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Útdráttur 

Markmið verkefnisins var að skoða hvort ábyrgð endurskoðenda við áritun ársreikninga er 

nógu mikil og hvernig reynt hefur á ábyrgð endurskoðenda vegna starfa sinna fyrir 

dómstólum. Tilgangurinn var einnig að kanna væntingabil almennings á hlutverki og ábyrgð 

endurskoðenda og hvernig refsingu almenningur telur að endurskoðendur hljóti ef dæmt er 

um vanrækslu á endurskoðunarstörfum. Jafnframt kannaði höfundur hvort endurskoðendur 

álíti sig bera nógu mikla ábyrgð við endurskoðun reikningsskila fyrirtækja, ásamt því hvert 

álit þeirra er á ábyrgð þeirra vegna vanrækslu við endurskoðunarstörf fyrir dómstólum.  

Rannsakandi framkvæmdi tvær megindlegar rannsóknir til að nálgast viðfangsefnið. Annars 

vegar var um að ræða spurningakönnun sem almenningur svaraði á samfélagsmiðlum og hins 

vegar spurningakönnun sem endurskoðendur svöruðu rafrænt og fengu senda í tölvupósti.  

Í ritgerðinni var jafnframt fjallað um hvað felst í endurskoðun, tegundir áritana sem 

endurskoðendur veita ársreikningi félaga og þá ábyrgð sem endurskoðendur bera. Núgildandi 

lög og reglur voru skoðaðar, sem og endurskoðunarstaðla sem gilda á Íslandi. Nýleg og eldri 

dómsmál voru skoðuð sem tengjast endurskoðendum á Íslandi, þar sem þeir voru sakaðir um 

brot við endurskoðunarstörf sín.  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru að endurskoðendur bera mikla ábyrgð við áritun 

ársreikninga. Þátttakendur töldu endurskoðendur bera mikla ábyrgð við endurskoðun 

ársreikninga. Væntingbil almennings á hlutverki endurskoðenda var hins vegar töluvert og er 

augljóst að almenningur er ekki nógu vel upplýstur um það hvert hlutverk endurskoðenda er. 

Niðurstöður leiddu einnig í ljós að almenningur taldi endurskoðendur oftast hljóta áminningu 

í starfi þegar reynt hefur á ábyrgð endurskoðenda fyrir dómstólum. Endurskoðendur voru 

flestir hlutlausir hvað varðar ábyrgð endurskoðenda vegna vanrækslu starfa sinna fyrir 

dómstólum. Sökum hárra krafna sem gerðar eru um sönnunarbyrgði í efnahagsbrotum fyrir 

dómstólum er minna um sakfellingar endurskoðenda.  
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1 Inngangur 

Efnahagsbrot eru oftast vel skipulögð brot sem staðið hafa yfir langt tímabil og uppgötvast 

alla jafna ekki strax. Dómar fyrir efnahagsbrotamál virðast vera mildari ef miðað er við dóma 

fyrir almenn hegningarlagabrot og glæpamál. Eftirgjöf refsinga efnahagsbrota hafa vakið upp 

spurningar og fordóma í garð þeirra aðila sem eiga að bera ábyrgð á starfssemi. Almenningur 

telur oftar en ekki að stjórnendur og endurskoðendur hafi ekki sinnt starfi sínu sem skyldi 

þegar upp kemst um efnahagsbrot eða sviksemi í starfssemi. Væntingar almennings virðast 

almennt vera meiri þegar kemur að hlutverki og ábyrgð endurskoða miðað við hlutverk þeirra 

og skyldur samkvæmt lögum. Almenningur áætlar oftar en ekki að hlutverk endurskoðenda 

sé að koma upp um ólögmæt athæfi eins og sviksemi og fjárdrátt og að endurskoðendur beri 

alfarið ábyrgð á ársreikningi fyrirtækja eða stofnana. 

Markmið verkefnisins er að kanna hlutverk og ábyrgð endurskoðenda á Íslandi, hvort 

endurskoðendur beri nógu mikla ábyrgð við endurskoðun reikningsskila fyrirtækja og hvernig 

reynt hefur á þá ábyrgð sem endurskoðendur bera við störf sín fyrir dómstólum.  

Settar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

Er ábyrgð endurskoðenda við áritun ársreikninga nógu mikil? 

Hvernig hefur reynt á þá ábyrgð sem endurskoðendur bera við störf sín fyrir dómstólum? 

Til að svara þessum spurningum verður byrjað á að fjalla um endurskoðun og þá staðla sem 

móta endurskoðunina. Farið verður í hlutverk endurskoðenda og ýmis störf endurskoðenda 

verða skoðuð en áherslan lögð á ytri endurskoðun og löggjöf og kröfur sem fylgja henni. 

Farið verður í eftirlit sem haft er með endurskoðendum og endurskoðunarstörfum á Íslandi. 

Fjallað veðrur um þá ábyrgð sem endurskoðendur bera við endurskoðunarstörf sín. Ábyrgð 

endurskoðenda er þríþætt og verður farið í þá þætti ásamt því hvernig reynt hefur á ábyrgðina 

fyrir dómstólum á Íslandi. Dómsmál verða skoðuð og aðrar kærur, sem til hafa komið í 

þessum málaflokkum hér á landi.  

Rannsókn var einnig framkvæmt til að fá fram væntingabil almennings varðandi hlutverk 

endurskoðenda á Íslandi við endurskoðun reikningsskila fyrirtækja, hversu mikla eða litla 

ábyrgð almenningur telur endurskoðendur  bera við endurskoðunarstörf sín ásamt því hvaða 

refsingu almenningur telur að endurskoðendur hljóti vegna vanrækslu við endurskoðunarstörf 

sín. Einnig var gerð rannsókn á viðhorfum löggiltra endurskoðenda á Íslandi í garð þeirra 
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ábyrgðar sem þeir bera við endurskoðunarstörf sín á reikningsskilum félaga og hvort 

endurskoðendur telja dómstóla á Íslandi almennt vera milda í garð endurskoðenda þegar 

kemur að ábyrg þeirra vegna vanrækslu við endurskoðunarstörf sín. Væntingabilið milli 

almennings og endurskoðenda á ábyrgð endurskoðenda við endurskoðun reikningsskila 

fyrirtækja verður mælt. Megindleg rannsókn var framkvæmd til að kanna þessa þætti. 
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2 Endurskoðun 

Endurskoðun snýst um að endurskoðandi staðfestir, með nægjanlegri vissu, að gögn sem fram 

koma í reikningsskilum félags séu réttmæt. Að gögnin séu sett fram samkvæmt lögum og 

reglugerðum og hann metur hvort eftirlit með starfssemi sé skilvirkt.  

Í lögum um endurskoðendur nr. 79/2008 er ytri endurskoðun skilgreind sem 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.” (Lög um 

endurskoðendur nr. 79/2008). Endurskoðendur sjá einnig um innri endurskoðun og 

stjórnsýsluendurskoðun en farið verður nánar í þau hugtök síðar. Settar reikningsskilareglur 

eru reglur sem Reikningsskilaráð gefur út og eru í samræmi við alþjóðlegar 

reikningsskilareglur IFRS og IAS (Deloitte., 2011; Félag löggiltra endurskoðenda, e.d.-a; Lög 

um ársreikninga nr. 3/2006). 

Endurskoðun er ekki formföst aðferð en til eru leiðbeiningar og ákveðnar kröfur í 

endurskoðunarstöðlum um hvernig haga á endurskoðun. Það er mikilvægt að endurskoðandi, 

sem sinnir ytri endurskoðunarstörfum sé óháður félaginu sem verið er að endurskoða, þar sem 

endurskoðun snýr að faglegu mati á reikningsskilum félags og hann gefur út áritun sína á 

ársreikning félags í lok endurskoðunar (Eilifsen, Messies, Glover og Prawitt, 2006; 

Endurskoðunarnefnd FLE, 2011; Lög um endurskoðendur nr. 79/2008; PwC, 2015). 

Fjárfestar, starfsmenn, lánastofnanir og hið opinbera treysta á fjárhagsupplýsingar, sem 

gefnar eru upp í ársreikningi félags og þess vegna er mikilvægt að endurskoðandi gæti vel að 

rökhugsun við að meta hvort gögnin sem hann hefur aflað, séu nægjanleg til að gefa álit sitt á 

reikningsskilum. Stjórnendur og framkvæmdastjórar hafa oftast meira aðgengi að 

fjárhagsupplýsingum félags en hagsmunaðilar þess, og gætu þeir til að hámarka eigin 

hagsmuni haft áhrif á upplýsingar, sem fram koma í reikningsskilum félagsins. Tilgangur 

áritunar endurskoðandans á reikningsskilum félags er að auka trúverðugleika gagna, sem 

hagsmunaaðila félags geta skoðað. 

Við endurskoðun félags er ekki farið í hverja einustu færslu. sem gerð hefur verið á árinu og 

hún skoðuð. Það er tímafrekt verkefni og þar af leiðandi mjög kostnaðarsamt. Endurskoðandi 

gerir úrtak úr færslum, sem byggt er á fyrri endurskoðun félags, þekkingu á starfssemi þess 

og skilningi á innra eftirliti félagsins. Það er ekki hluti af endurskoðunarferlinu að 
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endurskoðandi gagnrýni og meti hvort viðskiptahættir félagsins séu hagkvæmir eða 

skynsamir (Endurskoðunarnefnd FLE, 2011; PwC, 2015). 

2.1  Innri endurskoðun 

Endurskoðendur sem sinna innri endurskoðun eru oft starfsmenn þess félags, sem þeir 

endurskoða, en einnig tíðkast að innri endurskoðun sé aðkeypt frá utanaðkomandi aðila. Innri 

endurskoðun samanstendur af óháðum og sjálfstæðum hópi sérfræðinga innan félags.  

Innri endurskoðun er matsferli, sem er virðisskapandi fyrir félagið sem er endurskoðað. 

Matsferlið er virðisskapandi þar sem það hjálpar stjórnendum að ná settum markmiðun, bæta 

rekstur félags og annast eftirlit með starfsseminni. Til að innri endurskoðun sé árangursrík 

þarf innri endurskoðandi eða endurskoðendur þess að hafa aðgang að öllum þáttum 

starfsseminnar og hafa heimild til að afla upplýsinga frá öllum starfsmönnum og stjórn 

félagsins. Innri endurskoðandi þarf að vera í óháðum samskiptum við ytri endurskoðendur 

félags.  

Mikilvægt er að innri endurskoðendur séu óháðir félagi sem þeir endurskoða og að taki engar 

ákvarðanir sem tengjast starfssemi félagsins. Þegar samningur við Evrópska 

efnahagssambandið (EES) var samþykktur jukust kröfur um innri endurskoðun varðandi 

ákveðin félög og stofnanir. Fjármálafyrirtæki eru skyldug samkvæmt lögum að hafa starfandi 

endurskoðunardeild, sem annast innri endurskoðun félagsins. Þau félög og stofnanir  sem hér 

um ræðir eru meðal annars viðskiptabankar, lánastofnanir og lífeyrissjóðir 

(Endurskoðunarnefnd FLE, 2011; Jónas Fr. Jónsson og Ragnar Hafliðason, 2008; Lög um 

fjármálafyrirtæki nr. 161/2002; Ríkisendurskoðun, 1999). 

2.2  Stjórnsýsluendurskoðun 

Hlutverk Ríkisendurskoðunar er að láta framkvæma verkefni, sem nefnt er 

stjórnsýsluendurskoðun. Stjórnsýsluendurskoðun er frammistöðumat ráðuneyta, stofnana og 

annarra rekstraraðila. Verkefni stjórnsýsluendurskoðunar er að meta hagsýni, skilvirkni og 

árangur stofnana, ráðuneyta og annarra rekstraraðila. Markmið stjórnsýsluendurskoðunar er 

jafnframt að koma með tillögur um úrbætur fyrir starfssemina. Ríkisendurskoðun er sjálfstæð 

stofnun sem starfar á vegum Alþingis. Alþingi skipar ríkisendurskoðanda til 6 ára í senn og 

sér hann um endurskoðun á félögum, sem ríkið á helming eða meira í og félögum sem 

fjármögnuð eru með ríkisfé eða sem þiggja framlög úr ríkissjóði. Niðurstöður 
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stjórnsýsluendurskoðunar birtir Alþingi opinberlega. Við stjórnsýsluendurskoðun er notast 

við lög um ríkisendurskoðun ásamt INTOSAI stöðlum (Lög um ríkisendurskoðun nr. 

86/1997; Ríkisendurskoðun, e.d.-b).  

2.3  Mikilvægismörk 

Mikilvægismörk hafa mikil áhrif á hversu mikið magn endurskoðunaraðgerða skal nota við 

endurskoðunina. Endurskoðandi félags metur mikilvægismörkin út frá mati sínu á 

skipulagningu endurskoðunarinnar og þeim áhrifum sem óleiðréttar skekkjur gætu haft á 

reikningsskil félagsins. Mikilvægismörk tákna hámarksupphæð skekkju í reikningsskilum 

félags, án þess hún teljist veruleg villa og krefjist leiðréttingar á ársreikningi félags. Því hærri 

sem mikilvægismörkin eru, því hærri er fjárhæð skekkjunnar í reikningsskilum félags, án 

þess að annaðhvort samanlagðar skekkjur eða skekkjan ein og sér hafi víðtæk áhrif á 

reikningsskil félags. Þörf er fyrir færri endurskoðunaraðgerðir í félögum, sem eru með hærri 

mikilvægismörk og öfugt. Við skipulagningu endurskoðunar eru mikilvægismörk ákveðin. 

Mikilvægismörk eru ekki fundin út með einföldu reikningsdæmi og krefjast þau skynjunar og 

dómgreindar endurskoðanda á þörfum reikningsskila félags, sem hann endurskoðar.  

Endurskoðandi getur þó stuðst við nokkur viðmið, hvað varðar reikningsskil og eðli félags 

við ákvörðun mikilvægismarka félagsins. Viðmið sem endurskoðandi notar við ákvörðun 

mikilvægismarka eru oftast prósentuhlutfall af heildartekjum félags, hagnaði félags fyrir 

skatta, heildar eignum félags ásamt eigið fé. Því hærri prósenta, sem endurskoðandi ákveður 

að nota sem viðmið, því hærri eru mikilvægismörkin og krefjast færri endurskoðunaraðgerða. 

Ástæða fyrir hærri viðmiðunarprósentu getur stafað af því að starfsemi félags er einföld og 

lítið hefur borið á verulegum skekkjum fyrri ára. Endurskoðandi þarf að geta rökstutt 

viðmiðunarvalið og ákvörðun prósentuhlutfallsins hverju sinni (Endurskoðunarnefnd FLE, 

2011; Félag löggiltra endurskoðenda, 2003; Þórir Ólafsson, 2015).  

2.4  Alþjóð legir endurskoðunarstað lar 

Alþjóðlega endurskoðendaráðið (IAASB) er nefnd sem starfar innan Alþjóðasamtaka 

endurskoðenda (IFAC) og eru Alþjóðlegu endurskoðunarstaðlarnir gefnir út af þeim. 

Markmið endurskoðunarstaðlanna er að samræma framkvæmd endurskoðunar innan 

Evrópska efnahagssvæðisins. Evrópska efnahagssvæðið samanstendur af öllum aðildarríkjum 

ESB, ásamt EFTA ríkjunum að Sviss undanskildu. Í lögum um endurskoðendur nr. 79/2008 

er tilgreint að endurskoðandi skuli fara eftir góðum endurskoðunarvenjum, þar til alþjóðlegir 
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endurskoðendastaðlar hafa verið teknir upp í íslenskum rétti og áritun endurskoðanda skal 

vera í samræmi við alþjólega endurskoðunarstaðla. Staðlarnir eru margir og fjalla þeir um 

skyldur endurskoðanda, áhættumat við endurskoðun, endurskoðunargögn, aðgerðir 

endurskoðanda, meginreglur endurskoðunar og áritanir endurskoðanda ásamt öðru (Deloitte, 

2011; Endurskoðunarnefnd FLE, 2011; IFAC, 2015; PwC, 2015; Sigurður B. Arnþórsson, 

2015). 
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3 Ársreikningar  

Ársreikningur greinir frá niðurstöðu rekstrar félags yfir eins árs tímabil, og er samheiti yfir 

sjóðsstreymi, efnahags- og rekstrarreikning félags. Ársreikningur inniheldur eignir og skuldir 

félags ásamt öðrum upplýsingum, sem þarf til að meta fjárhagsstöðu þess.  

Til að ársreikningur félags þjóni tilgangi sínum þarf hann að vera gerður í samræmi við sömu 

reikningsskilastaðla milli ára. Framsetning ársreikninga þarf að vera í samræmi við lög, 

reglugerðir og staðla sem eiga við um framsetningu ársreikninga. Í lögum um ársreikninga 

eru ítarlegar upplýsingar um framsetningu ársreikninga. Þar kemur fram hvað hann skal 

innihalda, hvaða reglum skal beita og þær skýringar sem þurfa að fylgja. Stjórnendur félags 

bera ábyrgð á framsetningu og réttmæti ársreikninga, en jafnframt gegnir stjórn félags þeirri 

tilkynningarskyldu að veita endurskoðanda félags upplýsingar, gögn, aðstöðu og aðstoð, sem 

endurskoðendur telja að þeir þurfi við endurskoðun ársreiknings félags. 

Lög um ársreikninga kveða einnig á um að öllum félögum á Íslandi sé skylt að semja 

ársreikninga, en samt er ekki gerð sú krafa til allra félaga að endurskoða þurfi ársreikning 

félagsins eins og fjallað verður um síðar. Stjórn félags gefur út skýrslu, sem inniheldur þau 

atriði sem mikilvæg eru við mat á fjárhagsstöðu félags. en koma ekki fram í ársreikningi þess. 

Önnur atriði sem eiga að koma fram í skýrslu stjórnar eru tilgreind í lögum um ársreikninga.  

Í 3. gr. laga um ársreikninga ber félögum, sem skyldug eru að láta endurskoða ársreikning 

sinn, að skila inn ársreikningi og samstæðureikningi félags, með áritun endurskoðanda. 

Jafnframt þarf að skila inn til Ársreikningaskrár hvenær ársreikningur var samþykktur. 

Ársreikningaskrá geymir og birtir ársreikninga félaga opinberlega. Stjórnendur bera ábyrgð á 

að skila inn ársreikningum til Ársreikningaskrár ekki seinna en mánuði eftir að hann er 

samþykkur. Helstu lesendur ársreikninga eru eigendur, stjórnendur, starfsmenn, fjárfestar, 

lánadrottnar, viðskiptavinir og opinberar stofnanir (Endurskoðunarnefnd FLE, 2011; Lög um 

ársreikninga; PwC, 2015; Reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og 

samstæðureikninga nr. 696/1996; Reglugerð um ársreikningaskrá, skil og birtingu 

ársreikninga nr. 319/2003; Reglugerð um ársreikningaskrá, skil og birtingu ársreikninga nr. 

664/2008). 
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3.1  Áritanir 

Endurskoðendur árita ársreikning félags þegar endurskoðun þess er lokið. Áritun er álit 

endurskoðanda á því hvort ársreikningur félags gefi skýra og rétta mynd af rekstrarafkomu, 

efnahagi og handbæru fé félags. Áritun á óendurskoðaðan ársreikning er einnig til og verður 

fjallað um það síðar.  

Endurskoðandi þarf að treysta á endurskoðunargögn, sem hann aflar sér, til að geta gefið álit 

á reikningsskilum félags. Endurskoðunargögn eru allar upplýsingar sem endurskoðandi aflar, 

til að mynda sérálit á reikningsskilum félags, er geta verið í formi bókhaldsgagna, gagna frá 

þriðja aðila og lestur fundargerðar stjórnar.  

Það að óverulegar skekkjur komi fram og verði leiðréttar við áritun endurskoðanda er ekki 

öruggt. Verulegar og víðtækar skekkjur, sem hafa áhrif á mynd reikningsskilanna ættu hins 

vegar að koma fram við endurskoðun félags og þær leiðréttar. Þegar talað er um víðtæka 

skekkju er átt við að skekkjan eða skekkjurnar séu þannig til komnar að þær hafi áhrif á öll 

reikningsskilin. 

Áritanir endurskoðenda eiga að vera á stöðluðu formi, sem tilgreindar eru í alþjóðlegum 

endurskoðunarstöðlum (ISA). Áritun er oftast stíluð á hluthafa félags. Áritanir innihalda 

fyrirsögn, kynningarmálsgrein, málsgrein um ábyrgð stjórnenda, málsgrein um ábyrgð 

endurskoðanda, álitamálsgrein endurskoðanda og nafn endurskoðanda og/eða nafn 

endurskoðunarfyrirtækis. Áritun lýkur með dagsetningu endurskoðanda og undirritun hennar. 

Dagsetning áritunar skal miðast við þann dag sem endurskoðun lýkur (Eilifsen o.fl., 2006; 

Endurskoðunarnefnd FLE, 2011; Lög um endurskoðendur; PwC, 2015). 

3.1.1 Fyrirvaralaus áritun  

Fyrirvaralaus áritun er veitt á ársreikning félags þegar endurskoðandi telur að ársreikningur 

félagsins gefi skýra og rétta mynd af afkomu félagsins í samræmi við lög um ársreikninga og 

settar reikningsskilareglur. Endurskoðandi hefur aflað sér, að hann telur, nægjanlegra gagna 

til að gefa álit sitt með áritun og telur að engar verulegar villur sé að finna í ársreikningi. 

Fyrirvaralaus áritun er algengasta áritun sem endurskoðendur veita (Eilifsen o.fl., 2006;  

Endurskoðunarnefnd FLE, 2011). 
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3.1.2 Fyrirvaralaus áritun með ábendingum  

Fyrirvaralaus áritun er veitt með ábendingu á ársreikningi félags, þegar endurskoðandi telur 

sig hafa aflað nægjanlegra gagna og ársreikningur félags gefur skýra og rétta mynd af afkomu 

þess, í samræmi við lög um ársreikninga og settar reikningsskilareglur. Endurskoðandi telur 

þó að vert sé að benda lesendum reikningsskilanna á ákveðin atriði í þeim. Ábendingin er 

einungis notuð ef hún skiptir miklu máli fyrir skilning á reikningsskilum. Ábending á oftast 

við ef  óvissa ríkir um rekstrarhæfi félags. Óvissa um rekstrarhæfi félags getur verið tilkomin 

vegna fjármálakreppu eða að félagið uppfylli ekki kröfur lánastofnana um eiginfjárhlutfall, 

þar sem það sé fyrir neðan sett viðurkennd viðmið.  

Ábendingin hefur ekki áhrif á áritun endurskoðanda. Málefni ábendingar verður að koma 

fram í reikningsskilum með skýrum hætti og nákvæm lýsing á henni þarf að koma fram í 

þeim. Ábendingarmálsgrein kemur á eftir álitsmálsgrein í áritun endurskoðanda (Eilifsen 

o.fl., 2006;  Endurskoðunarnefnd FLE, 2011). 

3.1.3 Áritun með fyrirvara 

Áritun er veitt með fyrirvara á ársreikning félags þegar endurskoðandi telur að ársreikningur 

félagsins gefi skýra og rétta mynd af afkomu félagsins, fyrir utan þá liði sem gerður er 

fyrirvari við. Endurskoðandi skal gefa, eftir sinni bestu getu, skýra ástæðu fyrir fyrirvaranum. 

Þegar veitt er áritun með fyrirvara telur endurskoðandi að ársreikningur félagsins innihaldi 

verulegar en ekki víðtækar villur, eftir að hafa aflað sér nægjanlegra gagna eða þegar 

endurskoðandi gat ekki, af einhverjum óviðráðanlegum ástæðum, aflað sér nægjanlegra 

gagna til að veita álit sitt á reikningsskilum félags (Eilifsen o.fl., 2006;  Endurskoðunarnefnd 

FLE, 2011; PwC, 2015). 

3.1.4 Áritun án álits  

Áritun er veitt án álits á ársreikning félags þegar endurskoðandi telur mikla óvissu ríkja um 

réttmæti í ársreikningi félags og getur ekki aflað sér nægjanlegra og viðeigandi gagna til að 

veita álit sitt á reikningsskilum félags. Þetta getur átt við um óviðráðanlegar aðstæður, 

vísvitandi hindranir eða að stjórnendur takmarki umfang endurskoðunar. Mikilvægt er að 

endurskoðandi taki fram af hverju hann getur ekki veitt álit sitt á reikningsskilum félags. 

Endurskoðandi getur einnig gefið út áritun án álits ef reikningsskilin eru ekki sett fram með 

réttum hætti eins og tilgreint er í settum reikningsskilareglum (Eilifsen o.fl., 2006;  

Endurskoðunarnefnd FLE, 2011; PwC, 2015).  
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3.1.5 Neikvæð áritun 

Neikvætt álit er veitt á ársreikning félags þegar endurskoðandi telur að um verulegar og 

víðtækar villur sé að ræða í reikningsskilum félags, eftir að hann hefur aflað sér nægjanlegra 

gagna til að veita álit sitt á reikningsskilum félags. Villurnar geta verið sökum þess að ekki 

eru notaðar réttar reikningsskilaaðferðir eða þeim aðferðum hefur ekki verið beitt rétt. Álit 

endurskoðanda, í slíkum tilvikum, er að ársreikningurinn gefi hvorki skýra né rétta mynd af 

rekstrarafkomu, efnahagi og handbæru fé félags (Eilifsen o.fl., 2006;  Endurskoðunarnefnd 

FLE, 2011; PwC, 2015).  

3.1.6 Aðrar áritanir 

Aðrar áritanir eru til sem teljast til óendurskoðaðra ársreikninga. Áritun er veitt á 

óendurskoðuð reikningsskil þegar könnun á ársreikningi félags hefur farið fram en ekki 

endurskoðun á ársreikningi þess. Könnun á ársreikningi er ekki jafn ítarleg aðgerð og þegar 

ársreikningur er endurskoðaður. Endurskoðandi og skoðunarmenn geta veitt áritun á 

óendurskoðaðan ársreikning. Hlutverk skoðunarmanns verður skoðað nánar í næsta kafla. 

Markmið könnunar á ársreikningi félags er að kanna hvort nokkuð bendi til annars en að 

reikningsskil félags séu í samræmi við reikningsskilarammann.  

Við áritun óendurskoðaðra reikningsskila skal koma fram hver ábyrgð stjórnenda er varðandi 

reikningsskil félags, tilvísun í reikningsskil sem verið er að árita, ásamt upplýsingum um hver 

ábyrg þess er sem gefur út áritunina. Tilgreina skal umfang könnunarinnar og vísa í þá staðla 

sem eiga við um óendurskoðuð reikningsskil. Yfirlýsing um að endurskoðun á ársreikningi 

félags hafi ekki verið framkvæmd skal koma fram, ásamt því að könnun á ársreikningi sé ekki 

jafn víðtæk og endurskoðun á ársreikningi. Niðurstöður könnunarinnar skulu einnig koma 

fram, ásamt því hvort reikningsskil félagsins gefi glögga mynd af rekstri og efnahagi þess 

(Endurskoðunarnefnd FLE, 2011; Íslenskir endurskoðendur, e.d.). 

3.2  Endurskoðunarskylda 

Í 98. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006, með áorðnum breytingum nr. 14/2013, kemur fram 

að félög sem hafa stærðarmörk undir tveimur af þremur neðangreindum liðum, síðastliðin tvö 

reikningsár, eru ekki skyldug að ráða endurskoðanda til þess að endurskoða ársreikninga 

félagsins.  

 



 12 

• Ef eignir félagsins nema 200.000.000 kr. 

• Ef rekstrartekjur félagsins nema 400.000.000 kr. 

• Ef fjöldi ársverka á reikningsári er 50.  

Fá félög á Íslandi eru yfir þeim stærðarmörkum sem tilgreind eru hér að ofan og meirihluti 

félaga á Íslandi eru undanþegin endurskoðunarskyldu. Evrópusambandið (ESB) hefur 

reglulega frá árinu 1978 hækkað viðmiðunarmörk um lögboðna endurskoðun, sem 

aðildarríkin ráða hvort þau innleiði í lög. Þann 9. mars árið 2013 tóku gildi hér á landi 

breytingar á ákvæði stærðarmarka þeirra félaga, sem eru undanþegin endurskoðunarskyldu í 

lögum um ársreikninga (Lög um ársreikninga nr. 3/2006 með áorðnum breytingum 14/2013).  

Undanfarin ár hefur töluverð aukning orðið á Íslandi að starfsemi láti endurskoða 

reikningsskilin, þó þau séu undanþegin endurskoðunarskyldunni. Ástæður þess eru meðal 

annars auknar kröfur hagsmunaðila félaga, ásamt því að auka trúverðugleika 

fjárhagsupplýsinga félags.  

Félög sem eru undanþegin endurskoðunarskyldunni ber að ráða skoðunarmann. Tilgreint er í 

lögum um ársreikninga að skoðunarmaður sé sá aðili, sem fenginn er til þess að yfirfara 

ársreikning félags og kanna bókhaldsgöng þess, sem og aðra þætti sem varða rekstur og stöðu 

félagsins. Hann skal vera óháður aðili eins og tilgreint er í 19. gr. laga um endurskoðendur. 

Þegar skoðunarmaður fer yfir ársreikning félags skal hann undirrita og dagsetja fylgiskjal 

með ársreikningi félags, ásamt því að tilgreina ef hann telur að ársreikningurinn verði ekki 

samþykktur (Lög um ársreikninga; Ómar Gunnar Ómarsson, 2015; Sigurður B. Arnþórsson, 

2015; ,,Undanþegin endurskoðunarskyldu”, 2015). 

Mikil þörf hefur verið á reglugerð hvað varðar endurskoðun minni félaga, þar sem meirihluti 

félaga hér á landi eru undanþegin endurskoðunarskyldu. Norrænn endurskoðunarstaðall hefur 

verið í vinnslu síðan í janúar árið 2014. Norræni staðallinn kallast SASE, sem stendur fyrir 

,,Standard for audits of small entities” og er, eins og nafnið gefur til kynna, 

endurskoðunarstaðall sem nær til lítilla og meðalstórra félaga. Verkefnið er unnið í samstarfi 

við Norræna endurskoðendasambandið (NRF). Í upphafi var Alþjóðlegi 

endurskoðunarstaðalinn (ISA) notaður, sem verður farið nánar í hér á eftir. Hann var 

hannaður fyrir félög tengd almannahagsmunum, sem og önnur félög sem eru yfir 

stærðarmörkum og var ekki endilega hentugur við endurskoðun smærri félaga. Kröfur um að 
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félög láti endurskoða ársreikninga sína, bæði af hagsmunaaðilum félags, sem og öðrum 

stofnunum sem fara fram á að félagið leggi fram ársreikning, eru orðnar algengari í dag og 

mikil þörf er á slíkum staðli. Megin tilgangurinn með norræna endurskoðunarstaðlinum er að 

veita minni fyrirtækjum aukið virði með því að láta endurskoða félagið. Mikil vinna liggur á 

bak við að semja endurskoðunarstaðal, þar sem samþykki fyrir staðlinum frá Alþjóðlega 

endurskoðendaráðinu (IAASB) og Alþjóðasamtök endurskoðenda (IFAC) er mikilvægt, til að 

hann verði innleiddur. Breyta þarf lögum um endurskoðun við innleiðingu staðalsins. Stefnt 

er að því að norræni endurskoðunarstaðallinn verði tilbúinn seinni part ársins 2016 og að ný 

lög um endurskoðun taki gildi sama ár (Ómar Gunnar Ómarsson, 2015; PwC, 2015; Sigurður 

B. Arnþórsson, framkvæmdastjóri Félag löggiltra endurskoðenda, munnleg heimild, viðtal 

27. Apríl 2015; ,,Undanþegin endurskoðunarskyldu”, 2015). 

Annað gildir um félög tengd almannahagsmunum hér á landi. Þau eru skyldug til að kjósa sér 

endurskoðanda til að fara yfir ársreikninga félags, óháð stærð þess. Félög tengd 

almannahagsmunum eru lánastofnanir, vátryggingastarfsemi, lífeyrissjóðir og önnur félög, 

sem eru með verðbréf sín skráð á verðbréfamarkaði innan Evrópska efnahagssvæðisins, þ.e. 

aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Færeyja. Endurskoðandi má 

einungis starfa samfellt í 5 ár hjá félagi tengdu almannahagsmunum. Hægt er að ráða sama 

endurskoðanda eða endurskoðunarstofu aftur, 5 árum eftir að starfstími endurskoðanda eða 

endurskoðunarstofu er liðinn. Almennt er talið að þetta sé ekki góð regla, þar sem verið er að 

þvinga félög tengd almannahagsmunum til að kjósa sér endurskoðanda, sem er ekki endilega 

hæfastur. Jafnframt glatast reynsla og þekking, sem endurskoðandi var búinn að afla sér um 

félagið. Með breytingum sem eru í vinnslu varðandi lög um endurskoðendur er lagt til að 5 

ára starfsregla endurskoðenda félaga, tengdum almannahagsmunum verið breytt í 10 ár. 

Jafnframt verður tillaga sett fram um að þegar 10 ár eru liðin frá því endurskoðunarstofa hóf 

störf við endurskoðun félags skuli félagið hafa útboð á endurskoðunarþjónustu. 

Endurskoðunarstofan sem hefur starfað við að endurskoða félagið síðastliðin 10 ár má einnig 

taka þátt í útboðinu. Þar af leiðandi gæti sama endurskoðunarstofan, ef sú endurskoðunarstofa 

er með hagstæðasta tilboðið í útboðinu, endurskoðað sama félagið í 20 ár. Siðareglur 

endurskoðenda, sem Félag löggiltra endurskoðenda samdi, tilgreina þó að félög tengd 

almannahagsmunum skulu gert að skipta um endurskoðenda á 7 ára fresti. Sami 

endurskoðandi hjá endurskoðunarskrifstofu myndi aldrei endurskoða félag öll 20 árin.   
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Flest útboð á endurskoðunarstörfum eru lokuð útboð. Það þýðir að tilteknum aðilum er gefin 

kostur á að gera tilboð. Kaupanda er eingöngu heimilt að taka hagstæðasta boðinu eða hafna 

öllum tilboðunum. Vert er að taka fram að hagstæðasta boðið þarf ekki endilega að vera 

lægsta boðið (Endurskoðunarnefnd FLE, 2011; Félag löggiltra endurskoðenda, 2011; Félag 

löggiltra endurskoðenda, 2013; Lög um endurskoðendur; Lög um framkvæmd útboða nr. 

65/1993; Sigurður B. Arnþórsson, framkvæmdastjóri Félag löggiltra endurskoðenda, 

munnleg heimild, viðtal 27. Apríl 2015).  
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4 Endurskoðendur 

Hugtakið endurskoðandi er skilgreint í 1 gr. laga um endurskoðendur sem: 

,,Endurskoðandi er 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 þessa” (Lög um endurskoðendur). 

Endurskoðendur gegna fleiri og fjölbreyttari hlutverkum en einungis það eitt að fara yfir og 

árita ársreikninga félaga. Endurskoðendur sinna annars vegar lögbundnum verkefnum, sem 

teljast til endurskoðunar og áritunar á ársreikningi félags, og hins vegar ýmsum öðrum 

sérhæfðari verkefnum. Önnur verkefni endurskoðenda eru að veita aðstoð við gerð 

ársreikninga félaga, gerð skattframtala félaga, færa inn færslur í bókhald félaga, innri 

endurskoðun félaga, ásamt því að veita ýmsa fjármála- og rekstrarráðgjöf. 

(Endurskoðunarnefnd FLE, 2011) 

4.1  Kröfur gerðar til  endurskoðenda 

Endurskoðun er lögverndað starfsheiti og til að teljast endurskoðandi þarf einstaklingur að 

vera með réttindi til endurskoðunarstarfa. Réttindi til endurskoðunarstarfa fást með 

löggildingu og veitir ráðherra slík réttindi. Til að öðlast slík réttindi þarf viðkomandi að 

uppfylla neðangrein skilyrði. 

1. Eiga lögheimili hér á landi, eða vera ríkisborgari aðildarríkis að Evrópska 

efnahagssvæðinu, aðildarríkis stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða 

Færeyja. 

2. Vera lögráða og hafa haft forræði á búi sínu síðastliðin þrjú ár. 

3. Hafa óflekkað mannorð, svo sem áskilið er til kjörgengis til Alþingis. 

4. Hafa lokið meistaranámi í endurskoðun og reikningsskilum sem viðurkennt er af      

Endurskoðendaráði. 

5. Hafa staðist sérstakt próf, sbr. 5. gr. laga um endurskoðendur.  

6. Hafa starfað að lágmarki í þrjú ár undir handleiðslu endurskoðanda við 

endurskoðun ársreikninga og annarra reikningsskila hjá endurskoðunarfyrirtæki. 

7. Hafa starfsábyrgðartryggingu (Lög um endurskoðendur). 
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Endurskoðendur eiga í fyrsta lagi að vinna fyrir samfélagið, í öðru lagi fyrir 

fjármagnsmarkaðinn og í þriðja lagi fyrir viðskiptavininn (Lög um endurskoðendur; 

Endurskoðunarnefnd FLE, 2011). 

4.1.1 Óhæði  

Mikilvægt er að endurskoðandi sé óháður félaginu sem hann endurskoðar, bæði í raun og 

ásýnd. Ef endurskoðandi er ekki óháður félaginu sem hann endurskoðar, hvort sem hann er 

óháður í raun eða ásýnd, er mælt gegn því að hann framkvæmi endurskoðunina. Hluthafar og 

aðrir hagmunaaðilar félagsins, sem treysta á réttmæti reikningsskila, gætu efast um hlutleysi 

endurskoðandans og þar af leiðandi réttmæti gagnanna ef endurskoðandi er hlutlaus í raun en 

ekki ásýnd.  

Markmiðið með óhæði í endurskoðun er ekki einungis að auka verðmæti félagsins, sem 

endurskoðað er og tryggja hagsmuni og hagsmunaaðila félagsins, heldur einnig að skapa 

virðingu og traust gagnvart endurskoðendum almennt og þeirra störfum.  

Óhæði er skilgreint í 19. gr. laga nr. 79/2008 um endurskoðendur á eftirfarandi hátt, að 

endurskoðanda er óheimilt að taka þátt í ákvörðunartöku stjórnar eða stjórnenda félags sem 

hann endurskoðar. Endurskoðendur skulu fylgja siðareglum Félags löggiltra endurskoðenda 

um endurskoðendur, sem og tilgreina og skjalfesta allar verulegar ógnir gagnvart óhæði sem 

endurskoðandi verður var við í endurskoðuninni.  

Í siðareglum endurskoðenda kemur fram hjá Félagi löggiltra endurskoðenda, að 

endurskoðendur skuli ekki stofna dómgreind sinni í hættu vegna hagsmunaárekstra, 

hlutdrægni eða óviðeigandi áhrifa frá öðrum aðila og skal endurskoðandi forðast samskipti, 

sem hafa óviðeigandi áhrif á dómgreind hans. Endurskoðandi skal segja sig frá 

endurskoðunarverkefni ef hagsmunaárekstrar ógna grundvallarreglum, eins og trúnaði, 

hlutlægni eða faglegri framkomu endurskoðanda, og hvorki er hægt að draga úr né eyða 

ógninni með viðeigandi ráðstöfunum. (Endurskoðunarnefnd FLE, 2011; Félag löggiltra 

endurskoðenda, 2011; Lög um endurskoðendur) 

4.1.2 Endurmenntun  

Miklar kröfur eru gerðar um að endurskoðandi endurmennti sig til að tryggja að hann 

viðhaldi reglulegri þekkingu, hæfni og gildum við endurskoðunarstörf sín. Endurskoðandi 

skal að lágmarki 20 klukkustundir á ári og í samtals 120 klukkustundir yfir þriggja mánaða 

tímabil nota í endurmenntun. Þar af skal 30 klukkustundum varið í endurmenntun á sviði 
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endurskoðunar, 20 klukkustundum á sviði reikningsskila og fjármála, 15 klukkustundum á 

sviði skatta- og félagarétts og 10 klukkustundum á sviði siðareglna og faglegra gilda. 

(Endurskoðunarnefnd FLE, 2011; Lög um endurskoðendur) 

4.1.3 Gæðaeftirlit  

Endurskoðendur eru skyldugir að sæta gæðaeftirliti á 6 ára fresti eða oftar. Endurskoðendum 

sem sjá um endurskoðun félaga tengdum almannahagsmunum er gert að sæta gæðaeftirliti á 

þriggja ára fresti eða oftar. Markmið gæðaeftirlitsins er að sjá til þess að endurskoðendur fari 

að settum lögum við endurskoðunarstörf sín, siðareglum Félags löggiltra endurskoðenda, sem 

og öðrum reglugerðum sem eiga við um endurskoðendur og störf þeirra. Endurskoðendaráð 

sér um gæðaeftirlit með endurskoðendum og verður farið nánar í framkvæmt eftirlitsins í 

kaflanum um Endurskoðendaráð. Margar endurskoðunarstofur, sem eru með innra 

gæðaeftirlit, eru jafnframt með starfsemi í öðrum löndum og markmiðið með innra 

gæðaeftirliti er að gæta samræmis endurskoðunarstofa milli landa. Innra gæðaeftirlit ákveður 

hverja endurskoðunarstofa fyrir sig, og kröfur um hvernig innra eftirliti skuli háttað kemur 

oftast frá höfuðstöðvum endurskoðunarskrifstofa (Endurskoðendaráð, e.d.; Félag löggiltra 

endurskoðenda, e.d.-b Félag löggiltra endurskoðenda, e.d.-c; Lög um endurskoðendur; 

Sigurður B. Arnþórsson, framkvæmdastjóri Félags löggiltra endurskoðenda, munnleg 

heimild, viðtal, 27. Apríl 2015).  

4.1.4 Starfsábyrgðartrygging  

Í lögum um endurskoðendur nr. 79/2008 var ákvæði sett inn í lögin 1. janúar 2009, að allir 

löggiltir  endurskoðendur verði að vera með starfsábyrgðartryggingu hjá vátryggingarfélagi 

til að geta starfað sem slíkir. Starfsábyrgðartrygging er ekki lengur valkvæð fyrir þá til að fá 

að starfa sem löggiltir endurskoðendur. Endurskoðendur eru sjálfstæðir í 

endurskoðunarstörfum sínum og getur rangt mat á ársreikningi félaga haft í för með sér mikið 

fjárhagslegt tjón fyrir félög, þar sem þau eru oft verðmetin út frá ársreikningi þeirra. 

Mikilvægt er að endurskoðendur séu með starfsábyrgðartryggingu ef þeir verða fyrir 

fjárhagslegu tjóni af þessum sökum. Starfsábyrgðatrygging endurskoðenda er ætluð til að 

bæta fjárhagslegt tjón, vegna ásetnings eða gáleysis endurskoðandans við endurskoðunarstörf 

(Lög um ársreikninga) 

4.1.5 Upplýsingaskylda  

Endurskoðandi er bundinn trúnaði við félagið sem hann endurskoðar en gegnir samt 

ákveðinni upplýsingarskyldu. Endurskoðanda ber að tilkynna stjórnendum félagsins, sem 
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hann endurskoðar, munnlega eða skriflega, ef grunur leikur á að veikleikar séu í innra eftirliti 

félagsins og þegar ólögmætt athæfi eða sviksemi finnst í reikningsskilum félagsins.  

Erfitt getur reynst að sanna að endurskoðandi hafi gengt upplýsingarskyldu sinni og tilkynnt 

stjórn félagsins um skekkjur, sem hann grunar að sé að finna í reikningsskilum félagsins, ef 

endurskoðandi tilgreinir þær einungis munnlega.  

Ef grunur leikur á að um verulega sviksemi eða ólögmætt athæfi sé að ræða innan félags ber 

endurskoðanda, samkvæmt alþjóðlega endurskoðunarstaðlinum (ISA 265), að tilkynna um 

grun sinn skriflega til stjórnar. Við endurskoðun félaga tengd almannahagsmunum ber 

endurskoðanda skylda að tilkynna stjórn félagsins, sem og Fjármálaeftirlitinu, ef grunur 

leikur á um ólögmæt athæfi eða sviksemi í félaginu.  

Endurskoðendum ber að svara þeim spurningum á aðalfundi félaga, sem varða útskýringar á 

reikningsskilum félags. Ef félag skiptir um endurskoðanda skal sá endurskoðandi sem 

endurskoðaði félagið áður veita hinum nýráðna endurskoðanda upplýsingar sem viðkoma 

félaginu, ásamt ástæðu fyrir brotthvarfi endurskoðunarstarfa hans hjá félaginu 

(Endurskoðunarnefnd FLE, 2011; Lög um fjármálafyrirtæki; Stefán Svavarsson, 2011). 

4.1.6 Siðareglur endurskoðenda 

Í 8. gr. laga um endurskoðendur nr. 79/2008 er tilgreint að öllum endurskoðendum á Íslandi 

ber að fara eftir settum siðareglum endurskoðenda við endurskoðunarstörf sín. Siðareglur 

endurskoðenda voru gefnar út og samþykktar hérlendis árið 2009 og uppfærðar árið 2011. 

Þær eru í samræmi við siðareglur Alþjóðasambands endurskoðenda (IFAC). 

Siðareglum endurskoðenda er ætlað að aðstoða endurskoðendur við að ákveða hvaða 

aðferðum skal beita við aðstæður sem koma upp við endurskoðunarstörf þeirra og geta 

myndað hagsmunaárekstra.  Siðareglurnar greina einnig frá ógnum sem gætu myndast vegna 

gjafa og umbunar til endurskoðanda frá viðskiptavininum og hlutlægni eða 

hagsmunaárekstrum, sem gætu stofnað dómgreind endurskoðandans í hættu 

(Endurskoðunarnefnd FLE, 2011; Félag löggiltra endurskoðenda, 2011) 

4.1.7 Þagnarskylda 

Í siðareglum endurskoðenda og í lögum um endurskoðendur er tilgreint að endurskoðandi er 

bundinn trúnaði gangvart félaginu sem hann endurskoðar, varðandi þær upplýsingar og göng 

sem endurskoðandi hefur aðgang að við endurskoðun félags. Endurskoðandi má ekki tjá sig 

opinberlega né til þriðja aðila um endurskoðunarvinnu sína hjá félagi Ýmsar aðstæður geta 
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leitt til þess að endurskoðandi þarf að víkja frá þagnarskyldu sinni og er gert að greina frá 

trúnaðarupplýsingum. Til dæmis ef upplýsinga er krafist samkvæmt lögum við meðferð 

dómsmála eða til yfirvalda vegna lögbrots (Félag löggiltra endurskoðenda, 2011; Lög um 

endurskoðendur; Stefán Svavarsson, 2011). 

4.2  Ábyrgð  endurskoðenda 

Ábyrgð endurskoðenda felst í því að endurskoðandi fer yfir ársreikning félags, eins og kveðið 

er á í lögum um endurskoðendur nr. 97/2008, og veiti álit sitt á reikningsskilum félagsins 

samkvæmt alþjóðlegu endurskoðunarstöðlunum (ISA).  

Endurskoðandi getur orðið ábyrgur ef hann hefur ekki sinnt hlutverki sínu við 

endurskoðunarstörf sín sem skildi og staðist lágmarkskröfur um vinnuframlag. Ábyrgð 

endurskoðanda er víðtæk en takmarkast við það álit sem hann veitir á reikningsskilunum 

félagsins.  

Endurskoðandi ber alfarið ábyrgð á því tjóni sem hann, eða starfsmenn hans valda við 

endurskoðunarstörf sín, hvort sem um tjón er að ræða, sem hlotist hefur af gáleysi eða 

ásetningi. Í kjölfar slíks tjóns getur endurskoðandi þurft að greiða sektir til ríkissjóðs, átt á 

hættu að missa réttindi sín eða verið dæmdur í fangelsi í allt að tvö ár. Ef önnur lög með 

þyngri refsingu, eiga við um brot endurskoðanda, gilda þau. Markmiðið með þeim reglum 

eiga við um endurskoðun ársreikninga og í réttarkerfinu tryggja þau áreiðanleika þeirra 

upplýsinga sem fram koma í ársreikningum félaga. 

Lagaleg ábyrgð sem endurskoðendur sæta við endurskoðunarstörf sín er þríþætt og skiptist 

hún í skaðabótaábyrgð, refsiábyrgð og agaviðurlög. (Endurskoðunarnefnd FLE, 2011; Garðar 

G. Gíslason, 2007; Lög um endurskoðendur) 

4.2.1 Skaðabótaábyrgð 

Almenna skaðabótareglan er, að til að skaðabætur verði dæmdar þarf tjón að hafa átt sér stað. 

Sá sem er krafinn um skaðabætur þarf að vera sekur um að hafa valdið tjóninu og að tjónið sé 

afleiðing hegðunar hans eða aðila sem hann er ábyrgur fyrir. Tjón getur hlotist vegna 

ásetnings eða gáleysis. Við endurskoðunarstörf er hætta á að endurskoðandi valdi tjóni vegna 

gáleysis ef hann til dæmis fer ekki eftir settum reglum um endurskoðun. 

Í lögum um endurskoðendur nr. 79/2008 er endurskoðandi skilgreindur sem sá aðili, sem 

hefur þekkingu til að veita áreiðanlegt og hlutlaust álit sitt á reikningsskilum félaga, hefur 
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löggildingu til endurskoðunarstarfa og uppfyllir önnur skilyrði sem lög um endurskoðendur 

kveða á um. Skaðabótaábyrgð endurskoðenda flokkast undir sérfræðiábyrgð. Sérfræðiábyrgð 

er strangari en almenn ábyrgð sökum þess að meiri kröfur er gerðar um vandvirkni og 

huglægt þegar um sérfræðivinnu er að ræða. Sérfræðingar eru fagmenntað fólk á sínu sviði og 

þeir sem búa yfir fræðilegri þekkingu og reynslu á því sviði sem þeir veita ráðgjöf á.  

Í lögum um endurskoðendur kemur fram að endurskoðendur skulu bæta það tjón sem þeir 

valda við endurskoðunarstörf sín, hvort sem um er að ræða tjón af ásetningi eða gáleysi. Ekki 

eru gerðar jafn ríkar kröfur til sérfræðiábyrgðar og gerðar eru til almennrar 

skaðabótaábyrgðar hvað varðar sönnun þess að tjónvaldur olli tjóninu. 

Endurskoðendur sem teljast til sérfræðinga eru skyldugir til að vera með gilda 

starfsábyrgðartryggingu, sem bætir tjón sem endurskoðandi er ábyrgur fyrir, hvort sem það 

var af ásetningi eða gáleysi, eins og farið var í hér að ofan. Reynt hefur á skaðabótaábyrgð 

endurskoðenda fyrir dómstólum hér á landi og verður farið yfir nokkur slík dómsmál hér að 

neðan. (Garðar G. Gíslason, 2007; Lög um endurskoðendur) 

4.2.2 Refsiábyrgð 

Refsiábyrgð á almennt við þegar einstaklingur sem er sakhæfur ber ábyrgð á gjörðum sínum.  

Einstaklingur getur einungis borið refsiábyrgð og ekki er hægt að flytja ábyrgðina milli aðila. 

Almenn skilyrði fyrir refsiábyrgð er að tjón þarf ekki að hafa átt sér stað, heldur eru skilyrðin 

fyrir refsiábyrgð refsiverð, ólögmæt og saknæm. Refsiábyrgð er tegund viðurlaga og ákveða 

dómstólar hvað telst vera refsivert háttsemi hverju sinni. 

Í 69. gr. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands er tilgreint að enginn skuli sæta refsingu nema sá 

aðili hafi gerst sekur um refsiverða háttsemi samkvæmt lögum. 

Refsiábyrgð nær einnig til lögaðila, en samkvæmt 19. gr. almennu hegningarlaganna, geta 

ópersónulegir lögaðilar borið skyldur fyrir íslenskum rétti eins og hlutafélög, stjórnvöld, 

stofnanir og sveitarfélög. Refsiábyrgð tekur bæði til athafna og athafnaleysis og skiptist 

ábyrgðin niður í þrjú stig; brotaaðili, hlutdeild í brotastarfssemi og tilraun til brotastarfs. 

Ef endurskoðendur uppfylla ekki þau hæfnisskilyrði, sem gerð eru til þeirra við vinnslu 

endurskoðunarverkefnis, sem þeir taka að sér geta þeir skapað sér refsiábyrgð (Almenn 

hegningarlög nr. 19/1940; Garðar G. Gíslason, 2007; Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944). 
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4.2.3 Agaviðurlög 

Góð endurskoðunarvenja er skilgreind í bráðabirgðaákvæði II í lögum um endurskoðendur 

sem: ,,Með góðri endurskoðunarvenju er átt við að endurskoðað sé með viðurkenndum 

aðferðum í samræmi við leiðbeinandi reglur um endurskoðun (ISA) út gefnar af 

alþjóðasamtökum endurskoðenda (IFAC) sem Félag löggiltra endurskoðenda er aðili að” 

(Lög um endurskoðendur). 

Til að agaviðurlög eigi við þarf endurskoðandi ekki að hafa brotið lög, heldur er nóg að hann 

hafi ekki farið eftir góðri endurskoðunarvenju. Algengustu viðurlög sem gilda um  

endurskoðendur er svipting starfsréttinda. Í 68. gr. Almennu hegningarlaganna nr. 19/1940 er 

tilgreint að svipting starfsréttinda, sem á við um endurskoðendur, getur varað í allt að fimm ár 

eða ævilangt. Varanleg svipting starfsréttinda á þó einungis við ef brot fagaðilans hefur verið 

stórfellt. Dómstólar ákveða hvenær svipting starfsréttinda hefst, þó aldrei seinna en 

fullnaðardómur hefur verið birtur (Garðar G. Gíslason, 2007; Lög um endurskoðendur). 
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5 Stjórnendur 

Það er á ábyrgð stjórnenda að semja reikningsskil félagsins og gæta þess að þau séu réttmæt 

og gerð í samræmi við sett lög og reikningsskilareglur. Stjórnendur bera einnig ábyrgð á 

innra eftirliti félagsins, sem verður farið nánar í hér að neðan.  

Stjórn félagsins sér um að ráða endurskoðanda sem er óháður félaginu, en góð endurskoðun 

samanstendur af óhæði og hæfni endurskoðandans. Meta þarf hvort endurskoðandi búi yfir 

þeirri þekkingu og hæfni sem þarf við endurskoðunarverkefnið.  Óhæði endurskoðandans er 

metið áður en hann er ráðinn, ef félagið er með skipaða endurskoðunarnefnd metur hún 

óhæði endurskoðandans.   

Við ráðningu endurskoðandans er gerður samningur milli framkvæmdastjóra og stjórn 

félagsins sem skal endurskoða og endurskoðandans. Skilningur verður að vera á því hvað 

felst í endurskoðuninni ásamt því hvað felst í ábyrgð stjórnenda félagsins hins vegar og 

endurskoðandans annars vegar.  

Innra eftirliti á stóran þátt í góðum stjórnarháttum félaga og telja hagmunaaðilar félagsins að 

innra eftirlit sé mikilvægur þáttur í starfssemi félagsins þegar kemur að árangri, skilvirkni og 

áreiðanleika þeirra upplýsinga sem veittar eru stjórnendum og öðrum hagaðilum félagsins. 

(Endurskoðunarnefnd FLE, 2011; Félag löggiltra endurskoðenda, 2011; Félag löggiltra 

endurskoðenda, 2013; PwC, 2015)  

5.1  Innra eftirlit 

Innra eftirlit er ferli félags sem mótað er af starfsfólki, stjórn félags og því umhverfi sem 

endurspeglar stjórnunarhætti félagsins. Ferli innra eftirlitsins er ekki röð aðgerða, heldur 

finnst það í hinum ýmsu störfum innan félagsins og er meðal annars innleitt í 

starfsmannastefnu, verklagsreglum og siðareglum félagsins.  

Innra eftirlit tryggir ekki að félag muni ná settum markmiðum, en það stuðlar að því að koma 

í veg fyrir þær hindranir, sem verða til þess að félagið geti ekki náð markmiðum sínum. Innra 

eftirlit stuðlar einnig að skilvirkni í starfssemi félagsins, áreiðanleika þeirra 

fjárhagsupplýsinga sem félagið veitir og að félagið fari að settum lögum og reglum sem gilda 

um starfssemina.  
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Það er ekki hægt að tryggja með fullri vissu að skilvirkt innra eftirlit komi í veg fyrir 

verulegar skekkjur, tap, sviksemi eða önnur lögbrot. Innra eftirlit er óháð stærð félaga og 

breytir ekki hæfni stjórnanda. Stjórnendur bera einir ábyrgð á innra eftirliti félagsins þó að 

innri stjórnendur og starfsmenn félagsins taki þátt í mótun þess (Lög um einkahlutafélög nr. 

138/1994; Lög um hlutafélög nr. 2/1995; PriceWaterhouseCoopers hf., 2008). 

5.1.1 COSO-teningurinn 

Tilgangur COSO-teningsins er að aðstoða félög, óháð starfssemi þeirra og stærð, að ná betri 

stjórn og skipulagi innan félagsins, sem og að bæta umsjón á  innra eftirliti þess. COSO 

stendur fyrir ,,Committee of Sponsoring Organisations” og er teningurinn byggður á skýrslu, 

sem Committee of Sponsoring Organisations gaf út eftir hrun bandarísku bankanna árið 2001. 

Í kjölfari hruns bandarísku bankanna voru kröfur auknar í Bandaríkjunum um innra eftirlit 

félaga og um upplýsingargjöf félaga. 

COSO-teningurinn nýtist endurskoðendum einnig við ytri endurskoðunarstörf sín á félagi en 

hann veitir endurskoðandanum ákveðinn skilning á innra eftirliti félags, sem nýtist við 

skipulagningu endurskoðunar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1.  COSO teningurinn 

(Heimild: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013, bls. 5) 

 

Coso-teningurinn samanstendur af þremur hliðum og skilgreinir hann innra eftirlit á þrívíðu 

formi. Markmið innra eftirlits eru á þeirri hlið teningsins sem snýr upp og samanstanda þau af  
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og markvirkni starfssemi félagsins, áreiðanleika fjárhagsupplýsinga félagsins og fylgni 

félagsins við lög og reglur sem leiða til samræmi í rekstri þess. Markvirkni er lýsing á því 

hversu vel tekist hefur að ná settum markmiðum.  

Megin þættir innra eftirlits sem endurspegla stjórnunarhætti félagsins eru fimm og eru þeir 

staðsettir framan á teningnum. 

Megin þættirnir samanstanda af:   

• Eftirlitsumhverfi er stjórnskipulag sem nær yfir umhverfi innra eftirlits, viðhorf 

stjórnanda til eftirlitsþátta, sem og mikilvægi þeirra þátta. 

• Áhættumat er greining á ógnunum þeirra markmiða sem sett eru af félaginu og 

ákvörðunartöku á því hvernig félagið bregst við slíkum ógnunum. 

• Eftirlitsaðgerðir eru þær aðgerðir sem eru hluti af verkferlum og verklagsreglum 

félagsins, sem eiga að bregðast við ógnunum settra markmiða. 

• Upplýsingar og samskipti er megin þáttur í starfsemi félagsins, þar sem mikilvægar 

ákvarðanatökur ráðast af upplýsingum.  

• Stjórnendaeftirlit er sá eftirlitsþáttur sem tryggir virkni innra eftirlitsins og að það 

eftirlit henti markmiðum félagsins. 

Á hægri hlið teningsins eru grunnþættir innra eftirlitsins, sem eiga allsstaðar við starfssemina 

og ná bæði til einstakra eininga innan félagsins, sem og félagsins í heild (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2004; Eilifsen o.fl., 2006; 

PriceWaterhouseCoopers hf., 2008; Ríkisendurskoðun. (e.d.-a). 
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6 Eftirlitsaðilar 

Eftirlit með endurskoðendum og endurskoðunarfélögum er töluverð hér á landi og eru 

starfandi stofnanir og félög á borð við Endurskoðendaráð, Fjármálaeftirlitið, Félag löggiltra 

endurskoðenda og endurskoðunarnefnd, sem hafa eftirlit með endurskoðendum hérlendis og 

endurskoðunarstörfum þeirra. Nánar verður farið í þessa eftirlitsaðila síðar. 

Eftir efnahagshrunið árið 2008 áleit rannsóknarnefnd Alþingis að endurskoðendur hefðu ekki 

sinnt skyldum sínum við endurskoðun reikningsskila fjármálafélaga árið 2007 og fyrri part 

árisins 2008. Um var að ræða brest á skyldum endurskoðenda við mat á virði útlána hjá stærri 

viðskiptaaðilum félaganna, meðferð hlutabréfaeigna starfsmanna og fyrirgreiðslu 

fjármálafélaga við kaup á eigin hlutabréfum (Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og 

Tryggvi Gunnarsson, 2010).   

Í kjölfar þess var unnið að því að herða eftirlit með endurskoðendum hér á landi. Ný lög tóku 

gildi 1. janúar 2009 með það að markmiði að herða ábyrgð endurskoðenda, 

upplýsingarskyldu þeirra og verklag. Einnig voru hertar kröfur um sjálfstæði endurskoðenda 

og tengsl þeirra við opinberar eftirlitsstofnanir. Lögin áttu að herða lögboðna endurskoðun 

ársreikninga félaga á Íslandi. Ástæðan fyrir setningu laganna var að árið 2006 náðu þáverandi 

lög varðandi endurskoðunarskyldu einungis til 2.3% félaga á Íslandi. 

6.1  Endurskoðendaráð   

Endurskoðendaráð var stofnað 1. apríl árið 2009 og gegnir ráðið því hlutverki að hafa eftirlit 

með störfum endurskoðenda. Eftirlitið snýr að því að endurskoðendur sinni störfum sínum í 

samræmi við lög og aðrar reglur, sem gilda um endurskoðendur og endurskoðunarstörf, 

siðareglur Félags löggiltra endurskoðenda. Starfandi endurskoðendur eiga að vera með 

starfsábyrgðartryggingu, sem er í gildi og fullnægja kröfum sem gerðar eru til endurskoðenda 

um endurmenntun.  

Endurskoðendaráð er skipað af ráðherra og samanstendur af fimm mönnum, sem sitja til 

fjögurra ára í senn og eru jafn margir varamenn skipaðir. Félag löggiltra endurskoðenda 

tilnefnir tvo menn af fimm til nefndarstarfa í Endurskoðendaráði, Viðskiptaráð Íslands 

tilnefnir einn mann af fimm. Að lokum skipar ráðherra tvo menn af fimm í nefndina, án 

tilnefningar, og er annar þeirra formaður ráðsins. Endurskoðendaráð skipar einnig prófnefnd 

fyrir þá sem sækja um löggildingu til endurskoðunarstarfa. Prófnefndin samanstendur af 3 
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aðilum. Í 14-18. gr. laga um endurskoðendur er endurskoðendum gert að greiða 50.000 kr. í 

árgjald til ríkisjóðs vegna kostnaðar sem hlýst af starfssemi Endurskoðendaráðs. 

Endurskoðendaráð sér um gæðaeftirlit með endurskoðendum. Félag löggiltra endurskoðenda 

framkvæmir gæðaeftirlit hér á landi að beiðni Endurskoðendaráðs, sem lætur Félagi löggiltra 

endurskoðenda í té það úrtak endurskoðenda, sem sæta skulu gæðaeftirliti hverju sinni og 

tiltekur hvernig eftirlitið skuli framkvæmt. Félag löggiltra endurskoðenda sér um að 

gæðaeftirlitsskýrsla sé skrifuð og Endurskoðendaráð fer yfir skýrsluna og metur stöðu hvers 

og eins endurskoðenda.  

Endurskoðendaráð gefur árlega út upplýsingar um niðurstöður gæðaeftirlitsins í heild. Þessu 

ákvæði verður hugsanlega breytt í nýjum lögum um endurskoðendur, sem eru í vinnslu. Nýju 

lögin er í vinnslu að beiðni Evrópusambandsins (ESB) en þá mun Fjármálaeftirlitið líklega 

framkvæma gæðaeftirlit með endurskoðendum á Íslandi, eins og tíðkast í mörgum öðrum 

löndum.  

Ef endurskoðandi uppfyllir ekki þær kröfur sem gerðar eru til endurmenntunar, er ekki með 

óflekkað mannorð eða fer ekki að settum siðareglum um endurskoðendur á hann á hættu á að 

missa starfsréttindi sín sem endurskoðandi. Ef endurskoðandi er sviptur starfsréttindum 

sínum skal hann taka löggildingarprófin aftur. Endurskoðandi sem á von á að missa 

endurskoðunarréttindi sín getur, áður en hann er sviptur þeim, lagt inn réttindi sín og sótt þau 

aftur eftir að hafa gert þær úrbætur sem urðu til þess að hann átti að missa þau 

(Endurskoðendaráð, e.d.; Endurskoðunarnefnd FLE, 2011; Félag löggiltra endurskoðenda, 

e.d.-b; Félag löggiltra endurskoðenda, e.d.-c; Lög um endurskoðendur; Félag löggiltra 

endurskoðenda, 2011; Sigurður B. Arnþórsson, framkvæmdastjóri Félags löggiltra 

endurskoðenda, munnleg heimild, viðtal, 27. apríl 2015).  

6.2  Fjármálaeftirlitið  

Fjármálaeftirlitið (FME) er sjálfstæð eftirlitsstofnun, sem starfar í samræmi við lög um 

opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, ásamt öðrum lögum og reglum sem gilda um 

starfssemina. Hlutverk fjármálaeftirlitsins er að veita aðhald og stuðla að traustri og 

heilbrigðri starfssemi fjármálafyrirtækja með því að fylgjast með að starfssemi eftirlitsskyldra 

aðila sé í samræmi við eðlilega viðskiptahætti. Fjármálaeftirlitið veitir einnig fyrirtækjum á 

fjármálamörkuðum starfsleyfi (Félag löggiltra endurskoðenda, e.d.-d; Fjármálaeftirlitið, e.d.-
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a; Fjármálaeftirlitið, e.d.-b; Lög um fjármálafyrirtæki; Lög um opinbert eftirlit með 

fjármálastarfsemi nr. 87/1998; Lög um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010). 

6.3  Félag löggiltra endurskoðenda  

Þann 16. júlí árið 1935 var Félag löggiltra endurskoðenda (FLE) stofnað hér á landi. Ekki er 

valkvætt að vera í félaginu eftir að breytingar á lögum um endurskoðendur áttu sér stað. 

Lögin tóku gildi í byrjun árs 2009 og er kveðið á um það í 12. gr. þeirra að allir 

endurskoðendur hér á landi séu skyldugir til að vera aðilar að Félagi löggiltra endurskoðenda 

og greiða árlegt félagsgjald.  

Hlutverk félagsins er að byggja upp samstarf milli hagsmuna- og menningarmála 

endurskoðunarstéttarinnar, ásamt því að vera vettvangur fyrir skiptar skoðanir um fagleg 

málefni stéttarinnar. Félag löggiltra endurskoðenda gegnir hinum ýmsu verkefnum og sér 

félagið meðal annars til þess að reglulega eru haldin endurmenntunarnámskeið fyrir 

endurskoðendur. Félagið heldur úti skrá yfir endurmenntun endurskoðenda, ásamt skrá yfir 

endurskoðendur sem eru í starfsreynslu. Félag löggiltra endurskoðenda sér einnig um að 

halda úti skrá yfir gildar starfsábyrgðatryggingar endurskoðenda og annast, ásamt 

Endurskoðendaráði, gæðaeftirlit með störfum endurskoðenda. Félagið tók þátt í að búa til 

siðareglur fyrir endurskoðendur árið 2009, ásamt uppfærslu á þeim sem tóku gildi árið 2011 

sem rætt hefur verið um. 

Stjórn Félags löggiltra endurskoðenda er skipuð fimm félagsmönnum og í henni eiga sæti 

formaður og varaformaður, sem skipaðir eru til eins árs í senn, en aðrir stjórnarmeðlimir eru 

skipaðir til tveggja ára í senn. Einnig kýs stjórnin sér gjaldkera, ritara, endurskoðanda og 

varaendurskoðanda. Félag löggiltra endurskoðenda er aðili að Alþjóðasamtökum 

endurskoðenda (IFAC), Norræna endurskoðendasambandinu (NRF) og Evrópusambandi 

endurskoðenda (FEE) (Félag löggiltra endurskoðenda, e.d.-e; Félag löggiltra endurskoðenda, 

2011; Lög um endurskoðendur). 

6.4  Endurskoðunarnefnd  

Endurskoðunarnefnd er eftirlitsnefnd, sem starfar innan félags og sér um samskipti við 

endurskoðendur, til að upplýsa stjórnendur um niðurstöður endurskoðunar. 

Endurskoðunarnefnd sér einnig um að bæta starfshætti og tryggja að fjárhagsupplýsingar, 
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sem fara frá félaginu, hvort sem um ræðir ársreikninga eða innri stjórnendaupplýsingar, séu 

áreiðanlegar.  

Hlutverk endurskoðunarnefndar er fyrst of fremst að hafa eftirlit með virkni innra eftirlits 

félagsins, gerð reikningsskila og áhættustjórnun. Nefndin metur einnig ráðningu 

endurskoðanda, óhæði hans í garð félags, fylgist með störfum hans og fer yfir 

endurskoðunaráætlanir. 

Hugtakið endurskoðunarnefnd er frenur nýtt hér á landi. Árið 2009 tóku í gildi breytingar á 

lögum um ársreikninga nr. 3/2006, sem kveða á um að í félögum, sem tengd eru 

almannahagsmunum skuli endurskoðunarnefnd starfa. Stjórn félagsins skipar 

endurskoðunarnefnd, sem samanstendur af þremur eða fleiri nefndarmönnum, sem eru óháðir 

endurskoðenda félagsins og skal meirihluti nefndarmanna vera óháður félaginu. 

Nefndarmenn skulu búa yfir þekkingu á fjármálum, reikningsskilum og endurskoðun og skal 

að minnsta kosti einn þeirra vera menntaður á því sviði. 

Endurskoðunarnefnd tryggir góða stjórnarhætti og hefur eftirlit með stjórnendum og þeim 

sem bera ábyrgð á gerð reikningsskila. Stjórn félagsins ber ábyrgð á eftirlitsferlum félagsins. 

Endurskoðunarnefnd skiptir sér ekki af framkvæmd endurskoðanda, en samkvæmt lögum um 

endurskoðendur skulu þeir sem endurskoða félög tengd almannahagsmunum staðfesta árlega 

við endurskoðunarnefnd að þeir séu óháðir aðilar félagsins, sem þeir endurskoða. 

Endurskoðandi skal greina frá því sem hann gerir hjá félaginu, ásamt því að skila inn 

skriflegri skýrslu um mikilvæg atriði, sem komið hafa fram við endurskoðun og tilkynna ef 

um veikleika er að ræða í innra eftirliti félagsins (Endurskoðunarnefnd FLE, 2011; Lög um 

ársreikninga; Lög um endurskoðendur; PwC, 2015; Þórir Ólafsson, 2015).  



 29 

7 Dómsmál   

Í þessum kafla verður farið yfir dómsmál, sem tekin hafa verið fyrir hér á landi hvað varðar 

vanrækslu endurskoðanda í starfi sínu. Í dómsmálum eru þeir ýmist krafðir skaðabóta vegna 

fjárhagslegs tjóns sem stefnandi hlaut af vanrækslu endurskoðanda, að sæta refsingu eða 

sviptingu starfsréttinda. Það fara ekki öll mál fyrir dómstóla, ýmist sökum þess að kærur hafa 

verið felldar niður eða sættir hafa náðst milli stefnanda og stefnda. Endurskoðendur gegna 

ýmsum störfum og verður bæði farið yfir dómsmál, þar sem reynt hefur á ábyrgð 

endurskoðenda við áritun á ársreikningi félags og dómsmál um ábyrgð endurskoðanda vegna 

ráðgjafaþjónustu sem hann veitti. 

7.1  Skaðabætur 

Endurskoðandi hefur ekki oft verið dæmdur sekur á Íslandi fyrir vanrækslu í starfi  og krafinn 

um skaðabætur. Slík mál eru samt til og verður farið ýtarlega yfir tvö dómsmál, sem tekin 

voru fyrir hér á landi. Í öðru málinu, Nathan & Olsen gegn PricewaterhouseCoopers ehf. var 

endurskoðandi Nathan & Olsen fundinn sekur fyrir vanrækslu við endurskoðunarstörf sín og 

gert að greiða 4.000.000 kr. í skaðabætur. Í hinu dómsmálinu, KPMG, var endurskoðandi 

sem sinnti ráðgjafastörfum fundinn sekur um vanrækslu við störf sín og gert að greiða 

þriðjung af 122.488.155 í skaðabætur. 

7.1.1 Nathan og Olsen hf. 

Eitt eftirminnislega dómsmál á Íslandi þar sem endurskoðandi var sóttur til saka fyrir 

sviksemi í starfi er Nathan og Olsen málið sem fór fyrir dómstóla árið 1999. 

Nathan & Olsen hf. höfðu í marga áratugi keypt sérfræði- og endurskoðunarþjónustu hjá 

PricewaterhouseCoopers ehf. og hafði Gunnar Sigurðsson, löggildur endurskoðandi hjá 

PricewaterhouseCooper áritað ársreikninga Nathan & Olsen hf. undangengin ár. 

Árið 1998 stefndi Nathan & Olsen hf. Gunnari Sigurðssyni og PricewaterhouseCoopers ehf. 

Nathan & Olsen hf. krafði Gunnar og PricewaterhouseCooper um skaðabætur að upphæð 

25.528.062 kr., auk vaxta, vegna tjóns sem hlutafélagið varð fyrir, ásamt málskostnaði. 

Frá árunum 1992 til 1996  dró Sæunn Þuríður Sævarsdóttir, gjaldkeri hjá Nathan & Olsen hf., 

32.037.325 kr. úr sjóði félagsins. Málið var kært til lögreglu seinni part ársins 1996 og 

viðurkenndi Sæunn fjárdráttinn fyrir þetta fjögurra ára tímabil. 
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Ólafur Tryggvason sem starfaði hjá Tölvumiðstöðin hf., dótturfélagi PricewaterhouseCoopers 

ehf., hafði séð um milliuppgjör Nathan & Olsen hf. fram til ársins 1991. Ólafur sem var 

viðskiptafræðingur að mennt var ráðinn sem fjármálastjóri Nathan & Olsen hf. Eftir ráðningu 

Ólafs hætti Tölvumiðstöðin hf. að sjá um milliuppgjöf Nathan & Olsen hf. og sáu nýju 

fjármálastjórar félagsins um milliuppgjörið. 

Á árinu 1991 eða 1992 tók Sæunn að sér stöðu gjaldkera og bókara Nathan & Olsen hf., 

ásamt því að sjá um afstemmingar og fjármálastjórn félagsins. Ólafur hafði yfirumsjón með 

bókhaldinu. Á tilgreindu tímabili skilaði Sæunn ítrekað afstemmingu bókhaldsreikninga seint 

og lágu þær ekki allar fyrir við lokagerð ársreikninga. Þrátt fyrir skort á afstemmingu veitti 

Gunnar og PricewaterhouseCoopers ehf. félaginu fyrirvaralausa áritun, án þess að hafa 

kannað gögn og fylgiskjöl óafstemmdu bókhaldsreikninganna. Þeir tilkynntu heldur ekki 

stjórn Nathan & Olsen hf. um þennan skort á afstemmingu. 

Samkvæmt upplýsingarskyldu endurskoðenda er þeim gert að tilkynna með skriflegum hætti 

stjórn félagsins, ef um verulegan veikleika er að ræða í innra eftirliti félagsins (Eilifsen o.fl., 

2006). Gunnar hafði tilgreint framkvæmda- og fjármálastjóra Nathan & Olsen hf. á 

óformlegan hátt að sami starfsmaður sæi um bókhald félagsins, og væri gjaldkeri þess. Það að 

sami starfsmaður sjái bæði um að taka á móti fé félagsins og bókhald þess, er merki um skort 

á eftirlitsþætti, sem nauðsynlegur er til þess að uppgötva eða koma í veg fyrir skekkjur í 

reikningsskilum. Það tíðkast þó í félögum að sami starfsmaður sé bæði í stöðu gjaldkera og 

bókara og þurfa stjórnendur þá að hafa aukið eftirlit með starfsmanninum. 

Sæunn var dæmd árið 1997 til að greiða Nathan & Olsen hf. alla fjárhæðina sem hún hafði 

dregið að sér, 32.037.322 kr. ásamt því að sæta fangelsi í 2 ár. 

Eftir að hafa greitt 7.004.684 kr. var Sæunn gerð gjaldþrota og fengust 25.528.062 kr. ekki 

endurgreiddar. 

Nathan & Olsen hf. fóru fram á að Gunnar og PricewaterhouseCoopers ehf. yrðu gert að 

greiða eftirstandandi fjárhæð, 25.528.062 kr., sem félagið hlaut sökum þess að 

endurskoðandavinna þeirra hafi ekki uppfyllt lágmarkskröfur, sem gerðar eru til slíkrar vinnu.  

Töldu Nathan & Olsen hf. einnig að stefndu hefðu blekkt stjórn félagsins með röngum 

áritunum og bréfum til stjórnar um að innra eftirlit félagsins væri í góðu lagi. 
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Hefðu Gunnar og PricewaterhouseCoopers ehf.  unnið vinnu sína í samræmi við sett lög og 

reglugerðir, samkvæmt handbók Félags löggiltra endurskoðenda og í samræmi við 

grundvallaratriði endurskoðunar, hefði líklegast komist upp um fjárdrátt Sæunnar strax árið 

1992 og félagið hefði einungis orðið fyrir hluta af því fjárhagslega tjóni sem það varð fyrir. 

Dómurinn taldi að innra eftirlit Nathan & Olsen hf., sem var í höndum stjórnenda, hefði mátt 

bæta og að Sæunn hefði notið of mikils traust stjórnenda. Aukið eftirlit hefði þurft með 

Sæunni þar sem hún gegndi bæði starfi gjaldkera og bókara. 

Vilhjálmur Fenger, framkvæmdastjóri Nathan & Olsen hf., vissi að Sæunn skilaði 

afstemmingu ítrekað seint og að afstemmingu vantaði við gerð ársreikninga fyrirtækisins. 

Stjórn Nathan & Olsen hf. vissi að veikleikar voru í innra eftirliti og skortur á skilum á 

afstemmingu. Í 68 gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög er tilgreint að félagsstjórn og 

framkvæmdastjóri fari með stjórn félagsins, að félagsstjórn sjái um að nógu mikið eftirlit sé 

með bókhaldi og fjármunum félagsins og skal framkvæmdastjóri, ef hann er ráðinn, sjá um að 

bókhald fyrirtækisins sé fært inn samkvæmt lögum og venjum. 

Gunnar brást skyldum sínum sem endurskoðandi þegar hann áritaði ársreikninga Nathan & 

Olsen hf. athugasemdalaust frá árunum 1992 – 1995, þó afstemmingu vantaði. 

Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu í júní árið 1999 að stefndi, Gunnar Sigurðsson og 

PricewaterhouseCoopers ehf., væru ekki ábyrg fyrir tjóninu sem stefnandi, Nathan & Olsen 

hf. urðu fyrir vegna fjárdráttar gjaldkerans, Sæunnar Þuríðar Sævarsdóttur, og voru sýknaðir 

af öllum kröfum í þessu máli. 

Nathan & Olsen hf. var gert að greiða, Gunnari Sigurðssyni og PricewaterhouseCoopers ehf., 

800.000 kr. í málskostnað. 

Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar í lok árs 1999, sem komst að þeirri niðurstöðu að veikleiki 

hafi verið í innra eftirliti Nathan & Olsen hf. og að það væri á ábyrgð stjórnar. Einnig bar 

stjórnin ábyrgð á ársreikningi fyrirtækisins en endurskoðandanum, Gunnari, hafði verið falið 

að staðfesta réttmæti ársreikningsins og hefði hann átt að vekja athygli stjórnar með 

skriflegum hætti á skorti á afstemmingu. 

Stefndu, Gunnar Sigurðsson og PricewaterhouseCoopers ehf. hefðu átt að hluta til sök á því 

að ekki komst upp um fjárdráttinn fyrr en um mitt árið 1996. Þeir báru því einhverja ábyrgð á 

að fjárhagslegt tjón Nathan & Olsen hf. varð meira en það hefði þurft að vera, hefðu þeir 
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sinnt starfi sínu sem skyldi. Gunnar og PricewaterhouseCoopers ehf. voru dæmdir til að 

greiða Nathan & Olsen hf. 4.000.000 kr. í skaðabætur ásamt vöxtum og málskostnaði, alls 

600.000 kr. (Hrd. 9. desember 1999 í máli nr. 272/1999). 

7.1.2 KPMG 

Eyvindur Jóhansson, stofnandi og eigandi Vinnulyftur ehf. og Smiðsbúð 12 ehf. stefndi 

KPMG ehf., KPMG lausnir ehf., KPMG FS ehf., Benedikt Kjartani Magnússyni, 

stjórnarmanni í KPMG ehf., og Einari Sveinbjörnssyni, löggiltum endurskoðanda KPMG 

ehf., fyrir vanrækslu við ráðgjafarþjónustu, sem þeir veittu Eyvindi og krafði Eyvindur 

stefndu um 213.315.879 kr. í skaðabætur, ásamt málskostnaði og virðisaukaskatti. Málið var 

tekið fyrir í hæstarétti 3. maí 2013. 

Samkvæmt ársreikningi Vinnulyfta ehf., sem Einar Sveinbjörnsson áritaði, var félagið vel 

statt og voru rekstrarfjármunir félagsins, ásamt skammtímakröfum og handbæru fé, áætlað 

um 152.753.021 kr. Eyvindur hélt því fram að KPMG ehf. og Benedikt hefðu tilkynnt honum 

að FS21 ehf. hefði áhuga á að gera tilboð í félögin og komið með þá tillögu að koma 

Vinnulyftur ehf. og Smiðsbúð ehf. í verð. Eyvindur benti á að KPMG FS ehf., sem var 

stofnað af KPMG Lausnum ehf., sem var stofnað var af  KPMG ehf., hafi stofnað FS21 ehf. 

Þar af leiðandi var KPMG FS ehf. og KPMG Lausnir ehf. í fullri eigu KPMG ehf. Benedikt 

hafði því verið stjórnarmaður og prókúruhafi í FS21 ehf. 

Þann 18. Apríl 2007 var undirritaður kaupsamningur vegna kaupa Smiðanda ehf. á 

ráðgjafarþjónustu KPMG ehf., samninginn undirritaði Benedikt, sem forstöðumaður 

fyrirtækjasviðs KPMG ehf. Ráðgjafaþjónustan átti að veita Smiðanda ehf. aðstoð við verðmat 

á Vinnulyftum ehf. og Smiðsbúð ehf. vegna áætlaðra kaupa á hlutum í félögunum tveimur, 

koma fram fyrir hönd seljanda sem og vinna í tilboði í hlutafé félaganna tveggja. Tvö tilboð, 

bæði dagsett 22. maí 2007, bárust í allt hlutafé Vinnulyfta ehf. og Smiðsbúðar 12 ehf. Bæði 

boðin eru frá FS21 ehf. Eyvindur tók seinna tilboðinu sem nam 455.000.000 kr.  

Þann 22. maí 2007 keyptu þeir Eiður Ingi Sigurðarson, Elías Ívarsson og Gestur Már 

Þráinsson FS21 ehf. af  KPMG FS ehf. Gengið var frá kaupsamningi milli FS21 ehf. og 

Eyvindar þann 11. júlí 1007 og samkvæmt samninginum var kaupverðið 453.983.977 kr. að 

frádregnum skuldum við eigendur 31. desember 2006, sem komu til lækkunar á kaupverðinu. 

Kaupverðið átti að greiða í þrennu lagi. Í fyrsta lagi áttu að greiða 258.893.997 kr. innan 3ja 

virka daga frá undirritun kaupsamnings, í öðru lagi átti að greiða 90.000.000 kr. við 

undirritun kaupsamningsins með ótryggðu skuldabréfi til 3ja ára með 10,5% vöxtum og í 
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þriðja lagi átti að greiða 105.000.000 kr. þann 31. mars 2008. KPMG ehf. átti að varðveita 

þau gögn sem viðkomu sölunni þar til FS21 ehf. hefði greitt kaupverðið. 

KPMG ehf. gegndi áfram endurskoðunarstörfum fyrir FS21 ehf., ásamt því að taka við starfi 

endurskoðanda fyrir Vinnulyftur ehf. og Smiðsbúð 12 ehf. 12. júlí sama ár voru þeir Eiður, 

Gestur og Elías kjörnir í stjórn Vinnulyfta ehf. og Smiðsbúðar 12 ehf. Voru þeir því 

stjórnarmenn í Vinnulyftum ehf., Smiðsbúðar 12 ehf. og FS21 ehf.  

FS21 gaf út skuldabréf til Eyvindar að fjárhæð 90.000.000 kr. 11. júlí 2007, sem átti að 

greiðast í einu lagi 1. ágúst 2010 með 10,5% vöxtum, greiddum árlega. Eyvindur fékk 

greiddar 185.874.402 kr. við undirritun kaupsamningsins. 

Félögin tvö, Vinnulyftur ehf. og FS21 ehf. voru endanlega sameinuð 18. janúar 2008 undir 

kennitölu Vinnulyftur ehf. Þar sem FS21 ehf. var 100% hlutafjáreigandi í Vinnulyftum ehf. 

þá yfirtók Vinnulyftur ehf. allt hlutafé FS21 ehf. við samrunann og hlutafé FS21 ehf. féll 

niður. Tilgangur samrunans var að einfalda rekstur félaganna og lækka rekstrarkostnað þeirra. 

Einar Sveinbjörnsson, endurskoðandi, skrifaði undir að samruni félaganna tveggja ætti ekki 

að rýra möguleika lánadrottna á að fá kröfur frá báðum félögunum greiddar að fullu.  

Við sameiningu félaganna, FS21 ehf. og Vinnulyfta ehf. sameinuðust eignir og skuldir 

Vinnulyfta ehf. og FS21 ehf. Andvirði eignarhlutar FS21 ehf. í Smiðsbúð 12 ehf. gekk einnig 

inn í sameinaða félagið.  Sameiginlegt hlutafé félaganna var 500.000 kr., eignir 515.929.685 

kr.,  skuldir 542.038.245 kr. og eigið fé -26.108.560 kr. 

Vinnulyftur ehf. gáfu út tryggingabréf með veði í fasteignina Smiðsbúð 12 ehf. til Glitnis hf. 

19. febrúar 2008 vegna 150.000.000 kr. skuldar. Stóð til að sameina hið nýja félag 

Vinnulyftur ehf. og Smíðanda ehf., en lánið sem FS21 ehf. hafði tekið hjá Glitni ehf. til þess 

að kaupa Vinnulyftur ehf. og Smiðsbúð 12 ehf. varð til þess að hið nýja félag, Vinnulyftur 

ehf. fór í þrot. 

30. mars 2008 fékk Eyvindur greiddar 40.314.538 kr. af lokagreiðslunni en til hennar kom 

64.685.462 kr. til frádráttar. Eyvindur var ekki sammála þessum frádrætti og krafðist að fá 

alla greiðsluna greidda, eins og tilgreint var í kaupsamningi að upphæð 105.000.000 kr.   

Héraðsdómur Reykjavíkur áleit þann 12. febrúar 2013 að KPMG ehf., KPMG FS ehf., Einar 

Sveinbjörnsson og Benedikt Kjartan Magnússon hefðu vanrækt að gæta hagsmuna Eyvindar 

og ekki gert honum fyllilega grein fyrir þeirri áhættu sem gæti hlotist af viðskiptunum. Einnig 
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taldi Héraðsdómur að tjón Eyvindar við sölu á Vinnulyftum ehf. og Smiðsbúð 12 ehf. mætti 

rekja til þessarar vanrækslu og að stefndu, KPMG ehf., Benedikt og Einar bæru 

skaðabótaábyrgð á því tjóni og var þeim gert að greiða 122.488.155 kr. í skaðabætur, sem 

skiptist jafnt niður á aðila, auk 4.000.000 kr. í málskostnað. KPMG Lausnir ehf. var sýknað 

af kröfum Eyvindar. Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar og taldi Hæstiréttur að dómsorð úr 

héraði skulu standa. Jafnframt var málskostnaður KPMG Lausna ehf. felldur niður bæði í 

héraði og Hæstarétti.  (Hrd. 7. nóvember 2013 í máli nr. 302/2013).  

7.2  Fangelsi og svipting á starfsréttindum. 

Nokkur mál hafa farið fyrr dómstóla hér á landi þar sem krafist hefur verið refsingar eða 

sviptingar á starfsréttindum endurskoðenda. Mörg þessara mála tengjast stórfelldum 

skattalagabrotum. Þegar kemur að skattalagabrotum er ekki hægt að dæma endurskoðandann 

til að greiða þann skatt, sem félagið hefði átt að greiða í upphafi. Háar fjársektir myndast hins 

vegar við skattalagabrot og hægt er að krefja endurskoðanda um að greiða slíkar sektir. Enda 

er um fjárhagslegt tjón að ræða, sem myndast vegna vanrækslu endurskoðanda.  Farið verður 

yfir eitt mál þar sem reynt hefur á slíka ábyrgð. Í málinu var endurskoðandi Eiríks, sem 

kenndur er við 10 - 11 verslanirnar, dæmdur í 18 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir 

skattalagabrot en hann var þó ekki sviptur löggildingu til endurskoðunarstarfa. 

7.2.1 Eiríkur í 10 - 11 

Eiríkur Sigurðsson oft kenndur við 10-11 verslanirnar og Hjalti Magnússon, löggiltur 

endurskoðandi, voru ákærðir fyrir meiriháttar brot á skattalögum þar sem skilað var inn röngu 

skattframtali Eiríks árið 2008 vegna tekna árið 2007. Fjármagnstekjuskattur sem Eiríkur 

komst undan að greiða með röngu skattframtali nam 81.301.101 kr. Krafist var að Eiríkur og 

Hjalti yrðu dæmdir til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar, ásamt því að Hjalti yrði 

sviptur löggildingu til endurskoðunarstarfa. Málið var tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur 

5. júní 2013. 

Árið 2010 var gerð rannsókn af hálfu skattrannsóknarstjóra á skattaskilum Eiríks og kom í 

ljós að tekjur að fjárhæð 813.011.009 kr. höfðu verið vantaldar fyrir tekjuárið 2007. 

Héraðsdómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu að stefndu, Eiríkur og Hjalti, skildu 

sæta 18 mánaða skilorðsbundnu fangelsi, ásamt því að greiða verjanda sínum hvor um sig 

2.510.000 kr. Eiríki var einnig gert að greiða 163.000.000 kr. í sekt (Héraðsdómur 

Reykjavíkur 25. Júní 2013 í máli nr. S-908/2012). 
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7.3  Frávísun og sættir 

Í mörgum málum hafa ýmist náðst sættir og því hafa þau mál ekki komið til dómsúrskurðar 

eða dómstólar hafa vísa málinu frá sökum þess að ólíklegt hafi verið að sönnunarbyrgði væri 

næg. Tvö slík mál verða skoðuð. Í máli Tryggingasjóðs lækna gegn endurskoðanda sjóðsins 

vísaði Hæstiréttur  málinu frá vegna ófullnægjandi rannsóknar. Í máli Slitastjórnar Glitnis 

gegn PricewaterhouseCoopers ehf. náðust sættir. 

7.3.1 Tryggingasjóður lækna 

Löggildur endurskoðandi tók að sér að endurskoða ársreikninga Tryggingasjóðs lækna frá 

árinu 1986 til 2001, þó hann hafi látið af endurskoðunarstörfum sínum árið 1993. Hann var 

ákærður fyrir að hafa vanrækt skyldur sínar sem löggiltur endurskoðandi með því að veita 

fyrirvaralausa áritun á ársreikninga Tryggingasjóðs lækna frá árinu 1992 til 2000. Farið var 

fram á að endurskoðandinn yrði dæmdur til refsingar, ásamt því að verða sviptur réttindum til 

starfa sem löggiltur endurskoðandi og að greiða 47.565.553 kr. í skaðabætur til 

Tryggingasjóðs lækna. 

Lárus Halldórsson, framkvæmdastjóri Tryggingasjóðs lækna og löggiltur endurskoðandi, var 

ákærður fyrir að hafa dregið að sér fé úr sjóðnum frá árunum 1984 til 1994. Að sögn Lárusar 

greiddi hann sjóðnum til baka 27.100.000 kr., sem hann taldi nema þeirri fjárhæð sem hann 

hefði dregið að sér úr sjóðnum. Lárus var ekki viss um hver heildarupphæð fjárdráttarins 

hefði verið. Daglegt bókhald Tryggingasjóðs lækna var fært inn af starfsmönnum skrifstofu 

sjóðsins en sjálfur annaðist Lárus alla vinnu við uppgjör og gerð ársreikninga sjóðsins. 

Lárus kvaðst hafa vísvitandi lagt fölsuð gögn fyrir endurskoðanda sjóðsins. Endurskoðandi 

sjóðsins bar mikið traust til Lárusar enda hafi hann lært til endurskoðanda hjá Lárusi. 

Rannsókn málsins tók aðeins til fjárdráttar frá árunum 1992 til 2002, á því tímabili hafði 

Lárus dregið sér fé, sem nam 86.926.091 að frátöldum endurgreiðslum Lárusar til sjóðsins. 

Lárus var dæmdur í Héraðsdómi Reykjavíkur 12. júlí 2004 til að sæta fangelsi í tvö ár og sex 

mánuði, ásamt því að hann var sviptur löggildingu til endurskoðunarstarfa. Lárusi var gert að 

greiða Tryggingasjóði lækna 47.565.553 kr. auk vaxta og alls sakarkostnaðar. 

Endurskoðandi Tryggingasjóðs lækna, sem áritaði ársreikninga sjóðsins án athugasemda frá 

árinu 1992 til 2001 taldi ársreikninga sjóðsins gefa skýra og glögga mynd af rekstri hans. 

Endurskoðandinn gaf  áritun sína út frá gögnum sem Lárus aflaði, en endurskoðandinn aflaði 

sjálfur, ekki þeirra endurskoðunargagna, sem þurfti til þess að veita álit á ársreikningi 
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sjóðsins. Endurskoðandinn hafi því ekki fylgt góðri endurskoðunarvenju. Eignir sjóðsins voru 

árið 2000 vantaldar að upphæð 55.968.681 kr. í ársreikningi sjóðsins.  

Þann 12. maí 2005 vísaði Hæstiréttur málinu frá vegna ófullnægjandi rannsóknar og allur 

sakakostnaður bæði úr Héraði og Hæstarétti, sem nam 1.500.000 kr., var greiddur úr 

ríkissjóði (Hrd. 12. maí 2005 í máli nr. 509/2004).  

7.3.2 Slitastjórn Glitnis 

Slitastjórn Glitnis ehf. stefndi PricewaterhouseCoopers ehf. árið 2010 fyrir vanrækslu við 

endurskoðunarstörf fyrir Glitni og að hafa hvorki starfað í samræmi við alþjóðlega 

reikningsskilastaðla né reglur Fjármálaeftirlitsins (FME) .  

Talið var að eigið fé Glitnis hafi verið ofmetið um rúma 142 milljarða króna í ársreikningi 

félagsins í árslok 2007 og að endurskoðandi félagsins hafi vitað af því. Í 54. gr. laga um 

viðskiptabanka og sparisjóði eru gerðar þær kröfur að eigið fé viðskiptabanka og sparisjóða 

skuli ekki vera lægri fjárhæð en sem nemur 8% af heildar eignum félagsins. Hefði 

raunverulegt eigið fé Glitnis verið í ársreikningi félagsins árið 2007 hefði Glitnir ekki átt 

nema 4,5% eigið fé og hefði því, samkvæmt lögum, átt að missa starfsleyfið frá árslokum 

2007.  

Sættir náðust í málinu, án viðurkenningu saka, þann 22. nóvember 2013 (,,Fölsunum og 

blekkingum beitt til að halda Landsbankanum á lífi”, 2010; ,,Glitnir og PWC ná 

samkomulagi”, 2013; ,,Glitnir stefnir PWC á Íslandi og í Bretlandi”, 2012; Lög um 

viðskiptabanka og sparisjóði nr. 43/1993; ,,Mál Glitnis gegn PwC tekið aftur fyrir í febrúar”, 

2012). 
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8 Rannsókn  

Rannsakandi ákvað að gera tvær rannsóknir. Annars vegar var gerð rannsókn á viðhorfum 

almennings til hlutverks og ábyrgðar endurskoðenda og hvernig refsingu almenningur telur 

endurskoðendur hljóta fyrir vanrækslu við endurskoðunarstörf sín (Viðauka A). Hins vegar 

var gerð rannsókn á viðhorfum löggiltra endurskoðenda til dómstóla hér á landi, þegar 

almennt reynir á almenna ábyrgð endurskoðenda vegna vanrækslu við endurskoðunarstörf 

sín. Rannsóknin náði einnig til viðhorfa löggiltra endurskoðenda til dómstóla hér á landi 

þegar almennt reynir á skaðabótaábyrgð endurskoðenda vegna vanrækslu við 

endurskoðunarstörf sín og til þess hvort endurskoðendur álíta sig bera nógu mikla ábyrgð við 

áritun reikningsskila fyrirtækja (Viðauka B). 

Tilgangurinn með gerð rannsóknarinnar til almennings var að kanna hvað almenningur telur 

almenna ábyrgð endurskoðenda vera við endurskoðun á reikningsskilum fyrirtækja og hvaða 

refsingu þeir telja að endurskoðendur myndu sæta ef þeir væru haldnir almennri ábyrgir fyrir 

vanrækslu við endurskoðunarstörf sín. Tilgangurinn með gerð rannsóknarinnar á 

endurskoðendum var að kanna hvort samræmi væri milli viðhorfa endurskoðenda og 

almennings, hvað varðar hina almennu ábyrgð endurskoðenda á reikningsskilum fyrirtækja, 

ásamt því að kanna hvort endurskoðendur telja dómstóla almennt álíta þá ábyrga fyrir 

vanrækslu við endurskoðunarstörf sín. 

8.1  Þátttakendur 

Þátttakendum rannsóknarinnar var skipt í tvo úrtakshópa, annars vegar almenning og hins 

vegar löggilta endurskoðendur. 

Fyrri úrtakshópurinn verður hér eftir nefndur almenningur og seinni úrtakshópurinn löggiltir 

endurskoðendur. Mismunandi spurningalistar voru sendir til hópanna og gagnaöflun 

spurningalistanna fóru fram á mismunandi hátt.  

Gagnaöflun til almennings var í formi spurningalista, sem settur var inn á samfélagsmiðlana 

Facebook og Bland. Rannsakandi vildi að þátttakendur væri fjölbreyttur hópur, sem 

endurspegli almenning. Til að forðast að fá einsleitan hóp þátttakenda var spurningalistinn 

(Viðauki A) ekki settur á ákveðnar síður á ofangreindum samfélagsmiðlum heldur á almennar 

síður. Svör bárust frá 101 þátttakendum í almennings rannsókninni. 
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Við val á þýði löggiltra endurskoðenda var notast við félagalista löggiltra endurskoðenda á 

heimasíðu Félags löggiltra endurskoðenda (FLE). Úrtakið náði til 100 löggiltra 

endurskoðenda, sem valdir voru af handahófi úr þýðinu og var þeim sendur tölvupóstur með 

beiðni um þátttöku með því að svara spurningalista (Viðauki C). Svör bárust frá 51 

endurskoðanda og var svarhlutfallið 51%. Í heildina voru þátttakendur könnunarinnar 152 

einstaklingar. 

8.2  Mælitæki 

Við rannsóknina var notast við spurningalista, sem mælitæki fyrir báða úrtakshópana, eins og 

fram hefur komið. Tveir spurningalistar voru samdir af rannsakanda, sniðnir að sitthvorum 

úrtakshópnum. Spurningalistarnir voru á rafrænu formi og notast var við Google Forms við 

gerð þeirra. Rannsakandi bjó til spurningalista með spurningum sem ekki voru valkvæðar og 

gat þátttakandi ekki sent inn spurningalistann nema svara öllum spurningunum.  

Spurningalistinn til almennings samanstóð af fimm spurningum, þar af voru tvær 

krossaspurningar um bakgrunn þátttakanda, ein opin spurning sem snéri að þekkingu 

þátttakenda á hlutverki endurskoðenda, ein krossaspurning sem snéri að áliti þátttakenda á 

umfangi ábyrgðar endurskoðenda við endurskoðun reikningsskila, ásamt einni 

fjölvalsspurningu sem tengdist viðhorfi þátttakenda til refsinga endurskoðenda ef þeir eru 

látnir sæta þeirri almennu ábyrgð sem þeir bera við endurskoðunarstörf sín.  

Könnunin til löggiltra endurskoðenda samanstóð af sjö krossaspurningum, þar af voru þrjár 

bakgrunnsspurningar i formi krossaspurninga, ásamt einni krossaspurningu sem snéri að 

starfsaldri endurskoðandans. Þar á eftir komu þrjár fullyrðingaspurningar, sem voru á fimm 

skala Likert raðkvarða, hversu sammála eða ósammála þátttakandi var fullyrðingunni. 

Fullyrðingarnar snéru að umfangi þeirrar ábyrgðar, sem endurskoðendur bera, og hvort 

dómar á Íslandi séu almennt léttvægir eða ekki, þegar reynir á almenna ábyrgð og 

skaðabótaábyrgð endurskoðenda. 

8.3  Framkvæmd 

Spurningalistanum til almennings var deilt á samfélagsmiðilinn Facebook mánudaginn 20. 

apríl og á Bland.is miðvikudaginn 22. apríl. Spurningalistinn til löggiltra endurskoðenda var 

sendur á tölvupóstföng úrtaksins fimmtudaginn 1. maí. Fylgibréf var með báðum 

spurningalistunum þar sem óskað var eftir þátttöku, sem og tilgreint innihald könnunarinnar, 
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tilgangur hennar og lengd, ásamt því að tekið var fram að svör væri ekki hægt að rekja til 

einstaka þátttakenda (Viðauki B og Viðauki D). 

Þátttakendur höfðu eina viku til að svara spurningalistanum áður en lokað var fyrir þátttöku. 

Svör þátttakenda bárust á rafrænu formi jafn óðum og hver þátttakandi hafði svarað 

spurningalistanum.  
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9 Niðurstöður 

Notast var við Excel við greiningu á gögnunum úr könnununum. Niðurstöður úr báðum 

rannsóknunum verður skipt niður í þrjá kafla. Fyrsti kaflinn fjallar um niðurstöður úr 

könnuninni sem gerð var á almenningi, annar kaflinn fjallar um niðurstöður úr könnuninni 

sem gerð var á löggiltum endurskoðendum og í þriðja kaflanum eru hóparnir bornir saman. 

9.1  Almenningur 

Þátttakendur í könnuninni til almennings voru 101 talsins, þar af voru 20 karlar eða 19,8% og 

81 kona eða 80,2%. Aldur þátttakenda dreifðist töluvert en þrír aldurshópar spönnuðu 77% 

allra þátttakenda, sjá mynd 2. Aldursdreifing þátttakenda bendir til að könnunin hafi náð til 

fjölbreytts hóps. Meirihluti þátttakenda voru á aldrinum 20-33 ára.  

  

Mynd 2. Aldur þátttakenda úr könnuninni til almennings. 

 

Þátttakendur voru spurðir að því hvað þeir teldu hlutverk endurskoðenda vera við 

endurskoðun reikningsskila fyrirtækja. Rannsakandi vildi ekki hafa áhrif á svör þátttakenda 

með því að hafa til hliðsjónar lista með ýmsum hlutverkum, sem ættu við og ættu ekki við 

endurskoðendur. Því var ákveðið að notast við opna spurningu. Það kom rannsakanda 

verulega á óvart hversu margir átttakendur gáfu samskonar svör.  
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Þátttakendur gátu talið eins mörg hlutverk endurskoðenda og þeir vildu, og einungis 8 

þátttakendur nýttu sér það eða 12,6%. 

Flestir þátttakenda töldu hlutverk endurskoðenda við endurskoðun á reikningsskilum 

fyrirtækja vera að fara yfir bókhald fyrirtækisins,  sjá töflu 1.  

Eins og komið hefur einkennist hlutverk endurskoðanda við endurskoðun reikningsskila 

einna helst af því að staðfesta réttmæti þeirra gagna sem fram koma í reikningsskilum 

fyrirtækisins, ásamt því að veita álit sitt á ársreikningi þess. 17% þátttakenda töldu hlutverk 

endurskoðenda við endurskoðun reikningsskila fyrirtækja vera að fara yfir lögmæti gagna 

fyrirtækisins, á meðan einungis 3% töldu hlutverk endurskoðenda við endurskoðun 

reikningsskila fyrirtækja vera að veita álit sitt á ársreikningi, eins og sjá má í töflu 1. 

Tafla 1. Það sem almenningur taldi hlutverk endurskoðenda vera. 

Svör Fjöldi % 
Yfirferð bókhalds 26 26% 

Yfirferð ársreikninga 18 18% 

Fara yfir lögmæti gagna  17 17% 

Gerð skattaskýrsla 10 10% 

Fara yfir lögmæti starfsseminnar 8 8% 

Gerð ársreikninga 7 7% 

Yfirferð skattaskýrsla 5 5% 

Bæta stjórnunarhætti 4 4% 

Gerð bókhalds 4 4% 

Aðstoða við að svíkja undan skatti 3 3% 

Ekki viss 3 3% 

Skrifstofuvinna 3 3% 

Veita álit sitt á ársreikningi 3 3% 
 

Spurt var hversu mikla eða litla ábyrgð almenningur álíti endurskoðendur almennt bera við 

endurskoðun reikningsskila fyrirtækja. Svarmöguleikarnir voru á 5 skala Likert raðkvarða 

(mjög mikil, frekar mikil, hvorki mikil né lítil, frekar lítil, mjög lítil).  

Flestir þátttakendur eða 69% töldu endurskoðendur beri almennt frekar mikla eða mjög mikla 

ábyrgð við endurskoðun reikningsskila fyrirtækja, sjá mynd 3. Svör þátttakenda benda til að 
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almenningur telji endurskoðendur gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að 

reikningsskilum fyrirtækja. 

 

Mynd 3. Svör almennings hvað varðar umfang ábyrgðar sem endurskoðendur bera. 

 

Þátttakendur voru spurðir hvað refsingu þeir álíti að endurskoðendur hljóti almennt fyrir 

vanrækslu við endurskoðunarstörf. Valmöguleikarnir voru sex eins og sjá má á mynd 4 og 

gátu þátttakendur valið fleiri en einn valmöguleika. Allir þátttakendurnir nema þrír völdu tvo 

eða fleiri valmöguleika. Niðurstöður sýndu að flestir eða 59% þátttakenda töldu refsingu vera 

í formi áminningar í starfi og 51% nefndu sviptingu á starfsréttindum. 29% þátttakenda 

svöruðu að þeir teldu refsinguna vera fangelsisvist og 27% að engin refsing fylgdi í kjölfarið. 
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Mynd 4 Refsing sem almenningur taldi endurskoðendur bera. 

9.2  Endurskoðendur 

Þátttakendur voru 51 talsins úr 100 manna þýði, sem samsvarar 51% svarhlutfalli. 

Kynjahlutfall þátttakenda var 42 karlar eða 82,4% og 9 konur eða 17,6%. Aldur þátttakanda 

var nokkuð jafn. Enginn þátttakenda var á aldursbilinu 26 ára eða yngri eins og sjá má á 

mynd 5. 

 

Mynd 5. Aldur þátttakenda úr könnuninni til endurskoðenda. 
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Spurt var um starfsaldur þátttakenda og var meirhluti þátttakenda með langan starfsaldur, eins 

og sjá má á mynd 6. 

 

Mynd 6. Starfsaldur löggiltra endurskoðenda. 

 

Þátttakendur voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir voru fullyrðingunni að 

endurskoðendur beri almennt mjög mikla ábyrgð við endurskoðun reikningsskila félaga. Eins 

og sjá má á mynd 7 voru 92% þátttakenda sammála þessari fullyrðingu. 

 

Mynd 7.  Mat endurskoðenda á ábyrgð endurskoðenda við áritun reikningsskila. 
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Þátttakendur voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru þeirri fullyrðingu að 

dómstólar á Íslandi væru almennt léttvægir í garð endurskoðenda þegar kemur að því að láta 

þá sæta ábyrgð, sem þeir almennt bera við endurskoðunarstörf sín, sjá mynd 8. Meirihluti 

þátttakenda, eða 45% þeirra tóku ekki afstöðu og 29% voru frekar ósammála fullyrðingunni.  

 

Mynd 8. Mat endurskoðenda á dómstólum þegar kemur að almennri ábyrgð endurskoðenda. 

9.3  Samanburður 

Töluverður munur var á kynjahlutfalli hópanna. Eins og sjá má á mynd 9 var kynjahlutfall 

þátttakenda könnunarinnar, sem almenningur tók þátt í og könnunnarinnar sem löggiltir 

endurskoðendur tóku þátt í mjög mismunandi. Í könnun meðal almennings voru konur í 

meirihluta með 80% svörun en í könnuninni meðal endurskoðanda var svarhlutfall frá konum 

20%. 
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Mynd 9. Samanburður á kyni þátttakenda. 

 

Aldur þátttakenda í úrtakshópunum var frekar dreifður eins og við mátti búast. Meðalaldur 

þátttakenda úr könnuninni til almennings var 27 - 33 ára og var meðalaldur þátttakenda úr 

könnun til löggiltra endurskoðenda 48 – 54 ára. 

Báðir úrtakshóparnir voru sammála því að endurskoðendur bæru mikla ábyrgð við 

endurskoðun reikningsskila fyrirtækja, sjá mynd 10. 

 

Mynd 10. Samanburður á mati þátttakenda á ábyrgð endurskoðenda við endurskoðun reikningsskila.
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10 Lokaorð 

Í verkefni þessu var fjallað um endurskoðun, tegundir endurskoðunar, ásamt þeim stöðlum 

sem móta endurskoðunina. Fjallað var um tegundir áritana, sem endurskoðendur veita við 

endurskoðun félaga og þær áritanir sem veittar eru við óendurskoðuð reikningsskil. 

Endurskoðendur bera þríþætta ábyrgð við störf sín og þó ábyrgð endurskoðanda sé víðtæk þá 

takmarkast hún við álit, sem hann veitir með áritun sinni á ársreikning félaga. Skyldum 

endurskoðenda voru gerð skil og ábyrgð þeirra og stjórnenda.  

Hlutverk og ýmis verkefni endurskoðenda voru til umfjöllunar. Þeir gegna margvíslegum 

verkefnum öðrum en að endurskoða reikningsskil fyrirtækja og má þar nefna ráðgjafarstörf, 

innri endurskoðun og aðstoð við gerð ársreikninga. Endurskoðendur bera sömu ábyrgð við 

endurskoðunarstörf sín, hvort sem störf þeirra fela í sér að veita áritun á ársreikningi félaga 

eða veita ráðgjafarþjónustu. Endurskoðendur eru fagaðilar og eru gerðar miklar kröfur til 

starfa þeirra. 

Fjallað var um eftirlitsaðila sem sinna eftirliti með störfum endurskoðenda hér á landi og 

skilvirkni eftirlitsins. Eftirlit með endurskoðendum á Íslandi er töluvert og stendur til að gera 

breytingar á framkvæmd gæðaeftirlitsins með nýjum lögum um endurskoðendur. Núgildandi 

lög, reglugerðir og reglur sem endurskoðendur fylgja voru til umfjöllunar, ásamt þeim 

kröfum sem gerðar eru til endurskoðenda. Þær kröfur sem gerðar eru til endurskoðenda eru 

bundnar í lög. Strangar kröfur eru gerðar um fagmennsku endurskoðandans við störf sín, 

óhæði hans við fyrirtækið, sem hann endurskoðar, ásamt hæfniskröfum og menntunarkröfum. 

Endurskoðendur teljast til sérfræðinga og eru meiri kröfur gerðar til sérfræðinga hvað varðar 

aðgæslu og vandvirkni. Ör þróun hefur verið í lögum um endurskoðendur og virðist ekkert 

ætla að hægja á henni. Auknar kröfur eru gerðar um lög og reglugerðir hvað varðar fyrirtæki í 

landinu ásamt kröfum sem fylgja EES-samningnum.  

Ný og eldri dómsmál hér á landi voru skoðuð þar sem endurskoðendur voru sakaðir um 

vanrækslu við störf sín og fjallað um hvernig reyndi á ábyrgðirnar þrjár, sem endurskoðendur 

bera í dómsmálum. Höfundur fjallaði um hvað veldur því að erfitt er að gera endurskoðendur 

ábyrga fyrir vanrækslu í starfi og hvaða ástæður er fyrir lágu hlutfalli sakfellinga þeirra fyrir 

dómstólum. Það kom í ljós að gerð er ríkari krafa um sannanir um saknæmi efnahagsbrota en 

gerð er þegar kemur að almennum glæpabrotum. Þó að endurskoðendur falli undir 
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sérfræðiábyrgð er minni krafa gerð um sönnunarbyrgði þegar kemur að sérfræðiábyrgð. 

Hugsanlega þarf að herða löggjöf um saknæmi endurskoðenda við störf sín.  

Kannaðar voru væntingar almennings til hlutverks endurskoðenda við endurskoðun 

reikningsskila. Væntingabilið er mikið þegar kemur að hlutverki endurskoðenda. Væntingabil 

er það bil sem myndast vegna væntinga einhvers og þess sem þeim aðila ber að gera. 

Einungis 3% þátttakenda í almenningskönnuninni töldu hlutverk endurskoðenda vera að veita 

álit sitt á ársreikningi fyrirtækja og 17% þátttakenda töldu hlutverk endurskoðenda vera að 

fara yfir lögmæti gagna til að koma upp um sviksemi. Almenningur spyr stundum þegar 

kemst upp um fjárdrátt. Var endurskoðandi ekki að sinna starfi sínu sem skyldi? Könnunin 

leiddi í ljós að almenningur telur endurskoðendur gegna mikilvægu eftirlitshlutverki en 

þekkir ekki nógu vel til lagalegra skyldna hans og ábyrgðar. Rannsakandi lagði jafnframt 

spurningalista fyrir löggilta endurskoðendur til að fá fram skoðanir þeirra á viðfangefni 

verkefnisins.  

Í upphafi verkefnisins voru settar fram tvær rannsóknarspurningar. Sú fyrri var hvort ábyrgð 

endurskoðenda við áritun ársreikninga sé nógu mikil?  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að ábyrgð endurskoðenda við áritun ársreikninga 

er mikil. Niðurstöður sýndu einnig fram á að bæði almenningur og endurskoðendur telja 

endurskoðendur bera mikla ábyrgð við áritun ársreikninga.  

Seinni rannsóknarspurningin var hvernig hefur reynt á þá ábyrgð sem endurskoðendur bera 

við störf sín fyrir dómstólum? 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að almenningur taldi að í flestum tilfellum hljóti 

endurskoðendur refsingu vegna brota á agaviðurlögum. Helstu refsingar vegna agaviðurlaga, 

sem almenningur taldi endurskoðendur hljóta voru áminning í starfi og svipting löggildingar 

til endurskoðunarstarfa. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í ljós að 45% 

endurskoðenda tóku ekki afstöðu til ábyrgðar endurskoðenda fyrir dómstólum.  
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Viðauki A: Spurningalisti  fyrir almenning. 

 
1. Hvert er kyn þitt?  
 ☐ Karl  
 ☐ Kona     
 
2. Hver er aldur þinn?   
 ☐ 19 ára eða yngri 
  ☐ 20 - 26 ára  
☐ 27 - 33 ára  

 ☐ 34 - 40 ára  
 ☐ 41 - 47 ára  
 ☐ 48 ára eða eldri   
   
3. Hvað telur þú að hlutverk endurskoðenda sé við endurskoðun á reikningsskilum 
fyrirtækja?       
 
_______________________________________________________________. 
 
4. Hversu mikil eða lítil telur þú að ábyrgð endurskoðenda sé við endurskoðun á 
reikningsskilum fyrirtækja?       
☐ Mjög mikil 
☐ Frekar mikil 
☐ Hvorki mikil né lítil  
☐ Frekar lítil 
☐ Mjög lítil 
 
5. Hvað af neðangreindu telur þú að endurskoðendur hljóti almennt fyrir vanrækslu við 
endurskoðunarstörf sín?  Hægt er að velja fleiri en einn svarmöguleika 
☐ Ekkert gerist 
☐ Áminningu í starfi 
☐ Sviptingu á starfsréttindum 
☐ Sektir 
☐ Fangelsisvist 
☐ Ekkert af ofangreindu  
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Viðauki B: Fylgibréf til  almennings. 

 

Kæri þátttakandi, 

 

Ragna Lind Bjarnadóttir heiti ég og stunda nám við Háskólann í Reykjavík. Ég er að vinna að 

gerð BSc verkefnis sem snýr að ábyrgð endurskoðenda a Íslandi og myndi þátttaka þín skipta 

miklu máli. 

Könnunin snýr að þekkingu almennings á hlutverki og ábyrgð endurskoðenda á Íslandi. 

Könnunin samanstendur af 5 spurningum og er áætlað að þátttaka taki 2 mínútur.  

Ekki er hægt að rekja einstaka svör til þátttakenda. 

 

Með fyrirfram þökkum 

Ragna Lind Bjarnadóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 55 

Viðauki C: Spurningalisti  fyrir endurskoðendur. 

 
1.  Ert þú löggiltur endurskoðandi?   
  Ef svarið er nei þakka ég fyrir þátttökuna 
 ☐ Já 
 ☐ Nei 
 
 
2.  Hvert er kyn þitt?   
 ☐ Karl 
 ☐ Kona 
 
 
3.  Hver er aldur þinn?   
 ☐ 26 ára eða yngri 
 ☐ 27 - 33 ára 

☐ 34 - 40 ára 
 ☐ 41 - 47 ára 
 ☐ 48 - 54 ára 
 ☐ 55 ára eða eldri 
 
 
4.  Hversu lengi hefur þú starfað sem löggiltur endurskoðandi?   
 ☐ 1 ár eða skemur 
 ☐ 2 - 4 ár 
 ☐ 5 - 7 ár 
 ☐ 8 - 10 ár 
 ☐ 11 - 13 ár 
 ☐ 14 ár eða lengur 
 ☐ Ég starfa ekki sem löggiltur endurskoðandi 
 
 
5.  Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu?  
     Ábyrgð íslenskra endurskoðenda við endurskoðun reikningsskila fyrirtækja er mjög mikil. 
 ☐ Mjög sammála 
 ☐ Frekar sammála 
 ☐ Hvorki sammála né ósammála 
 ☐ Frekar ósammála 
 ☐ Mjög ósammála 
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6.   Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu?   
Þegar kemur að því að láta endurskoðendur sæta þeirri ábyrgð sem þeir almennt bera við 
endurskoðunarstörf sín eru dómstólar á Íslandi almennt léttvægir. 

 ☐ Mjög sammála 
 ☐ Frekar sammála 
 ☐ Hvorki sammála né ósammála 
 ☐ Frekar ósammála 

☐ Mjög ósammála 

 

7.    Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu?   
  Þegar kemur að því að láta endurskoðendur sæta þeirri skaðabótaábyrgð sem þeir bera 
  endurskoðunarstörf sín eru dómstólar á Íslandi almennt léttvægir. 

 ☐ Mjög sammála 
 ☐ Frekar sammála 
 ☐ Hvorki sammála né ósammála 
 ☐ Frekar ósammála 

☐ Mjög ósammála 
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Viðauki D: Fylgibréf til  endurskoðenda. 

Kæri þátttakandi, 

Ragna Lind Bjarnadóttir heiti ég og stunda nám við Háskólann í Reykjavík. Ég er að vinna að 

gerð BSc verkefnis sem snýr að ábyrgð endurskoðenda a Íslandi og myndi þátttaka þín skipta 

miklu máli. 

Könnunin snýr að áliti löggiltra endurskoðenda á Íslandi í garð þeirra ábyrgðar sem þeir sæta 

við endurskoðunarstörf sín. Könnunin samanstendur af 7 spurningum og er áætlað að þátttaka 

taki 3 mínútur.  

Ekki er hægt að rekja einstaka svör til þátttakenda. 

 

Með fyrirfram þökkum 

Ragna Lind Bjarnadóttir 

 


