskoðunarfyrirtækin sem 

voru Deloitte Haskins & Sells, Arthur Andersen, Touche Ross, Price Waterhouse, Coopers & 

Lybrand, Peat Marwick Mitchell, Arthur Young & Co. og Ernst & Whinney. Flest þessara 

félaga urðu til vegna samruna eða samstarfs annarra félaga sem þá voru á markaði („The Big 

4 Accounting Firms“, e.d.). 
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Tveimur árum síðar eða 1989 fækkaði þeim úr átta í sex (e. Big six) vegna samruna annars 

vegar Arthur Young & Co og Ernst & Whinney í Ernst & Young og hins vegar samruna 

Touche Ross og Deloitte Haskins & Sells í Deloitte & Touche. Árið 1998 fækkaði 

fyrirtækjunum síðan í fimm (e. Big five) þegar Price Waterhouse og Coopers & Lybrand varð 

PricewaterhouseCoopers („The Big 4 Accounting Firms“, e.d.). 

Árið 2002 þegar Enron hneykslið kom upp hvarf endurskoðunarfyrirtækið Arthur Andersen 

af markaðnum og þá fækkaði þeim enn frekar og í dag er talað um fjögur stór 

endurskoðunarfyrirtæki. Þessi fyrirtæki eru PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche, 

Ernst & Young og KPMG („The Big 4 Accounting Firms“, e.d.).  

Öll ofangreind endurskoðunarfélög eru alþjóðleg og eru starfrækt á Íslandi. 

Innan endurskoðunarfyrirtækja er ákveðin þrepaskipting (e. hierarchy) þegar kemur að stöðu 

og starfsheitum. Í byrjun er um að ræða aðstoðarmenn eða associates. Eftir þriggja ára starf 

er möguleiki á hækkun í sérfræðing eða senior associates. Þeir sem hafa 5-6 ára starfsreynslu 

geta fengið stöðu verkefnastjóra eða manager og eftir 8-11 ára starfsreynslu er möguleiki á 

stöðu liðstjóra eða senior manager.  Efst í þrepinu sitja meðeigendur eða partners sem þá 

gjarnan sitja í stjórnunarstöðum fyrirtækjanna. Þeir sem hafa starfað innan 

endurskoðunarfyrirtækja í 10-13 ár eiga möguleika á að verða meðeigendur. Það verður að 

hafa í huga að þrepaskiptingin er ekki einvörðungu byggð á starfsreynslu endurskoðenda í 

árum talið heldur skipta aðrir þættir eins og frammistaða þar miklu máli („Career Path - 

Direct-to-Audit“, e.d.; „Career Path“, e.d.). 

2.3 Endurskoðunaráætlun 

Áður en endurskoðendur byrja endurskoðun á fyrirtæki þurfa þeir að setja sér 

endurskoðunaráætlun (e. audit plan). Endurskoðendur þurfa í sinni áætlun að hafa í huga að 

það er bæði tímafrekt og kostnaðarsamt að yfirfara allar þær færslur sem fara fram innan 

þeirra fyrirtækja sem þeir eiga að sjá um endurskoðun á (Chong, 1992; Félag löggiltra 

endurskoðenda, 2011a).  

Í endurskoðunaráætlun er til að byrja með samantekt á skilningi endurskoðenda á 

viðskiptavini og því viðskiptaumhverfi sem hann starfar undir. Þessi vitneskja hjálpar þeim 

að skilja þær færslur og skýringar sem eru í bókhaldi fyrirtækisins og sem gætu haft áhrif á 
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ársreikninginn. Þá er mikilvægt að það liggi fyrir vitneskja um það hvort skilvirkt 

eftirlitskerfi er til staðar í fyrirtækinu eða ekki. Skilvirkt innra eftirlit auðveldar 

endurskoðendum að meta þörfina á umfangi þeirra gagna sem þarf að skoða eða 

gagnaendurskoðun (ISA 320, 2009). 

Það getur reynst endurskoðendum erfitt að sannreyna allt það sem fram kemur í 

reikningsskilum fyrirtækja. Í endurskoðunaráætlun sinni verða endurskoðendur því að meta 

hvaða liðir í ársreikningi eigi að skoða nánar, hvaða þættir í ársreikningi þeir meti að mesta 

hættan sé á að til staðar geti verið skekkjur. Þessi þáttur er mikilvægur þar sem sá 

endurskoðandi sem skrifar undir reikningsskilin er einnig sá sem telur sig hafa öðlast 

nægjanlega vissu um að ársreikningur sé án verulegra annmarka eða skekkja (Chong, 1992; 

Félag löggiltra endurskoðenda, 2011a).  

Ef áritun er fyrirvaralaus (e. unqualified opinion), eða án athugasemda, hafa endurskoðendur 

aflað sér vissu um að ársreikningur innihaldi engar verulegar skekkjur. Til að afla sér þessarar 

vissu setja endurskoðendur sér mikilvægismörk (e. materiality) en það er eitt af þeim atriðum 

sem þeir þurfa að leggja mat á þegar endurskoðunaráætlun er útbúin (Blokdijk o.fl., 2003; 

Félag löggiltra endurskoðenda, 2011a). Mikilvægismörk sem sett eru við gerð 

endurskoðunaráætlunar byggjast oft á ársreikningum fyrri ára eða árshlutareikningum og því 

geta þau tekið breytingum eftir því sem endurskoðuninni fram vindur (ISA 320, 2009).   

2.4 Mikilvægismörk  

Mikilvægismörk eru skilgreind sem sú skekkja (fjárhæð) sem endurskoðendur geta að 

hámarki samþykkt án þess að óska eftir leiðréttingum á reikningsskilum sem þá eru í höndum 

stjórnenda þess fyrirtækis sem um ræðir að framkvæma. Með skekkju er verið að tala um 

annars vegar hreinar villur sem kunna að koma fram í reikningsskilum og hins vegar færslur  

eða upplýsingar sem ekki koma fram en endurskoðendur telja mikilvægt að komi fram. 

Mörkin um hvenær skekkja er álitin vera mikilvæg eða veruleg, er þegar hún ein sér eða allar 

samanlagðar skekkjur reikningsskilanna eru af þeirri stærðargráðu að þær hafa áhrif á 

ákvörðun þeirra sem nýta sér reikningsskilin ef þær væru þeim kunnugar. Ef skekkjur eru það 

litlar að þær hafa ekki áhrif á ákvarðanir þeirra sem skoða reikningsskilin þá teljast þær ekki 

mikilvægar og því ekki talin þörf á að þær séu upplýstar (Chong, 1992; ISA 320, 2009).  
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Mikilvægismörkin eru ekki fundin út með einni ákveðinni stærðfræðilegri jöfnu og þau eru 

ekki ein skilgreind tala eða fjárhæð sem hægt er að beita í öllum tilvikum. Til að 

endurskoðendur geti ákvarðað mikilvægismörkin eða skekkjumörkin þurfa þeir að nýta 

dómgreind sína til að leggja faglegt mat á hver þau eigi að vera (Nolan, 2005; Moore, 2009). 

2.4.1 Faglegt mat 

Með faglegu mati er átt við ferli þar sem endurskoðendur leitast við að ná vel rökstuddri 

niðurstöðu um hver mikilvægismörkin eigi að vera sem byggja á staðreyndum sem þeir hafa 

undir höndum. Til að geta lagt faglegt mat þarf að vera til staðar nægileg þekking og reynsla 

af verkefninu sem um ræðir. Faglegt mat er huglægt og þess vegna er varfærnisleg og hlutlæg 

umfjöllun um það sem kann að vera misvísandi í niðurstöðu mikilvæg og lykillinn að 

beitingu þess. Auk þess, þarf að vera til staðar viss tortryggni og hlutlægni í ferlinu til að 

viðeigandi niðurstaða náist (Moore, 2009). 

Faglegt mat er ekki handahófskennd ákvörðun. Ef ferlið við ákvörðun mikilvægismarka er 

framkvæmt eftir fyrirfram ákveðnu ferli án þess að áherslan sé á verkefninu sjálfu er hætta á 

að matið verði ekki vel rökstutt faglega (Moore, 2009). 

Það er mikilvægt að endurskoðun fari faglega fram þannig að skipulag hennar og framkvæmd 

sé bæði skilvirk og árangursrík. Endurskoðendur nota faglega dómgreind sína til að einbeita 

sér að þáttum endurskoðunar til að ákvarða eðli, tíma og umfang endurskoðunaraðgerða og til 

að sannreyna reikningsskilin, skýrslugerðina, skýringar sem koma fyrir og staðhæfingar 

stjórnenda gerðar út frá reikningsskilum (Moore, 2009). 

2.5 Ákvörðun mikilvægismarka 

Mikilvægismörk sem endurskoðendur setja sér hafa áhrif á umfang og eðli þeirra aðgerða 

sem þeir framkvæma og þeirra gagna sem þeir telja sig þurfa að afla til að geta áritað 

ársreikning.    

Því hærri mikilvægismörk sem endurskoðendur setja sér þeim mun minna verður umfang og 

eðli aðgerða sem þeir þurfa að framkvæma. Það gerir það að verkum að tíminn sem þarf að 

nota til að framkvæma endurskoðunina verður skemmri og hún að sama skapi kostnaðarminni 

fyrir viðskiptavininn. Hins vegar ef endurskoðendur setja sér lægri mikilvægismörk verður 

umfang og eðli aðgerða sem þeir þurfa að framkvæma meiri, sem gerir endurskoðunina 
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tímafrekari og jafnframt kostnaðarsamari. Þannig er öfugt samband milli settra 

mikilvægismarka og umfangs endurskoðunaraðgerða (ISA 320, 2009; McKee og Eilifsen, 

2000). 

Hvað það er sem endurskoðandi telur mikilvægt og hefur meðal annars áhrif á faglegt mat 

hans er skynjun hans á því hverjar þarfir þeirra eru sem lesa og taka ákvarðanir út frá 

reikningsskilum (Chong, 1992; ISA 320, 2009). 

Endurskoðandi verður hér að ganga út frá því að notandi reikningsskila: 

1. Hafi þekkingu á umræddu fyrirtæki, starfsemi og bókhaldi þess og vilja til að 

kynna sér fyrirliggjandi reikningsskil. 

2. Hafi skilning á því að reikningsskil eru undirbúin, sett fram og endurskoðuð 

með hliðsjón að ákveðnum mikilvægismörkum. 

3. Þekki til þeirrar óvissu sem felist í mælingum á fjárhæðum sem meðal annars 

byggjast á áætlun, mati og framtíðarsýn fyrirtækis. 

4. Taki raunhæfar efnahagslegar ákvarðanir á grundvelli fyrirliggjandi upplýsinga í 

reikningsskilum. 

(ISA 320, 2009) 

Ákvörðun um mikilvægismörk fer hér eftir fram í ákveðnum skrefum. Mikilvægismörk eru 

fyrst gerð fyrir reikningsskilin í heild sinni en síðar getur endurskoðandi sett nákvæmnismörk 

fyrir ákveðnar færslur, liði og skýringar í ársreikningi (ISA 320, 2009). 

2.6 Mikilvægismörk fyrir reikningsskilin í heild sinni 

Ákvörðun um mikilvægismörk fer fyrst fram við gerð endurskoðunaráætlunar og með þeim 

hætti að stjórn fyrirtækja og endurskoðendur ákveða óháð hvor öðrum þau mikilvægismörk 

sem miða eigi við (Brennan og Gray, 2005).  

Endurskoðendur miða við ákveðinn lið eða ákveðna liði í reikningsskilum eða við svokölluð 

viðmið (e. benchmark) þegar ákvörðun um mikilvægismörk eru tekin fyrir reikningsskilin í 

heild sinni. 
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2.6.1 Viðmið 

Við ákvörðun mikilvægismarka reikningsskilanna í heild sinni nota endurskoðendur ákveðin 

viðmið. Þessi viðmið eru megindlegir (e. quantitative) þættir ársreiknings og 

upphafspunkturinn í ákvörðun mikilvægismarka (Vorhies, 2005).  

2.6.1.1 Megindlegir þættir 

Flestir endurskoðendur nota megindlega þætti sem viðmið þegar verið er að ákveða 

mikilvægismörk (Vorhies, 2005). Þessi viðmið eru mismunandi liðir úr reikningsskilum 

fyrirtækja en ákvörðunin um hver þeirra er notaður fer eftir faglegu mati endurskoðenda 

(Iskandar og Iselin, 1999). Þessir liðir geta verið heildareignir, skuldir, eigið fé, heildartekjur 

eða gjöld (ISA 320, 2009).  

Algengustu liðir reikningsskilanna sem endurskoðendur miða við eru heildartekjur, 

heildareignir, hagnaður og eigið fé (Chewning og Higgs, 2002).  

Fyrstu rannsóknirnar um mikilvægismörk komu fram á sjötta áratugnum. Rannsóknirnar 

beindust að því að kanna hvaða áhrif mismunandi val á fjármagnsliðum hefði á 

mikilvægismörk (Holstrum og Messier, 1982).  

Í byrjun áttunda áratugarins var gerð könnun meðal endurskoðenda í Bandaríkjunum og 

Kanada og í kjölfarið var mælt með eftirfarandi leiðbeiningum um val á viðmiði við 

ákvörðun mikilvægismarka. Viðmið sem mælt var með voru hagnaður fyrir skatt, 

heildartekjur, heildareignir eða bókfært eigið fé fyrirtækis (Pany og Wheeler, 1989).   

Á áttunda áratugnum sýndu rannsóknir einnig að endurskoðendur notuðu í flestum tilvikum 

hagnað eftir skatt sem viðmið, að minnsta kosti innan opinberra fyrirtækja (Holstrum og 

Messier, 1982). Enn í dag sýna rannsóknir að hagnaður eftir skatt er það viðmið sem 

endurskoðendur telja hvað mikilvægast að nota þegar leggja á mat á mikilvægismörk 

(Iskandar og Iselin, 1999; Curtis og Hayes, 2002; Messier, Martinov-Bennie og Eilifsens, 

2005). 

Skiptar skoðanir hafa einnig verið um mikilvægi einstakra liða í reikningsskilum sem viðmið 

til að ákvarða mikilvægismörk. Sumir hafa mælt með að heildartekjur séu notaðar sem 

viðmið meðan aðrir hafa talið heildareignir vera betri kost (Holstrum og Messier, 1982; 
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Chewning, Pany og Wheeler, 1989; Gleason og Mills, 2002). Þá hefur verið mælt með 

heildareignum eða heildartekjum sem viðmiði fremur en hagnaði við ákvörðun á 

mikilvægismörkum. Ástæðan er að heildareignir og heildartekjur sem slíkar eru stöðugri frá 

einu ári til annars samanborið við hagnað og því betur til þess fallnar að nota við mat á 

mikilvægismörkum (Chewning og Higgs, 2002). 

2.6.1.2 Eigindlegir þættir 

Þar sem erfiðara er að nota eigindlega þætti frekar en megindlega eru þeir síðarnefndu frekar 

notaðir þegar verið er að ákveða hvaða viðmið eigi að nota til að ákvarða mikilvægismörk 

(Vorhies, 2005). Það er hins vegar mikilvægt að endurskoðendur taki einnig tillit til 

eigindlegra þátta sem geta hækkað eða lækkað mikilvægismörkin (McKee og Eilifsen, 2000; 

Chewning and Higgs, 2002; ISA 320, 2009).  

Við val á viðmiði þarf endurskoðandi að horfa til eftirfarandi þátta: 

1. Væntanlegir notendur reikningsskila og hvaða atriði horft er til við skoðun á 

þeim. Til að mynda ef notendur horfa til afkomu fyrirtækis þá hafa 

endurskoðendur tilhneigingu til að einblína á hagnað, heildartekjur og eignir 

þess. 

2. Eðli starfseminnar, líftíma fyrirtækis og í hvernig efnahagslegu umhverfi 

fyrirtækið starfar. 

3. Eignarhald og fjármögnun (skuldir eða eigið fé) fyrirtækis. Ef fyrirtæki er 

einvörðungu fjármagnað á skuldum fremur en eigin fé er líklegt að notendur 

leggi meiri áherslu á eignir og kröfur sem á því hvíla en á hagnað þess. 

4. Hlutfallslegar sveiflur á liðum reikningsskilanna. 

(ISA 320, 2009) 

Þegar ákvörðun um viðmið er tekin er gjarnan horft til upplýsinga sem fram koma í nýjasta 

milliuppgjöri fyrirtækis eða ársreikningi þess fyrir síðasta ár. Hagnaður fyrir skatt er oft notað 

hjá fyrirtækjum sem rekin eru í hagnaðarskyni en ef hagnaður er ekki mikill eða 

sveiflukenndur milli ára geta önnur viðmið verið meira viðeigandi eins og heildarhagnaður 

eða heildartekjur (ISA 320, 2009).  
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Endurskoðunarfyrirtækið Ernst & Young hefur gefið út leiðbeiningar um hvernig mat á 

mikilvægismörkum eigi að fara fram innan þeirra dyra. Samkvæmt þeim taka 

endurskoðendur ákvörðun út frá sjónarmiðum og væntingum notenda reikningsskilanna en 

einnig er haft í huga tilgangur og einkenni þess fyrirtækis sem um ræðir. Með ofangreint í 

huga er valinn grunnur sem er byggður á hagnaði (hagnaður fyrir skatt, heildarágóði), verkum 

eða kostnaði (heildartekjur og heildargjöld) eða fjármagni (eigið fé og heildareignir) 

fyrirtækis. (Stefán Þ. Björnsson, endurskoðandi Ernst & Young, munnleg heimild, 

tölvupóstur, 16. október 2014). 

2.6.2 Viðmiðunarmörk 

Til að ákvarða hvaða hlutfall beita eigi á viðmið eða á einstaka liði í reikningsskilum hafa 

nokkrar leiðir verið nefndar og verður þeim nú gerð nánari skil (McKee og Eilifsen, 2000).  

2.6.2.1 Þumalfingursreglur 

Þegar notast er við þumalfingursreglur er ákveðnu hlutfalli af tilteknu viðmiði notað til að 

ákvarða mikilvægismörk. Endurskoðunarfyrirtæki setja sér nokkrar slíkar reglur þar sem 

ákveðið hlutfall fylgir ákveðnu viðmiði og síðan er það endurskoðandans að velja hvaða 

viðmið er mest viðeigandi að nota hverju sinni að teknu tilliti til eigindlegra þátta. Dæmi um 

slíkar þumalfingursreglur eru 5% af hagnaði fyrir skatt, 0,5% af heildareignum, 1% af eigin 

fé og 0,5% af heildartekjum (Pany og Wheeler, 1989). Þá má sjá tölur eins og 5% af hagnaði 

eftir skatt, 0,5% af heildartekjum, 0,5% af heildareignum og 1% af eigin fé fyrirtækis (Popa, 

Span, Dumitru, Dumitru og Filip, 2013). 

Lengi vel notuðu endurskoðendur 5% regluna sem einhvers konar þumalfingursreglu til að 

setja viðmiðunarmörk við ákvörðun mikilvægismarka. Skekkja sem var undir 5% af hagnaði 

fyrirtækja eftir skatt var þannig talin óveruleg og skipti því ekki máli, á meðan skekkjur sem 

voru yfir 10% voru taldar verulegar (Blokdijk o.fl., 2003).  

2.6.2.2 Breytileg viðmiðunarmörk 

Breytileg viðmiðunarmörk svipar til þumalfingursreglna nema hvað hér setja endurskoðendur 

sér viðmiðunarmörk sem spanna bil þar sem tekið er tillit til stærðar fyrirtækja. Hér meta 

endurskoðendur í hverju tilviki fyrir sig hvar á bilinu eigi að setja viðmiðunarmörkin. Þeim 

mun stærra sem fyrirtækið er, að teknu tilliti til hagnaðar, þeim mun lægri eru 
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viðmiðunarmörkin sett. Dæmi um slík viðmiðunarmörk voru gefin út af Félagi löggiltra 

endurskoðenda í Kanada samanber töflu 1 (Pany og Wheeler, 1989).   

Tafla 1. Hagnaður fyrirtækis og viðmiðunarmörk  

Hagnaður ($) Viðmiðunarmörk (%) 

< 20.000 2-5 

20.000 – 1.000.000 1-2 

1.000.000 – 100.000.000 0,5-1 

> 100.000.000 <0,5 

2.6.2.3 Blönduð aðferð 

Með blandaðri aðferð sem var fyrst lýst árið 1985 nota endurskoðendur nokkrar einstakar 

„þumalfingursreglur“ og meta síðan hlutfallslega skiptingu hvers og eins liðar. Tekið er 

meðaltal  viðmiða þar sem hvert þeirra hefur t.d. 25% vægi ef þau eru fjögur alls (Pany og 

Wheeler, 1989).  

2.6.2.4 Formúlu aðferð 

Að lokum er talað um svokallaða formúlu aðferð sem er byggð á tölfræðigreiningu 

viðmiðunarmarka margra fyrirtækja. Þar sem viðmiðunarmörk einstakra fyrirtækja byggjast á 

„þumalfingursreglum“ er hér um að ræða óbeina meðaltalstaðferð samanber ofan. Dæmi um 

þessa aðferð er aðferð sem KPMG var með í kringum 1998 þar sem mikilvægismörkin voru: 

1,84 x (eignir eða tekjur – það sem er hærra er sett í veldið 2/3) (McKee og Eilifsen, 2000).  

2.6.3 Leiðbeinandi viðmiðunarmörk 

Flest endurskoðunarfyrirtæki hafa eigin leiðbeiningar um viðmið og hlutfall sem 

endurskoðendur fylgja þegar ákvörðun um mikilvægismörkin eru tekin og það getur verið 

munur á milli einstakra endurskoðunarfyrirtækja (Chewning og Higgs, 2002).  

Leiðbeinandi viðmiðunarmörk sem nefnd hafa verið eru til að mynda: 

1. Fyrirtæki rekin í hagnaðarskyni (e. profit oriented entity): 5% af hagnaði fyrir 

skatt eða 0,5-1% af heildartekjum. 

2. Fyrirtæki sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni (e. not for profit entity): 0,5-1% af 

heildarútgjöldum eða heildartekjum. 
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3. Fyrirtæki sem eru rekin á verðbréfasjóðum (e. entity in the mutual fund 

industry): 0,5-1% af bókfærðu eigin fé. 

(Nolan, 2005) 

Í Gæðahandbók Endurskoðunar og ráðgjafar ehf. (2012) má sjá viðmiðunarmörk sem liggja 

til grundvallar við ákvörðun á mikilvægismörkum, litið til einstakra liða í reikningsskilum 

samanber töflu 2.  

Tafla 2. Viðmiðunarmörk einstakra liða í reikningsskilum hjá Endurskoðun & ráðgjöf ehf. 

Liður í reikningskilum (viðmið) Viðmiðunarmörk (%) 

Velta 0,5-1 

Heildartekjur 1,5-3 

Hagnaður eftir skatt 5-10 

Heildareignir 0,5-1 

Eigið fé 5-10 

Endurskoðunarfyrirtækið Ernst & Young ehf. hefur sett sér leiðbeiningar þar sem 

viðmiðunarmörk eru háð þáttum eins og því hvort félagið sem um ræðir er skráð á markað 

eða ekki. Dæmi um viðmiðunarmörk þeirra má sjá í töflu 3 (Stefán Þ. Björnsson, 

endurskoðandi Ernst & Young, munnleg heimild, tölvupóstur, 16. október 2014). 

Tafla 3. Viðmiðunarmörk hjá Ernst & Young ehf. fyrir skráð og ekki skráð félög  

 Viðmiðunarmörk (%) 

 Skráð félög Ekki skráð félög 

Hagnaður fyrir skatt 5-8 5-10 

Rekstarhagnaður (EBIT*) 5-8 5-10 

EBITDA** 2-3 2-5 

Brúttó ágóði 1-2 1-4 

Rekstrargjöld (operating expenses) 0,5-1 0,5-2 

Heildartekjur 0,5-1 0,5-2 

Eigið fé 1-2 1-5 

Heildareignir 0,5-1 0,5-2 

*EBIT (e. earnings before interest and taxes): Afkoma áður en tekið er tilliti til vaxtagreiðslna, vaxtatekna og skattgreiðslna. 
**EBITDA (e. earnings before interest, tax, depreciation and amortization): Afkoma áður en tekið er tillit til vaxtagreiðslna og vaxtatekna, 

skattgreiðslna, afskrifta og afborgana. 

Ofangreind viðmiðunarmörk hjá Ernst & Young ehf. eru eins og taflan gefur til kynna 

breytileg og þau geta verið lægri eða hærri mörkin háð öðrum eigindlegum þáttum sem 

endurskoðendur þurfa að taka tillit til við ákvörðun mikilvægismarka. 
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Þegar viðmið og hlutfall af því hefur verið valið þá geta endurskoðendur hækkað eða lækkað 

þetta hlutfall þegar mikilvægismörk eru ákvörðuð. Í þeim tilvikum er tekið tillit til 

eigindlegra þátta. Tafla 4 sýnir hvernig þessu getur verið háttað.  

Tafla 4.   Þættir sem hafa áhrif á viðmiðunarmörkin til hækkunar eða lækkunar mikilvægismarka hjá 

Ernst & Young ehf. 

Margir Fjöldi hluthafa Fáir 

Já Viðskiptaskuldir eða lánasamningar Nei 

Já Líklegt að fari á markað innan 2-3 ára Nei 

Óstöðugt Viðskiptaumhverfi Stöðugt 

Vafasamt Lífvænleiki starfseminnar Gott 

Mikil Utanaðkomandi fjármögnun Takmörkuð 

Lægri Mikilvægismörk Hærri 

Ef fjöldi hluthafa til að mynda væru fáir væru mikilvægismörkin sett hærri en 

viðmiðunarmörkin og öfugt ef hluthafar væru margir en þá væri líklegra að endurskoðandi 

lækkaði viðmiðunarmörkin við ákvörðun mikilvægismarka. Það sama á við ef lánasamningar 

eru til staðar og enn frekar ef það eru skilmálar í þeim þá er líklegra að endurskoðendur lækki 

mikilvægismörkin vegna þess að smáar skekkjur geta valdið því að þeir nái ekki að uppfylla 

skilmálana. Óstöðugt viðskiptaumhverfi er annað sem getur verið þess valdandi að 

endurskoðendur velji að lækka mikilvægismörkin þar sem slíkar kringumstæður geta aukið 

líkur á skekkjum (Stefán Þ. Björnsson, endurskoðandi Ernst & Young, munnleg heimild, 

tölvupóstur, 16. október 2014). 

Samkvæmt leiðbeiningum KPMG ehf. eru mikilvægismörkin fyrst ákveðin fyrir 

reikningsskilin í heild en síðan er farið í að skoða hversu viðeigandi sú fjárhæð er með því að 

athuga hlutfallið af völdu viðmiði og það síðan skráð (Hjördís Ýr Ólafsdóttir, endurskoðandi 

KPMG, munnleg heimild, tölvupóstur, 23. október 2014). 

Ákvörðun um hlutfall af völdu viðmiði er faglegt mat endurskoðenda (ISA 320) 

Viðmiðunarmörk hjá KPMG ehf. sem ætlað er að vera leiðbeinandi eru annars vegar nettó 

viðmið og hlutfallið þá 3-10% og hins vegar heildarviðmið og hlutfallið 0,5-3%. 

Viðmiðunarmörk geta síðan legið utan við þetta hlutfall en þættir sem geta haft áhrif til 

lækkunar eða hækkunar þeirra má sjá í töflu 5 (Hjördís Ýr Ólafsdóttir, endurskoðandi 

KPMG, munnleg heimild, tölvupóstur, 23. október 2014).  
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Tafla 5. Þættir sem hafa áhrif á viðmiðunarmörkin til hækkunar eða lækkunar mikilvægismarka hjá 

KPMG ehf. 

 Hækkun Lækkun 

Eignahald og/eða stjórn Á höndum fárra aðila 

Rekstur tengdur 

almannahagsmunum / fyrirhuguð 

skráning fyrirtækis í 

fyrirsjáanlegri framtíð 

Skuldafyrirkomulag 

Takmarkaðar skuldir 

Aðgangur lántakenda að 

upplýsingum stjórnar og ekki 

fullt traust á endurskoðun 

ársreikninga 

Opinberar viðskiptaskuldir 

Lánasamningar viðkvæmir fyrir 

afkomu  

Viðskiptaumhverfi 

Stöðugt 

Einfaldir verk- og viðskiptaferlar 

Takmarkaður fjöldi afurða 

Sjálfbær starfsemi 

Sveiflukennt 

Flóknir verkferlar og flókið 

viðskiptaumhverfi 

Stjórnmálalegur óstöðugleiki 

Aðrir þættir 

Engar fjármálaeftirlitsstofnanir 

Fáar breytingar hafa verið meðal 

hagsmunaaðila eða væntanlegar 

Fáir utanaðkomandi notendur 

ársreiknings 

Reglugerðarumhverfi 

Áform um skráningu verðbréfa 

Nýleg eða væntanleg sala á 

fyrirtæki 

Áhrif sem rangfærslur gætu haft 

á hagnað á hlut og hversu mikil 

sú breyting hefði á notendur 

ársreiknings 

Þau viðmið sem PwC horfa til er einkum hagnaður eða tap fyrir skatt af hefðbundinni 

starfsemi fyrirtækja sem rekin eru í hagnaðarskyni. Hins vegar er það viðmið ekki alltaf 

ákjósanlegt og þá er oft litið til annarra viðmiða. Þar er tekið tillit þátta eins og þeirrar 

atvinnustarfsemi sem um ræðir, hvort viðskiptaumhverfi er stöðugt eða sveiflukennt og 

hverjir væntanlegir notendur ársreikninga fyrirtækja eru. Aðrir liðir ársreiknings sem koma til 

greina þegar kemur að ákvörðun mikilvægismarka fyrir reikningsskilin í heild eru 

eftirfarandi: heildartekjur, rekstrargjöld, brúttó ágóði, afkoma áður en tekið er tillit til 

vaxtagreiðslna og vaxtatekna, skattgreiðslna, afskrifta og afborgana (EBITDA: e. earnings 

before interest, tax, depreciation and amortization), veltufjármunir, heildareignir, eigið fé, 

handbært fé frá rekstri, hlutfall skulda og eigin fjár (e. debt-to-equity ratio) og hagnaður eftir 

skatt sem hlutfall af eigin fé (e. return on equity ratio) (Ljósbrá Baldursdóttir, sviðsstjóri 

endurskoðunar, munnleg heimild, tölvupóstur, 27. október 2014). 

Þegar endurskoðendur hjá PwC ákveða hvaða hlutfall af viðmiði skuli nota við ákvörðun 

mikilvægismarka þá hafa þeir til hliðsjónar leiðbeinandi þumalfingursreglur. Fyrir fyrirtæki 
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sem rekin eru í hagnaðarskyni er gjarnan miðað við 5% af hagnaði eða tapi fyrir skatt. Fyrir 

fyrirtæki sem hins vegar eru ekki rekin í hagnaðarskyni er að jafnaði miðað við 1% af 

heildarútgjöldum eða heildartekjum eða allt að 0,5% af heildareignum. Fyrir önnur fyrirtæki 

en þau sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni eru tekjur eða heildarútgjöld gjarnan notuð sem 

viðmið og venjan að nota 1% af heildartekjum eða heildarútgjöldum. Þar sem heildareignir 

eru notaðar sem viðmið er venjan að nota 1% af heildareignum. Þegar EBITDA er notað sem 

viðmið er hlutfallið 2,5% (Ljósbrá Baldursdóttir, sviðsstjóri endurskoðunar, munnleg 

heimild, tölvupóstur, 27. október 2014). 

2.7 Nákvæmnismörk  

Með nákvæmnismörkum (e. performance materiality) fyrir reikningsskilin í heild sinni er átt 

við þegar endurskoðandi setur mikilvægismörk þar sem hann hefur tekið tillit til þeirrar 

áhættu að í þeim finnist skekkjur sem ekki hafa fundist og hafi ákveðið eðli, tíma og umfang 

hvað varðar frekari endurskoðunaraðgerðir. Nákvæmnismörkin eru lægri fjárhæð en sú sem 

sett var fyrir mikilvægismörkin fyrir reikningsskilin í heild sinni. Þegar endurskoðandi 

framkvæmir endurskoðunina er hún unnin út frá nákvæmnismörkum til þess að minnka líkur 

á því að óleiðréttar og ógreindar skekkjur myndi hærri fjárhæð en mikilvægismörkin fyrir 

reikningsskilin í heild sinni gera (ISA 320, 2009).  

Ef endurskoðun er eingöngu ætlað að finna stakar verulegar skekkjur þá er hætta á að horft sé 

framhjá óverulegum skekkjum. Þessar óverulegu skekkjur geta þegar þeim er safnað saman 

orðið til þess að mikilvægismörkin fyrir reikningsskilin í heild verði ranglega ákvörðuð. Hér 

skapast hætta á að ekkert svigrúm verði fyrir hugsanlegar óleiðréttar og ógreindar skekkjur 

(ISA 320, 2009). 

Ákvörðun um nákvæmnismörk þarfnast faglegs álits því hér er ekki um einfalda 

reikningsaðgerð að ræða. Ákvörðunin byggist meðal annars á þekkingu endurskoðenda á 

þeirri starfsemi sem um ræðir en auk þess á eðli og umfangi þeirra skekkja sem voru til staðar 

úr fyrri reikningsskilum og þar með væntingum þeirra til hugsanlegra skekkja á endurskoðun 

núverandi reikningsskila (ISA 320, 2009).  

Nákvæmnismörkin eru gjarnan ákvörðuð sem 50-75% af mikilvægismörkun fyrir 

reikningsskilin í heild sinni. Tekið er tillit til sömu þátta við ákvörðun nákvæmnismarka og 

fyrir mikilvægismörk reikningsskila í heild sinni (Eilifsen, Messier, Glover og Pravitt, 2014).  
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2.8 Óverulegar skekkjur  

Endurskoðendur ákveða hvaða mörk eigi að vera á samanlögðum skekkjum sem þeir telja 

óverulegar (e. trivial misstatements) og sem þeir telja ekki þörf á að séu skoðaðar nánar. 

Fjárhæðin sem um ræðir er yfirleitt ákveðið hlutfall og oftast verulega undir þeim 

mikilvægismörkum reikningsskila í heild sinni sem endurskoðendur hafa ákveðið 

(International Standard on Auditing 450: Evaluation of misstatements identified during the 

audit [ISA 450], 2009).  

2.9 Mikilvægismörk einstakra reikningsliða  

Þegar endurskoðandi hefur sett mikilvægismörk reikningsskilanna í heild sinni og 

nákvæmnismörk gæti hann valið að dreifa þeim á liði ársreikningsins og á skýringar.  

Þættir sem geta haft áhrif á ákvörðun endurskoðenda um hvort ástæða sé til að setja 

mikilvægismörk á einstaka liði ársreiknings eru meðal annars: 

1. Hvort lög, reglugerðir eða rammi reikningsskilanna hafi áhrif á væntingar 

notenda þeirra er varða mælingar eða upplýsingagjöf tiltekinna liða (t.d. um 

viðskipti tengdra aðila, um starfskjör stjórnenda og stjórnar). 

2. Lykilskýringar tengdar þeirri atvinnustarfsemi sem fyrirtækið starfar í (t.d. 

rannsóknar- og þróunarkostnaður lyfjafyrirtækis).  

3. Hvort athygli beinist að ákveðnum þáttum í rekstri fyrirtækis sem er birt 

aðskilið í ársreikningi (t.d. nýleg kaup á fyrirtæki).   

(ISA 320, 2009) 

2.10 Endurmat á mikilvægismörkum 

Endurskoðendur geta þurft að endurmeta mikilvægismörkin fyrir reikningsskilin í heild (og ef 

við á mikilvægismörk fyrir færslur, innistæður eða skýringar) ef upp koma breytingar á 

aðstæðum (ákvörðun um ráðstöfun á stórum hluta rekstursins) og ef nýjar upplýsingar koma 

fram eða breytingar verða á skilningi endurskoðenda á rekstri eða starfsemi fyrirtækis við 

endurskoðunina (ISA 320, 2009). Þannig gætu endurskoðendur þurft að lækka eða hækka 

mikilvægismörkin.  

Þegar endurskoðendur setja mikilvægismörk fyrir reikningsskilin í heild hafa þeir meðal 

annars í huga notendur reikningsskilanna og hvaða ákvarðanir þeir gætu tekið í ljósi þess sem 
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þar kemur fram auk stærðar fyrirtækis, heildareigna, veltu og fjárhagsstöðu. Eins og gefur að 

skilja þá getur verið til staðar vanþekking á þessum þáttum þegar endurskoðendur undirbúa 

endurskoðunaráætlun sína sem getur aftur skapað vandamál. Þess vegna þurfa 

endurskoðendur stundum að endurmeta val sitt á mikilvægismörkun eftir því sem líður á 

endurskoðunina (ISA 320, 2009). 

Ef endurskoðendur álykta að mikilvægismörk fyrir reikningsskilin í heild hefðu þurft að vera 

lægri en upphaflega var ákveðið þá skulu þeir ákvarða hvort nauðsynlegt sé að endurmeta 

nákvæmnismörkin og hvort eðli, tími og umfang frekari endurskoðunaraðgerða eigi enn við 

eða hvort þær þurfi að taka breytingum (ISA 320, 2009).  

2.11 Stærð endurskoðunarfyrirtækja og mikilvægismörk 

Þegar rætt er um stóru endurskoðunarfyrirtækin er verið að vísa til þeirra sem taka inn 

meirihluta heildartekna starfsgreinarinnar (Bjarni Frímann Karlsson, 2010). Frá árinu 1987 

hefur þeim fækkað úr átta í fjögur samanber umræðu hér að framan. Rannsóknir hafa sýnt að 

þegar skoðaður er samanburður á milli einstakra endurskoðunarfyrirtækja, hvað stærð varðar 

þá, má sjá mun á vali á mikilvægismörkum þeirra á milli. Upp úr síðustu aldamótum voru 

borin saman mikilvægismörk hjá fimm stóru endurskoðunarfyrirtækjunum við sett 

mikilvægismörk hjá minni endurskoðunarfyrirtækjunum. Rannsóknin sýndi að fimm stóru 

endurskoðunarfyrirtækin settu sér lægri mikilvægismörk samanborið við þau sem voru minni. 

Mikilvægismörk voru hærri hjá viðskiptavinum með meiri umsvif en lægri hjá viðskipavinum 

með flókna starfsemi og hjá stóru endurskoðunarfyrirtækjunum samanborið við þau sem voru 

minni. Samandregið ályktuðu rannsakendur að gæði endurskoðunar hjá stóru 

endurskoðunarfyrirtækjunum væru meiri en hjá minni fyrirtækjunum (Blokdijk o.fl., 2003). 

Hjá stóru endurskoðunarfyrirtækjunum er allt ferlið skipulagðara en hjá minni fyrirtækjunum. 

Eftir því sem endurskoðunarfyrirtækin verða stærri og umfangsmeiri eykst þörf þeirra fyrir 

meira regluverk kringum starfsemina sem og þörf þeirra til að stýra gæðum 

endurskoðunarferilsins. Hvoru tveggja hefur í för með sér að stærri endurskoðunarfyrirtækin 

setja sér lægri mikilvægismörk en þau sem eru minni (Power, 2003).  

Þegar endurskoðendur setja sér lægri mikilvægismörk gera þeir ráð fyrir að það séu fleiri en 

færri þættir í ársreikningnum sem þurfi að skoða og að fjárhæð skekkjunnar sem notendur 
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reikningsskilanna þola lægri. Ákvörðunin um lægri mikilvægismörk hefur þannig í för með 

sér meiri vinnu fyrir endurskoðendur (Chong, 1992).  

Í annarri rannsókn frá 9. áratug síðustu aldar kom hins vegar fram tilhneiging til að stærri 

endurskoðunarfyrirtæki ákvörðuðu hærri mikilvægismörk en þau sem minni voru. Þessar 

niðurstöður sem voru ekki í samræmi við aðrar rannsóknir ber þó að taka með fyrirvara þar 

sem úrtak fyrirtækja endurskoðuð af minni endurskoðunarfyrirtækjum var lítið. Í sömu 

rannsókn kom einnig fram að endurskoðendur hjá minni endurskoðunarfyrirtækjunum gerðu 

breytingar (e. modified) á mati sínu töluvert oftar en endurskoðendur hjá stærri 

endurskoðunarfyrirtækjum (Chewning o.fl., 1989).  

Mayper (1982) fann eins og fleiri að sett mikilvægismörk voru háð því hjá hvaða 

endurskoðunarfyrirtæki viðkomandi vann hjá en einnig að reynsla endurskoðenda skipti þar 

einnig máli.   

2.12 Reynsla endurskoðenda og ákvörðun mikilvægismarka 

Reynsla endurskoðenda er einn af þeim eigindlegu þáttum sem hafa áhrif á faglega 

dómgreind þeirra og þar með ákvörðun mikilvægismarka (Iskandar og Iselin, 1999; Messier 

o.fl., 2005). Meginmarkmið rannsóknar Messier (1983) var að athuga hvort reynsla 

endurskoðenda hefði áhrif á gæði faglegs mats endurskoðunarinnar. Hann flokkaði 

meðeigendur hjá átta stórum endurskoðunarfyrirtækjum og hjá átta minni 

endurskoðunarfyrirtækjum í Bandaríkjunum í þrjá hópa eftir starfsreynslu. Í fyrsta hópnum 

voru meðeigendur með 15 ára eða minni starfsreynslu, í öðrum hópnum voru þeir sem voru 

með 16-20 ára starfsreynslu og í þriðja hópnum voru meðeigendur með meiri starfsreynslu en 

21 ár. Rannsóknir hans sýndu að reynsla endurskoðenda hafði áhrif á mat þeirra á 

mikilvægismörkum.  

Rannsókn Messier (1983) sýndi að endurskoðendur með meiri reynslu hafa tilhneigingu til að 

setja hærri mikilvægismörk meðan þeir sem minni reynslu hafa setji sér gjarnan lægri 

mikilvægismörk. Í kjölfarið hafa aðrir komist að sömu niðurstöðu (Iskandar og Iselin, 1999; 

Messier o.fl., 2005). Skýringin var talin felast í því að þeir endurskoðendur sem hafi meiri 

reynslu séu öruggari og hafi betri skilning á verkefninu þegar ákvörðun um mikilvægismörk 

er tekin (Iskandar og Iselin, 1999).  
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Rannsókn Estes og Reames (1988) sýndi hins vegar að reynsla endurskoðenda auki 

sjálfstraust þeirra í að meta mikilvægismörk en hafi ekki áhrif á ákvörðunina sjálfa. Þeirra 

ályktun var að starfsreynslan sem slík hefði ekki áhrif á mat endurskoðandans á 

mikilvægismörkum.   

Það eru takmörk fyrir því hversu miklum tíma og fjármunum hægt er að nota við 

endurskoðun ársreikninga. Þeim mun ítarlegri sem endurskoðunin er þeim mun 

kostnaðarsamari má áætla að hún verði. Kostnaður hefur því líklegast áhrif á það hvað það er 

sem endurskoðendur ákveða að sé mikilvægt og hvað ekki. Það skiptir því máli að sett 

mikilvægismörk séu vel valin þannig að vinna endurskoðenda sé í samræmi við áætlað 

framlag við endurskoðunina. Þegar endurskoðendur setja mikilvægismörk hafa þeir lagt mat á 

hversu næmur ársreikningurinn er fyrir skekkjum. Þegar sett mikilvægismörk eru lág gera 

endurskoðendur ráð fyrir að skekkjur sem notendur reikningsskila þola séu lægri og þess 

vegna þurfi þeir að framkvæma fleiri endurskoðunaraðgerðir en ella (ISA 320, 2009; McKee 

og Eilifsen, 2000).  

2.13 Atvinnustarfsemi og ákvörðun mikilvægismarka 

Rannsóknir sem hafa skoðað mismunandi atvinnustarfsemi og mikilvægismörk hafa sýnt að 

endurskoðendur sem hafa viðskiptavini sem tilheyra fjármálafyrirtækjum noti lægri 

mikilvægismörk í samanburði við endurskoðendur sem sjá um endurskoðun hjá fyrirtækjum 

sem tilheyra smásölugeiranum (e. retail sector). Í síðarnefnda tilvikinu hafa endurskoðendur 

tilhneigingu til að nálgast verkefnið á íhaldsamari hátt en í því fyrrnefnda þar sem slík 

fyrirtæki tilheyra atvinnustarfsemi með háa markaðsáhættu (Iskandar og Iselin, 1999).  

Þegar gerður var samanburður á milli þjónustufyrirtækja annars vegar og 

framleiðslufyrirtækja hins vegar með tilliti til mikilvægismarka var ekki hægt að sjá að 

atvinnustarfsemin sem slík skýrði þann mun sem hægt væri að sjá á milli þeirra (Chewning 

o.fl., 1989). 
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3 Rannsókn 

Markmið þessa hluta ritgerðarinnar er að gera grein fyrir því hvernig þessi rannsókn var 

unnin. Í upphafi verður gerð grein fyrir þátttakendum rannsóknar, mælitækjum rannsóknar, 

gagnaöflun og síðan úrvinnslu. Að síðustu verður fjallað um siðfræðilega þætti.  

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru allir endurskoðendur sem voru skráðir í Félagi löggiltra 

endurskoðenda (FLE) í október 2014. Samkvæmt Lögum um endurskoðendur nr. 79/2008 

eiga endurskoðendur að hafa með sér fagfélag, FLE, og er öllum endurskoðendum skylt að 

vera þar félagsmenn.  

Félagsmenn FLE starfa ekki allir hjá endurskoðunarfyrirtækjum eða koma að ákvörðun 

mikilvægismarka í starfi sínu. Gera má ráð fyrir að þeir endurskoðendur sem ekki starfa hjá 

endurskoðunarfyrirtækjum komi ekki að ákvörðun mikilvægismarka.  

Heildarfjöldi félagsmanna í FLE í október 2014 var 384. Farið var inn á rsk.is en þar er að 

finna öll skráð endurskoðunarfyrirtæki á Íslandi. Til að athuga hvert hugsanlegt þýði 

rannsóknarinnar væri, voru allir félagsmenn FLE settir inn í töflureikninn Microsoft Excel 

(2010) og þeir flokkaðir eftir því hvort þeir væru starfandi hjá endurskoðunarfyrirtækjum eða 

ekki. Heildarfjöldi löggiltra endurskoðenda sem störfuðu hjá endurskoðunarfyrirtækjum eins 

og skráningin var hjá FLE í október 2014 var 197 og er það þýði rannsóknarinnar eins og 

næst verður komist. 

Svörum frá endurskoðendum var skipt í tvo hópa eftir því hvort þeir væru í vinnu hjá einu af 

stóru endurskoðunarfyrirtækjunum (Deloitte ehf., KPMG ehf., PricewaterhouseCoopers ehf. 

og Ernst & Young ehf.) eða ekki.  

Verður nú þeim fjórum endurskoðunarfyrirtækjum sem skilgreind hafa verið sem stór lýst 

stuttlega. 
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3.2 Fjögur stóru endurskoðunarfyrirtækin á Íslandi 

3.2.1 Deloitte  

Árið 1994 gerðist Deloitte ehf. fullgildur aðili að alþjóða endurskoðunar- og 

ráðgjafafyrirtækinu Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). Starfsemi DTTL er í yfir 

150 löndum en hér á landi starfa um 200 manns á 9 starfstöðvum. Starfsemin nær vítt og 

breytt um landið og eru höfuðstöðvar Deloitte ehf. í Kópavogi. Deloitte býður upp á fjölþætta 

þjónustu meðal annars á sviðum endurskoðunar, reikningsskila, lögfræðiráðgjafar o.fl. („Saga 

Deloitte ehf.: Gæði og heilindi“, e.d.). 

3.2.2 KPMG 

KPMG ehf var stofnað í september árið 1975 en varð hluti af KPMG International 10 árum 

seinna. KPMG International veitir endurskoðunarþjónustu, skattaþjónustu, fjármála- og 

rekstrarráðgjöf í 155 löndum. Á Íslandi eru starfsmenn KPMG um 220 á tólf starfstöðvum en 

höfuðstöðvar þess eru í Borgartúni 27 í Reykjavík. Fyrirtækinu er skipt í þrjú svið en þau eru 

endurskoðunarsvið, skatta- og lögfræðisvið og ráðgjafarsvið („Þetta er KPMG: Um KPMG“, 

e.d.).  

3.2.3 PricewaterhouseCoopers 

PricewaterhouseCoopers (PwC) er alþjóðlegt fyrirtæki með starfsemi í 158 löndum. Hér á 

Íslandi starfa um 100 manns á fjórum starfstöðvum með höfuðstöðvar í Reykjavík að 

Skógarhlíð 12. PwC veitir viðskiptavinum sínum þjónustu á sviði endurskoðunar, 

reikningsskila, fyrirtækjaráðgjafar og skatta- og lögfræðiráðgjafar („PwC í hnotskurn“, e.d.). 

3.2.4 Ernst & Young  

Ernst & Young ehf. hefur starfað á Íslandi síðan árið 2002. Hér á landi starfa 60 manns hjá 

Ernst & Young sem er með starfsemi í Borgartúni 30 í Reykjavík. Þeir veita þjónustu á sviði 

endurskoðunar, ráðgjafar, reikningsskila og skatta- og viðskipta („Welcome to EY Iceland“, 

e.d.). 

3.3 Mælitæki 

Útbúinn var staðlaður spurningalisti á rafrænu formi sem skipt var í tvo hluta (sjá Viðauka 

A).  
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Í fyrri hluta spurningalistans var spurt um bakgrunnsupplýsingar. Spurt var um hjá hvaða 

endurskoðunarfyrirtæki viðkomandi starfar hjá og voru gefnir upp fimm möguleikar, annars 

vegar hvert og eitt þeirra fjögurra stóru og síðan annað. Þá var spurt um kyn og að lokum 

starfsreynslu frá löggildingu en þar voru fimm möguleikar, sá fyrsti 1-5 ár og sá síðasti lengur 

en 21 ár (sjá Viðauka A). 

Í seinni hluta spurningalistans voru spurningar sem fjölluðu um mikilvægismörk. 

Spurningarnar beindust að þeim félögum sem þátttakendur endurskoðuðu á árinu 2013. Hver 

þátttakandi hafði möguleika á að svara fyrir fjögur félög (Verkefni 1-4). Ef þátttakandi hins 

vegar endurskoðaði aðeins tvö félög fyrir árið 2013 þá lauk þátttöku eftir að lokið var við 

svörun á verkefni 2. Spurningar í seinni hlutanum voru eftirfarandi (sjá Viðauka A): 

Atvinnugrein félags sem endurskoðað var? Svarmöguleikar voru sex: fjármálastarfsemi, 

verslun og þjónusta, opinberir aðilar og sveitarfélög, sjávarútvegur, framleiðsla og iðnaður og 

að lokum annað.  

Í kjölfarið var spurt um mikilvægismörk og voru spurningarnar eftirfarandi: 

Hvaða viðmið (e. benchmark) var notað við ákvörðun mikilvægismarka? Gefnir voru sex 

valmöguleikar, fimm mismunandi viðmið (t.d. hagnaður fyrir skatta, heildareignir o.fl.) en 

sjötti valmöguleikinn „annað“ var opinn valmöguleiki þar sem þátttakanda var gefinn 

möguleiki á að setja inn valfrjálst viðmið (sjá Viðauka A). 

Næstu þrjár spurningar voru með opna svarmöguleika þar sem þátttakandi svaraði með eigin 

orðum. 

Hvaða val á % var notað á viðmiðið (e. benchmark)? 

Hvernig var % sem þú ákvarðaðir metin? (Dæmi: Saga um verulegar skekkjur á fyrri árum 

vs. engar skekkjur á fyrri árum) 

Heildarfjárhæð mikilvægismarka (e. overall materiality)? 

Þá voru þátttakendur beðnir um að svara: 

Hver ákvarðaði mikilvægismörkin? Gefnir voru fimm valmöguleikar en þeir voru partner, 

senior manager, manager, senior associate og associate.  

Í næstu spurningu þar sem var opinn svarmöguleiki var spurt: 

Hvernig var performance materiality ákvarðað? 
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Næsta spurning var hálflokuð spurning en næstu tvær spurningar þar á eftir voru lokaðar: 

Voru mikilvægismörkin endurmetin á einhverjum tímapunkti í endurskoðuninni, í samræmi 

við ISA 320 grein 12 og 13? Svarmöguleikar Já eða Nei og ef já þá af hverju. 

Var föst þóknun eða tímaþóknun fyrir endurskoðunina? Svarmöguleikar Föst þóknun eða 

Tímaþóknun. 

Var stjórn/stjórnendum fyrirtækis upplýst um sett mikilvægismörk? Svarmöguleikar Já, Nei 

og Veit ekki. 

Síðasta spurningin var eftirfarandi: 

Endurskoðaðir þú fleiri félög fyrir árið 2013? Svarmöguleikar Já eða Nei 

Ef þátttakandi svaraði „Nei“ þá var þátttöku hans lokið, en ef þátttakandi svaraði „Já“ þá var 

farið í næsta verkefni eða „Verkefni 2“ sem var þá önnur endurskoðun hans fyrir árið 2013. 

Þátttakendur gátu svarað alls fyrir fjögur verkefni. Þannig var það val hvers endurskoðanda 

hvaða verkefni hann svaraði fyrir og veitti endurskoðaða áritun á vegna ársins 2013.  

3.4 Framkvæmd - gagnaöflun 

Áður en hin eiginlega rannsókn fór fram var gerð forprófun á spurningalistanum. 

Spurningalistinn var forprófaður á þremur löggiltum endurskoðendum sem höfðu engar 

athugasemdir fram að færa. 

Spurningalistinn sem var á rafrænu formi var sendur með tölvupósti til formanns FLE 16. 

október 2014 (sjá Viðauka C). Í tölvupóstinum var nethlekkur að spurningalistanum. 

Formaður FLE framsendi tölvupóstinn samdægurs á alla félagsmenn FLE með ósk um 

þátttöku. Einnig var óskað eftir að þeir endurskoðendur sem hefðu með ákvörðun 

mikilvægismarka að gera svöruðu umræddum spurningalista.  

Í bréfi til þátttakenda sem fylgdi með spurningalistanum var stuttlega gerð grein fyrir 

rannsókninni. Þess var getið að fyllsta trúnaðar yrði gætt og að svör einstakra 

endurskoðunarfyrirtækja eða endurskoðenda yrði ekki getið. Auk þess var lögð áhersla á að 

hver og einn endurskoðandi svaraði fyrir sitt fræðasvið. Fylgibréf með spurningalista má sjá í 

viðauka B.  
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Gefnar voru tvær vikur til að svara spurningalistanum en lokað var fyrir hann þann 30. 

október kl. 17:00. Á þeim tveimur vikum sem rannsóknin var í gangi var send út „ítrekun“ til 

þátttakenda, sjá viðauka D.  

3.5 Úrvinnsla 

Þegar lokað var fyrir möguleikann á að svara spurningalistanum var niðurstöðum þeirra 

safnað saman í einn sameiginlegan grunn eða í töflureikninn Microsoft Excel (2010) þar sem 

nöfnum hvers og eins endurskoðunarfyrirtækis var breytt í Big og non-Big eftir því sem við 

átti. Eftir það var hafist handa við að flokka gögnin. Engir tölfræðilegir útreikningar voru 

gerðir.  

3.6 Siðferðilegir þættir 

Í umræddri rannsókn var aflað upplýsinga frá einstaklingum er varða gögn sem þeir vinna 

með. Hvergi kemur fram nafn viðkomandi þátttakanda né fyrir hvaða aðila endurskoðandi 

vann verkið sem hann byggði svör sín á. Þannig var ekki um persónugreinanleg gögn að ræða 

og hvað þennan þátt varðar ekki um nein siðferðileg álitamál að ræða.  

Það kemur hins vegar fram hjá hvaða endurskoðunarfyrirtæki þátttakandi starfar ef það er eitt 

þeirra sem tilheyrir stóru endurskoðunarfyrirtækjunum sem áður hefur verið getið um. 

Þátttakendur voru fullvissaðir í fylgibréfi að í niðurstöðum rannsóknarinnar kæmu hvergi 

fram upplýsingar er hægt væri að tengja við eitthvert þessara endurskoðunarfyrirtækja. Slíkar 

upplýsingar geta verið viðkvæmar og því ber að virða þagnaskylduna. 

Ekki var talin ástæða til að afla leyfa fyrir rannsókninni hjá Persónuvernd eða 

Vísindasiðanefnd.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verða niðurstöður dregnar saman til að kalla fram heildarmynd 

af niðurstöðunum.  

Heildarfjöldi þeirra endurskoðenda sem opnuðu spurningalistann og svöruðu einhverjum 

hluta hans voru 100. Ef tekið er tillit til áætlaðs fjölda þeirra sem starfa hjá 

endurskoðunarfyrirtækjum (n=197) og hugsanlega koma að endurskoðun fyrirtækja þar sem 

ákvörðun mikilvægismarka fer fram þá var þátttakan tæp 51%. Gera má ráð fyrir að þetta 

hlutfall sé nokkuð hærra þar sem líklegt má telja að það séu ekki allir endurskoðendur sem 

komi að ákvörðun mikilvægismarka hjá endurskoðunarfyrirtækjum. Þar sem ekki er hægt að 

fullyrða með vissu um hlutfall svarenda er mikilvægt að taka niðurstöðurnar með varkárni en 

telja verður þó að þær gefi ákveðna hugmynd um hvernig þessum málum er háttað hérlendis. 

4.1 Þátttakendur  

Af 100 svarendum svöruðu allir spurningunni um starfsaldur, 99 um kyn og 98 hjá hvaða 

endurskoðunarfyrirtæki viðkomandi vann hjá. Tafla 6 sýnir alla þá sem svöruðu öllum 

þremur spurningunum (n=94). 

Tafla 6. Starfsaldur og kynjaskipting hjá stóru og litlu endurskoðunarfyrirtækjunum (n=94) 

Starfsaldur (ár) Stór EF
*
 (n=61) Lítil EF

*
 (n=33) 

 Karl Kona Karl Kona 

1-5 14 8 5 1 

6-10 6 6 6 2 

11-15 7 1 5 2 

16-20 4 3 2 1 

>21 10 2 8 1 

Samtals 41 20 26 7 

* EF: Endurskoðunarfyrirtæki 

Eins og tafla 6 sýnir voru karlar (72%) fleiri en konur (28%) bæði hvað varðar stór og lítil 

endurskoðunarfyrirtæki. Hlutfall karla var heldur meira hjá litlu endurskoðunarfyrirtækjunum 

(79%) samanborið við stóru endurskoðunarfyrirtækin (67%). Flestir endurskoðendur (67%) 

höfðu innan við 15 ára starfsaldur. Samkvæmt umræddum tölum virðist sem starfsgreinin 

hafi lengi vel verið frekar karlæg en þær sýna að það eru einkum karlar sem hafa langa 



 

 

 

29 

starfsreynslu sem styður þá ályktun og að konur hafi verið að sækja í sig veðrið á 

undanförnum áratug. 

Í töflu 7 má sjá hvernig kynjaskiptingin var milli stórra og lítilla endurskoðunarfyrirtækja og 

hvernig dreifing kynjanna var eftir því hvaða atvinnustarfsemi var til skoðunar þar sem 

mikilvægismörk voru ákvörðuð.  

Tafla 7. Kynjaskipting þeirra sem koma að endurskoðun reikningsskila fyrir mismunandi 

atvinnustarfsemi að teknu tilliti til stærðar endurskoðunarfyrirtækja (n=71) 

 Stór EF
*
 (n=64) Lítil EF

*
 (n=7) 

 Karl Kona Karl Kona 

Fjármálastarfsemi 5 5 2 0 

Verslun og þjónusta 15 5 0 0 

Opinberir aðilar og sveitarfélög 6 3 3 0 

Sjávarútvegur 4 1 0 0 

Framleiðsla og iðnaður 7 1 1 0 

Annað 10 2 1 0 

* EF: Endurskoðunarfyrirtæki 

Tafla 7 sýnir að það eru einkum karlar sem koma að endurskoðun fyrirtækja með 

mismunandi atvinnustarfsemi óháð stærð endurskoðunarfyrirtækja. Í þremur tilvikum þegar 

atvinnustarfsemi var skoðuð hjá litlu endurskoðunarfyrirtækjunum kom ekki fram hvert kyn 

endurskoðandans var og því er ekki hægt að útiloka að kona hafi ekki verið meðal þeirra. 

Í Bandaríkjunum eru konur um 50% endurskoðenda en hlutfall þeirra sem meðeigendur 

meðal fjögurra stærstu endurskoðunarfyrirtækjanna er aðeins á bilinu 15-20% („Knowledge 

Center: Women in Accounting“, e.d.). 

4.2 Viðmið 

Þau viðmið sem endurskoðendur hjá stóru endurskoðunarfyrirtækjunum notuðu til að ákvarða 

mikilvægismörk koma fram í töflu 8. Hagnaður eftir skatt var eitt af þeim viðmiðum sem 

endurskoðendur höfðu möguleika á að svara en enginn af þeim sem svöruðu 

spurningalistanum notaði það sem viðmið sem skýrir af hverju það viðmið kemur ekki fram í 

töflu 8. 
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Tafla 8. Fjöldi viðmiða hjá stóru endurskoðunarfyrirtækjunum fyrir mismunandi atvinnustarfsemi þar 

sem mikilvægismörk voru ákvörðuð (n=64) 

 Viðmið 

 
Hagnaður 

fyrir skatt 

Heildar-

eignir 

Heildar-

tekjur 
Eigið fé 

Ekki 

uppgefið 

Fjármálastarfsemi (n=10) 3 5 0 0 2 

Verslun og þjónusta (n=20) 6 0 11 0 3 

Opinberir aðilar og sveitarfélög (n=9) 0 3 3 3 0 

Sjávarútvegur (n=5) 0 1 4 0 0 

Framleiðsla og iðnaður (n=8) 2 0 6 0 0 

Annað (n=12) 1 5 3 1 2 

Niðurstöður sýna að það voru einkum heildareignir og hagnaður fyrir skatt sem horft var til 

við ákvörðun mikilvægismarka þegar um var að ræða fjármálastarfsemi. Þegar um verslun og 

þjónustu og framleiðslu og iðnað var að ræða þá voru það einkum hagnaður fyrir skatt og 

heildartekjur sem horft var til. 

Í þeim tilvikum sem ekki var valið eitt af uppgefnum viðmiðum voru eftirfarandi viðmið 

tiltekin. Fyrir fjármálastarfsemi var miðað við hreina eign til greiðslu lífeyris (n=1) og tekjur 

(n=1). Fyrir verslun og þjónustu (n=3) var í fyrsta tilvikinu um að ræða framleiðslufélag sem 

ekki var rekið í hagnaðarskyni en þess í stað horft til framleiðslugetu þess. Félagið sem var 

hluti af stærri samstæðu var fjármagnað með eigin fé og af móðurfélagi. Hér var 

heildarkostnaður viðmiðið (n=1). Í tilviki tvö var viðmiðið tekjur (30%) og veltufjármunir 

(70%). Í þriðja tilvikinu var tekið meðaltal af tekjum, eignum, hagnaði eftir skatt og eigin fé. 

Undir annað var um að ræða hjúkrunarheimili og viðmiðið fjárframlög ríkissjóðs (n=1). Í  

einu tilviki var ekkert viðmið gefið upp. 

Hjá litlu endurskoðunarfyrirtækjunum voru það hagnaður fyrir skatt fyrir fjármálastarfsemi 

(n=1) og framleiðslu og iðnað (n=2), hagnaður eftir skatt fyrir annað (n=1), heildartekjur 

fyrir opinbera aðila og sveitarfélög (n=3) og fyrir framleiðslu og iðnað (n=2). Í einu tilviki 

var ekki valið eitt af uppgefnum viðmiðum en það átti við um fjármálstarfsemi. Þar var gefið 

upp „mismunandi viðmið“.  

Þessar niðurstöður eru í heildina í samræmi við það sem aðrar rannsóknir sýna en hagnaður 

fyrir skatt, heildartekjur og heildareignir eru algengustu viðmiðin sem horft er til við 

ákvörðun mikilvægismarka (Pany og Wheeler, 1989; Gleason og Mills, 2002). Það vekur 
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eftirtekt að hagnaður eftir skatt hafi ekki verið meðal þeirra viðmiða sem notast er við en 

margir telja það vera eitt af þeim mikilvægari viðmiðum sem notað er til að leggja mat á 

mikilvægismörkin (Messier o.fl., 2005). 

4.3 Hlutfall 

Það hlutfall af viðmiði sem stóru endurskoðunarfyrirtækin nota koma fram í töflu 9. Taflan 

sýnir miðgildi hlutfalls fyrir hvert viðmið, síðan lægsta og hæsta gildið. Fjöldinn sem kemur 

fram aftan við hvert viðmið sýnir fjölda einstakra viðmiða en fjöldi viðmiða sem mynda 

miðgildið í töflu er n. Þannig kom hagnaður fyrir skatt 12 sinnum fyrir sem uppgefið viðmið 

en í 11 tilvikum var prósentan gefin upp. 

Tafla 9. Hlutfall sem beitt er á viðmið hjá stóru endurskoðunarfyrirtækjunum (n=64) 

  Hlutfall (%) 

 n Miðgildi Lágmark Hámark 

Hagnaður fyrir skatt (n=12) 11 10 5 10 

Hagnaður eftir skatt (n=0) 0 0 0 0 

Heildareignir (n=14) 11 1 1 15 

Heildartekjur (n=27) 23 1 0,5 30 

Eigið fé (n=4) 4 5 5 25 

Ekki svarað (n=7)     

Eins og taflan gefur til kynna var miðgildið 10% af hagnaði fyrir skatt, 1% af heildareignum, 

1% af heildartekjum og 5% af eigin fé. Það vekur eftirtekt að í þremur tilvikum voru 

viðmiðunarmörkin langt umfram ofannefnd mörk eða 15% af heildareignum (n=1), 30% af 

heildartekjum og 25% af eigið fé. Á þessum frávikum voru engar tilhlítandi skýringar. Það er 

mögulegt að í öllum tilvikum hafi gleymst að setja kommu þ.e. 15% hafi átt að vera 1,5% 

o.s.frv.  

Ofangreindar tölur eru í samræmi við þau leiðbeinandi viðmiðunarmörk sem 

endurskoðunarfyrirtæki nota við ákvörðun mikilvægismarka (Nolan, 2005; Endurskoðun og 

ráðgjöf ehf., 2012). 

Hjá einum endurskoðanda var hagnaður fyrir skatt notað sem viðmið og hlutfallið tiltekið 

sem hlutfall tekna (8%) og eigið fé (3%). Í öðru tilviki voru heildareignir notaðar sem viðmið 

en þess utan uppgefið að einnig hafi verið tekið tillit til tekna og afkomu. 
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Fyrir litlu endurskoðunarfyrirtækin var hlutfallið fyrir heildartekjur 1-3% með miðgildið 2% 

(n=4) og fyrir hagnað fyrir skatt var það 5% og 10% (n=2). Í fjórum tilfellum var ekki getið 

um hlutfall. 

4.4 Ákvörðun hlutfalls 

Þættir sem tekið var tillit til við ákvörðun mikilvægismarka voru mismunandi eins og fram 

kemur  í töflu 10. Í 48 tilvikum var gefið upp hvaða þættir það voru sem höfðu áhrif á 

ákvörðun mikilvægismarka og var heildarfjöldi atriða 115. Í flestum tilvikum var tekið tillit 

til fleiri en eins þáttar sem skýrir mismuninn á fjölda tilvika (n=48) og þátta (n=115). 

Algengustu þættirnir sem litið var til voru hvort fyrri saga væri um skekkjur hjá viðkomandi 

fyrirtæki, hvort til staðar væri innra eftirlit og síðan hvernig eignarhaldi fyrirtækis væri háttað 

samanber töflu 10.  

Tafla 10. Þættir sem tekið var tillit til við ákvörðun mikilvægismarka hjá stóru og litlu 

endurskoðunarfyrirtækjunum 

 
Stór EF

*
 

(n=44) 

Lítil EF
*
 

(n=4) 

Þekking á viðskiptavini 8 1 

Skekkjur fyrri ára 22 2 

Áhætta í atvinnustarfsemi 10  

Eignarhald /hluthafafjöldi 15  

Innra eftirlit 16  

Reglugerðaumhverfi  3  

Félag skráð á markaði 8  

Sveiflur í afkomu 8 2 

Verkferlar / tekjustofnar  9  

Lesendur reikningsskila 8  

Skráð verðbréf 2  

Nýtt félag  1 

 109 6 

* EF: Endurskoðunarfyrirtæki 

Í 15 tilvikum (23%) hjá stóru endurskoðunarfyrirtækjunum og í 6 tilvikum (60%) hjá þeim 

sem störfuðu hjá litlu endurskoðunarfyrirtækjunum voru engir þættir tilteknir. Í fimm 

tilvikum vísuðu endurskoðendur stóru endurskoðunarfyrirtækjanna til leiðbeinandi 

viðmiðunarmarka sinna fyrirtækja auk þess að minnast á einstaka þætti án þess að tiltaka þá 

sem hefðu haft áhrif á ákvörðun mikilvægismarka. 
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Ofangreindir þættir eru í samræmi við það sem almennt er mælt með að horft sé til við 

ákvörðun viðmiðunarmarka en ekki kom fram í rannsókninni hvað endurskoðendur hafi 

notað í einstökum tilfellum til lækkunar eða hækkunar mikilvægismarka. 

4.5 Ákvörðun mikilvægismarka  

Hver það er sem ákvarðar mikilvægismörkin kemur fram í töflu 11 og sýnir hún að langoftast 

er um að ræða þá sem eru meðeigendur eða liðstjórar innan endurskoðunarfyrirtækjanna. 

Tafla 11. Fjöldi og staða þeirra sem ákvörðuðu mikilvægismörk eftir stærð endurskoðunarfyrirtækja 

(n=74) 

 Partner 
Senior 

Manager 
Manager 

Senior 

Associates 

Ekki 

uppgefið 

Stóru EF
*
 (n=64) 26 20 15 1 2 

Minni EF
*
 (n=10) 4 2   4 

* EF: Endurskoðunarfyrirtæki 

Tafla 12 svipar til töflu 11 og sýnir hvernig þessu er háttað að teknu tilliti til fjölda verkefna.  

Tafla 12.  Fjöldi verkefna sem hver endurskoðandi framkvæmdi skipt niður eftir stöðu þess sem 

ákvarðaði mikilvægismörkin og stærð endurskoðunarfyrirtækis (n=74) 

 Partner 
Senior 

Manager 
Manager 

Senior 

Associates 

Ekki 

uppgefið 

Stóru EF
*
 (n=64) (n=26) (n=20) (n=15) (n=1) (n=2) 

Eitt verkefni 15 9 6 1 2 

Tvö verkefni 8 5 3 0 0 

Þrjú verkefni 2 3 3 0 0 

Fjögur verkefni 1 3 3 0 0 

Minni EF
*
 (n=10) (n=3) (n=2) (n=0) (n=0) (n=5) 

Eitt verkefni 2 2 0 0 4 

Tvö verkefni 1 0 0 0 1 

* EF: Endurskoðunarfyrirtæki 

Ofangreindar niðurstöður koma ekki á óvart. Hér er um faglegt mat endurskoðenda að ræða 

og því í sjálfu sér ekki óeðlilegt að ákvörðun mikilvægismarka sé í höndum þeirra sem hafa 

víðtækari reynslu.  

Tafla 13 sýnir fjölda verkefna sem falla í hlut endurskoðenda hjá 

endurskoðunarfyrirtækjunum eftir starfsreynslu.  
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Tafla 13. Fjöldi verkefna eftir starfsreynslu og stærð endurskoðunarfyrirtækja (n=71) 

 Starfsreynsla (ár) 

 1-5 6-10 11-15 16-20 >21 

Stóru EF (n=64) (n=29) (n=19) (n=6) (n=6) (n=4) 

Eitt verkefni 16 8 3 4 2 

Tvö verkefni 6 5 1 2 2 

Þrjú verkefni 4 3 1 0 0 

Fjögur verkefni 4 3 0 0 0 

Minni EF (n=7) (n=1) (n=3) (n=0) (n=0) (n=3) 

Eitt verkefni 1 2 0 0 3 

Tvö verkefni 0 1 0 0 0 

Það eru fyrst og fremst endurskoðendur með starfsreynslu innan við 10 ár sem koma að 

endurskoðun fyrirtækja þar sem ákvörðun mikilvægismarka kemur fyrir. Það eru hins vegar 

aðallega meðeigendur endurskoðunarfyrirtækja eða liðstjórar innan þeirra sem koma að 

ákvörðun mikilvægismarka samanber töflu 12. Sjö endurskoðendur endurskoðuðu fleiri 

verkefni en fjögur. Fjórir þeirra höfðu 1-5 ára starfsreynslu og þrír 6-10 ára starfsreynslu.   

4.6 Nákvæmnismörk 

Nákvæmnismörk hjá stóru endurskoðunarfyrirtækjunum voru að meðaltali sett sem 75% af 

mikilvægismörkum fyrir reikningsskilin í heild sinni. Lægstu mörkin voru 50% en þau hæstu 

90%. Í fimm tilvikum var spurningunni ekki svarað en í sex tilvikum var svarað að 

nákvæmnismörk væru ákveðið hlutfall af mikilvægismörkum fyrir reikningsskilin í heild 

sinni. Hjá litlu endurskoðunarfyrirtækjum kom aðeins fram í tveimur tilvikum sett 

nákvæmnismörk og voru þau í báðum tilvikum 90%. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem mælt er með að nákvæmnismörk eigi að vera 

(Eilifsen o.fl., 2014). 

4.7 Endurmat á mikilvægismörkum 

Mikilvægismörkin voru ekki endurmetin í 50 tilvikum en svo var gert í 10 tilvikum þegar um 

stóru endurskoðunarfyrirtækin var að ræða. Í þeim 10 tilvikum sem svarað var hvort 

mikilvægismörkin hafi verið endurmetin var í þremur tilvikum um að ræða fjármálastarfsemi, 

í fimm tilvikum verslun og þjónusta og í tveimur tilvikum framleiðsla og iðnaður. Sem 

ástæðu fyrir endurmati var svarað í öllum tilfellum að það væri hluti af ferlinu til að kanna að 
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mikilvægismörk sem í upphafi voru ákveðin hafi verið í lagi miðað við rauntölur í 

ársreikningi. Í einu tilviki þótti ástæða til að breyta nákvæmnismörkum vegna skekkja sem 

komu upp og einu tilviki þótti ástæða að gera breytingu en upphaflega var tekið mið að 

tekjum en þegar líða tók á endurskoðunina var veltufjármunum bætt inn og vægi tekna áætlað 

30% og veltufjármuna 70%. Í hinum átta tilvikunum þótti ekki ástæða til að breyta 

mikilvægismörkum. 

Í fjórum tilvikum var spurningunni hins vegar ekki svarað.  

Hjá litlu endurskoðunarfyrirtækjunum voru mikilvægismörk endurmetin í þremur tilvikum 

sem hluti af endurskoðuninni og engar aðrar ástæður gefnar upp. Í þremur tilvikum voru þau 

ekki endurmetin og í fjórum tilvikum var spurningunni ekki svarað. 

4.8 Stjórn upplýst um mikilvægismörk 

Stjórnendum eða stjórn fyrirtækis var upplýst um sett mikilvægismörk í 31 tilviki en ekki í 29 

tilvikum hjá stóru endurskoðunarfyrirtækjunum. Í fjórum tilvikum kom það ekki fram. Hjá 

litlu endurskoðunarfyrirtækjum var ekki upplýst um sett mikilvægismörk í fimm tilvikum og í 

fimm  tilvikum var spurningunni ekki svarað samanber töflu 14. 

Eins og tafla 14 sýnir voru stjórnendur eða stjórn fyrirtækis upplýstir um mikilvægismörk í 

um 65% tilvika þegar fjármálastarfsemi eða verslun og þjónusta var til skoðunar hjá stóru 

endurskoðunarfyrirtækjunum. Þessu var öfugt farið þegar önnur atvinnustarfsemi var skoðuð.  

Tafla 14. Stjórnendur eða stjórn fyrirtækis upplýst um sett mikilvægismörk hjá stóru og litlu 

endurskoðunarfyrirtækjunum (n= 74) 

 Stór EF
*
 (n=64) Lítil EF

*
 (n=10) 

 Já  Nei Ekki getið Já  Nei Ekki getið 

Fjármálastarfsemi 6 3 1 0 0 2 

Verslun og þjónusta 13 7 0 0 0 0 

Opinberir aðilar og sveitafélög 3 6 0 0 2 1 

Sjávarútvegur 1 3 1 0 0 0 

Framleiðsla og iðnaður 3 4 1 0 3 1 

Annað 5 6 1 0 0 1 

* EF: Endurskoðunarfyrirtæki 
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4.9 Þóknun 

Í flestum tilvikum þáðu stóru endurskoðunarfyrirtækin tímaþóknun fyrir vinnu sína eða í 45 

tilfellum en fasta þóknun í 14 tilvikum samanber töflu 15. Hjá litlu 

endurskoðunarfyrirtækjum var um tímaþóknun að ræða í fimm tilfellum og föst þóknun í einu 

tilfelli. Í einungis tveimur tilfellum hjá litlu endurskoðunarfyrirtækjunum var uppgefin 

fjárhæð mikilvægismarka sem var 500 þúsund og 15 milljónir. Í báðum tilfellum var um að 

ræða tímaþóknun. 

Samkvæmt töflu 15 var fjárhæð mikilvægismarka hærri þegar um fasta þóknun var að ræða 

en tímaþóknun. Í báðum tilvikum var um mikla breidd að ræða, það er mikill munur var á 

lægstu og hæstu fjárhæð. Vegna smæðar þýðisins er ekki hægt að leggja mikið upp úr þessum 

niðurstöðum þó ætla megi að tilhneigingin sé sú að fastri þóknun fylgi hærri mikilvægismörk.   

Tafla 15.  Fjárhæð mikilvægismarka að teknu tilliti til þóknunar hjá stóru endurskoðunarfyrirtækjunum 

(n=59) 

  Fjárhæð (milljónir) 

 n Miðgildi Lágmark Hámark 

Föst þóknun 14 58.1 0.05 900 

Tímaþóknun 45 31.5 0.2 769 

Hlutfall af einstaka viðmiðum hjá stóru endurskoðunarfyrirtækjunum fyrir fasta þóknun og 

tímaþóknun má sjá í töflu 16. Eins og þar kemur fram er ekki hægt að sjá mun eftir þóknun.  

Tafla 16.  Hlutfall af viðmiði fyrir fasta þóknun og tímaþóknun hjá stóru endurskoðunarfyrirtækjunum 

(n=51) 

 Föst þóknun (n=11) Tímaþóknun (n=40) 

 n Miðgildi (bil) % n Miðgildi (bil) % 

Hagnaður fyrir skatt (n=11) 2 6,25 (5-7,5) 9 10 (1-10) 

Heildareignir (n=13) 6 1,375 (1-1,5) 7 1,5 (0,5-2) 

Heildartekjur (n=25) 3 2 20 2 (0,5-30) 

Eigið fé (n=4) 0  4 5 (5-25) 
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5 Lokaorð 

Rannsóknin sem hér hefur verið rakin og fjallar um mikilvægismörk meðal íslenskra 

endurskoðenda sýnir að þeir þættir sem horft er til við ákvörðun þeirra er í fullu samræmi við 

það sem almennt er viðurkennt innan fræðigreinarinnar.  

Rannsóknin sýnir að karlar eru í meirihluta í greininni. Það var hins vegar ánægjulegt að sjá 

að hlutur kvenna í endurskoðun hefur farið vaxandi. Það sést meðal annars á styttri 

starfsreynslu kvenna í samanburði við karla auk þess sem þeim fækkar hlutfallslega meira en 

körlum með hækkandi starfsreynslu. Það er ekki hægt að tjá sig um hlut kvenna við ákvörðun 

mikilvægismarka þar sem kyn þess aðila var ekki skoðað. Það kom hins vegar í ljós að það 

eru einkum meðeigendur og þeir sem gegna stöðu liðstjóra innan endurskoðunarfyrirtækja 

sem koma að ákvörðun mikilvægismarka. Það má áætla að þeir sem hafa lengri eða víðtækari 

starfsreynslu gegni slíkum stöðum þó að það sé ekki hægt að fullyrða um slíkt í þessari 

rannsókn. Það er þó ekki ólíklegt í ljósi þess að ákvörðun um mikilvægismörk byggjast á 

faglegu mati þeirra sem hana taka og þar hlýtur reynsla að hafa mikið að segja. Að þessu 

sögðu er líklegt að það sé meira í höndum karla enn sem komið er að taka ákvörðun um 

mikilvægismörk þó ekki sé hægt að fullyrða um það. 

Niðurstöðurnar sem byggja á svarhlutfalli sem áætlað var vera um 50% af þeim sem taldir eru 

koma að verkefnum sem tengjast ákvörðun mikilvægismarka verður að taka með varúð. Það 

má hins vegar gera ráð fyrir að þær gefi ágætis hugmynd af þeirri mynd sem er til staðar hér á 

landi. Þær eru nokkuð samstíga niðurstöðum annarra rannsókna og leiðbeininga útgefna af 

endurskoðunarfyrirtækjum auk þess sem nokkurs samræmis gætir milli svarenda.  

Algengustu viðmiðin og hlutfall þeirra í ákvörðun mikilvægismarka er sambærileg við 

erlendar rannsóknir og leiðbeiningar útgefnar af leiðandi endurskoðunarfyrirtækjum. Þetta 

kemur í sjálfu sér ekki á óvart þar sem þau félög sem tilheyra stóru 

endurskoðunarfyrirtækjunum tilheyra fyrirtækjunum sem starfa á alþjóðlegum markaði. 

Hvað samanburð varðar milli mismunandi stærða endurskoðunarfyritækja er lítið hægt að tjá 

sig um þar sem þátttaka endurskoðenda sem tilheyra litlum endurskoðunarfyrirtækjum í 

rannsókninni var takmarkaður og svör afar brotakennd.  
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Mikilvægismörk voru sjaldnar endurmetin og það sama átti við um hvort ástæða var til að 

gera breytingu á þeim. Stjórnendur eða stjórn fyrirtækja var sjaldnast upplýst um 

mikilvægismörk. Tímaþóknun var mun algengari en föst þóknun en í síðara tilvikinu var 

fjárhæð mikilvægismarka hærri en þegar um tímaþóknun var að ræða.  

Rannsóknin sem slík hefur ekki einungis svarað spurningum heldur hefur hún einnig vakið 

upp vangaveltur um hvað hefði mátt gera öðruvísi. Rannsóknir sem leitast við að svara því 

sem þegar hefur átt sér stað (e. retrospective) hafa þann veikleika að þar er verið að fást við 

það liðna og svör taka hugsanlega mið af minni þátttakenda sem getur skapað vandamál. 

Rannsóknir sem eru gerðar þar sem þátttakandi svarar rannsókn á sama tíma og verkefnin eru 

unnin eða framsýnt (e. prospective) hefur að geyma upplýsingar sem eru eins réttar og 

hugsast getur og þá líklegt að öllum liðum hennar sé svarað. Vankantur slíkrar rannsóknar er 

líkt og í þessari rannsókn vilji þátttakenda til þátttöku sem er oft vandamál í amstri dagsins.  

Vinnan við þessa rannsókn hefur verið mjög lærdómsrík, allt ferlið frá undirbúningi hennar, 

rannsóknin sjálf sem og skrif ritgerðarinnar. Ég hef fengið góða innsýn í hugtakið 

mikilvægismörk og mikilvægi þess við endurskoðun.  
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Viðauki A – Spurningalisti 

Hluti 1: Bakgrunnsspurningar 

1. Hjá hvaða endurskoðunarfyrirtæki vinnur þú hjá? 

☐ Deloitte  

☐ KPMG 

☐ PricewaterhouseCoopers 

☐ Ernst & Young 

☐ Annað 

2. Hvert er kyn þitt 

☐ Karl 

☐ Kona 

3. Hver er starfsreynslan þín (í árum talið frá því þú öðlaðist löggildingu)? 

☐ 1-5 ár 

☐ 6-10 ár 

☐ 11-15 ár 

☐ 16-20 ár 

☐ 21 ár eða lengur 

Hluti 2: Mat á mikilvægismörkum (Verkefni 1-4) 

4. Atvinnugrein félags sem endurskoðað var? 

☐ Fjármálastarfsemi 

☐ Verslun og þjónusta 

☐ Opinberir aðilar og sveitarfélög 

☐ Sjávarútvegur   

☐ Framleiðsla og iðnaður 

☐ Annað 
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5. Hvaða viðmið (e. benchmark) var notað við ákvörðun mikilvægismarka? 

☐ Hagnaður fyrir skatta 

☐ Hagnaður eftir skatta 

☐ Heildareignir 

☐ Heildartekjur 

☐ Eigið fé 

Ef annað, hvað? ___________________________________ 

6. Hvaða val á % var notað á viðmiðið (e. benchmark)? _________________________ 

7. Hvernig var % sem þú ákvarðaðir metin?  

(Dæmi: saga um verulegar skekkjur á fyrri árum vs. engar skekkjur á fyrri árum, ágallar á 

innra eftirlit vs. gott innra eftirlit, skráð verðbréf vs. engin skráð verðbréf, mikið 

reglugerðaumhverfi vs. lítið reglugerðaumhverfi o.s.frv.) 

___________________________________________________________________________ 

8. Heildarfjárhæð mikilvægismarka (e. overall materiality)?          

__________________________ 

9. Hver ákvarðaði mikilvægismörkin? 

☐ Partner 

☐ Senior manager 

☐ Manager 

☐ Senior associate 

☐ Associate 

10. Hvernig var performance materiality ákvarðað?  

___________________________________________________________________________ 
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11. Voru mikilvægismörkin endurmetin á einhverjum tímapunkti í endurskoðuninni, í 

samræmi við ISA 320 grein 12 og 13? 

☐ Já 

☐ Nei 

Ef já, af hverju? 

________________________________________________________________ 

12. Var föst þóknun eða tímaþóknun fyrir endurskoðunina? 

☐ Föst þóknun (e. fixed) 

☐ Tímaþóknun (e. time based) 

13. Var stjórn/stjórnendur fyrirtækis upplýst um sett mikilvægismörk? 

☐ Já 

☐ Nei 

☐ Veit ekki 

14. Endurskoðaðir þú fleiri félög fyrir árið 2013? 

☐ Já 

☐ Nei 
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Viðauki B – Fylgibréf með spurningalista 

Kæri þátttakandi, 

Ég heiti Hildur Björk Möller og er nemandi við Háskólann í Reykjavík. Ég er að vinna að 

B.Sc. lokaverkefni sem fjallar um mat endurskoðenda á mikilvægismörkum. 

Spurningalistanum er skipt í tvo hluta. Fyrri hlutinn snýr að bakgrunnsupplýsingum og seinni 

hlutinn snýr að mati á mikilvægismörkum. 

Þátttakendur svara fyrir mikilvægismörk vegna ársreikninga félaga sem endurskoðuð voru af 

þátttakendum fyrir árið 2013. 

Hver þátttakandi getur mest svarað því hvernig mikilvægismörk fyrir fjögur félög voru 

ákvörðuð (Verkefni 1-4)  og eru þau félög að eigin vali þátttakanda.  

Mér þætti vænt um ef þú gætir gefið þér tíma til að svara spurningalistanum hér fyrir neðan 

en það ætti að taka innan við 15 mínútur. Þín þátttaka skiptir miklu máli fyrir þig og þitt 

fræðasvið. 

Spurningalistinn er nafnlaus. Ekki verður hægt að rekja svör til einstakra félaga eða 

endurskoðenda. Fylsta trúnaðar verður gætt við birtingu niðurstaðna og mun ekki vera hægt 

að rekja niðurstöður niður á einstaka endurskoðendur eða félög. 

Vakni einhverjar spurningar við þátttöku þína endilega hafðu samband: 

Netfang: hildurm11@ru.is 

Sími: 661-0963 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna. 

Hildur Björk Möller 
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Viðauki C – Tölvupóstur til FLE (16. október 2014) 

Sæl/ll 

Ég heiti Hildur Björk Möller og er nemandi við Háskólann í Reykjavík. Ég er að vinna að 

B.Sc. lokaverkefni sem fjallar um mat endurskoðenda á mikilvægismörkum. 

Mér þætti vænt um ef þú gætir gefið þér tíma til að svara spurningalistanum með því að 

smella á meðfylgjandi slóð. Þín þátttaka skiptir miklu máli fyrir þig og þitt fræðasvið.  

Spurningalistinn er opinn en lokað verður fyrir svör að viku liðinni. 

Í þessari rannsókn taka aðeins löggiltir endurskoðendur þátt.  

Slóð að spurningalistanum: 

https://www.surveymonkey.com/s/26CZHST  

Með fyrirfram þökk. 

Hildur Björk Möller 

Netfang: hildurm11@ru.is 

Sími: 661-0963 
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Viðauki D – Tölvupóstur til FLE (21. október 2014) 

Sæl/ll 

Ég heiti Hildur Björk Möller og er nemandi við Háskólann í Reykjavík. Ég er að vinna að 

B.Sc. lokaverkefni sem fjallar um mat endurskoðenda á mikilvægismörkum.  

Þann 16. október sendi ég öllum félagsmönnum FLE spurningalista sem fjallar um mat á 

mikilvægismörkum.  

Ég vil byrja á að þakka öllum þeim sem hafa gefið sér tíma til að svara spurningalistanum 

fyrir þátttökuna. Þín þátttaka skiptir miklu máli fyrir þig og þitt fræðasvið. 

Ég hvet þá sem eiga eftir að svara spurningalistanum að gera það sem allra fyrst.  

Mér þætti vænt um ef þú gætir gefið þér tíma til að svara þeim spurningum sem fram koma 

með því að smella á meðfylgjandi slóð.  

Lokað verður fyrir svör miðvikudaginn 29. október kl. 17:00.   

Slóð að spurningalistanum: 

https://www.surveymonkey.com/s/26CZHST 

Með fyrirfram þökk. 

Hildur Björk Möller 

Netfang: hildurm11@ru.is  

Sími: 661-0963 
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