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Útdráttur 

Ritgerðin hvað mótar góða endurskoðunarvenju fjallar um þá áhrifaþætti sem vega mest 

í því að móta góða endurskoðunarvenju. Farið verður yfir helstu atriði sem hafa áhrif eins 

og landslög, Félag löggiltra endurskoðenda, alþjóðlega reikningsskilastaðla, 

endurskoðunarstaðla og siðareglur endurskoðenda. Gerð er grein fyrir fyrrnefndum 

þáttum  og farið yfir þau atriði sem hafa breyst eða haft áhrif á þá. Má þar helst nefna 

bankahrunið sem varð á Íslandi 2008. Það hafði talsverð áhrif á greinina og hefur verklag 

og lagaumhverfi breyst til muna seinustu ár. Markmið verkefnisins er að upplýsa lesanda 

um hvað endurskoðendur eru,  lagaumhverfi sem þeir vinna eftir og hvaða aðilar hafa 

mótandi áhrif á ákvarðanatöku þeirra í verkum. 
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1  Inngangur  

 

Endurskoðendur eru ráðnir af fyrirtækjum til að endurskoða ársreikninga og árita þá. Eins 

og tíðkast í mörgum atvinnugrienum hafa endurskoðendur sérstakar vinnureglur og 

landslög sem þeir eiga að fylgja. Það sem er þó áhugavert við þessa stétt er að það kemur 

fram í lögum um ársreikninga að skoðunarmenn eða endurskoðendur eiga ekki að fara 

gegn góðri endurskoðunarvenju. Þetta orðatiltæki er þó hvergi skilgreint í íslenskum 

lögum.  

Venjur sem þessar mótast af ýmsum hlutum sem birtist svo í starfi þeirra. Eftir 

hrunið 2008 komu í ljós vísbendingar sem leiða má í ljós að hefð endurskoðenda sé ekki 

sterk. Eins og meðal annars kom fram í Rannsóknarskýrslu Alþingis sagði Stefán 

Svararsson að hefð fyrir endurskoðun væri ekki mjög sterk hér á landi og hann lýsir 

íslenskum endurskoðendum sem „glorified bookkeepers“. Samkvæmt honum falla 

endurskoðendur oft í þá gryfju að fara eftir bókstafnum og taka forstjóra og 

framkvæmdastjóra trúanlega án þess að ganga úr skugga að allt sé með felldu eins og 

skoðunarmaður á í raun að gera skv. lögum (Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 

2008, 2010).  

Í þessari ritgerð verður gert grein fyrir hvað mótar góða endurskoðunarvenju. 

Skýrt verður hvað endurskoðendur eru og hvað fellst í því að bera þann titil. Í framhaldi 

af því verður farið í gegnum þá áhrifaþætti sem móta venjunna. En þar má nefna landslög, 

Félag löggiltra endurskoðenda og alþjóðlega reikningsskilastaðla.  Verður þetta gert með 

það í huga að svara rannsóknarspurningunni: 

Hvað mótar góða endurskoðunarvenju? 

Markmið ritgerðarinnar er að hún gagnist þeim sem vinna við reikningsskil og ekki síst 

almenningi sem getur öðlast þá þekkingu að vita af hverju þessi venja mótast sem 

endurskoðendur eiga að nota til að vinna eftir. 
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2 Endurskoðendur og endurskoðun 

Endurskoðandi ber að starfa eftir lögum um endurskoðun og á ávallt að fylgja siðareglum 

endurskoðenda eins og lögin kveða á um.  Skilgreining laga á endurskoðanda og 

endurskoðun er svo hljóðandi: 

„Endurskoðandi: Sá sem hefur þekkingu til að gefa hlutlaust og áreiðnlegt álit á 

reikningsskilum og öðrum fjárhagsupplýsingum, hefur löggildingu til starfa við 

endurskoðun og fullnægir að öðru leyti skilyrðum þessara laga“. 

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

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

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

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

Endurskoðun er sjálfstæð athugun á reikningsskilum sem er einungis gerð af 

faglærðum og óháðum sérfræðingum. Við lok endurskoðunar mun endurskoðandinn 

árita reikningsskilin. Ef það er mat endurskoðanda að ársreikningurinn gefi glögga mynd 

af rekstrarafkomu fyrirtækisins, breytingu á handbæru fé og fjárhagslegri stöðu 

fyrirtækisins, þá áritast ársreikningurinn með fyrirvaralausri áritun (Endurskoðandinn, 

2013).  

2.1 Ábyrgð 

Samkvæmt landslögum er fyrirtækjum skylt að semja ársreikning fyrir hvert 

reikningsskilaár. Ársreikningar eru gerðir til að sýna rekstrarárangur yfir tiltekið tímabil og 

fjárhagsstöðu í upphafi og lok tímabilsins fyrir fyrirtækin. Lög um ársreikninga gera kröfur 

um hvað skal koma fram í ársreikningi fyrirtækis, hvaða reglum skal fylgt og hvernig á að 

ráða endurskoðendur (Endurskoðandinn, 2013). Stjórn og framkvæmdastjóri fyrirtækja 

bera ábyrgð á gerð ársreiknings samkvæmt lögum um ársreikninga (Lög um ársreikninga 

nr. 3/2006). Þessir aðilar bera jafnframt ábyrgð á að innra eftirlit félagsins sé viðeigandi 

og í samræmi við stærð þess og starfsemi. Markmið innra eftirlits er m.a. að tryggja 

örugga bókhaldsskráningu og varðveislu fjármuna félagsins.   

Stjórnendur bera ábyrgð á að ársreikningur sýni glögga mynd af afkomu fyrirtækis. 

Hlutleysi endurskoðenda breytir engu um ábyrgðina sem stjórnendur fyrirtækis bera 

(Endurskoðandinn, 2013).   
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2.2 Markmið 

Endurskoðun á ársreikning skal framkvæmd í samræmi við góða endurskoðunarvenju og 

í samræmi við ákvæði laga. Markmið endurskoðunar er að komast að raun um hvort 

ársreikningur gefi glögga mynd af afkomu og efnahag fyrirtækis og að ársreikningur sé 

saminn í samræmi við ákvæði þeirra laga og reglna sem um fyrirækið gilda, 

félagssamþykktir og góða reikningsskilavenju og að fylgt hafi verið ákvæðum laga og 

reglna varðandi upplýsingaskyldu viðkomandi fyrirtækis (Ríkisskattstjóri, 2003). Með 

þessu er meðal annars átt við hvort upplýsingar í rekstrarreikningi og skýringum gefi 

glögga mynd af rekstrinum og sé í samræmi við lög, reglur, samþykktir og góða 

reikningsskilavenju (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). 

2.3 Glögg mynd 

Skilgreining alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna á glöggri mynd er svo hljóðandi: 

„Reikningsskil skulu gefa glögga mynd af fjárhagsstöðu, rekstrarárangri og 

sjóðstreymi einingar. Glögg mynd kallar á að gefin sé raunsönn mynd af áhrifum 

viðskipta, annarra atburða og aðstæðna í samræmi við skilgreiningar og skilyrði 

um færslu á eignum, skuldum, tekjum og gjöldum sem eru settar fram í 

rammanum. Með beitingu IFRS-staðla ásamt viðbótarupplýsingum, þegar þeirra er 

þörf, er talið unnt að fá fram reikningsskil sem ná því að gefa glögga mynd“ 

(Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008). 

Telji endurskoðandi með því að fara eftir lögum sé ekki unnt að sýna glögga mynd 

af afkomu fyrirtækis getur hann nýtt sér ákvæði 2.mgr 5. gr lög um ársreikninga en þar 

kemur fram ef ákvæði laga nægja ekki til að gefa glögga mynd af afkomu, efnahag og 

breytingu á handbæru fé skal vikið frá þeim í undantekningartilvikum til þess að 

reikningurinn gefi glögga mynd í skilningi 1. mgr. Í skýringum með ársreikningi skal greina 

frá slíkum frávikum ásamt ástæðum fyrir þeim og hvaða áhrif þau hafa á afkomu og 

efnahag fyrirtækis (Lög um ársreikninga nr. 3/2006).  

2.4 Endurskoðunarvenja 

Í 6.gr reglna nr. 532/2003 kemur fram að framkvæma beri endurskoðun í samræmi við 

góða endurskoðunarvenju. Um störf endurskoðenda er nánarfjallað í 3. kafla laga um 

endurskoðendur og segir þar m.a.: 
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„8.gr. Endurskoðendur skulu rækja störf sín af kostgæfni og samviskusemi í 

hvívetna og fylgja ákvæðum þeirra laga og reglna sem gilda um störf þeirra. 

Endurskoðandi skal fylgja siðareglum sem settar hafa verið af Félagi löggiltra 

endurskoðenda. Endurskoðandi er opinber sýslunarmaður við framkvæmd 

endurskoðunarstarfa.“ 

„9.gr. Endurskoðandi skal rækja störf sín í samræmi við alþjóðlega 

endurskoðunarstaðla og alþjóðlega staðla um gæðaeftirlit sem teknir hafa verið 

upp í íslenskan rétt.“ 

„10.gr. Endurskoðandi samstæðu ber ábyrgð á endurskoðun samstæðureikninga. 

Endurskoðandi samstæðunnar skal afla gagna og yfirfara vinnu annarra 

endurskoðenda sem komið hafa að endurskoðun annarra eininga innan 

samstæðunnar. Þá skal endurskoðandi samstæðu tryggja aðgang eftirlitsaðila að 

vinnugögnum annarra endurskoðenda vegna endurskoðunar annarra eininga 

innan samstæðunnar.“ 

„11. gr Við lok endurskoðunar skal endurskoðandi árita hið endurskoðaða 

viðfangsefni með áritun sem inniheldur upplýsingar um endurskoðunina og álit 

endurskoðandans. Hafi endurskoðunarfyrirtæki verið falin endurskoðun skal 

áritun undirrituð af a.m.k. þeim endurskoðanda sem ábyrgð bar á 

endurskoðuninni fyrir hönd endurskoðunarfyrirtækisins. Áritun skal vera í 

samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla“ (Lög um endurskoðendur nr. 

79/2008). 

Í Rannsóknarskýrslu alþingis er komið inn á að skilgreina hvað í því felst að 

endurskoða í samræmi við góða endurskoðunarvenju. Þar segir: „Með því er átt við að 

endurskoðað sé með viðurkenndum aðferðum sem hæfir og samviskusamir 

endurskoðendur nota“ (Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008). Góð 

endurskoðunarvenja mótast þar af leiðandi í gegnum lögin og leiðbeiningar sem Félag 

löggiltra endurskoðanda setur þeim. 
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3 Ársreikningar 

Til þess að skilja endurskoðun og endurskoðendur er nauðsynlegt að vita grunninn um 

ársreikninga. 

Ársreikningi er ætlað að veita upplýsingar um afkomu fyrirtækis og um 

fjárhagslega stöðu þess. Þeir skulu samdir í samræmi við lög nr. 3/2006 um ársreikninga, 

reglugerðir og settar reikningskilareglur eftir því sem við á. Einnig kemur fram í lögum að 

þeir skulu gefa glögga mynd af afkomu, efnahag og breytingu á handbæru fé. 

Ársreikningur á að innihalda rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðsstreymi, skýringar 

og skýrslu stjórnar. Stjórn og framkvæmdastjóri skulu bera ábyrgð á gerð ársreikninga en 

í félögum sem hafa ekki formlega stjórn hvílir þessi skylda á öllum félagsaðilum (Lög um 

ársreikninga 3/2006). 

Áður fyrr voru ársreikningar gerðir með sínum hætti í hverju landi fyrir sig. Þetta 

hefur tekið breytingum eins og margt annað í viðskiptalífinu. Það er ávallt verið að reyna 

að samræma vinnubrögð og regluverkið milli landa, til að auðvelda viðskipti á milli landa. 

Það sama á við hér á landi en í dag eru það helst tvö megin regluverk sem ráða ríkjum í 

heiminum: Alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir (IFRS) og Bandarískar reikningsskilareglur 

(US GAAP). Evrópusambandið ásamt íslenska ríkinu hafa lögfest alþjóðlegu 

reikningsskilastaðlana innan síns regluverks. Hinsvegar eiga staðlarnir, eins og er einungis 

við hlutafélög sem eru skráð með sín bréf í kauphöll eða hafa gefið út skuldabréf sem er 

skráð í kauphöll. Öllum hlutafélögum er samt leyfilegt að fylgja stöðlunum þó þau séu ekki 

tilneydd til þess (Bjarni Frímann Karlsson, 2008; Lög um ársreikninga nr. 3/2006) 

Skýringar eru óaðskiljanlegur hluti í ársreikningi. Þetta eru viðbótarupplýsingar þar 

sem mikilvægar upplýsingar koma fram. Þessar mikilvægu upplýsingar geta verið 

reikningsskilaaðferðir sem fyrirtækið notast við eða nánari útskýringar á einstökum liðum 

í rekstrarreikningi eða efnahagsreikningi (Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988). 

 

3.1 Efnahagsreikningur 

Efnahagsreikningurinn byggist á formúlu þar sem eignir eru vinstra megin við 

jafnaðarmerkið og skuldir plús eigið fé hinu megin. Í grunninn gefur það til kynna allar 

eignir fyrirtækis og hvað það er metið á, svo hinu megin hvernig það hefur verið 
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fjármagnað með skuldum annarsvegar eða eigið fé. Það væri hinsvegar mikil tilviljun ef 

eigið fé fyrirtækis sýndi raunverulegt söluverðmæti þess á hverjum tíma (Árni 

Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988). 

Eignir fyrirtækis í efnahagsreikningi eru flokkaðar í tvo hluta: fastafjármunir og 

veltufjármunir. Fastafjármunir eru eignir fyrirtækis sem áætlaðar eru að verði í eign 

fyrirtækis til lengri tíma. Helstu undirflokkar fastafjármuna eru varanlegir 

rekstrarfjármunir, viðskiptavild, og aðrar óefnislegar eignir svo dæmi séu nefnd.  

Veltufjármunir eru aðrar eignir og handbært fé sem fyrirtæki eða félag væntir að 

breyta í handbært fé, selja eða nota í sínum rekstri innan 12 mánaða. Þar má einnig telja 

til langtíma skuldabréf sem er áætlað til sölu innan 12 mánaða.  

Skuldir skiptast einnig í tvo hluta annars vegar langtímaskuldir og 

skammtímaskuldir. Skammtímaskuldir er skuldbinding sem áætlað er að muni greiðast 

innan 12 mánaða og þar af leiðandi allt sem varir í lengri tíma er flokkað sem 

langtímaskuldir. 

Eigið fé skiptist í þrjá megin flokka: hlutafé, yfirverðsreikningur hlutafjár og 

óráðstafað eigið fé. Ástæðan fyrir að þetta er hægra megin við jafnaðarmerkið er sú að 

peningar sem hluthafar láta inn í fyrirtækið eru taldir sem lán frá hluthöfum en ekki sem 

eign fyrirtækis. Óráðstafað eigið fé er hagnaður fyrirtækis sem á eftir að úthluta (Bjarni 

Frímann Karlsson, 2008). 

3.2 Rekstrarreikningur 

Rekstrarreikningur á að mæla rekstrarframmistöðu fyrirtækja á ákveðnu tímabili. Tap á 

reikningsskilaári þýðir að fyrirtæki er verr á sig komið en það var í upphafi þess. 

Rekstrarreikningur er settur fram svo lesandinn geti gert sér grein fyrir hvernig 

afkoman á árinu hefur skapast. Það skal hinsvegar hafa fyrirvara á að notast við 

rekstrarreikning sem algildan sannleika (Árni Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988).  

Tekjur í rekstrarreikningi verða til við að afhenda vörur til kaupenda eða láta þeim 

í té þjónustu. Samkvæmt þessu verða tekjur ekki til fyrr en þjónustan hefur verið veitt eða 

varan látin út úr húsi. Þetta er megin reglan en það eru til undantekningartilvik frá henni. 

Gjöld í ársreikningi ber að jafna saman á móti tekjum sem er aflað á tilteknu tímabili (Árni 

Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988). 
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Það tíðkast í dag að setja rekstrarreikning á frásagnaformi og á einni blaðsíðu. Þar 

kemur fram árangur sjálfs rekstrarins af megin starfsemi félagsins sem finnst með því að 

draga rekstrartekjur frá rekstrargjöldum. Rekstrarhagnaðnum er síðan ætlað að duga fyrir 

öðrum tilfallandi gjöldum (Bjarni Frímann Karlsson, 2008). Helsta ástæðan fyrir því að 

menn vilja sjá rekstrarhagnað fyrirtækis án tillits til vaxtagjalda og vaxtatekna er svo hægt 

sé að meta árangur fyrirtækis án tillits til þess hvernig það er fjármagnað (Árni 

Vilhjálmsson og Stefán Svavarsson, 1988).  

3.3 Sjóðstreymi 

Sjóðstreymi er flæðisyfirlit á sama hátt og rekstrarreikningur sem spannar allt árið. Í stað 

þess að sýna tekjur og gjöld eins og í rekstrarreikning þá sýnir sjóðstreymi inn og útflæði 

handbærs fjár innan fyrirtækisins. Sjóðstreymi er skipt upp í þrjá hluta en þeir fara eftir 

hvaða hluta efnahagsreikninginn þeir snerta þ.e. reksturinn, fjármuni eða fjármagn (Bjarni 

Frímann Karlsson 2008). Þessir kaflar eru rekstrarhreyfing, fjárfestingahreyfing og 

fjármögnunarhreyfing.  

Rekstrarhreyfing snertir eins og nafnið gefur til kynna rekstur og skammtímahluti 

í efnahagsreikning, þ.e. veltufjármuni og skammtímaskuldir. Hér eru aðeins sýndar 

innborgaðar tekjur og greidd gjöld, mismunurinn sýnir það handbæra fé sem reksturinn 

skilar.  

Fjárfestingarhreyfing tengjast fastafjármunum og hreyfingar á handbæru fé sem 

verða vegna þeirra. Sala fastafjármuna fellur undir þennan lið og útborganir vegna 

fjárfestinga sem fyrirtækið hefur lagt í. 

Fjármögnunarhreyfing vísar til langtímafjármagns, eigin fjár og langtímaskulda. 

Fjármögnun fyrirtækis á sér stað annarsvegar í formi hlutafjár eða nýrra lána en það er 

innborgunarhlutinn í þessum kafla. Útborgunar hlutinn er arður til hluthafa og 

lánadrottna (Bjarni Frímann Karlsson, 2008).  

3.4 Skýringar 

Hér koma fram mikilvægar upplýsingar sem ekki er að finna annarsstaðar í 

ársreikningnum. Skýringar skulu veita upplýsingar um þær reglur sem reikningsskilin 

byggjast á. Það verður að skýra lesandanum frá því,  þar sem álit geta komið upp, hvaða 
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ýmsu reglum var beitt til þess að ljúka reikningsskilunum hverja fyrirtækið hefur kosið að 

notast við.  

Það getur verið nauðsynlegt að veita lesandanum frekari upplýsingar um einstaka liði 

innan rekstrarreiknings eða efnahagsreiknings sem er ekki hægt í þeim sjálfum. Þá skal 

notast við skýringar til að koma því á framfæri. Þar sem þetta á við er ávallt tilvísun í 

skýringar innan rekstrarreiknings eða efnahagsreiknings (Bjarni Frímann Karlsson, 2008). 
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4 Mótendur 

Góð endurskoðunarvenja er umfram allt mótuð af settum reglum og leiðbeiningum. Er 

hlutverk þeirra að styrkja greinina í heild og mynda traust hjá samfélaginu í garð 

fyrirtækja. Með því að mynda traust er hægt að fá almenning til að fjárfesta í fyrirtækjum 

og halda uppi góðum viðskiptaháttum.  

4.1 Lög og reglugerðir 

Meginmarkmið reglna sem við koma endurskoðun ársreikninga er að tryggja áreiðanleika 

ársreikningsins. Allir hagsmunaaðilar svo sem hluthafar, kröfuhafar og viðskiptavinir, sem 

og ef við á fjármálamarkaðir hafa ríka hagsmuni af því að reikningar félaga um efnahag og 

afkomu séu réttir (Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008, 2010). 

Lögin eru stoð og stytta í venju endurskoðenda en það liggur ljóst fyrir að þeir 

verða að fara eftir lögum eins og aðrir. Helstu lög sem að þeim snúa eru lög um 

ársreikninga og lög um endurskoðendur.  

Lög um endurskoðendur eru tiltölulega ný lög en þau tóku gildi 1. janúar 2009. 

Voru þau sett á til að skilgreina betur starfsumhverfi endurskoðenda enda lágu þeir undir 

mikilli gagnrýni fyrir sína þátttöku á góðærisárunum. Hérna var öllum endurskoðendum 

skylt að ganga í Félag löggiltra endurskoðenda og fylgja reglum sem það félag setur. Þar 

má helst nefna siðareglur og endurskoðunarstaðlar (Lög um endurskoðendur nr. 

79/2008). 

Lög um ársreikninga voru upphaflega sett 1994 og tóku í gildi 1. Janúar 1995 en 

síðan voru þau endurútgefin í janúar 2006 og uppfærð. Ársreikningalögin hafa þróast með 

Evrópusambandinu og alþjóðlegum reikningsskilastöðlum enda er mikilvægt að 

samþætta regluverk á milli landa. Íslendingar eru samningsbundnir við Evrópusambandið 

til að taka upp löggjöf þeirra í gegnum EES samninginn og hafa orðið nokkrar breytingar á 

lögunum yfir árin bæði í gegnum samninginn og án hans (Lög um ársreikninga nr. 3/2006). 

4.2 Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar 

Reikningsskil er skýrsla og má þar nefna ársreikninga sem fyrirtæki eða annarskonar 

stofnanir gefa út sem skýrir frá rekstrarárangri og fjárhagsstöðu fyrirtækis. 
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Reikningsskilastaðlar eru leiðbeiningar eða ákveðnar leikreglur sem eru til staðar fyrir 

stjórnendur fyrirtækja sem á að hjálpa þeim við gerð ársreikninga. Þegar talað er um 

staðla í reikningsskilum er nánast ávallt átt við Alþjóðlegu reikningsskilastaðlanna. Það 

eru alþjóðlegir staðlar gefnir út af alþjóðlegu reikningsskilaráði sem kallast IASB eða 

International Accounting Standards Board (Alþjóðlegir Staðlar, 2015). Alþjóðlega 

reikningsskilanefndin var stofnuð árið 1973 og voru fyrstu fullkláruðu staðlarnir birtir 

1975 en það voru IAS 1 og IAS 2. Árið 2003 var fyrsta lokaútgáfa af IFRS gefin út og fyrstu 

drög að IFRIC túlkun en IFRIC gefur út túlkanir og frekari skýringar á IFRS. Það var mikil 

köllun eftir IFRS staðla fyrir lítil og meðastór fyrirtæki þar sem fyrri staðlar þóttu þyngjandi 

fyrir minni fyrirtæki. Það var svo árið 2009 sem innleiddir voru staðlar fyrir lítil og 

meðalstór fyrirtæki (Guðmundur Örn Árnason, 2014). 

4.3 Félag löggiltra endurskoðenda 

FLE eða Félag löggiltra endurskoðenda var stofnað hér á landi 16. júlí 1935. Áður fyrr var 

það valkvæmt að vera í félaginu en árið 2009 tóku reglur í gildi sem kveða að allir 

endurskoðendur sem starfa hér á landi eru skyldugir að vera félagsmenn af Félag löggiltra 

endurskoðenda og greiða félagsgjald.  

Hlutverk Félag löggiltra endurskoðenda er að gæta hag sinna félagsmanna jafnt 

sem og sinna sínum lögbundnu verkefnum. Félagsmenn þurfa ekki að koma fram fyrir 

dómstólum eða stjórnvöldum þar sem Félag löggiltra endurskoðenda sér um það fyrir 

þeirra hönd.  Hin ýmsu verkefni sem félagið tekur meðal annars að sér er að semja 

siðareglur fyrir endurskoðendur. Einnig sér félagið  um að halda reglulega námskeið sem 

varðar endurmenntun fræðimanna. Félagið heldur einnig utan um skrá yfir alla 

endurmenntun félagsmanna sem og skrá yfir gildandi starfsábyrgðartryggingu 

félagsmanna (Lög um endurskoðendur nr. 79/2008).  

Félag löggiltra endurskoðenda leggur mikla áherslu á samstarf við aðila sem eru 

þeim nærri, þar má helst nefna Norðurlöndin (NRF) og Evrópu (EE). Félagið sækist einnig 

eftir að innleiða allar skuldbindingar og markmið sem alþjóðastofnunin IFAC setur (Stefna 

FLE, 2015).   
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4.4 Endurskoðunarstaðlar 

IFAC er alþjóðleg samtök sem Félag löggiltra endurskoðenda er hluti af. Samtök fyrir 

endurskoðun sem hefur helgað sér að hafa hag almennings að leiðarljósi. Markmið þeirra 

eru að þróa hágæða staðla sem endurskoðendur geta notað sem leiðbeiningar. Í gegnum 

staðlanna vonast þeir eftir að þróa endurskoðunarfyrirtæki og greinina í heild í átt til hins 

betra. Fjárhagsheimurinn er ávallt að þróast og þurfa endurskoðendur að fylgja því eftir, 

aðlagast og breyta eins og við á. Þeirra sýn er að alþjóðeg endurskoðun verði virt sem 

einna helsti leiðtogi í að þróa sterka og varanleg fyrirtæki, fjárhagsmarkaða og hagkerfi 

(Endurskoðunarstaðlar, 2009) 

Það hafa hins vegar komið upp skiptar skoðanir hvað varðar staðlanna með tillit til 

endurskoðunar lítilla fyrirtækja. Það getur verið stór kostnaður fyrir lítil fyrirtæki að láta 

endurskoða fyrir sig á hverju ári. Það hefur því verið spurning hvort þessir staðlar séu 

heppilegir þegar kemur að litlum fyrirtækjum. Þetta á sérstaklega við á Íslandi enda eru 

flest fyrirtæki í lítil eða meðalstór (Jóhann Unnsteinsson, 2015). 

 

4.5 Siðareglur Endurskoðenda 

Siðareglur fyrir endurskoðendur voru samþykktar á aðalfundi Félags löggiltra 

endurskoðenda þann 14. nóvember 2009 og gilda þau fyrir alla endurskoðendur á Íslandi. 

Reglurnar byggja á siðareglum alþjóðasamtaka endurskoðenda eða IFAC frá júni 2005 

ásamt breytingum sem gefnar voru út af IFAC í júlí 2009.  

Siðareglunum er skipt í þrjá hluta. Tveir hlutar eru almennir og ná til allra 

endurskoðenda meðan einn er sérstaklega sniðinn að endurskoðunarfyrirtækum og þeim 

skoðunarmönnum sem starfa þar.  

Samkvæmt nýjustu lögum um endurskoðendur eiga allir að fylgja siðareglum sem starfa 

við endurskoðun á Íslandi. Siðareglurnar eru lágmarkskröfur sem Félag löggiltra 

endurskoðenda setur sínum félagsmönnum þar að segja þeir mega ávallt gera meira en 

ekki minna. Þar sem ákvæði laga gefur til kynna strangari reglur en fram kemur í 

siðareglum, ganga landslög ávallt framar. 

Grundvallarreglur sem endurskoðendur skulu fara eftir samkvæmt siðareglum eru 

heilindi. Ávallt skal hafa heiðarleika og hreinskipti að leiðarljósi í samskiptum við 
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viðskiptavininn. Hlutlægni: endurskoðandi á aldrei að láta hagsmunaárekstra, óviðeigandi 

áhrif annarra eða hlutdrægni ráða dómgreind sinni. Fagleg hæfni: endurmenntun og þá 

nauðsyn að viðhalda hæfni og þekkingu sinni sem löggiltur endurskoðandi. Tryggja að 

viðskiptavinurinn og jafnvel vinnuveitandinn fái þá þjónustu sem er ætlast af þér. 

Trúnaður: öll samskipti sem tengjast af viðskiptalegum og faglegum ástæðum eru 

trúnaðar upplýsingar. Ef það þarf að veita þriðja aðila upplýsingar skal fá til þess sérstaka 

heimild nema það sé réttmætt eða skylt að láta af hendi samkvæmt lögum. Fagleg hegðun 

er það sem endurskoðendur eiga að tileinka sér svo sem fara að lögum og reglum, og 

forðast með öllu að hafa háttsemi sem getur á einhvern hátt skaðað 

endurskoðunarstéttina.  

Að halda uppi heiðri endurskoðunarstéttarinnar þýðir ekki að endurskoðendur 

þurfa að sitja á skoðunum sínum og koma með ekkert til málanna eða gagnrýna það sem 

betur má fara. Það er nauðsynlegt fyrir allar greinar að gagnrýni sé haldið uppi og fá sem 

flestar hugmyndir að borðinu. Þannig byggist og styrkist greininn meira en ella mundi 

gerast. Reglunni er þar af leiðandi ekki komið fyrir til að koma í veg fyrir sjálfsgagnrýni 

heldur meira til þess háttað að menn stundi gagnrýni af fagmennsku og málefnum en ekki 

sögusögnum og ómálefnalegri umræðu (Sturla Jónsson, 2015).  
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5 Viðburðir seinustu ára 

Efnahagshrunið sem varð árið 2008 leiddi í ljós að mikið vantaði upp á að regluverkið í 

kringum endurskoðendur væri í lagi. Endurskoðendur fengu mikla gagnrýni og áfellingu 

fyrir sinn þátt. Efnahagshrunið er merkilegt að því leiti að það er einn mest mótandi 

atburður sem hefur gerst í endurskoðendastéttinni síðan 2001 en þá kom upp Enron 

málið í Bandaríkjunum. Eftir Enron málið árið 2001 voru verkferlar greinarinnar skoðaðir 

þá einna helst samband milli endurskoðenda og fyrirtækis. Það er ein helsta ógn við 

hlutlausa endurskoðun að það myndast persónuleg tengsl milli aðila og endurskoðandinn 

getur ekki unnið sín verk samkvæmt góðri endurskoðunarvenju. Það varð mikil umræða 

eftir Enron svindlið að breytingar ættu að eiga sér stað og í kjölfar málsins komu lög 30. 

júlí 2002 sem kallast Sarbanes-Oxley í Bandaríkjunum. Þessi lög höfðu meginmarkmið að 

efirlit yrði betur tryggt á reikningsskilum fyrirtækja á hlutabréfamarkaði. Hvað varðar 

endurskoðendur kom fram ákvæði að sami endurskoðandinn mátti ekki bera ábyrgð á 

eða sjá um endurskoðun fyrir fyrirtæki lengur en í fimm ár samfellt. Þarna er átt við að 

endurskoðendur skulu ekki vera þeir sömu eftir fimm ár en endurskoðunarfyrirtæki má 

vera það sama (Aðdragandi og orsakir erfiðleika og falls sparisjóðanna 2008, 2010).  

  Á Íslandi voru svipaðar reglur teknar upp þegar lög um endurskoðendur voru 

innleidd árið 2009. Í þeim reglum segir að endurskoðandi skal taka að sér a.m.k. tvö ár 

samfellt í hlé eigi síðar en sjö árum eftir að honum hefur verið falið verkið. Í 

rannsóknarskýrslu alþingis kemur fram að þessi lög voru sett í tvennum tilgangi. 

Annarsvegar til að sporna við því að endurskoðandinn verði fjárhagslega tengdur 

aðilanum, þar að segja að fyrirtæki geti ekki hótað að hætta hjá honum og annarsvegar 

með það í huga að samkeppnisaðili eða annar endurskoðandi mun fara yfir vinnubrögðin 

þín eftir ráðningatímann að endurskoðandinn muni vanda til verka. Hinsvegar skal taka 

fram að breyting á lögum fjármálafyrirtækja gekk mun lengra hvað þetta varðar en þar 

kemur fram að endurskoðandi getur einungis verið til fimm ára og ekki hægt að endurráða 

fyrr en fimm árum seinna eða í stað tveggja ára (Aðdragandi og orsakir erfiðleika og falls 

sparisjóðanna, 2012).  

Helsta vandamál sem hægt er að lesa úr hruninu er að óhæði virðist hafa brostið. 

Hvort sem það var vilja eða óviljaverk virðast menn hafa verið bundnir fyrirtækjum of 

miklum böndum.  
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Í Rannsóknarskýrslu alþingis um fall bankanna er sér kafli um ytri endurskoðun. 

Niðurstaða hennar gagnvart endurskoðendum var stéttinni ekki til mikillar sóma og má 

segja að venjan sem hafi viðgengst fyrir hrun var ekki góð. Skýrslan segir að 

endurskoðendur hafi ekki sinnt skyldum sínum við endurskoðun á ársreikningum 

fjármálafyrirtækja 2007 og hálfsársuppgjöri 2008. Hvað varðar útlán til stærstu 

viðskiptaaðila, hvernig farið var með hlutabréfaeign starfsmanna og fyrirgreiðslur 

fjármálafyrirtækja gagnvart hlutabréfakaupum í sjálfum sér. Það var ekkert minnst á þetta 

í reikningum en með tillit til hvernig aðstæður höfðu verið að þróast á þessum tíma þá gaf 

það tilefni til að gefa þessum atriðum sérstakan athygli (Aðdragandi og orsakir falls 

íslensku bankanna 2008, 2010).  
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6 Lokaorð 

Endurskoðendur eins og margir aðrir verða fyrir ytri áhrifum þegar kemur að 

ákvarðanatöku. Endurskoðunarstéttinn hefur þróast mikið í gegnum tíðinna og þá 

sérstaklega þegar kemur að krísum eins og sú sem varð 2008. Mikil fjárhagskreppa skall á 

og mest allur heimurinn varð var við það. Fyrirtæki voru ekki eins vel stödd og talið hefði 

verið. Talið er að í gegnum endurskoðun ársreikninga hefði mátt sjá hvað í stefndi. Þetta 

leiddi til mikillar gagnrýni á endurskoðendur og er þetta bara einn af mörgum mótandi 

þáttum í greininni. Löginn voru endurskoðuð og bætt við eftirliti svo eitthvað sé nefnt. 

Endurskoðunarvenja er ekkert flóknara en aðferð eða hvað telst eðlilegur hlutur að vinna 

verk. Góð endurskoðunarvenja er endurskoðandi að vinna eftir lögum og reglum sem 

starfstéttinni hefur verið sett á hverjum tíma. Hvað mótar venjunna er margþætt eins og 

var listað hérna að ofan en einna helst eru það lög og reglur sem að Félag löggiltra 

endurskoðenda gefur út. Félag löggiltra endurskoðenda var ekki í eftirlitshlutverki fyrir en 

með lögum sem voru gerð 2008.   

Í þessari ritgerð var fjallað um helstu þætti sem hafa mótandi áhrif á góða 

endurskoðunarvenju.  Þrátt fyrir að það séu margir þættir eins og Félag löggiltra 

endurskoðenda í gegnum endurskoðunarstaðla og siðareglur, þá eru lögin lang stærsti 

þátturinn í því. Hinsvegar hafa aðrir mótendur fengið meira vægi eftir að nýju lögin um 

endurskoðendur komu út árið 2009. Félag löggiltra endurskoðenda vegur meira en það 

gerði áður. Endurskoðendur eru skyldugir til að vera félagsmenn og að fara eftir reglum 

Félags löggiltra endurskoðenda. Þetta var ekki áður fyrr.  

Góð endurskoðunarvenja er breytilegt hugtak sem byggist að mestu á lögum og 

reglum sem settar eru á hverjum tíma. Það er ekki hægt að segja að endurskoðunarvenja 

fyrir 10 árum sé sú sama og í dag. Eins og reynslan hefur sýnt okkur voru viðurkenndu 

aðferðirnar sem góð endurskoðunarvenja byggist á ófullnægjandi fyrir efnahagshrunið 

2008. Það er því til umhugsunar hvort viðurkenndu aðferðirnar í dag séu fullnægjandi. 

Það er nauðsynlegt að efla gott eftirlit með greininni og halda uppi gagnrýni vegna þess 

að venjan mótast á hverjum tíma fyrir sig, breytist og aðlagast með umhverfinu.    
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