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Útdráttur 

Þessi rannsókn var gerð í þeim tilgangi að kanna gæði innra eftirlits skipulagsheilda á Íslandi 

og hvaða þættir hafa áhrif á þau. COSO skýrslan var mikið notuð við gerð rannsóknarinnar en 

aðrar skýrslur varðandi innra eftirlit einnig skoðaðar sem og íslensk lög. Könnun var lögð 

fyrir löggilta endurskoðendur sem spurðir voru um mat þeirra á innra eftirliti skipulagsheilda 

sem þeir höfðu tekið þátt í endurskoðunarvinnu fyrir. Niðurstöður gáfu til kynna að innra 

eftirlit væri í flestum tilfellum gott. Þættir sem höfðu neikvæð áhrif á mat á innra eftirliti voru; 

enginn innri endurskoðandi, ekkert formlegt áhættumat, aðgreining starfa lítil eða í meðallagi, 

uppfærsla skipurita lítil, aðgangsheimildir starfa ekki viðeigandi og verulegur eða verulegir 

veikleikar til staðar í innra eftirliti.  
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1 Inngangur 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna gæði innra eftirlits skipulagsheilda á Íslandi og 

hvaða þættir innra eftirlits hafi áhrif á gæði þess. Innra eftirlit telst mikilvægt stjórntæki og er 

talið eitt af mörgum atriðum sem skýra fall íslensku bankanna 2008, þá að aðilum sem báru 

ábyrgð á innra eftirliti var gert erfitt fyrir að sinna skyldum sínum (Rannsóknarnefnd 

Alþingis, 2010). Löggiltir endurskoðendur, hér eftir endurskoðendur, voru beðnir um að gefa 

álit sitt á innra eftirliti skipulagsheilda, sem þeir hafa tekið þátt í endurskoðunarvinnu fyrir 

árið 2015, í formi könnunar. Endurskoðendur, sem óhlutdrægir aðilar, ættu að geta gefið rétt 

mat á innra eftirliti en samkvæmt alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum (e. International 

Standards on Auditing), hér eftir ISA, ber endurskoðendum að kynna sér innra eftirlit sem við 

kemur endurskoðuninni (International Federation of Accountants. International standards on 

auditing 315 [ISA 315], 2014). 

Rannsókn var gerð í Bandaríkjunum árið 2012 með það í huga að meta styrkleika innra 

eftirlits og svöruðu 500 innri endurskoðendur spurningum um innra eftirlit á sínum vinnustað. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru að innra eftirlit væri í heildina metið mjög hátt af 

þátttakendum sem mátu flesta eftirlitsþætti góða. Helstu gallarnir voru að stjórnendur settu 

oft ekki gott fordæmi og gerðu hlutina á sinn hátt í stað þess að fylgja eftirlitsaðgerðum 

(Hermanson, Smith og Stephens, 2012).  

Nýlega birtu endurskoðendur og meðeigendur hjá PricewaterhouseCoopers, hér eftir PwC, 

tvo pistla sem fjalla um takmarkanir og veikleika á innra eftirliti. Pistill Jóns H. Sigurðssonar 

(2015) nefnir takmarkanir sem eru gjarnan fyrir hendi, það er að innra eftirlit muni ekki geta 

veitt fullkomna vissu um að markmið skipulagsheildar náist, einungis hæfilega vissu. Mistök 

geta orðið, slæmar viðskiptaákvarðanir verið teknar og að lokum nefnir Jón að innra eftirlit 

verði aldrei betra en vinnan sem lögð er í að innleiða og viðhalda því. Í pistli um innra eftirlit 

nefnir Bryndís Björk Guðjónsdóttir (2016) að þó að innra eftirlit sé í flestum 

skipulagsheildum, eigi íslenskar skipulagsheildir nokkuð í land með að innleiða virkt innra 

eftirlit og þá helst að eftirlitsaðgerðir séu ekki nægjanlega skilgreindar, eftirfylgni með að 

þær séu framkvæmdar og áhættumat skorti.  

Í þessari rannsókn var mikið notast við útdrátt COSO skýrslunnar um innra eftirlit, bæði til að 

fræðast betur um innra eftirlit og aðstoð við spurningalista. Búist er við að niðurstöður 
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könnunar sýni fram á að innra eftirlit skipulagsheilda á Íslandi sé í mörgum tilvikum með 

veikleika og sé metin eftir því. Til að kanna gæði innra eftirlits eru eftirfarandi tilgátur settar 

fram:  

1. Innra eftirlit skipulagsheilda á Íslandi er ófullnægjandi.  

2. Verulegur eða verulegir veikleikar innra eftirlits hafa neikvæð áhrif á heildarmat 

þess. 

3. Fjöldi starfsmanna, innri endurskoðandi, formlegt áhættumat, aðgreining starfa, 

uppfærsla skipurita og aðgangsheimildir starfsmanna hafa áhrif á mat á innra 

eftirliti. 

1.1 Innra eftirlit 

Innra eftirlit er ekki skilgreint í íslenskum lögum en í lögum um bókhald er eftirfarandi 

útskýring: „Með innra eftirliti er m.a. átt við verklagsreglur þar sem kveðið er á um meðferð 

skjala og ábyrgðar- og verkaskiptingu og haft er að markmiði að tryggja áreiðanlegt bókhald, 

örugga meðferð og vörslu fjármuna og að ekki hljótist tjón af villum, mistökum eða 

misnotkun“ (nr. 145/1994).  

Innra eftirlit hefur oft verið skilgreint sem ferli sem mótast af áhrifum stjórnar 

skipulagsheilda, stjórnenda og starfsmanna þess. Innra eftirlit ætti að vera hannað þannig að 

það veiti hæfilega vissu um að skipulagsheildin nái markmiðum sínum í þremur flokkum; 

árangur og skilvirkni í starfsemi sinni, að það skili af sér áreiðanlegum fjárhagsupplýsingum 

og fylgni við lög og reglur (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission [COSO], 2013). Flestar skipulagsheildir á Íslandi eru með innra eftirlit, þær 

stærri með ítarlegri eftirlitsaðgerðir og reglur en smærri skipulagsheildir eru að minnsta kosti 

með nokkrar reglur eins og að loka gluggum áður en vinnustaður er yfirgefinn (Bryndís Björk 

Guðjónsdóttir, 2016). Eftirlitsaðgerðir eru skilgreindar af ISA stöðlunum sem þær reglur og 

aðgerðir innan innra eftirlits skipulagsheildar sem gera það auðveldara fyrir hana að ná 

markmiðum sínum. Eftirlitsumhverfi er skilgreint af ISA stöðlunum sem hlutverk stjórnenda 

og annarra yfirmanna, viðhorf þeirra og þátttaka í innra eftirliti (ISA 315, 2014).  
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1.2 ISA staðlar 

Löggiltir endurskoðendur á Íslandi starfa eftir leiðbeinandi alþjóðlegum stöðlum. Helstu 

staðlarnir sem unnið er eftir eru IFRS sem snúa að reikningsskilum, ISA sem snúa að 

endurskoðun og ISQC sem snúa að gæðaeftirliti („Alþjóðlegir staðlar“, e.d., 

„Endurskoðunarstaðlar“, e.d.). 

ISA staðlarnir eru gefnir út af Alþjóðasambandi endurskoðenda (e. International Federation of 

Accountants), hér eftir nefnt IFAC, sem eru alþjóðleg samtök með fleiri en 175 félaga í 130 

löndum („About the International Federation of Accountants“, e.d.). „Helstu markmið IFAC 

eru að styrkja og viðhalda þróun alþjóðlegra staðla fyrir endurskoðendur, kynna innleiðingu 

staðlanna, bæta afkastagetu endurskoðunarfélaga og ræða um almannahagsmunamál“ 

(„Organization overview“, e.d.).  

ISA 315 (2014) greinir frá því hvernig endurskoðendur skuli greina og meta hættuna á verulegri 

skekkju. Endurskoðendum ber að framkvæma áhættumatsaðgerðir á skipulagsheildinni og afla 

sér skilnings á starfsemi, markmiðum, umhverfi og innra eftirliti hennar sem tengist 

endurskoðuninni, hvort sem það eru atriði tengd reikningsskilum eða önnur. Þegar 

endurskoðendur hafa aflað sér þekkingu á innra eftirliti skipulagsheildar skulu þeir meta hvort 

stjórn og stjórnendur sinni starfi sínu af heilindum og með siðferðilegum hætti, hvort 

styrkleikar eftirlitsumhverfis gefi góðan grunn að öðrum þáttum innra eftirlits og hvort gallar í 

eftirlitsumhverfi hafi áhrif á aðra þætti innra eftirlits. 

1.3 Íslensk lög tengd innra eftirliti 

Innra eftirlit kemur fram í lögum um mismunandi rekstur skipulagsheilda og nefna þá helst 

hvaða aðilar innan hennar beri ábyrgð á að innra eftirlit sé virkt og hvaða tilgangi innra 

eftirlit skal gegna. 

Lög um hlutafélög segja til um að félagsstjórn og framkvæmdastjóri skipulagsheildar beri 

ábyrgð á þáttum sem tilheyra innra eftirliti hennar. „Félagsstjórn skal annast um að nægilegt 

eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins. Framkvæmdastjóri skal sjá um 

að bókhald félagsins sé fært í samræmi við lög og venjur og meðferð eigna félagsins sé með 

tryggilegum hætti“ (nr. 2/1995). Í skipulagsheildum tengdum almannahagsmunum skal starfa 

endurskoðunarnefnd sem ber meðal annars ábyrgð á að hafa eftirlit með innra eftirliti, 

fyrirkomulagi og virkni þess. Í skriflegri skýrslu sem endurskoðunarnefnd ber að skila árlega 
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skal gera grein fyrir veikleikum í innra eftirliti í vinnuferli við gerð reikningsskila (Lög um 

ársreikninga nr. 3/2006 með áorðnum breytingum 80/2008).  

Í lögum um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka kemur fram að 

tilkynningarskyldum aðilum, sem eru meðal annars fjármálafyrirtæki, líftryggingafélög og 

sjóðir, vátryggingafélög og endurskoðendur, „ber skylda til að setja sér skriflegar innri reglur 

og hafa innra eftirlit sem miðar að því að koma í veg fyrir að starfsemi þeirra sé notuð til 

peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka“ (nr. 64/2006 með áorðnum breytingum 

77/2008).  

1.4 Endurskoðunaráhætta 

Endurskoðunaráhætta er fall af tveimur áhættum, það er hættan að stjórnin útbúi reikningsskil 

sem innihalda verulega skekkju og hættan að endurskoðandi taki ekki eftir verulegri skekkju 

þegar hann fer yfir reikningsskilin. Hættan á því að endurskoðandi segi að veruleg skekkja sé 

til staðar í reikningsskilum þegar hún er það ekki, er ekki tekin inn í endurskoðunaráhættuna. 

Endurskoðendum ber að meta hver hættan sé á því að þeir muni gefa óviðeigandi álit á 

reikningsskilum þegar þau innihalda verulega skekkju. Veruleg skekkja er ein skekkja eða 

fleiri skekkjur samanlagt sem geta haft áhrif á ákvarðanatöku (The American Institute of 

CPAs. Statement on auditing standards [SAS] nr. 107, 2006). „Veruleg skekkja getur verið í 

tveimur hlutum: í heildarmynd reikningsskilanna og í staðhæfingum færslna, reikninga og 

skýringa“ (International Federation of Accountants. International standards on auditing 200 

[ISA 200], 2014, bls. 89). 

Endurskoðunaráhættumódelið, AR = RoMM * DR (e. AR = endurskoðunaráhætta, RoMM = 

hættan á verulegri skekkju, DR = endurskoðunaráhætta), nýtist endurskoðendum til þess að 

meta slíka áhættu en módelið skýrir frá sambandi endurskoðunaráhættu og hættunni á að 

reikningsskilin verði með verulegri skekkju. Þættirnir í módelinu eru; eðlislæg áhætta, 

eftirlitsáhætta og uppgötvunaráhætta. Fallið af eðlislægri áhættu og eftirlitsáhættu er 

skilgreint sem hættan á verulegri skekkju og er sýnt í áhættumódelinu sem RoMM (e. risks of 

material missstatement). Formúlan er ekki ætlað að vera notuð til að reikna nákvæma 

endurskoðunaráhættu, heldur er hún oft notuð þegar greiningaraðgerðir eru áætlaðar (SAS nr. 

107, 2006). 
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Endurskoðendur geta einnig sýnt eðlislæga áhættu og eftirlitsáhættu hvora í sínu lagi, svo 

lengi sem niðurstaðan er sú sama (SAS nr. 107, 2006). Eftirlitsáhættan er metin há eða lág 

eftir því hvernig þættirnir þrír í módelinu eru metnir af endurskoðandanum. Eftirlitsáhættan 

getur aldrei verið metin sem núll þar sem endurskoðandinn getur aldrei fullkomlega ábyrgst 

að reikningsskilin séu án verulegrar skekkju (ISA 200, 2014). 

1.4.1 Eftirlitsáhætta 

Eftirlitsáhætta er sú áhætta að innra eftirlit skipulagsheildar komi ekki í veg fyrir, eða 

uppgötvi, verulega skekkju eða fleiri skekkjur sem eru samanlagt verulegar. Eftirlitsáhætta 

getur verið metin út frá því hversu gott eða slæmt innra eftirlit er innan skipulagsheildar. 

Eftirlitsáhætta er þó alltaf einhver þar sem endurskoðendur geta ekki skoðað hverja einustu 

færslu í reikningsskilum og þar sem takmarkanir eru til staðar í innra eftirliti (SAS nr. 107, 

2006). 

1.5 COSO skýrslan 

COSO skýrslan um innra eftirlit var gefin út árið 1992 af Committee of Sponsoring 

Organization of the Treadway Comission, hér eftir COSO. Skýrslan var ein af þeim fyrstu 

sem formlega skilgreindi innra eftirlit. Skýrslan er notuð fyrir hönnun, innleiðingu og 

stjórnun innra eftirlits um allan heim (COSO, 2013). COSO teningurinn, sjá mynd 1, skýrir 

helstu þætti innra eftirlits í þrívíðu formi tenings sem samanstendur af; markmiðum 

skipulagsheildar, fimm meginþáttum innra eftirlits og starfsemisþáttum skipulagsheildar (eins 

og vísað er til í PricewaterhouseCoopers [PwC], 2008).  

Mynd 1. COSO teningurinn (COSO, 2013, bls. 6) 



  6 

1.5.1 Markmið skipulagsheildar 

Markmið eru mismunandi eftir hverri skipulagsheild fyrir sig og eru oft mismunandi eftir 

einingum hennar. Oftast má samt sem áður skipta markmiðum í þrjá flokka; starfsemi, 

fjárhagsupplýsingar og hlítingu (eins og vísað er til í PwC, 2008).  

Markmið starfsemi felast í því að fjármunir skipulagsheildar séu notaðir á sem skilvirkastan 

hátt í starfsemi hennar. Markmið geta verið að framleiðsluþættir séu nýttir á sem bestan hátt, 

afköst í rekstri aukist eða lækkun óbeins kostnaðar en þau eru mismunandi eftir stjórnendum. 

Stjórnendur skulu nota markmiðin til hliðsjónar þegar fjármunum er dreift á milli eininga 

skipulagsheildarinnar (eins og vísað er til í D’Aquila, 2013; eins og vísað er til í PwC, 2008). 

Markmið um fjárhagsupplýsingar felast í því að fjárhagsupplýsingar séu áreiðanlegar. 

Mikilvægt er fyrir haghafa skipulagsheildar að fjárhagsupplýsingar sem gefnar eru út af henni 

séu réttar og unnar eftir viðeigandi reikningsskilaramma. Fjárhagsupplýsingar innan 

skipulagsheildar endurspegla ákvarðanir stjórnenda og gefa upplýsingar um hvernig 

starfsemin er rekin (eins og vísað er til í D’Aquila, 2013; eins og vísað er til í PwC, 2008). 

Markmið um hlítingu eru að skipulagsheildin skuldbindi sig til að fylgja þeim lögum og 

reglum sem við eiga um starfsemi hennar. Markmiðin skulu vera í samhengi við þau lög og 

reglur sem skipulagsheildinni er ætlað að fylgja (eins og vísað er til í D’Aquila, 2013; eins og 

vísað er til í PwC, 2008).  

1.5.2 Eftirlitsumhverfi 

Hægt er að skilgreina eftirlitsumhverfið sem þá staðla, ferli og skipulag sem byggja grunn 

fyrir innra eftirlit. Sýna þarf að innra eftirlitið sé mikilvægt skipulagsheildinni og því er gott 

að stjórn skipulagsheildar og framkvæmdarstjórn sýni gott fordæmi og að viðhorf þeirra sé 

slíkt að innra eftirlit sé mikilvægur þáttur í starfsemi hennar (COSO, 2013). Undirstöðuatriði 

fyrir því að eftirlitsumhverfið styðji við skilvirkt innra eftirliti eru eftirfarandi: 

• Stjórn og stjórnendum skipulagsheildar er ætlað að sýna fram á heilindi og 

siðferðisleg gildi í framkvæmd og starfi sínu. Ætlist stjórnendur og stjórn til 

þess að starfsmenn sínir vinni eftir heilindum og siðferðislegum gildum er 

mikilvægt að þeir setji gott fordæmi þar sem virkni innra eftirlits er yfirleitt 

einungis jafn góð og gildin sem stjórn og stjórnendur setja. 
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• Stjórn skipulagsheildar skal vera óháð stjórnendum hennar og hafa þar með 

eftirlit á hönnun og innleiðingu innra eftirlits gerða af stjórnendum. Stjórn 

skal bera ábyrgð á því eftirliti og viðhalda þekkingu sinni og kunnáttu sem til 

þess er þörf. 

• Stjórnendur skipulagsheildar skulu koma á fót, undir eftirliti stjórnar, 

viðeigandi skipulagi, skilgreina ábyrgð og skipa þeirri ábyrgð á rétta aðila 

innan skipulagsheildarinnar. Stjórnendur skulu nota viðeigandi ferli og tækni 

til að ákvarða hverjum þeir skipa ábyrgð. Skipulagning og skilgreining ábyrgða 

skal gerð með markmið skipulagsheildar að leiðarljósi.  

• Stjórn og stjórnendur skipulagsheildar skulu gera sitt besta til þess að laða til 

sín, ráða inn og halda í vinnu hæfustu einstaklingana, bæði starfsmenn og 

útvistunaraðila, til þess að markmið hennar náist. Þjálfun og ráðgjöf skal vera 

uppbyggjandi og auka hæfni starfsmanna og útvistunaraðila og skal sú hæfni 

vera metin af stjórn og stjórnendum skipulagsheildar. 

• Starfsmenn skipulagsheildar skulu bera þá ábyrgð sem þeim er falin á skyldum 

þeirra varðandi innra eftirlit. Stjórn og stjórnendur skulu útbúa ferli fallin að 

því að starfsmenn með ábyrgð á þáttum innra eftirlits axli ábyrgð sína fari 

eitthvað úrskeiðis. Stjórn og stjórnendum ber að mæla frammistöðu og hvata 

starfsmanna sinna sem og hæfni þeirra til að axla ábyrgð sína.  

(COSO, 2013; eins og vísað er til í D’Aquila, 2013). 

1.5.3 Áhættumat 

Áhætta er möguleikinn á því að atburður, sem hafi slæm áhrif á starfsemi og markmið 

skipulagsheildar, gerist. Allar skipulagsheildir bera áhættu sem getur komið bæði frá innra og 

ytra umhverfi þeirra og því er mikilvægt að bera kennsl á og meta hver sú áhætta sé og hvaða 

áhrif hún geti haft á getu skipulagsheildar til að ná markmiðum sínum (COSO, 2013). Með 

áhættumati er ætlað að greina hvort veruleg áhætta sé til staðar í einstökum þáttum starfsemi 

eða í heild skipulagsheildar, hversu miklar líkur séu á því að sú áhætta verði og hvernig best 

sé að meðhöndla slíka áhættu til að koma í veg fyrir að hún hindri skipulagsheildina í að ná 

markmiðum sínum (eins og vísað er til í PwC, 2008).  

 



  8 

Undirstöðuatriði fyrir því að áhættumat styðji við skilvirkt innra eftirlit eru eftirfarandi: 

• Markmið skipulagsheildar skulu vera vel skilgreind fyrir flokkana þrjá; 

starfsemi, fjárhagsupplýsingar og hlítingu. Þetta skal gert til að mögulegt sé að 

greina áhættu tengda markmiðum.  

• Stjórn og stjórnendur skipulagsheildar geri sér grein fyrir þeirri áhættu sem 

getur stefnt markmiðum hennar í hættu og skipuleggi hvernig best er að vinna 

úr áhættunni. Bæði innri og ytri þættir skulu teknir til greina þegar áhættan er 

greind, hversu mikil áhrif hún muni hafa á markmið og skal stjórn meta hvort 

betra sé að reyna koma í veg fyrir, minnka líkur á, deila með öðrum eða taka 

áhættuna.  

•  Stjórn og stjórnendur skipulagsheildar geri sér grein fyrir möguleika á 

fjársvikum þegar áhættumat er gert. Stjórnendur skulu meta hvata sinn og 

annarra starfsmanna til að leggja fram reikningsskil með ósönnum 

upplýsingum og hvort mögulegt sé að leggja fram slíkar upplýsingar.  

(COSO, 2013; eins og vísað er til í D’Aquila, 2013) 

1.5.4 Eftirlitsaðgerðir 

Eftirlitsaðgerðir eru aðgerðir sem eru búnar til af stjórnendum til að aðstoða 

skipulagsheildina við að ná settum markmiðum og minnka áhættuna á því að markmið náist 

ekki. Aðgerðirnar geta verið verklagsreglur og starfshættir sem unnið er eftir innan 

skipulagsheildar í heild eða hluta hennar, en eftirlitsaðgerðir skulu vera til staðar í öllum 

einingum skipulagsheildar (COSO, 2013; eins og vísað er til í PwC, 2008). Eftirlitsaðgerðir 

geta verið settar fram þannig að þær komi í veg fyrir eða uppgötvi að eitthvað gerist. 

Eftirlitsaðgerðir geta bæði verið sjálfvirkar og gerðar handvirkar af starfsmönnum eða 

stjórnendum (COSO, 2013). Tegundir eftirlitsaðgerða geta verið mismunandi eftir 

skipulagsheildum en algengt er að eftirlit sé með fjármálum, upplýsingakerfi og rekstri (eins 

og vísað er til í Applegate og Wills, 1999). 

Eftirlitsaðgerðir fjármála geta verið skriflegir verkferlar og heimildir, allt bókhald sé skráð 

niður og eftirlit stjórnenda. Aðgreining starfa er algeng eftirlitsaðgerð, en með því að 

aðgreina störf á milli starfsmanna er hægt að draga úr hættu á skekkjum (eins og vísað er til í 

PwC, 2008). Í sumri starfssemi getur þótt óhagkvæmt að aðgreina störf þar sem þess er þörf, 
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til dæmis vegna stærðar skipulagsheildar, en þá er mikilvægt að stjórnendur hanni og innleiði 

aðra eftirlitsaðgerð og hafi eftirlit með ef til dæmis sami starfsmaðurinn skráir og afstemmir 

fjármuni (COSO, 2013). 

Eftirlitsaðgerðir upplýsingakerfa eru tvenns konar; almennt tölvueftirlit og aðgerðaeftirlit. 

„Almennt tölvueftirlit er eftirlit með gagnarými, afritun og geymslu tölvugagna, aðlögun 

hugbúnaðar, aðgangsheimildum ásamt þróun og viðhaldi hugbúnaðar„ (eins og vísað er til í 

PwC, 2008, bls. 9). Aðgerðaeftirlit er eftirlit með aðgerðum í tölvuvinnslu sem gerð til þess 

að gögn séu nákvæm og áreiðanleg (eins og vísað er til í PwC, 2008). 

Undirstöðuatriði fyrir því að eftirlitsaðgerðir styðji við skilvirkt innra eftirlit eru eftirfarandi:  

• Stjórn og stjórnendur skipulagsheildar skulu velja og þróa réttar 

eftirlitsaðgerðir sem draga úr þeirri áhættu að markmið náist ekki.  

•  Stjórn og stjórnendur skipulagsheildar skulu velja og þróa réttar tæknilegar 

eftirlitsaðgerðir sem styrkja það að markmiðin náist.  

• Stjórn og stjórnendur skipulagsheildar skulu innleiða eftirlitsaðgerðir inn í 

daglega þætti skipulagsheildar og starfsmanna og gera grein fyrir að búist sé 

við að eftirlitsaðgerðum sé fylgt. 

(COSO, 2013) 

1.5.5 Upplýsingar og samskipti 

Upplýsingar eru nauðsynlegar til þess að starfsemi gangi vel og starfsmenn geti sinnt 

skyldum sínum um innra eftirlit. Upplýsingar sem er komið til skila, bæði frá einstaklingum 

innan skipulagsheildar og utan hennar skulu vera markvissar, tímanlegar og áreiðanlegar. 

Gæði upplýsinga er hægt að meta eftir því hvort þær eru viðeigandi, tímanlegar, nýlegar, 

nákvæmar og aðgengilegar (COSO, 2013; eins og vísað er til í PwC, 2008). 

Samskipti eru stöðugt flæði upplýsinga sem er aflað og deilt. Innri samskipti eru hvernig 

upplýsingar berast innan skipulagsheildarinnar, á milli mismunandi deilda, frá yfirmanni til 

undirmanns eða á milli starfsmanna. Ytri samskipti eru bæði svör til ytri aðila sem spyrjast 

fyrir um skipulagsheildina og viðeigandi upplýsingar úr ytra umhverfi sem greina þarf 

skipulagsheildinni frá (COSO, 2013).  
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Undirstöðuatriði fyrir því að upplýsingar og samskipti styðji við skilvirkt innra eftirlit eru 

eftirfarandi:  

• Stjórn og stjórnendur skipulagsheildar skulu afla eða deila viðeigandi 

upplýsingum til þess að styðja við innra eftirlit hennar. Stjórn og stjórnendur 

skipulagsheildar skulu finna þau gögn sem nauðsynleg eru til að ná 

markmiðum hennar, hvort sem þau er að finna innan eða utan 

skipulagsheildarinnar, og koma þeim til skila á viðeigandi hátt, til réttra aðila.  

• Samskipti innan skipulagsheildar skulu innihalda viðeigandi upplýsingar, 

markmið og þær skyldur sem nauðsynlegt er að framkvæma til að viðhalda 

innra eftirliti. Mikilvægt er að öllum starfsmönnum sé greint frá því að tala við 

uppljóstrara (e. whistle blower) skipulagsheildar ef þeir verða varir við lögbrot 

eða brot á siðareglum innan skipulagsheildar.  

• Stjórn og stjórnendur skipulagsheildar hafa viðeigandi og rétt tímasett 

samskipti við ytri aðila. 

(COSO, 2013; eins og vísað er til í D’Aquila, 2013) 

1.5.6 Stjórnendaeftirlit 

Mikilvægt er að allir fimm meginþættir innra eftirlits; eftirlitsumhverfi, áhættumat, 

eftirlitsaðgerðir, upplýsingar og samskipti og stjórnendaeftirlit, séu undir samtímaeftirliti eða 

sérstakri úttekt til þess að greina hvort þeir séu enn til staðar og virkir. Samtímaeftirlit á 

meginþáttum er stöðugt eftirlit og skal kom upplýsingum um hvort þeir séu til staðar og virkir 

til skila á réttum tíma á meðan sérstök úttekt á innra eftirliti er gerð oftar og ítarlegar ef 

áhættan er há á því að markmiðum verði ekki náð (COSO, 2013).  

Undirstöðuatriði fyrir því að stjórnendaeftirlit styðji við skilvirkt innra eftirlit eru eftirfarandi:  

• Stjórn og stjórnendur skipulagsheildar velja, þróa og framkvæma 

samtímaeftirlit og/eða sérstaka úttekt á fimm meginþáttum innra eftirlits. 

Eftirlit skal vera til þess gert að fá fullvissu um að þættirnir sé til staðar og 

virkir. Til þess að innra eftirlitið sé skilvirkt er nauðsynlegt að allir fimm 

meginþættir þess séu til staðar og er mikilvægt að þeir vinni samþætt. 
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• Stjórn og stjórnendur skipulagsheildar meta vankanta innra eftirlits og láta 

viðeigandi aðila vita af þeim tímanlega svo hægt sé að framkvæma breytingar. 

Ef vankantar eru til staðar, ætti að vera hægt að gera grein fyrir þeim í samtíma 

eftirliti eða í sérstakri úttekt á innra eftirliti. 

(COSO, 2013; eins og vísað er til í D’Aquila, 2013) 

1.6 CoCo 

CoCo ramminn um innra eftirlit var gefinn út af samtökum kanadískra löggiltra 

endurskoðenda (e. the Canadian Institute of Charted Accountans), hér eftir CICA, árið 1995 

(O’Regan, 2004). CoCo ramminn lýsir eftirliti sem einstaklingi sem vinnur verkefni og skilur 

tilgang þess, hefur getu til þess að framkvæma það, finnur til ábyrgðar við að vinna að því 

eftir bestu getu og fylgist með frammistöðu sinni og ytra umhverfis til þess að greina hvernig 

betur má vinna að verkefninu (eins og vísað er til í Lilja Steinþórsdóttir, 2004). CoCo notar 

fjóra meginþætti til að greina innra eftirlit en þeir eru: 

• Tilgangur sem greinir frá því hver stefna skipulagsheildar er og tekur mið 

af markmiðum, áhættum og tækifærum, stefnumálum, áætlunargerð og 

árangursmælingum hennar. 

• Skuldbinding sem greinir frá eðli skipulagsheildar og er byggð upp af 

siðareglum, mannauðsstefnu, stefnu yfirmanna, ábyrgð og trausti á milli 

starfsmanna og stjórnenda.  

• Geta sem greinir frá því hver geta skipulagsheildar skal vera. Hún tekur 

mið af þekkingu, hæfni og verkfærum hennar ásamt samskiptaferli, 

upplýsingum, samhæfni og eftirlitsaðgerðum.  

• Eftirlit og öflun þekkingar sem greinir frá því hvernig skipulagsheild þróast 

stöðugt og tekur mið af eftirliti innra og ytra umhverfis hennar, 

árangursmælingum, endurmati á upplýsingaþörf, upplýsingakerfum og á 

sjálfu innra eftirlitinu ásamt aðgerðum í kjölfar endurmats. 

(eins og vísað er til í Luscombe, 1995) 
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1.7 Turnbull 

The Combined Code, betur þekkt sem Turnbull eftir höfundi þess Nigel Turnbull, var fyrst 

gefinn út 1999 af reikningsskilaráði Bretlands (e. Financial Reporting Council). 

Leiðbeiningaramma Turnbull er ætlað að endurspegla skilvirka starfsemi skipulagsheilda sem 

innleitt hafa innra eftirlit með það að leiðarljósi að ná settum markmiðum, vera stöðugt 

notaður til að styrkja innra eftirlit skipulagsheilda og aðstoða mismunandi skipulagsheildir 

við að vinna að innra eftirliti eftir þeim aðstæðum sem koma upp (The Financial Reporting 

Council, 2005). 

Kröfur sem Turnbull setur varðandi innra eftirlit eru meðal annars þær að stjórn 

skipulagsheildar skuli hafa eftirlit með innra eftirliti, stjórnendur skuli að minnsta kosti árlega 

meta virkni innra eftirlits og að ákveðnir þættir sem settir eru fram í Turnbull séu hluti af 

reikningsskilum. Turnbull gerir grein fyrir því að ekki er hægt að skrifa niður nákvæma 

lýsingu á því hvernig undirstöðuatriði rammans skuli framkvæmd, þar sem skipulagsheildir 

geta verið með mismunandi starfsemi, stefnu og markmið og er þeim þess vegna ætlað að 

skýra hvernig þær laga ramman að sinni eigin starfsemi (The Financial Reporting Council, 

2005). 

1.7.1 Skilvirkt innra eftirlit 

Til þess að viðhalda skilvirku innra eftirliti greinir Turnbull frá því að mikilvægt sé að allir 

starfsmenn skipulagsheildar beri ákveðna ábyrgð á hluta innra eftirlits og hafi viðeigandi 

þekkingu og hæfni til þess. Skipulagsheild skal einnig gera áhættumat á því hvaða ógnir eru 

til staðar og hvaða áhrif þær kunni að hafa á markmið skipulagsheildar, hversu stóra ógn 

skipulagsheildin geti átt við, líkurnar á því að ógn verði að veruleika, getu skipulagsheildar til 

að draga úr áhrifum ógnar og hversu mikill kostnaður muni verða við það (The Financial 

Reporting Council, 2005).  

Skilvirkt innra eftirlit skal innihalda eftirlitsaðgerðir, upplýsinga-, samskipta- og eftirlitsferla. 

Það skal bregðast hratt við mikilvægum atburðum tengdum starfsemi, rekstri, fjármálum og 

öðrum mögulegum hættum og stuðla að gæðum innri og ytri skýrslna og hlítingu við sett lög 

og reglur (The Financial Reporting Council, 2005). 
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1.7.2 Mat á virkni innra eftirlits 

Eftirlit skal vera stöðugt til þess að innra eftirlit geti haldist skilvirkt. Aðgát skal samt höfð 

því stjórn skipulagsheildar má ekki treysta í blindni á mat á innra eftirliti og skal halda áfram 

að sinna skyldum sínum. Stjórn skipulagsheildar skal gefa yfirlýsingu um virkni innra eftirlits 

einu sinni á ári. Við gerð yfirlýsingarinnar ætti stjórnin að hafa í huga verulegar ógnir, getu 

innra eftirlits til að taka á þeim ógnum, hvort nauðsynlegar aðgerðir til að minnka áhættu séu 

teknar og hvort þörf sé á ítarlegra eftirliti. Yfirlýsingin skal meðal annars greina frá 

uppgötvuðum göllum og veikleikum á innra eftirliti (The Financial Reporting Council, 2005). 

1.8 COBIT 

COBIT var fyrst gefinn út árið 1996 af The IT Governance Institute, hér eftir ITGI, sem er í 

eigu ISACA. COBIT er leiðbeiningarammi innra eftirlits fyrir upplýsingatækni og er búið 

þeim eiginleikum að miða að viðskiptahneigð, ferlum, eftirliti og mælingum. Ætlast er til 

þess að skipulagsheild notist við COSO fyrir heildar innra eftirlit þess. Með innleiðingu 

COBIT ættu stjórnendur að skilja betur hvaða hlutverki upplýsingatækni innan 

skipulagsheildar gegnir og ættu kröfur COSO rammans fyrir upplýsingatækni að vera 

uppfylltar (The IT Governance Institute, 2007).  

1.9 Takmarkanir á innra eftirliti  

Uppsetning og eftirfylgni innra eftirlits getur verið góð óháð því hversu vel innra eftirlitinu er 

sinnt, ætti ekki einungis að treysta á það þar sem það getur einungis gefið hæfilega vissu um 

markmið náist. Takmarkanir á innra eftirliti eru meðal annars mannleg mistök og sú 

staðreynd að ákvarðanir sem einum yfirmanni sýnast réttar geta sýnst rangar í hugum annarra 

(ISA 315, 2014).  

Leiðbeiningarammi COSO telur upp nokkur atriði sem geta haft áhrif á takmarkanir innra 

eftirlits en þau eru meðal annars að stjórnendur, aðrir starfsmenn eða utanaðkomandi aðilar 

geta hundsað reglur og gert hlutina á sinn eiginn hátt, atburðir í ytra umhverfi geta haft áhrif á 

starfsemina, starfsmenn og stjórnendur geta gert mistök og sú staðreynd að manneskjur geta 

tekið slæmar ákvarðanir (COSO, 2013).  
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2 Aðferð 

2.1 Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni voru endurskoðendur sem tóku þátt í endurskoðunarvinnu fyrir 

árið 2015 hjá skipulagsheildum á Íslandi. Þýðislisti var fyrir hendi á heimasíðu Félagi 

löggiltra endurskoðenda, hér eftir FLE, en félagið var stofnað 1935 og hefur það hlutverk að 

efla samstarf um hagsmuni og menningarmál endurskoðunarstéttarinnar („Um FLE“, e.d.). 

Þýðislistinn var í formi félagatals sem birtir tæmandi lista yfir endurskoðendur á Íslandi. 

Félagatalið greinir frá 396 endurskoðendum („Löggiltir endurskoðendur“, e.d.) og voru þeir 

flokkaðir eftir virkni, landi og tegund vinnustaðar. Þeir endurskoðendur sem voru óvirkir, 

störfuðu erlendis eða hjá skipulagsheild ótengdri endurskoðun, voru dregnir frá félagatalinu, 

þar sem þessi könnun átti einungis við um endurskoðendur sem tóku þátt í 

endurskoðunarvinnu fyrir árið 2015. Könnunin var send á 236 endurskoðendur, þar af voru 

fjórir með óvirk netföng og fjórir sem hættir voru vinnu og höfðu þeir val um að taka þátt eða 

ekki. Þátttakendur voru 37 talsins og var því svarhlutfallið rúmlega 16%.  

Þátttakendur voru flokkaðir eftir því á hvaða endurskoðunarskrifstofu þeir störfuðu og eftir 

starfsreynslu þeirra sem endurskoðendur. Á mynd 2 má sjá skiptingu þátttakenda eftir 

endurskoðunarskrifstofu og starfsreynslu.  
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2.2 Rannsóknarsnið 

Frumbreytur þessarar rannsóknar voru átta; fjöldi starfsmanna, innri endurskoðandi, 

aðgreining starfa, uppfærsla skipurita, aðgangsheimildir starfsmanna og verulegur veikleiki í 

innra eftirliti. Fylgibreyta rannsóknarinnar var álit þátttakenda á innra eftirliti. Rannsóknin 

var megindleg rannsókn í formi könnunar.  

2.3 Mælitæki 

Rafræn könnun var lögð fyrir þátttakendur og var könnunin tvíþætt. Í fyrsta hluta 

könnunarinnar voru 10 spurningar þar sem spurt var um þrjár skipulagsheildir sem 

þátttakandi hafði tekið þátt í endurskoðunarvinnu fyrir árið 2015. Þátttakendum var bent á 

það í kynningu könnunar að velja þrjár skipulagsheildir sem kallaðar voru A, B og C. Fyrsti 

hlutinn byrjaði á skipulagsheild A og endaði á skipulagsheild C. Í öðrum hluta könnunarinnar 

voru tvær bakgrunnsspurningar lagðar fram.  

Í fyrstu spurningu voru þátttakendur spurðir um fjölda starfsmanna hjá skipulagsheildunum, 

sem þeir höfðu valið sér, og var hún jafnbilaspurning. Önnur spurning var raðkvarðaspurning 

sem bað þátttakendur um að meta innra eftirlit skipulagsheildanna frá mjög slæmt til mjög 

gott. Þriðja, fjórða, sjötta og tíunda spurning voru nafnkvarða- og tvíkostaspurningar þar sem 

þátttakendur svöruðu því hvort; innri endurskoðandi, formlegt áhættumat, skipurit væru 

uppfærð nægjanlega oft og verulegur veikleiki væri til staðar innan skipulagsheildanna. Í 

fimmtu spurningu voru þátttakendur spurðir með raðkvarðaspurningu um hvernig aðgreining 

starfa væri á bilinu mikil til lítil. Áttunda og níunda spurning voru opnar. Í áttundu spurningu 

var spurt um helsta styrkleika innra eftirlits skipulagsheildanna og í níundu var spurt um 

helsta veikleika innra eftirlits þeirra. Allar spurningar í fyrri hluta könnunar buðu upp á 

valmöguleikana veit ekki og vil ekki segja. Ellefta spurning var nafnkvarðaspurning þar sem 

þátttakendur voru beðnir um að svara því hjá hvaða endurskoðunarstofu þeir störfuðu. Tólfta 

spurning var jafnbilaspurning þar sem spurt var um starfsreynslu í árum. 

2.4 Framkvæmd 

Könnunin var búin til á vefnum Google Forms og lauk gerð hennar 4. apríl. Haft var samband 

við FLE og óskað eftir að könnuninni yrði komið áleiðis á endurskoðendur. Eftir samtal við 

FLE var ákveðið að félagatal þeirra yrði notað og skýrsluhöfundur sendi tölvupóst á þá aðila 

á félagatali sem pössuðu við lýsingu úrtaks. Könnunin var send út 7. apríl með skilaboðum 
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um viðfangsefni könnunar og að hún væri einungis fyrir endurskoðendur sem hefðu tekið þátt 

í endurskoðunarvinnu fyrir skipulagsheildir á Íslandi árið 2015. Þátttakendum var heitinn 

trúnaður og að svör yrðu ekki rakin til einstakra þátttakenda. Þátttakendur voru beðnir um að 

smella á tengil til að opna könnun.  

Í upphafsorðum könnunar var þátttakendum greint frá viðfangsefni rannsóknar og að þeim 

væri hvorki skylt að svara einstökum spurningum né könnuninni í heild. Þátttakendur voru 

beðnir um að velja sér þrjár skipulagsheildir þar sem þeir hefðu tekið þátt í 

endurskoðunarvinnu fyrir árið 2015 áður en þeir byrjuðu könnunina. Þátttakendur sem 

svöruðu tölvupósti með yfirlýsingu um að hafa lokið þátttöku eða að könnunin ætti ekki við 

starfsheiti þeirra voru teknir af listanum svo að ekki yrði um að ræða óþarfa áreiti af 

áminningu. Áminning var send út 12. apríl með hvatningu til þeirra sem enn höfðu ekki lokið 

könnun um að taka hana og upplýsingar um það hvenær hún myndi enda, sem var 15. apríl. Á 

miðnætti aðfaranótt 16. apríl var könnuninni lokað og gögn flutt.  

2.5 Úrvinnsla 

Unnið var með niðurstöður könnunar í Microsoft Excel þar sem svör voru kóðuð. Önnur 

spurning, um álit endurskoðenda á innra eftirliti skipulagsheildanna, var kóðuð frá einum til 

fimm (1 = mjög slæmt, 2 = slæmt, 3 = í meðallagi, 4 =gott, 5 = mjög gott). Þar á eftir voru 

niðurstöður fluttar í tölfræðiforritið SPSS og greindar. Lýsandi tölfræði var notuð í SPSS til 

að fá fram yfirlit á tíðni og meðaltal gagna og álit endurskoðenda á innra eftirliti var borið 

saman við niðurstöður sjö annarra spurninga varðandi innra eftirlit.  

Greint var með fimm t-prófum óháðra úrtaka, með marktektarkröfu α = 0,05, hvort munur 

væri á fylgibreytunni, álit endurskoðanda á innra eftirliti, eftir hópum fimm frumbreyta; innri 

endurskoðandi eða ekki, formlegt áhættumat eða ekki, uppfærsla skipurita nægjanlega oft eða 

ekki, aðgangsheimildir starfsmanna viðeigandi eða ekki og verulegur eða verulegir veikleikar 

til staðar innan innra eftirlits eða ekki.  

Greint var með einhliða dreifigreiningu, með marktektarkröfu α = 0,05, hvort munur væri á 

fylgibreytunni, álit endurskoðanda á innra eftirliti, eftir hópum tveggja frumbreyta; hvort 

aðgreining starfa væri mikil, í meðallagi eða lítil og hversu margir starfsmenn störfuðu hjá 

skipulagsheildinni. Tukey próf var einnig framkvæmt með einhliða dreifigreiningu til þess að 

meta hvar munurinn lægi, væri hann til staðar.  
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3 Niðurstöður  

3.1 Álit endurskoðenda á innra eftirliti 

Svarað var fyrir 109 skipulagsheildir samtals. Meðaltal innra eftirlits var 3,74 (1 = mjög 

slæmt, 5 = mjög gott). Mynd 3 sýnir hlutfall skipulagsheilda eftir mati á innra eftirliti en 

24 skipulagsheildir höfðu mjög gott innra eftirlit, 41 skipulagsheild höfðu gott innra 

eftirlit, 36 skipulagsheildir þóttu vera með innra eftirlit í meðallagi og 8 skipulagsheildir 

þóttu hafa slæmt innra eftirlit. Engar skipulagsheildir þóttu hafa mjög slæmt innra eftirlit. 

 

3.2 Fjöldi starfsmanna 

Svarað var fyrir 109 skipulagsheildir samtals. Tafla 1 sýnir fjölda skipulagsheilda og 

meðaltal á innra eftirliti eftir fjölda starfsmanna þeirra. 

Tafla 1. Fjöldi starfsmanna og meðaltal á innra eftirliti 

Fjöldi 
starfsmanna 

Fjöldi Meðaltal á 
innra eftirliti 

1-50 42 3,57 
51-100 22 3,59 
101-150 11 3,73 
151-200 10 3,90 
Fleiri en 200 24 4,13 
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Mynd 3. Álit þátttakenda á innra eftirliti skipulagsheilda 
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Niðurstöður einhliða dreifigreiningu gáfu til kynna að ekki væri munur á áliti þátttakenda 

á innra eftirliti eftir fjölda starfsmanna skipulagsheildar F (4, 104) = 1,80, p = 0,134.  

3.3 Innri endurskoðandi 

Svarað var fyrir 109 skipulagsheildir samtals. Tafla 2 sýnir fjölda skipulagsheilda sem 

höfðu innri endurskoðanda og þeirra sem ekki höfðu innri endurskoðanda. Tafla 2 sýnir 

einnig meðaltal innra eftirlits að mati þátttakenda eftir því hvort skipulagsheild hafði innri 

endurskoðanda eða ekki. 

Tafla 2. Innri endurskoðandi og meðaltal á innra eftirliti  

Innri 
endurskoðandi 

Fjöldi Meðaltal á 
innra eftirliti 

Já 26 4,31 
Nei 83 3,57 

 

Niðurstöður úr t-prófi óháðra úrtaka, aðskildar dreifitölur, gáfu til kynna að munur væri á 

áliti þátttakenda á innra eftirliti eftir því hvort innri endurskoðandi væri hjá skipulagsheild 

eða ekki t (60) = 4,77, p = 0,001.  

3.4 Formlegt áhættumat 

Svarað var fyrir 104 skipulagsheildir samtals. Tafla 3 sýnir fjölda skipulagsheilda sem 

framkvæmdu formlegt áhættumat og fjölda sem framkvæmdu ekki formlegt áhættumat. 

Tafla 3 sýnir einnig meðaltal innra eftirlits að mati þátttakenda eftir því hvort 

skipulagsheildin framkvæmdi formlegt áhættumat eða ekki. Hjá tveimur 

skipulagsheildum vildi þátttakandi ekki svara spurningunni. 

Tafla 3. Formlegt áhættumat og meðaltal á innra eftirliti 

Formlegt 
áhættumat 

Fjöldi Meðaltal á 
innra eftirliti 

Já 44 4,30 
Nei 60 3,33 

 

Niðurstöður úr t-prófi óháðra úrtaka, samræmdar dreifitölur, gáfu til kynna að munur væri 

á áliti þátttakenda á innra eftirliti eftir því hvort formlegt áhættumat væri framkvæmt eða 

ekki t (102) = 6,40, p = 0,001.  



  19 

3.5 Aðgreining starfa 

Svarað var fyrir 109 skipulagsheildir samtals. Tafla 4 sýnir fjölda skipulagsheilda þar sem 

aðgreining starfa var mikil eða eins og því varð við komið, í meðallagi eða ekki alls 

staðar eins og því varð við komið  og lítil eða ekki til staðar. Tafla 4 sýnir einnig meðaltal 

innra eftirlits að mati þátttakenda eftir því hvort aðgreining starfa var mikil, í meðallagi 

eða lítil.   

Tafla 4. Aðgreining starfa og meðaltal á innra eftirliti 

Aðgreining 
starfa 

Fjöldi Meðaltal á 
innra eftirliti 

Mikil 54 4,31 
Í meðallagi 44 3,34 
Lítil 11 2,55 

 

Niðurstöður einhliða dreifigreiningu gáfu til kynna að eitt eða fleiri meðaltöl innra 

eftirlits væru ólík hinum eftir því hvernig aðgreiningu starfa væri háttað F (2, 106) = 

48,55, p = 0,001.  

Niðurstöður Tukey prófs gáfu til kynna að munur væri á meðaltali innra eftirlits eftir því 

hvort aðgreining starfa væri eins og henni yrði við komið komið eða hvort aðgreining 

starfa var til staðar en ekki alls staðar eins og henni yrði við komið p = 0,001. 

Niðurstöður Tukey prófs gáfu til kynna að munur væri á meðaltali innra eftirlits eftir því 

hvort aðgreining starfa væri eins og heni yrði við komið eða hvort aðgreining starfa væri 

ekki til staðar p = 0,001. Niðurstöður Tukey prófs gáfu til kynna að munur væri á 

meðaltali innra eftirlits eftir því hvort aðgreining starfa væri til staðar en ekki alls staðar 

eins og henni yrði við komið eða hvort aðgreining starfa væri ekki til staðar p = 0,001. 

3.6 Uppfærsla skipurita 

Svarað var fyrir 107 skipulagsheildir samtals. Tafla 5 sýnir fjölda skipulagsheilda sem 

uppfærðu skipurit jafn óðum eða nægjanlega oft og fjölda þeirra sem uppfærðu skipurit 

ekki nægjanlega oft.  Tafla 5 sýnir einnig meðaltal innra eftirlits að mati þátttakenda eftir 

því hvort skipulagsheildin uppfærði skipurit nægjanlega oft eða ekki. Hjá níu 

skipulagsheildum vissu þátttakendur ekki hvort skipurit væru uppfærð nægjanlega oft og 

hjá tveimur skipulagsheildum vildu þátttakendur ekki svara spurningunni. 
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Tafla 5. Uppfærsla skipurita og meðaltal á innra eftirliti 

Uppfærsla skipurita Fjöldi Meðaltal á 
innra eftirliti 

Nægjanlega oft 76 4,01 
Ekki nægjanlega oft 22 2,91 

 

Niðurstöður úr t-prófi óháðra úrtaka, samræmdar dreifitölur, gáfu til kynna að munur væri 

á áliti þátttakenda á innra eftirliti eftir því hvort skipurit voru uppfærð nægjanlega oft eða 

ekki t (96) = 5,93, p = 0,001.  

3.7 Aðgangsheimildir starfsmanna  

Svarað var fyrir 109 skipulagsheildir samtals. Tafla 6 sýnir fjölda skipulagsheilda þar sem 

starfsmenn höfðu viðeigandi aðgangsheimildir í flestum tilvikum fyrir þeirra störf og 

fjölda skipulagsheilda þar sem starfsmenn höfðu oft meiri eða minni aðgangsheimildir en 

nauðsynlegt var fyrir þeirra störf. Tafla 6 sýnir einnig meðaltal innra eftirlits að mati 

þátttakenda eftir því hvort aðgangsheimildir væru viðeigandi eða ekki. 

Tafla 6. Aðgangsheimildir og meðaltal á innra eftirliti 

Aðgangsheimildir 
starfsmanna 

Fjöldi Meðaltal á 
innra eftirliti 

Viðeigandi 67 3,97 
Meiri eða minni 42 3,38 

  

Niðurstöður úr t-prófi óháðra úrtaka, samræmdar dreifitölur, gáfu til kynna að munur væri 

á áliti þátttakenda á innra eftirliti eftir því hvort aðgangsheimildir starfsmanna væri 

viðeigandi eða ekki t (107) = 3,56, p = 0,001.  

3.8 Verulegur veikleiki 

Svarað var fyrir 107 skipulagsheildir samtals. Tafla 7 sýnir fjölda skipulagsheilda sem 

voru með verulegan eða verulega veikleika í innra eftirliti og fjölda skipulagsheilda sem 

ekki voru með verulegan eða verulega veikleika í innra eftirliti. Tafla 7 sýnir einnig 

meðaltal á innra eftirliti að mati þátttakenda eftir því hvort verulegur eða verulegir 

veikleikar voru til staðar eða ekki. Hjá tveimur skipulagsheildum vildu þátttakendur ekki 

svara spurningunni.  
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Tafla 7. Verulegur veikleiki og meðaltal á innra eftirliti 

Verulegur 
veikleiki 

Fjöldi Meðaltal á 
innra eftirliti 

Já 27 3,07 
Nei 79 4,01 

 

Tafla 8 er krosstafla og sýnir fjölda skipulagsheilda eftir bæði áliti á innra eftirliti og 

hvort verulegur eða verulegir veikleikar voru til staðar eða ekki.  

Tafla 8. Krosstafla á áliti innra eftirlits og verulegum veikleika 

Álit á innra 
eftirliti 

Fjöldi Verulegur 
veikleiki 

Ekki 
verulegur 
veikleiki 

Mjög slæmt 0 0  0   
Slæmt 7 7 0 
Í meðallagi 34 13 21 
Gott 41 5 36 
Mjög gott 24 2 22 

 

Niðurstöður úr t-prófi óháðra úrtaka, samræmdar dreifitölur, gáfu til kynna að munur væri 

á áliti þátttakenda á innra eftirliti eftir því hvort verulegur eða verulegir veikleikar væru í 

innra eftirliti eða ekki t (104) = -5,416, p = 0,001.  
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4 Umræða  

Markmið þessarar rannsóknar er að meta gæði innra eftirlits skipulagsheilda á Íslandi og 

hvaða þættir hafa áhrif á innra eftirlit.  

Fyrstu tilgátu var hafnað, hægt er að draga þá ályktun að innra eftirlit skipulagsheilda á 

Íslandi er ekki slæmt, samkvæmt svörum þátttakenda, heldur gefa niðurstöður könnunar til 

kynna að innra eftirlit skipulagsheilda á Íslandi sé að meðaltali á bilinu „í meðallagi“ til 

„gott“ eða 3,74 á skalanum 1–5. 

Ekki var hægt að hafna annarri tilgátu en niðurstöður gefa til kynna að verulegur eða 

verulegir veikleikar í innra eftirliti hafi neikvæð áhrif á álit endurskoðenda á því. Meðaltal á 

innra eftirliti skipulagsheilda sem eru með verulegan eða verulega veikleika til staðar í innra 

eftirliti er samt 3,07, á skalanum 1–5, sem þýðir að mat þátttakenda á innra eftirlit sé að 

meðaltali „í meðallagi“, þó svo að verulegur veikleiki sé til staðar.  

Ekki var hægt að hafna þriðju tilgátu nema þeim hluta sem snýr að fjölda starfsmanna. 

Niðurstöður könnunar gefa til kynna að endurskoðendur meti innra eftirlit betra eftir því 

hvort eftirfarandi þættir eru til staðar; innri endurskoðandi, formlegt áhættumat, skipurit 

uppfærð nægjanlega oft og viðeigandi aðgangsheimildir starfsmanna. Niðurstöður könnunar 

gefa til kynna að endurskoðendur meti innra eftirlit betra ef aðgreining starfa er eins og henni 

verður við komið heldur en ef aðgreining starfa er í meðallagi eða engin. Hafnað var þeim 

hluta annarrar tilgátu sem snýr að fjölda starfsmanna en niðurstöðurnar gefa til kynna að 

enginn munur sé á meðaltali innra eftirlits eftir því hversu margir starfsmenn vinna hjá 

skipulagsheildinni.  

Þátttakendur greindu frá helstu styrkleikum innra eftirlits skipulagsheilda sem þeir höfðu 

tekið þátt í endurskoðunarvinnu fyrir. Margir nefndu að eftirlit stjórnenda, stjórnar eða 

eigenda með innra eftirliti skipulagsheildar væri gott og einnig að mikill vilji væri til að halda 

innra eftirlitinu gangandi. Einnig töldu þátttakendur mikinn styrkleika ef aðgreining starfa 

væri fyrir hendi, góð regla á bókhaldi og aðhald innri endurskoðanda.  

Þátttakendur greindu einnig frá helstu veikleikum innra eftirlits skipulagsheilda sem þeir 

höfðu tekið þátt í endurskoðunarvinnu fyrir. Veikleikinn sem var oftast nefndur var að 

aðgreining starfa væri ekki fullkomin. Hægt er að draga þá ályktun um að aðgreining starfa sé 

mikilvægur þáttur í innra eftirliti þar sem bæði var oft greint frá því sem kosti ef hún var til 
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staðar og galla ef hún var ekki til staðar eða ófullkomin en samtals var greint frá aðgreiningu 

starfa 12 sinnum sem styrkleika og 13 sinnum sem veikleika.  

Fleiri veikleikar sem þátttakendur nefndu voru rúmar aðgangsheimildir, skortur á skráningu 

og skilgreiningu eftirlitsaðgerða og ferla, tímapressa og tregða stjórnenda til að fjárfesta í 

innra eftirliti, skortur á eftirfylgni eftirlitsaðgerða og blint traust á innra eftirlit. Þátttakendur 

nefndu einnig smæð skipulagsheildar og fáa starfsmenn sem veikleika, þar sem aðgreining 

starfa og verkaskipting væri takmörkuð í minni skipulagsheildum. Sú athugasemd fer á mis 

við niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem enginn marktækur munur var á mati þátttakenda 

á innra eftirliti eftir fjölda starfsmanna. 

4.1 Takmarkanir 

Takmarkanir eru til staðar í þessari rannsókn. Könnun var send á endurskoðendur og 

þátttakendur beðnir um að velja sér þrjár skipulagsheildir sem þeir hefðu tekið þátt í 

endurskoðunarvinnu fyrir. Þar sem mikill trúnaður ríkir í starfi endurskoðenda voru 

þátttakendur ekki beðnir um að gefa upp nafn skipulagsheildar en þá er alltaf sá möguleiki að 

fleiri en einn þátttakandi svari fyrir sömu skipulagsheildina (Lög um meðferð sakamála nr. 

88/2008). Álit endurskoðenda getur þó verið mismunandi og ekki er víst að öll svör væru þau 

sömu ef svarað væri tvisvar fyrir sömu skipulagsheildina.  

Eins og fram kom er trúnaðarskylda í starfi endurskoðenda og þó að könnunin hafi verið 

nafnlaus getur verið að þátttakendur segi ekki rétt frá til að vernda hagsmuni 

skipulagsheildar. Sú ályktun er dregin út frá svörum úr annarri og tíundu spurningu. Tafla 8, 

bls. 21 sýnir að hjá sjö skipulagsheildum þykir innra eftirlit gott eða mjög gott þó svo að 

verulegur eða verulegir veikleikar séu á innra eftirliti.  
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5 Lokaorð 

Innra eftirlit hefur verið meira til umræðu eftir hrunið árið 2008 og lítur út fyrir að 

einstaklingar og skipulagsheildir séu byrjaðar að gera sér betur grein fyrir því hversu 

mikilvægt innra eftirlit er. Mikill áhugi var fyrir því að rannsaka hvernig skipulagsheildir á 

Íslandi stæðu sig almennt við að innleiða og halda virku innra eftirliti og var fremur búist við 

að útkoman yrðu í lakari kantinum. Reyndir endurskoðendur hafa greint frá því að 

skipulagsheildir á Íslandi eigi nokkuð í land með að innleiða og viðhalda virku innra eftirliti 

en þó séu flestallar skipulagsheildir með innra eftirlit. Vissulega er ekki ætlast til þess að 

einungis sé treyst á innra eftirlit þar sem það er takmörkunum bundið.  

Hægt er að draga þá ályktun út frá niðurstöðum að skipulagsheildir á Íslandi séu með innra 

eftirlit á bilinu í meðallagi til gott. Sumar þeirra eru með betra innra eftirlit og sumar með 

verra. Fyrstu tilgátu sem hljóðaði svo að skipulagsheildir á Íslandi væru með ófullnægjandi 

innra eftirlit er hafnað, þar sem ekki er hægt að draga þá ályktun að innra eftirlit sem er í 

meðallagi eða gott sé ófullnægjandi. Annari tilgátu var ekki hægt að hafna, þar sem 

niðurstöður gefa til kynna að marktækur munur sé á innra eftirliti eftir því hvort verulegur 

veikleiki sé til staðar eða ekki, eins og það ætti að gera. 

Þriðju tilgátu var ekki hægt að hafna nema að hluta til. Dregin er sú ályktun út frá 

niðurstöðum þriðju tilgátu að skipulagsheildir geti gert betur, vilji þær að innra eftirlit verði 

betra. Niðurstöður gáfu til kynna að innra eftirlit væri betra ef innri endurskoðandi væri til 

staðar, ef formlegt áhættumat væri framkvæmt, ef aðgreining starfa væri eins og henni yrði 

við komið, ef uppfærsla skipurita væri gerð nægjanlega oft og ef aðgangsheimildir 

starfsmanna væru viðeigandi fyrir störf þeirra. Þeim hluta tilgátunnar sem hægt var að hafna 

varðaði fjölda starfsmanna en niðurstöður gáfu til kynna að ekki væri munur á innra eftirliti 

eftir því hve margir starfsmenn ynnu hjá skipulagsheild.  

Áhugavert væri að gera rannsókn í framtíðinni þar sem mat stjórnenda eða innri 

endurskoðenda væri borið saman við mat endurskoðenda á innra eftirliti ásamt mikilvægi 

þátta innra eftirlits. Áhugavert væri að greina hvort marktækur munur sé á mati þessara aðila 

og hvort stjórnendur eða innri endurskoðendur teldu innra eftirlitið í skipulagsheild sinni 

betra heldur en endurskoðendur.  
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Viðauki A - Spurningalisti 

Fyrsti hluti: Skipulagsheild A - C 

1. Hversu margir starfsmenn vinna hjá skipulagsheildinni? 

¨ 1 – 50 

¨ 51 – 100 

¨ 101 – 150 

¨ 151 – 200 

¨ Fleiri en 200 
 

¨ Veit ekki 

¨ Vil ekki segja 

2. Hversu gott eða slæmt er innra eftirlitið að þínu mati? 

¨ Mjög gott 

¨ Gott 

¨ Í meðallagi 

¨ Slæmt 

¨ Mjög slæmt 
 

¨ Veit ekki 

¨ Vil ekki segja 

3. Er innri endurskoðandi? 

¨ Já 

¨ Nei 
 

¨ Veit ekki 

¨ Vil ekki segja 

4. Er formlegt áhættumat framkvæmt? 

¨ Já 

¨ Nei 
 

¨ Veit ekki 

¨ Vil ekki segja 
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5. Hversu mikil eða lítil er aðgreining starfa? 

¨ Mikil, störf eru aðgreind eins og því verður við komið 

¨ Í meðallagi, störf eru aðgreind á sumum stöðum en ekki alls staðar eins og því verður 

við komið 

¨ Lítil, aðgreining starfa er ekki til staðar i 
 

¨ Veit ekki 

¨ Vil ekki segja 

6. Eru skipurit uppfærð nægjanlega oft að þínu mati? 

¨ Já, skipurit eru uppfærð jafn óðum eða nægjanlega oft 

¨ Nei, skipurit eru ekki uppfærð nægjanlega oft 
 

¨ Veit ekki 

¨ Vil ekki segja 

7. Eru aðgangsheimildir starfsmanna viðeigandi fyrir þeirra störf? 

¨ Já, aðgangsheimildir starfsmanna eru viðeigandi fyrir þeirra störf í flestum tilvikum 

¨ Nei, aðgangsheimildir eru oft meiri en starfsmenn þurfa til að sinna störfum sínum 

¨ Nei, aðgangsheimildir eru oft minni en starfsmenn þurfa til að sinna störfum sínum 
 

¨ Veit ekki 

¨ Vil ekki segja 

8. Hver er helsti styrkleiki eða styrkleikar í innra eftirlitinu að þínu mati? 

 

9. Hver er helsti veikleiki eða veikleikar í innra eftirlitinu að þínu mati?  

(Með veikleika er átt við eftirlitsþátt sem hannaður, innleiddur eða framkvæmdur er á þann hátt að 

hann er ófær um að koma í veg fyrir, uppgötva og leiðrétta skekkjur í reikningsskilum tímanlega 

eða að sá eftirlitsþáttur sem er nauðsynlegur til að koma í veg fyrir, uppgötva og leiðrétta skekkjur 

í reikningsskilum tímanlega er ekki til.) 
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10. Er verulegur eða verulegir veikleikar til staðar í innra eftirlitinu?  

(Með verulegum veikleika er átt við veikleika eða veikleikum sem að faglegu mati 

endurskoðandans verðskulda athygli stjórnar.) 

¨ Já 

¨ Nei 
 

¨ Veit ekki 

¨ Vil ekki segja 

 

Annar hluti: Bakgrunnsspurningar 

11. Hjá hvaða endurskoðunarstofu vinnur þú? 

¨ Deloitte 

¨ Ernst & Young 

¨ KPMG 

¨ PricewaterhouseCoopers 

¨ Annað 
 

¨ Vil ekki segja 

12. Hver er starfsreynsla þín í árum frá löggildingu? 

¨ 0 – 4 ár 

¨ 5 – 9 ár  

¨ 10 – 14 ár  

¨ 15 – 19 ár 

¨ Fleiri en 20 ár 
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Viðauki B – Gögn 

1. Hversu margir starfsmenn vinna hjá skipulagsheildinni? 
Gildi Fjöldi Prósenta 
0 – 50 42 38,5% 
51 – 100 22 20,2% 
101 - 150 11 10,1% 
151 - 200 10 9,2% 
Fleiri en 200 24 22,0% 
 
2. Hversu gott eða slæmt er innra eftirlitið að þínu mati? 
Gildi Fjöldi Prósenta 
Mjög gott 24 22,0% 
Gott 41 37,6% 
Í meðallagi 36 33,0% 
Slæmt 8 7,3% 
 
3. Er innri endurskoðandi? 
Gildi Fjöldi Prósenta 
Já 26 23,9% 
Nei 83 76,1% 
 
4. Er formlegt áhættumat framkvæmt? 
Gildi Fjöldi Prósenta 
Já 44 40,4% 
Nei 60 55,0% 
Veit ekki 1 0,9% 
Vil ekki segja 2 1,8% 
 
5. Hversu mikil eða lítil er aðgreining starfa? 
Gildi Fjöldi Prósenta 
Mikil, störf eru aðgreind eins og því verður við komið 54 49,5% 
Í meðallagi, störf eru aðgreind á sumum stöðum en ekki alls staðar 
eins og því verður við komið 

44 40,4% 

Lítil, aðgreining starfa er ekki til staðar  11 10,1% 
 
6. Eru skipurit uppfærð nægjanlega oft að þínu mati? 
Gildi Fjöldi Prósenta 
Já, skipurit eru uppfærð jafn óðum eða nægjanlega oft 67 61,5% 
Nei, skipurit eru ekki uppfærð nægjanlega oft 22 20,2% 
Veit ekki 9 8,3% 
Vil ekki segja 2 1,8% 
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7. Eru aðgangsheimildir starfsmanna viðeigandi fyrir þeirra störf? 
Gildi Fjöldi Prósenta 
Já, aðgangsheimildir starfsmanna eru viðeigandi fyrir þeirra störf í 
flestum tilfellum 

67 61,5% 

Nei, aðgangsheimildir starfsmanna er oft meiri en starfsmenn þurfa 
til að sinna störfum sínum 

41 37,6% 

Nei, aðgangsheimildir starfsmanna eru oft minni en starfsmenn 
þurfa til að sinna störfum sínum 

1 0,9% 

 
10. Er verulegur eða verulegir veikleikar til staðar í innra eftirliti 
Gildi Fjöldi Prósenta 
Já 27 24,8% 
Nei 79 72,5% 
Veit ekki 1 0,9% 
Vil ekki segja 2 1,8% 
 
11. Hjá hvaða endurskoðunarstofu vinnur þú? 
Gildi Fjöldi Prósenta 
Deloitte 6 16,2% 
Ernst & Young 5 13,5% 
KPMG 9 24,3% 
PricewaterhouseCoopers 4 10,8% 
Annað 7 18,9% 
Vil ekki segja 6 16,2% 
 
12. Hver er starfsreynsla þín í árum frá löggildingu? 
Gildi Fjöldi Prósenta 
0 – 4 ár  4 10,8% 
5 – 9 ár 7 18,9% 
10 – 14 ár  7 18,9% 
15 – 19 ár 7 18,9% 
Fleiri en 20 ár  12 32,4% 
 


