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Ágrip
Hvaða siðfræðilegu þýðingu hefur hugtakið „glögg mynd“ í áritun endurskoðenda? Lög og staðlar
kveða á um að ársreikningar skuli gefa glögga mynd af rekstri, efnahag og fjárhagsstöðu félags.
Hlutverk ársreikningsins er að veita viðeigandi, áreiðanlegar, samanburðarhæfar og skiljanlegar
upplýsingar sem nothæfar eru til að undirbyggja upplýsta og skynsama ákvörðun notenda um
málefni er varða viðkomandi rekstrareiningu. Nái ársreikningurinn ekki að vera upplýsandi að
þessu leyti er enginn tilgangur með samningu hans. Í þessari ritgerð er fjallað um siðfræðilega
merkingu hugtaksins „glögg mynd“ í áliti endurskoðenda. Er um að ræða sjálfstæða meginreglu
samkvæmt orðanna hljóðan eða tæknilegan frasa sem ber að skilja þröngt út frá gildandi
reikningsskilareglum sem fyrst og fremst er á færi kunnáttumanna í reikningshaldi að skilja? Hér
er því haldið fram að hlutverk endurskoðenda sé siðferðilegs eðlis og felist öðrum þræði í að verja
hag þeirra sem berskjaldaðastir eru ef félag veitir rangar eða villandi upplýsingar um afkomu sína.
Ennfremur verða færð rök fyrir því að það sé ekki siðferðilega ásættanlegt ef endurskoðendur vísa
ábyrgð af villandi og röngum ársreikningum alfarið á reglurnar og segja: „Ábyrgð mín felst í að
staðfesta að semjendur hafi farið að settum reglum og þetta er glögg mynd í samræmi við reglurnar
sjálfar.“ Það er þegar siðferðileg ábyrgð endurskoðenda er skilin á þennan veg sem hin glögga
mynd verður einungis goðsögn. Ástæðuna má að einhverju leyti finna í þeirri þróun að túlka
reikningsskilareglur út frá þröngri regluhyggju þar sem vatnað hefur undan vægi dómgreindar
endurskoðenda og semjendur telja allt heimilt sem ekki er sérstaklega bannað. Túlkun af þeirri
gerð endurspeglar hættulega hugsanavillu og býður upp á svokallaða smugusiðfræði þar sem
viðmiðin eru talin svo ítarleg að ekkert rúmist utan þeirra. Slík þróun er ekki einast skaðleg sjálfum
ársreikningnum og spágildi innihalds hans heldur virðisrýrir hún hlutverk og sérfræðiþekkingu
endurskoðenda. Reikningshaldsreglur eru ekki og verða aldrei tæmandi listi af fyrirmælum sem
ná til allra mögulegra og ómögulegra viðskipta. Þeim er ætlað að vera stuðningur fyrir semjendur
og endurskoðendur við úrlausn reikningshaldslegra vandamála með það að markmiði að verja
glögga mynd frásagnarinnar. Þeim er hvorki ætlað að vera skálkaskjól fyrir gagnrýni á gildi
innihaldsins né heldur vald til að taka yfir sjónarhornið. Eina haldbæra vörnin gegn smugusiðferði
er að endurskoðendur viðurkenni siðferðilega skyldu sína til að verja stöðu meginreglunnar með
því að vinna verk sitt af skyldu við hina glöggu mynd fremur en samkvæmt skyldu við bókstaf
reglunnar eða sérhagsmuni af einhverju tagi. Endurskoðendur þurfa að sýna frumkvæði, hugrekki
og siðferðisþrek til að bregðast við ef reglurnar megna ekki að framkalla glögga mynd. Að öðrum
kosti eru líkur til þess að álit endurskoðenda ýti undir ákveðna tálsýn og hafi skaðleg áhrif á
spágildi reikningsskilanna með óréttmætum hætti.
5

Abstract
What is the ethical meaning of the concept "true and fair view" in auditors' opinion? According
to laws and international standards the financial statements shall give a true and fair view of the
financial position, financial performance, and cash flows of a business entity. The basic purpose
of the financial statements is to provide relevant, reliable, comparable and understandable
information that is useful for informed and sensible user decisions on matters relating to the entity.
If the financial statement is not informative in this regard it serves no purpose. This paper
examines the ethical meaning of the concept “true and fair view” in an auditor’s opinion. Is it a
general and all-pervasive fundamental concept or a technical phrase that should be narrowly
understood from the applicable accounting principles that are primarily within the competence of
accounting professionals? It is argued that auditors’ role is of a moral nature and that includes a
moral duty to protect the interests of those most vulnerable against wrong and misleading
information about the performance of a business entity. It is argued that it is not morally acceptable
if the auditors simply refuse to be responsible for misleading and incorrect financial statements
by saying: "My responsibility is to confirm that the directors have complied with the rules of law
and this is a true and fair view in accordance with the rules themselves." Such understanding of
the moral responsibility of auditors paves the way for the true and fair view becoming a myth. To
some extent the reason may be the trend towards strict rule-based instead of principle-based
interpreting of the accounting framework, combined with apparent deficiency of professional
judgement and that directors consider anything authorized just if not specifically prohibited.
Interpretation of this type reflects a dangerous misconception and offers ethical neutralization
where the criteria according to the rules are considered so detailed that nothing is beyond them.
Such a development is not only detrimental to the financial statement and the predictive quality
of its content, but also causing impairment of the role and expertise of auditors. Accounting rules
are not and will never be an exhaustive list of orders that cover all possible and impossible
transactions. They are intended to provide support in solving accounting problems with the aim
of protecting the true and fair view of the account. They are neither intended to be a shelter for
criticism of the quality of the content nor the authority to take over the perspective. The only
lasting defense against ethical neutralization is that auditors accept their moral duty to defend the
principle by doing their work by duty to the true and fair view but not according to obligation to
the letter of the rule or any conflicting interest. Auditors need to show initiative, courage and
moral strength to respond if the rules are unable to produce true and fair view. Otherwise auditors'
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opinion is likely to encourage certain illusions and have a detrimental effect on the decision
usefulness of the financial statements in an unjust way.

Inngangur
Undirbúningur að meistararitgerðinni hófst haustið 2018 þar sem ákvörðun var tekin um
rannsóknarsviðið sem varðar siðferði- og samfélagslega ábyrgð endurskoðenda út frá áliti þeirra
á reikningsskilum félaga. Mikið er til af heimildum um rannsóknarefnið en fátt hefur verið ritað
út frá því siðferðilega sjónarhorni sem hér er unnið út frá. Engu að síður mun ritgerðin byggja að
nokkru á heimildum sem til eru á sviðinu enda ljóst að mikið hefur verið fjallað um „álit“
endurskoðenda á ársreikningum og ábyrgð þeirra á áreiðanleika fjárhagsupplýsinga. Slík umræða
kemur iðulega upp í kjölfar áfalla í viðskiptalífinu, efnahagskreppu, en einnig þegar einstök stór
og markaðslega mikilvæg félög falla með tilheyrandi samfélagslegum skaða. Umræðan hefur þá
oft snúist um að finna „hverjum er hægt að kenna um ástandið“ sem uppi er og þann fjárhagslega
og oft félagslega skaða sem samfélagið hefur orðið fyrir. Af hverju gaf ársreikningur viðkomandi
félags ekki skýrari vísbendingar um hvert stefndi? Endurskoðendur hafa ekki farið varhluta af
þessari leit að sökudólgi. Slík umræða leitar nánast undantekningarlaust inn í lög og regluverk um
reikningsskil og endurskoðun og tekist er á um hvað má og hvað má ekki í samræmi við skráðar
reglur og lög. Hvað er glögg mynd eða „true and fair view“ af fjárhagsstöðu í samræmi við reglur,
og heimila reglurnar endurskoðendum að víkja þeim til hliðar ef þær ná ekki að framkalla „glögga
mynd“? Hvaða reglna á að horfa til, alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IFRS)2, tilskipana
Evrópusambandsins (EU directives)3, íslenskra ársreikningalaga eða má velja þá reglu sem hentar
þeirri mynd sem stjórnendur viðkomandi rekstrareiningar vilja sýna?
Meginhluti skrifa á rannsóknarsviðinu fjallar um þessi álitamál sem öll eru bæði áhugaverð og
mikilvæg í ljósi þess að árs- og árshlutareikningar eru almannagæði ef og aðeins ef efni og
innihald þeirra veita skýra og sanngjarna mynd af afkomu, efnahag og breytingu á fjárhagsstöðu
á ákveðnu tímabili sem nota má sem grundvöll til ákvarðanatöku. Það hefur hins vegar að litlu
leyti verið fjallað um siðferðilega breytni álitsgjafans og hvaða siðferðilegu skyldur hann þarf að
uppfylla í starfi sínu. Hann þarf ekki aðeins að bera þær skyldur gagnvart almenningi heldur ekki
síður gagnvart sjálfu sér og þeirri fagstétt sem endurskoðendur tilheyra. Það traust sem álit

2

IFRS, International Financial Reporting Standards, alþjóðlegir reikningsskilastaðlar gefnir út af alþjóðlega
reikningsskilaráðinu (International Accounting Standard Board, IASB).
3 Reglur Evrópusambandsins er varða ársreikninga félaga með takmarkaða ábyrgð eru settar fram í fjórðu tilskipun,
(Fourth Directive: annual accounts of companies with limited liability), sótt 26. apríl 2020, https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al26009.
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endurskoðenda á ársreikningum nýtur byggist ekki hvað síst á þeirri ábyrgð sem álitsgjafinn
gengst við í störfum sínum og hversu trúverðugur hann og stétt hans er þegar litið er til sögunnar.
Efni ritgerðarinnar varðar því ekki hvort menn fari að reglum eða hverjar reglurnar eru, þ.e. hver
er lagalega rétt breytni, heldur hver er siðferðilega rétt breytni álitsgjafans hvar hann stendur
frammi fyrir erfiðu álitaefni þar sem mismunandi hagsmunir vegast á. En það er nákvæmlega í
slíkum aðstæðum þegar mest liggur við þar sem vegvísarnir verða óskýrir eða hverfa sem siðferði
endurskoðandans kemur fram. Sagt hefur verið „þetta er löglegt en siðlaust“ og það er einmitt
þangað sem ætlunin er að fara í þessari ritsmíð og rannsaka hvort að þegar til lengri tíma er litið
ráðist traust á endurskoðendum fremur af siðferðilegri breytni þeirra en nokkru öðru. Þannig verði
verk þeirra að vera unnin af skyldu við hina glöggu mynd og álit þeirra ávallt að uppfylla bæði
skilyrðin á sama tíma, þ.e. siðferðilega og lagalega rétta breytni.
Í upphafi geri ég almenna grein fyrir því siðferðilega sjónarhorni sem hér er til skoðunar og set
fram rannsóknarspurninguna. Í fyrsta kaflanum fjalla ég um endurskoðun og máta hlutverk
endurskoðandans við helstu siðfræðikenningar ásamt því sem ég geri grein fyrir skráðum
starfsskyldum endurskoðenda. Í öðrum kafla fer ég yfir sögu hinnar glöggu myndar í
reikningsskilum með sérstakri áherslu á umræðu sem átti sér stað í upphafi 21. aldar um hvort
hugtakið „glögg mynd“ innihaldi sjálfstæða meginreglu eða hvort nauðsynlegt sé að skilja það
með tilvísun í regluverkið sjálft. Þar geri ég einnig grein fyrir mismunandi skilningi á virkni og
merkingu hugtaksins milli þjóðríkja og menningarsvæða. Í þriðja kafla set ég fram all ítarlega
umfjöllun um margs konar virkni hugtaksins „glögg mynd“ í reikningshaldi og geri jafnframt
grein fyrir mismunandi svipum sem hugtakið getur tekið á sig. Ég skoða hvernig áhrif af
margræðri virkni og merkingu hugtaksins samfara skertu vægi dómgreindar og sérfræðiþekkingar
endurskoðenda, að baki þeirri mynd sem birt er í ársreikningum, ýtir undir goðsöguna um hina
glöggu mynd. Þá reifa ég rök með og á móti ákveðinni virkni og merkingu hugtaksins. Ég varpa
síðan ljósi á fyrir hvern myndin í ársreikningnum á að vera glögg út frá nokkrum mismunandi
sjónarhornum sem öll eru studd forsendum réttlætis og sanngirni. Loks loka ég kaflanum með því
að skoða út frá sjónarhorni hvers myndin er glögg.
Í fjórða kafla geri ég síðan grein fyrir siðfræðilegum meginspurningum og siðferðilegum
álitaefnum er varða notkun hugtaksins „glögg mynd“ í áliti endurskoðenda. Ég geri grein fyrir
aðstæðum sem til skoðunar eru, siðalögmálum sem varða málið og ræði þá ríku hagsmuni sem
fólk hefur til að vita sannleikann. Þá geri ég nokkuð ítarlega grein fyrir sjálfræði og forræði
endurskoðenda á hlutverkinu sem þeir hafa einkarétt á. Í lokahluta 4. kafla fer ég yfir nokkur
mikilvæg atriði er varða gildi siðareglna en þær leika stórt hlutverk í hlutverkabundnum skyldum
endurskoðenda ásamt því sem ég fjalla ítarlega um samband ábyrgðar og trausts sem eru
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grundvallarhugtök í allri umfjöllun um hugtakið „glögg mynd“ og siðferðilegt gildi þess í áritun
endurskoðenda.
Í niðurlagi dreg ég umfjöllunina saman í ákveðnar niðurstöður og velti upp hugmyndum sem
styrkt geta óhæði endurskoðenda og varið hlutverk þeirra sem sérfræðinga á sama tíma og
meginmarkmið ársreikninga er styrkt hvað varðar áreiðanleika og hlutleysi fjárhagsupplýsinga
sem nota má til að undirbyggja skynsamar ákvarðanir. Loks svara ég rannsóknarspurningunni og
enda umfjöllunina á því að setja fram eigið álit á því hvernig endurskoðendur ættu að breyta til að
rækja hlutverk sitt sem opinberir sýslunarmenn af skyldu fremur en samkvæmt skyldu.4

Rannsóknarefnið, sjónarhorn og nálgun
Siðferði getur tekið á sig ýmsar myndir, ekki hvað síst þar sem völd og fjármunir eru annars vegar.
Á meðan gott siðferði skapar verðmæti eins og frelsi og réttlæti og endurspeglar dygðir gerandans
s.s. hugrekki og hófsemi endurspeglar slæmt siðferði lesti líkt og græðgi, hroka og óréttlæti.
Margir deila þeirri skoðun Miltons Friedman (1912–2006) að samfélagsábyrgð sé ekki markmið
fyrirtækja þar sem hin ,,ósýnilega hönd“ markaðarins nái því markmiði betur ef þau einfaldlega
einbeita sér að því sem þau gera best og hámarka hagnað sinn. Sá hópur fer þó vaxandi sem telur
að siðferðileg og pólitísk markmið um sjálfbærni og lýðræði eigi að vísa veginn. Ekki nægi að
horfa þröngt til þeirrar atvinnusköpunar sem hlýst af starfsemi fyrirtækja, skattgreiðslna, ánægju
starfsfólks og arðgreiðslna til eigenda. Virða þurfi hagsmuni allra hagaðila og líta til
siðferðissjónarmiða við ákvarðanatöku, s.s. mannréttinda, jafnaðar og gagnsæis.
Megingagn sem líta ber til þegar rannsaka þarf árangur félaga eru árs- og árshlutareikningar
þeirra, einu nafni nefnt reikningsskil. Markmiðið með reikningsskilum er að mæla árangur af
starfsemi ákveðinnar rekstrareiningar á tilteknu tímabili og gera grein fyrir efnahag í lok þess og
breytingu á fjárhagsstöðu viðkomandi einingar frá einum tíma til annars. Í þeim tilfellum þar sem
töluyfirlit, rekstrar, efnahags og sjóðstreymis megna ekki að veita glögga mynd af stöðunni þá er
nægt pláss í skýringakafla reikningsins til að gera frekari grein fyrir mikilvægum atriðum sem
máli skipta við mat á viðkomandi rekstrareiningu. Ákveðnar reglur gilda um hvað ber að upplýsa
um í skýringum en engin takmörk eru í raun fyrir því hvað þar má upplýsa enda uppfylli efnið það
skilyrði að teljast mikilvægt til að skýra þá hagrænu viðburði sem átt hafa sér stað og varða

4

Í viðauka er umfjöllun um sögu, hlutverk og lesendur ársreikninga ásamt yfirferð á nokkrum stærri hneykslismálum
sem tengjast röngum og villandi ársreikningum. Þar má einnig finna lærdóm sem draga má af slíkum málum. Sú
umfjöllun er ekki hluti af hinni eiginlegu siðferðilegu greinargerð en fylgir hér með til frekari upplýsinga um
starfsvettvang endurskoðenda og viðfang starfa þeirra.
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viðkomandi félag. Tilgangur ársreikninga er þannig að veita lesendum þeirra greinargóðan
grundvöll til að geta tekið upplýsta ákvörðun á fullnægjandi forsendum um viðskipti og samskipti
við viðkomandi rekstrareiningu.
Eitt af meginmarkmiðum reikningshalds er að greiða fyrir að fjármagn flæði þangað sem það
gefur mestan arð. Röng eða villandi frásögn um hag félaga kemur í veg fyrir að þetta markmið
náist. Þetta viðhorf til frásagnarinnar felur í sér að hagsmunaaðilarnir eru ekki aðeins hluthafar og
lánardrottnar, heldur á allt samfélagið hagsmuna að gæta. Þannig er efni og innihald ársreikninga
almannagæði og þar á að finna viðeigandi, áreiðanlegar, samanburðarhæfar og skiljanlegar
upplýsingar til að lesendur geti tekið skynsamlegar ákvarðanir byggðar á efninu.5
Samfélagið allt sér glöggt og kennir á eigin skinni þau neikvæðu áhrif sem verða í samfélaginu
samfara fjármálakreppum sem eiga undantekningalítið uppruna sinn í áföllum sem rekstur félaga
og atvinnugreina verður fyrir. Í raun þurfa vandamálin ekki að vera almenn eða falla undir
skilgreiningu á „efnahagskreppum“ heldur nægir að einstök stór og mikilvæg félög sem varða
almannahagsmuni verði órekstrarhæf. Ekki er hægt að kenna reikningsskilunum um slík áföll eða
ætla þeim að koma í veg fyrir þau. Hlutverk þeirra er hins vegar að gefa glögga mynd af stöðunni
og innihalda upplýsingar sem gefa lesandanum færi á að skyggnast inní framtíðina þannig að
stóráföll með tilheyrandi tjóni komi ekki eins og þruma úr heiðskíru lofti. Að reikningsskilin sem
slík magni ekki upp þau áföll sem verða í rekstri fyrirtækja. Slík áföll eiga oft rætur að rekja til
þess að agi er ekki nægilega mikill og vilji til að taka áhættu og skammtímasjónarmið ráða meiru
en góðu hófi gegnir. Þannig berast böndin að þeim reglum og venjum sem um samningu
ársreikninga gilda og hvernig þessar reglur eru túlkaðar ásamt áliti ytri eftirlitsaðila,
endurskoðenda, á reikningsskilin.
Segja má að kreppan mikla hafi átt upptök sín á hlutabréfamarkaði í Bandaríkjunum 1929 þegar
ársreikningar félaga gáfu ranga mynd af fjárhagsstöðu félaga og sama var upp á teningnum í
mörgum öðrum síðari kreppum á 20. og 21. öldinni eins og efnahagskreppunni sem hófst með
falli Lehman Brothersí september 2008.6 Þannig hefur fyrirtækja- og fjármálamarkaður áhrif á allt
samfélagið með einum eða öðrum hætti. Hrunið 2008 á Íslandi hafði ekki aðeins áhrif á
fjármálamarkað og efnahagslíf heldur varð það ekki síður félagslegt, pólitískt og menningarlegt
áfall. Mikilvægi þess að upplýsingar sem koma fram í ársreikningum séu ekki aðeins skýrar heldur
og áreiðanlegar er því óumdeilt enda eiga þær að vera grundvöllur skynsamra ákvarðana,
IASB, „IAS 1, Presentation of Financial Statements,“ grein 1.15b, IFRS staðlarnir, staðlar um framsetningu
ársreikninga, uppbyggingu og lágmarkskröfur til innihalds þeirra.
6 Lehman Brothers var bandarískur fjárfestingarbanki en gjaldþrot hans var upphafið að hruni íslenska bankakerfisins. Við
gjaldþrotið missti Glitnir lánalínu og gat ekki útvegað sér fjármagn í staðinn enda fraus höktandi millibankamarkaðurinn
í hel við tíðindin. Það olli því að bankinn fór í þrot og síðan Landsbankinn og Kaupþing. Sótt 26.04.2020,
https://www.visir.is/g/2009360880333.
5

10

ákvarðana sem á endanum varða samfélagið. Þannig verða ársreikningar ávallt að innihalda
upplýsingar sem eru viðeigandi, áreiðanlegar, samanburðarhæfar og skiljanlegar ef það á
yfirhöfuð að vera tilgangur með samningu þeirra.
Lesendur ársreikninga eru stór og fjölbreyttur hópur, eigendur og aðrir fjármögnunaraðilar,
starfsmenn, birgjar, viðskiptavinir, skattayfirvöld, opinberir aðilar og allir þeir sem gætu fallið
síðar undir einhvern þessara hópa. Þrátt fyrir að sum fyrirtæki séu „mikilvægari“7 en önnur sökum
stærðar, umsvifa í samfélaginu, beinna áhrifa og skylduaðildar, þá gildir það sama um öll fyrirtæki
í samfélaginu að starfsemi þeirra varðar það samfélag sem við búum í og hefur þannig áhrif á
félagslegt, pólitískt og menningarlegt umhverfi okkar í tíma og rúmi.
Ársreikningar félaga eru samdir af starfsmönnum félagsins með ytri aðstoð sérfræðinga á sviði
reikningsskila ef á þarf að halda. Hlutverk endurskoðenda er að rannsaka efni og innihald
ársreikningsins, framsetningu einstakra liða m.t.t. undirliggjandi staðfestinga og gefa síðan eigið
óháð álit á fjárhagsstöðu, afkomu, efnahag og skýringum eins og þessir liðir eru settir fram í
ársreikningnum sjálfum. Ábyrgð endurskoðenda felst í því áliti sem þeir gefa í áritun sinni og
fylgir ársreikningum. Fyrirvaralaus álitsmálsgrein hljóðar almennt þannig:

Það er álit mitt að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu félagsins 31. desember 2019 og afkomu
samstæðunnar og breytingu á handbæru fé á árinu 2019, í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir
hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu og viðbótarkröfur sem koma fram í íslenskum lögum og reglum um
ársreikninga skráðra félaga.8

In our opinion, the accompanying Consolidated Financial Statements give a true and fair view of the consolidated
financial position of the Group as at 31 December 2019, and of its consolidated financial performance and its
consolidated cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards
('IFRSs') as adopted by the European Union ('EU') and additional disclosure requirements for listed companies in
Iceland.9

Áritanir á ársreikninga evrópskra félaga sem skráð eru á virkum fjármagnsmarkaði eru
sambærilegar en allur gangur er þó á hvort þær vísi til ársreikningalaga. Fleiri tegundir
álitsmálsgreina eru til og um þær er fjallað í viðauka undir heitinu „áritanir og álit endurskoðenda
á reikningsskil.“ Sú álitsmálsgrein sem sýnd er hér að framan, fyrirvaralaust álit, er lang algengust

7

Hér er átt við kerfislega mikilvæg fyrirtæki, t.a.m. flugfélög, tryggingafélög, lífeyrissjóði o.s.frv. Hugtakið er haft í
gæsalöppum til að leggja áherslu á að öll félög og starfsemi í samfélaginu varða borgarana og eru því í einhverjum skilningi
mikilvæg.
8 Dæmigerð áritunarmálsgrein í samræmi við tilmæli félags löggiltra endurskoðenda. Undirst. og leturbreyting höfundar.
9 Álitsmálsgrein í ársreikningi Marel Group sem skráð er í kauphöll, sambærilegt í erlendum ársreikningum. Undirstrikun
og leturbreyting höfundar. Sótt 26.04.2020, https://marel.com/media/68284/marel-annual-report-2019.pdf.
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og sú sem hér er horft til. Hún inniheldur vísun í hugtakið „glöggu mynd“ sem er andlag þeirrar
umfjöllunar sem hér er lögð áhersla á. Framsetning og innihald áritana og álit endurskoðenda er
alþjóðlega staðlað og inniheldur hugtakið „glögg mynd“ eða „true and fair view“.
Endurskoðendum ber skylda til að vinna störf sín sem opinberir sýslunarmenn þrátt fyrir að
þeim sé greitt fyrir þau af því félagi sem þeir eru að endurskoða hverju sinni. Siðferðileg staða
þeirra sem ytri eftirlitsaðila, varðhunda almennings, er sérlega krefjandi enda eiga þeir
fjárhagslega hagsmuni sína undir velvilja stjórnar og stjórnenda þeirra fyrirtækja sem þeir
endurskoða. Orðspor endurskoðandans er hins vegar eitt það mikilvægasta sem hann á sem
sérfræðingur og verðmæti þess þannig hans helsta „eign“ þegar til lengri tíma er litið. Orðsporið
byggir á því að hann sé heiðarlegur og hreinskiptinn í öllum störfum sínum og sýni þannig
lesendum að hann eigi skilið það traust sem borið er til álits hans á fjárhagsupplýsingum.
Traust ávinna menn sér með því að taka ábyrgð á eigin verkum með faglegum og traustvekjandi
vinnubrögðum sem byggja á gagnsæi, heilindum og hreinskilni. Taki endurskoðandinn þá ábyrgð
sem fylgir hlutverkinu alvarlega og sýni trúverðuga hegðun hvað þetta varðar þá mun sá
vitnisburður afla honum og fagstétt hans verðmæts traust í samfélaginu enda er það samfélaginu
mjög mikils virði að álit á reikningsskilum félaga sé áreiðanlegt. Það eru í raun sameiginlegir
hagsmunir allra hagaðila, þeirra sem semja reikningsskilin, þeirra sem eiga og stjórna félögum
með takmarkaða ábyrgð, þeirra sem lesa ársreikninga og þeirra sem gefa álit um áreiðanleika
fjárhagsupplýsinga að skilyrðislaust traust ríki um réttmæti og sanngirni þeirrar myndar sem
dregin er upp í ársreikningum af fjárhag viðkomandi rekstrareiningar. Sé þetta traust ekki til staðar
þá verður lítil þörf á að semja ársreikninga enda er tilgangur þeirra að vera grunnur að skynsamri
ákvarðanatöku um samskipti við viðkomandi rekstrareiningu og sé trúverðugleiki upplýsinganna
ekki fyrir hendi þá leita menn annarra forsendna til að byggja ákvörðun sína á. Slík niðurstaða er
öllum hagaðilum til tjóns og skaðleg samfélaginu. Þannig er mikilvægt að allir beri virðingu fyrir
því sjónarmiði að ársreikningar eigi að sýna glögga mynd og því að ef það verður undir og menn
vísvitandi bregðist trausti hvað þetta varðar þá hafi þeir ekki aðeins skemmt fyrir sjálfu sér heldur
og öllum öðrum – traust byggist upp á löngum tíma en getur horfið á augabragði.
Endurskoðandinn stendur iðulega frammi fyrir mögulegum hagsmunaárekstrum sem felast
annars vegar í því að styggja ekki þann sem greiðir reikninginn og hins vegar í að vernda eigið
orðspor og fagmennsku með því að gefa aldrei álit um glögga mynd þegar myndin er í raun görótt.
Hin siðferðilega skylda endurskoðandans felst í að verja hagsmuni samfélagsins af glöggum
fjárhagsupplýsingum með því að veita þeim, sem hann beinir áliti sínu til, eins skýra og sanngjarna
mynd af þeim hagrænu viðburðum sem raunverulega áttu sér stað og kostur er. Það er bæði
lögbundin og samfélagsleg skylda þeirra að gera skýra fyrirvara í áritun sinni ef rekstrarhæfi
12

viðkomandi einingar er háð óvissu eða framsetning hagrænna viðburða gefur ekki skýra mynd af
þeim viðskiptum sem átt hafa sér stað eða gert er ráð fyrr að muni eiga sér stað. Þá ber þeim
jafnframt að horfa til áhrifa af atburðum eftir reikningsskiladag sem haft geta áhrif á þá mynd sem
reikningsskilin gefa. Mikilvægi starfa þeirra felst ekki hvað síst í því að vera á varðbergi þegar
mest liggur við. Séu þeir ekki viðbúnir og tilbúnir til að axla þá ábyrgð verða störf þeirra verulega
minna virði fyrir samfélagið en ella og álit þeirra aðeins táknrænn texti sem fáir lesa eða láta sig
einhverju varða.
Í grein í Financial Times í ágúst 2018 er fjallað um hlutverk endurskoðenda fjármálafyrirtækja.
Yfirmaður endurskoðunarteymis stærsta banka Írlands, Bank of Ireland, var spurður hvernig hefði
staðið á því að bankinn hafi fengið fyrirvaralausa áritun á reikningsskil sín sumarið 2008 aðeins
nokkrum mánuðum áður en hann óskaði eftir ríkisaðstoð upp á fimm milljarða evra.
Endurskoðandinn neitaði því ekki að reikningsskilin hefðu gefið ranga mynd en vísaði til nýrra
reikningsskilareglna sem megnuðu ekki að draga fram glögga mynd. Reglurnar myndu í raun
aðeins heimila að virðisrýra lán sem væru þegar í vanskilum en ekki þau sem væru í skilum enda
þótt vitað væri að þau væru lítils virði. ,,When those rules are in law, you must apply them to give
a true and fair view“.10 Er þessi breytni siðferðilega réttlætanleg eða gefa reglurnar
endurskoðendum ekki færi á að breyta siðferðilega rétt?
Reikningsskilareglur eru ekki og verða aldrei tæmandi listi af fyrirmælum sem ná til allra
mögulegra hagrænna atburða sem fyrirtæki geta stofnað til eða orðið fyrir. Af þeirri ástæðu eru
reglurnar hugsaðar sem meginviðmið en frá þeim viðmiðum er ekki aðeins heimilt að víkja heldur
og skylt enda nái reglurnar ekki að draga fram skýra heildarmynd af afkomu og efnahag og öðrum
atriðum sem máli skipta í starfsemi fyrirtækja.11 Þessi regla er kölluð ,,The true and fair override“
(hér „fráviksreglan“). Fráviksreglan á að tryggja að reikningsskilin gefi ávallt eins glögga mynd
af fjárhagsupplýsingum og mögulegt er. ,,Sá sem heldur því fram að regluverkið girði fyrir
greinargóða frásögn í þessum efnum hefur annað hvort ekki lesið það allt eða ekki skilið það á
réttan hátt.“12
Það er hluti af efni ritgerðarinnar að skoða hvort það sé siðferðilega haldbær skýring að
reglurnar hafi ekki megnað að draga fram glögga mynd. Sé það raunveruleikinn þá er það vörn
endurskoðandans gegn því að vera dreginn fyrir dómstóla og látinn bera ábyrgð á því tjóni sem
rangt álit hans um fjárhagsstöðu viðkomandi félags olli en það verður seint vörn hans gegn
ásökunum um að bregðast þeim siðferðilegu skyldum sem tengjast hlutverki hans og lúta að því
Ford og Marriage, „A return to prudance: how to restore faith in accounting,“ Financial Times, London ágúst 2018, sótt 13.
nóv. 2019, https://on.ft.com/2wrQE7m.
11 Með vísun í ákvæði IAS 1 Framsetning reikningsskila og 5.gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006.
12 Stefán Svavarsson endurskoðandi, „Uppgjör bankanna.“ Morgunblaðið 19. sept. 2011.
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að skapa traust í viðskiptum. Beri endurskoðendur það fyrir sig þá gengisfella þeir verulega
mikilvægi starfa sinna og þekkingar fyrir samfélagið enda er hlutverk þeirra öðrum þræði
siðferðilegs eðlis, þ.e. að verja sannleikann og skýrleika myndarinnar öllum stundum samfélaginu
til heilla. Beri endurskoðandi fyrir sig að ef hann segi allan sannleikann þá sé hann mögulega
orðinn orsakavaldur að þroti viðkomandi félags, að hann valdi þannig erfiðleikum með álitinu
einu saman, þá staðfestir það hversu siðferðilega krefjandi staða hans getur orðið en skýrir ekki
né réttlætir rangt álit á fjárhagsupplýsingum.
Rannsóknarefni meistararitgerðarinnar er siðferðileg ábyrgð endurskoðenda gagnvart
samfélaginu, fagstéttinni og eigin orðspori. Ætlunin er að skoða hana sérstaklega út frá hugtakinu
„glögg mynd“. Spurt verður hvort þröng regluhyggja leidd af sérhagsmunum komi í veg fyrir að
endurskoðendur vinni í samræmi við anda og tilgang regluverksins sem endurspeglast í hugtakinu
um hina glöggu mynd. Það er mikil siðferðileg áskorun að taka að sér hlutverk hins opinbera
sýslunarmanns, þess sem þjónar almenningi með áliti sínu um áreiðanleika samfélagslega
mikilvægra upplýsinga. Það er einfaldlega ekki sanngjarnt að vísa til getuleysi reglna til að ná að
segja sannleikann um hagræn viðskipti. Þannig verða sanngirnishugtakið og sannleikurinn
fyrirferðamikil í umfjöllun um siðferði þeirra sem nota hugtakið „glögg mynd“ til að tjá álit sitt.
Ég mun í ritgerðinni leita svara við því hvernig ber að túlka hugtakið „glögg mynd“ og hvort
það sé „almenningseign“ eða aðeins táknrænn stimpill sérfræðings sem gefur til kynna að þeir
sem sömdu reikningsskilin hafi farið að skráðum leikreglum, reikningsskilareglum og lögum,
óháð því hvort sá sem beitti þeim vissi eða mátti vita að þær megnuðu ekki að skila þeim árangri
sem þeim var ætlað sem er að draga fram sanngjarna mynd af fjárhagsupplýsingum sem grundvöll
að skynsamri og upplýstri ákvarðanatöku í viðskiptum. Þannig verður rannsóknarspurningin sem
ég ætla að svara:
„Ýta hin siðferðilegu viðmið að baki notkunar hugtaksins „glögg mynd“ í áliti
endurskoðenda undir óraunhæf markmið?“

Meistararitgerðin verður ekki naflaskoðun á stétt eða verkum endurskoðenda heldur er hún ætluð
stjórnendum, stjórnarmönnum, hluthöfum, fjárfestum, almenningi og opinberum aðilum eða
öllum þeim sem semja, lesa og nota ársreikninga með einhverjum hætti. Markmiðið er að
skyggnast að baki staðlaðri álitsmálsgrein með það fyrir augum að útskýra fyrir lesendum hvað
slíkt álit um glögga mynd segir í raun um efni og innihald ársreikninga, hvað æskilegt væri að það
myndi innihalda og hvaða siðferðilegu skyldur notkun á slíku hugtaki leggur á herðar þeirra sem
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nota það til að skapa traust á fjárhagsupplýsingum félaga. Er hugmyndin um hina „glöggu mynd“
goðsögn?

1

kafli – Siðfræði og endurskoðun

Friedrich Hegel (1770–1831) taldi að verkefni heimspekinga væri ekki að búa til siðferðilegar
hugsjónir heldur að skilja siðferðið, þ.e. söguna og markmiðið „...er að skilja viðburðina og sú
viðleitni hefst ekki fyrr en þeir hafa átt sér stað.“13 Meginhugmynd Hegels er frelsið, menn mega
gera það sem þeir vilja en verkefnið er að skilja hvers vegna þeir gera það. Þroskasaga andans
sem birtist í sögunni, „líkt og efnið lítur þyngdarlögmálinu segir Hegel frelsið vera lögmál
Andans.“14 Huglæg birtingarform andans eru hugmyndir og vilji einstaklinga, til að mynda
frelsisþrá þeirra andspænis þeim veraldarviðjum sem halda aftur af þeim hverju sinni – lögum og
reglum.
Hegel horfir á frelsið sem skapar vald og öfugt. Hann ræðir einnig um hinn „sjálfráða siðvilja“
og „lögbundna siðvilja“. Samkvæmt Hegel þá er siðferðið afstætt og mótast af stofnunum
samfélagsins, þannig er siðferðið mismunandi milli landa þar sem stofnanir gefa fólki frelsi og
takmarka það einnig. Þetta er áhugavert m.t.t. mismunandi skilnings og notkunar á hugtakinu
„glögg mynd“ og ólíkra þýðinga þess milli landa og menningarsvæða. Þótt heimspekilegar
hugmyndir manna eins og Johns Locke (1632–1704) og Immanuels Kant (1724–1804) kunni að
skipta máli í þessari sögulegu framvindu þá er siðfræðin sem slík ósköp máttlítil og raunar má
hún sín einskis nema jarðvegurinn sé frjór. Jarðvegurinn var til dæmis ekki hliðhollur hinu siðlega
í undanfara fjármálahrunsins. Græðgi og spilling óx í efnahagskerfinu og á fyrirtækjamarkaði.
Þannig var það alda þess sem talið var hin viðtekna siðvenja sem bar menn af leið. Ástæðan var
kannski sú að menn breyttu í samræmi við eigin hvatir en ekki út frá því hvað væri rétt frá
siðferðilegu sjónarhorni.
Aukinn áhugi og umræða um endurskoðun og reikningsskil blossar iðulega upp í kjölfar þess
að endurskoðendum hefur mistekist að uppfylla hlutverk sitt, þ.e. að upplýsa hluthafa og aðra
hagaðila reikningsskila um efasemdir er varða spágildi útgefinna ársreikninga fyrirtækja,
ársreikninga sem hafa það hlutverk að veita sanngjarnar og áreiðanlegar upplýsingar sem nothæfar
eru sem grundvöllur upplýstra og skynsamra ákvarðana um viðskipti við viðkomandi félag.
Gagnrýni á endurskoðendur vegna mistaka spannar allt frá ásökunum um fræðilegt
Vilhjálmur Árnason, „Siðferðisgreining Hegels,“ 7. kafli í Farsælt líf, réttlátt samfélag (Heimskringla / Mál og
menning Reykjavík, 2008), 131.
14 Ibid., 131.
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þekkingarleysi, oft vegna sparnaðar og illa þjálfaðra starfsmanna, og skorts á faglegri vandvirkni
við að rannsaka efnahagslegan raunveruleika að baki viðskiptum til brigsla um ólögmætt athæfi
og siðlausar blekkingar.
Gagnrýnin getur verið óvægin þegar hún er sett í samhengi við hagsmunaárekstra sem snúa að
þeirri hneigð endurskoðenda að haga vinnu sinni þannig að þeir tryggi persónulega hagsmuni
fremur en lagalegar og siðferðilegar skyldur við hluthafa og aðra haghafa.15 Persónulegir
hagsmunir varða til dæmis eigin starfsferil, viðskiptatengsl (viðhalda endurskoðunarverkinu) og
styrkingu annarra þjónustusviða eigin fyrirtækja (ráðgjöf). Slík breytni ber vott um
eiginhagsmunahyggju og brýtur siðaboð sem við höfum flest alist upp við og móta góða siðvenju.
Aristóteles (385–323 f. Kr.) taldi uppeldið skipta öllu máli þar sem „... engin siðræn dygð er
manninum í blóð borin.“16 Kant taldi rétta breytni heyra undir skynsemina „... þá hlýtur það að
vera raunverulegt hlutverk skynseminnar að kalla fram vilja sem er góður, ekki einungis sem tæki
til einhvers annars heldur vilja sem er góður í sjálfum sér.“17 John Stuart Mill (1806–1873) taldi
uppeldi, menntun og félagsmótun veigamestu þættina í siðlegri breytni enda „... ríki staðfesta og
samkvæmni í afstöðunni til siðferðis stafi það einkum af því að óþekktur mælikvarði hefur áhrif í
kyrrþey.“18
Við verðum ekki siðferðisverur með því að lesa bækur og kunna laga- og siðareglur utanbókar
heldur út frá dygðugum lífsvenjum eða hreinum og klárum vana. Við þurfum meðvitað að þjálfa
okkur í skynsamri hegðun, og það er „...ekki gert með því að bæla ástríðurnar eða uppræta, heldur
með því að beisla þær til góðra verka.“19 Slík aðferðafræði er forsenda þess að byggja traustan
grundvöll að siðlegri breytni. Það er þegar ólögmæt og ósiðleg breytni á hlut að máli sem siðfræði
kemur inn í umræðuna sem grundvöllur að gagnrýni á þá sem settu hagnað á æðri stall en faglega
skyldu og persónulegan hag ofar löghlýðni. Slík breytni er án vafa ósiðleg, en tengsl siðfræði og
endurskoðunar ná mun lengra aftur og rista dýpra en gagnrýni á slíkar syndir endurspeglar.
Siðfræði snýr ekki aðeins um það hvort menn gera það sem ætlast er til af þeim í samræmi við
hlutverk viðkomandi sem persónu og sérfræðings eða hvernig setja á reglur um hegðun þannig að
hún verði frekar í samræmi við viðurkennd norm í samfélaginu. Siðfræði lætur sig ekki síður varða
hvernig við ákveðum með meiri nákvæmni hvernig siðleg breytni fólks ætti að vera hvort heldur
sem einstaklingar eða fagmenn. Slíkar spurningar um siðvenju fela í sér spurningar um hvert skuli
vera form og efni laga, siðareglna og staðla sem við horfum til þegar við dæmum breytni fólks.
Bowie, N. E.. „Why conflicts of interest and abuse of information asymmetry are keys to lack of integrity and what
should be done about it,“ SAGE Publications Inc. 2004, Corporate Integrity and Accountability, 59-71.
16 Aristóteles, Siðfræði Níkómakkosar, fyrra bindi, 251, [1103b].
17 Kant, I. Grundvöllur að frumspeki siðlegri breytni, 102-103, [396].
18 Mill, J.S. Nytjastefnan, 96, [1,4].
19 Vilhjálmur Árnason, „Siðfræði Aristótelesar,“ kafli 2 í Farsælt líf, réttlátt samfélag, 32.
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Hver er hin samþykkta hegðun sem við horfum til þegar við gagnrýnum endurskoðendur og
breytni þeirra? Hvernig rökstyðjum við slík hegðunarviðmið, eða norm? Og kannski er megin
spurningin sú hvers vegna endurskoðendur ættu að fylgja þessu normi.
Þegar spurt er hver ætti að vera viðurkennd breytni í endurskoðun, góð endurskoðunarvenja,
hætta menn sér inn á gríðarlega umfangsmikið og tæknilega flókið svið sem fáir siðfræðingar hafa
færni eða þekkingu til að takast á við. Í raun eru það fáir aðrir en reyndir endurskoðendur og
kunnáttumenn á sviði reikningsskila sem hafa þekkingu og getu til að hætta sér inn á þetta svið.
Það má velta því fyrir sér hvort það sé ekki galli á núverandi kerfi að ársreikningar félaga séu
orðnir svo tæknilega flóknir að þeir eru í raun óskiljanlegir og ónothæfir jafnvel vel upplýstum
lesanda? Þessi staðreynd gerir alla siðfræðirannsókn á reikningsskilum og endurskoðun
sannanlega flóknari.
Siðfræði hefur sínar tæknilegu hliðar líkt og endurskoðun og reikningshald. Iðulega er eðli
siðfræði misskilið þegar henni er beitt á sérþekkingarsvið líkt og endurskoðun. Algengur
misskilningur er að siðfræði sé einungis leiðarvísir um hvað það er sem við eigum og eigum ekki
að gera í daglegum störfum okkar. Slíkur leiðarvísir er aðallega talinn innihalda takmarkanir á
breytni okkar gagnvart því með hvaða hætti við teygjum okkur í átt að mismunandi markmiðum,
t.a.m. að afla okkur fjármuna og valda. Dæmi um þetta eru siðareglur sem segja „þú skalt ekki
ljúga“, þú skalt standa við loforð“, sem og almennar kurteisisreglur. Siðareglur eru ekki hluti af
ákvæðum laga og geta verið frábrugðnar þeim væntingum sem annað fólk gerir til háttsemi okkar.
Engu að síður eru þær reglulega notaðar til að gagnrýna breytni fólks. Reynslan sýnir að það er
háð samvisku fólks hvernig fylgni við siðareglur, fyrirmæli um siðlega breytni, er háttað.
Óháð því hvað lögin og annað fólk segir þá er það skoðun flestra að við eigum ekki að stela,
okkur beri að segja sannleikann, við höfum skyldur gagnvart öðru fólki um að ástunda réttlæti og
sýna öðrum samkennd jafnvel þrátt fyrir að við kæmumst upp með að hegða okkur með öðrum
hætti og það óháð því hvað við gerum að öðru leyti. Þetta er vísun í skilyrðislaust skylduboð Kants
um siðlega breytni.20 Engu að síður er siðfræði ekki listi yfir hvað má og hvað má ekki sem
rammar inn hvað er siðferðilega rétta og viðurkennd breytni. Hið skilyrðislausa skylduboð Kants
nær ekki utan um alla siðlega breytni þrátt fyrir að vera góður leiðarvísir.
Í raunveruleikanum er siðferðið oft að mestu byggt á mati á væntum afleiðingum breytni okkar,
svokallaðri afleiðingarsiðfræði eða leikslokasiðfræði. Nytjastefnan er heimspekileg stefna sem
olli byltingu í hugsunarhætti fólks varðandi siðfræði og siðferði á 19. öld og segja má að setji
grundvöll að siðferði vestrænna efnahagskerfa dagsins í dag. Vísi að kenningunni má finna í ritum
20

Ein útfærsla þess hljóðar svo: Breyttu þannig að þú komir aldrei fram við manneðlið, hvort sem það er í persónu þín
sjálfs eða persónu allra annarra, einungis sem tæki heldur ávallt um leið sem markmið.
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Davids Hume (1711–1776) en Jeremy Bentham (1748–1832) og John Stuart Mill eru almennt
taldir upphafsmenn stefnunnar.21 Megineinkenni hennar er að athafnir öðlast réttlætingu í ljósi
afleiðinga þeirra fyrir almannaheill. Þetta hefur verið kallað hámarkshamingjulögmálið: „Veldu
jafnan þá athöfn sem hefur í för með sér meiri hamingju eða dregur meir úr böli þeirra sem
ákvörðunin varðar en aðrar athafnir sem þú átt kost á.“22
Aðferð afleiðingasiðfræði er viðeigandi til að ákvarða hvað telst siðleg breytni en vandi hennar
snýr að útreikningum á leikslokum sem eru mjög háðir staðreyndum er varða þær siðferðilegu
spurningar sem henni er ætlað að svara. Séu þessar staðreyndir, t.a.m. um vænta heildarhamingju,
rangar þá er svarið um „rétta“ breytni væntanlega einnig rangt. Að reikna út afleiðingar af
tiltekinni breytni er spurning um reynslu sem kallar á að við köfum djúpt inní staðreyndir er varðar
raunverulegar og mögulegar forsendur þess efnahags- og stjórnkerfis sem við búum við, þ.e. varða
pólitísk viðmið. Það geta komið alls kyns siðfræðilegar rökræður um hvað muni gerast ef þú
breytir með einhverjum tilteknum hætti, umræður sem hafa í raun ekkert siðferðilegt innihald en
um leið og þú tekur afstöðu, eða ályktar, um hver væri ákjósanlegasta niðurstaðan þá þarftu að
rökstyðja forsendur að baki því að samþykkja eða hafna ákveðnum gildum sem við teljum vera
mikilvæg í sjálfu sér, t.a.m. hamingju, frelsi, löngunum og ánægju.
Í raun er hvorki hægt að réttlæta né rökstyðja að tæknileg staðreyndaumræða um efnahagsmál,
reikningsskil og endurskoðun hafi vægi í umræðu um siðferðismál nema slík umræða leiði til þess
háttar siðferðilegs gildismats. Þannig að ef sérfræðingar á sviði endurskoðunar vilja að við aukum
vægi sérþekkingar þeirra með siðferðilegum eða pólitískum hætti þá þurfa þeir að sýna fram á
hvernig sérþekkingin skapar siðferðilega ákjósanlega niðurstöðu og vera tilbúnir að rannsaka
hvort niðurstaðan er í raun sú besta sem völ er á út frá siðferðilegu sjónarhorni. Á þennan hátt er
endurskoðandinn bundinn af því að taka þátt í siðferðilegri umræðu um gildismat, óháð eðli
undirliggjandi tækniatriða hvort heldur þau varða reikningshald eða endurskoðun. Siðfræði
endurskoðunar snýst þegar allt kemur til alls um þetta enda varðar niðurstaðan ekki aðeins
hluthafana heldur og lánardrottna, starfsmenn, pólitíkina og allt samfélagið. Allir hagaðilar að
ársreikningi félaga hafa skoðun um hvaða afleiðingar eru siðferðilega ákjósanlegar, hafa í för með
sér mesta hamingju eða draga mest úr böli, og þannig snúast allar reglur um gerð og innihald
ársreikninga í raun um siðfræði.
Adam Smith (1723–1790) skrifaði bókina The Theory of Moral Sentiments 1759 sem fjallaði
um grundvöll siðferðis og hagfræðilegt hlutverk siðferðisgilda sem er nærri jafn löng og Auðlegð
Rachels, James. „Nytjastefnan,“ Stefnur og straumar í siðfræði, þýð. Jón Á. Kalmansson. (Reykjavík: Siðfræðistofnun
og Háskólaútgáfan, 1997), 125-126.
22 Vilhjálmur Árnason. „Hvað getið þið sagt mér um samanburð á siðfræði Kants og Mills?“ Vísindavefurinn, 11. júní
2004. Sótt 3. maí 2020. http://visindavefur.is/svar.php?id=4344.
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þjóðanna (The Wealth of Nations (1776)). Þetta gaf honum forsendur að álykta í hagfræði sinni,
að auðlegðin sem hann skrifar um byggðist meira á ánægju en fjárhagslegum auð, og að gera þau
mistök að leiðrétta ekki samningsbrot er bæði óhagkvæmt og siðlaust. Að hluta er slík háttsemi
(að leiðrétta ekki villur og rangindi) siðlaus vegna þess að hún leiðir til óhagkvæmni og böls. Við
getum því ályktað að mikið af þeim rökræðum sem eiga sér stað um tæknilegar útfærslur í
reikningshaldi og endurskoðun séu í raun rökræður um siðferðismál, þ.e. hvaða reglur, staðlar,
reglukerfi við ættum að byggja á til að framkalla siðferðilega ákjósanlega útkomu.
Þannig má segja að grundvallarreglur á sviði endurskoðunar og reikningsskila byggi á
siðfræðilegum

forsendum,

séu

tegund

afleiðingarsiðfræði

(leikslokasiðfræði)

í

anda

nytjastefnunnar. Gerð ársreikninga og endurskoðun þeirra eru þannig langt frá því að vera
siðferðilega hutlaus. Það skiptir ekki máli hvaða siðfræðikenning er notuð við mat á reglum og
stöðlum endurskoðunar, hún mun hafa afleiðingar sem aftur munu hafa áhrif á niðurstöðuna.
Rökræðan um hvort reglur, sem hannaðar eru til að auka óhæði í endurskoðun, dragi úr eða bæti
gæði endurskoðunarinnar er þannig siðferðilegt álitamál.23
Ef endurskoðendur eiga að geta réttlætt verk sín út frá siðfræðilegum viðmiðum geta þeir ekki
treyst alfarið á staðfestingar um hvernig hlutirnir eru gerðir, hversu góðar sem þær annars eru, eða
skýrslur starfsmanna og annarra þátttakenda um hvað þeir halda að eigi að gera, þetta er
grundvallarregla stéttarinnar, eða virðulegri parts hennar. Vel getur verið að þeir hafi mikið
þekkingarfæðilegt vald byggt á sérfræðikunnáttu sinni um hvað virkar og hvað ekki í heimi
endurskoðunar, en þeir geta ekki réttlætt neina valkosti innan ramma mögulegra kosta án þess að
taka þátt í siðfræðilegri umræðu. Skilaboðin eru, og þau eru ekki óþekkt þrátt fyrir að menn gleymi
þeim iðulega, að reikningshaldið byggir reglulega á siðfræðilegu gildismati oftast út frá mati á
afleiðingum en einnig út frá siðferðilegum verðmætum, til að mynda sjálfræði, sanngirni, jöfnuði
og velferð sem eiga það til að sleppa úr neti afleiðingasiðfræðinnar.
Ólíkar kenningar um siðfræði draga okkur djúpt inn í tæknilegar vangaveltur sem fæst okkar
eru undirbúin fyrir eða geta tekið þátt í. Þetta þýðir að það er ómögulegt að segja eitthvað mjög
nákvæmt eða áhugavert um siðferðilegar skyldur endurskoðenda án þess að fjalla um slík
tækniatriði. Það er einfaldlega ekki þannig að hagnýt siðfræði snúist um að krefja sérfræðingahóp
um að ástunda siðlega breytni með vísan til meginreglna skyldusiðfræðinnar eða annarra
kenninga. Það sem væri árangursríkara væri að óska eftir að sérfræðingarnir tækju þátt í nákvæmri
og fágaðri umræðu um siðferðilegar skyldur endurskoðunar sem snýr m.a. að því hvert hlutverk
þeirra er, eða ætti að vera, innan siðferðilega réttláts efnahagskerfis í lýðræðissamfélagi.
Dunfee og félagar, „An Ethical Framework for Auditor Independence,“ í G.G. Brenkert, Company Integrity and
Accountability (London: SAGE, 2004), 72-85.
23
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Þegar við leitum að svarinu við því hvað semjendur ársreikninga og annarra ytri
fjárhagsskýrslna eiga að setja í skýrslur sínar þá er ekki líklegt til árangurs ef tilmælin eru einföld
eins og: „þið skulið segja sannleikann á sanngjarnan hátt.“, Jafnvel þótt fyrir liggi hlutlægar
staðreyndir sem hægt er að staðfesta þá þarf að ákveða hvaða staðreyndir á að upplýsa um þar
sem ekki er hægt að setja allar upplýsingar í ársreikninginn. Án þess að skilgreina hverjir séu
siðferðilegir hagsmunir haghafa getum við ekki vitað hvað telst vera óafvitandi lygi og hvað
villandi upplýsingar. Lygi án ásetnings, óafvitandi eða óvart, og villandi upplýsingar flokkast ekki
sem lygar þrátt fyrir að vera ekki sannleikur.

Góður vilji er ekki góður vegna þess sem hann veldur eða kemur í verk, né heldur vegna þess hversu vel honum
tekst að ná settu marki, heldur er hann einungis góður vegna þess að hann vill, þ.e. vegna þess að hann er góður í
sjálfum sér...24

Lygi er ásetningur um að hliðra sannleikanum með það að markmiði að blekkja. Það getur þó
flokkast sem lygi ef fyrir liggur sameiginlegur skilningur um hvaða upplýsingar, og í hvaða formi,
er ætlast til að einstaklingur í ákveðinni stöðu skili.
Hvert er þá hlutverk endurskoðenda? Hvaða þjónustu ætlumst við til að endurskoðendur veiti?
Þetta er stór siðfræðileg spurning, sem varðar samfélagið í heild og uppbyggingu þess, sem snýr
að rannsókn á því hvað felst í sanngjörnu efnahagskerfi innan réttláts lýðræðissamfélags. Það er
kannski hvergi skrifað hvað nákvæmlega endurskoðendur gera eða hvernig efnahagskerfi okkar
virkar í raun, engu að síður þarf umræðan að byrja og enda á þekktum staðreyndum um hvernig
kerfið virkar og hvers lags endurbætur við viljum sjá í raun. Það má nota þennan siðfræðiramma
til að svara spurningunni um hvar, ef þá einhvers staðar, við viljum sjá hugtakið „glögg mynd“
notað í endurskoðun og stöðlum um endurskoðun og í niðurstöðu endurskoðunarinnar. Hin
hefðbundna skoðun hvað þetta varðar er að markmið ytri endurskoðunar sé að gefa álit á
fyrirliggjandi reikningsskilum um að þau gefi glögga mynd af viðskiptum og fjárhagsstöðu
félagsins. Með almennum orðum er hlutverk endurskoðandans þannig að segja núverandi og
væntanlegum hluthöfum (og öðrum hagaðilum) hvort þeir geti treyst því að útgefnir ársreikningar
félags gefi sanngjarna og áreiðanlega mynd af efnahagslegum árangri og fjárhagslegri stöðu
félagsins og séu þannig traustur grundvöllur að skynsamlegum viðskiptaákvörðunum er varða
félagið. Þessi skilgreining á hlutverki endurskoðenda er góðra gjalda verð þar sem hún innifelur
einfaldan skilmerkilegan og skýran tilgang að baki endurskoðun.
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Þannig er fjárhagslegri endurskoðun ætlað að veita tryggingu fyrir því að fullnægjandi
upplýsingar sé að finna í ársreikningi fyrir hluthafa og aðra núverandi eða framtíðar haghafa sem
þurfa að þekkja árangur fyrirtækisins til að geta sinnt hlutverki sínu sem fjárfestar, eigendur eða
fjárhagsráðgjafar. Hlutverki sem talið er mikilvægt fyrir árangur frjálslynds kapitalísks hagkerfis
þar sem mikilvægt er að fjármunir rati í arðsamar fjárfestingar, þ.e. rati þangað sem þeir nýtast
best til að framleiða ákjósanlega vöru og þjónustu gegn lægsta mögulega verði. Þessi forsenda
kallar á að fjárfestar taki upplýstar ákvarðanir á fullnægjandi forsendum. Það áhugaverða er að
þetta færir endurskoðendum hlutverk sem byggir á siðferðilegum forsendum. Tilgangur
endurskoðunar er að skapa eða eyða trausti, trausti sem er grundvöllur allra viðskiptasambanda. Í
mörgum tilfellum er þetta traust forsenda fyrir gagnkvæmum hag af samvinnu manna. Slíku
hlutverki fylgir mikil ábyrgð. Mistök geta endurspeglað það sem við teljum vera ósiðlega breytni.
Haghöfum sem finnst endurskoðandinn hafa brugðist geta orðið reiðir og sárir, þeir hafa ekki
aðeins tapað peningum á ákvörðunum sínum heldur hefur traust þeirra verið svikið og þeir voru
berskjaldaðir gagnvart þeim svikum. Þetta þýðir að með því að búa til, viðhalda og eyða trausti
milli aðila, t.a.m. fjárfesta og fyrirtækisins sem er verið að endurskoða, treysta endurskoðendur á
þá forsendu að lesendur telji þá traustsins verða. Verðuga þess traust sem álit þeirra hefur í
samfélaginu og að álit þeirra sé áreiðanlegt og gefi heiðarlegt og sanngjarnt mat hvað varðar gæði
reikninganna og trúverðugleika fyrirtækisins. Endurskoðendur eru þannig háðir því að vera
trúverðugir í augum lesenda ársreikninga. Orðspor endurskoðandans er hans helsta eign.
Endurskoðendur þurfa því ekki aðeins að hafa til að bera nægilega hæfni og þekkingu í
reikningshaldi og endurskoðun heldur verða þeir einnig samkvæmt þessu að vera trúverðugir í
hlutverki sínu sem felur í sér að þeir séu samviskusamir og heiðarlegir.
Orðspor endurskoðunarfyrirtækisins Arthur Andersen (AA) flaug með himinskautum þar til
þeir féllu skyndilega þegar upp komst um þátt þeirra í Enron málinu. 25 Skaðinn var í raun
víðtækari því fyrir hver opinber mistök endurskoðenda fer traust fjárfesta á áliti þeirra þverrandi.
Endurskoðun er þannig sérlega mikilvæg og nauðsynleg til að skapa og viðhalda trausti sem
samfélagslegra gæða, í gegnum örvandi áhrif þess á arðsöm viðskipti, og skapa almenna trú í
efnahagslegu samfélagi um að tiltækar séu áreiðanlegar og sanngjarnar upplýsingar um
frammistöðu fyrirtækja sem tengjast almannahagsmunum.26
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Enron málið (október 2001), leiddi til gjaldþrots fyrirtækisins Enron sem var amerískt orkufyrirtæki í Huston, Texas,
og samfara upplausn Arthur Andersen sem var eitt af 5 stærstu endurskoðunar- og ráðgjafafyrirtækjum í heimi. Fjallað er
sérstaklega um „Enron málið“ í viðauka með ritgerðinni.
26 Eining tengd almannahagsmunum (e. Public interes entity) er lögaðili sem hefur verðbréf sín skráð á skipulegum
verðbréfamarkaði í ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins, lífeyrissjóðir, lánastofnanir og tryggingafélög.
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Vegna kerfislægrar þarfar efnahagslífsins fyrir áreiðanlegt endurskoðunarálit hefur í gegnum
tíðina mikið verið lagt undir við að kynna trausta ímynd endurskoðanda sem samviskusamra og
heiðarlegra einstaklinga sem skjóta sér ekki undan ábyrgð og nota trúverðugleika sinn til að gefa
álit á áreiðanleika fjárhagsupplýsinga öðrum til hagsbóta. Þessi staða veldur freistnivanda í
kerfinu þar sem menn geta mögulega nýtt sér það mikla traust sem stétt endurskoðenda býr við
sér til framdráttar líkt og meðeigendur í AA gerðu.27 Slíkur freistnivandi var einnig til staðar í
fjármálahruninu árið 2008 og er enn til staðar og mun vafalítið valda því að sambærilegar
blekkingar og rangfærslur, þar sem hin glögga mynd verður görótt, munu koma upp annars staðar
á öðrum tíma í öðrum fyrirtækjum sem tengd eru almannahagsmunum, með tilheyrandi
samfélagslegum skaða.28
Niðurstaðan er að siðfræði endurskoðunar er ekki neitt frábrugðin annarri siðfræði sem byggir
á greiningu á siðvenju í samfélaginu með það að markmiði að svara því hvað telst rétt siðleg
breytni að teknu tilliti til aðstæðna. Krafan í samfélaginu er að farið sé að lögum og slík háttsemi
er að öllu jöfnu talin siðferðilega rétt. Eðli reikningsskilareglna er að þær innihalda viðmið sem
ber að túlka með tilliti til forsendunnar um glögga mynd. Endurskoðendur geta því illa skýlt sér,
í þeim tilvikum sem ársreikningar eru villandi eða rangir, bak við bókstafstúlkun reglna.
Undantekning frá því væri ef regluverkið væru í raun ósiðlegt og gæfi ekki svigrúm til að menn
breyti siðferðilega rétt í einhverjum tilteknum aðstæðum. Sé markmið regluverksins siðferðilega
ákjósanleg niðurstaða þá endurspegla villandi og rangar upplýsingar annað tveggja vanþekkingu
eða siðlausa breytni.

1.1 Starfsskyldur endurskoðenda
Það er mikilvægt að skoða siðferðið út frá þeim skyldum sem starfsstétt ber að uppfylla.
Starfsskyldur endurskoðenda eru afmarkaðar í lögum, skráðum og óskráum siðareglum og
siðvenjum stéttarinnar. Starfsskyldurnar ásamt þeim mannkostum sem hver og einn hefur verið
alinn upp við og lært að temja sér í lífinu almennt myndar bakgrunn alls siðferðilegs lífs. Hegel
taldi að það væri óþarfi að svara spurningum eins og „hvað ber mér að gera?“ eða „hvers konar
lífi er best að lifa?“ þessum spurningum væri svarað af innihaldsríkum siðvenjum og hlutverkum
sem eiga rætur sínar í fjölskyldunni, starfinu og ríkinu.29 Út frá þeirri hugmynd má líta á
27

Freistnivandinn (e. moral hazard) vísar til þess að menn hafi hvatir til að taka meiri áhættu en ella, þegar viðkomandi
gerir ráð fyrir að einhver annar muni bera allan eða hluta kostnaðarins ef illa fer. Slíkur vandi var við líði á Íslandi árin
fyrir bankahrunið.
28 Fjallað er um fleiri, eldri og nýrri efnahagsáföll sem rekja má til rangra og villandi fjárhagsupplýsinga í kaflanum
„Níutíu ár frá kreppunni miklu“ í viðauka með ritgerðinni. Rekja má flest þeirra til freistnivanda stjórnenda og
endurskoðenda sem brutu það traust sem til þeirra var borið.
29 Vilhjálmur Árnason. „Siðfræðigreining Hegels,“ Farsælt líf, réttlátt samfélag, 139.
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samfélagið sem lífveru þar sem hlutverk hvers og eins borgara, í hvaða atvinnugrein eða stöðu
sem hann er hverju sinni, er hlekkur í réttri virkni líffæris sem þarf að starfa eðlilega til að lífveran
haldi hreysti sínu og heilbrigði. Rétt ástand líffærisins fer eftir þeirri þjónustu sem því ber að veita
lífverunni á hverjum tíma. Þannig er hlutverkabundin skylda endurskoðandans í raun hans annað
eðli. Hann framfylgir skyldu sinni, ásamt starfssystkinum sínum, með því að gæta að heilbrigði
viðskiptalífsins á hverjum tíma. Ef viðteknar siðvenjur og siðferðisreglur starfsgreinar eru taldar
stéttinni til hagsbóta á kostnað heildarinnar á hún sér ekki siðferðilega réttlætingu. Hún yrði þó
ekki sett til hliðar í einum vettvangi heldur snýst málið um að við gerum okkur grein fyrir þörfinni
á breytingum og hefjum ferlið.30 Þannig er hlutverk endurskoðenda það verk sem þeir einir vinna
eða vinna betur en nokkrir aðrir og skylda þeirra er að rækja það af heilindum vegna þess sjálfs
en ekki einhvers annars.

1.1.1 Lög um endurskoðendur nr. 94/2019
Markmið laga um endurskoðendur er að tryggja að um störf endurskoðenda og
endurskoðunarfyrirtækja gildi skýrar reglur í því skyni að auka traust á ársreikningum og
samstæðureikningsskilum

endurskoðaðra

eininga.31

Óhæði

er

einn

af

hornsteinum

endurskoðunarstarfsins og skiptist í óhæði í ásýnd og óhæði í reynd. Óhæði í ásýnd varðar tengsl
og aðstæður sem hafa svo mikla þýðingu að óvilhallur og upplýstur þriðji aðili væri líklegur til að
álykta, á grundvelli allra staðreynda og aðstæðna, að heiðarleika, hlutleysi, faglegri gagnrýni
fyrirtækis eða meðlims endurskoðunarteymis hafi verið stefnt í hættu. Óhæði í reynd er
hugarástand sem gerir það kleift að látið sé í ljós álit án þess að hafa orðið fyrir áhrifum sem stofna
faglegu mati í hættu og gerir einstaklingi kleift að starfa af heiðarleika og beita hlutleysi og
faglegri dómgreind.32
Lögin skilgreina ýmsar ógnanir við óhæði endurskoðandans sem hann getur staðið frammi fyrir
í störfum sínum og skal gæta sín sérstaklega á til að mynda eiginhagsmunaógnun sem skapast
vegna fjárhagslegra eða annarra hagsmuna sem hefur óviðeigandi áhrif á faglegt mat
endurskoðanda eða hegðun. Málsvarnarógnun skapast þegar endurskoðandi heldur fram afstöðu
eða skoðun viðskiptavinar að því marki að ógnað gæti hlutlægni hans, sjálfsmatsógnun er hætta á
að endurskoðandi muni ekki meta með réttum hætti niðurstöðu þjónustu eða ráðgjafar sem veitt
hefur verið af honum eða fyrirtæki hans. Vinfengisógnun skapast vegna langs og náins sambands
við viðskiptavin eða vinnuveitanda, þvingunarógnun skapast þegar endurskoðandi er hindraður í

Henry Sidgwick, „My Station and Its Duties“, International Journal of Ethics, útg. 4, nr. 1 (1893), 1-17.
Lög um endurskoðendur nr. 94/2019, I kafli, 1. gr.
32 Ibid., 2. gr.
30
31
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að starfa af hlutleysi vegna þvingana, raunverulegra eða ætlaðra, þ.m.t. tilrauna til að hafa
óviðeigandi áhrif á hann. Þá er fagleg tortryggni skilgreind sem viðhorf sem felur í sér gagnrýna
hugsun og að vera á varðbergi gagnvart aðstæðum sem geta gefið til kynna mögulegar rangfærslur
vegna villna eða svika og gagnrýnið mat á endurskoðunargögnum út frá sönnunargildi.33
Segja má að lögin tilgreini með nokkuð ítarlegum hætti hverjar hlutverkabundnar skyldur
endurskoðenda eru. Skyldur endurskoðenda hvað þessar ógnanir varðar eru hins vegar að miklu
leyti huglægar og þeim þannig selt sjálfdæmi um hvað er rétt og hvað rangt. Það er eigið mat
endurskoðandans og endurskoðendafyrirtækis hans sem ráða úrslitum um hvort ógnun telst
skaðleg hlutverkinu eða ekki. Samband endurskoðenda og viðskiptavina þeirra er iðulega talið í
áratugum frekar en árum og þannig skapast sterk tengsl sem valda því, hversu heiðarlegur sem
endurskoðandinn annars er, að það gæti reynst flókið fyrir hann að svara því hvenær vinfengisógn
verður þess eðlis að hún skaði óhæði hans. Hvenær verður sambandið að vinskap sem sljóvgað
getur skarpskyggni og dómgreind endurskoðandans? Þá er alls ekki víst að vinskapur þurfi að
sljóvga dómgreindina, gæti alveg eins skerpt hana. Sambærileg huglæg sjálfdæmishyggja á við
um aðrar ógnanir við óhæði endurskoðandans, til dæmis vegna málsvarnar og sjálfdæmis. Hætt
er við að þrátt fyrir að þessar ógnanir séu skráðar hjá endurskoðandanum eða í innri kerfi
endurskoðendafyrirtækja þá sé hægur leikur að skrá einnig varúðarráðstafanir sem tryggja að
mögulegt er að taka verkið að sér, en slíkar ráðstafanir eru einnig að einhverju leyti háðar
sjálfdæmi.
Gæðaeftirlit hefur til langs tíma verið í höndum endurskoðenda sjálfra sem framkvæmdu eftirlit
á kollegum sínum í stéttinni, þ.e. í þeim tilfellum sem eftirlit var framkvæmt yfir höfuð. Frá og
með 1. janúar 2020 er gæðaeftirlitið á ábyrgð endurskoðendaráðs sem setur reglur um framkvæmd
þess og val á gæðaeftirlitsmönnum, en eftirlitið snýr að gæðakerfum endurskoðunarfyrirtækjanna.34 Samkvæmt 34. gr. laga um endurskoðendur er nú gert ráð fyrir að eftirliti með
endurskoðendum og endurskoðunarfyrirtækjum skuli stýrt af einstaklingum sem ekki eru
starfandi sem endurskoðendur en hafa þekkingu til að bera á sviðum sem tengjast endurskoðun.
Hér er um mjög skynsama breytingu að ræða sem kom inn í lög um endurskoðendur nr. 94/2019
og tók gildi 1. janúar 2020. Engu að síður er mikilvægt að velja hæfa einstaklinga í siðaráð
endurskoðenda. Það gengur til að mynda illa að meirihlutinn þekki ekki til regluverks, hvorki í
reikningshaldi né endurskoðun, eða hafi í besta falli yfirborðsþekkingu þar á. Þá er ekki
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Ibid., 2. gr.
Endurskoðendaráð er þriggja manna nefnd valin af ráðherra og skulu þeir hafa þekkingu á sviðum sem tengjast
endurskoðun og skal formaður fullnægja skilyrðum til að vera skipaður í embætti héraðsdómara. Ráðið hefur eftirlit með
að endurskoðendur ræki störf sín í samræmi við ákvæði laga, góða endurskoðunarvenju, siðareglur endurskoðenda og
aðrar reglur sem taka til starfa endurskoðenda, skv. VIII. kafla laga nr. 94/2019 um endurskoðendur.
34
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nægjanlegt skilyrði að hafa faglega þekkingu enda beri viðkomandi ábyrgð á fyrirvaralausu áliti
á ársreikningum sem reyndust rangir. Enginn er fullkominn en það gefur augaleið að erfiðara er
að dæma aðra hafi menn slíkt á samviskunni. Í ljósi þess hversu altæk áhrif siðferðis og
siðferðisvitundar eru í hlutverki endurskoðenda hefði farið vel á því að gerð hefði verið krafa um
að minnsta kosti einn fulltrúi í ráðinu hefði einhverja haldgóða siðfræðimenntun að baki. Slík
nálgun hefði verið í anda þeirrar skoðunar sem hér kemur fram að álit endurskoðenda sé öðrum
þræði siðadómur.
„Fátt er jafn átakanlegt og einstaklingar fullir hugsjóna sem stangast harkalega á við
veruleikann í kringum þá.“35 Hætt er við að við höfnum í siðferðilegu tómarúmi hugsjóna ef við
slítum siðviljann úr samhengi við þær reglur sem mynda hlutlægan vettvang siðferðislífsins og
leggja mönnum raunverulegar skyldur á herðar. Við verðum að bíða og sjá hvernig framkvæmd
gæðaeftirliti með störfum endurskoðenda kemur til með að farnast á grunni nýrra lagareglna og
vona á sama tíma að þær breytingar sem gerðar hafa verið á ráðinu og hlutverki þess auki virkni
og frumkvæði þess þrátt fyrir að þær hefðu að skammlausu mátt veita ítarlegri leiðsögn. Í ljósi
sögu gæðaeftirlitsins er rétt að minna á þá skoðun Hegel að fátt er varasamara en sjálfdæmishyggja
í siðferðilegum efnum enda hverfa ekki einast allar raunverulegar skyldur heldur þurrkar hún
beinlínis út greinarmun góðs og ills.36
Samkvæmt lögunum veitir endurskoðendaráð löggildingu til endurskoðunarstarfa enda
uppfylli viðkomandi mjög ítarleg hæfisskilyrði. Þá skal endurskoðandi rækja störf sín í samræmi
við góða endurskoðunarvenju og siðareglur endurskoðenda og skal af kostgæfni og samviskusemi
í hvívetna fylgja ákvæðum þeirra laga og reglna sem gilda um störf hans. Góða
endurskoðunarvenju skal túlka í samræmi við þær kröfur sem er að finna í lögum, reglum og
alþjóðlegum stöðlum hverju sinni og það efni sem kennt er í íslenskum háskólum og lagt til
grundvallar löggildingarprófum endurskoðenda hér á landi.
Endurskoðandinn skal vera meðvitaður um möguleikann á því að verulegar rangfærslur séu til
staðar, þ.m.t. sviksemi eða skekkjur. Þá skal endurskoðandi ávallt beita faglegri gagnrýni þegar
mat stjórnenda er skoðað, t.d. hvað varðar gangvirði, virðisrýrnun eigna, reiknaðar skuldbindingar
og framtíðarsjóðstreymi sem skiptir máli þegar skyggnst er inn í framtíð og geta einingarinnar til
að viðhalda rekstrarhæfi er metin.37 Áritun endurskoðanda skal vera skrifleg og skal hafa að
geyma lýsingu á umfangi endurskoðunarinnar og viðmiða sem notuð voru við endurskoðunina.
Loks skal hún innihalda álit endurskoðanda, sem skal vera án fyrirvara, með fyrirvara eða

Vilhjálmur Árnason, „Siðfræðigreining Hegels,“ Farsælt líf, réttlátt samfélag, 138.
Ibid., 144.
37 Lög um endurskoðendur nr. 94/2019, I kafli, 14. gr.
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neikvætt, þar sem kemur skýrt fram hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd í samræmi við settar
reikningsskilareglur og uppfylli aðrar lögbundnar kröfur þar sem við á.38
Þannig virðist ekki mikill vafi á því að ákvæði íslenskra laga gera ráð fyrir að endurskoðandinn
beiti eigin dómgreind og faglegri gagnrýni við að meta réttmæti þess reikningshaldslega mats sem
stjórnendur leggja til grundvallar reikningsskilunum hverju sinni. Í raun verður vart annað séð en
að álit endurskoðanda um glögga mynd af afkomu, efnahag og handbæru fé varði ekki aðeins
fylgni semjenda við reikningsskilareglur heldur og áreiðanleika þeirrar frásagnar sem
reikningsskilin gefa upplýstum lesendum byggt á eigin dómgreind endurskoðandans.
Áreiðanleikann má verja með því að beita meginreglunni um hina glöggu mynd út frá fráviks-,
skýringar, og túlkunarrökunum.

1.1.2 Lög um ársreikninga nr. 3/2006
Lög um ársreikninga nr. 3/2006 ásamt reglugerðum, alþjóðlegum reikningsskilastöðlum og
reglum reikningsskilaráðs innihalda þær reglur sem félögum ber að fylgja við samningu
ársreikninga eftir því sem við á. Endurskoðendur byggja á framangreindum reglum, sem einu
nafni nefnast settar reikningsskilareglur, við rannsókn sína á innihaldi og framsetningu
ársreikninga félaga. Starfsskyldur endurskoðenda snúa að því að tryggja að félög beiti
reikningsskilaaðferðum með hliðstæðum hætti frá ári til árs. Ef ákvæði laganna, reglugerða eða
settra reikningsskilareglna kveða ekki á um beitingu á tilteknum reikningsskilaaðferðum skulu
stjórnendur nota dómgreind sína við val á reikningsskilaaðferð sem er viðeigandi miðað við þarfir
notenda ársreikningsins og áreiðanleg þannig að hún gefi glögga mynd af afkomu félagsins,
fjárhagsstöðu þess og breytingum á handbæru fé. 39 Lögin innihalda þær reglur og
reikningsskilaaðferðir, s.s. meginreglur, matsgrundvöll, reglur og starfshætti sem beita skal við
samningu ársreikninga. Ásamt því að kveða á um gildandi reikningsskilareglur má finna í
lögunum ákvæði um ýmsar starfsskyldur og hlutverk endurskoðenda og endurskoðunarnefnda.
Athyglisvert er að í lögum um endurskoðendur kemur hugtakið „glögg mynd“ aðeins einu sinni
fyrir meðan það kemur 20 sinnum fyrir í lögum um ársreikninga. Í 5. gr. laganna er fjallað
sérstaklega um hugtakið „glögg mynd“ en þar segir að ársreikningur skuli gefa glögga mynd af
afkomu, efnahag og breytingu á handbæru fé. Nægi ákvæði laganna ekki til að gefa glögga mynd
skal veita viðbótarupplýsingar (3.1.2 skýringarrökin) til að meginmarkmið með samningu
ársreikningsins náist. Ef ákvæði laganna leiða til þess að reikningurinn gefi villandi mynd skal
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Ibid., 16. gr.
Lög um ársreikninga nr. 3/2006, 2. tl. 11. gr.
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vikið frá þeim (3.1.1 fráviksrökin) í undantekningartilvikum til þess að tryggja hina „glöggu
mynd“ og skal félagið þá upplýsa í hverju frávikið er fólgið, ástæðu þess að beiting laganna hefði
haft það í för með sér að reikningurinn hefði ekki gefið glögga mynd og hvaða reikningshaldslegu
aðferð var beitt þess í stað og hvaða fjárhagslegu áhrif það hefði haft á einstaka liði ársreikningsins
hefði ákvæðum laga verið beitt í stað þess að víkja frá þeim.
Hugtakið „glögg mynd“ er þannig lögbundinn leiðarvísir stjórnenda og grundvallarforsenda að
baki þeirri frásögn sem þeir setja fram í ársreikningum af skyldu við meginhlutverk hans. Hlutverk
endurskoðenda felst fyrst og fremst í að gæta að því að stjórnendum takist að framkalla þessa
sönnu og sanngjörnu mynd af starfsemi félagsins á ákveðnu tímabili og gefa álit sitt þar um. Takist
stjórnendum ekki að framkalla glögga mynd þá ber endurskoðendum skylda til að bregðast við,
ekki aðeins af lagalegum ástæðum heldur ekki síður siðferðilegum.

1.1.3 Siðareglur endurskoðenda
Áreiðanlegasta aðferðin til að finna út hvaða siðferðilegu hugsjónir einstaklingur aðhyllist er að
fylgjast með hegðun hans.40 Þegar við rannsökum siðareglur endurskoðenda sem telja 135 síður
af skylduboðnum siðaboðskap er gott að hafa þessi sannindi í huga. Siðareglur Félags löggiltra
endurskoðenda (FLE) eru í raun ígildi laga en samkvæmt þeim skulu allir íslenskir
endurskoðendur hlíta ákvæðum siðareglnanna. Reglurnar voru uppfærðar og samþykktar á
aðalfundi FLE 5. nóvember 2010 og staðfestar af efnahags- og viðskiptaráðherra 24. febrúar 2011
og byggja á siðareglum alþjóðasamtaka endurskoðenda (IESBA) frá júní 2005.41
Siðareglurnar eru í þremur hlutum. Í A-hluta er lýst grundvallaratriðum siðareglna
endurskoðenda og úrlausnaraðferðum við beitingu þeirra. Endurskoðendum er skylt að beita
þessum úrlausnaraðferðum til að: (a) greina ógnanir sem geta leitt til þess að þeir nái ekki að fylgja
grundvallarreglunum; (b) meta vægi slíkra ógnana; (c) og beita varúðarráðstöfunum, ef
nauðsynlegt er, til að eyða ógnunum eða draga svo úr þeim að þær verði ásættanlegar. Beita skal
varúðarráðstöfunum þegar endurskoðandi metur ógnirnar það miklar að óvilhallur og vel
upplýstur þriðji aðili sé líklegur til að álykta, að teknu tilliti til sérstakra staðreynda og aðstæðna
endurskoðandans á þeim tíma, að fylgni við grundvallarreglur sé stefnt í hættu. Endurskoðandi
skal nota faglega dómgreind við að beita þessum úrlausnaraðferðum.

R.M. Hare, „The Imperative Mood,“ The Language of Morals, (New York: Oxford University Press, 1952), 1.
Félag löggiltra endurskoðenda, „Siðareglur fyrir endurskoðendur,“ sótt 26.4.2020,
https://www.fle.is/is/faglegt/sidareglur. IESBA - International Ethics Standards Board for Accountants, alþjóðleg
siðanefnd endurskoðenda, sótt 26.4.2020, https://www.ethicsboard.org/international-code-ethics-professionalaccountants.
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Í B- og C-hluta reglnanna er lýst hvernig beita á úrlausnaraðferðum við tilteknar aðstæður. Þær
lýsa dæmum um viðeigandi varúðarráðstafanir til að bregðast við ógnunum við fylgni við
grundvallarreglurnar. Þær lýsa einnig aðstæðum þar sem varúðarráðstafanir eru ekki tiltækar. Þar
af leiðandi skal forðast slíkar aðstæður eða tengsl. Sérstaklega er brýnt fyrir endurskoðendum að
þar sem orðið „skal“ er notað í þessum siðareglum þá er skilyrðislaus skylda á endurskoðanda að
fara eftir þeim sérstöku ákvæðum enda sé ekki sérstök undanþága þar frá í siðareglunum.42
Siðareglur endurskoðenda eru mjög ítarlegar og fjalla um alla mögulega þætti sem varðar það
hlutverk sem endurskoðandinn hefur, hvað ætlast er til af honum og hvernig hann á að beita eigin
dómgreind til að tryggja siðferðilega rétta breytni í öllum mögulegum og ómögulegum aðstæðum.
Það getur þó verið hættulegt að líta svo á að í skráðum siðareglum sé að finna svör við öllum
spurningum er varða siðferði og heilindi endurskoðenda enda er tilgangur þeirra ekki að ýta til
hliðar almennum siðferðislögmálum.
Sókrates velti því fyrir sér hvort breytni væri rétt af því að guðirnir fyrirskipa hana eða
fyrirskipa guðirnir hana af því að hún er rétt? Siðferðileg breytni endurskoðandans í hlutverki sínu
krefst þess að hann hafi til að bera ákveðna eiginleika og sé í ákveðnu ástandi þegar hann breytir.
Um nauðsynlegt ástand siðlegrar breytni segir Aristóteles: „Í fyrsta lagi verður hann að hafa
þekkingu, í öðru lagi að ákveða athafnir sínar og velja þær sökum þeirra sjálfra, og í þriðja lagi að
vera öruggur og staðfastur í athöfnum sínu.“43
Hagsmunaárekstrar eru skoðaðir út frá brotum á hlutverkabundnum skyldum þar sem uppruni
skyldunnar er augljós út frá hlutverkinu og spurningin er hvort skyldan hafi verið brotin. Skyldur
endurskoðenda eru bundnar í lög, faglega staðla og siðvenju. Möguleikar á hagsmunaárekstrum
eru augsýnilegir þegar hlutverk endurskoðenda er skoðað enda er starfsemi þeirra háð velvilja
viðskiptavinanna sem greiða þeim fyrir þjónustuna. Í bókinni Siðfræði og samfélagsábyrgð eftir
Öyvind Kvalnes er vísað til fræðimanna sem telja að eigin siðfræðileg viðmið fagstétta eins og
endurskoðenda hafi takmarkað gildi. Fagfólk notar slíkar siðareglur til að vinna almenning á sitt
band og laða að viðskiptavini. Að mati þeirra er fagsiðferði ofaukið þar sem persónulegt siðferði
einstaklingsins ræður úrslitum þegar fólk stendur frammi fyrir siðferðisvanda eða freistingum.
Siðareglur fagstétta virka líkt og yfirhöfn sem hægt er að klæðast eða afklæðast eftir því hvort
maður er í vinnunni eða ekki.44
Ég leyfi mér að efast um að 135 síðna reglubálkur sem inniheldur siðareglur endurskoðenda sé
heppileg leið til að koma í veg fyrir siðferðilega vafasama hegðun, þar ráða aðrir þættir eins og
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Siðareglur endurskoðenda, staðfestar af efnahags- og viðskiptaráðherra 24. febrúar 2011, gr. 100.1-100.4.
Aristóteles, Siðfræði Níkomakkosar, fyrra bindi, 261 [1105a].
44 Öyvind Kvalnes, Siðfræði og samfélagsábyrgð, 98.
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persónulegt siðferði og samviska meira máli. Það eru tveir megingallar á siðareglum
endurskoðenda, annars vegar að þær (1) koma „ofanfrá“ og eru að því leyti sambærilegar við
siðareglur fyrirtækja fremur en siðareglur fagstéttar sem verða til í grasrótinni og vaxa með
stéttinni og hins vegar að þær (2) eru ígildi lagareglna sem skylda er að fara eftir. Þessir ágallar
eru óheppilegir ásamt því að svo umfangsmiklar skráðar reglur virðast vera túlkaðar þannig, af
endurskoðendum og siðaráði þeirra, að þá þurfi engar almennar meginreglur siðlegrar breytni að
gilda meðal endurskoðenda enda séu þær ekki hluti af þessum skráðu reglum sem hafa ígildi laga.

2

kafli – Söguleg greining á glöggri mynd

Lisa Evans sem er prófessor í endurskoðun við Sterling háskóla í Skotlandi hefur fjallað ítarlega
um sögu glöggrar myndar og kröfuna um „sanngjarna framsetningu“ og regluna í IAS 1 um að
víkja skuli frá reglum staðlanna nái þeir ekki að draga fram upplýsandi mynd af rekstri og efnahag
og breytingu á handbæru fé á tilgreindu timabili.45 Markmið Evans er að skýra eðli, hlutverk og
stöðu fráviksreglunnar og setja fram tillögur um hvernig nota skuli slíka yfirreglu sem aðrar reglur
þurfa að lúta. Hér er átt við sjónarhorn og grundvallarforsendu ársreikningsins og hvernig ber að
skilja framsetningu ársreikningsins og hvar ábyrgðin á henni liggur.
Evans rannsakar orðalag alþjóðlega regluverksins og ber það saman við aðrar reglur sem
innihalda sambærileg hugtök, s.s. fjórðu tilskipun Evrópusambandsins, lög í Bretlandi og
Þýskalandi og reikningsskilareglur í Bandaríkjunum.46 Hún dregur síðan umræðuna saman í þrjár
sviðsmyndir og valdaröð þeirra innbyrðis, (1) lög og reglu, (2) sanngjarna framsetningu skv.
alþjóðlega reikningsskilaráðinu ( IASB)47 og (3) stöðu fráviksreglunnar skv. IAS 1.
Hún færir rök fyrir því að fráviksreglan í alþjóðlega regluverkinu sé veikari en sambærileg
regla í fjórðu tilskipun Evrópusambandsins og ársreikningalögum í Bretlandi og að ólíklegt sé að
gleggri mynd verði náð með öðrum hætti en skv. skráðum lögum og reglu í viðkomandi landi.
Evans bendir einnig á dæmi um að þannig sé túlkun í mörgum löndum í dag og að alþjóðlega
reikningsskilaráðið ætti ekki að mæla með víðari túlkun á fráviksreglunni (the override of true
and fair). Markmið alþjóðlega reikningsskilaráðsins, IASB, er að búa til alþjóðlegt regluverk um
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Fjallað er um frávik frá reglunum til að ná glöggri mynd í IAS 1 Framsetningu reikningsskila, greinum 1.13, 16-18.
Evans, L. „The true and fair view and the ‘fair presentation’ override of IAS 1,“ Accounting and Business Research,
útg. 33, nr. 4, 2003, 311.
47 IASB, International Accounting Standard Board, alþjóðlega reikingsskilaráðið.
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reikningshald, sem inniheldur skiljanlega og nothæfar reglur er lúta að reikningshaldi, í þágu
almennings.48
Reikningsskil eru tungumál viðskipta og sem slík eru þau ein af grunnstoðum vestrænna
efnahagskerfa. Eitt meginhlutverk þeirra er að gefa áreiðanlega og sanngjarna mynd af
fjárhagsstöðu fyrirtækja á markaði með það að markmiði að vera grundvöllur að skynsamri,
upplýstri og markvissri ákvarðanatöku sem byggð er á fullnægjandi forsendum. Eitt af
meginmarkmiðum reikningshalds er þannig að greiða fyrir að fjármagn flæði þangað sem það
gefur mestan arð, ekki aðeins fyrir hluthafa heldur samfélagið allt. Röng eða villandi frásögn um
hag félaga kemur í veg fyrir að þetta markmið náist.
Í ljósi aukinna viðskipta þvert á landamæri, tilkomu alþjóðlegra fyrirtækjasamstæða, hins
frjálsa markaðar innan evrópska efnahagssvæðisins sem innihélt fjórfrelsið svokallaða (frjálst
flæði fjármagns, vöru, þjónustu og vinnuafls) jókst mikilvægi reikningsskila hvað þetta markmið
varðar og aðkallandi var að samræma reglur á sviði reikningshalds í eitt allsherjar tungumál,
regluverk reikningshalds, sem byggði á samanburðarhæfni, samkvæmni og gagnsæi. Verkefnið
var umfangsmikið enda voru staðlar og lög á sviði reikningshalds mjög mismunandi milli
þjóðríkja ásamt því að túlkun og notkun á sambærilegum reglum var mjög mismunandi. Þessi
þróun varð til að auka veg og virðingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla, IFRS, en upp úr
aldamótunum 2000 var farið í umfangsmikla endurskoðun á stöðlunum m.t.t. þess að samræma
reikningshaldslega meðhöndlun sambærilegra hagrænna viðburða og framsetningu ársreikninga
og samstæðureikninga. Hluti af þessu verkefni var að samræma bandarískar reikningsskilareglur
(GAAP) og IFRS. Markmiðið var að skilgreina sanna og sanngjarna mynd reikningsskila með
samræmdum hætti í alþjóðlegum viðskiptum.
Skilgreining hugtaksins „glögg mynd“ í reikningsskilum er rökstudd með vísun til góðrar
reikningsskilavenju sem aftur er rökstudd með vísun til glöggrar myndar af fjárhagsupplýsingum
félaga. Hér er því um hringskýringu að ræða.49 Vandinn var að skilgreiningin á hugtakinu „glögg
mynd“ er ekki aðeins mismunandi milli landa heldur er notkun reglunnar ekki sú sama sérstaklega
hvað varðar heimild til að víkja öðrum reglum til hliðar til að ná fram glöggri mynd af
fjárhagsstöðu félaga, þ.e. fráviksreglunni sem skýrð er í kafla 3.1.1.
Hugtakið „glögg mynd“ vísar til ensku hugtakanna „true and fair view“ (TFV) og „fair
presentation.“50 Ekki er gerður greinarmunur á þessum hugtökum hér en þau endurspegla
Heimasíða IASB: “... developing, in the public interest, a singel set of high quality, understandable and enforceable
global accounting standards that require transparent and comparable information in general purpose financial
statements.“
49 Hringskýring: forsenda skoðunar er útskýrð með skoðuninni sjálfri og er því ekki raunveruleg skýring.
50 Glögg mynd vísar til ensku orðasambandanna eða hugtakanna „True and fair view“ og „Fair presentation“ sem notuð
eru jöfnum höndum í engilsaxnesku máli.
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grundvallarreglu í reikningshaldi og endurskoðun sem ætlað er að tryggja að ársreikningar nái
hlutverki sínu sem er að gefa sanna og sanngjarna mynd af rekstri, efnahag og breytingu á
fjárhagsstöðu félaga ásamt skýringum með ársreikningi.51 Þannig má segja að það sem skrifað
hefur verið um glögga mynd eigi ekki síður við um hina sanngjörnu framsetningu (fair
presentation).52
Efnislega er tilgangur staðla á sviði reikningsskila ekkert annar en tilgangur lagareglna þar sem
horfa þarf til vilja löggjafans með lagasetningunni við túlkun einstakra ákvæða. Þannig er það
viljinn að baki reglunni, þ.e. það sem ég kalla hér í anda laganna, sem horfa þarf til við túlkun
þeirra fremur en bókstafstúlkun reglunnar eða lagaákvæðisins. Nái viðkomandi ákvæði ekki
tilgangi sínum, er úrelt eða leiðir til villandi niðurstöðu, ber að víkja frá því. Líta ber á
reikningsskilastaðla út frá sama sjónarhorni, hlutverk þeirra er að draga fram sanngjarna og
áreiðanlega mynd af stöðu og styrk ákveðinnar rekstrareiningar og takist það ekki út frá orðanna
hljóðan þá ber að bregðast við með því að hunsa viðkomandi reglu eða víkja henni til hliðar og
gera grein fyrir ástæðum og afleiðingum þess með skýrum hætti.53
Saga hinnar glöggu myndar er ekki ýkja löng þegar horft er til lagareglna á Íslandi.
Upprunalega kemur orðalagið „skýr mynd“ fyrir í bókhaldslögum 1968 sem byggði á danskri
fyrirmynd „rettvisande billede.“ Áritun endurskoðenda var þá aðeins eitt orð „endurskoðað“ líkt
og „revidert“ hjá Dönum. Fyrstu lög um ársreikninga voru sett árið 1994 og töldu aðeins örfáar
síður sem innihéldu margar séríslenskar reglur um reikningsskil sem ekki áttu stoð í fræðum á
sviði reikningsskila. Reglurnar voru aukin heldur mjög takmarkaðar enda ekki um heildstætt
regluverk að ræða. Fyrir þann tíma voru einu ákvæðin um ársreikninga takmarkaðar leiðbeiningar
í lögum um bókhald og hlutafélagalög sem sögðu að félögum bæri að færa viðskipti sín til bókar
og semja ársreikninga árlega. Engu að síður var venja hérlendis að semja ársreikninga stærri félaga
í samræmi við svokallaða „Fráviksaðferð“ sem hafði það markmið að draga fram sem skýrasta
mynd af raunverulegri afkomu og efnahag í þjóðfélagi þar sem óðaverðbólga ríkti (8. og 9.
áratugur síðustu aldar).54 Nafnið fékk hún þar sem hún var frávik frá skattaaðferðinni við að reikna
áhrif verðbólgu á afkomu og efnahag. Samkvæmt henni var endurmat eigna og skulda reiknað
miðað við kaupmánuð og verðbreytingarfærsla reiknuð út frá peningalegri stöðu í ársbyrjun og
árslok miðað við verðbólgu innan ársins. Aðferðin var nokkuð flókin og einstæð, þekktist í raun
ekki utan Íslands í þeirri mynd sem henni var beitt hérlendis. Hér var því jafnframt um að ræða
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Sjá Alþjóðlega staðla í endurskoðun, International Standard on Auditing, ISA 700 og regluverk um framsetningu
ársreikninga, IASC‘s Framework for Presentation of Financial Statements.
52 Evans, L. „The true and fair view and the ‘fair presentation’ override of IAS 1,“ 311-312.
53 Ibid., 312.
54 Fráviksaðferðin var sérstök reikningsskilaaðferð sem beitt var á Íslandi á árabilinu frá 1980 til og með 2002 og miðaði
að því að leiðrétta reikningsskilin fyrir áhrifum verðbólgu.
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frávik frá alþjóðlegum reglum á sviði reikningshalds sem varð að góðri reikningsskilavenju hjá
öllum stærri fyrirtækjum á Íslandi í áratugi. Þetta frávik frá almennum reglum um reikningsskil
hafði ekki áhrif á samanburðarhæfni fjárhagsupplýsinga milli félaga á Íslandi en skaðaði
samanburð við erlend reikningsskil þar sem ekki var framkvæmd leiðrétting fyrir áhrifum
verðbólgu.
Árið 1947 var hugtakinu „true and correct“ skipt út úr enskum lagafyrirmælum fyrir hugtakið
„true and fair view.“55 Engar skýringar fylgdu þeim breytingum um af hverju hið nýja hugtak væri
betur til þess fallið að ná markmiðum við samningu ársreikninga en fyrirrennari þess. Það er ekki
einasta að hugtakið „true and fair view“ hafi aldrei verið skilgreint heldur hafa einnig verið færð
rök fyrir því að það sé hvorki upplýsandi né ákjósanlegt til að lýsa efni og innihaldi ársreikninga.
Ástæða þess er að hugtakið inniheldur meginreglu sem er bæði kraftmikil og margræð og slík
skilgreining gæti einfaldlega dregið kraft úr reglunni.56
Í gegnum tíðina hefur ekki verið mikil eftirspurn eftir skilgreiningu á hugtakinu „true and fair
view.“ Óðaverðbólga í byrjun áttunda áratugarins olli misræmi milli raunvirðis eigna og bókfærðs
verðs þeirra samkvæmt kostnaðarverðsreglu reikningshaldsins.57 Í kjölfarið kom upp umræða
meðal reikningshaldara um hvort notkun á hugtakinu „true and fair view“ væri viðeigandi enda
ljóst að frásögn ársreikninga af afkomu og efnahagsstöðu félaga á þessu tímabili var verulega
skekkt vegna áhrifa verðbólgu. Reikningsskilin gáfu sannanlega ekki glögga mynd af
raunverulegri fjárhagsstöðu. Svo virðist sem reikningshaldarar hafi horft á hugtakið út frá
tæknilegri þýðingu þess fremur en þeim skilningi sem almennt er í huga fólks þegar það er notað.
Þannig væri hin tæknilega skilgreining ekki sú sama og leiða mætti af orðunum „satt“ og
„sanngjarnt“ eða „glöggt“ (e. true and fair). Hin glögga mynd væri tæknilegur frasi sem
reikningshaldarar, endurskoðendur og aðrir kunnáttumenn á sviði reikningshalds nota en mætti
ekki skilja út frá náttúrulegri merkingu orðanna.58 Hugtakið væri þannig ekki „almenningseign“
þegar það væri notað í reikningshaldi og endurskoðun.
Önnur ástæða fyrir auknum fræðilegum áhuga á hugtakinu „true anda fair view“ (TFV) á
áttunda áratug síðustu aldar má rekja til notkunar hugtaksins í fjórðu tilskipun
Evrópusambandsins.59 Hugtakið var notað í annarri útgáfu tilskipunarinnar árið 1974 eftir að
Bretland, Írland og Danmörk höfðu gengið í sambandið. Ástæða þess að Evrópusambandið notaði
þetta orðalag var vafalítið pólitísk en þetta hugtak átti að leiða til þess að draga myndi úr
Evans, L. „The true and fair view and the ‘fair presetntation‘ override of IAS 1,“ 312.
Ibid., 312.
57 Kostnaðarverðsregla reikningshaldsins gerir ráð fyrir að eignir séu færðar á kostnaðarverði, því verði sem eignin er
keypt á, óháð þróun markaðsverðs.
58 Fjallað er um náttúrulegu merkingu hinnar glöggu myndar í kafla 3.2.3.
59 Evans, L. „The true and fair view and the ‘fair presentation‘ override of IAS 1,“ 312.
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meginlandsáhrifum á reglur reikningsskilanna, sérstaklega þýskum áhrifum. Hugtakið var nýtt
fyrir öll aðildarríki sambandsins fyrir utan Bretland, Írland og Holland. Notkun á „true and fair“ í
reglum Evrópusambandins gaf tilefni til að rannsakað yrði hvernig hugtakið væri þýtt inn í
regluverk sambandsins og hvernig það væri innleitt í lög aðildarríkjanna. Ef skilgreina á merkingu
hugtaksins TFV þá þarf sú skilgreining að byggja á tengslum þess við góða reikningsskilavenju
og settar reikningsskilareglur.
Árið 1991 gerði Peter Walton grein fyrir þremur merkingum á TFV; (1) sem viðbót við lög,
(2) sjálfstætt hugtak og (3) almennri vísun til góðrar reikningsskilavenju.60 Með viðbót við lög er
átt við að hugtakið sé nokkurs konar öryggisventill eða afgangsstærð, líkt og iðulega er settur í
löggerninga með það að markmiði að grípa anda samningsins og verja menn fyrir ófyrirséðum og
ólíklegum aðstæðum. Sem viðbót við lög myndi hugtakið TFV kalla á viðbótar skýringar og/eða
að vikið væri frá settum reikningsskilareglum með það að markmiði að komast hjá því að
ársreikningur sýni villandi eða ranga mynd af afkomu, efnahag og fjárhagslegri stöðu.
Sjálfstæða merking TFV er óháð reikningsskilareglum og hefur æðri merkingu sem varðar
þróun reikningsskilareglna. Þannig átti hugtakið að leiðbeina staðlasetjurum, þeim sem setja
reglur á sviði reikningsskila.
Þriðja merkingin vísar til þeirrar túlkunar að TFV standi í raun fyrir góða reikningsskilavenju.
Góð reikningsskilavenja endurspeglar reikningsskilareglur sem hafa verið settar sem viðbrögð við
vandamálum en vísar ekki til heildstæðs hágæða regluverks sem tryggir gagnsæi og
samanburðarhæfni. Reikningsskilareglurnar skilgreina hvað er „true and fair“ fremur en að TFV
hafi sjálfstæða tilvist eða hafi þann tilgang að leiðbeina við þróun reikningsskilareglna að mati
Walton.
Líklegt er að TFV sæki merkingu sína að einhverju leyti í allar þrjár skilgreiningar Waltons.
Bandarískar reikningsskilareglur, US GAAP, vísa til þess að semja skuli reikningsskilin af
sanngirni í samræmi við góða reikningsskilavenju.61 Rannsóknir á skilningi fjárfesta á muninum
á þessum hugtökum TFV og „present fairly“ hafa sýnt að fjárfestar gera mun á þessum hugtökum
og kjósa frekar að notað sé TFV.62 Aðrar rannsóknir hafa snúið að merkingunni að baki TFV. Í
ástralskri rannsókn kom fram að fjárfestar og sérfræðingar á sviði reikningshalds leggja ekki sama

60

Walton, P. The true and fair view: A Shifting Concept. ACCA Occasional Paper, útg. 7. The Chartered Associated of
Certified Accountants, 1991.
61 Skv. GAAP þá ber óháðum endurskoðanda að beita eigin dómgreind til að meta "fairness" framsetningar
reikningsskilanna í heild með hliðsjón af regluverkinu, US GAAP.
62 McEnroe, J.E. og Martens, S.C. “Individual Investors' perceptions Regarding the Meaning of US and UK Audit
Report terminology: ‘Present Fairly in Conformity With GAAP‘ and ‘Give a true and fair view‘'“, Journal of Business
Finance & Accounting, útg. 25 nr. (3) og (4), 1998, 289-307.
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skilning í hugtakið TFV (glögg mynd).63 Árið 1991 voru einnig framkvæmdar breskar rannsóknir
meðal stjórnenda og endurskoðenda á skilningi þeirra á hugtakinu TFV og mikilvægi þess í
reikningshaldi. Niðurstaða þessara rannsókna meðal endurskoðenda gaf tilefni til að ætla að
hugtakið TFV væri ekki sérlega mikilvægt þegar kæmi að reikningshaldi og endurskoðun.
Þá hafa fræðimenn á sviði reikningshalds haldið því fram að reglan um „true and fair override“
(fráviksreglan) sé mikilvæg fyrir staðlasetjara en að notkun fráviksreglunnar hafi ekki mikið gildi
við samningu ársreikninga einstakra fyrirtækja.64

65
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sömu niðurstöðu, notkun fráviksreglunnar í reikningsskilum fyrirtækja er óveruleg og mikilvægi
hennar lítið.66
Í Ástralíu, þar sem fráviksreglan hafði almennt verið notuð við samningu reikningsskila, var
hún bönnuð í ársreikningalögum árið 1991.67 Ástæðan var að stjórnendur fyrirtækja, semjendur
reikningsskila, notuðu fráviksregluna til að stunda bókhaldsleikfimi „window dressing“ við
samningu ársreikninga. Þeir viku til hliðar settum reglum með það að markmiði að hafa jákvæð
áhrif á þá mynd sem sýnd var í ársreikningnum á þeirri forsendu að erfitt væri að sýna fram á að
ástæðan væri í raun allt önnur en að draga fram glögga mynd. Afleiðing þess að afnema í lögum
heimildina til að víkja frá reglum sem megna ekki að draga fram glögga mynd var mikil aukning
á skýringum með ársreikningum ásamt því sem sum fyrirtæki tóku upp á því að birta tvær útgáfur
af ársreikningum þar sem önnur fylgdi reikningsskilastöðlum en hin byggði á heimildinni til að
víkja reglum til hliðar í því skyni að setja fram glögga mynd.
Með útgáfu reikningsskilastaðals nr. 18 sem gefin var út árið 2000 í Bretlandi varð reglan um
glögga mynd enn frekar en áður grundvallarforsenda að baki breskum reikningsskilareglum. 68 Í
grein sinni „A benchmark for the adequacy of publised financial stetements“ frá 1999 kynnir
David Alexander áhugaverða en umdeilda nálgun við rannsókn á forsendunni að baki
hugmyndinni að glöggri mynd og tengslum hugtaksins við aðrar tegundir reglna.69 Rannsókn hans
fólst í því að skoða hver væri viðeigandi mælikvarði á áreiðanleika ársreikninga. Hvert væri
viðmiðið með vísan til settra reglna. Hann kom fram með þrjár mismunandi tegundir reglna sem
viðmið um áreiðanleika ársreikninga:

Houghton, K.A. „True and fair view: An empirical study of connotative meaning,“ Accounting, Organizations and
Society, útg. 12, nr. 2, 1987, 143-152.
64 Cook, A. „Requirement for a true and fair view - a UK standard-setter‘s perspective,“ European Accounting review,
útg. 6, nr. 4, 1997, 693-704.
65 Stacy, G. „True and fair view: a UK auditor‘s perspective,“ European Accounting Review, útg. 6, nr. 4, 705-709.
66 Evans, L. „The true and fair view and the ´fair presetntation´override of IAS 1“, 312.
67 Ibid., 313.
68 FRS 18 Accounting Policies, breskur staðall um reikningsskilaaðferðir sem nú hefur verið endurskoðaður.
69 Alexander D. „A benchmark for the adequacy of published financial statements,“ Accounting and Business Research,
útg. 29, nr. 3, 1999, 239-253.
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A)

Almennt orðuð, undirliggjandi, en sjálfstætt standandi grundvallarregla, (glögg mynd, TFV)

B)

Reglukerfi og góð reikningsskilavenja sem beitt er af samkvæmni á þekkt og óþekkt viðskipti

C)

Nákvæmar reglur og aðferðir sem ná yfir öll möguleg viðskipti og vandamál

Samkvæmt Alexander er hin breska túlkun á „true and fair view“ dæmi um almenna
undirliggjandi grundvallarreglu af tegund (A). Önnur dæmi eru reglan um „efni umfram form“ og
regla IAS 1 um að víkja beri reglum staðlanna til hliðar nái þeir ekki að draga fram glögga mynd,
þ.e. reglan um „true and fair view override.“70 Dæmi um (B) reglur væri reglukerfi alþjóðlega
reikningsskilaráðsins (IASB), grundvallarreglur breska reikningsskilaráðsins (UK ASB) og reglur
fjórðu tilskipunar Evrópusambandsins um reikningsskil. Tegund (C) af reglum eru nákvæmar þó
ekki endilega lagareglur sem eiga að ná yfir öll möguleg viðskipti. Víðast hvar byggja reglur um
reikningsskil að hluta á öllum þessum tegundum reglna sem kallar fram spurninguna um hver
þeirra sé æðst, hver er sú sem fara ber eftir í vafatilfellum.
Alexander skoðaði síðan hvernig þessu er háttað í Bretlandi, innan Evrópusambandsins, í
Ástralíu og Bandaríkjunum og samkvæmt alþjóðlegu reikningsskilanefndinni. Hann hafnar því að
áreiðanlegt sé að byggja á tegund (B) af reglum þar sem heildar regluverk hafa ávallt til að bera
innri ósamkvæmni en ákveða þurfi hvort regla samkvæmt (A) eða (C) skuli vera æðri við
samningu ársreikninga. Niðurstaða hans er að þrátt fyrir að ákjósanlegt virðist til skamms tíma að
byggja á nákvæmum reglum um alla skapaða hluti samkvæmt (C) þá sé slíkt reglukerfi
óáreiðanlegt í dínamísku efnahagskerfi, þar sem viðskipti eru stöðugt að þróast og taka
breytingum. Nákvæmnisreglur bjóða ekki upp á neina valmöguleika né heldur breytingar án
tilvísunar í almennari markmið.71 Niðurstaða hans er að almennt orðuð undirliggjandi
grundvallarregla (A) sé það fyrirkomulag sem hentar síbreytilegu viðskiptalífi best til að tryggja
áreiðanleika fjárhagsupplýsinga í ársreikningum. Hann talar þannig fyrir eins konar yfirreglu sem
aðrar reglur þurfa að lúta líkt og reglunni um true and fair view eða glögga mynd. Þá fagnaði
hann tilkomu fráviksreglunnar í IAS 1 sem er fullkomlega í anda hans hugmynda um
hágæðaregluverk.
Mismunandi skoðanir hafa verið meðal fræðimanna um hvort fráviksreglan eigi að vera hluti
af settum reikningsskilareglum og notkun hennar heimil við samningu ársreikninga einstakra
fyrirtækja. Christopher Nobes gagnrýnir Alexander fyrir að hafa ekki gert greinarmun á lögum og
stöðlum, valmöguleikum reikningshaldara og valmöguleikum staðlasetjara og þjóðarrétti annars

70

Reglan um efni umfram form, (e. substance over form) gerir ráð fyrir að ársreikningurinn sýni raunveruleika
undirliggjandi viðskipta og þá gildir einu þótt formið sé annað en efni gefur til kynna.
71 Alexander D. „ A banchmark for the adequacy of published financial statements,“ Accounting and Business Research,
útg. 29, nr. 3, 1999, 252.
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vegar og alþjóðlegum rétti hins vegar.72 Þá er það beinlínis hættulegt ef stjórnendur hafa val um
að víkja reglum staðla til hliðar þar sem slík fráviksregla myndi bjóða heim hættunni á misnotkun
með slæmum afleiðingum fyrir áreiðanleika fjárhagsupplýsinga í ársreikningum (líkt og raunin
var í Ástralíu). Nobes telur engu að síður að fráviksreglan um glögga mynd geti verið nytsamleg
fyrir semjendur reikningsskila og endurskoðendur við að túlka og velja reglur sem henta til
frásagnar á ákveðnum hagrænum atburðum ásamt því að velja viðeigandi reikningshalds meðferð
í tilfellum þar sem engin skráð regla (C) er til staðar og þegar settar eru fram ítarlegri upplýsingar
í skýringum með reikningsskilunum. Notkun fráviksreglunnar til að víkja settum reglum til hliðar
ætti, að hans mati, einungis að vera heimil staðlasetjurum þegar þeir þurfa að setja fram nýjar
reikningsskilareglur sem eru í andstöðu við úreltar lagareglur eða staðla.
Reglur á sviði reikningshalds í Bretlandi hafa þróast frá því að nýjar reglur byggi á góðri
reikningsskilavenju yfir í að nýjar reglur móta góða reikningsskilavenju. Slíkar reglur eru þá settar
af sérstökum nefndum, staðlaráðum, sem ekki er stjórnað af reikningshöldurum eða
endurskoðendum. Alexander telur að slíkar nákvæmisreglur (C) geti aldrei orðið grundvöllur til
að skýra almenna grundvallarreglu (A) líkt og glögga mynd. Í staðinn skýrir hann TFV sem
almenna grundvallarreglu í anda Waltons, þ.e. sjálfstætt standandi grundvallarreglu. Hann gerir
þó ekki greinarmun á (1) þýðingu TFV og (2) hvernig nota á regluna um TFV við samningu
reikningsskila. Útskýring hans á „grundvallarreglunni“ er ekki fullnægjandi grundvöllur að
viðmiði um áreiðanleika ársreikninga:
Þegar ekki er til að dreifa nákvæmum lagareglum, venjum, og ef nákvæmar lagareglur megna ekki að draga fram
áreiðanlega mynd af fjárhagsstöðunni .... þá á að líta framhjá reglum laganna eða ef nauðsyn krefur víkja ákvæðum
þeirra til hliðar. Hvað „áreiðanleg mynd af fjárhagsstöðunni“ þýðir er síðan háð venju og almennu samkomulagi.73

Góð reikningsskilavenja, hvort sem hún er skráð eða óskráð, stjórnast og verður fyrir áhrifum en
ákvarðast ekki nákvæmlega af grundvallarhugmyndinni að baki samningu ársreikninga, þ.e. að
þeir sýni glögga mynd af fjárhagsstöðunni. Hér endurspeglast vandinn í þeirri skoðun að hugtakið
„glögg mynd“, þ.e. áreiðanleg heildarmynd af fjárhagsstöðu félags, er háð góðri
reikningsskilavenju. Góð reikningsskilavenja er hins vegar háð undirliggjandi grundvallarreglu
um glögga mynd. Alexander skilgreinir ekki frekar þessa grundvallarhugmynd um glögga mynd
sem gerir röksemdafærslu hans að hringskýringu, eins og áður segir.

Nobes, C. „Is true and fair of over-riding importance? A comment on Alexander‘s benchmark,“ Accounting and
Business Research, útg. 30, nr. 4, 2000, 307-312.
73 Alexander D. „ A banchmark for the adequacy of published financial statements,“ Accounting and Business Research,
útg. 29, nr. 3, 1999, 241.
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Umfjöllun um siðferðilega þýðingu hugtaksins „glögg mynd“ í reikningsskilum og áliti
endurskoðenda krefst þess að hafa skilning á ólíkri virkni og merkingu þess innan
reikningshaldsins, þ.e. hvernig þetta hugtak er skilgreint, skilið og notað meðal sérfræðinga á sviði
reikningshalds. Þetta þýðir með öðrum orðum að hin „glögga mynd“ er ekki sjálfstætt hugtak og
að við þurfum að skoða reglur, skráðar og óskráðar, ásamt venjum á sviði reikningsskila til að
skilja virkni og merkingu hinnar glöggu myndar út frá sjónarhorni reikningshalds og
endurskoðunar. Ef hugtakið „glögg mynd“ er í raun tæknilegur frasi sem einungis er á færi
kunnáttumanna á sviði reikningshalds og endurskoðunar að skilja þá er sérkennilegt að velja þetta
orðalag þegar veita skal almenningi, þ.e. lesendum ársreikninga, álit á reikningsskilunum.
Sérstaklega þar sem almenningur skilur mæta vel náttúrulega merkingu þess að tala um sanna og
sanngjarna mynd. Hversu vel almenningur á Íslandi skilur og þekkir til lýsingarorðsins „glöggur“
er svo kannski önnur saga. Það færi að minnsta kosti vel á því ef í áliti endurskoðenda væri
einhverjar upplýsingar að hafa um hvað átt er við með þessu orðalagi.
Það veldur ákveðnum vanda þegar við rannsökum hugtakið „glögg mynd“ að reglur á sviði
reikningshalds eru ekki þær sömu milli þjóðríkja og mikilvægisröð reglna er heldur ekki sú sama.
Þetta á sérstaklega við þegar borin eru saman lög í enskumælandi ríkjum (Common Law) og lög
á meginlandi Evrópu (Roman Law).74 Sögulega eru nákvæmar reglur æðri en almennar
grundvallarreglur á meginlandinu sem veldur innbyggðri andstöðu við fráviksregluna í IAS 1 um
glögga mynd. Þetta er m.a. ástæða þess að fráviksreglan um glögga mynd í fjórðu tilskipuninni
var ekki innleidd í þýskan rétt. Ágreiningurinn um valdaröð reglna er oft byggður á misskilningi
á því hvernig nota skuli yfirregluna, þ.e. hina glöggu mynd. Margir fræðimenn telja að einungis
ætti að heimila að víkja sérreglu til hliðar og beita grundvallarreglunni þegar sérreglan leyfir
ekkert svigrúm í túlkun og gefur villandi niðurstöðu. Ef til staðar er frelsi til að túlka sérregluna
þá skal ávallt nýta sér frelsið. Valdaröð reglnanna væri þá þannig að nákvæmar sérreglur séu æðri
en almennar grunnreglur en þegar þarf að útskýra sérregluna þá er litið til grunnreglunnar um
glögga mynd.
Þrátt fyrir að niðurstaðan sé að ekki beri að víkja til hliðar sérreglum með vísan í almennar
reglur um glögga mynd þá ber að líta til frekari röksemda. Til að mynda virðist sem ekki hafi
verið tekið mikið tillit til þeirrar staðreyndar að almennar meginreglur eru langt frá því óþekktar
í meginlandsrétti. Í raun skipa þær mikilvægan sess í réttarkerfi meginlandsins. Sem dæmi um
slíkar almennar reglur er reglan um „Gute Sitten“ eða gott siðferði og „Treu und Glaupen“ eða í
„The main difference between the two systems is that in common law countries, case law — in the form of published
judicial opinions — is of primary importance, whereas in civil law systems, codified statutes predominate. But these
divisions are not as clear-cut as they might seem“. Sótt 26.apríl 2020, https://onlinelaw.wustl.edu/blog/common-law-vscivil-law/
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góðri trú í þýskum rétti. Þessar almennu reglur í þýskum rétti virðast vera mjög sambærilegar við
hugmynd Waltons um öryggisventil fremur en sjálfstæða reglu sem víkur öðrum frá líkt og
hugmynd Alexanders. Þetta segir okkur hins vegar að jafnvel þýsk lög hafa að geyma almennar
grundvallarreglur sem eiga að grípa anda laganna og beita má til að víkja öðrum ákvæðum til
hliðar sérstaklega þegar úrelt lagaákvæði vinna gegn anda laganna. Í slíkum tilfellum heimila
lögin eða jafnvel krefjast þess að viðkomandi reglu sé vikið til hliðar og byggt á almennri
grundvallarreglu sem þannig virkar sem viðbót, öryggisventill, í réttarkerfinu.75 Í raun er slíkur
öryggisventill til staðar í öllum lagakerfum ESB.76
Þannig má segja að undirliggjandi markmið og tilgangur laga, andi þeirra, sé æðri en orðalag
einstakra ákvæða. Virkni og markmið laganna eru áhrif sem löggjafinn vill ná fram með
lagasetningunni. Vilji löggjafans, hvað varðar virkni og markmið laga, er túlkaður út frá ákvæðum
gildandi laga en er jafnframt forsenda þeirra og hefur þannig á sama tíma áhrif á túlkun
lagaákvæða . Þetta þýðir með öðrum orðum að virkni lagareglna er sambærileg við fráviksregluna
um glögga mynd sem hefði gert innleiðingu fráviksreglunnar í fjórðu tilskipuninni óþarfa.
Sögulega séð hafa lagakerfi á meginlandinu byggt á undirliggjandi grundvallarreglum sem
heimila að víkja ákveðnum ákvæðum laga til hliðar með það að markmiði að ná æðri markmiðum
eða tilgangi laganna. Þetta á einnig við um fjórðu tilskipun ESB hvað varðar að bókstafstúlkun á
orðalagi einstakra ákvæða er óviðeigandi.
Annar áhugaverður vinkill á þessu máli kemur í ljós þegar þróun í breskum
reikningsskilareglum er skoðuð. Á meðan TFV er enn talinn heimila að víkja öðrum reglum til
hliðar þá er ekki hægt að segja með ótvíræðum hætti að almennar reglur séu æðri sértækum
reglum. Sem dæmi þá segir í FRS5 (mgr. 42):

Staðlarnir byggja á almennum grundvallarreglum sem eru viðeigandi til að gera grein fyrir efni allra viðskipta.
Aðrir reikningsskilastaðlar, leiðbeinandi reglur staðlanna og hlutafélagalög innihalda almennar grundvallarreglur
sem byggja skal á í ákveðnum aðstæðum eða viðskiptum. Því fylgir að þegar viðskipti falla innan umfangs
staðlana (FRS) og annarra reikningsskilareglna eða laga, þá skal byggja á þeirri reglu sem inniheldur ítarlegust
ákvæði um viðkomandi hagrænan viðburð. Engu að síður má beita ákvæðum hvaða staðals eða laga sem valin eru
á efni viðskiptanna en ekki aðeins á lagalegt form þeirra og af þessari ástæðu verður hið almenna ákvæði FRS5
viðeigandi.77
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Van Hulle, K. „Truth and untruth about true and fair: a commentary on A European true and fair view?,“ European
Accounting Review, útg. 2, nr. 1, 1993, 99-104.
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Öll lagakerfi, þar með talin lög á meginlandi Evrópu, innihalda virkni sem heimilar eða jafnvel
krefst túlkunar á lögunum í andstöðu við bókstaf einstakra lagaákvæða ef bókstafstúlkun
ákvæðisins er augljóslega í andstöðu við anda og tilgang laganna eða vilja löggjafans eða er úrelt.
Slík takmörkuð heimild til að víkja gildandi ákvæðum laga til hliðar til að ná markmiði þeirra er
æðri hinni hefðbundnu túlkun sem, samkvæmt lögum á meginlandinu, gefa sérreglum meira vægi
en almennum reglum. Þessi túlkun á lagareglum er sambærileg við túlkun á hugtakinu „glöggri
mynd“ sem öryggisventli sem notuð er þegar aðrar reglur megna ekki að gefa skýra og áreiðanlega
mynd af fjárhagsstöðu félags. Van Hulle telur hins vegar að slík takmörkuð heimild til að víkja
bókstaf lagagreina til hliðar hafi mun minna gildi en ákvæði fjórðu tilskipunar um að víkja megi
settum reglum til hliðar til að ná glöggri mynd og þannig hafi fráviksreglan raunverulegt sjálfstætt
gildi.78
Almennt er það reglan í breskum rétti að almennar grundvallarreglur eru æðri sérreglum en nú
þegar staðlar Alþjóðlega reikningsskilaráðsins eru sífellt að verða ítarlegri þarf að skoða nýja
nálgun á túlkun þeirra. Það virðist því vera að sá munur sem verið hefur á túlkun reglna, stöðu
þeirra, milli breskra reikningsskilareglna og reglna á meginlandi Evrópu hafi minnkað. Það er þó
óljóst af sögunni að dæma hvort lög á meginlandinu, sérstaklega Þýskalandi, heimili að semjendur
ársreikninga taki ákveðin ákvæði staðla úr sambandi með vísan til almennra grundvallarreglna
sem betur megna að draga fram áreiðanlegar upplýsingar um fjárhagsstöðu viðkomandi
rekstrareiningar. Líklegt er að slík frávik frá settum reglum þurfi stuðning regluvaldsins (þeirra
sem setja reglurnar) eða dómstóla.
Mikilvægasta hluta hins alþjóðlega reikningsstaðals IAS númer 1, út frá rannsókn á glöggri
mynd, er að finna í kaflanum „Overall Consideration“ eða almenn atriði (IAS 1.10-19) og
„Accounting Policies“ eða reikningsskilaaðferðir (IAS 1.20-22). Samkvæmt IAS 1.10 þá á
ársreikningur að innihalda sanngjarnar upplýsingar um fjárhagslega stöðu, afkomu breytingu á
fjárhagslegri stöðu eða sjóðstreymi viðkomandi rekstrareiningar. Staðallinn kemur einnig í veg
fyrir það vandamál að reikningsskilin séu aðeins að hluta til byggð á alþjóðlega regluverkinu með
því að vísa til þess í ársreikningnum að hann sé byggður á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum
(IAS 1.11, 1.14). Þannig er ársreikningur ekki talinn saminn í samræmi við IFRS nema fylgt hafi
verið öllum ákvæðum staðlanna (bannað að handvelja reglur), ásamt leiðbeiningum um notkun
þeirra. Samkvæmt IAS 1 er viðurkennt að við einstakar aðstæður, mjög sjaldgæfar, geti notkun
ákveðinna reglna leitt til villandi eða rangs ársreiknings (IAS 1.16) og virðist krefjast þess að í
slíkum aðstæðum skuli víkja frá viðkomandi ákvæði við gerð reikningsskilanna (IAS 1.13, 1.17
Van Hulle, K. „The true and fair view override in the European Accounting Directives,“ European Accounting
Review, útg. 6, nr. 4, 1997, 711-720.
78

39

og 1.18). Ef stjórnendur komast að þeirri niðurstöðu að fylgni við ákvæði ákveðins staðals leiði
til villandi eða rangrar myndar af fjárhagsstöðunni þarf að skoða viðkomandi skilyrði og tilgang
þeirra og komast að niðurstöðu um af hverju þau ná ekki markmiðum sínum eða eru ekki
viðeigandi í tilviki viðkomandi fyrirtækis (IAS 1.17). Ef vikið er frá ákvæðum ákveðins staðals
þarf að gera skýra grein fyrir ástæðum þess í skýringum og þar með talið hver eru fjárhagsleg
áhrif af því að víkja ákvæðum staðalsins til hliðar (IAS 1.13) og sýna fjárhagsstærðir eins og þær
hefðu verið í samræmi við reglur staðalsins.
Í raun virðist eins og ekki sé gert ráð fyrir að nota þurfi fráviksregluna til að ná glöggri mynd
þar sem viðeigandi notkun á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, með auka skýringum þar sem
þarf, leiðir, í nánast öllum tilfellum, til ársreiknings sem veitir sanngjarna og áreiðanlega mynd
(IAS 1.10) af fjárhagsstöðu viðkomandi rekstrareiningar. IAS krefst ótvírætt að glögg mynd sé
túlkuð út frá gildandi stöðlum og leiðbeiningum með þeim (SIC). Að auki og í samræmi við
ákvæði IAS 1.10 og 1.15 krefst glögg mynd að framsetning fjárhagsupplýsinga, þar á meðal um
reikningsskilaaðferðir, sé með þeim hætti að þær uppfylli skilyrði um að vera viðeigandi,
áreiðanlegar, samanburðarhæfar og skiljanlegar upplýsingar (IAS 1.15). Þannig skilgreinir IAS 1
hvað felst í glöggri mynd og setur fram leiðbeiningar um hvernig ber að túlka hugtakið (fair
presentation). Endurskoðaður staðall IAS 1 er enn skýrari hvað þetta varðar en þar segir (1.10):
Reikningsskilin skulu gefa glögga mynd af fjárhagsstöðu, rekstrarárangrir og sjóðstreymi fyrirtækis. Með
viðeigandi beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla, ásamt viðbótarupplýsingum, þegar þeirra er þörf, er unnt að
fá fram reikningsskil, sem ná því að gefa glögga mynd, í nær öllum tilvikum.

Notkun alþjóðlegra reikningsskilastaðla og leiðbeiningar sem þeim fylgja, ásamt viðeigandi
skýringum, er talin leiða til reikningsskila sem gefa glögga mynd í samræmi við reglurnar. Þannig
veitir endurskoðuð útgáfa IAS 1 skýrari skilgreiningu á hvað felst í hinni glöggu mynd sem
samræmist vel þeirri útfærslu reglna sem falla í flokk (B) og (C) hjá Alexander. Samkvæmt þessari
túlkun er hin „glögga mynd“ ekki sjálfstætt standandi hugtak heldur ber að horfa á anda staðlanna
við túlkun hennar.
Endurskoðaður IAS 1.13 krefur félög um að víkja frá reglum staðlanna þegar stjórnendur
komast að þeirri niðurstöðu að fylgni við reglurnar myndi leiða til svo villandi og rangrar myndar
að hún væru í andstöðu við megin markmið, sem sett er fram í regluverkinu um gerð ársreikninga,
en þó aðeins ef lög krefja eða heimila slíkt frávik frá reglum.79 Þar sem óheimilt er að víkja reglum
staðla eða laga til hliðar er krafist ítarlegra viðbótarskýringa með reikningsskilunum í staðinn. Þá
79
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er áréttað að aðstæður þar sem þörf er til að víkja ákvæðum staðlanna til hliðar séu mjög sjaldgæfar
(IAS 1.13 og 1.16). Komi þær aðstæður upp að víkja þurfi reglum staðlanna til hliðar þarf að láta
ítarlegar og fullnægjandi skýringar fylgja (IAS 1.13).
Þrátt fyrir að regluverk IASC (undanfari IFRS) fjalli um glögga mynd var hugmyndinni um
fráviksreglu hafnað. Upprunalegur IAS 1 (Disclosure of Accounting Policies) var gefinn út 1975
en var snemma sameinaður IAS 5 (Information to be Disclosed in Financial Statement) og IAS
13 (Presentation of Current Assets and Current Liabilities) í einum staðli. Árið 1995 kom út Draft
Statement of Principles (DSOP) sem kom endurskoðað út í júlí 1996. DSOP innihélt ekki vísun í
glögga mynd né heldur var um hana fjallað í athugasemdum sem bárust í tengslum við útgáfuna.
Engu að síður nefndu einstakir umsagnaraðilar að þeir væru fylgjandi upptöku hugtaksins „glögg
mynd“ (TFV/fair presentation) í IAS 1.80 Hin glögga mynd varð þannig að kröfu í ED53.81 Engu
að síður var þar notað orðalagið „present fairly“ og án tilvísunar í „true and fair view.“ Þá fylgdi
tílvísun til hinnar glöggu myndar ekki heimild til að víkja gildandi stöðlum til hliðar. Ástæðan var
að menn töldu ómögulegt að takmarka fráviksregluna við einstakar og mjög sjaldgæfar aðstæður
og að heimildin yrði þannig notuð með mun almennari hætti byggt á túlkun einstakra landa á
„sanngjarnri“ mynd. Slík túlkun þýddi að aðeins væru valdar þær reglur IAS sem hentuðu hverju
sinni sem myndi skaða samanburðarhæfni reikningsskila. Af þessum ástæðum taldi stjórn IASC
að fráviksreglan myndi eyðileggja samanburðarhæfni ársreikninga sem samdir voru í samræmi
við IAS.
Engu að síður var sérstaklega óskað eftir tillögum að því hvernig hægt væri að innleiða
fráviksregluna í staðlana og hvaða reglur skyldu settar varðandi notkun hennar. Um það bil
helmingur umsagnaraðila (breskir, írskir, danskir og svissneskir) lýstu yfir stuðningi við sérstaka
reglu sem heimilaði frávik frá stöðlunum með það að markmiði að ná fram glöggri mynd og
helmingur umsagnaraðila (franskir, þýskir og ástralskir) voru andsnúnir slíkri reglu. Skoðanir
endurskoðunarfyrirtækja voru mismunandi en meirihlutinn var fylgjandi innleiðingu almennrar
fráviksreglu. Athyglisvert var að Deloitte Touche Tomatsu International lagði til að IASC myndi
taka upp sambærilega reglu og gilti í bandarískum stöðlum, þar sem frávik eru afar sjaldgæf en
heimiluð skv. siðareglum endurskoðenda í mjög sérstökum tilvikum.
Eins og reikna mátti með var meirihluti umsagna frá fyrirtækjum hlynntur fráviksreglu og
skipti ekki máli frá hvaða löndum þær umsagnir komu. Fráviksreglan, þ.e. heimild til að víkja frá
80
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gildandi stöðlum með það að markmiði að ná glöggri mynd, var innleidd í alþjóðlega regluverkið
1997. Engin sérstök ástæða var gefin fyrir þeirri breytingu á stöðlunum. Ástralía, Kanada og
Bandaríkin voru mjög mótfallin innleiðingu fráviksreglunnar, Kanada og Bandaríkin óttuðust
misnotkun á reglunni og Ástralía vegna þekktrar reynslu af misnotkun á fráviksreglu í áströlskum
reikningsskilastöðlum (þeir höfðu bannað fráviksreglu í sínum stöðlum árið 1991). Þessi lönd
voru að hámarki tilbúin að samþykkja að óska eftir því að alþjóða samtök endurskoðenda (IFA)
myndu innleiða sérstaka skoðun á frávikum frá alþjóðlegum reikningsskilareglum í alþjóðlegum
stöðlum um endurskoðun. ESB barðist hins vegar fyrir fráviksreglunni til að koma í veg fyrir
misræmi milli fjórðu og sjöundu tilskipunar sambandsins. Þannig að eftir miklar umræður á fundi
í Beijing í júlí 1997 var fráviksreglan innleidd í IAS 1. Fráviksreglan var engu að síður talin
óásættanleg af Verðbréfaeftirliti Bandaríkjanna (SEC). Í maí 2002 var IAS 1 gefinn út með
nákvæmum leiðbeiningum um hvað fælist í glöggri mynd, auknum kröfum um skýringar og
frekari takmörkunum á notkun fráviksreglunnar.82
Alexander leggur til að í IAS 1 verði viðurkennt að fráviksreglan í staðlinum sé æðri öðrum
reglum, sé sjálfstætt standandi grundvallarregla (A).83 Eins og bent hefur verið á þá segir skýrt í
IAS 1 að beita skuli fráviksreglunni í þeim tilvikum þegar aðrar reglur leiða til villandi eða rangrar
niðurstöðu. Þannig er það staðfest að grundvallarreglan (A) er æðri nákvæmnisreglum staðalsins
(C). Þrátt fyrir að aðrir styðji túlkun Alexanders þá má færa rök fyrir því að fráviksreglan í IAS 1
sé ekki regla af þeirri tegund sem Alexander lýsir, sem „sjálfstætt standandi grundvallarreglu“
(A). Hún er heldur ekki regla eins og Walton lýsir sem sjálfstæð æðri regla. Hún er almennur
öryggisventill sem grípa á anda laganna og endurspeglar vilja staðlasetjara og er þannig fremur
notuð sem túlkun á settum reglum en sem regla í sjálfu sér.
Samkvæmt Evans er fráviksregla IAS 1 ekkert annað en öryggisventill og svipar þar til túlkunar
á „present fairly“ í bandarískum stöðlum eða þýskri túlkun á „glöggri mynd“ fremur en túlkun
samkvæmt fjórðu tilskipun ESB. Engu að síður hefur orðalagið „...glögg mynd í samræmi við
góða reikningsskilavenju...“ verið hluti af orðalagi í skýrslu endurskoðenda frá árinu 1939 í
Bandaríkjunum og gengt því hlutverki að veita álit um fylgni við reikningsskilareglur og með
þeim hætti mótað þá ábyrgð sem endurskoðendur bera. Þannig er líklegt að bandarískir
endurskoðendur myndu ekki árita reikningsskil þar sem reglan um „glögga mynd“ væri notuð til
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Alþjóðlegar endurskoðunarreglur (Statement on Auditing Standards (SAS)) nr. 9 skilgreinir
hvað felst í „glöggri mynd í samræmi við góða reikningsskilavenju“ og veitir upplýsingar um
stigveldi reglna innan góðrar reikningsskilavenju ásamt því að vera leiðbeinandi um hvernig skuli
bregðast við þegar skortur er á reglum um ákveðin hagræn viðskipti. Félag löggiltra
endurskoðenda í Bandaríkjunum (American Institute of Cerdified Public Accountants (AICPA))
gerir ráð fyrir möguleikanum að notkun á settum reikningsskilareglum og góðri
reikningsskilavenju geti í afar óvenjulegum aðstæðum leitt til villandi eða rangra ársreikninga sem
fræðilega gæti leitt til þess að nauðsynlegt væri að víkja reglunni til hliðar eða hunsa hana að
teknu tilliti til mjög strangra skilyrða.85 Í reynd hefur þessi heimild aldrei verið nýtt við gerð
ársreikninga í Bandaríkjunum.86 Þannig er hægt að halda því fram að skilyrðið um „glögga mynd“
(fair presentation) sé óvirkt í bandarískum stöðlum. Andstaða hefur verið við hugmyndir um að
„glögga mynd“ fari úr orðalagi í áliti endurskoðenda og endurskoðunarstaðlar búa því enn að reglu
sem heimilar frávik frá settum reikningsskilareglum við mjög sértækar aðstæður.87 88
Stærsti munurinn á bandarískum reikningsskilareglum (GAAP, Generally Accepted
Accounting Principles) og alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS, International Financial
Reporting Stendards) er að IFRS byggir á hugmyndinni um anda reglnanna eða undirliggjandi
grundvallareglu, þ.e. „principle-based“ meðan GAAP horfir strangt til orðalags reglnanna (líkt og
skattalög) og er „rule-based.“ Reglumiðað kerfi eins og US GAAP er strangara og býður upp á
minna svigrúm til túlkunar meðan regluverk sem ber að túlka út frá grundvallarreglu (anda
regluverksins) gefur færi á meiri sveigjanleika eða túlkun á reglunum. Alþjóðlega
reikningsskilakerfið hefur þróast í átt til meira reglumiðaðs kerfis og frá grundvallarreglunum með
umtalsvert fleiri blaðsíðum af reglum. Sú þróun er ekki endilega góð enda veldur hún þröngri
laga- og regluhyggju sem er andstætt þeim tilgangi reikningsskilareglna að vera stuðningur og
viðmið fyrir þann sem vill verja þá eiginleika frásagnarinnar sem felast í hinni glöggu mynd.

Alexander, D. og Archer, S. „On the myth of ´Anglo-Saxon´ financial accounting“ International Journal of
Accounting, útg. 35, nr. 4, 2000, 539-557.
85 Evans. L. „The true and fair view and the ´fair presentation´override of IAS 1,“ 320.
86 Van Hulle, K. „The true and fair view override in the European Accounting Directives“, European Accounting Review, útg.
6, nr. 4, 1997, 718.
87 Árið 1978 lagði Cohen Commission (nefnd um ábyrgð endurskoðenda) til að hugtakið „glögg mynd“ (fair
presentation) yrði fellt út úr orðalagi í áliti endurskoðenda þar sem það var talið óljóst og leiddi til misskilnings. Árið
1980 brást bandaríska staðlaráðið við ábendingunni og gaf út drög að staðli sem felldi orðalagið „glöggt“ (fairly) út úr
áliti endurskoðenda. En í ljósi mikilla andstöðu í umsagnarbréfum dró það staðalinn til baka, (McEnroe, J.E. og Martens,
1998).
88 David Cairns. Applying International Accounting Standards, önnur útgáfa, kafli 8, London: Butterworths, 1999.
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Flestir sem fjalla um hugtakið „glögg mynd“ og fráviksregluna telja að heimildin til að víkja
stöðlum til hliðar sé til staðar en túlka hana sem heimildarákvæði en ekki skyldu. Notkun á
alþjóðlegum reikningsskilastöðlum, leiðbeinandi reglum með þeim og regluverki alþjóðlegu
reikningsskilanefndarinnar, IFRS, leiðir sjálfkrafa til glöggrar myndar án þess að slá þurfi
einhverja varnagla eða að þörf sé á einhverjum öryggisventli líkt og tilgangur fráviksreglunnar er
að mati Evans.
Samanburður á fráviksreglunni í IAS 1 við regluna um glögga mynd í fjórðu tilskipun ESB,
breskar, þýskar og bandarískar reikningsskilareglur styður þá túlkun að um öryggisventil sé að
ræða en ekki almenna sjálfstætt standandi reglu. Því hefur verið haldið fram að reglan um glögga
mynd í fjórðu tilskipuninni og breskum stöðlum eigi sér skilgreiningu sem er sjálfstæð og óháð
reglum á sviði reikningshalds. Framangreindur samanburður færir hins vegar rök fyrir því að þetta
sé ekki tilfellið í bandarískum reglum um „present fairly“ og þýskum lögum né heldur hvað varðar
skilgreiningu fráviksreglunnar í IAS 1. Öll þessi regluverk skilgreina eða setja ramma um túlkun
glöggrar myndar með vísan í reglur af tegund (B) og (C). Þetta er sérstaklega skrifað inn í þýsk
lög, þ.e. glögg mynd í samræmi við þýskar reikningsskilareglur (þ.e. tilvísun í hvernig beri að
skilja og nota regluna um „true and fair view“) og eins í bandarískum stöðlum þar sem segir
„present fairly in conformity with GAAP.“ Sambærilegt orðalag er notað í endurskoðuðum IAS
1.10 til að skýra þýðingu „glöggrar myndar“ ...represent faithfully ... in accordance with....“ IAS
1 krefst þess að glögg mynd sé túlkuð á grundvelli gildandi tilmæla alþjóðlegu
reikningsskilanefndarinnar og leiðbeinandi reglna (SIC). Þá segir bæði í IAS 1 og bandarískum
stöðlum að vöntun á reikningsskilareglu þurfi að skýra með vísan til gildandi reglna sem styður
þá túlkun að nota skuli gildandi regluverk til að skýra hvað hugtakið „glögg mynd“ merkir.
Síðast en ekki síst þá eru skilyrði fráviksreglunnar í IAS 1 önnur en skilyrði fráviksreglunnar í
fjórðu tilskipuninni og breskum lögum (UK Companies Act) þar sem skilyrði fyrir fráviki gildandi
reglu eru sett fram með mun óskýrari og ónákvæmari hætti. Fráviksreglan í IAS 1 virðist vera
meira í ætt við bandaríska staðla og þýsk lög þar sem frávik gildandi reglna er fræðilega mögulegt
á sama tíma og ekki er ætlast til að það sé virkjað nema í mjög sjaldgæfum
undantekningartilvikum sem hæpið er að eigi sér nokkurn tíma stað – þannig er reglan fyrst og
fremst lagalegur öryggisventill, nokkurs konar afgangsstærð. Þá er líklegt vegna áhrifa af
málssóknum og regluhyggju eftirlitsnefnda með reikningsskilum, (Financial Reporting Review
Panel á Bretlandseyjum), sem gefa álit í dómsmálum, að enn muni draga úr vægi fráviksreglunnar
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fyrir semjendur reikningsskila en reglan verði áfram notuð af þeim sem setja reglur á sviði
reikningsskila.89
Eins og fjallað hefur verið um hér að framan þá er túlkun og notkun fráviksreglunnar í fjórðu
tilskipuninni mismunandi milli ríkja innan ESS svæðisins. Slíkt misræmi grefur undan
samanburðarhæfni reikningsskila og virðisrýri þau sem áreiðanlega forsendu viðskipta. Slíkt
misræmi dregur verulega úr gæðum alþjóðlega regluverksins sem alþjóðlegs tungumáls viðskipta
á sífellt opnari alþjóðlegum fjármagnsmörkuðum þar sem samanburðarhæfni og gagnsæi eru í
fyrirrúmi. IFRS tryggir fágað, ítarlegt og heildstætt kerfi reglna með færri valmöguleikum en
tilskipanir ESB buðu upp á. Að mati Evans er því minni þörf á virkri fráviksreglu í
reikningsskilastöðlum en áður var.
Álykta má eftirfarandi: (i)(a) þrátt fyrir að sögulega séu sérreglur æðri almennum reglum í
meginlandslöggjöf þá er fráviksreglan um glögg mynd í IAS 1 samrýmanleg þessum lagakerfum
svo lengi sem fráviksreglan er aðeins túlkuð sem öryggisventill nokkurs konar heimspekileg
nálgun á anda staðlanna og til hvers er ætlast af þeim. (b) Í breskum stöðlum eru sérreglur einnig
æðri almennum reglum þrátt fyrir andstæða hefð hvað varðar lagareglur. (ii) Glögg mynd (fair
presentation) er ekki nothæf viðmiðun við gerð ársreikninga í samræmi við alþjóðlega
reikningsstaðla án þess að hún sé skilin og skilgreind í samræmi við regluverkið í heild. Hugtakið
er ekki sjálfstætt standandi né túlkanlegt án tilvísunar í reglur staðlanna í heild. IAS 1 skilgreinir
hvað glögg mynd þýðir með vísan í ákvæði staðlanna. Hugtakið „glögg mynd“ skal skilgreint í
samræmi við regluverkið í heild og góða reikningsskilavenju (B reglu) á sama tíma og fylgni við
reglurnar (C regla) leiðir til framsetningar sem á að framkalla glögga mynd. Skilgreiningin á
hugtakinu „glögg myndi“ í IAS 1 er sambærileg við skilgreiningu og notkun á „present fairly“ í
bandarískum stöðlum og virkni hugtaksins „glögg mynd“ í þýskum lögum einnig. Til viðbótar þá
er grundvallarregla um glögga mynd ónothæf án stuðnings og tilvísunar í ítarlegt staðlakerfi eða
nákvæmnis reglur, þ.e. án anda staðlanna og væri því þýðingarlaus án tilvísunar í slíkar reglur.
Því hefur verið haldið fram að glögg mynd samkvæmt fjórðu tilskipuninni og sambærileg regla
í breskum stöðlum hljóti að vera sjálfstætt standandi regla utan staðlakerfisins. Hér er því haldið
fram að slík regla um glögga mynd geti aðeins staðið sjálfstætt þegar um er að ræða kerfi reglna
sem ekki er heildstætt og hefur fáar reglur og býður upp á marga valmöguleika. Slíkt á hvorki við
um IAS eða breska staðla. Hefði verið gert ráð fyrir því að reglan um glögga mynd í IAS 1 væri
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FRRP, eftirlitsaðili með endurskoðendum, reikningshöldurum og virðismats sérfræðingum. Setja reglur. Markmið að tryggja
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sjálfstætt standandi regla án tilvísunar í reikningsskilareglur og reikningsskilastaðla myndi það
leiða til vandræða í alþjóðlegu samhengi þar sem heimspekileg skilgreining á hugtökunum
„glöggur“ „sanngjarn“ „fairness“ án stuðnings af heildstæðu regluverki eða stöðlum myndi
sveiflast mjög mikið. Slíkt væri skaðlegt ekki aðeins fyrir alþjóðlega samhæfingu á reikningshaldi
heldur og fyrir virkni alþjóðlegra fjármagnsmarkaða. (iii) Byggt á framangreindum rökum og
rannsókn á orðalagi í IAS 1 og samanburði við tengd hugtök má álykta að eðli fráviksreglu IAS
1 sé, eða ætti að vera, skilgreint þrengstu mögulegu skilgreiningu, þ.e. sem öryggisventill fremur
en sjálfstætt standandi undirliggjandi grundvallarregla. Sem öryggisventill myndi reglan vera
varnagli gegn blygðunarlausri rangtúlkun á texta staðlanna sem ekki væri í samræmi við anda
þeirra og efni.
Reikna má með að skilningur á grundvallar hugtökum eins og „glögg mynd“ og „sanngirni“
sem notuð eru í tungumáli reikningsskila verði seint fullkomlega sá sami. Skilningur á slíkum
hugtökum er afstæður að einhverju marki og háður menningu og siðvenjum í hverju landi sem
halda munu sínum sérkennum um ókomna framtíð og kannski sem betur fer. Það þýðir þó ekki að
rétt sé að fórna möguleikanum á notkun fráviksreglunnar til að taka á mjög sjaldgæfum málum
þar sem fylgni við sérreglur (C) leiðir til villandi myndar nema markmiðinu um hina glöggu mynd
sé fórnað á sama tíma.

3

kafli – Hin glögga mynd

Eini tilgangurinn með samningu ársreikninga er að draga upp glögga og upplýsandi mynd af
fjárhagsstöðu ákveðinnar rekstrareiningar. Í lögum um ársreikninga er hugtakið „glögg mynd“
skilgreint þannig:

Glögg mynd felst í áreiðanlegri framsetningu á áhrifum viðskipta, öðrum atburðum og skilyrðum í samræmi
við skilgreiningar og reglur um skráningu eigna, skulda, tekna og gjalda sem fram koma í lögum þessum,
reglugerðum og settum reikningsskilareglum. 90

Þannig skal ársreikningur félags veita upplýsingar um afkomu á ákveðnu tímabili, efnahag á
ákveðnum tímapunkti og breytingu á fjárhagsstöðu frá einum tímapunkti til annars. Settar
reikningsskilareglur og lög eiga að hjálpa til við að ná þessu markmiði og víkja skal ákvæðum
þeirra til hliðar megni þær ekki að draga fram glögga mynd. Fráviksreglan er bæði tíunduð í

90

Lög um ársreikninga nr. 3/2006, 2. gr., 20. tl.
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regluverkinu sjálfu, alþjóðlegum reikningsskilastöðlum og í lögum. Þannig er það mikilvægt að
láta ekki kröfur um fylgni við settar reikningsskilareglur eða reglur laga um framsetningu
ákveðinna hagrænna atburða blinda sýn okkar á lykilhlutverk ársreikningsins og í raun einu
ástæðu þess að hann er yfir höfuð saminn sem er að gefa glögga mynd af fjárhagsstöðunni í
töluyfirlitum ársreikningsins og skýringum með honum.

„Grundvallarspurningin er hvort

ársreikningurinn er upplýsandi, en það er eini tilgangur hans“91 Í ljósi þessara afdráttarlausu
yfirlýsingar um tilgangsleysi þess að semja ársreikninga ef sú mynd sem þeir gefa af
fjárhagsstöðunni er bjöguð er nauðsynlegt að skoða hvernig menn túlka hugtakið „glögg mynd“,
hver er virkni þess og mismunandi merking. Hvað eiga menn í raun við með þessu hugtaki þegar
fjallað er um ársreikninga? Hvaða þýðingu hefur hugtakið í huga leikmanna?
Í fyrsta lagi þá má segja að þrátt fyrir að reikningsskil fjalli öðrum þræði um tölur þá eru þau
ekki nákvæmnisvísindi. Hin glögga mynd snýst sem sagt ekki um að semjendur reikningsskilanna
reikni rétt eða færi jafnt í hægri og vinstri dálkinn, debet og kredit. Án þess að draga úr vægi
nákvæmni í reikningshaldinu er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir að forsendur reikningsskila
eru ekki síður háðar reikningshaldslegu mati og þannig byggja þau ávallt að einhverju marki á
dómgreind og þekkingu þeirra sem semja reikningsskilin og þeirra sem gefa álit á þeim.92 Ábyrgð
endurskoðenda felst í áliti þeirra á reikningsskilin, endurskoðunarálitinu. Í álitinu nota þeir
hugtakið „glögg mynd“ til að lýsa fjárhagsstöðu viðkomandi rekstrareiningar og segja að
ársreikningurinn gefi glögga mynd af stöðunni í samræmi við settar reikningsskilareglur. En hvað
þýðir þetta í raun? Eru mismunandi væntingar meðal lesenda á þessu orðalagi? Fyrir hvern er
myndin í ársreikningnum glögg?

3.1 Virkni hinnar glöggu myndar
Í fræðigreinum sem fjalla um hugtakið „glögg mynd“ má sjá að hugtakið er notað víða innan
reikningshalds og endurskoðunar og undirliggjandi merkingar þess skarast hver við aðra. Hér
verður gerð grein fyrir virkni hugtaksins út frá fimm mismunandi forsendum sem Tom Campbell
fjallar um í bókinni Ethics and Auditing.93 Hér er virknin nefnd eftir röksemdum sem liggja að
baki henni: (1) fráviksrökin (override function), (2) skýringarrökin (supplementation function),

Alexander, D. og Jermakowicz, E. „A True and Fair View of the Principles/ Rules Debate“, ABACUS, útg. 42, nr. 2,
2006, 132.
92 Reikningshaldslegt mat er í eðli sínu nálgun sem er háð óvissu sem nauðsynlegt er að endurskoða eftir því sem frekari
upplýsingar koma í ljós.
93 Campbell, T. „True and fair to whom?: a philosopical approach to auditing,“ í T Campbell og KA Houghton, Ethics
and Auditing, kafli 5, ANU Press, Canberra, Ástralía, 2005, 85-106.
91
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(3) túlkunarrökin (interpretive function), (4) lagarökin (legitimation function) og (5)
réttlætingarrökin (justifying function).

3.1.1 Glögg mynd æðri lögum og stöðlum – fráviksrökin
Fráviksrökin líta á hugtakið „glögg mynd“ sem undirliggjandi meginreglu sem er æðri regla en
aðrar reglur regluverksins og hefur þannig vald til að víkja öðrum reglum til hliðar hvort heldur
það eru lög, staðlar eða leiðbeinandi reglur. Segja má að fráviksreglan um glögga mynd innifeli
skilyrðislaust skylduboð í anda kantískrar siðfræði sem gefur henni sjálfstæði frá öllum öðrum
reglum regluverksins þegar kemur að því að verja hlutverk ársreikninga og viðhalda trausti til
innihalds þeirra. Þannig gerir hún kröfu til semjenda reikningsskila að þeir víki settum reglum til
hliðar með það að markmiði að þau endurspegli glögga mynd. Þessi virkni hugtaksins snýr að
semjendum reikningsskila, endurskoðendum, staðlasetjurum (þeim sem setja reglur á sviði
reikningsskila og endurskoðunar) og dómstólum. Fráviksreglan við samningu reikningsskila er
lagaregla í Bretlandi, þrátt fyrir að hún sé í raun ekki heimil samkvæmt breskum
reikningsskilastöðlum, Hong Kong og Singapúr og mögulega samkvæmt fjórðu tilskipun
Evrópusambandsins. Reglan er hins vegar ekki heimil í Ástralíu (hún var heimil þar en hefur nú
verið bönnuð) né Bandaríkjunum þar sem krafist er fylgni við setta reikningsskilastaðla sem litið
er á sem ákvarðandi reglur. Í þeim löndum þar sem fráviksreglan er heimil er nokkuð breytilegt
við hvaða aðstæður henni er beitt og hvaða skyldur hvíla á endurskoðendum um að upplýsa um
slík frávik frá stöðlum og skýra áhrif þeirra á reikningsskilin.
Tilgangur fráviksreglunnar er að verja sannleikann með þeim aðferðum sem þarf gegn því að
falla fyrir settri reglu sem er úrelt eða nær ekki af ábyggilegum ástæðum að segja frá þeim
viðskiptum sem fjallað er um á viðeigandi og skiljanlegan hátt sem veldur bjagaðri útkomu. Sá
sem hefur næga þekkingu og hæfni á sviði reikningsskila og hefur meginregluna um glögga mynd
í heiðri þarf í raun ekki að kunna skil á fleiri reglum enda gæti hann samið allt regluverkið og er
þannig fræðilega séð yfir það hafinn. Fræðilega séð er þetta reglan sem myndi „bjarga“
ársreikningnum og tryggja að spágildi innihaldsins væri eins nálægt sannleikanum og nokkur
kostur er á hverjum tíma. Reynslan kennir okkur að hneigðir manna geta verið agalausar og
óbeislaðar og því ekki að ástæðulausu að margir óttist að slík yfirregla gæti orðið mjög skaðleg í
höndum stjórnenda, þeirra sem semja reikningsskilin.
Öðru máli gegnir um notkun fráviksreglunnar í endurskoðun en reglan er til að mynda heimiluð
samkvæmt siðareglum bandarískra endurskoðenda í mjög sérstökum tilvikum, þrátt fyrir að henni
hafi í raun aldrei verið beitt og virkar því sem eins konar öryggisventill með það að markmiði að
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grípa anda reglnanna og verja glögga mynd fyrir ófyrirséðum og ólíklegum aðstæðum. Það færi
vel á því að endurskoðendur myndu beita fráviksreglunni við ákveðnar sjaldgæfar aðstæður þar
sem mikilvægt væri að draga fram annað sjónarhorn af stöðu og styrk félagsins. Slík notkun
byggði þá á ígrundaðri dómgreind endurskoðenda og myndi einskorðast við þau tilvik þar sem
þeir meta aðstæður þannig að gildandi reglur nái ekki að framkalla glögga mynd. Endurskoðandi
Írlandsbanka hefði til að mynda geta upplýst lesendur í áritun sinni á ársreikning bankans um þá
vitneskju sína að settar reglur heimiluðu ekki virðisrýrnun á lánum ef ekki væri um vanskil að
ræða og möguleg áhrif þess á mat á lánasöfnum, afkomu og efnahag.94 Endurskoðendur bankanna
á Íslandi hefðu með sama hætti getað beitt fráviksreglunni í áritun sinni á ársreikning bankanna
fyrir hrun og vakið athygli á verulegu ofmati lánasafna, uppbyggingu „eigin fjár“ og fleiri atriðum
sem bjöguðu hina glöggu mynd og eyðilögðu spágildi ársreikninganna.95

3.1.2 Glögg mynd sem viðbót – skýringarrökin
Notkun hugtaksins „glögg mynd“ sem viðbótarskýringu í reikningsskilum er nátengd
fráviksreglunni hvað viðkemur þeim aðstæðum þar sem reglunni er beitt. Munurinn felst í
viðbrögðum við getuleysi settra reglna til að framkalla skýra mynd. Í stað þess að víkja gildandi
reglum til hliðar vegna annmarka að þessu leyti og nota aðrar betur viðeigandi aðferðir til að verja
sannleikann, líkt og háttur fráviksreglunar er, þá krefur hún semjendur reikningsskila um að setja
fram viðeigandi viðbótarskýringar til að upplýstur lesandi hafi fullnægjandi upplýsingar í
skýringum með ársreikningnum til að framkvæma sína eigin rannsókn og mögulega aðlaga
útreikninga í töluyfirlitunum til að greina áhrif þess á ársreikninginn að gildandi regla er að
einhverju leyti vanhæf til að framkalla áreiðanlega mynd.
Þessi virkni hugtaksins gefur endurskoðanda reikningsskilanna og öðrum ytri eftirlitsaðilum
(varðhundum almannahagsmuna) kost á að virkja ábyrgð sína á áreiðanleika reikningsskila
félagsins með því að vekja athygli á óvenjulegum liðum í ársreikningnum, sérstakri óvissu eða
áhyggjum af aðferðum við framsetningu reikningsskilanna. Aðferðum sem eru í samræmi við lög
en eru líklegar í þessu einstaka tilviki til að valda bjagaðri mynd af fjárhagsstöðu félagsins vegna
þess að viðskiptin sjálf eða aðstæðurnar eru óvenjulegar að einhverju leyti. Nýti endurskoðandi
þessa virkni hugtaksins „glögg mynd“ til að setja fram viðbótarskýringar þarf hann jafnframt að
veita fullnægjandi upplýsingar um ástæður og möguleg áhrif á reikningsskilin sem þessar sérstöku

Sjá viðauka undir nafninu „Írlandsbanki.“ um nauðsyn þess að byggja að nýju upp trúverðugleika á stétt
endurskoðenda, hefja til virðingar meginregluna um glögga mynd í stað blindrar fylgni við bókstaf reikningsskilareglna.
95 Sjá viðauka undir nafninu „Hrunið – hrun íslenska fjármálakerfisins 2008.“ Eigið fé bankanna var verulega oftalið í
undanfara Hrunsins. Ástæðan fólst ekki í blindri fylgni við ákvarðandi reglur heldur þvert á móti í því að almennar
reikningsskilareglur voru brotnar eða a.m.k. túlkaðar í andstöðu við Anda regluverksins.
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aðstæður framkalla. Hér er því um að ræða áhrif á reikningsskilin sem sjást ekki í töluyfirlitunum
sjálfum (ekki gerðar leiðréttingar eins og í tilfelli fráviksreglunnar) en vakin er athygli á með
skýrum hætti í reikningsskilunum. Slík virkni á hugtakinu „glögg mynd“ er í samræmi við
alþjóðlega reikningsskilastaðla sem gera beinlínis ráð fyrir viðbótarskýringum þegar þeirra er þörf
til að ná markmiðinu um glögga mynd. Þá myndu viðbótarskýringar frá óháðum endurskoðanda
auka upplýsingagildi áritunar endurskoðenda til muna og væri í samræmi við hugmyndina um að
endurskoðandi gefi álit um að ársreikningurinn veiti áreiðanlegar og sanngjarnar upplýsingar, gefi
glögga mynd.

3.1.3 Glögg mynd sem túlkun reglna – túlkunarrökin
Þegar reglan um glögga mynd er notuð sem túlkunarregla þá er litið á hugtakið sem hluta af
undirliggjandi meginreglum þegar túlka þarf gildandi staðla og reglur sem notaðar eru við
samningu reikningsskila og endurskoðun, þegar merking og virkni þeirra er óviss vegna tvíræðni,
ónákvæmni eða annars óskýrleika. Hér á reglan sérstaklega vel við þegar ákveða þarf undir hvaða
flokk reglna í stöðlunum ákveðin hagræn viðskipti falla eða falla ekki og kemur þar í veg fyrir
skapandi reikningsskil eða bókhaldsleikfimi af ýmsum toga. Þessi virkni hugtaksins getur líka
nýst vel til að koma í veg fyrir skáldskap þegar reglur eða aðferðir skortir í staðlana en heimilar
ekki að breyta gildandi reglum sem eru skýrar og ótvíræðar.
Rétt er að líta á túlkunarvirkni glöggrar myndar sem staðfestingu á ákveðnu viðhorfi til
staðlanna, horfa á þá sem tilraun til að gefa traustan grundvöll að meginmarkmiðinu um sanna og
sanngjarna framsetningu, fremur en takmarkanir á því að „góður“ reikningshaldari geti á
ósiðlegan hátt stjórnað innihaldi og framsetningu ársreikningsins til að þjóna sem best
hagsmunum stjórnenda félagsins og stærstu eigenda þess. Sönn og heiðarleg virðing fyrir
stöðlunum þ.e. fylgni við „anda“ þeirra fremur en „bókstaf“ þýðir ekki að víkja megi frá reglunni
þegar það hentar eða laumast megi framhjá henni með því að upphugsa sniðugan, oft
óheiðarlegan, misskilning á reglunni, heldur að túlka þurfi viðkomandi reglu í samræmi við
upprunalegan tilgang þegar merking hennar við ákveðnar aðstæður er háð vafa.
Notkun meginreglunnar um glögga mynd við túlkun á gildandi reikningsskilareglum er sú
virkni hugtaksins sem mest er notuð í störfum endurskoðenda enda bæði rétt og eðlilegt að upp
komi rökræður milli stjórnenda og endurskoðenda um hvernig skuli túlka orðalag og efni gildandi
staðla eða hvort gildandi regla eigi hreinlega ekki við í ákveðnum aðstæðum. Þessi birtingarmynd
hugtaksins á því vel við þá hugmynd að byggja á efni hinnar skráðu reglu fremur en formi og ná
þannig fremur anda regluverksins en bókstaf og virkar þannig sem vörn gegn þröngri regluhyggju.
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3.1.4 Glögg mynd sem lagaregla – lagarökin
Lagarökin líta á glögga mynd sem skyldu endurskoðenda til að veita álit, til viðbótar við
staðfestingu á fylgni við settar reglur, um að endurskoðunargögnin endurspegli sanna og
sanngjarna mynd af fjárhagslegri stöðu félagsins. Hér snýr skilningurinn á „glöggri mynd“ öðrum
þræði að samfélagsábyrgð endurskoðandans og staðfestingu hans á lögmæti þeirrar starfsemi sem
félagið stundar. Lagarökin virka sjálfstæð gagnvart fráviksrökunum (1) og túlkunarrökunum (3)
hvað varðar að þau krefjast sérfræðiálits á því hvort framlagðir ársreikningar veiti áreiðanlega
mynd af fjárhagsstöðu fyrirtækis, þrátt fyrir að þau geti verið skilin sem viðbót við skýringarrökin
(2). Lagarökin gætu þýtt að semjendur ársreikninga þyrftu að veita auknar skýringar um hvort
fylgni við gildandi reikningsskilastaðla tryggi með fullnægjandi hætti sanngjarna mynd af stöðu
félagsins, annars virka þau aðallega sem lögformleg staðfesting á ársreikningnum í gegnum ytri
staðfestingu á áreiðanleika hans og réttmæti. Lagarökin hafa þannig að gera með þá faglegu- og
samfélagslegu ábyrgð sem í endurskoðun felst með ytri óháðri staðfestingu fyrir fjárfesta og
samfélagið í heild um að reikningsskilin gefi glögga mynd af starfseminni. Þau virka sem framlag
til samfélagsins og pólitískra aðila um heilbrigði viðskipta í efnahagskerfinu. Þá snúa lagarökin
að staðfestingum sem liggja í vinnupappírum endurskoðandans og að þar megi finna fullnægjandi
forsendur fyrir faglegum vinnubrögðum í samræmi við lög og reglur.

3.1.5 Glögg mynd sem grundvöllur reglna – réttlætingarrökin
Ólíkt síðustu þremur tegundum af virkni „glöggrar myndar“ sem líta á hugtakið sem virkt í
endurskoðunarferlinu, varða réttlætisrökin notkun hugtaksins til að ákveða og réttlæta hvaða
staðlar og lagareglur, sem hvíla á góðri reikningsskilavenju, ætti að taka upp og innleiða í
regluverkið. Hér virkar hugtakið því sem réttlæting fyrir stöðlunum og gagnrýni á þá, ekki til að
víkja þeim frá, túlka þá né skýra.
Réttlætingarrökin virkja hugtakið „glögg mynd“ til að réttlæta eða færa rök gegn reglum og
stöðlum sem eru innleiddir af opinberum aðilum (sem grundvöllur innihalds og framsetningar á
ársreikningum sem lögbundið er að endurskoða), með því að gera tillögu að orðalagi staðalsins
eða lagareglunnar sem byggð er á staðlinum. Þessi virkni glöggrar myndar snýr ekki endilega að
notkun hugtaksins við staðla- og reglusetninguna, heldur virkar hún sem grundvallarröksemd með
eða móti upptöku tiltekinna reglna.
Réttlætingarrökin eru víða í fræðunum með villandi hætti skilgreind líkt og fráviksrökin.
Mögulega má rekja ástæðuna til þess að staðlasetjarar geta notað hugtakið „glögg mynd“ til að
skrifa staðla sem eru í andstöðu við gildandi lagareglur, þ.e. yfirskrifa í raun gildandi lagareglur.
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Slíkir árekstrar um hvaða regla eigi að gilda (staðlarnir eða lögin) eru allt annars eðlis en þegar
semjendur reikningsskila og endurskoðendur víkja gildandi reglum til hliðar hvort heldur þær eru
upprunar í regluverki reikningshalds eða eru samkvæmt gildandi lögum. Réttlætingarrökin snúa
þannig að notkun staðlasetjara og löggjafans á hugtakinu „glöggri mynd“ við samningu
reikningshalds- og endurskoðunarstaðla, réttlæta slíkt ferli, og eru allt annars eðlis en sú virkni
hugtaksins að heimila semjendum reikningsskila og endurskoðendum að víkja frá settum
reikningsskilareglum og lögum.

3.2 Margir svipir hinnar glöggu myndar
Hugtakið „glögg mynd“ á sér nokkra svipi. Hér að neðan verður grein gerð fyrir þremur ólíkum
merkingum hugtaksins sem Campbell gerir grein fyrir og ég hef kosið að nefna: (1)
vildarmerkingin – fylgnirökin (positivist meaning), (2) hagræna merkingin – raunveruleikarökin
(economic reality meaning) og (3) náttúrulega merkingin – frummyndarökin (ordinary and natural
meaning).96

3.2.1 Vildarmerkingin – fylgnirökin
Fylgnirökin eða vildarmerkingin á hugtakinu „glögg mynd“ jafngildir inntakinu í sannri og
sanngjarnri mynd með vísan til fylgni við gildandi reikningsskilavenjur og lagaákvæði.
Vildarréttur reynir að skilgreina lögin án þess að sjá þau í siðferðilegu samhengi og horfir í raun
aðeins á tæknilegt gildi þeirra.97 Hér er hugtakið samheiti yfir allar reglur og staðla sem eru
ákvarðandi um reikningshaldslega meðferð. Það er glögg mynd ef ársreikningurinn er saminn í
samræmi við settar reikningsskilareglur og hin glögga mynd í áliti endurskoðenda er afrakstur
endurskoðunar sem framkvæmd er í samræmi við reglur um góða endurskoðunarvenju. Skilyrðið
um „fylgni“ á síður við þegar venjan byggir á almennum meginreglum (óskráðri en góðri
reikningsskila- endurskoðunarvenju), sem á rætur í dómgreind, og á fremur við þegar venjan
byggir á skýrum reglum, fylgni byggð á hlutlægu mati.
Þessi merking hugtaksins endurspeglast í þröngri laga- og regluhyggju. Hvað varðar
hugmyndina um vildarréttinn, þá er fyrirmyndin hér reglur sem innihalda reynsluvísindi sem hægt
er að beita með nákvæmni á þekkt viðskipti, fremur en óskráð reikningsskilavenja sem krefst þess
að þeir sem beita henni byggi á eign dómgreind, sérfræðiþekkingu og huglægu mati hvað varðar
túlkun og skilning á venjunni. Fylgnirökin endurspeglast í strangri fylgni við settar
Campbell, T. „True and fair to whom?: a philosopical approach to auditing,“ í Ethics and Auditing, kafli 5, 95-96.
Skúli Magnússon, „Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar: Fimm ritgerðir í almennri lögfræði og réttarheimspeki,“
1. útg., Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2003, 45-46.
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reikningsskilareglur og bjóða ekki uppá mikið svigrúm til að túlka regluverkið út frá anda þess
fremur en bókstaf.

3.2.2 Hagræna merkingin – raunveruleikarökin
Raunveruleikarökin eða hagræna merkingin gerir ráð fyrir að ytri ársreikningar sýni almennt
áreiðanlega og sanngjarna, allavega ekki villandi, mynd af árangri og fjárhagsstöðu viðkomandi
félags. Glögg mynd endurspeglar hér efnahagslegt mikilvægi. 98 Hagræna merkingin leggur
áherslu á sanna fremur en sanngjarna (e. true rather than fair) mynd af efnahagslegum veruleika
félags. Það er mynd sem byggir hvergi á röngum staðreyndum um efnahagslegt umhverfi félags
og villir ekki um fyrir lesendum með því að gefa ranga birtingamynd af arðsemi, efnahagslegum
árangri og væntingum um framtíð félags.
Þar sem gögn sem reikningsskil byggja á eiga iðulega uppruna sinn hjá hinum ýmsu stofnunum
samfélagsins og eru að einhverju marki háð túlkun þessara stofnanna á hagrænni merkingu
gagnanna þá er hugmyndin hér að hin glögga mynd sé í samræmi við slíkar ytri staðreyndir að
svo miklu leyti sem þær varða skýran skilning á efnahagslegri stöðu félagsins. Þessi merking
hugtaksins „glögg mynd“ endurspeglast í því að endurskoðandinn þarf að leita að undirliggjandi
ytri staðfestingum um viðkomandi viðskipti og starfsemi félagsins fremur en treysta alfarið á
áreiðanleika innri upplýsinga og eftirlits hvað varðar efnahagslegan raunveruleika. Hagræna
merking hugtaksins endurspeglast í staðfestingu á glöggri mynd af efnahagslegum raunveruleika
félagsins.

3.2.3 Náttúrulega merkingin – frummyndarrökin
Frummyndarökin skilgreina glögga mynd sem órætt (óhlutbundið) hugtak sem öðlast merkingu
sína út frá skilningi, skiljanleika og almennri notkun hugtaksins í tungumálinu, hjá borgurum
samfélagsins. Þessi merking hugtaksins innifelur því enga tæknilega virkni og engin tilraun er
gerð til að fastsetja eina ákveðna skilgreiningu á merkingu þess. Merkingin lýtur þannig þeirri
siðvenju og menningu sem ræður ríkjum í samfélaginu á hverjum tíma. Ekki svo að skilja að
merkingin sé afstæða á annan hátt en hugtök eins og „sanngirni“ og „réttlæti.“ Þetta er sú merking
sem hægt er að draga af náttúrulegri merkingu orðsins „glöggur“ eða orðanna „sannur og
sanngjarn“ annað hvort skilin hvort í sínu lagi eða saman. Merking sem á að vera borgurunum
jafn skiljanleg og orðið „sannleikur“.

Tweedie, D. og Whittington, G. „Financial Reporting: Current Problems and Their Implications for Systematic
Reform,“ Accounting and Business Research; útg. 21, nr. 81.Winter, 1990, 87-88.
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Í raunveruleikanum þýðir þetta að dómstólar meta sjálfstætt hvort frásögn stjórnenda í
ársreikningi sem staðfestur hefur verið af endurskoðendum um glögga mynd standist skoðun.
Hægt er að segja að þessi merking sé frummynd hugtaksins, sú mynd þess sem er í hugum
borgaranna og er þar með „almenningseign“ og óháð tæknilegri túlkun sérfræðinga á stöðlum og
lögum. Út frá gildi hennar í reikningsskilum þá er hún skiljanleg og eðlileg fyrir þá sem hafa góða
þekkingu og reynslu af störfum við reikningshald og endurskoðun en getur leitt til ofmats á
gæðum þess efnis sem ársreikningurinn hefur að geyma hjá almennum notendum hans. Slíkt ofmat
snýr að því að lesendur ofmeta spágildi ársreikningsins sem grundvöll skynsamrar ákvarðanatöku.
Þessi mismunur endurspeglast í „gildagapi“ milli leikmanna og kunnáttumanna á sviði
reikningsskila um raunverulega þýðingu álits endurskoðenda.99

3.3 Goðsögnin um glögga mynd, skert vægi dómgreindar endurskoðenda
Sú greinargerð sem hér hefur verið sett fram um virkni og merkingu hugtaksins „glögg mynd“
byggir að nokkru á umfjöllun Tom Campbell í bókinni Ethics and Auditing þar sem hann fjallar
um hugtakið með tilvísun í fjölda fræðigreina og umsagnir kunnáttumanna á sviði reikningshalds
og endurskoðunar. Það skal þó á það bent að ég byggi að ákveðnu marki á eigin reynslu og
þekkingu á virkni og merkingu hugtaksins í störfum endurskoðenda og er þar að sumu leyti um
aðra nálgun og skýringar að ræða en hjá Campbell.
Af umfjölluninni má ráða að virkni og merking hugtaksins í reikningshaldslegum skilningi er
margræð þegar horft er á það með augum sérfræðinga í reikningshaldi og endurskoðun en óræð
út frá augum almennings sem á erfitt með að skilja nákvæmlega hvað það innifelur. Hugtakið
„glögg mynd“ er því tæknilegs eðlis og getur sem slíkt haft mismunandi virkni og fleiri en eina
merkingu meðal sérfræðinga og kunnáttumanna í reikningsskilum og endurskoðun. Á sama tíma
er það skilið af leikmönnum út frá orðanna hljóðan. Á þessu tvennu getur verið all mikill munur
sem er óheppilegt og veldur mismunandi væntingum milli kunnáttumanna og leikmanna um gildi
þess í áliti endurskoðenda. Þannig er líklegt að almennur lesandi, sem ekki hefur sérstaka kunnáttu
í reikningsskilum, skilji notkun hugtaksins út frá frummyndarökunum og ofmeti þýðingu þess
sem grundvöll álits á sviði sem hefur ekki að geyma nákvæmnisvísindi heldur byggir að hluta á
reikningshaldslegu mati stjórnenda og mögulegu vali á reikningsskilaaðferðum í síbreytilegum
heimi viðskipta. Þá getur mat og forsendur stjórnenda að baki einstökum liðum í
reikningsskilunum verið frábrugðin mati endurskoðanda félagsins á sömu liðum. Vakin er athygli
Með „gildagap“ er átt við mismunandi skilning á hugtökum eins og „satt“, „sanngjarnt“ og „glöggt“ Það ræðst af
máltilfinningu hvar hugtakið glögg mynd er á línu milli þess sem er rangt og þess sem er rétt og hvort það er sterkara
(lengra til hægri) á þeirri línu heldur en true and fair view.
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á því í skýringum með ársreikningnum að það er mat stjórnenda sem ræður hvað þetta varðar enda
ársreikningurinn lagður fram af þeim og á ábyrgð þeirra. Slík skýring hljóðar oft þannig:
Gerð samstæðuársreikningsins í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla krefst þess að stjórnendur taki
ákvarðanir, meti og gefi sér forsendur sem hafa áhrif á beitingu reikningsskilaaðferða og birtar fjárhæðir eigna,
skulda, tekna og gjalda. Endanlegar niðurstöður kunna að verða frábrugðnar þessu mati.
Við ákvörðun gangvirðis er byggt á forsendum sem háðar eru mati stjórnenda á þróun ýmissa þátta í framtíðinni.
Raunverulegt söluverð eigna og uppgreiðsluverðmæti skulda kann að vera frábrugðið þessu mati.

Þannig mætti segja að hugtakið „glögg mynd“ ýti undir óraunhæfar væntingar um nákvæmni
reikningsskilanna og sé því villandi sem grundvöllur álits um áreiðanleika og sanngirni
ársreikninga sem eiga að nýtast almenningi sem grundvöllur að skynsamlegri ákvarðanatöku um
viðskipti við viðkomandi félag. Forsendur stjórnenda um þróun í framtíð eru háðar óvissu og
sjónarhorn sem byggir á þeim forsendum getur aðeins framkallað eina mynd af stöðunni og
framtíðarhorfum og önnur mynd byggð á öðrum forsendum getur verið töluvert frábrugðin. Hér
skiptir því höfuð máli hvaða merkingu lesandinn leggur í hugtakið „glögg mynd.“ Sá skilningur
að myndin í ársreikningnum sé hin eina sanna og sanngjarna frásögn er því fulkomin goðsögn.
Að mati Campbell væri eðlilegt að álykta sem svo að óheimilt væri að nota hina glöggu mynd
til að víkja til hliðar settum reikningsskilareglum þar sem slíkt væri ósamrýmanlegt við
lagabókstafinn og legði allt traust á dómgeind og kunnáttu endurskoðenda sem leitt getur til alls
kyns ósanngirni, óvissu og hlutdrægni. Þetta var meginástæða þess að fráviksreglan var fjarlægð
úr lögum í Ástralíu. Mögulega væri hægt að nýta aðrar skilgreiningar á virkni og merkingu
hugtaksins til að tryggja hlutlæga og nákvæma notkun fráviksreglunnar í anda gildandi staðla og
laga. Fáir tala þó fyrir trúverðugleika þeirrar leiðar enda byggir hún á þeirri hugmynd að binda
virkni hinnar glöggu myndar innan nákvæmnisreglu sem er andstætt grundvallarhugmyndinni
með slíkri meginreglu.
Umræða um hvort heppilegra sé að byggja á nákvæmum ákvarðandi reglum eða almennum
meginreglum einskorðast ekki við endurskoðun og reikningsskil. Þróunin á mörgum fagsviðum
er þannig að viðbrögð við áföllum, skaða, hvort heldur orsökin er ásetningur eða mistök, eru
aukning á ákvarðandi reglum sem stoppa eiga í gatið og leysa vandann. Hér er um eins konar
stífluáhrif að ræða þar sem vandinn er leystur með því að setja nýjar og ítarlegri reglur um tilgreint
efni til að fyrirbyggja sams konar skaða síðar.100 Vandinn felst í tvennu a) viljinn til að fara
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Stíflu-áhrifin eru vísun til þess að sprungur myndast í regluverk sem sett hefur verið til að koma í veg fyrir ákveðna
breytni vegna þrýstings notenda til að fara framhjá gildandi reglu. Steypt er í sprungurnar með nýjum reglum en
þrýstingurinn er áfram til staðar sem myndar nýjar sprungur í vegginn o.s.frv. Þröng regluhyggja myndar slíkan
vítahring sem meginreglur koma í veg fyrir.
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framhjá reglunum vegna sérhagsmuna veldur þrýstingi sem kemur fram í „sprungu“ annars staðar
í vörninni sem sérreglur leysa ekki en almennar grundvallarreglur leysa og b) hinu síbreytilega
umhverfi sem stöðugt veldur því að áskoranir dagsins í dag eru ekki þær sömu og morgundagsins
eða gærdagsins sem veldur því að sérreglur hafa það einkenni að vera „eftiráreglur“, þ.e. þær eru
ekki til staðar þegar við þurfum mest á þeim að halda. Almennar grundvallarreglur eru hins vegar
ávallt til staðar til að mynda siðfræðireglan um „góðan vilja“ að baki breytni okkar eða regla Kants
um að við eigum aldrei undir nokkrum kringumstæðum og án nokkurra undantekninga að koma
fram við aðra persónu einungis sem tæki heldur ávallt á sama tíma sem markmið.
Margir (ég þar á meðal) telja að efnahagsleg áföll sem stafa af villandi og röngum
ársreikningum megi að hluta rekja til þess að lög og staðlar hafa dregið úr vægi dómgreindar
endurskoðenda við störf sín og telja að hefja eigi hana til vegs og virðingar á nýjan leik. Það væri
afar óskynsamlegt að útiloka dómgreind frá því áliti sem endurskoðendur veita á
fjárhagsupplýsingum til notkunar í viðskiptum. Ef það verður niðurstaða framtíðar þá er líklegt
að endurskoðun ársreikninga verði orðin fullkomlega vélræn og hægt að beita gervigreind við
framkvæmd hennar. Það er trúverðugleiki dómgreindar hæfra og samviskusamra endurskoðenda
sem ræður þróuninni hér. Ef endurskoðendur sjálfir verja ekki það virði sem felst í sérþekkingu
þeirra og dómgreind með því að standa undir því trausti og ábyrgð sem til þeirra er beint, þá er
eins líklegt að endurskoðun verði eitt af þeim verkefnum sem gervigreind mun taka yfir í
framtíðinni.
Sveigjanlegar reglur kalla á dómgreind og það eru margar vel rökstuddar ástæður fyrir þörf á
sveigjanleika m.t.t. reglna á sviðum þar sem erfitt er að móta nákvæmar reglur til að mynda til
meðhöndlunar á öllum mögulegum hagrænum viðskiptum. Þetta sjónarmið á ekki hvað síst við
þar sem þeir sem hlýta eiga reglunum hafa hvatir til að finna leiðir framhjá reglum sem settar eru
til að leiðbeina og stjórna breytni þeirra.101 Þannig ýtir skert vægi dómgreindar endurskoðenda að
baki þeirri frásögn sem birtist í ársreikningnum enn frekar undir goðsöguna um hina glöggu mynd.
Þversögnin hér er að fráviksreglan gerir það ákjósanlegra fyrir heiðarlega semjendur
reikningsskila og endurskoðendur að gefa áreiðanlega og sanngjarna mynd af efnahagsstöðu
félags með því að horfa fremur á efni en form þeirra viðskipta sem greint er frá en á sama tíma
gerir hún það miklu auðveldara að láta undan skapandi reikningsskilum102 sem hafa það að
markmiði að sýna mynd sem er hagkvæmari en tilefni er til.103
101

Griffiths, I. Creative Accounting: How to Make your Profits What you Want Them to be, London: Sidgwick &
Jackson, 1986.
102 Skapandi reikningsskil, hér er átt við að endurskoðendur láti undan einbeittum vilja stjórnenda til að ná fram
fyrirfram ákveðinni niðurstöðu með því að sveigja reglurnar til eða nýta það svigrúm sem er innbyggt í regluverkinu.
103 McBarnet, D. og Whelan, C. Creative Accounting and the Cross-Eyed Javelin Thrower, John Wiley & Sons,
Chichester, 1999, kafli 9.
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Eitt er þó víst, fráviksreglan krefst hlutfallslega mun meira traust til heiðarleika þeirra sem véla
um reikningsskil en nákvæmar ákvarðandi reglur gera sem styður að hún væri eingöngu ætluð
sem öryggisventill byggð á dómgreind óháðs ytri endurskoðanda til að verja hina glöggu mynd.

3.4 Rök með og móti ákveðinni virkni og merkingu glöggrar myndar
Hvað varðar mismunandi merkingu hugtaksins „glögg mynd“ þá eru til þeir sem vilja útiloka hina
náttúrulegu merkingu (frummyndarökin 3.2.3) á grundvelli þess að hún sé óræð og merkingarlaus
m.t.t. efnisinnihalds staðlanna og sé þannig ónothæf til að skýra raunverulega virkni hugtaksins
innan regluverksins. David Alexander hefur fært rök fyrir því að virkni glöggrar myndar sem
lagareglu veiti dómstólum aukið vald til að grípa inn í þegar eitthvað hefur farið úrskeiðis í
viðskiptalífinu, í ljósi óræðrar merkingar hugtaksins, til að réttlæta hvaða ákvörðun sem þeir telja
hagfelldasta fyrir samfélagið eða til að verja hlutverk ársreikningsins. 104 Til eru þeir sem telja að
frummyndarökin henti best með tilliti til aukins vægis dómgreindar hæfra og samviskusamra
endurskoðenda. Allar túlkanir á virkni og merkingu glöggrar myndar fela í sér mögulega kosti og
fer sum virkni hugtaksins betur með ákveðinni merkingu en öðrum. Fráviksrökin ganga t.a.m. illa
með fylgnirökunum o.s.frv.
Raunveruleikarökin fara vel með réttlætingarrökunum þar sem reikningsskilastaðlar og viðmið
endurskoðunar eru hönnuð með það fyrir augum að fylgni við reglurnar tryggi samanburðarhæfni
á árangri og efnahagsstöðu milli félaga. Slíkt samræmt reglukerfi sem öll félög með takmarkaða
ábyrgð verða að fara eftir er nauðsynlegt skilyrði þess að hægt sé að bera saman árangur félaga í
hagkerfinu sem aftur er grundvöllur skilvirkni og sanngirni sem fellur að grundvallarhlutverki
ársreikningsins. Fylgnirökin falla einnig vel með virkni samkvæmt réttlætingarrökunum sem gera
kröfu um að upplýsingar um efnahagslegan raunveruleika félaga séu samanburðarhæfar.
Raunveruleikarökin eru í raun miðlæg í þeim skilningi að þau er sameiginleg með öllum túlkunum
á virkni hugtaksins. Forsendan um sanngirni á vel við fráviksrökin enda ekkert reglukerfi sem
getur fullkomlega náð undirliggjandi markmiði þess sem samdi það og því æskilegt að kerfið bjóði
upp á sveigjanleika eða frávik frá orðanna hljóðan til að ná anda regluverksins, rökstuddu
markmiði þess. Þannig ber að lesa reglurnar og túlka þær í anda þess markmiðs sem var með
setningu þeirra.
Helsti vandi réttlætingarrakanna að baki glöggri mynd er að sé hugtakið notað sem grundvöllur
að samningu viðeigandi reglna þá er lítið vit í að grafa undan þessum reglum með því að heimila
104Alexander
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frávik frá þeim og gera þannig fylgni við þær að einhverju marki valkvæða. Hvaða skilning sem
við leggjum í hagrænu merkinguna á glöggri mynd þá verður hún að innifela staðfestanlegar
upplýsingar um raunveruleikann hvað varðar getu félags til að standa við skuldbindingar sínar, að
viðhalda tekjuhæfi eigna sinna og skapa eiganda sínum arð.
Að því marki sem reikningsskilastaðlar ákveða hvað felst í hagrænum raunveruleika grefur
hugmyndin um réttlætingu þessara staðla, með vísun í notagildi þeirra við að draga fram hagrænan
raunveruleika, undan hugmyndinni um að hagræna merkingin á glöggri mynd geti unnið með
réttlætingarrökunum. Þar væri um hringskýringu að ræða. En það sama á við um fráviksrökin þar
sem reglurnar skilgreina hinn hagræna raunveruleika sem við værum þá að endurskilgreina með
því að víkja þeim til hliðar til að ná fram glöggri mynd. Munurinn felst í því að réttlætingarrökin
gefa svigrúm til að velja hvaða staðlar eiga að vera ákvarðandi innan regluverksins og verja þannig
samkvæmni sem er grundvöllur raunhæfs samanburðar milli félaga. Fráviksrökin hafa engin slík
markmið og geta þannig verið skaðleg fyrir samanburðarhæfni sem er hluti af hlutverki
ársreikninga.
Aðalatriðið er að ef semjandi reikningsskila og endurskoðandi ársreikningsins hafa enga aðra
undirliggjandi hagsmuni en að draga fram óháða sanna og sanngjarna mynd af stöðunni þá virka
reglurnar vel sem viðmið með almennri meginreglu líkt og glöggri mynd til að tryggja að anda
regluverksins sé náð við samningu ársreiknings. Vandamálið snýr því alfarið að óhæði og
hagsmunaárekstrum þar sem slíkt kerfi býður upp á freistnivanda og möguleika þeirra sem véla
um ársreikninginn til að skara að sinni könnu með skapandi reikningsskilum. Þannig er það traust
eða skortur á trausti á ytri eftirlitsaðilum (m.a. endurskoðendum) í kjölfar ítrekaðra mistaka í formi
fyrirvaralauss álits á villandi og röngum ársreikningum, sem veldur því að þróunin er sú að við
drögum úr vægi dómgreindar og sérþekkingar endurskoðenda og færum traust okkar meir og meir
til settra reglna við samningu reikningsskila.

3.5 Fyrir hvern er myndin glögg?
Í einum kafla bókar sinnar Ethics and Auditing fjallar Tom Campbell um til hverra
endurskoðandinn er að tala í áliti sínu.105 Þar setur hann fram siðfræðilegar spurningar sem iðulega
hafa valdið deilum um óhæði og heilindi endurskoðenda í gegnum tíðina.106 Hvort
endurskoðandinn er að vinna fyrir einn hóp fremur en annan? Hagsmunir einstakra lesendahópa
geta verið æði mismunandi og þegar kemur að fjárhagsupplýsingum geta þeir í raun verið
Campbell, T. „True and fair to whom?: a philosophical approch to auditing,“ kafli 5, Ethics and Auditing, 85 – 106.
Óhæði í endurskoðun, átt er við (a) í reynd, að endurskoðandinn sjái sjálfan sig óháðan viðskiptavini sínum og (b) í
ásýnd, að þriðji aðili sjái endurskoðandann óháðan viðskiptavini sínum.
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andstæðir. Hafa ber í huga að óskir lesenda um upplýsingar og réttur þeirra til að fá aðgang að
upplýsingum er ekki það sama. Endurskoðandinn hefur í gegnum vinnu sína margs konar
vitneskju og upplýsingar sem hann hvorki getur né má láta í té með öðrum hætti en í formi almenns
álits um að innihald og framsetning ársreikningsins sé áreiðanleg og gefi glögga mynd af
undirliggjandi viðskiptum á tilgreindu tímabili. Ef ársreikningurinn á að gefa glögga mynd, frá
sjónarhorni hvers er mynd þá glögg, þ.e. sanngjörn og áreiðanleg?107 Hér snýr málið ekki aðeins
að því hvort viðeigandi upplýsingar eru birtar heldur ekki síður að því að þær séu settar fram á
skiljanlegan hátt þannig að þær nýtist lesendum. Svarið við þessari spurningu snýst um hver er
megin hvati þess að menn breyta af sanngirni og réttlæti gagnvart samferðamönnum sínum.

3.5.1 Fjárfestar og hluthafar
Samkvæmt þeirri skoðun sem hér hefur ítrekað verið haldið fram á ársreikningurinn að innihalda
almannagæði og framsetning hans að vera með þeim hætti að upplýstur lesandi geti nýtt hann til
að undirbyggja skynsamlegar ákvarðanir.108 Samkvæmt þessu er áliti endurskoðenda beint til mun
stærri hóps lesenda en hluthafa og fjárfesta. Almennt gildir að ársreikningar eru ætlaðir lesendum
þeirra og undir þann hóp falla augljóslega núverandi og framtíðar hluthafar.109
Kenningin um að notendur ársreikninga séu fyrst og fremst hluthafar grundvallast á þeirri
staðreynd að þeir eru eigendur félagsins og eru þannig þeir sem greiða fyrir þjónustu
endurskoðandans og endurskoðandinn er í samningssambandi við. Út frá þeirri kenningu má líta
á endurskoðunina sem eftirlit eigenda félagsins með því hvernig stjórnendur og starfsmenn ávaxta
fjármuni í umboði hluthafanna. Endurskoðunin snýr þá að ábyrgð umboðsmanns gagnvart eiganda
á grundvelli þess að stjórnendur búa almennt yfir meiri vitneskju um reksturinn en eigandinn og
eru í aðstöðu til að taka ákvarðanir sem eru andstæðar hag eigenda. Í krafti eignarréttar og annarra
lögvarða hagsmuna eru hluthafar því mikilvægir hagaðilar endurskoðunarinnar. Engu að síður fer
því fjarri að þeir séu eini hópurinn sem hefur hagsmuni af eðli og innihaldi endurskoðunar. 110
Meginreglan er að í eignarrétti felist heimild til hvers konar ráðstöfunar og nýtingar eignar innan
þeirra marka sem lög og réttindi þriðja manns setja honum.111 Aðrir hópar hafa þannig lögvarða
hagsmuni af því að starfsemi félags sé ekki skaðleg innan samfélagsins og sú staðreynd að

GAA, J. „User Primacy in Corporate Financial Reporting: A Social Contract Approach,“ The accounting Review, útg.
61, nr. 3, 1986, 435-454, https://www.jstor.org/stable/247151.
108 Með „upplýstur lesandi“ er átt við einstakling sem hefur grundvallarskilning á því efni sem í ársreikningum má finna
og getu til að rannsakað það af sjálfsdáðum og nýtt sér til ákvarðana.
109 Tweedie, D. og Whittington, G. „Financial Reporting: Current Problems and Their Implications for Systematic
Reform,“ Accounting and Business Research; útg. 21, nr. 81.Winter, 1990, 87-102.
110 Campbell, T. „True and fair to whom?: a philosophical approch to auditing,“ kafli 5, Ethics and Auditing, 2005, 100.
111 Eignarréttur nýtur verndar 1. mgr. 72. gr. stj.skr sbr. og 1. gr. 1. samningsviðauka Mannréttindasáttmála Evrópu.
107

59

eigendur greiða endurskoðandanum breytir ekki þeim rétti. Þegar horft er til mikilvægra
samfélagslegra áhrifa af starfsemi fyrirtækja, pólitískra, félags-, menningar-, umhverfis- og
efnahagslegra, þá er krafan um að eigendur greiði fyrir endurskoðun ársreikninga fullkomlega
eðlileg. Þetta er meginástæða þess að endurskoðun er bundin í lög og eigendur hafa ekki val um
að sleppa henni.112
Markmið endurskoðunar er miklu mun víðtækara en það sem snýr að áhugasviði hluthafa og
þannig má sjá að hagaðilar endurskoðunar eru stærri hópur en hluthafar. Endurskoðunin leggur
áherslu á hvað það er sem hluthafar eiga rétt á að fá vitneskju um í kjölfar endurskoðunarinnar og
rétturinn til að vita er ekki meginforsendan heldur fremur afleiðing af því hlutverki sem
hluthafanum er ætlað í frjálsu markaðshagkerfi. Þetta er skilgreint í hugmyndinni um hinn
skynsama fjárfesti113, sem er einstaklingur sem fjárfestir peningum sínum í því félagi sem
hámarkar arðsemi hans í formi arðgreiðslna og virðisaukningar hlutarins. Ef við skilgreinum
hugmyndina um hinn skynsama fjárfesti út frá skilyrðislausum og skyldubundnum rétti þá má líta
á það sem grundvallarfrelsi að einstaklingar geti fjárfest sjóðum sínum með hvaða hætti sem þeim
sýnist, enda gangi þeir ekki á rétt annarra. Hægt er að túlka þennan rétt þannig að fjárfestirinn hafi
heimild til að stýra endurskoðuninni í samræmi við eigin hagsmuni enda komi ekki fram góðar
ástæður til að takmarka þennan rétt. Skaði þessi grundvallarfrelsisréttindi aðra þá má að öllu jöfnu
takmarka þau. Að mati Campbell er þessi réttur hluthafans afleiðing af því hlutverki sem honum
er ætlað í kapitalísku markaðshagkerfi sem virkar best þegar auðlindir eru nýttar skynsamlega.114
Samkvæmt þessu ákvarðast ekki aðeins réttindi núverandi hluthafa af því hvað hinn skynsami
hluthafi þarf að vita til að uppfylla hlutverk sitt í markaðshagkerfinu heldur þarf að útvíkka
notendendahópinn til mögulegra fjárfesta en ákvarðanir þeirra eru ekki síður mikilvægar fyrir
virkni efnahagskerfisins. Þetta er ein aðalástæðan fyrir því að niðurstöður endurskoðunar
fyrirtækja sem varða almannahag eru almenningseign en ekki einkamál núverandi hluthafa.
Hagaðilar endurskoðunar eru þannig allir fjárfestar hvort heldur þeir eru hluthafar eða gætu orðið
hluthafar síðar. Þetta er hinn almenni skilningur á því hverjir eru hagaðilar endurskoðunar að mati
Campbell.
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Endurskoðun er lögbundin út frá ákveðnum viðmiðunum um umfang starfseminnar eða eignarhald, þannig eru minni
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113 Hinn skynsami fjárfestir, forðast hjarðhegðun, ef það hljómar of gott til að vera satt er það líklega ekki satt. Hann
varast að hafa öll eggin í einni körfu og leggur ekki aleiguna undir þegar eftirspurn þrýstir verði upp fyrir raunvirði sem
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3.5.2 Aðrir hagaðilar og hin hála braut
Röksemdir að baki því að endurskoðun varði ekki aðeins hluthafa heldur eigi mögulegir fjárfestar
einnig rétt á að fá upplýsingar um niðurstöðu endurskoðunar, með það að markmiði að fjárfesta
skynsamlega á fjármagnsmarkaði, leiðir til þess að við missum fljótt fótfestuna og getum illa
takmarkað hverjir eru réttmætir notendur ársreikninga og þannig hagaðilar endurskoðunar.115
Varla er hægt að undanskilja birgja og viðskiptavini út frá hlutverki þeirra í viðskiptum.
Starfsmenn hafa einnig hlutverk í markaðshagkerfinu þar sem þeir taka ákvörðun um hvar þeir
nýta krafta sína á vinnumarkaði út frá því hvar þeir afla mestra peninga fyrir minnsta vinnu. Til
að tryggja skilvirkni markaðarins þurfa starfsmenn áreiðanlegar upplýsingar um atvinnurekendur
og fyrirtæki þeirra, jafnvel þótt þeir séu ekki hluthafar í félaginu þá eru þeir haghafar í gegnum
ýmiss konar starfstengd réttindi, s.s. framtíðarlaun, lífeyri, eigin framþróun og annað sem varðar
skynsemi ákvörðunar þegar þeir velja sér starfsvettvang og atvinnuveitanda. Þá hafa stjórnendur
félags hag af endurskoðuninni hvað varðar uppgötvun á mögulegri óskilvirkni eða óheiðarleika í
starfsemi félagsins. Þrátt fyrir að slík skoðun tengist oft meira innri endurskoðun þá hefur vinna
ytri endurskoðanda gildi þegar kemur að ákvörðunum sem stjórnendur þurfa að taka og varða
stefnu og þróun á markaði.
Ef við skoðum nú ytri notendur endurskoðunarinnar þá má greina margs konar samfélagslega
hagsmuni sem snúa að forsendum öflugrar samkeppni milli fyrirtækja í hagkerfinu. Heilbrigði
kapítalíska efnahagskerfisins snýr ekki aðeins að fullkominni samkeppni milli framleiðenda vöru
og þjónustu því samkeppnisaðilar þurfa að hafa aðgengi að réttum upplýsingum til að taka
skynsamar ákvarðanir um eigin starfsemi ekki síður en hluthafar og fjárfestar. Sjóðfélagar með
skyldubundna aðila að lífeyrissjóðum eiga rétt og hafa hagsmuni af að vita hvernig lífeyrir þeirra
er ávaxtaður. Viðskiptabankar, fjármálastofnanir og aðrir lánardrottnar hafa einnig áhuga á getu
félagsins til að standa við skuldbindingar sínar. Stjórnvöld hafa áhuga á að sjá fjárhagsstöðu félaga
í hagkerfinu til að meta þróun og horfur í rekstri einstakra félaga og atvinnugreina, skoða getu
þeirra til að greiða skatta, búa til og viðhalda störfum og veita þá þjónustu sem samfélagið ætlast
til af þeim. Stjórnvöld geta þurft að koma þjóðhagslega mikilvægum félögum til aðstoðar eða
heilu atvinnugreinunum út frá mati á því tjóni sem þrot slíkra aðila hefði í hagkerfinu. Greinendur
fjárhagsupplýsinga fylgjast vel með fjárhagslegum árangri og styrk félaga á markaði, gera
virðismat og samanburðargreiningar með það fyrir augum að veita viðskiptavinum sínum
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Fótfesturökin eða hin hála braut, (e. Slippery Slope argument), eru notuð til þess að vara einhvern við því að fallast á
tiltekið atriði því þá þurfi sá hinn sami einnig að fallast á eitthvað annað og svo enn annað og þannig áfram. Segja má að
með þessu missi maður fótfestuna og hrapi stjórnlaust.
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haldgóðar upplýsingar um stöðu viðkomandi félags, t.a.m. varðandi kaup, sölu, samruna eða aðrar
mikilvægar ákvarðanir.
Ársreikningar félaga eru mikilvægustu ytri upplýsingar um árangur og styrk þess félags sem
þeir varða. Þeir eiga að gefa glögga mynd, sanngjarna og áreiðanlega, af viðskiptum félagsins,
afkomu þess og efnahag, upplýsingar sem eru hæfar til samanburðar við aðra aðila á markaði.
Hver og einn notandi les og rannsakar ársreikninginn á eigin forsendum og tekur ákvörðun byggða
á eigin mati á innihaldi ársreikningsins. Það styður síðan við vöxt og viðgang hagkerfisins, eykur
hagvöxt og bætir lífskjör í samfélaginu ef ákvarðanataka einstakra notenda ársreikninga er
skynsamleg og byggð á fullnægjandi forsendum.

3.5.3 Siðagreining æðstu stjórnenda – áhætta og afrakstur
Hlutverk stjórnenda er að bera ábyrgð á ákvörðunum í daglegum rekstri og leitast við að ná
markmiðum félags með því að nota auðlindir þess á virðisaukandi hátt í samfélaginu. Hversu vel
tekst að ná markmiðum félags að þessu leyti gefur vísbendingu um hver árangur og hæfni
stjórnenda er. Stöðug aukning í framleiðni og skilvirkni er vísbending um hugmyndaauðgi og
nýsköpun sem er hluti af samfélagsábyrgð stjórnenda. Á grundvelli þessara hugmynda um
hlutverk stjórnenda hefur færst mjög í vöxt að tengja fjárhagslega afkoma þeirra við arðsemi
félaga í gegnum afkomutengd launakerfi, kauprétti og fleira. Bein tenging stjórnenda við afkomu
og efnahagslega stöðu félaga veldur bæði efnahagslegum og siðferðilegum álitamálum er snúa að
góðum stjórnháttum í félögum og heilindum stjórnenda. Ekki dregur úr slíkum áhyggjum þegar
horft er til þess að æðstu stjórnendur geta meðhöndlað auðlindir félagsins nánast eins og þeir eigi
þær.
Í ljósi þess hversu mikilvægt traust er fyrir skilvirk viðskipti þá er athyglisvert að val á
stjórnendum ræðst almennt lítt af siðferðilegum eiginleikum, s.s. trúverðugleika, sanngirni og
heiðarleika. Sérstaklega er þetta umhugsunarvert þar sem stjórnendur hafa þannig möguleika að
„stjórna“ fjárhagslegri umbun til handa sjálfum sér án þess að eiga umtalsverðan hlut í félaginu
og valdatími þeirra er oft tiltölulega skammur. Varfærni sem byggist á mikilvægum tengslum
áhættu og ágóða á til að hverfa við slíkar aðstæður með tilheyrandi tjóni í samfélaginu, sérstaklega
á þetta við þegar siðferðisáttaviti stjórnenda er ekki rétt stilltur. Þessi tengsl áhættu og ágóða
byggja á þeirri forsendu að aukinni áhættutöku, sem fylgir aukin hætta á tapi, fylgi von um aukinn
hagnað ef forsendur á markaði þróast með þeim hætti sem vonast er eftir. Eðli hvatakerfa leiðir
þannig til aukinnar áhættutöku stjórnenda enda njóta þeir mikils hluta ávinningsins ef vel gengur
en þurfa ekki að greiða tapið nema að litlu leyti ef illa fer. Tapið lendir þá fyrst á hluthöfum og
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síðan á öðrum haghöfum, þ.e. samfélaginu í heild. Ágóðakerfi geta einnig valdið því að
stjórnendur dulbúi persónulegan hag af rekstrinum eða túlki reikningsskilareglur með þeim hætti
að væntur hagnaður er færður til bókar á sama tíma og líklegt tap er ekki viðurkennt, sem skekkir
hina glöggu mynd af raunverulegri afkomu í reikningsskilum félagsins, með það að markmiði að
hagnast persónulega á ófullnægjandi forsendum.
Stjórnendur semja reikningsskilin og bera ábyrgð á þeim og sjá um að greiða endurskoðendum
fyrir að staðfesta að ársreikningurinn gefi glögga mynd. Þeir hafa því töluvert sterka valdastöðu
hvað innihald og framsetningu varðar. Ef leitast á við að tryggja að áhrif stjórnenda á hina glöggu
mynd verði ekki skaðleg áreiðanleika fjárhagsupplýsinga þá væri æskilegt að framkvæma
endurskoðun á stjórnendum, siðferði og mannkostum þeirra sem taka ákvarðanir. Slík
endurskoðun, „management audit“, snýr að fólki og viðtekinni menningu innan félags fremur en
kerfum eða bókhaldsfærslum, þ.e. rannsókn á ákvörðunum og hegðun stjórnenda m.t.t. árangurs
félags og grundvallarsiðferðisgilda. Stjórnendaendurskoðun ætti að innifela skoðun á siðferðinu
að baki markmiðasetningu, stefnu, stjórnunarstíl, eftirlitsumhverfi, áhættusækni, hvatakerfi og
fleiri þáttum sem varða dagleg verkefni stjórnenda og menningu sem þeir skapa á vinnustað. Þá
getur slík skoðun einnig innifalið mat á trúverðugleika, sanngirni og heilindum stjórnenda. Þannig
rannsókn gefur upplýsingar um siðferðisgildi og mannkosti stjórnenda og gefur vísbendingu um
hvernig persónubundin áhættusækni þeirra ætti að hafa áhrif á vinnu endurskoðandans og álit hans
á innihaldi og framsetningu ársreikningsins.
3.5.4 Rétturinn til jafnra tækifæra og fullkomin samkeppni
Heimspekingar eins og Mill, Jürgen Habermas (1929–) og Rawls hafa ritað um frelsi og
sanngjarna jöfnun tækifæra og skilyrði þess að menn geti mótað samfélagið í samræmi við
upplýstan vilja og þarfir.116 Rétttlætislögmál stjórnspekingsins John Rawls (1921–2002) gerir ráð
fyrir að undir svokölluðum „fávísisfeldi“ myndu allir samþykkja, (a) að grundvallaréttindi og
skyldur gangi jafnt yfir alla og (b) allir hafi jöfn tækifæri í samfélaginu.117 Hugsjónin um jöfn
tækifæri leiðir ekki endilega til jafnræðis í útkomunni, þar sem markmið er í samræmi við
forsenduna um að leyfa lífi fólks að mótast af eigin gildismati og ákvörðunum. Út frá því
sjónarmiði er rétt að skilja forsenduna um jafna möguleika þannig að unnið sé gegn áhrifum af
mismunandi stöðu eða aðstæðum lesenda ársreikninga á sama tíma og misrétti sem skapast vegna
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John Rawls, A Theory of Justice, 1971, 90-94; Jurgen Habermas, Moral Consciouness and Communicative Action,
1990, 200-202; John Stuart Mill, Frelsið, 1978, 45.
117 Fávísisfeldur (e. veil of ignorance) er fræðileg aðferð sem vísar til þess að þeir sem ákveða grunngerð samfélagsins
hafa um sig fávísisfeld sem gerir það að verkum að þeim er ókleift að vita hvaða stöðu þeir muni gegna eða hópi þeir
munu tilheyra í samfélaginu.
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eigin ákvarðana lesenda er samþykkt. Á þeim grundvelli hafa sumir fræðimenn haldið því fram
að ójöfnuður sem stafar af mismunandi vali sé ekki aðeins réttlátur heldur og nauðsynlegur til að
virða persónulega ábyrgð lesenda á eigin vali. Þessari skoðun hefur verið lýst sem jafnréttisheppni
„egalitarianism“ og innifelur að mismunun er óréttlátt ef hún byggir á aðstæðum eða stöðu, þar
sem slíkt er háð heppni að einhverju marki, en réttlát ef hún byggir á frjálsum ákvörðunum
viðkomandi.118 Þannig er það ekki á ábyrgð endurskoðenda eða semjenda ársreikninga hvort
lesendur beiti gagnrýninni hugsun og eigin hyggjuviti við rannsókn á innihaldi og framsetningu
ársreikninga eða séu skynsamir í ákvörðun er varðar viðskipti við viðkomandi félag.
Skilvirkni markaðshagkerfisins byggir að miklu leyti á réttinum til jafnra tækifæra. Hluthafar
vilja upplýsingar um innviði og starfsemi félagsins sem þeir hafa fjárfest í en fái þeir slíkar
innherjaupplýsingar getur það dregið úr skilvirkni markaðarins og brenglað eðlilega verðmyndun
með viðkomandi hlutabréf. Það er talið bæði óhagkvæmt og ósanngjarnt ef ákveðnir
markaðsaðilar hafa aðgengi að meiri upplýsingum en aðrir um málefni félaga, hér er t.a.m. átt við
margs konar upplýsingar sem varða innherja (innri uppgjör, viðskiptasamningar, þróun á
ákveðnum markaðssvæðum o.s.frv.), dreifingu sérvalinna upplýsinga til ákveðinna markaðsaðila,
eignarréttar fyrirvara og jöfn tækifæri til starfa.119 Ef við gerum ráð fyrir að arðsemi félaga byggi
á trú hluthafa og fjárfesta á virkni hins frjálsa markaðskerfis þá fylgir að allir þeir sem hafa hag af
framleiðni í kerfinu hafa hag af staðfestingu endurskoðenda um áreiðanleika fjárhagsupplýsinga.
Mikilvægið er ekki hvað síst gagnvart fjármálastofnunum, kauphöllum, viðskipta- og
fjárfestingarbönkum og almennri fjármálaþjónustu.
Ríkið setur reglur á markaðinum og hefur hag af efnahagskerfi sem viðheldur og verndar
efnahagslega samkeppni. Þáttur ríkisins er mikilvægur með hliðsjón af nauðsyn reglna sem bæði
hemja og vernda hinn frjálsa markað en það setur markaðinum reglur og skapar innviði fyrir
starfsemi félaga og veitir þeim heimild til að starfa í samfélaginu þrátt fyrir að ábyrgð þeirra sé
takmörkuð. Krafan um sanngirni er hér í raun samheiti fyrir réttinn til jafnra tækifæra sem er
grundvöllurinn að hámörkun hagkvæmni í hagkerfinu. Sanngirni stendur hér einnig fyrir
hámörkun skiptaréttlætis í hlutfalli við framlag hvers og eins þátttakanda í viðskiptum.120 Þannig
er sanngjörn og áreiðanleg upplýsingagjöf grundvöllur að jöfnum tækifærum og hámörkun
skiptaréttlætis sem hvoru tveggja er nauðsynlegt til að hámarka hag samfélagsins af frjálsu
markaðshagkerfi. Niðurstaðan er að samfélagið allt hefur hagsmuni af ytri endurskoðun og

Encyclopædia Brittanica, „Equal opportunity,“ sótt 3. maí 2020, https://www.britannica.com/topic/equal-opportunity
Innherji er sá sem hefur aðgang að, býr yfir eða hefur vitneskju um trúnaðar upplýsingar sem geta haft áhrif á
marðaðsverð.
120 Skiptaréttlæti varðar spurninguna um hvað sé réttlátur grundvöllur fyrir útdeilingu gæða á meðal borgara tiltekins
samfélags, hér eru gæðin upplýsingar til lesenda ársreikninga.
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ábyggilegu áliti um gæði fjárhagsupplýsinga sem félög sem tengjast almannahagsmunum eru
skuldbundin samkvæmt lögum til að undirgangast.

3.5.5 Félagsleg og umhverfisleg ábyrgð
Hér hefur sjónum fyrst og fremst verið beint að réttindum þeirra notenda fjárhagslegra upplýsinga
sem hafa hag af áreiðanlegu áliti endurskoðenda, um glögga mynd af innihaldi og framsetningu
ársreikninga félaga, rökstutt út frá efnahagslegu mikilvægi. Við getum hins vegar hæglega víkkað
þá skilgreiningu út og tekið inn fleiri félagslega og umhverfislega þætti sem hafa flestir fjárhagsleg
áhrif bæði fyrir viðkomandi starfsemi sem og núverandi og framtíðar stöðugleika í hagkerfinu í
heild. Hér er átt við mikilvægi endurskoðunar á öllum þremur árangursmælikvörðum félaga, þ.e.
félagslegum, umhverfislegum og efnahagslegum árangri. Sérstaklega ef við víkkum út
kenninguna um hinn skynsama fjárfesti þannig að hún nái ekki aðeins til fjárhagslegra heldur
einnig til félagslegra og umhverfislegra upplýsinga um viðkomandi félag. Út frá því sjónarhorni
er ómögulegt að greina nákvæmlega alla notendur endurskoðaðra ársreikninga. Allir hafa þeir
sínar ástæður, sem oft eru æði mismunandi, og réttlæta þær með fjölbreyttum rökum. Það sem
skiptir einn notanda máli varðar annan ekkert um og það sem einn þarf að vita til að verja
skynsama ákvörðun varðar annan ekkert um. Að einhverju leyti væri mögulegt að leysa þetta með
því að útvíkka umfang endurskoðunarinnar eða framkvæma nokkrar mismunandi gerðir af
endurskoðun til að þjóna mismunandi þörfum notenda.
Hagsmunir og þarfir notenda reikningsskila eru ekki aðeins mismunandi, þeir geta oft verið
andstæðir. Þannig getur það verið hagur núverandi hluthafa að sýna árangur og stöðu félagsins
betri en raunin er sem er líklegt til að skila sér í hærra virði hlutabréfa. Fjárfestar vilja nákvæma
mynd af stöðunni til að ákvörðun þeirra verði byggð á fullnægjandi forsendum og áhætta þeirra
af fjárfestingum lágmörkuð eða að minnsta kosti vel þekkt. Lánardrottnar hafa sambærilega
hagsmuni og fjárfestar og hagur starfsmanna snýr að langtímaarðsemi fremur en skammtíma
afkomu sem oft eru ær og kýr hluthafa og stjórnenda o.s.frv. Vel má vera að hér sé fremur um að
ræða árekstra sem snúa að vilja notenda fremur en lögvarinna réttinda þeirra en segja má að
efnahagsleg skilvirkni innifeli sameiginlega hagsmuni allra og endurskoðunin og niðurstaða
hennar, sem kemur fram í áliti endurskoðenda, sé þannig leið til að verja hag samfélagsins í heild.

3.5.6 Réttlæti er sanngirnismál
Erfitt er að leysa öll lögboðin réttindi lesenda ársreikninga með sama hætti sem þýðir að upp geta
komið pólitískar aðstæður þar sem leysa þarf úr hagsmunaárekstrum á siðferðilega ásættanlegan
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hátt, þ.e. af sanngirni, og þar kemur hin glögga mynd til hjálpar. Við slíkar aðstæður er hugsanlegt
að menn vilji byggja á frummyndarrökunum fyrir glöggri mynd varðandi framsetningu og
innihald ársreikningsins með það fyrir augum að tryggja jafnan rétt til tækifæra. Að mati Campbell
erum við hér komin inn á hættusvæði þar sem rétt er að gæta sérstakrar varkárni. Hann telur að
við getum ekki túlkað slíkar aðstæður út frá hreinum efnahagslegum mælikvörðum án þess að
taka tillit til afleiðinga tiltekinnar útfærslu á skiptaréttlæti. Réttlæti byggist á samvinnu fólks
meðan óréttlæti getur af sér ósamlyndi og ágreining sem dregur úr krafti hópsins.
Í bók sinni Ritgerð um mannlegt eðli fjallar David Hume (1711–1776) um nauðsynlegar
kringumstæður réttlætis og telur réttlætið óþarft í samfélagi þar sem ofgnótt er af
eftirsóknarverðum gæðum og menn fullkomlega lausir við eiginhagsmunasemi. Á hinn bóginn
fæst ekkert áunnið með þeirri samvinnu sem réttlætið byggist á við aðstæður þar sem gæði eru af
svo skornum skammti og geðslag svo eigingjarnt að enginn getur hamið græðgina og hrokann og
tileinkað sér siðlega breytni. Að mati Hume er réttlæti hins vegar bæði mögulegt og nauðsynlegt
við aðstæður þar sem hóflegur skortur er á gæðum og manneskjur eru eigingjarnar en engu að
síður færar um að hafa hemil á gjörðum sínum.121
Tvær lykil forsendur sem hafa ber í huga við réttláta skiptingu gæða eru að, (i) gæði sem ber
að skipta verða yfirleitt til í samvinnu og þeirra er notið í samfélaginu og (ii) gæði sem ber að
skipta eru ekki takmark í sjálfu sér heldur leið að takmarki.122 Út frá forsendum hagnýttrar siðfræði
er hægt að horfa til kenninga Rawls um réttlæti sem sanngirni þar sem hann beitir sérstakri aðferð
sem ætlað er að leiða reglur réttlætisins fram.123 Aðferðin er hugsunartilraun sem hefur verið
kölluð upphafsstaðan. Hann hugsar sér einstaklinga sem funda um hvernig grunngerð
samfélagsins eigi að vera. Þessir einstaklingar hafa um sig fávísisfeld sem gerir það að verkum að
þeim er ókleift að vita hvaða stöðu þeir muni gegna eða hópi þeir tilheyra í samfélaginu. Þrátt
fyrir svokallaðan fávísisfeld eru fundarmenn vel að sér um hin ýmsu mál sem lúta að samfélaginu
og búa yfir skilningi á stjórnarfari og efnahagsmálum. Þessi aðferð tryggir að fundarmenn komist
að meginatriðum um réttlátari grunngerð samfélagsins þar sem enginn getur beitt sér fyrir eigin
hagsmunum.
Sé þessari aðferð réttlætis beitt til að tryggja sanngirni milli mismunandi notendahópa
endurskoðunar þá væri ákvörðun tekin fyrir alla hópana en fulltrúar þeirra myndu ekki vita hvaða
hópi þeir tilheyrðu. Að því gefnu að þeir vita ekki hvort þeir verða hluthafar, fjárfestar,
Ólafur Páll Jónsson, „Skiptaréttlæti,“ Hugur, árg. 24, nr. 1, 2012, 219.
Ibid., 219.
123 Í Kenningu um réttlæti (Theory of Justice), reynir Rawls að leysa vandann um réttláta dreifingu takmarkaðar
gæða með kenningu sem byggði á vel þekktri hugmynd um samfélagssáttmálann. Kenning Rawls er þekkt sem
kenningin um „réttlæti sem sanngirni“ og telur Rawls réttlætið vera fólgið í ýtrustu mannréttindum annars vegar og
jöfnuði hins vegar.
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stjórnendur, starfsmenn eða endurskoðendur, hvernig myndu þeir setja upp regluverkið til að
tryggja sanngirni og réttlæti milli mismunandi hagaðila ársreikninga út frá þekkingu sinni á
efnahagsumhverfinu? Myndu þeir t.a.m. telja sanngjarnt að takmarka áhrif stjórnenda á
framsetningu og innihald ársreikninga, þ.e. á söguna af eigin frammistöðu, innifela
stjórnendaendurskoðun í hlutverk endurskoðenda og banna að fyrirtæki endurskoðenda selji
viðbótarþjónustu til endurskoðunarviðskiptavina, setja reglur um notkun hvatakerfa, styrkja
óhæði endurskoðenda og takmarka markaðshlutdeild endurskoðunarfyrirtækja? Mikil verðbólga
hefur verið í skýringum með ársreikningum sem að einhverju marki hefur gert það erfiðar fyrir
lesendur að greina milli þess sem skiptir máli og þess sem hefur enga sérstaka þýðingu fyrir
spágildið. Hver yrði, að mati sérfræðinganna, undir fávísisfeldinum, sanngjörn skilgreining á
viðeigandi og skiljanlegum skýringum með ársreikningum?
Slík aðferð væri sannfærandi m.t.t. grundvallarréttinda og skyldna sem er hagur allra
hlutaðeigandi. Hér er um hagnýta aðferð að ræða þegar horfa þarf til meginreglunnar um
sanngjarnan eða hlutlægan rétt til jafnra tækifæra og það er ekki léttvægt þegar kemur að
fjárhagsendurskoðun í kapitalísku lýðræðissamfélagi eins og því sem við búum í. Slík nálgun
myndi leiða til meiri samvinnu sem er grundvöllur réttlætis, jafnari rétts til að njóta tækifæra og
meiri líkinda til þess að spágildi ársreikninga nýttist til að taka upplýsta og skynsama ákvörðun á
fullnægjandi forsendum um fjárfestingar eða önnur viðskipti.

3.5.7 Væntingar hluthafa og haghafa
Kenningin um hluthafa, svokölluð „Shareholder theory“ sem sett var fram af Milton Friedman í
bókinni Capitalist and Freedom árið 1962, heldur því fram að eini tilgangurinn með starfsemi
félags sé að hámarka arðsemi hluthafans.124 Kenningin endurspeglar mjög útbreidda og almenna
skoðun á tilgangi félaga og flestir fjárfestar kaupa hlutabréf með það eina markmið að hámarka
ávöxtun sjóða sinna. Ein meginástæða þess að kenningin hefur hlotið jafn mikla og langvarandi
hylli er „kostnaður“ af stjórnendum.
Hlutverk stjórnenda samkvæmt kenningu Friedmans er að skila hluthöfum arðsemi í formi
arðgreiðslna eða verðhækkunar á bréfum í félaginu. Árangur stjórnenda hvað þetta varðar hefur í
gegnum tíðina haldist nokkuð í hendur við persónulegan hag af rekstrinum sem kallað hefur á að
hluthafar hafa í gegnum stjórnir eytt tíma og fjármunum í að útbúa hvatakerfi fyrir stjórnendur til
að stýra hegðun þeirra og tryggja að þeir skili því hlutverki sem þeim er ætlað. Margir fjárfestar
hafa í sjálfu sér ekki mikinn áhuga á öðrum þáttum né heldur hvernig stjórnendur fara að því að
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uppfylla hlutverk sitt að þessu leyti, aðeins að hagnaður og arðsemi sé hámarkað. Ef stefna félags
sem skráð er í kauphöll væri að nýta auðlindir sínar á einhvern þann hátt sem ekki tengist arðsemi
eða hámörkun hagnaðar myndu hluthafar væntanlega skipta út stjórnarmönnum eða selja hluti
sína í félaginu og kaupa hluti í félagi sem leggur áherslu á að hagnast og ávaxta fjármuni
hluthafans. Samkvæmt hluthafakenningunni þá er hámörkun hagnaðar til hluthafa eina ástæða
þess að stjórnendur fá að vinna í umboði hluthafa. Friedman taldi það í raun siðferðilega skyldu
stjórnenda að hámarka hag hluthafans. Þannig eru hvers konar góðgerðastörf eða samfélagsábyrgð
sem ekki er hægt að verja út frá arðsemissjónarmiði ekki hlutverk félaga og á því ekki að vera á
dagskrá stjórnenda þeirra. Stjórnvöld eiga að sinna slíkum samfélagslegum hlutverkum og þeir
hluthafar, sem vilja á eigin forsendum, verja arði af fjárfestingum sínum til samfélagsmála. Völd
stjórnenda til að taka þátt í óarðbærum samfélagsverkefnum eru þannig háð vilja og samþykki
hluthafa og því fleiri sem hluthafarnir eru þeim mun meiri eru völd og áhrif stjórnenda í þessu
tilliti sem og öðru.
Hér ber þó að benda á að áhugi fjárfesta er að breytast hvað þessi gildi varðar m.a. með tilkomu
viðmiðunarreglna Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar (UN Principle of responsible
investment). Fjárfestirinn leggur þá aukna áhersla á umhverfismál, félagsleg málefni og góða
stjórnarhætti fyrirtækja sem eru þættir sem geta stuðlað að betri ávöxtun til lengri tíma litið.
Þannig fara saman hagsmunir fjárfesta og samfélagsins í stærra samhengi.
Hagaðilakenningin var fyrst kynnt af R. Edward Freeman (1951–) í bókinni Strategic
Management: A Stakeholder Approach sem kom fyrst út árið 1984.125 Kenning Freeman var
frumkvöðlaverk á sviði viðskiptasiðfræði en þar er því haldið fram að hluthafar séu aðeins einn
af mörgum hópum haghafa félaga. Samkvæmt kenningunni þá innifelur mengi hagsmunaaðila
alla þá sem á einhvern hátt taka þátt í eða verða fyrir áhrifum af starfsemi félags, starfsmenn,
umhverfissinna, ríkið og alla aðra. Kenning Freeman bendir til þess að raunverulegur árangur
fyrirtækisins liggi í því að fullnægja að einhverju marki þörfum allra haghafa sinna, ekki bara
þeirra sem gætu hagnast af hlutabréfum þess. Hugsanlega er ekki svo ýkja langt milli skoðana
Friedmans og Freemans eins og margir gætu ætlað, sérstaklega ef litið er til langs tíma í
starfseminni, út frá því sjónarhorni að ólíklegt er að markmið félags um að hámarka hagnað og
arð til hluthafa náist til lengri tíma ef ekki er komið „vel“ fram við bæði innri og ytri aðila sem
verða fyrir áhrifum af starfseminni.
Við stofnun er félögum alla jafna ætlaður langur líftími og ýmsar ástæður geta legið fyrir því
að slíku upphafsmarkmiði verði ekki náð en ein sú algengasta er skammtímahugsanaháttur
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stjórnenda og eigenda. Reynslan segir okkur að almenna reglan sé að félög verði ekki langlíf án
samvinnu við þá sem þau eiga í samskiptum við og viljinn til samvinnu er háður sanngjarnri og
réttlátri útdeilingu á þeim gæðum sem starfsemin skilar. Þannig vaxa og dafna þau félög sem koma
vel fram og hlúa að traustri samvinnu við alla haghafa meðan þau sem einhverra hluta vegna horfa
til skamms tíma og þröngra hagsmuna eigenda og stjórnenda eiga sér sjaldan langra né farsælla
lífdaga von. Hagaðilakenningin skilgreinir kapítalismann út frá mikilvægi tengsla fyrirtækis og
viðskiptavina þess, birgja, starfsmanna, fjárfesta, samfélagsins og allra annarra sem hafa hag af
starfseminni og heldur því fram að hlutverk fyrirtækja sé að skapa verðmæti fyrir allt samfélagið,
ekki aðeins hluthafa sína.
Mögulegt er að hagnýta hugmyndir Roberts og Mahoney til að gera grein fyrir mismunandi
væntingum og stöðu haghafa við rannsókn á innihaldi ársreikninga, þ.e. mismunandi óskum
varðandi framsetningu og innihald upplýsinga.126 Þeir félagar leggja áherslu á hagsmuni þeirra
sem eru háðir árangri rekstrareiningarinnar og vega þá m.t.t. varnarleysis mismunandi hópa
gagnvart alvarlegum afleiðingum af röngum og villandi upplýsingum. Þetta eru hópar sem eru
berskjaldaðir fyrir óvæntum breytingum á hag félaga, t.a.m. starfsmanna, sjóðfélagar í
lífeyrissjóðum og fjárfestar sem eiga allt undir velgengni félags. Þá er almennt litið á að þeir sem
hafa meiri hagsmuni eigi meiri rétt á upplýsingum um fjárhagsleg málefni fyrirtækja. Kenningin
um stöðu haghafa nær vel til þeirra sem félagið er háð en nær síður til þeirra sem eru háðir
einingunni, þ.e. almennings. Engu að síður nær kenningin yfir stjórnvöld og almenning sem hluta
þeirra sem hafa lögmæta hagsmuni af rekstri félaga og gerir okkur því öll að hagaðilum þegar
kemur að áliti endurskoðenda á áreiðanleika fjárhagsupplýsinga félaga.

3.5.8 Samfélagslegir, efnahagslegir og pólitískir hagsmunir
Kenningar um mannréttindi byggja á kerfi sem greinir þá hagsmuni sem ættu að vera æðri öllum
öðrum gildum þegar taka þarf ákvörðun í umdeildum málum er varða efnahagslega og pólitíska
hagsmunaárekstra og félagslega samvinnu. Þetta leiðir okkur að þeirri spurningu hversu langt
grundvallarmannréttindi ná þegar greina þarf heildaráhrif af rekstri og starfsemi félaga innan
samfélagsins. Campbell telur að við þurfum mögulega að endurskoða gildandi forgangsröðun
gagnvart núverandi og væntum starfsmönnum, neikvæðum áhrifum af starfsemi alþjóðafyrirtækja
í vanþróaðri hluta heimsins og neytenda sem stafar heilsufarsleg hætta af kaupum á vörum og
þjónustu eða hafa ekki aðgang að vörum og þjónustu fyrirtækja.127 Hér virðist umfjöllunin komin
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nokkuð út fyrir umfang hefðbundinnar fjárhagsendurskoðunar og álits endurskoðenda og í áttina
að hugmyndum um þríþættan árangursmælikvarða og víðtækari ábyrgð félaga þegar kemur að
umhverfislegum, félagslegum og efnahagslegum áhrifum af starfsemi þeirra. Engu að síður er
erfitt að sjá hvernig hægt er að aðskilja þessi atriði frá áreiðanlegum upplýsingum um fjárhagsleg
málefni félaga og hvað er hluti af slíkum upplýsingum og hvað ekki. Tekur til að mynda hin
glögga mynd af fjárhagslegum árangri tillit til neikvæðra umhverfisáhrifa sem starfsemi félags
veldur en félagið og eigendur þess þurfa ekki sjálfir að greiða fyrir?

3.6 Frá hvers sjónarhorni er myndin „glögg“?
Nú erum við komin að lykilspurningu í sambandi við hina glöggu mynd: Til hverra er áliti
endurskoðandans í raun beint? Almennt er áritun endurskoðanda stíluð á stjórn og hluthafa
viðkomandi félags þrátt fyrir að hugmyndin með endurskoðuninni sé að hún auki almennt traust
í viðskiptum og hafi þannig jákvæð áhrif á efnahagskerfið. Samkvæmt þeirri skoðun sem hér hefur
verið haldið fram, að ársreikningurinn innihaldi almannagæði og að hlutverk hans sé að veita
lesendum áreiðanlegar og skiljanlegar upplýsingar til að undirbyggja skynsamlegar ákvarðanir,
þá er álitinu beint til allra mögulegra lesenda, þ.e. samfélagsins alls. Vandinn felst að einhverju
leyti í margræðri virkni og merkingu hugtaksins „glögg mynd“ og hvort reikningsskilareglur eru
túlkaðar bókstaflega án gagnrýnnar hugsunar eða í samræmi við anda regluverksins sem krefst
dómgreindar og hyggjuvits.
Hverjir svo sem gallar hugtaksins eru, þegar það er notað í öðrum tilgangi, þá virkar það vel
sem upphafspunktur alhliða siðfræðilegrar rannsóknar á endurskoðun og hin glögga mynd er
þannig ákjósanleg meginregla, viðmið, fyrir þá sem setja reglur og staðla á sviði endurskoðunar.
Að mati Campbell ætti siðferðilegt sjónarhorn semjenda reikningsskila og endurskoðenda að
miðast við virkni glöggrar myndar samkvæmt réttlætingarrökunum og merkingu í samræmi við
fylgnirökin.128 Reikningshaldarar og endurskoðendur myndu þannig leggja áherslu á áreiðanlega
notkun á reglum sem settar eru af réttmætum yfirvöldum með það að markmiði að framleiða
áreiðanlega og samanburðarhæfa skilgreiningu á hugtakinu „glögg mynd“. Hugtakið væri þá ekki
nýtt sem heimild til að víkja til hliðar stöðlum byggt á almennri meginreglu né heldur til að heimila
endurskoðendum að beita eigin dómgreind til að bæta skýringum í endurskoðunarskýrsluna
byggðum á almennri meginreglu um glögga mynd. Þessi nálgun krefst þess að settar
reikningsskilareglur og staðlar séu tæki sem geta á hverjum tíma dregið fram glögga mynd sé
þeim fylgt.
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Séu reikningsskilareglur vel útfærðar og réttlættar út frá meginreglunni um glögga mynd og
þeim beitt af semjendum reikningsskila, endurskoðendum og öðrum út frá anda reglnanna fremur
en orðanna hljóðan þá er líklegt að byggja megi upp að nýju traust lesenda á áreiðanleika
ársreikninga. Það er ljóst að reglubundin áföll sem tengjast röngum og villandi reikningsskilum
hafa ekki aðeins skaðað ímynd endurskoðenda heldur og gert það að verkum að almenningur
treystir ekki að ársreikningurinn innihaldi áreiðanlegar upplýsingar. Skortur á trausti á
ársreikningnum að þessu leyti er skaðlegur fyrir arðsemi í hagkerfinu. Þannig varðar það okkur
öll að efla traust á ársreikningnum til að greiða fyrir leið fjármuna þangað sem arðsemi af þeim er
mest. Það tekur langan tíma að byggja upp traust en það hverfur hratt ef trúverðugleiki er ekki til
staðar gagnvart þeim sem koma að gerð reikningsskila. Að mati Campbell geta endurskoðendur
ekki lengur ætlast til að traust á verkum þeirra byggi á vísun í gamlar hugmyndir um heiðarleika
og heilindi, sú mynd er brotin. Það verkefni að byggja upp traust á endurskoðun og áliti
endurskoðenda er samstarfsverkefni sem fulltrúar allra haghafa þurfa að taka þátt í að einhverju
marki – og þá helst sveipaðir fávísisfeldi Rawls.
Campbell telur nauðsynlegt að kjarninn í hinu siðferðilega sjónarhorni endurskoðenda verði að
byggjast á virðingu fyrir og skilningi á stöðlum sem eru grundvöllur þeirra aðferða sem hafa það
að markmiði að skila samfélaginu, öllum lesendum ársreikninga, verðmætum í gegnum
endurskoðunina og þeim markmiðum verður best náð í gegnum hugmyndina um „glögga
mynd.“129
Greining á því til hverra álit endurskoðandans um glögga mynd er beint vekur upp spurningar
um hvar ábyrgð á efni reikningsskilanna liggur. Áritun óháðs endurskoðenda er almennt stíluð á
stjórn og hluthafa og þar er upplýst að stjórn og forstjóri séu ábyrg fyrir gerð og glöggri
framsetningu reikningsskilanna í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla og bera jafnframt
ábyrgð á að leggja mat á rekstarhæfi félagsins. Ábyrgð endurskoðandans felst í því áliti sem hann
gefur um áreiðanleika innihalds ársreikningsins. Í raun er fyrirkomulagið þannig að stjórnendurnir
semja ársreikninginn í samræmi við gildandi reglur, velja aðferðafræðina og leggja til forsendur
fyrir reikningshaldslegu mati og stjórnin samþykkir hann. Þannig eru stjórnendur í annarri stöðu
en aðrir haghafar hvað varðar möguleika til að hafa áhrif á framsetningu og innihald
reikningsskilanna, þ.e. á þá sögu sem ársreikningnum er ætlað að segja af starfsemi sem þeir ásamt
stjórn bera ábyrgð á og stýra, þeirra eigin árangri. Í ljósi þessa er siðferðileg staða og ábyrgð
endurskoðenda sem ytri eftirlitsmanna mikilvægra samfélagshagsmuna mjög krefjandi. Þeir eiga
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fjárhagslega hagsmuni sína undir velvilja stjórnar og stjórnenda þeirra fyrirtækja sem þeir
endurskoða og standa því iðulega frammi fyrir mögulegum hagsmunaárekstrum sem felast annars
vegar í því að styggja ekki þann sem greiðir reikninginn og hins vegar í hagsmunum samfélagsins
af glöggum fjárhagsupplýsingum. Þessi staða kallar bæði á siðferðisþrek og hugrekki, sem og
skilning á eðli og forsendum hlutverksins.
Það eru og verða alltaf hvatar sem virka á stétt endurskoðenda líkt og aðrar stéttir sem hafa þau
áhrif að draga menn af leið sannleikans og réttlætisins. Þegar látið er undan slíkum hvötum þá
stoðar lítið gagnvart siðfræðinni að bera fyrir sig að leikreglurnar séu vanmáttugar eða jafnvel
skaðlegar nema dómgreindin sé það einnig.

4

kafli – Siðfræðilegar meginspurningar, siðferðileg álitaefni og
siðalögmál

Hvers konar siðfræðilegar vangaveltur liggja að baki notkunar hugtaksins „glögg mynd“ í áritun
endurskoðenda á árs- og árshlutareikninga? Hvaða siðfræðilegu meginspurningar og siðferðilegu
skyldur draga hugtakið fram? Er mögulegt að nýta sér hugtakið til að greina þær freistingar sem
endurskoðendur standa iðulega frammi fyrir í störfum sínum vegna hagsmunaárekstra.
Lykilatriðið við að svara spurningum af þessu tagi er sú forsenda siðferðilegs lífs að það er háð
frjálsu vali einstaklingsins og undir honum sjálfum komið hvernig hann raungerir skyldur sínar
gagnvart siðalögmálunum með það að markmiði að öðlast farsælt líf. Siðferðileg breytni er
byggist á því að einstaklingurinn sé sjálfráður gjörða sinna og beiti eigin vilja til að velja milli
þess að gera það sem skynsemin og skyldan býður honum og þess sem eigingjarnar hvatir freista
hans til að gera. Standi endurskoðandi frammi fyrir tveimur siðferðilega réttlætanlegum
valkostum sem stangast á þá er hann í raunverulegum siðferðisvanda. Varði valkostirnir hins vegar
árekstra milli sérhagsmuna endurskoðandans og almennra hagsmuna samfélagsins af
áreiðanlegum fjárhagsupplýsingum þá er ekki um siðferðisvanda að ræða heldur freistnivanda.
Freistingar eru annars eðlis en siðferðisvandi og snúa að eigingjörnum löngunum sem mögulega
eru óbeislaðar og stangast á við siðferðilega skynsemi endurskoðandans. Hin siðferðilega
skynsemi snýr að skyldu hans til að axla þá ábyrgð sem fylgir áhrifum þess álits sem hann gefur,
þ.e. spágildi (áreiðanleika) þeirra upplýsinga sem finna má í ársreikningum.
Álit endurskoðanda getur bæði skapað og spillt trausti. Þeir eru handhafar valds sem byggir
annars vegar á lagaákvæðum sem um starfsemina gilda og skylda m.a. félög til að ráða
endurskoðendur og veita þeim einkarétt á að gefa óháð álit á efni og innihaldi ársreikninga. Valdið
kemur einnig til vegna fákeppni á endurskoðendamarkaði þar sem aðeins fjögur alþjóðleg félög
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(svonefnd Big 4) endurskoða 97–99% af skráðum félögum í heiminum. Völd endurskoðenda í
samfélaginu hafa aukist mikið á síðustu áratugum þegar horft er til þessara atriða.
Stóru alþjóðlegu endurskoðendafyrirtækjunum hefur fækkað úr átta í fjögur á síðustu 40 árum
og reglugerðaumhverfi félaga hefur vaxið stöðugt og sífellt orðið flóknara sem kallar á
sérþekkingu sem helst er að finna innan sérþekkingarfyrirtækja endurskoðenda. Hlutverk
endurskoðenda er skýrt samkvæmt lögum og felst í óháðu ytra eftirliti með sannleiksgildi og
sanngirni þeirra sögu sem stjórnendur segja og kemur fram í ársreikningi þess félags sem þeir
starfa fyrir. Á sama tíma hafa endurskoðendur margháttaða aðra hagsmuni sem mega ekki og eiga
ekki að skaða trúverðugleika þess álits sem þeir láta í té og bera ábyrgð á og varðar áreiðanleika
fjárhagsupplýsinga.
Eiginhagsmunir endurskoðenda og félaga þeirra varða annars vegar óflekkað orðspor og trú
lesenda á því að þeir sinni hlutverki sínu af heilindum með fullri athygli og báðum höndum og
hins vegar völd og peninga sem felast í því að viðhalda valdastöðu sinni á markaði og hámarka
arðsemi eigin fyrirtækja. Þannig er siðferðileg staða og óhæði endurskoðenda oft undir miklum
þrýstingi milli þessara mismunandi og oft að því er virðist ósamrýmanlegu hagsmuna. Það getur
verið erfitt fyrir endurskoðendur og kallað á hugrekki og siðferðisþrek að aðgreina eigin hagsmuni
frá því hlutverki sem þeim er ætlað, hlutverki sem verndað er að lögum. Sérstaklega verður þessi
staða vandmeðfarin og erfið þegar mest liggur við, þegar álit endurskoðandans eitt og sér getur
skert möguleika félaga til að viðhalda starfsemi sinni á markaði.130

4.1 Greining á aðstæðum
Siðfræði er ekki nákvæm fræðigrein en hún getur verið gagnleg við að greina aðalatriði frá
aukaatriðum og hvernig best sé að takast á við siðferðileg vandamál. Þá er hægt að hagnýta
siðfræði til að takast málefnalega á við siðferðilegar spurningar og rökræða þær út frá greiningu
á aðstæðum og þátttakendum. Hún beinir athygli okkar að þáttum sem hafa siðferðilega þýðingu
og eflir þannig bæði vilja og hæfni til samræðna um álitamál. Forsenda siðgreiningar er að greina
með skipulegum hætti þær aðstæður sem eru til staðar, þátttakendur, þau réttindi og skyldur sem
takast á og aðrar staðreyndir málsins. Greinargerðin þarf að innifela mynd af siðferðisvandanum,
hvaða verðmæti og siðareglur takast á, hverjar eru skyldur og ábyrgð þeirra sem málið varðar og
hvaða verðmæti eru í húfi og hvert er vægi þeirra innbyrðis. Aðstæðunæmi og þekking á
staðreyndum eru þannig lykilatriði í siðfræðilegri greiningu.
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Álitið, á að innihalda sannleikann sem er þá orsök skertra möguleika. Ef álitið er notað til að halda möguleikum
félags opnum á ófullnægjandi forsendum þá er verið að færa til ábyrgð milli hagaðila, hindra rétt og tímanleg viðbrögð,
auka áhættu í kerfinu og mögulega valda skaða hjá þeim sem treysti álitsgjafanum.
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Sinni maður hlutverki sínu vel þá breytir maður af dygð en það er einmitt viðfang siðfræðinnar
að mati Aristótelesar.

Dyggð er tvenns konar, vitræn og siðræn. Vitræn dyggð verður til og vex að mestu við kennslu. Hún
þarfnast því reynslu og tíma. Siðræn dyggð hlýst hins vegar af siðvenju ... Af þessu má ráða að engin
siðræn dyggð er manninum í blóð borin, því enginn náttúrulegur hlutur venst á það sem gengur gegn
náttúru hans.131

Í þessum orðum felst viska sem við hugum sjaldan að en er afar mikilvæg þegar við fjöllum um
siðferði mannsins og snýr að því að við venjum okkur á að hafa stjórn á löngunum okkar, að lúta
ekki valdi dýrslegra hvata sem í okkur búa heldur venja okkur við hegðun siðferðilega skynsamrar
veru sem beislar þessar hvatir til góðra verka.
Siðræn dygð er aldrei ein á ferð því hún lýtur ávallt vitrænni dygð, þ.e. hyggindum og siðvitinu.
Siðræn dygð verður til með uppeldi og með góðu uppeldi (siðvenju) vinnur sá hluti sálarinnar sem
snýr að siðvitinu eiginverk sitt eins vel og kostur er. Við þurfum því að mati Aristótelesar að venja
og temja þennan hluta sálarinnar – ala hann upp, til að breytni okkar verði dygðug og við verðum
réttlát. Hann taldi að það væri eðli okkar sem gerði okkur kleift að öðlast dygðir og fullkomna
þær með siðvenju. Dygðug breytni endurspeglar leið meðalhófsins milli tveggja öfga sem hvorar
tveggja eru lestir. Ómögulegt er að rata leið meðalhófsins án þess að rannsaka aðstæður og læra
að þekkja öfgarnar. Þannig verður ekkert siðvit án aðstæðugreiningar og dómgreindar. Við þurfum
að venja okkur á ákveðna breytni til að hneigjast til hennar. Þannig ganga siðferðið og réttlætið
með okkur hönd í hönd um lífsins veg sem fullur er af freistingum.
Venjur og hneigðir er hægt að móta, t.a.m. í uppeldi eða með mannkostafræðslu, svo úr verði
dygðir. Fyrirmæli um breytni sem gefin eru án þekkingar á aðstæðum geta þannig „leitt til
öfgafullrar og „taktlausrar“ hegðunar sem er í beinni andstöðu við dygðina.“ 132 Hagnýt
siðfræðileg aðstæðugreining leggur mikilvæga áherslu á reynslu þeirra sem starfa á viðkomandi
starfsvettvangi og þá þöglu þekkingu sem þar hefur byggst upp og minnir gjarnan á siðferði
starfsstétta og veitir viðnám utanaðkomandi þáttum, svo sem markaðshyggju. Í reynd hefst hagnýt
siðfræðileg greining á því að spyrja út í aðstæður og oft er innri gagnrýni best við hæfi. Innri
gagnrýni vísar til þess að viðmiðin eru vaxin úr þeim veruleika sem til skoðunar er.133
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Aristóteles, Siðfræði Níkomakkosar, fyrra bindi, 251 [1103a14].
Vilhjálmur Árnason, „Siðfræði Aristótelesar,“ Farsælt líf, réttlátt samfélag, 35.
133 Vilhjálmur Á., Salvör N., Kristín N. „Siðferði og starfshættir í tengslum við fall íslensku bankanna 2008,“
Rannsóknarskýrsla Alþingis, bindi 8, viðauki 1, Reykjavík: Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 10.
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Sú ábyrgð sem fylgir hlutverki endurskoðenda snýr að því að tryggja að fjárhagsupplýsingar
séu áreiðanlegar, að spágildi þeirra sé gott, og þar af leiðandi að koma í veg fyrir að þær leiði til
rangra eða slæmra ákvarðana. Þannig er siðferði og siðleg breytni samofin umhverfi og
starfsháttum endurskoðenda. Góð endurskoðunar- og reikningsskilavenja inniheldur vandaða og
góða starfshætti og myndar að ákveðnu leyti þau viðmið sem gagnrýnin greining á störfum
endurskoðenda krefst. Hér eru hins vegar ekki til skoðunar hin fag- og fræðilegu störf
endurskoðenda, nema þá að litlu leyti, heldur álit eða dómur sem byggir á rannsókn þeirra á
reikningshaldi og ársreikningi sem saminn hefur verið af stjórnendum.
Endurskoðendur hafa reynslu, þekkingu og hæfni til að tryggja að sannleikurinn sé framreiddur
á eins sannan og sanngjarnan hátt og kostur er hverju sinni. Sé veruleg óvissa tengd hinni „glöggu
mynd“ þá er þeim einnig í lófa lagið að greina slíka óvissu og upplýsa um eðli og möguleg áhrif
hennar á einstaka liði ársreikningsins og þar með áreiðanleika hans í heild. Aðstæðurnar varða því
ekki fagið sjálft, tæknina eða þá sérþekkingu sem reikningsskil og endurskoðun byggja á heldur
umhverfi og starfsvettvang endurskoðenda og til hvers er ætlast af þeim hvort heldur sem er út frá
lögum eða siðlegri breytni. Umhverfi endurskoðandans er fullt af freistingum og því er
óskynsamlegt að hann stjórni sjálfur hvað felst í hlutverkinu m.t.t. þess að geta betur uppfyllt eigin
langanir, til að mynda um að hámarka hagnað eigin fyrirtækis.
Aristóteles taldi að uppspretta dygðar væri innra með okkur meðan sá árangur sem felst í færni
ætti ekki uppsprettu í gerandanum sjálfum. Sókrates talaði um að sönn dygð væri reist á skilningi
og Kant gerði skýran greinarmun á skylduboðum og færniboðum og dró þannig fram sérstöðuna
milli siðferðilegrar hugsunar og tæknilegrar rökvísi.134 Endurskoðandinn þarf því að ráða yfir
þekkingu sem byggir ekki aðeins á tæknilegu sjónarmiði heldur og siðferðilega réttu og
viðeigandi. Dómur er aðeins sanngjarn ef hann tekur bæði tillit til samhygðar og hyggjuvits að
mati Aristótelesar.
Þessu til vitnis kallast einkum sá maður sanngjarn sem hefur samhygð og stundum er lagt að jöfnu
samhygð og sanngirni. Samhygð er réttur dómur sem gerir greinarmun á því sem er sanngjarnt og ekki
sanngjarnt; réttur dómur er sannur dómur.135

Til að geta gefið álit, fellt dóm, um mál sem hyggindi hafa að viðfangi þurfa menn því að hafa
bæði skilning og hyggjuvit eða samhygð því „...sanngirni hlýtur að einkenna samskipti góðra
manna við náungann.“136 Hyggindi eru siðferðileg dómgreind sem hvíla á siðrænum dygðum sem
Vilhjálmur Árnason, „Mill og Nytjastefnan“, Farsælt líf réttlátt samfélag, 116-117.
Aristóteles, Siðfræði Níkomakkosar, síðara bindi, 87 [1143a].
136 Ibid.
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lærast í uppeldi og félagsmótun. Þannig þarf það að vera hluti af menntun og starfsþjálfun
endurskoðenda að greina hagræn viðskipti og framsetningu þeirra út frá siðferðilegu sjónarhorni,
ekki aðeins tæknilegu. Hlutverk endurskoðenda er að gæta hagsmuna fjölbreytts hóps haghafa og
því ætti siðferðileg hugsun og dómgreind ekki að vera fjarverandi þegar hann kveður upp dóm
sinn. Álitið er ekki aðeins tæknilegs eðlis, þ.e. að semjendur ársreikninga hafi haldið sig innan
þess sveigjanleika sem reglur og lög kveða á um, heldur á það að endurspegla siðferðilegan dóm
um sannleiksgildi heildarmyndarinnar út frá sjónarhorni hins almenna lesanda. Hins berskjaldaða
haghafa. Regluverkið ætlast alls ekki til þess að sá sveigjanleiki sem innbyggður er í reglurnar sé
notaður til að draga taum einhverrar „ákjósanlegrar“ myndar heldur þvert á móti til að gera hina
almennu mynd eins skýra og kostur er. Sé þessi sveigjanleiki nýttur á annan hátt, þ.e. út frá
sjónarhorni sérhagsmuna, þá eru menn ekki að fylgja anda regluverksins til að draga fram glögga
mynd heldur nýta ófullkomleika þess til að framkalla bjagaða mynd – í því felst blekking.

4.1.1 Persónur og leikendur
Það er lagaskylda að semja ársreikninga og endurskoða þá enda varði starfsemi félags
almannahag, þ.e. öll stærstu félög í samfélaginu, fjármálafyrirtæki, lífeyrissjóðir, flugfélög,
skipafélög og önnur samgöngufyrirtæki, framleiðslufélög, þjónustufyrirtæki o.s.frv. Þetta eru
félög sem við eigum flest í viðskiptum við daglega. Engu að síður má færa rök fyrir því að öll
félög sem fá heimild til að starfa innan samfélagsins með takmarkaða ábyrgð varði hag
almennings með einhverjum hætti. Mögulegir lesendur ársreikninga eru fjölmargir og álitið um
hina glöggu mynd er gæði sem allir eiga tilkall til að njóta. Fólk nálgast ársreikninga úr ólíkri
stöðu og hefur mismunandi væntingar og óskir. Það má skipta haghöfum í fjóra hópa:

1.

almennir lesendur og notendur ársreikninga þ.m.t. almennir hluthafar,

2.

stjórnendur og stærstu eigendur,

3.

endurskoðendur,

4.

stjórnvöld.

Fyrsti hópurinn inniheldur í raun alla aðra haghafa en þá sem falla í hóp 2, 3 og 4. Þessi hópur
semur ekki reikningsskilin, veitir ekki staðfestingu um glögga mynd þeirra og setur ekki reglurnar
er varða innihald og framsetningu þeirra. Sameiginleg lagaleg- og siðferðileg réttindi þessa hóps
felast fyrst og fremst í að fá sannar upplýsingar um árangur og efnahag félaga settan fram á
sanngjarnan hátt í ársreikningum þeirra. Þannig hafa þeir sem þennan hóp skipa rétt til að fylgjast
með þeirri starfsemi sem á sér stað í samfélaginu og fá upplýsingar um áhættu sem fylgir henni
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og varðar þá beint og óbeint vegna stærðar, mikilvægis eða einhverra annarra ástæðna. Þessi hópur
þarf að taka margs konar ákvarðanir sem varða þá starfsemi sem í gangi er í samfélaginu á hverjum
tíma og ársreikningurinn geymir mikilsverðar upplýsingar sem varðað geta skynsemi slíkra
ákvarðana.
Megin lagaleg og siðferðileg skylda hins almenna lesanda, hvort sem hann er hluthafi í félagi
eða ekki, er að beita skynsemi og gagnrýninni hugsun við lestur og greiningu ársreikninga.
Uppruni og forsenda réttinda þessa hóps, sem inniheldur samfélagið allt, er framsal samfélagsins
á heimild til félaga til að starfa í samfélaginu og nýta ýmiss konar sameiginlegar auðlindir til að
framleiða vöru og þjónustu án þess að eigendur þessara félaga beri fulla ábyrgð á starfseminni.
Þannig lendir kostnaður af umhverfismengun og áföllum í viðskiptalífinu á samfélaginu, til að
mynda vegna gjaldþrota, skuldakreppu, fjármálakreppu, gjaldeyriskreppu o.s.frv. Slík áföll valda
ekki aðeins efnahagslegum skaða heldur og félagslegum, menningarlegum og umhverfislegum.
Samfélag framtíðar kemst ekki undan þeirri ábyrgð að takast á við afleiðingar breytni okkar í dag
á þessa þætti en nýtur á móti, ef vel tekst til, góðs af öflugu efnahagslífi sem skilar arði til
samfélagsins í gegnum hagvöxt og bætt lífskjör. Réttur samfélagsins til að fá að vita sannleikann,
þ.e. hina glöggu mynd, er því nokkuð augljós og sanngjarn og á að vera tryggður í lögum. Þessi
hópur hefur ekki beina aðkomu að málinu og er þannig berskjaldaðri en hinir og þarf að treysta á
að þeir sem að máli koma vinni verk sín af heilindum og hreinskilni. Hlutverk endurskoðenda
felur öðrum þræði í sér að gæta að réttindum þessa varnarlaus hóps.
Annar hópurinn, stjórnendur og stærstu eigendur,137 leika eitt af lykilhlutverkunum í þeim
aðstæðum sem hér eru til skoðunar og varða sannleiksgildi hinnar glöggu myndar. Þeir semja
ársreikninginn og leggja hann fram til endurskoðunar ásamt grundvelli að reikningshaldslegu mati
og nauðsynlegri túlkun gildandi reglna. Þeir leggja mat á gildi upplýsinga út frá settum reglum
um hvað er viðeigandi, áreiðanlegt, samanburðarhæft og skiljanlegt. Frásögnin er þeirra og
ársreikningurinn því í raun þeirra handverk og þar af leiðandi á þeirra ábyrgð. Þrátt fyrir að
hluthafar ráði endurskoðanda hafa stærstu eigendur og æðstu stjórnendur greinileg áhrif og á
tíðum öll völd hvað það varðar í sinni hendi. Þá er þessi hópur, stjórnendur og stærstu eigendur,
af eðlilegum ástæðum í miklum samskiptum við endurskoðendur í tengslum við
endurskoðunarvinnuna ásamt því að kaupa margs konar aðra þjónustu og ráðgjöf af
endurskoðandanum eða fyrirtæki hans. Vinna tengd slíkri viðbótarþjónustu getur verið bæði
umfangsmeiri og kostnaðarsamari en sjálf endurskoðunin og staðfestingarvinnan. Réttindi þessa
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Stjórnendur margra félaga sem tengjast almannahagsmunum eru oft einnig stærstu eigendur þeirra og því er þessi
hópur tekinn saman hér, t.a.m. flugfélaga, (Primera air, WOW), skipafélaga (Eimskip, Samskip), sjávarútvegsfyrirtækja
(Brim, Samherja), fjölmiðla o.s.frv.
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hóps eru mikil og tengjast mjög fjárhagslegum ávinningi af rekstri félagsins og þeim viðskiptum
sem það stundar í samfélaginu. Hópurinn nýtur góðs af starfseminni í formi launa og hlunninda,
arðgreiðslna og virðisaukningar á eignarhlutum í félaginu. Skyldur þessa hóps eru einnig
mikilvægar og snúa að lögmætri starfsemi félagsins og almennri samfélagslegri ábyrgð, s.s. þær
sem varða starfsmannamál og umhverfismál. Þessar skyldur eru bæði lögboðnar og siðferðilegar.
Þá er skylda þessa hóps að semja ársreikning í samræmi við lög og settar reglur sem gefur glögga
mynd af styrk og stöðu starfseminnar. Almennt er staða þessa hóps mjög sterk hvað varðar
þekkingu á sannleikanum um þau hagrænu viðskipti sem falla innan starfseminnar og þá áhættu
sem þeim fylgir og eru því í ákjósanlegri stöðu til að verja réttindi sín. Það er síðan þriðji hópurinn,
endurskoðendur, sem hefur eftirlit með því að stjórnendur og stærstu eigendur sinni skyldu sinni
og gangi hvorki á rétt annarra haghafa hvað upplýsingar varðar né valdi öðrum skaða í
samfélaginu.138
Staða og skyldur þriðja hópsins, endurskoðenda, er andlag þeirrar skoðunar sem hér á sér stað,
þeir leika lykilhlutverkið þegar kemur að því að segja til um sannleiksgildi og sanngirni frásagnar
stjórnendanna og hvort sú frásögn gefur glögga mynd af veruleikanum. Skylda endurskoðenda er
að rækja störf sín í samræmi við lög, góða endurskoðunarvenju og siðareglur endurskoðenda og
skulu af kostgæfni og samviskusemi í hvívetna fylgja ákvæðum þeirra laga og reglna sem gilda
um störf þeirra. Ásamt þessum hlutverkabundnu skyldum bera þeir allar hefðbundnar óskráðar
siðferðisskyldur sem gilda í samfélaginu á hverjum tíma, hvað varðar breytni gagnvart
samborgurum. Endurskoðandi skal auðsýna faglega gagnrýni, heiðarleika, hlutleysi, trúnað,
faglega hæfni og varkárni við framkvæmd verkefna sinna. Þannig hvílir á honum lagaleg skylda
um að sýna siðlega breytni á mörgum sviðum. Að lokinni endurskoðun skal hann árita
reikningsskilin og þar skal koma skýrt fram álit endurskoðandans á því hvort ársreikningurinn
„gefi glögga mynd í samræmi við settar reikningsskilareglur og uppfylli aðrar lögbundnar kröfur
þar sem við á.“139 Ábyrgð endurskoðenda felst í sannleiksgildi þess sem hin glögga mynd
innifelur. Enginn vafi er af orðalagi laganna að dæma að störf endurskoðenda eru öðrum þræði
siðferðilegs eðlis, sbr. tilvísun í siðferðileg hugtök s.s. heiðarleika, hlutleysi, trúnað, varkárni o.fl.
Endurskoðandinn kemst því ekki af eingöngu með tæknilega rökvísi heldur þarf hann, í störfum
sínum, að hafa til að bera siðferðilega hugsun og góða dómgreind. Viðfang endurskoðunar er
þannig hyggindi og til að geta fellt dóm í slíku máli þurfa menn að hafa skilning, hyggjuvit og
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Endurskoðendur eru aðeins einn af mörgum ytri eftirlitsaðilum sem hafa það hlutverk að gæta þess að stjórnendur og
stærstu eigendur ræki skyldur sínar að þessu leyti, hér má t.a.m. nefna ýmsar stofnarnir s.s. fjármálaeftirlit, ríkisskattstjóra, skattrannsóknarstjóra, Umhverfisstofnun og einnig sjálfstæða greinendur á markaði, matsfyrirtæki o.fl.
139 Lög um ársreikninga nr. 3/2006, 16. gr., 3. tl. liður a og b.
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samkennd. „Hyggindi eru ástand sem varðar réttlæti, ....sem er einmitt til merkis um breytni góðra
manna.“140
Réttindi endurskoðenda snúa að lögvörðu hlutverki þeirra til að veita lesendum álit um gæði
fjárhagsupplýsingar. Hagsmunir þeirra felast í að fá greidda þóknun fyrir vinnu sína sem er
grundvöllur álitsins. Sú þóknun er greidd úr sjóðum félagsins sem er endurskoðað og hið ytra
eftirlit snýr að, þ.e. af stjórnendum og eigendum félagsins. Auk lögboðinna réttinda og skyldna
endurskoðenda hvað varðar staðfestingu á hinni glöggu mynd þá hefur stétt endurskoðanda
verulega hagsmuni af sölu á annarri þjónustu til stærstu félaga á markaði sem getur hæglega valdið
skaða á óhæði þeirra. Stóru endurskoðendafélögin sinna endurskoðunarþjónustu fyrir stærstan
hluta þeirra félaga sem samkvæmt lögum varða almannahag. Á sama tíma er meirihluti tekna
þessara fjögurra endurskoðunarfyrirtækja vegna annarrar þjónustu og ráðgjafar á sama
fyrirtækjamarkaðinum (félög tengd almannahagsmunum) og þannig að miklu leyti til sömu félaga
og endurskoðunin snýr að. Skortur á samkeppni á endurskoðunarmarkaði ásamt miklum
hagsmunum af tekjum tengdum annarri þjónustu en þeirri er varðar staðfestingarvinnu veldur
þannig augljósum hagsmunaárekstrum (freistingum) hjá eigendum endurskoðunarfyrirtækjanna.
Fjórði hópurinn, stjórnvöld, fara með rétt samfélagsins og bera þá skyldu að setja sanngjarnar
og skýrar reglur um samningu reikningsskila, innihald þeirra og framsetningu. Stjórnvöld hafa
einnig þá skyldu að setja lög um endurskoðun félaga og starfsemi endurskoðenda. Þá ber þeim að
framfylgja þessum reglum og beita viðeigandi viðurlögum sé þeim ekki fylgt. Þannig hafa
stjórnvöld mikilvægu pólitísku hlutverki að gegna þegar kemur að því að afmarka réttindi og
skyldur allra haghafa að endurskoðun ársreikninga ásamt því að gæta þess að farið sé að lögum
og markmiðið um að spágildi innihalds ársreikninga tryggi skynsamari fjárhagsákvarðanir í
hagkerfinu en ella væri.

4.1.2 Siðferðisvandinn
Siðferðisvandinn í þessum aðstæðum felst í því hlutverki, réttindum og skyldum sem þeir aðilar
sem koma að framleiðslu ársreikningsins hafa. Stöðu þeirra innbyrðis og eigin hagsmunum sem
hafa áhrif á siðferðislega skyldu þeirra til að framkvæma hlutverk sitt af heilindum með sanngirni
og réttlæti að leiðarljósi. Stjórnendur og stærstu eigendur hafa það hlutverk að semja söguna eftir
settum reglum, ráða endurskoðanda og greiða honum þóknun. Hinir eftirlitsskyldu aðilar kaupa
verulegt magn af annarri þjónustu af eftirlitsaðilanum sem hefur meirihluta tekna sinna af sölu á
ráðgjöf sem að miklu leyti er til eftirlitsskyldra aðila, stærstu félaga í efnahagskerfinu. Ákveðnar
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takmarkanir eru á sölu á ráðgjöf til endurskoðunarviðskiptavina og reglur eru um að skipta beri
um endurskoðendur með ákveðnum hætti. Sökum fákeppni á endurskoðunarmarkaði þá færast
endurskoðunarviðskiptavinir hins vegar milli stóru endurskoðunarfélaganna og kaupa því ekki
endilega á sama tíma ráðgjöf og endurskoðun. Endurskoðunarfyrirtækin skipta markaðinum á
milli sín að þessu leyti. Frá sjónarhóli ytri eftirlitsaðila getur „virði“ viðskiptavinarins oft verið
meira þegar hann kaupir þjónustu af ráðgjafarhluta endurskoðunarfyrirtækisins en þegar hann
kaupir endurskoðunarþjónustu og slík staða er bæði óheppileg og veldur skaða á óhæði
eftirlitsaðilans.
Siðferðisvandinn felst einnig í samningu reglna á sviði reikningsskila og endurskoðunar.
Endurskoðendur,

sérstaklega

eigendur

eða

fyrrverandi

eigendur

stærstu

endurskoðunarfyrirtækjanna, sem fara eiga að reglunum og staðfesta að stjórnendur virði þær við
samningu ársreikninga hafa umtalsverð völd þegar kemur að setningu reglna á sviði reikningsskila
og

endurskoðunar,

þeir

eiga

fulltrúa

í

alþjóðlega

reikningsskilaráðinu,

bandaríska

reikningsskilaráðinu og flestum öðrum ráðum og nefndum sem fjalla um og setja reglur á sviði
reikningsskila og endurskoðunar. Þá eru endurskoðendur og fyrirtæki þeirra, sökum kunnáttu
sinnar á þessu sviði, mjög áhrifamiklir umsagnaraðilar þegar lagafrumvörp eru í smíðum er varða
endurskoðun og reikningsskil. Loks hafa endurskoðendur tekið sér vald til að túlka virkni og
merkingu hugtaksins glögg mynd í reikningsskilum og endurskoðun.
Gagnslítið er að ræða skyldur endurskoðenda út frá algildum lögmálum því huga verður að
þeim skyldum sem felast í hlutverkinu sem þeim er ætlað og stöðu þeirra gagnvart hagaðilum
endurskoðunarinnar. Það eru hinar sérstöku hlutverkabundnu skyldur sem órjúfanlega tengjast
störfum og starfsvettvangi endurskoðenda sem mestu varðar við mat á réttri siðlegri breytni. Þetta
eru rök fyrir því að þekking á innviðum starfsemi og viðteknu siðferði í faginu skiptir svo miklu
máli við siðfræðilega greiningu. Það er þó hverjum manni hollt að horfa á aðstæðurnar á
gagnrýninn hátt úr hæfilegri fjarlægð og nýta sér aðstoð sjálfstæðra siðalögmála við að greina og
rökræða hinn siðræna vanda sem umlykur hlutverk endurskoðenda. Aðeins þannig er líklegt að
sátt gæti orðið um viðunandi lausn á honum.

4.2 Greining á siðalögmálum
Siðferði manna er of flókið fyrirbæri til þess að mögulegt sé að fella það undir einhlítar
siðfræðikenningar og mikilvægt að þeim sé ekki beitt til að ýta til hliðar siðferðilegri visku sem
fólgin er í starfstengdu siðferði. Því eins og Aristóteles sagði, „...einkenni menntaðs manns er að
vænta nákvæmni í hvers kyns málum að því marki sem eðli málsins leyfir. ... Sérhver maður er
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dómbær á það sem hann þekkir; hann er góður dómari þeirra hluta.“141 Þannig er siðferðið sá
veruleiki sem við búum í og siðfræðin gagnrýnin greining á þeim veruleika.
Vænlegasta leiðin til að skilja hugmyndina um almennt siðferði er að siðferði hljóti að fela í
sér hugtök um velferð, sjálfræði og réttlæti en að þau séu jafnframt opin fyrir túlkunum.
Siðferðisvandi rís þegar ekki er hægt að virða þessi verðmæti öll í senn og rökstyðja þarf
undantekningar.142 Við þurfum að greina siðferðilega innviði endurskoðunar á skipulegan og
gagnrýninn hátt með áherslu á þau verðmæti sem eru í húfi til að skilja þann siðferðisvanda sem
endurskoðendur standa frammi fyrir þegar þeir gefa álit, fella dóm, um gæði fjárhagsupplýsinga
með vísun í hugtakið „glögg mynd“. Við greininguna þurfum við að skoða samspil fræðilegra og
verklegrar siðfræði. Hið fyrrnefnda innifelur kenningar og siðalögmál meðan það síðarnefnda
innifelur siðareglur og aðstæður. Helstu siðalögmál sem varða stöðu og hlutverk endurskoðenda
og tengjast greiningu á þeim siðferðisvanda sem endurskoðendur standa frammi fyrir í störfum
sínum eru:
•

Velgjörðar- og skaðleysislögmálið (mat á lífsgæðum, hagsmunum)

•

Sjálfræðislögmálið (upplýsingar, samþykki, samtal)

•

Réttlætislögmálið (sanngjörn dreifing gæða; mismuna ekki)

Hér er um að ræða siðalögmál sem gegna því mikilvæga hlutverki að vernda helstu verðmæti
almenns siðferðis og eru þannig frumskuldbinding endurskoðenda líkt og allra annarra fagstétta.

4.2.1 Velgjörðar- og skaðleysislögmálið
Grundvallartilgangur endurskoðunar og þar með starfa endurskoðenda er að gæta að velferð
lesenda ársreikninga og koma í veg fyrir skaða sem villandi eða rangt álit á fjárhagsupplýsingum
veldur þeim sem byggja ákarðanir á upplýsingum sem er að finna í ársreikningum. Þannig fellur
starf endurskoðandans vel að frumreglu siðfræðinnar um að gera gott og valda ekki skaða. Megin
tilgangur ársreikninga er að undirbyggja skynsamar ákvarðanir bæði til heilla þeim sem tekur
ákvörðunina og hagkerfinu í heild. Hér er því um grundvallarlögmál að ræða og allsendis ótækt
að skýla sér bak við getuleysi reglna til að draga fram sannleikann hafi menn á annað borð
þekkingu og dómgreind til að gera sér grein fyrir vanmætti reglunnar hvað þetta varðar. Þannig
lýsa áður tilvitnuð tilsvör endurskoðanda Bank of Ireland, ,,When those rules are in law, you must
apply them to give a true and fair view“, ákveðnum dómgreindarskorti enda gáfu IFRS reglurnar

141
142

Ibid., fyrra bindi, 210 [1094b].
Vilhjálmur Árnason, Siðfræðikver. Reykjavík: Háskólaútgáfan 2016.
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honum færi á að breyta siðferðilega rétt og verja gæði upplýsinganna og nothæfi ársreikningsins
til ákvarðanatöku.
Ákvæði 16. gr. ársreikningalaga þar sem segir að „álitið“ skuli með skýrum hætti segja hvort
ársreikningurinn gefi „glögga mynd“ í samræmi við settar reikningsskilareglur hamlar því ekki að
litið sé á markmiðið um „glögga mynd“ sem æðra en fylgni við orðalag einstakra ákvæða laga og
staðla og því megi beita þeirri meginreglu til að víkja frá gildandi reglum eða bæta við
nauðsynlegum skýringum til að ná markmiði ársreikningsins um sanna og sanngjarna frásögn. Í
fyrsta lagi þá er fjallað um hugtakið „glögga mynd“ í 5. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006 og
þar er þess krafist að nái ákvæði laganna, og þar með talið alþjóðlegra reikningsskilastaðla sem
samþykktir eru af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, ekki að framkalla glögga mynd þá skal
veita viðbótarupplýsingar, þ.e. beita skýringarrökunum (sjá kafla 3.1.2.), svo að reikningurinn gefi
glögga mynd. Jafnframt segir í 5. gr. að ef ákvæði laga „...leiða til þess að reikningurinn gefi
villandi mynd skal vikið frá þeim í undantekningartilvikum til þess að reikningurinn gefi glögga
mynd...“, þ.e. beita fráviksrökunum (sjá kafli 3.1.1). Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar eru hluti af
settum reikningsskilareglum143 og ákvæði IAS 1144 gefur skýr fyrirmæli um að semjendur skuli
víkja frá einstökum ákvæðum staðlanna enda gefi þau villandi mynd af árangri, efnahag eða
breytingum á handbæru fé. Þannig er sú virkni hugtaksins „glögg mynd“ sem fellur undir
fráviksrökin og skýringarrökin beinlínis hluti af regluverkinu og þar með settum
reikningsskilareglum. Þannig er ekki nokkur vafi um að lögin innifela heimildina til að víkja til
hliðar ákvarðandi reglum (nákvæmnisreglum) á grundvelli meginreglunnar um glögga mynd.
Meginreglan um „glögga mynd“ hefði þá merkingu í samræmi við frummyndarökin sem fjallað
er um í kafla 3.2.3.
Endurskoðendur hafa því fullt lagalegt umboð til að beita fráviksreglunni og víkja ákveðinni
reglu til hliðar til að mynda til að taka raunhæft tillit til væntra útlánatapa banka í því augnamiði
að koma í veg fyrir að notendur ársreiknings hljóti skaða af röngum upplýsingum um afkomu og
eignir. Einnig mætti hugsa sér að viðbótarskýringar séu settar fram með velferð lesenda í huga.

4.2.2 Sjálfræðislögmálið
Önnur grundvallarskylda endurskoðenda er að gæta þess í störfum sínum að bera virðingu fyrir
sjálfsákvörðunarhæfni fullveðja einstaklinga. Ársreikningurinn er ákvörðunartæki og til þess
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og afleiðingar þess.
144

82

þurfa upplýsingar sem þar er að finna að vera viðeigandi, áreiðanlegar, samanburðarhæfar og
skiljanlegar. Aðeins þannig geta þær gefið glögga heildarmynd af stöðunni sem er nauðsynleg
upphafsstaða fyrir lesanda áður en hann hefst handa við að gagnrýna rannsókn á reikningnum með
það fyrir augum að öðlast upplýstar og fullnægjandi forsendur að baki ákvörðun er varða félagið
eða starfsemi þess. Ársreikningur þar sem engar viðvaranir eru um að frásögn sem þar er að finna
geti verið bjöguð, haldin verulegri óvissu um einhver tiltekin atriði, dregur úr spágildi hans.
Minna spágildi skerðir forsendur lesandans til að taka upplýsta og skynsama ákvörðun og getur
hæglega valdið því að hann tekur ákvörðun sem hann hefði alls ekki tekið annars. Þannig er það
siðferðileg skylda endurskoðenda að gæta að því að skerða ekki möguleika lesandans til
skynsamlegra ákvarðana með villandi, ónógum eða ósamanburðarhæfum upplýsingum.
Aðalatriðið hér er að spágildi ársreikninga er ekki ávallt það sama, bæði ytri og innri forsendur
geta legið til þess að spágilið verður lakara eitt árið en annað. Það er þessi innbyggði breytanleiki
spágildisins sem ætlast er til að endurskoðendur upplýsi lesandann um þannig að hann taki eigin
ákvarðanir byggðar á fullnægjandi forsendum að þessu leyti.

4.2.3 Réttlætislögmálið
Réttlætið innifelur sanngirnina og staðfasta fylgni við sannleikann og er þannig undirstaða álits
endurskoðenda um glögga mynd í ársreikningi félaga. Réttlætið telst til siðrænnar dygðar, og
raunar segir Aristóteles að réttlæti virðist vera helsta dygðin, sú sem umlykur allar hinar dygðirnar.
Réttlæti er skilgreint á fyrstu blaðsíðu fimmtu bókar sem „ástandið sem hneigir fólk til að beita
réttlæti og vilja það sem er réttlátt.“145 Aristóteles fjallar einnig um hvers réttlætið er og segir: „
...telst réttlætið ein dygða vera annarra manna gæði, því réttlæti beinist að öðrum, það skipar
öðrum til heilla...“146 Í fyrstu bók Ríkisins segir Þrasýmakkos: „... réttlætið og það sem réttlátt er
eru í rauninni annars manns gæði.“ og vísar þar til þess sterka eða þeirra sem stjórna og setja
reglur sem hinum réttlátu ber að fara eftir hinum sterku til hagsbóta.147 Að mati Þrasýmakkosar er
réttlætið í rauninni einskis virði fyrir þann sem er réttlátur því að hinn rangláti hrifsi jafnóðum til
sín afraksturinn af allsnægtaborði réttlætisins. Hinn heimspekilegi og siðfræðilegi vandi að baki
réttlátri og sanngjarnri breytni felst í að hún innifelur „annara manna gæði“ og menn eru því
iðulega berskjaldaðir gagnvart þeim sem hefur vald til að útdeila slíkum verðmætum. Umbun þess
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sem virðir jafnræði við útdeilingu réttlætis og sanngirni er „... heiður og upphefð; þeir sem láta
sér ekki nægja slík laun verða harðstjórar.“148
Réttlæti má skilja tvennum skilningi, (a) réttlátur maður lýtur lögum, (b) réttlátur maður er
sanngjarn eða jafnaðarmaður, ekki ásælinn.149 Réttlæti sem alger dygð fylgir lögum sem fyrirskipa
endurskoðendum að breyta dygðuglega og af sanngirni gagnvart öllum haghöfum og láta hvorki
sína eigin hagsmuni né annarra byrgja sér sýn. Starf endurskoðandans felst öðrum þræði í því að
standa vörð um réttláta útdeilingu upplýsinga, hann hefur aðgengi að öllum mögulegum gögnum
og getur rannsakað hvernig þeim er umbreytt í upplýsingar í reikningsskilunum og hefur þá
grundvallarskyldu að segja á sanngjarnan hátt til um áreiðanleika þeirrar frásagnar, sögu sem er á
valdi stjórnenda að semja. Saga sem er loðin, óskýr eða gruggug hefur ekki eiginleika upplýsinga
og ber því að varast að treysta á. Hið siðferðilega boð um réttláta breytni krefst þess þannig af
endurskoðendum að þeir gæti að sanngirni í framsetningu upplýsinga og jafnræðis milli hagaðila
ársreikningsins. Rachel Barney bendir á að skoðun Þrasýmakkosar í fyrstu bók Ríkisins stjórni
víða í samfélagi dagsins í dag þar sem hámörkun hagnaðar hluthafans (stjórnenda) er viðtekin
skoðun í rekstri fyrirtækja. Það er í raun svo að væntur árangur „bottom line“ er grundvöllur flestra
ákvarðana.150 Við hneigjumst til að trúa að í vel siðuðu samfélagi sé fólk alið þannig upp að það
langi til að vera heiðarlegt og hlutunum svo fyrir komið af stjórnvöldum að oftast sé lítið á það að
græða að vera óheiðarlegur.
… löggjafar gera borgara góða með því að venja þá með siðum. Þetta er ásetningur allra löggjafa; þegar þeim
tekst illa að venja borgarana mistekst löggjöfin. Þar skilur milli góðrar stjórnar og slæmrar. 151

Þannig er það vilji löggjafans, sem skráður er í lög, að stétt endurskoðenda hafi á sínum höndum
einkarétt á því vandasama hlutverki að gæta að og hafa eftirlit með gæðum fjárhagsupplýsinga
samfélaginu öllu til hagsbóta og hafi þannig þá skyldu að koma í veg fyrir að semjendur
ársreikninga villi um fyrir lesendum með það að markmiði að hafa áhrif á ákvarðanir þeirra.

4.3 Rétturinn að vita sannleikann, réttlæti og sanngirni
Réttlætiskenning Rawls byggist á því að ef menn vita ekki í upphafi hver staða þeirra er eða innan
hvaða hóps í samfélaginu þeir eru þá séu allir jafnir og enginn geti gætt sérhagsmuna sinna með
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ósanngjörnum hætti. Að mati Rawls lýtur vel skipulagt samfélag þessu réttlætislögmáli. Réttlætið
sem sanngirni á rætur í þeirri hugmynd að hlutverk stjórnvalda sé að tryggja sanngjarna skipan á
samvinnu milli frjálsra jafningja. Þannig er samvinna lykilforsenda réttlætis meðan óréttlæti getur
af sér ósamlyndi og ágreining sem dregur úr krafti hópsins til að ná árangri.
Meðalvegurinn er dvalarstaður dygðanna var skoðun Aristótelesar en hann tengdi réttlæti
athöfnum sem leitast við að finna meðallagið milli þess sem er of mikið og of lítið, einhvers konar
meðallag. Endurskoðandinn þarf að gæta að þessu og gera sér skýra grein fyrir hvaða hluta
sannleikans hann upplýsir um og hvaða hluti hans ber eingöngu að varðveita í vinnugögnum hans
og er engum ætlaður nema honum til að mynda sér skoðun sem endurspeglast í áliti hans.
Endurskoðandinn þarf að gæta þess að réttindi hagaðila til að „vita“ fara ekki saman við óskir
þeirra í því efni.
Í gegnum störf sín á endurskoðandinn að hafa aðgengi að sannleikanum að baki öllum þeim
hagrænu viðskiptum sem átt hafa sér stað í starfsemi félags og getur rannsakað áhrif þessara
viðskipta á rekstur og efnahag eins ítarlega og sérfræðiþekking hans og aðstæður gefa honum kost
á. Forsendur þess aðgengis sem endurskoðandinn hefur að trúnaðarupplýsingum að baki
viðskiptum fyrirtækja er að hann gæti fyllstu varkárni hvað varðar vitneskju sína. Þessi trúnaður
endurskoðandans er ein af hans æðstu hlutverkabundnu skyldum. Brjóti hann trúnaðarskyldur
sínar þá varðar slíkt brot ekki aðeins lög heldur og grundvallarsiðaboð endurskoðenda og þannig
undirstöður starfa þeirra. Verði endurskoðandi uppvís að því að leka trúnaðarupplýsingum, sem
honum áskotnaðist í starfi sínu, þá tapar hann jafnharðan öllu trausti og trúverðugleika sem eru
verðmæti sem honum eru nauðsynleg ætli hann að starfa sem endurskoðandi. Þannig má segja að
trúnaður um ákveðinn hluta sannleikans, þ.e. undirliggjandi forsendur viðskipta, sé
grundvallarforsenda starfa hans. Endurskoðandinn verður að hafa fullt og ótakmarkað traust
viðskiptavina sinna til að geta rannsakað viðskipti þeirra og skorið úr um hvort frásögn af þeim í
ársreikningi er sannleikanum samkvæm. Þannig er enginn afsláttur gefinn á sannleikanum né
sanngirni í framsetningu hans þegar kemur að niðurstöðu mælingar á afkomu, mati á eignum,
skuldum og eigin fé eða getu félagsins til að skapa handbært fé.
Óheftur aðgangur að forsendum viðskipta ásamt reynslu, hæfni og dómgreind
endurskoðandans á að gera honum kleift að meta í hverju tilviki hvort settar reikningsskilareglur
megni að draga fram glögga mynd af hagrænum áhrifum viðskipta á heildarmyndina af afkomu,
efnahag og breytingu á handbæru fé. Sé það mat endurskoðandans, eftir að hafa aflað nægjanlegra
endurskoðunargagna, að reglurnar nái ekki að segja sannleikann að þessu leyti, sem er
meginmarkmið með samningu ársreikningsins, þá ber honum að upplýsa stjórnendur (stjórn) um
þá niðurstöðu og óska eftir að meðhöndlun viðskiptanna í reikningsskilunum verði breytt, vikið
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verði frá gildandi reglu eða veittar verði viðbótar upplýsingar um tilgreind viðskipti. Víki félagið
til hliðar settum reglum gerir regluverkið sjálft ráð fyrir að veittar séu ítarlegar skýringar um eðli,
ástæður og afleiðingar þess. Verði ágreiningur milli stjórnenda og endurskoðanda hvað þessi atriði
varðar, sem ekki reynist mögulegt að leysa, þá ber endurskoðandanum að upplýsa um slíkt í áritun
sinni eða gefa neikvætt álit á reikningsskilin enda valdi slíkar villur verulegum og vítækum
neikvæðum áhrifum á hina glöggu mynd.
Skyldan til að segja sannleikann í áliti endurskoðandans um glögga mynd er í raun skilyrðislaus
og um hana gildir hið skilyrðislausa skylduboð Kants:
Breyttu þannig að þú komir aldrei fram við manneðlið, hvort sem það er í persónu þín sjálfs eða
persónu allra annarra, einungis sem tæki heldur ávallt um leið sem markmið.152

Það virðist ómögulegt að skilyrða þetta skylduboð við tiltekinn árangur eða hugsanlegar
afleiðingar í framtíð af breytni endurskoðandans né annarra. Það er hreinlega ómögulegt fyrir
endurskoðandann að uppfylla skyldur sínar samkvæmt lögum til að mynda um heiðarleika án
sannsögli og orðheldni. Endurskoðandinn á þannig að hafa þá grundvallarlífsreglu að hafi hann
vitneskju um að frásögn ársreikningsins uppfylli ekki skilyrðið um sanngirni eða sé beinlínis röng
þá ber honum skilyrðislaust að gera skilmerkilega grein fyrir slíku í áliti sín á reikningsskilunum.
Lífsregla er huglæg regla viljans sem á rætur í skynsemi endurskoðandans, regla sem hann
ákveður að fylgja í breytni sinni, siðaregla sem hann fer eftir. Algildi siðalögmáls sem gerði ráð
fyrir að hver og einn gæti logið þegar honum hentar mundi eyða öllu trausti í mannlegum
samskiptum þar sem enginn myndi trúa neinum. Með því að segja ósatt þá komum við fram við
aðra manneskju sem tæki til að ná eigin markmiðum og vanvirðum á sama tíma möguleika hennar
til að ná sínum markmiðum.

4.3.1 Griðaréttur – taumhaldsskylda
Taumhaldsskylda eða griðarréttur er nátengt þeirri siðfræðilegu hugsun að skaða ekki aðra með
gerðum sínum, þ.e. skaðleysislögmálinu. Siðareglur eru af tvennu tagi, annars vegar þær sem
kveða á um taumhaldsskyldur, yfirleitt skýrar og afdráttarlausar reglur og bæði sjálfsagt og ekki
tiltakanlega lofsvert að fylgja þeim. Hins vegar eru þær sem kveða á um verknaðarskyldur, oft
almennari og erfiðara að festa hendur á þeim. Þær segja ekki nákvæmlega hvað gera skal heldur
höfða til mannkosta hvers og eins. Það er lofsvert og til fyrirmyndar að fylgja þeim og flokkast
frekar sem hugsunarleysi eða vanræksla fremur en brot ef þeim er ekki fylgt. Hér eru um að ræða
réttindi eins aðila sem kalla á að annar aðili beri annaðhvort skyldu til að láta viðkomandi í friði
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(taumhaldsskyldu) eða framkvæma eitthvað (verknaðarskyldu) sem hefur bein eða óbein áhrif á
aðra í samfélaginu.
Griðaréttur er mikilvægur í störfum endurskoðenda og endurspeglast í kröfunni um að
endurskoðandinn láti eitthvað kyrrt liggja. Hér er því um neikvæð réttindi haghafa
endurskoðunarinnar að ræða og samsvarar aðhaldsskyldu, krefst í raun aðgerðarleysis af hálfu
endurskoðandans. Endurskoðandanum ber hér að láta eitthvað ógert á grundvelli þess að
verknaðurinn falli utan hlutverkabundinnar skyldu hans og krefjist ekki aðgerða sem byggjast á
almennum siðferðilegum skyldum. Þagnarskylda endurskoðandans er dæmi um taumhaldsskyldu
endurskoðanda og starfsmanna hans gagnvart umbjóðanda sínum. Samband endurskoðandans við
viðskiptavini einkennist af takmarkalausu trausti hvað varðar mikilvægustu trúnaðarupplýsingar
starfseminnar. Taumhaldsskylda endurskoðandans varðar þessar viðkvæmu upplýsingar sem
endurskoðandinn býr yfir og leynt eiga að fara. Á endurskoðandanum hvílir bæði siðferðileg og
lagaleg skylda til að varðveita með traustum hætti þessar upplýsingar sem valdið geta skaða fyrir
viðskiptavin endurskoðandans ef þær eru gerðar heyrum kunnar. Endurskoðandinn hefur aðgang
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endurskoðunarinnar og óheimilt er að láta öðrum þær upplýsingar í té nema lög mæli til og þá að
undangengnum dómsúrskurði. Með því að halda trúnað um sannleika sem varðar ekki
framsetningu glöggrar myndar í ársreikningnum þá virðir endurskoðandinn siðferðilega
taumhaldskyldu þagnarinnar og verndar tengsl sín við viðskiptavin sinn og verður fyrir vikið
trúverðugur í augum haghafa.

4.3.2 Gæðaréttur – verknaðarskylda
Verknaðarskylda eða gæðaréttur er nátengdur þeirri siðfræðilegu hugsun að gæta að velferð
skjólstæðinga sinna, þ.e. velgjörðarlögmálinu. Endurskoðun er í eðli sínu stunduð vegna gagnsemi
hennar fyrir margbreytilegan hóp lesenda ársreikninga, almenning og samfélagið í heild. Þannig
eru hagaðilarnir skjólstæðingar endurskoðandans sem hann vinnur gagn með því að inna ákveðna
þjónustu af hendi sem snýr að eftirliti með gæðum mikilvægra fjárhagsupplýsinga. Gæðaréttur er
síst minna mikilvægur í störfum endurskoðenda en griðarétturinn og endurspeglast í kröfunni um
að endurskoðandinn hagi sér á ákveðinn veg eða bregðist við skertum gæðum fjárhagsupplýsinga
með skynsömum athöfnum. Hér er um jákvæð réttindi hagaðila endurskoðunarinnar að ræða sem
innifela ákveðna verknaðarskyldu endurskoðandans, þ.e. að hann framkvæmi eitthvað á
grundvelli hlutverkabundinnar skyldu sinnar. Á þeim tímapunkti þegar endurskoðandinn hefur
aflað nægjanlegra gagna og upplýsinga til að móta sér skoðun á fullnægjandi forsendum til að
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kveða upp dóm um gæði þeirra upplýsinga sem er að finna í ársreikningnum þá er rétt að hann
kynni stjórn og stjórnendum niðurstöðu sína og forsendur álitsins. Hann ætti ekki að láta
hugsanlegar afleiðingar af tilteknu áliti, æskilegar eða óæskilegar, hafa áhrif á innihald álitsins
enda sé það byggt á traustum gögnum og góðri dómgreind. Geri hann það þá væri hann farinn að
láta hlutlæga hagsmuni einstakra haghafa, t.a.m. semjenda ársreikningsins sem greiða honum fyrir
staðfestingarvinnuna og oft önnur verk, vega þyngra en annarra haghafa. Yrði slík lífsregla að
almennu lögmáli í anda skylduboðs Kants þá myndi trúverðugleiki endurskoðenda rýrna hratt.
Þannig ber endurskoðandanum siðferðileg verknaðarskylda til að gefa heiðarlegt álit á
reikningsskilunum út frá undirliggjandi gögnum, sannleika og sanngirni innihaldsins, álit sem
hann ber fullt og ótakmarkaða forræði á út frá eigin gildismati að svo miklu leyti sem hann hefur
fullnægjandi forsendur til. Sú staða getur verið uppi að endurskoðandinn geti ekki aflað
nægjanlegra gagna eða upplýsinga eða óvissa er svo mikil að hann geti ekki gefið ábyggilegt álit
á reikningsskilunum. Hafi hann ekki fullnægjandi forsendur til að móta sér skoðun, hvaða ástæður
sem orsaka að slík staða kemur upp, ber honum að árita reikningsskilin án álits og upplýsa í hverju
skortur á forsendum til álitsgjafar fólst. Það fælist þversögn eða ósamkvæmni í því ef
endurskoðandinn bryti gegn hlutverkabundinni verknaðarskyldu sinni hvað þetta varðar og
ætlaðist á sama tíma til þess að trúverðugleiki hans héldist óskertur. Þannig er sú skylda sem fylgir
hlutverki endurskoðandans fullkomin og skilyrðislaus. Það þýðir þó ekki að skyldan sé án
mögulegra undantekninga, t.a.m. þegar tvær fullkomnar verknaðarskyldur rekast á, heldur að séu
nauðsyn til slíkrar undantekningu frá almennu reglunni þá varði sú undantekning ekki hagsmuni
endurskoðandans og að hann geti gengið hnarreistur við því að hafa framkvæmt skyldu sína í þeim
erfiðu aðstæðum sem hann stóð frammi fyrir.

4.3.3 Sterkt og veikt sjálfræði – gildismat – forræði endurskoðenda
Það er villandi orðaleikur haldi menn því fram að orðalagið, „gefur glögga mynd“, í
dómsniðurstöðunni merki aðeins að endurskoðandinn staðfesti að menn hafi ekki brotið lög eða
reglur sem um samningu reikningsskila gilda. Slík túlkun (líkt og endurskoðandi Bank of Ireland
setti fram fyrir þingnefnd og margir aðrir hafa einnig borið fyrir sig) er fyrst og fremst viðbragð
til að vísa frá sér ábyrgð sem viðkomandi vill ekki bera. Hagsmunir hans eru aðrir. Þannig virðist
vera að hagsmunir endurskoðenda, sem eru nátengdir tengslum við stjórnendur þeirra félaga sem
þeir endurskoða, hafi valdið því að stórlega hafi dregið úr hinu ytra eftirliti í inntaki verka
endurskoðenda. Sé það svo þá hafa endurskoðendur sjálfir skilgreint hlutverk sitt upp á nýtt og
aðgreina þar eigið mat, sem byggir á hæfri dómgreind og kunnáttu þeirra, frá áliti sínu á sannleiks88

og sanngirnisgildi fjárhagsupplýsinga. Álit þeirra snúist ekki um hvort ársreikningurinn innihaldi
upplýsingar sem eru nothæfar til að undirbyggja skynsamar ákvarðanir lesenda heldur sé þar
aðeins verið að segja að stjórnendur hafi ekki brotið reglur og lög þegar þeir framreiddu hina
fjárhagslegu sögu af árangri liðins árs og stöðu í lok þess. Sé þetta niðurstaðan þá er dómurinn
ekki lengur í grundvallaratriðum siðferðilegur heldur lagalegur.
Ætlum við endurskoðendum að kveða upp dóm um sannleiksgildi og skýrleika þeirrar myndar
sem stjórnendur framleiða þá er þar um að ræða siðferðisdóm sem krefst þess að dómarinn hafi
til að bera siðferðilegt gildismat ásamt góðri og vel þjálfaðri dómgreind. Hann þarf að beita
gagnrýnni hugsun, agaðri og faglegri nálgun á viðfangsefnið óháð öllum mögulegum ytri
hagsmunum og hvötum bæði í reynd og ásýnd. Verkefni hans þarf þannig að byggja á góðum vilja
sem í senn er markmið og ástæða hinnar siðferðilegu breytni þar sem rofin eru tengsl siðferðilegrar
skyldu við eiginhagsmuni endurskoðandans.
Einsleitni er í sjálfu sér ósamkvæm fagmennsku og sérþekkingu. Felist hlutverk endurskoðenda
ekki í öðru en að fylgja leiðbeiningum í reglubókinni þá eru þeir ekki að breyta sem sérfræðingar.
„Þeir eru þá aðeins að framkvæma viðskipti líkt og pípari eða rafvirki.“153 Það er kjarninn í
sérfræðikunnáttu endurskoðenda sem starfsgreinar að beita eigin dómgreind byggðri á hæfni,
þekkingu og reynslu, á þau viðfangsefni sem á vegi endurskoðandans verða. Hlutverk
endurskoðenda að þessu leyti er með sama hætti og hlutverk lækna. Það væri beinlínis
lífshættulegt ef við tækjum fram fyrir hendur lækninum í störfum hans og skertum möguleika
hans til að beita eigin dómgreind við mat á ástandi sjúklinga. Slíkar hömlur myndu vafalaust valda
því að álitið yrði vélrænt og viðbrögð einnig við þeim margháttuðu aðstæðum og kvillum sem
hann fæst við á degi hverjum. Ábyrgð læknisins, sem daglega tekur ákvarðanir um velferð sjúkra
og varnarlausra, fælist þá í því að upplýsa hvað „reglurnar“ segja um ástand sjúklingsins meðan
hans eigið álit byggt á reynslu, hæfni og dómgreind fær ekki að njóta sín. Væri samfélagið tilbúið
að breyta hlutverki lækna að þessu leyti, draga úr persónulegri ábyrgð þeirra, í ljósi þess að
dómgreind þeirra væri ekki treystandi, hún væri ósamkvæm milli lækna og biði upp á of mikinn
sveigjanleika í mati á ástandi sjúkra sem myndi þannig hamla samanburðarhæfni og skaða gæði
ákvarðana? Ekki er ólíklegt, að öllu öðru óbreyttu, að læknar myndu samþykkja slíka breytingu á
hlutverki sínu enda býður það upp á verulega takmörkun á ábyrgð þeirra enda hafi það ekki áhrif
á aðra þætti, laun, vinnuumhverfi og stöðu.
Megin markmiðið með stöðlum, í hvaða starfsgrein sem er, er að auka líkur á að niðurstaðan
verði sambærileg ef tveir samviskusamir og heiðarlegir sérfræðingar eru látnir leysa málið
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aðskilið. Það sama á við um endurskoðun að tilgangur staðlanna er að vera viðmið sem
sérfræðingar á sviði reikningshalds geta litið til við úrlausn þeirra reikningshaldslegu vandamála
sem upp kunna að koma og byggt lausnina á eigin dómgreind og anda reglnanna.154 Hvert er þá
forræði endurskoðenda, sjálfræði þeirra, innan hlutverksins sem þeim er ætlað? Sjálfræði viljans
er lykilhugmynd í siðalögmáli Immanuel Kants;

Þannig felst siðferði í tengslum breytni við sjálfræði viljans, þ.e. við það að hann geti mögulega sett
algild lög með lífsreglum sínum. .... Ef viljinn leitar lögmálsins sem á að stjórna honum einhver staðar
annars staðar en í notagildi lífsreglna hans til að verða algilt lögmál.... þá er árangurinn ævinlega
ósjálfræði.155

Þannig felst sjálfræði endurskoðenda, líkt og allra annarra, að hætti Kants í að láta vilja sinn ráðast
af skynsamlegum rökum, byggja breytni sína á vel ígrunduðum forsendum og eigin hyggjuviti.
Það væri andstætt siðferðilegum hugmyndum Kants að ætla mönnum einfaldlega að fylgja settum
reglum. Hann taldi leti og ragmennsku vera höfuðástæður ósjálfræðis: „Reglur og fyrirmæli, þessi
vélrænu verkfæri til skynsamlegrar notkunar eða öllu heldur misnotkunar þeirra hæfileika sem
maðurinn fékk í vöggugjöf, eru fótfjötrar ævarandi ósjálfræðis.“156 Siðfræði Kants er að þessu
leyti „...nákvæm greining á forsendum þess að menn geti talist sjálfráðir gerða sinna. Sem
höfundar eigin siðalögmála fylgja sjálfráðir menn að sjálfsögðu ekki settum reglum í
hugsunarleysi.“157 Ef við horfum til þessara hugmynda sem endurspegla hugsjón um siðferðilegt
samfélag skynsemisvera þá snýst sjálfræði endurskoðenda og forræði á eigin breytni um frelsi
viljans til að sýna hugrekki og virðingu fyrir eigin dómgreind og því hlutverki sem þeir gegna í
samfélaginu. „Lögmál siðferðisins, þær algildu skyldur sem skynsemin býður okkur að fylgja, eru
nefnilega „frelsislögmál“.158 Siðferðilega setja endurskoðendur sér eigin lögmál, sem eru algild
að mati Kants, og hafi þeir frjálsan vilja þá fer hegðun þeirra eftir eigin siðalögmálum hvað þetta
varðar.
Auðvitað skiptir hlýðni við lög og reglur miklu máli en það má ekki gleyma markmiðinu að
draga fram glögga mynd, að segja sannleikann á sanngjarnan hátt. Ef markmiðið er haft í heiðri
þá er nauðsynlegt að samþykkja að hlutverk endurskoðenda felst, að öðru ólöstuðu, í að ganga úr
skugga um að reglurnar standist próf ígrundunar um hvort þær eigi rétt á sér í almennri löggjöf,
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hvort þær megni að framkalla sanngjarna og nothæfa mynd af stöðunni. Sé slík ígrundun á gildi
laga og reglna ekki hluti af hlutverki endurskoðenda þá er sjálfræði þeirra hvað varðar mat á
glöggri mynd ekki aðeins veikt heldur einfaldlega ekki til staðar. Hlutverk þeirra inniheldur þá
ekki það forræði á viðfanginu sem sérfræðingar almennt hafa né heldur er þeim gert kleift að virka
sem ytri eftirlitsaðilar. Innihald hlutverks þeirra verður ekki annað en að stunda viðskipti þar sem
viljinn lætur stjórnast af lögmálum sem hann ræður ekki yfir og er því fullkomlega ósjálfráður
þegar hann „hakar í rétt box“ til vitnis um að settar reglur hafi ekki verið brotnar allsendis óháð
því hvort markmiðum þeirra hafi verið náð eða ársreikningurinn gegni því hlutverki sem honum
er ætlað.
Frumskilyrði þess að hægt sé að tala um siðferðilega breytni endurskoðenda er að þeir séu
sjálfráðir gerða sinna og geti í verkum sínum breytt af skynsemi og samkvæmt eigin dómgreind.
Sé dómur þeirra að einhverju marki siðferðilegur og þeir sjálfráðir gerða sinna þá er þeim
nauðugur einn kostur að láta álit sitt um gæði fjárhagsupplýsinga ekki aðeins ná yfir fylgni
semjendanna við settar reglur heldur og yfir það hvort hinar settu reglur megni að segja satt og
rétt frá þeirri sögu sem þeim er ætlað, þ.e. að frásögnin gefi glögga mynd byggt á merkingu þess
hugtaks samkvæmt frummyndarökunum.

4.4 Starfsskyldur
Samkvæmt mörgum siðfræðingum er ástæða þess að breyskir menn breyta ekki í samræmi við
vitneskju sína skortur á siðferðisþreki, fremur en þekkingu, þar sem látið er undan freistingum
sem kitla langanir og trufla dómgreind. „Siðferðisþrek er afsprengi uppeldis og ávana og verður
aldrei lært með fræðilegri ástundun.“159 Þannig má rekja siðferðisbrest til skorts á mannkostum
og dygðum gæddri siðvenju í samfélaginu og ætlum við að vinna bug á þeim skorti þá þurfum við
að byrja snemma að kenna dygðuga breytni og ala fólk upp til góðra mannkosta frá fyrstu tíð.
Mikilvægt er að við leggjum ekki aðeins rækt við kennslu þekkingargreina heldur ekki síður
siðferðisdygða sem eru eftirsóknarverðar vegna þess að þær ljá lífi okkar rétta stefnu. Þannig þurfa
allar starfsstéttir að fá tilhlýðilega fræðslu í mannkostum og siðferðisdygðum. Siðleg breytni er
ekki eyland ótengd uppeldinu, umhverfinu, reynslunni og samhljóm samfélagsins. Þannig má
segja að hún sé afstæð og ómögulegt að útskýra hana út frá öðru en persónulegri þekkingu,
mannkostum og viðtekinni siðvenju í samfélaginu.
Í daglegri breytni erum við aldrei eingöngu undir áhrifum siðalögmálanna heldur á sama tíma
undir áhrifum margra annarra og ólíkra hneigða sem valdið geta því að við brjótum siðalögmál.
159
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Aristóteles taldi að meginmarkmiðið með siðferðilegu líferni fælist ekki í siðferðilegri þekkingu
heldur siðferðilegri breytni. Mögulegt er að skilgreina dygðina eins og hvert annað fræðilegt
viðfangsefni en Aristóteles taldi mikilvægara að vita hvernig menn geta tileinkað sér hana, orðið
sjálfir góðir menn en ekki bara fróðir um dygð og réttlæti.160 Fólk hneigist til þeirra verka sem
það hefur tamið sér og siðgerð mótast þannig smá saman í lífi sérhvers manns.
Mörgum gæti þótt líklegt að siðfræðin væri þess megnug að svara spurningum um öll möguleg
siðferðileg vandamál. Það má líka vel vera að hún sé þess umkomin en til þess að svo megi verða
tel ég skynsamlegt að beita þeirri aðferðafræði að einfalda þau, oft flóknu, siðferðilegu álitaefni
sem við glímum við á hverjum tíma. Sókrates dró upp mjög einfalda en skýra mynd af rangri
siðlegri breytni í Krítoni þar sem hann á orðastað við „lögin“ um þá hugmynd að strjúka undan
eigin dauðadómi og gjalda þannig rangt með röngu, rjúfa loforð og samninga. 161 Hvað ef allir
gerðu eins, myndi það ekki tortíma lögunum? Kant byggði hugmynd sína um siðferðilega rétta
breytni á einfaldleikanum og taldi að mikilvægasta spurningin sem menn eiga að spyrja sig þegar
þeir eru í vafa um siðferðilega breytni sé hvort þeir gætu viljað að lífsreglan sem þeir hyggjast
breyta út frá yrði að almennu lögmáli. Sé svarið „nei“ þá er viðkomandi hegðun án undantekninga
röng. Nytjastefnumennirnir Bentham og Mill töldu rétta siðlega breytni ekki byggja á skyldum
eða algildum boðorðum heldur skyldi meta hana út frá afleiðingum gjörða okkar fyrir alla þá sem
verða fyrir áhrifum af þeim, fyrir almannaheill. Nálganir allra þessara hugmyndasmiða helstu
siðakenninga sögunnar byggja á einfaldleikanum, smætta flókin siðferðileg úrlausnarefni niður í
einfaldar spurningar sem fólk ætti að skilja og geta svarað sé það í vafa um hver rétt siðleg breytni
er í hverju tilfelli.
Varast skyldi telja að einhver ein þessara aðferða væri öllum öðrum æðri og þegar beita skal
siðfræðinni á hagnýtan hátt til að leysa flækjur siðferðilegra úrlausnarefna er bæði rétt og
skynsamlegt að leyfa þeim að styðja hver aðra. Hvaða aðferð eða kenning sem menn beita þá er
svarið persónubundið eða afstætt og endurspeglar siðvit viðkomandi einstaklings og gefur öðrum
jafnframt hugmynd um hvað viðkomandi telur vera réttláta breytni. Ákjósanleg siðleg breytni
ræðst af sáttmála hvata og skynsemi, ekki stríði þeirra. „Það á að móta kenndir og hvatir en ekki
hafna þeim. Allt siðferði mannsins byggist á því að ná tökum á kenndum og hvötum svo maðurinn
verði sjálfur heilsteyptur og góður í breytni sinni.“162
Siðferðið á sér margar og ólíkar myndir innan mismunandi hópa í samfélaginu, t.a.m.
fjölskyldu, trúarflokka, vinahópa og ólíkar starfsstéttir. Þá býr hver einstaklingur yfir eigin
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siðferðisþroska sem endurspeglar þá mannkosti sem mótunaraðilar hans hafa kennt honum og
hann hefur lært að tileinka sér á lífsleiðinni. Innan hvers þessara hópa höfum við mismunandi
hlutverk og skyldur sem tengjast ákveðnum siðareglum bæði skráðum og óskráðum. Hér eru
siðareglurnar ekki ósvipaðar reikningsskilareglunum þar sem það dugir einfaldlega ekki að hafa
alla mögulega fræðilega vitneskju um regluna og beitingu hennar ef útkoman er ekki siðleg,
þannig getur engin siðaregla nokkurn tíma komið okkur undan því að vera ærleg og réttlát í
gjörðum okkar. Mat á siðlegri breytni verður þannig ekki metið út frá því hvort hakað hafi verið
í box sem vísar til þess að tiltekinni siðareglu hafi verið fylgt. Það er og verður andi siðalögmálsins
sem skiptir öllu og að menn geti gengið hnarreistir við því að hafa breytt á tiltekinn hátt vegna
breytninnar sjálfrar en ekki eigin hneigða.

4.4.1 Gildi siðareglna
Í Grundvelli að frumspeki siðlegrar breytni segir Kant að það sé yfirleitt ekkert í heiminum, né
heldur sé mögulegt að hugsa sér nokkuð utan hans, sem telja má gott fyrirvaralaust, nema góður
vilji.163 Það var hins vegar mat Kants að viljinn væri iðulega ekki í sambandi við siðalögmálin og
léti stjórnast af hvötum sem afvegaleiða hann. Gott siðferði einkennist af þreki til að aga þennan
vilja og gera hann góðan í sjálfum sér. Það er ágætt að hafa þessi orð í huga þegar við fjöllum um
gildi siðareglna fagstétta og hvort það sé skynsamlegt að binda mjög umfangsmiklar ákvarðandi
reglur um siðferði endurskoðenda í lög. Er slíkur reglubálkur best til þess fallinn að aga siðvilja
endurskoðenda og tryggja að þeir ræki hlutverk sitt í samræmi við rétta siðlega breytni eða virkar
hann fremur sem „yfirhöfn“164 sem klæðst er af réttu tilefni eða til að verja völd og áhrif innan
stéttarinnar?
Tilgangur siðareglna er að vekja menn til umhugsunar um siðalögmál, skyldur og dygðir og
mynda þannig inntak þess siðferðis sem endurskoðendum ber skylda til að fara eftir á hverjum
tíma. Það leysir þá hins vegar fráleitt undan þeirri siðferðilegu skynsemi að meta í einstökum
tilfellum út frá aðstæðum hvort þær séu þess virði að fylgja þeim.165 Þá er óæskilegt að litið sé á
þær sem altækar og fullnægjandi forsendur réttrar siðlegrar breytni, þær gætu beinlínis verið
skaðlegar sem slíkar.
Siðvitið er forsenda siðferðilegrar breytni og nauðsynlegt til að koma réttlátri skipan á mannleg
samskipti, það er grundvöllur að vönduðum og réttlátum samskiptum manna á milli og er þannig
ákveðin undirstaða þess samfélags sem við viljum flest vera hluti af. Siðvitið inniheldur
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samviskuna og mótast af uppeldi fólks og ávana fremur en af bóknámi og kallar á að við beitum
skynseminni til að aga eigin hvatir til hins betra. Hér er afar mikilvægt að menn geri sér grein fyrir
að gagnrýnin rökræða um hvað er æskilegt siðferði innan fagstéttar þarf að eiga sér vettvang, tíma
og rúm, og má aldrei vera bundin við túlkun og greiningu á innri forsendum tiltekins reynsluheims
líkt og endurskoðenda „…því þá er engin leið að greina það sem er viðhaldið með kúgun og
blekkingu frá því sem verðskuldar viðurkenningu af þeirri ástæðu að það verndar sameiginlega
hagsmuni manna.“166
Í störfum sínum standa endurskoðendur iðulega frammi fyrir hagsmunaárekstrum, þar sem
eigin hagsmunir þeirra og fyrirtækja þeirra stangast á við almannahagsmuni og hagsmuni
viðskiptavina. Í slíkum tilfellum reynir á hið eiginlega siðferði endurskoðandans á að skilja
aðstæðurnar. Það er síðan hlutverk siðfræðinnar að varpa ljósi á aðstæðurnar með það fyrir augum
að leysa mögulegan siðferðisvanda. Þegar þannig stendur á þarf endurskoðandinn að búa yfir
nægu siðferðisþreki til að fylgja þeirri meginreglu að velja ávallt hagsmuni almennings, þ.e.
hagaðila endurskoðunarinnar, fram yfir sína eigin. Hér snýst málið því ekki um skráðar siðareglur
eða tækniþekkingu heldur alfarið um mannkosti endurskoðandans, hugrekki og siðferðisþrek.
Hugrekkið ræðst fyrst og fremst af viljanum til að hegða sér með réttum hætti hvort heldur sem
einstaklingur eða fagmaður í samræmi við það hlutverk sem maður gegnir og hafa þannig
skynsamlega stjórn á eigin tilfinningum og hneigðum hvað svo sem á vegi manns verður. Skorti
endurskoðandann þessa eiginleika þá er viðbúið að hann láti freistingarnar trufla dómgreind sína
og breyti gegn betri vitund og verji eigin hag fremur en samfélagsins og þá skiptir ekki máli hversu
margar síður siðareglurnar eru, hann finnur „sprungu“ í veggnum. Slíkar sprungur eru ekki í
meginreglum.
Siðferðisgæði vísa til hugsjóna sem má skilja á marga vegu og ómögulegt er að skilgreina í eitt
skipti fyrir öll. Þannig er það ofmat á getu og markmið siðfræðinnar að ætla henni að koma
fyrirfram með réttar lausnir á öllum mögulegum og ómögulegum siðferðilegum úrlausnarefnum.
Eðli siðferðisins leyfir einfaldlega ekki slíka nákvæmni.167 Ég tel það því mikinn misskilning ef
endurskoðendur eða einhverjir aðrir telja að markmið siðareglna stéttarinnar sé eitthvað í líkingu
við skilning endurskoðanda Bank of Ireland á gildi reikningsskilareglna, ,,When those rules are
in law, you must apply them to give a true and fair view.“ Hreinskiptin og heiðarleg hegðun
fagstéttar á sér dýpri rætur en svo að fella megi hana með öllum sínum fjölbreytileika undir skráðar
siðareglur. Reglurnar geta þannig aldrei haft annað markmið en innihalda almenn viðmið og þann
anda sem við viljum að ríki í störfum endurskoðenda. Hinn siðferðilegi veruleiki er bæði flóknari
166
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og aðstæðurnar margbreytilegri en svo að siðareglurnar geti tekið yfir siðferðilega dómgreind
endurskoðenda enda er það ekki markmið þeirra heldur að styrkja dómgreindina.
Margar aldir aftur í tímann má finna heimildir sem sýna að stéttir fagaðila hafa búið
sérfræðinga undir áskoranir á sínu sviði með því að fá þá til að kynna sér siðfræðileg viðmið og
sverja eiða og gefa loforð um að fara eftir þeim. Um 400 fyrir Krist skrifaði forngrískur læknir
eið sem kenndur er við hann, Hippókratesareiðurinn, og inniheldur samviskueið lækna. Í öðrum
starfsgreinum gildir samkomulag af svipuðu tagi sem kveður á um að þeir sem nýta sér þjónustu
fagfólks geti verið öruggir um að það notfæri sér ekki þekkingarforskot sitt í eigin þágu.
Endurskoðun er starf sem er nátengt almannahag og réttlæting þess er einfaldlega að það er
allra hagur að því sé sinnt af heilindum. Frumskuldbinding starfsins segir til um tilgang þess og
hlutverk í samfélaginu, þ.e. að gæta að áreiðanleika fjárhagsupplýsinga og tryggja að þær séu
nothæfar til að undirbyggja skynsamlega ákvarðanatöku í hagkerfinu. Frumskuldbindingunni
fylgir önnur meginskylda sem innifelur almenn siðferðisgildi sem öllum ber að virða alveg óháð
hlutverki sínu í samfélaginu. Ekki er hægt að uppfylla frumskuldbindingu starfs ef menn bregðast
almennum siðferðissjónarmiðum. Sé framgangur starfsins í andstöðu við gott siðferði þá hlýtur
hið síðarnefnda ávallt að ráða för.168 Það sem einkennir góða fagmenn er að þeir standa undir
faglegum skyldum sínum sem greina má í fjóra flokka eftir eðli skyldunnar:

I.

Fagleg skylda, frumskuldbinding starfsins, hlutverk í samfélaginu og mikilvægi þess fyrir
skjólstæðingana, bakland starfsmannsins t.d. gegn óviðeigandi hagsmunum og þrýstingi.

II.

Hæfnisskylda, að viðhalda og auka við þekkingu sína á faginu og huga að siðferðilegum þáttum
starfsins, virðingu og réttlæti gagnvart skjólstæðingum og samstarfsmönnum.

III.

Félagsleg skylda, stuðla að því að allir hafi aðgang að þjónustu fagfólks og huga að samfélagslegum
þætti starfsins, uppfræða almenning og vinna að forvörnum, gagnrýna pólitíska og félagslega þætti
sem hindra að þeir sem eru varnarlausari fái sem besta þjónustu.

IV.

Skylda við starfssystkin, sýna samstarfsmönnum tillitsemi, rægja ekki samstarfsmenn, verja
samstarfsmenn og stéttina fyrir ósanngjörnum árásum, stuðla að góðum anda í stéttinni og gagnrýna
samstarfsmenn af sanngirni.

Endurskoðandanum dugir ekki að búa eingöngu yfir tæknilegri hæfni á sínu sviði. Hann þarf að
búa yfir siðferðilegri færni enda inniheldur álit hans um „glögga mynd“ siðferðileg verðmæti, til
dæmis sanngirni og réttlæti, og er því öðrum þræði siðferðilegs eðlis. Þetta er sérstaða
endurskoðunarstarfsins og á þessum verðmætum byggir það tilverugrunn sinn. Endurskoðandinn
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verður að hafa getu og vilja til að beita eigin dómgreind og hyggjuviti til að ákveða hvernig og í
hvaða skyni hann ákveður að nýta kunnáttu sína. Þannig verða mannkostir og vel þjálfuð
siðferðileg dómgreind órjúfanlegir þættir fagmennskunnar.169 Siðferðileg breytni krefst bæði
ákveðinna eiginleika og ástands. Þegar endurskoðandinn stendur frammi fyrir erfiðu siðferðilegu
úrlausnarefni reynir á dómgreind hans, næmi fyrir aðstæðum og þekkingu á almennum
siðferðisgildum. Hann þarf að rannsaka og ræða allar hliðar málsins á markvissan og skynsaman
hátt til að dómur hans verði dómur hins samviskusama og heiðarlega manns sem hefur beislað
eigin hneigðir og þjónar því fyrst og fremst verkinu sjálfu. Hlutverki sem hefur það eitt að
markmiði að verja sannar og sanngjarnar fjárhagsupplýsingar óháð öllum sérhagsmunum og án
undantekninga, þ.e. framkalla glögga mynd. Lausn á siðferðisvanda í raunveruleikanum er því
aldrei að finna fullbúna á „silfurfati“170 sem skráð siðaregla og allur mögulegur siðferðisvandi
verður þannig ekki leystur með skráningu siðareglna og án traustrar siðferðilegrar dómgreindar.
„Skráðar siðareglur hljóta ævinlega að vera minnispunktar sem eiga að vera fólki til aðstoðar,
þegar það tekur siðferðilegar ákvarðanir, þannig að það verði færara um að standa undir ábyrgð
sinni.“171
Skráðar siðareglur endurskoðenda innihalda siðfræðileg viðmið sem sérstaklega varða
hlutverkabundnar frumskyldur starfsins og almenna afstöðu gagnvart viðskiptavinum. Þær eru
góðar til síns brúks á sama tíma og mikilvægt er að endurskoðendur fyllist ekki sjálfumgleði af
því að eiga svo ítarlegan siðabálk sem hefur stöðu laga og telji að allt framferði stéttarinnar sé
siðferðilega rétt svo lengi sem það stangast ekki með augljósum hætti á við bókstaf siðareglnanna.
Hér á því sama meginreglan við og varðandi reikningsskilareglur að hreinskiptin og heiðarleg
breytni er breytni sem er í anda reglnanna fremur en samkvæmt bókstaf þeirra.
Hér hefur því opinberast ákveðinn siðferðisvandi sem tengist hlutverki endurskoðenda og
varðar túlkun þeirra á gildi reglna, siðareglna og reikningsskilareglna, sem vörn fyrir
utanaðkomandi gagnrýni. Þannig veldur það mikilli verðbólgu í skráningu reglna sem um störf
þeirra gilda ef þær eru notaðar sem skálkaskjól og skjöldur gegn allri mögulegri og ómögulegri
gagnrýni sem á störfum þeirra hrín. Slík túlkun skapar kjöraðstæður fyrir svokallað smugusiðferði
þar sem menn telja allt í lagi sem ekki er sérstaklega bannað. Túlkun af þessari gerð endurspeglar
hættulega hugsanavillu þar sem viðmiðin eru talin svo ítarleg að ekkert rúmist utan þeirra.
Smugusiðferði þrífst því betur sem reglubálkarnir verða stærri og því má ætla að það þrífist vel í
stétt endurskoðenda.
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Mikið magn reglna þarf því ekki að hafa jákvæð áhrif á siðferði sérfræðinga innan fagstéttar
enda á siðferðið sér önnur upptök en í skráðum reglum. Endurskoðandi með eðlilega
siðferðisgreind þarf ekki á ítarlegum reglum né viðmiðunum að halda til að gera greinarmun á
réttri og rangri hegðun. Vörn gegn smugusiðferði er að tryggja stöðu meginreglna líkt og glöggrar
myndar og að þær séu ávallt æðri ákvarðandi reglum. Vandamálið við meginreglur er að þær eru
huglægar og byggja mjög á dómgreind og hyggjuviti fagmannsins og geta þannig valdið
ósamkvæmni. En líkt er á komið með endurskoðun og flestum öðrum greinum sem byggja á
sérþekkingu að þessu leyti og alls óvíst að allir komist að sömu niðurstöðu í erfiðum
úrlausnarefnum. Skaðinn af slíkri ósamkvæmni sérfræðinga er þó minni en væri ef allir skildu
eigin dómgreind eftir heima og létu bókstafsreglur ráða niðurstöðu þeirra úrlausnarefna sem þeir
fást við í vinnunni.
Mikið er um huglægar meginreglur í siðareglum endurskoðenda þar sem beinlínis er farið fram
á að menn beiti dómgreind til að meta aðstæður og greina mál áður en ákvörðun um breytni er
tekin og þannig verða hinar skráðu leikreglur að einhverju marki háðar sjálfsmati
endurskoðandans í hverju tilviki.
Grundvallarmunur er almennt á skráðum siðareglum og settum lögum. Skráðar siðareglur
starfsstétta byggja á almennum siðareglum, eru viðmið eða minnispunktar til að byggja á, og oft
túlkunaratriði hvort manneskja hefur gerst brotleg við þær eða ekki. Þannig þarf siðlaust framferði
ekki endilega að brjóta gegn skráðri siðareglu þrátt fyrir að það brjóti gegn góðu siðferði. Markmið
skráðra siðareglna er að gera okkur hæfari til að greina siðferðileg úrlausnarefni og komast að
niðurstöðu.172 Þannig ber það vott um grundvallarmisskilning á veruleika siðferðisins ef fagstétt
endurskoðenda hlýðir siðareglum í blindni eða lítur á þær eins og ófrávíkjanlegar staðreyndir sem
ekki þarf að ræða frekar.
Hinn siðferðilegi veruleiki er einfaldlega flóknari og margbreytilegri en svo að hægt sé að fella
hann undir ákvarðandi reglur og því verður siðferðisvandi aldrei leystur með því að vísa til
ákveðinna greina eða ákvæða í reglum. Þá er afar mikilvægt að siðanefndir sem fjalla um meint
brot á siðareglum, til að mynda endurskoðendaráð, beini siðferðilegum ágreiningi í ákveðinn
farveg þar sem mál eru tekin til gagnrýninnar umfjöllunar.

4.4.2 Ábyrgð og traust
Konfúsíus (551–479 f.Kr.) kenndi lærisveinum sínum að stjórnvöld þyrftu þrennt: vopn, mat og
traust. Geti valdhafi ekki tryggt þessa þrjá þætti þá ætti hann að láta vopnin fyrst af hendi og síðan
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matinn en gæta traustsins allt til enda, það sé mikilvægara heldur en nokkuð annað fyrir stjórnvöld.
Traust er sameiningarkraftur sem bindur samfélag manna saman og er forsenda velferðar manna,
velmegunar og lífskjara.
Hugtakið „traust“ er vandmeðfarið og ákveðin dulúð yfir því í heimspekilegu ljósi. Með því að
skoða hugmyndir helstu heimspekinga um traust getum við greint mikilvæga undirliggjandi þætti
þessa mikilvæga hugtaks. Í annarri bók Ríkisins, frægasta verki Platons, er viðfangsefnið
grundvallarspurning allrar siðfræði fyrr og síðar. Spurningin um hvernig við lifum farsælu lífi. Er
eitthvað sjálfstætt virði í réttlætinu fyrir þann sem er réttlátur eða er óttinn við refsingu eina ástæða
þess að við ástundum réttláta breytni? Sókrates rökræðir við félaga sína þar á meðal Glákon eldri
bróður Platons. Glákon færir rök fyrir því að aðeins óttinn við að upp um þig komist og þú takir
út refsingu komi í veg fyrir að menn brjóti lögin og breyti ósiðlega vegna eigin hagsmuna. Glákon
notar söguna af fjárhirðinum Gýges til að mála sem gleggstu mynd af manneðlinu og forsendum
réttlætis. Gýges fann gullhring sem var þeirrar náttúru gæddur að þegar hann snéri honum á fingri
sér varð hann ósýnilegur. Með hjálp þessara eiginleika hringsins drýgir Gýges hór með
drottningunni, drepur konunginn og sest sjálfur í hásætið. Hversu löghlýðnir og góðviljaðir sem
menn annars eru þá myndu þeir breyta eins hafi þeir tækifæri til. Þeir myndu sölsa undir sig
fjármuni og völd á kostnað annarra hefðu þeir vissu fyrir að ekki kæmist upp um þá og þeir þyrftu
ekki að gjalda ranglætis síns. Hann heldur því jafnframt fram í rökræðunni að við höfum rétt til
þess að breyta með þessum hætti þar sem einu hagsmunir mannsins eru hans eigin hagsmunir og
það sé ekkert innra virði í réttlátri og siðlegri breytni.173
Sagan af hring Gýgesar opinberar ákveðnar hneigðir manneðlisins sem hefur orðið mörgum
heimspekingnum að umfjöllunarefni í gegnum aldirnar. Hún kallar fram spurninguna, hvenær og
hvers vegna eigum við að treysta öðru fólki ef við teljum að það sé aðeins óttinn við refsingu, ef
upp um viðkomandi kemst, sem hindrar að hann skaði okkur? Svar Glákons er að við getum aðeins
treyst öðrum ef við erum þess fullviss að þeir óttist nægjanlega mikið að þeir verði staðnir að verki
og hljóti refsingu. Það sé eina gilda ástæða þess að menn hemji eigin hneigðir og sýni siðferðislega
rétta breytni og skaði þannig ekki þá berskjölduðu, sem treysta þeim. Samkvæmt skoðun Glákonar
ætti ég aðeins að treysta áliti endurskoðenda um glögga mynd ef ég er viss um að hann hræðist
nógsamlega afleiðingar þess að skrifa bjagað álit með það að markmiði að hygla hagsmunum
ákveðinna hagaðila og sinna eigin. Þessi skoðun er ekki alveg galin og opinberar mikilvæga
eiginleika trausts sem felast í því að þegar við treystum áliti endurskoðenda þá setjum við ábyrgð
á mikilvægum forsendum ákvarðana okkar á þeirra herðar. Traust gerir okkur þannig berskjölduð
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gagnvart þeim sem við treystum og setur mikla ábyrgð á herðar endurskoðenda sem verja eiga
réttmæti og sanngirni þeirra forsendna sem ákvarðanir okkar, um málefni sem varðar viðkomandi
fyrirtæki, taka mið af.
Svar Glákons hefur einnig aðra og óþægilegri hlið sem felst í því að ef ég er ekki viss um að
endurskoðendur hræðist afleiðingar þess að upp um óheilindi þeirra komist þá geri ég ráð fyrir að
þeir séu óheiðarlegir og taki eigin hagsmuni fram yfir samfélagsins. Slík niðurstaða væri mjög
óhagkvæm fyrir öll viðskipti og myndi skaða mjög skilvirkni í efnahagskerfinu, draga úr hagvexti
og skaða lífskjör allra í samfélaginu.
Vörn Sókratesar fyrir réttlætinu og að mönnum sé treystandi snúast um að ranglæti elur af sér
sundrungu, hatur og deilur meðan réttlætið tryggir samlyndi og vináttu og leiðir þannig til farsæls
lífs sem er eftirsóknarvert í sjálfu sér. Þessi röksemdafærsla er ekki endilega mjög traustvekjandi
enda tilgangur samræðunnar í fyrstu og annarri bók Ríkisins heimspekilegur inngangur að verkinu
í heild. Varnarræða réttlætisins er studd takmörkuðum og ófullnægjandi rökum sem hafa þann
eina tilgang að áheyrendur, lesendur, hrópa á frekari rök til stuðnings réttlætinu enda málefnið
brýnt og þarfnast tilfinnanlega áreiðanlegrar undirstöðu, bjargs, til að standa á. Samræðan í
upphafi verksins skilur þó eftir sig mikilvægar upplýsingar um réttlætið, s.s. að það kemur í veg
fyrir ágreining, hefur eiginleika listar (iðnar), er dygð sálarinnar og gerir okkur kleift að lifa lífinu
farsællega. Glákon er því í raun að lýsa hegðun siðblindingjans og byggir á vel þekktri kenningu
Hesíódosar um að hegðun sem innifelur brot á lögum og siðferðisreglum sé knúin áfram af græðgi
og hroka. Það er ekki svigrúm hér til að fara dýpra í skynsemina að baki réttlátri breytni en hún er
ein forsenda þess að menn séu trausts verðir.
Það er samfélaginu gríðarlega mikilvægt að endurskoðendur axli ábyrgð sína af heilindum og
skapi traust í viðskiptum. Traust er grundvallarverðmæti í samfélaginu, forsenda viðskipta og
samskipta manna í efnahagskerfinu, og hefur þannig bein áhrif á hag almennings á hverjum tíma.
Fyrsta félag löggiltra endurskoðenda var stofnað á Englandi og Wales árið 1880 og var yfirlýst
meginmarkmið þess frá upphafi að tryggja traust í viðskiptum og byggja þannig upp sjálfbært,
áreiðanlegt og sanngjarnt efnahagskerfi. Ábyrgð endurskoðandans kemur fram í áliti hans á
reikningsskilunum sem byggir á þeirri endurskoðunarvinnu sem hann hefur unnið. Notendur
ársreikninga geta ekki treyst eingöngu á álit endurskoðandans né heldur vísað allri ábyrgð af
slökum ákvörðunum til ósanngjarns eða villandi álits endurskoðandans enda innihalda
fjárhagsupplýsingar félaga aðeins eitt ákveðið sjónarhorn á flókin viðskipti og notendur bera
sjálfir ábyrgð á að beita gagnrýninni hugsun, eigin brjóstviti og mögulega leita sér aðstoðar við
að greina innihaldið. Álitið er innsýn í skoðun endurskoðandans og lesandinn ber ábyrgð á að
framkvæma sína eigin greiningarvinnu á upplýsingum í ársreikningi félagsins, til að mynda hver
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er trúverðugleiki þess endurskoðanda sem áritar reikninginn, hvaða upplýsingar koma fram í
skýringum og hver sé þróun helstu kennitalna enda ætli hann að byggja ákvörðun sína á
fullnægjandi forsendum.
Traust sem álit endurskoðenda nýtur byggist ekki hvað síst á þeirri ábyrgð sem álitsgjafinn
gengst við í störfum sínum og hversu trúverðugur hann og stétt hans er þegar litið er til sögunnar,
hvernig stéttin axlar þá ábyrgð sem á herðum hennar hvílir. Orðspor endurskoðandans er hans
helsta „eign“ þegar til lengri tíma er litið. Orðsporið byggir á því að hann sé heiðarlegur og
hreinskiptinn í öllum störfum sínum og sýni þannig lesendum að hann eigi skilið það traust sem
borið er til álits hans á fjárhagsupplýsingum. Traust ávinna menn sér með því að taka ábyrgð á
eigin verkum með faglegum og traustvekjandi vinnubrögðum sem byggja á gagnsæi, heilindum
og hreinskilni. Taki endurskoðendur þá ábyrgð sem fylgir hlutverki þeirra alvarlega og sýni
trúverðuga hegðun þá mun sú saga afla stétt þeirra mjög verðmæts trausts í samfélaginu enda er
það samfélaginu mikils virði að álit á reikningsskilum félaga sé áreiðanlegt.
Þegar sú staða er uppi að endurskoðaður ársreikningur sem fengið hefur fyrirvaralausa áritun
endurskoðanda um glögga mynd inniheldur villandi eða ranga mynd þá verður eðlilega
trúnaðarbrestur milli lesenda ársreikninga og endurskoðandans. Í slíkum aðstæðum er mikilvægt
að bregðast við af ábyrgð og ígrunda málið gaumgæfilega. Rannsaka þarf og rökræða hver er
raunveruleg ástæða þess að álit endurskoðandans endurspeglaði ekki raunveruleikann, þ.e. að
fjárhagsupplýsingarnar voru óáreiðanlegar og leiddu mögulega til skaða vegna rangrar
ákvarðanatöku. Sé þetta ekki gert er hætt við að trúverðugleiki, sem tekið hefur langan tíma að
byggja upp, hverfi á augabragði og erfitt geti reynst að endurheimta traust á hlutverki
endurskoðenda á nýjan leik. Þetta var raunin í kjölfar bankahrunsins á Íslandi þar sem réttindi
hluthafa bankanna, fjárfesta, lánardrottna og samfélagsins í heild voru fyrir borð borin án þess að
hinn opinberi sýslunarmaður hafi axlað þá ábyrgð sem hann bar og innbyggt er í áliti hans á
ársreikningum félaga. Málið var þagað í hel. Það hefði verið æskilegt að viðbrögðin hefðu orðið
önnur, að endurskoðendur hefðu fyrst litið í eigin barm og skoða hvað fór úrskeiðis. Hvernig þeir
hefðu getað gert betur til að tryggja áreiðanlegt álit áður en þeir vísuðu ábyrgðinni á röngum og
villandi ársreikningum að fullu frá sér og á getuleysi reglnanna og stjórnenda til að framkalla
glögga mynd.
Að endurbyggja traust getur verið erfitt og oft skynsamlegra að snúa sér að stjórnun á
vantrausti, t.a.m. með því að ræða þá hegðun sem orsakar vantraust, taka ábyrgð og viðurkenna
hlutdeild í þeim vanda sem uppi er og biðjast afsökunar, útskýra nauðsynleg viðbrögð og breyta
vinnubrögðum.
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Ákall eftir því að endurskoðendur axli ábyrgð snýr ekki endilega að því hvort þeir beri ábyrgð
að lögum. Aðeins lítill hluti samninga og ágreiningsmála heyrir beinlínis undir réttarkerfið á
meðan meirihluti viðskipta byggir á siðvenjum og gagnkvæmu trausti manna á milli. Hætti fólk
að fylgja slíkum venjum eða bera traust til hvers annars myndast ringulreið í þjóðfélaginu. Ábyrgð
felst í því að vanda sig í því hlutverki sem maður gegnir hverju sinni, hegða sér á trúverðugan hátt
og axla ábyrgð á afleiðingum gerða sinna hvort sem þær eru lofsamlegar eða gagnrýniverðar.
Þannig öðlast menn traust með því að bera ábyrgð á mistökum sínum, kenna ekki reglunum eða
einhverjum öðrum um ófarirnar.
Án þess að ég hafi gert faglega rannsókn á trausti til endurskoðenda eða til áreiðanleika þess
innihalds sem finna má í ársreikningum né viti til þess að slík rannsókn hafi verið framkvæmd
hérlendis á liðnum árum þá virðist mér sem auknar reglur og strangara eftirlitsumhverfi
endurspegli viðvarandi skort á trausti í samfélaginu og viðbrögðin hafa verið að setja meiri ábyrgð
á herðar sérfræðinga, gera þá ábyrgari, með það að markmiði að þeim sé treystandi.
Að mati heimspekingsins Onoru O’Neill hefur sú menning sem við höfum byggt upp í kringum
áreiðanleika fremur neikvæð áhrif á traust í samfélaginu en jákvæð. Hún notar ákveðið líkingamál
og bendir á að plöntur þrífist ekki vel þegar við erum stöðugt að slíta þær upp með rótum til að
skoða ástand rótanna.174 Það er í raun auðvelt að ala á tortryggni gagnvart endurskoðendum en
það getur reynst erfitt að hætta að treysta þeim, það er í raun ómögulegt miðað við það
efnahagskerfi sem við búum við. Við gætum mögulega leitað annarra leiða þar sem lánardrottnar
finna eftirlitinu annan farveg og almenningur hættir að verja sparnaði sínum í kaup á hlutabréfum
um skemmri eða lengri tíma. En þrátt fyrir að gildi ársreikningsins rýrni fyrir marga lesendur þá
verður hann til staðar enda inniheldur hann fjölmargar upplýsingar sem þörf er á af óteljandi
öðrum ástæðum. Við getum stöðugt leitað leiða til að fá endurskoðendur til að vera trúverðuga í
verkum sínum en sumir tilburðir okkar í þá veru að gera forsendur ársreikninga gagnsærri og
áreiðanlegri hafa fremur skaðað áreiðanleika ársreikninga en tryggt hann. Þannig veldur stöðugt
aukið eftirlitsumhverfi mögulega meira vantrausti.
Að mati O’Neill þá er nauðsynlegt að breyta aðferðafræðinni við að framkalla áreiðanleika til
að auka traust í samfélaginu.175 Við þurfum að hætta örstjórnun (e. micro-management) og
miðstýringu og efla þess í stað góða stjórnhætti. Ef við ætlum að endurheimta traust verðum við
að eiga opin og gagnrýnin samskipti um þau gildi sem skipta okkur mestu. Allar starfsstéttir
þarfnast trausts og við þurfum að treysta því að fagmenn breyti heiðarlega og aðrir þurfa að treysta
O'Neill, Onora, “Called to Account”, Reith lecture No. 3, sótt 11. apríl 2020,
https://www.bbc.co.uk/radio4/reith2002/lecture3.shtml, einnig birt í Onora O'Neill, A Question of Trust, (Cambridge:
Cambridge University Press), júní 2002.
175 Ibid.
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101

því að við öxlum ábyrgð í því hlutverki sem við gegnum. Þannig yrði samfélagið frekar nöturlegt
ef við leyfðum okkur ekki að treysta fólki.
O’Neill bendir á að í Bretlandi sýni kannanir að traust á sérfræðingum sé lágt og tortryggni í
garð sérfræðinga hafi sjaldan verið meiri. En skortur á trausti er ekkert nýtt í veraldarsögunni og
ástæða þess að tortryggni í garð sérfræðinga virðist meiri í dag en áður tel ég að megi mögulega
rekja til aukins aðgengis almennings að ýmiss konar samfélagsmiðlum þar sem hægt er að útlista
slæma reynslu af sérfræðingum sem oft verður grundvöllur tortryggni og samsæriskenninga.
O’Neill skrifar sína fyrirlestra um traust fyrir daga samfélagsmiðla og hjá henni snýst málið meira
um þá tortryggni sem numið hefur land í menningu okkar og vaxið fiskur um hrygg fremur en
nýtilkominn skort á trausti. Það breytir þó ekki þeirri staðreynd, sem á við um stétt endurskoðenda
líkt og aðrar stéttir, að misjafn sauður er í mörgu fé.
Mögulega má efast um þær aðferðir sem beitt er til að auka áreiðanleika og ábyrgð í kerfinu.
Skrifræði, regluveldi og eftirlitsumhverfi tröllríður samfélaginu á mörgum sviðum og ekki hvað
síst innan viðskipta og kallar bæði á aukinn kostnað og vinnu sem nánast lamar félög sem skylt er
að lúta sívaxandi eftirlitsiðnaði. Endurskoðendur fara ekki varhluta af auknu eftirliti stjórnvalda
með hinum frjálsa markaði enda þurfa félög stöðugt að kaupa meiri sérþekkingu til að uppfylla
þær upplýsingaskyldur sem á þeim hvíla. Þannig má segja að krafan um aukið gagnsæi hafi
trompað meginregluna um að menn blekki ekki.
Þrátt fyrir auknar kröfur um endurskoðun og rannsókn á bókhaldi og almenna upplýsingagjöf
þá hefur slíkt ekki skilað auknu trausti í samfélaginu á áreiðanleika ársreikninga né hefur
trúverðugleiki endurskoðenda vaxið. Ætli endurskoðendur að ávinna sér trúverðugleika þá þurfa
þeir að axla ábyrgð og láta í ljós álit byggt á eigin dómgreind sem inniheldur ígrundað sjónarhorn
endurskoðandans á afkomu, efnahag og breytingu á fjárhagslegri stöðu viðkomandi félags. Það er
því viðvarandi þörf fyrir aukin heilindi í störfum endurskoðenda, að áherslan verði á meginreglur
og anda regluverksins fremur en á ákvarðandi reglur sem virðast gera fátt annað en losa menn
undan skilyrðislausri kröfu um hreinskilni og heiðarleika.
Það er ekki hægt að tryggja að endurskoðendur séu traustsins verðir frekar en nokkrir aðrir.
O’Neill bendir á að sú leið að fjöldaframleiða reglur sem segja fólki að standa við
hlutverkabundnar skyldur sínar, vinna verk sín á trúverðugan hátt og láta ekki sérhagsmuni trufla
sig, byggir á endanum á trausti. Traust er nauðsyn og ekkert endanlegt svar er til við spurningunni
„who will guard the guardians?“ Við sköpum því eins konar vítahring þegar við ætlum að
framkalla traust í gegnum skráðar reglur eða lagafyrirmæli. Traust byggir á trúverðugleika breytni
okkar, annars vegar gagnvart lögum og reglum og hins vegar gagnvart siðferðilegum skyldum.
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Þegar breytni er í samræmi við skyldu en ekki af skyldu, til að mynda að hlýða lagafyrirmælum
eða settum reikningsskilareglum, þá verður samræmið tilviljanakennt og varhugavert þar sem
ástæða sem ekki er siðleg getur öðru hvoru valdið athöfn sem samræmist lögmálinu en oft athöfn
sem brýtur í bága við það. Siðferðileg þýðing munarins að breyta í samræmi við skyldu og af
skyldu er sú að breytni í samræmi við skyldu hefur ekkert siðferðilegt gildi.176 Að mati Kants
hefur engin athöfn siðferðilegt gildi án þess að vera unnin af skyldu án hneigðar, löngunar eða
eigin hagsmuna. Við göngumst við lögmáli siðferðisins með því að lúta þeim algildu skyldum
sem skynsemin krefst af okkur og þær eru þannig afrakstur eigin vilja en ekki skráðra reglna sem
byggja á reynslu, þ.e. frjáls vilji er löggjafinn. Skynsemin krefst „...án afláts verka sem ef til vill
engin dæmi eru um áður, verka sem sá sem reisir allt á reynslu myndi jafnvel vilja draga í efa að
væru gerleg.“177 Þannig verður skylda sem er óháð allri reynslu fólgin í hugmyndinni um
skynsemi sem stýrir viljanum með „a priori“ ástæðum.178 Reynslan getur ómögulega verið
grundvöllur algildra reglna enda myndi reynslan þá ráða viljanum og binda hann sem er óhugsandi
ef viljinn á að vera frjáls. Siðferðið sjálft væri í hættu fyrir hvers kyns spillingu svo lengi sem
leiðarvísir og æðstu fyrirmyndir um rétta notkun grunnreglna skortir. „Það er ekki hægt að vara
of eindregið eða of oft við því tómlæti eða jafnvel þeim lágkúrulega hugsunarhætti sem felst í því
að leita grunnreglu siðferðisins meðal hegðunarorsaka og lögmála úr reynslu.“179
Nauðsynlegt skilyrði þess að traust geti vaxið eru að menn axli á trúverðugan hátt þá ábyrgð
sem hlutverk þeirra býður þeim hverju sinni, hvoru tveggja frá sjónarhorni laga og siðferðis.
Traust er því ávallt án fullkominnar tryggingar fyrir því að sá sem nýtur þess sé traustsins verður
sem veldur því að menn eru berskjaldaðir fyrir brostnu trausti. Við þurfum einfaldlega að vanda
okkur og hvorki trúa né treysta á ófullnægjandi forsendum.
Regluverk um reikningsskil skapar þannig ekki traust, hversu umfangsmikið sem það annars
kann að verða. Það er hugtak eins og „glögg mynd“ sem vísar til trausts og heiðarleika og byggir
á almennri undirliggjandi meginreglu sem er líklegra, en gildandi nákvæmisreglur, til að skapa
þann trúverðugleika sem er nauðsynleg forsenda trausts. Það þarf að vera dómgreind og hyggjuvit
sérfræðingsins sem ræður úrslitum um hvort túlkun reglna og beiting þeirra við gerð ársreikninga
megnar að draga fram sanna og sanngjarna frásögn á hverjum tíma eða hvort víkja þurfi reglum
til hliðar eða bæta við skýringum í samræmi við fráviks- og skýringarrökin. Hagur samfélagsins
er að ársreikningurinn innihaldi áreiðanlegar upplýsingar, sé ekki villandi né rangur. Sé einhver
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Kant, I. Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni, 105 [398].
Ibid., 119 [408].
178 Í heimspeki er gerður munur á a priori- og a posteriori-þekkingu. Hið síðarnefnda er þekking sem byggð er á reynslu
a priori-þekking er hins vegar sú sem maður getur öðlast án nokkurrar tilvísunar til reynsluheimsins.
179 Kant, I. Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni, 148 [426].
177

103

vafi um rekstrarhæfi félags eða innihald og framsetningu ársreikningsins að öðru leyti þá bregðist
endurskoðandinn við og geri grein fyrir slíkri óvissu, t.a.m. með viðbótarupplýsingum sem
mögulega innihalda annað sjónarhorn á stöðuna byggt á öðru reikningshaldslegu mati á eignum,
skuldum eða eigin fé, rekstraráhættunni og framtíðartekjum félagsins. Það er í beitingu þessarar
meginreglu sem ábyrgð endurskoðenda ætti að endurspeglast. Mér virðist að endurskoðendur hafi
sjálfir skilgreint hlutverk sitt full „þröngt“ og láti sig lítið varða sjónarhornið á hina glöggu mynd.
Svo þröngt sjónarhorn getur komið niður á trúverðugleika þeirra.
Þá er ekki loku fyrir það skotið að endurskoðendum líki þokkalega vel við þá stöðu að þurfa
ekki að bera ábyrgð á hinni siðferðilegu kröfu sem felst í hinni glöggu mynd. Þeir kunni því
ágætlega við að haka við að stjórnendur séu innan þess svigrúms sem sveigjanlegar reglur
reikningshaldsins bjóða upp á við samningu ársreikningsins hverju sinni.

Fjöldinn lifir eftir kenndum sínum og eltir eigin nautnir og leiðir til nautna, forðast andstæðar þjáningar, hefur
ekki hugmynd um hvað sé göfugt og sannarlega ánægjulegt, enda hefur fjöldinn aldrei bragðað nokkuð slíkt.
Hvaða rök geta endurmótað slíkar manneskjur? Það er erfitt ef ekki ómögulegt að fjarlægja með rökum
gamalgróin einkenni siðgerðar.180

Fátt bendir til þess að stóru endurskoðunarfyrirtækin hafi sérstakan áhuga á að axla þessa ábyrgð
enda myndi það kalla á að endurskoðendur væru gagnrýnni á þá mynd sem finna má af
starfseminni í ársreikningum félaga. Gagnrýnin rannsókn, frumkvæði og virkt eftirlit með hinni
glöggu mynd sem stjórnendur semja myndi vafalítið leiða til meiri varfærni í mælingu á afkomu
og efnahag félaga en á sama tíma er hætt við að áhrif á vöxt og viðgang stóru
sérþekkingarfyrirtækjanna fjögurra sem sinna endurskoðun og eftirliti (í hjáverkum) yrðu
neikvæð. Áföll vegna rangra og villandi ársreikninga yrðu fátíðari vegna aukins aga og varfærni
í viðskiptum og eftirlitsumhverfið sem nærist á tortryggni og áföllum myndi skreppa saman líkt
og púkinn á fjósbitanum forðum þegar fjósamaður hætti að bölva.
Það er ómögulegt að tryggja fullkomlega að sérfræðingar séu traustsins verðir en stjórnvöld
bera ábyrgð, fyrir hönd samfélagsins, á að skilgreina þá ábyrgð sem óskað er eftir að innifalin sé
í því hlutverki sem endurskoðendur gegna. Ábyrgðin er þannig að hluta stjórnvalda að tryggja að
eftirlitinu sé þannig fyrir komið að ársreikningar standi undir hlutverki sínu og innihaldi
áreiðanlegar upplýsingar sem lesendur geta treyst að séu nothæfar til að byggja ákvarðanir á
gagnvart viðkomandi félagi. Traust til sérfræðinga vex og dafnar í samræmi við þann
trúverðugleika sem verk þeirra endurspegla og hvort þeir axli sjálfviljugir þá ábyrgð sem þeim er
ætluð á heiðarlegan hátt ellegar vísi henni frá sér.
180

Aristóteles, Siðfræði Níkomakkosar, síðara bindi, 258 [1179b].
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Vilji endurskoðendur efla traust á sér í samfélaginu á ný þá verða þeir að nálgast það verkefni
á trúverðugan hátt og axla þá ábyrgð sem fylgir hlutverki þeirra. Sérstaklega á þetta við þegar
áföll verða sem eiga uppruna sinn í röngum og villandi fjárhagsupplýsingum. Trúverðugleikinn
byggist m.a. á því að þeir útskýri hvert hlutverk þeirra og ábyrgð er með skýrum hætti þannig að
almenningur, haghafar endurskoðunarinnar, geti fylgst með verkum þeirra og ljóst sé að þeir axli
þá ábyrgð sem á þeim hvílir þegar svo ber undir. Á undanförnum árum hafa endurskoðendur virst
taka takmarkaða ábyrgð á villandi og röngum ársreikningum. Í stað þess að axla ábyrgð þá hafa
þeir fikrað sig í átt til stjórnenda, semjenda reikningsskilanna, og vísað bæði sínum eigin vanda
og vanda stjórnendanna af göróttri mynd á reglurnar, regluverk reikningshaldsins, sem hafi
brugðist í að framkalla mynd af sannleikanum á sanngjarnan hátt.
Að mörgu leyti má segja að siðfræðilegri hugsun sé ekki gert auðvelt að blómstra í þessum
veruleika þar sem sérfræðingarnir telja sig axla ábyrgð sína með því að vísa til getuleysi
bókstafsreglunnar. Með þessum hætti er ábyrgðinni vísað til þátta sem endurskoðendur virðast
lítið fá ráðið um. Reglurnar eiga vafalaust einhvern þátt í vandanum þar sem þær hafa þróast frá
því að einblína á kostnaðarverð og söguleg viðskipti yfir til þess að horfa á markaðsverð,
gangvirði, sem þá endurspeglar framtíðarviðskipti fremur en söguleg viðskipti. Þetta þýðir að
reikningsskilin eru að ákveðnu leyti að spá fyrir um líklega útkomu viðskipta í framtíð á sama
tíma og þau eru að segja frá viðskiptum í sögulegu ljósi.
Jean-Paul Sartre (1905–1980) taldi engu skipta hverjar aðstæður manns væru enda hefði hver
og einn sem vitundarvera ávallt svigrúm til að gera eitthvað úr þeim, skapa sér kringumstæður.181
Í þeim skilningi væri maðurinn dæmdur til frelsis hann hefur ávallt val og á því vali ber hann
ábyrgð. Það er dæmi um óheilindi að gangast ekki við því sem við höfum gert eða ákveðið að láta
ógert þrátt fyrir hlutverkabundna skyldu okkar til að bregðast við þeim aðstæðum sem mögulega
spilla því virði sem í verki okkar býr. Með vali okkar gefum við athöfnum okkar merkingu og
mikilvægi og að líta öðruvísi á breytnina endurspeglar ábyrgðarlaus óheilindi gagnvart skyldunni
sem felst í hlutverki okkar. Hafi endurskoðendur skort siðferðisþrek eða hugrekki til að bregðast
við aðstæðum á réttan hátt þá er nauðsynlegt að viðurkenna það.
Það er hægt að draga þessa umræðu um samspil ábyrgðar og trausts saman í þrjá mikilvæga
punkta. Í fyrsta lagi þurfa stjórnvöld að axla sína ábyrgð á því að endurskoðunarmarkaðurinn
hefur þróast í átt frá upprunalegu hlutverki sínu og skilar ekki lengur þeirri afurð sem nýtist
samfélaginu best. Verkefni stjórnvalda hvað þetta varðar lúta m.a. að setningu reglna um hvaða
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endurskoðunarfyrirtækja og að taka af allan vafa um að álit endurskoðenda um hina glöggu mynd
skuli ná yfir mat á spágildi þeirra upplýsinga sem finna má í ársreikningum og framsetningu þeirra
í heild sem byggist á eigin dómgreind og hyggjuviti endurskoðandans. Þá er mikilvægt að
stjórnvöld tryggi eftirfylgni við lög og bregðist við því ef endurskoðendur gefa fyrirvaralaust álit
á ársreikninga sem innihalda ranga og villandi mynd af raunveruleikanum og eru aukin heldur
ekki samdir í samræmi við gildandi reikningsskilareglur eins og raunin var í tilfelli íslensku
bankanna árin fyrir fjármálahrunið. Aðgerðaleysi yfirvalda hvað þetta varðar dregur ekki einasta
úr virðingu fyrir reglum á sviði reikningsskila heldur veldur því að trúverðugleiki almennings á
áreiðanleika þeirra upplýsinga sem finna má í ársreikningum skerðist verulega.
Annar punkturinn snýr að ábyrgð endurskoðenda og hvernig þeir axla þá ábyrgð og með það
að markmiði að byggja á ný upp traust samfélagsins á hlutverki sínu. Trúverðugleiki
endurskoðenda krefst þess að þeir taki ábyrgð á áliti sínu um áreiðanleika fjárhagsupplýsinga og
bregðist við þegar álitið er innistæðulaust. Texti álits endurskoðenda hefur í gegnum tíðina verið
harla lítils virði. Það má segja að það hafi fyrst og fremst endurspeglað einhvers konar táknrænt
gildi um að endurskoðandi hafi komið að málum. Mikilvægt er að endurskoðendur geri ítarlegri
grein fyrir forsendum álits síns og þeirri óvissu sem óhjákvæmilega er oft innbyggð í afkomu,
efnahag og breytingu á fjárhagsstöðu frá einum tíma til annars. Reikningshaldsleg óvissa snýr
bæði að innri og ytri þáttum og þarf að vera um hana fjallað út frá þeim formerkjum. Slík
greinargerð þarf að vera skýr og skiljanleg þannig að upplýstur lesandi geti nýtt sér hana til að
öðlast gleggri mynd af heildarstöðu félagsins. Mikilvægt er að í álitinu komi fram upplýsingar um
faglega gagnrýni endurskoðandans á reikningshaldslegt mat stjórnenda félagsins. Hér er átt við
matskennda liði sem hæglega geta breytt heildarmynd ársreikningsins verulega, t.a.m. mat á
gangvirði, virðisrýrnun eigna, reiknaðar skuldbindingar og framtíðarsjóðstreymi. Allt eru þetta.
liðir sem skipta máli þegar skyggnst er inn í framtíð og getu einingarinnar til að skapa nægt
handbært fé til að standa við skuldbindingar sínar og viðhalda rekstrarhæfi sínu. Í ákveðnum
tilvikum þegar óvissa er mikil og áhrif hennar veruleg þá færi vel á því að skýrsla
endurskoðandans innihéldi mismunandi sviðsmyndir af afkomu og efnahag félagsins.
Ársreikningurinn byggir á mati á þróun í framtíð, þróun sem háð er mismikilli óvissu. Þannig er
sjónarhorn stjórnenda aðeins ein mynd af stöðunni og framtíðarhorfum og önnur mynd getur verið
töluvert frábrugðin. Það skiptir höfuð máli hvaða merkingu við viljum leggja í hugtakið „glögg
mynd.“ Það er fullkomlega eðlilegt að þegar óvissa á ákveðnum markaði eykst þá sé dregið fram
fleiri en eitt sjónarhorn af stöðunni. Líklegt er að sjónarhorn endurskoðandans innihéldi meiri
varkárni en sjónarhorn stjórnenda um þróun lykilstærða m.t.t. þeirrar óvissu sem til staðar er
hverju
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grundvallarforsendu ákvarðana um viðskipti við tiltekna einingu heldur og auka skilning lesenda
á forsendum mælinga á afkomu og efnahag fyrirtækja. Með þessu móti yrði óhæði endurskoðenda
styrkt og þeir yrðu ábyrgir gagnvart almenningi, fjárfestum og öðrum lesendum ársreikninga, en
ekki aðeins stjórnendum fyrirtækjanna.
Þriðji punkturinn snýr að eftirliti með gæðum þess innihalds sem í áliti endurskoðenda felst. Í
fyrsta lagi þarf að styrkja upplýsingagildi álitsins. Það þarf að innihalda ítarlegri upplýsingar um
niðurstöður þeirrar endurskoðunarvinnu sem átt hefur sér stað þar sem meðal annars er fjallað um
þá óvissu sem er innifalin í töluyfirlitum ársreikningsins og viðbrögð við henni. Í öðru lagi þarf
að tryggja skilvirkt og óháð eftirlit með innihaldi og gæðum álitsins. Lykilatriði er að stétt
endurskoðenda sinni ekki þessu eftirliti með sjálfum sér enda mun slík nálgun hvorki auka traust
á ársreikningum né stétt endurskoðenda.
Í langan tíma hefur legið fyrir að reikningsskil íslensku viðskiptabankanna voru bæði villandi
og í veigamiklum atriðum röng árinu fyrir bankahrunið. Eigið fé bankanna var í raun verulega
lægra en ársreikningar sýndu, vaxtatekjur voru oftaldar og lánabókin ofmetin. Allar lykilstærðir
reikningsskilanna sýndu ranga mynd af raunveruleikanum ef mið var tekið af settum
reikningsskilareglum. Þær ákvarðanir sem byggðu á fyrirvaralausri áritun endurskoðenda um
afkomu og efnahag þessara fyrirtækja voru því byggðar á röngum upplýsingum. Engar
vísbendingar komu frá eftirlitsaðilanum og álit endurskoðendanna var að ársreikningur bankanna
gæfi glögga mynd af árangri og efnahag. Þegar bankarnir féllu allir í einu á einni viku í byrjun
október 2008 þá olli það ekki aðeins efnahagslegum skaða heldur ekki síður félagslegum og
menningarlegum. Margir töpuðu aleigunni aðrir fyrirtækjunum sínum og enn aðrir urðu skuldum
vafnir til margra ára. Hver bar ábyrgðina á þessu tjóni? Hér er ekki verið að gefa í skyn að
endurskoðendur hafi borið ábyrgð á öllum þeim skaða sem hrunið 2008 olli í samfélaginu. Þó er
óumdeilt að þeir báru ábyrgð á áliti sínu á ársreikningum bankanna fyrir bankahrunið. Samkvæmt
áliti endurskoðenda gaf árshlutareikningur bankanna þann 30. júní 2008 glögga mynd af stöðunni.
Það álit var ekki aðeins villandi, það var ósatt og það sama átti við um álit endurskoðendanna í
árslok 2007 og að einhverju marki einnig í árslok 2006 og öllum árshlutauppgjörum þarna á milli.
Málið snýst um traust, ábyrgð og eigið val. Það er mikilvæg forsenda starfa endurskoðenda að
fólk beri traust til þeirra að öðrum kosti eru störf þeirra lítils virði, a.m.k. í samfélagslegu tilliti.182
Ábyrgð endurskoðenda sem birtist í texta álitsins er mikil enda byggja iðulega mikilvægar
ákvarðanir er varðar fjárhagslega velferð fólks og fyrirtækja á réttum og tímanlegum upplýsingum
182

Vitnisburður Alan Greenspan seðlabankastjóri Bandaríkjanna fyrir þingnefnd 2002 vegna villandi og rangra
ársreikninga: „…our market system depends critically on trust—trust in the word of our colleagues and trust in the word
of those with whom we do business. Falsification and fraud are highly destructive to free-market capitalism and, more
broadly, to the underpinnings of our society.
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um fjárhagslegt heilbrigði fyrirtækja. Leiki einhver vafi á að aðrir hagsmunir en velferð
hagaðilanna liggi að baki greiningu á áreiðanleika fjárhagsupplýsinga og áliti endurskoðenda þar
um þá er eðlilegt að traust til þeirra bíði verulegt og varanlegt tjón.
Það er bæði þekkt og öllum ljóst að endurskoðandinn er ekki óháður fyrirtækinu sem hann
endurskoðar né heldur stjórnendum þess enda greiða þeir honum þóknun fyrir verkið og iðulega
einnig fyrir ýmis önnur verk, sem teljast verður skaðlegt fyrirkomulag. Í upphafsstöðunni er
þannig samband eftirlitsaðilans við viðfang eftirlitsins tortryggilegt. Það er ljóst að hið
endurskoðaða félag, stjórnendur þess og eigendur, geta haft verulega fjárhagslega hagsmuni af
því að draga fram eitthvert tiltekið sjónarhorn fremur en annað af árangri og efnahag félagsins. Á
sama tíma getur verkefnið og önnur verk fyrir sama félag verið endurskoðandanum mikilvæg bæði
fjárhagslega og út frá stöðu hans almennt. Þannig fara fjárhagslegir hagsmunir og velferð
endurskoðandans og viðskiptavinar hans oft saman þegar horft er á útkomu verkefnisins og ef illa
fer þá geta báðir gripið til þess ráðs að vísa á getuleysi regluverksins til að segja sanna sögu af því
sem raunverulega gerðist og væntinga um framtíðina. Það er erfitt að leysa þennan freistnivanda
endurskoðenda þar sem fjárhagslegi hvatinn er oft mikill og verður ávallt til staðar. Lausnin mun
aukin heldur ekki verða til án umræðu þar sem skerpt er á tilgangi endurskoðunar og hvaða afurð
við sem samfélag ætlumst til að fá út úr verkinu.
Allt að einu er brýn þörf á að við sjálf tökum meiri ábyrgð á ákvörðunum er varða fjárhagslega
velferð okkar og því trausti sem við berum til þeirra upplýsinga sem finna má í ársreikningum
félaga. Á endanum er ljóst að fjárhagsleg ákvörðun er okkar eigið val sem þarf að taka mið af
upplýstum forsendum um áreiðanleika og þýðingu álits endurskoðanda en ekki síður byggt á
okkar eigin gagnrýnni hugsun, skynsemi og dómgreind.
Álit endurskoðenda hefur orðið fyrir virðisrýrnun vegna þeirrar margræðu og misvísandi
merkingu sem hugtakið „glögg mynd“ í texta þess inniheldur. Eftir stendur að álitið hefur í raun
aðeins táknrænt gildi en veitir litlar haldbærar upplýsingar um mögulega óvissu sem tengist
töluyfirlitunum eða hversu sértækt sjónarhornið kann að vera. Hugsunin að baki notkunar hugtaks
eins og „glögg mynd“ í áliti endurskoðenda á árs- og árshlutareikninga er vafalítið góð þrátt fyrir
að það sé ákveðið holrúm eða „gildagap“ milli skilnings kunnáttumanna á sviði reikningsskila
annars vegar og leikmanna hins vegar á siðferðilegri þýðingu þessara hugtaka í áritun
endurskoðenda. Ástæðan er að eðli reikningsskila er að þau byggja ávallt að hluta á mati sem er
háð margháttaðri óvissu tengdri ytri og innri breytum. Þetta reikningshaldslega mat hefur áhrif á
afkomu og efnhag og veldur því að vísun í hina glöggu mynd í staðfestingu endurskoðenda ýtir
undir óraunhæf markmið hvað varðar áreiðanleika þess spágildis sem tölur í ársreikningnum
innihalda.
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Með það að markmiði að geta notað þessi hugtök í álitinu án þess að segja beinlínis ósatt þá
hafa menn skilgreint merkingu þeirra upp á nýtt í regluverki fagsins til að geta notað þau á sama
tíma til að tjá lesendum álit sitt á reikningsskilunum. Lesendum er þannig gefið í skyn að
áreiðanleiki ársreikninga sé meiri en mögulegt er að færa sönnur á. Aðeins kunnáttumenn á sviði
endurskoðunar og reikningsskila hafa skilning á raunverulegri þýðingu þessara hugtaka sem er að
einhverju marki skilgreind í reikningsskilareglum en að öðru leyti hluti af „góðri
reikningsskilavenju.“ Hvort heldur sem er þá er merkingin innan fagsins önnur en náttúruleg
merking hugtakanna í talmáli meðal almennings.
Það má þó alls ekki skilja þessar hugleiðingar með þeim hætti að endurskoðunarvinnan sé lítils
virði enda er öðru nær. Endurskoðunin skilar ýmiss konar greiningum, gögnum og upplýsingum
sem eru mikilvægar fyrir stjórnendur og styðja þá við að framkalla glögga mynd af starfseminni
og þeim viðskiptum sem átt hafa sér stað enda sé hún unnin af heilindum og aðstæður ígrundaðar
af skynsemi. Þannig geyma vinnupappírar endurskoðandans einnig, í lang flestum tilfellum,
vitneskju um sannleikann þrátt fyrir að hann nái ekki í öllum tilvikum inn í takmarkaðan texta
álits þeirra. Vel skipulögð endurskoðunarvinna sem tekur tillit til áhættu og umfangs
starfseminnar og þeirrar innri og ytri óvissu sem varðar fyrirtækið nái alla jafna að greina
sanngjarna mynd af sannleikanum og innihaldi þannig þá þekkingu sem þarf til að framkalla
glögga mynd. Vandinn felst í því að álitið byggir ekki alltaf á þeirri visku sem
endurskoðunarvinnan framkallaði eða endurskoðendur halda aftur af sér, vegna hagsmuna til að
mynda þrýstings frá stjórnendum, og segja ekki alla söguna. Sérstaklega á þetta við þegar
sannleikurinn er óheppilegur fyrir þá sem velja sjónarhornið og semja reikningsskilin.
Þrátt fyrir að reikningsskil séu ekki nákvæmnisvísindi þá er það einfaldlega ekki þannig að
erfiðleikar tengdir afkomu, efnahag eða getu rekstrar til að skapa handbært fé birtist líkt og þruma
úr heiðskíru lofti. Regluverk endurskoðunar má ekki vera skálkaskjól sem notað er til að komast
undan réttmætri gagnrýni eða leiða í ljós hvernig hægt er að komast upp með skáldskap eða
villandi frásögn án þess að brjóta settar reglur. Þá mega reglur ekki taka inntakið úr verkinu og
svipta þann sem það vinnur ábyrgð á eigin mati á síbreytilegum aðstæðum með því að draga úr
vægi sjálfstæðrar hugsunar og beitingu eigin dómgreind við erfiðar aðstæður. Vafalaust er það
ekki tilgangurinn með reglusetningu að bjóða upp á vélræn og hugsunarlaus vinnubrögð en það
er í mörgum tilfellum afrakstur endalausra reglna, reglna sem aldrei geta orðið annað en
eftirásetningar sem eiga að hindra að menn verði fyrir sams konar áföllum og „síðasta“ en koma
ekki í veg fyrir áföll. Það er aðeins virk og hæf dómgreind skynsamra og hreinskilinna manna,
sem kunna ekki aðeins skil á siðlegri breytni heldur ástunda siðferðilegt líf, sem við getum vænst
að verji okkur fyrir áföllum. Sören Kirkegaard (1813–1855) skilgreindi hið siðferðileg líf út frá
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því að einstaklingurinn bæði velji sjálfan sig og vilji sjálfan sig eins og hann er. Slíkt líf krefst
ekki aðeins hreinskilni heldur ekki síður hugrekkis og heilinda. En fyrst og síðast krefst
siðferðilegt líf skuldbindingar sem hvílir á ábyrgum persónuleika einstaklingsins sjálfs.183

Samantekt og ályktanir
Endurskoðendur reka sín eigin sérþekkingarfyrirtæki sem lúta sömu meginlögmálum og önnur
fyrirtæki á markaði um að hagnaður er þeim nauðsynlegur til að vernda óhæði og öfluga hágæða
starfsemi. Arðsamur rekstur er því að einhverju leyti hagsmunir samfélagsins. Þetta er skýring í
anda hins frjálsa markaðar þar sem hin „ósýnilega hönd“ á að tryggja bestu niðurstöðu fyrir
heildina. Þannig hafa skoðanir Friedmann, um að fyrirtæki þjóni best samfélagsábyrgð sinni með
því að hámarka hagnað sinn, vafalítið haft áhrif í rekstri endurskoðendafyrirtækja líkt og annarra
fyrirtækja. Vöxtur og viðgangur alþjóðlegu endurskoðunarfyrirtækjanna er holdgervingur þessa
sjónarmiðs. Endurskoðendur hafa hlotið menntun í fjármálum og viðskiptum, eru kunnáttumenn
þegar kemur að aðferðum sem eiga að skila sér í arðsömum rekstri. Að öllu virtu í umhverfi og
aðstæðum endurskoðenda er óvarlegt að gefa sér að þeir líti fullkomlega framhjá þessum þætti
þegar þeir sinna hlutverki sínu. Spyrja mætti líkt og Zaraþústra: „Spekingar, kallið þið hvatir ykkar
og fýsnir sannleiksvilja“?184
Það þarf ekki að fara aftur til ársreikninga íslensku bankanna árin fyrir hrun til að finna íslensk
dæmi um villandi og rangar fjárhagsupplýsingar sem valdið hafa skaða, nægir þar að nefna
Primera Air, WOW, Upphaf fasteignafélag, United Silicon o.s.frv.185 Í flestum tilvikum er ástæða
villandi upplýsinga annað hvort þekkingarleysi semjenda á regluverkinu eða sterkur vilji þeirra til
að túlka það ákveðnum sérhagsmunum í hag. Hvaða ástæða sem liggur að baki villandi
fjárhagsupplýsingum þá felur hún í sér ósiðlega háttsemi enda sé breytnin gegn betri vitund.
Meginreglan um glögga mynd verður ávallt að vera æðri þröngri reglu- og lagahyggju ef
markmiðið er að draga fram sanngjarna mynd af sannleikanum. Að öðrum kosti er skýrleiki
heildarmyndarinnar orðin aukaatriði enda hafi verið gengið úr skugga um að semjandi
ársreikningsins hafi ekki brotið ákvæði gildandi reglna. Takist reglunum ekki að vinna verkið þá
er ekki við eftirlitsaðilann að sakast, eða hvað? Hann hefur gert það sem tæknilega var ætlast til
af honum, fullnægt skyldu sinni samkvæmt orðanna hljóðan. Hann hefur ekki brotið reglurnar.
Vilhjálmur Árnason, „Tilvistargreining Kirkegaards,“ Farsælt líf, réttlátt samfélag, 168.
Nietzsche, F. „Að sigrast á sjálfum sér,“ Svo mælti Zaraþústra, þýð. Jón Árni Jónsson, inngangur eftir Sigríði
Þorgeirsdóttur, (Reykjavík: Heimspekistofnun og Háskólaútgáfan, 1996), 127.
185 Hér er ekki verið að fjalla um þátt endurskoðenda í þessum málum enda þyrfti að skoða hvert mál í grunninn til að
greina slíkt.
183
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Þannig eru tvenn veigamikil rök að baki því að meginreglan um glögga mynd í reikningshaldi og
endurskoðun ætti að vera æðri öðrum reglum:

(a) með bókstafstúlkun reglna vatnar undan gagnrýninni hugsun sem skilur eftir útkomu sem getur verið rétt
út frá reglunni en getur verið kolröng saga af því sem gerðist í raun og
(b) með bókstafstúlkun reglna verða til „stíflu-áhrif“ og freistnivandi þar sem semjendur leita leiða til að fara
framhjá gildandi reglu til að sýna mynd sem „hentar“ ákveðnum hagsmunum betur en öðrum.

Rekja má mörg reikningshaldshneyksli til framangreindra atriða, annars eða beggja. Hlutverk
ársreikningsins er að veita áreiðanlegar, óhlutdrægar upplýsingar að svo miklu leyti sem það er
mögulegt. Þeir sem semja reikningsskilin og endurskoða þau verða að hafa það markmið ofar öllu
öðru. Andi regluverksins styður við þá hugsun og breytni í samræmi við hana. Túlkun á reglum
reikningshaldsins ætti ekki vera ákvarðandi líkt og gildir um skattareglur sem skylt er að fara eftir
án nokkurra undanbragða. Ástæðan er að eðli skattareglna er að draga fram skattstofna samkvæmt
ákvæðum skattalaga. Reikningshaldsreglur eru allt annars eðlis enda ber að líta á þær sem viðmið
um aðferðir sem í ljósi reynslunnar hafa nýst best til að draga fram sanna og sanngjarna mynd af
styrk og stöðu félaga. Við semjum því skattframtalið samkvæmt þeirri skyldu sem reglan kveður
á um en reikningsskilin af skyldu við hina glöggu mynd. Þannig þurfa þeir sem koma að samningu
ársreikninga að vinna verk sitt af skyldu við hina glöggu mynd og segja á sanngjarnan og
heiðarlegan hátt frá stöðunni. Að öðrum kosti eru líkur til þess að þeir hafi skaðleg áhrif á
ákvarðanir haghafa reikningsskilanna með óréttmætum hætti.
Engu að síður ber að skilgreina eðli fráviksreglunnar þröngt, þ.e. sem öryggisventill fremur en
sjálfstætt standandi meginreglu án tilvísunar í anda regluverksins. Á sama tíma er mikilvægt að
gera sér grein fyrir að reglurnar eru (1) sveigjanlegar fyrir túlkun af skyldu við glögga mynd og
(2) þeim getur skjátlast um bestu aðferð, verið úreltar eða ekki átt við. Þannig þarf ávallt að vera
möguleiki til að túlka, skýra áhrif eða víkja reglum til hliðar. Þetta er það sem kalla mætti að fara
að „anda“ regluverksins. Þannig skilin virkar glögg mynd sem öryggisventill eða varnagli gegn
blygðunarlausri rangtúlkun á texta staðlanna sem ekki væri í samræmi við anda þeirra og efni.
Maðurinn er breyskur og það er gömul saga og ný að hann hneigist til eiginhagsmunahyggju,
völd og áhrif blunda í huga hans. Siðferðilegt hlutverk endurskoðenda er því ekki aðeins
mikilvægt til að gæta að hag þeirra sem berskjaldaðir eru heldur ekki síður hinna sem nær standa
og þekkja allar tiltækar staðreyndir. Þannig fellur það undir hlutverk endurskoðenda að leiðsegja
þeim sem semja reikningsskilin og gæta þess að þeir hvorki skaði sjálfa sig né aðra.
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Sagan af hring Gýgesar sagði okkur að komist menn upp með rangindi sér til hagsbóta þá séu
líkur til þess að þeir hneigist til slíkrar breytni. Ef hlutverk endurskoðenda er öðrum þræði að gæta
réttlætisins og tryggja að framsetning og innihald ársreikninga sé sanngjarnt og áreiðanlegt þá
virðast mér fjögur skilyrði mikilvæg:
(a) að þeir hafi heimild til að beita meginreglunni um glögga mynd til þess að víkja öðrum reglum til hliðar ef
sagan sem þær segja er bjöguð,
(b) að þeir beiti eigin dómgreind við mat á reikningsskilunum og setji fram sitt eigið álit á áreiðanleika spágildis
innihaldsins sem takmarkast ekki við staðfestingu á að semjandinn hafi farið að skráðum reglum,
(c) að menntun þeirra taki til mannkostafræða og siðfræði, ásamt endurskoðunar, reikningshalds og skattskila,
(d) að þeir beri ábyrgð þegar niðurstaðan er að fyrirvaralaus áritun þeirra um glögga mynd stenst ekki skoðun.

Í raun má segja að hlutverk endurskoðandans sé að miklu leyti siðferðilegs eðlis. Að sjálfsögðu
þarf hann að kunna skil á tækninni, reglum og aðferðum sem nota þarf til að framkalla sanngjarna
mynd af hagrænum viðskiptum félaga en ábyrgð hans felst í áliti hans á reikningsskilunum. Völd
hans snúa þannig að því hvort hann tekur menn úr umferð eða veitir þeim brautargengi í
samfélaginu.186 Hann er matsmaður á heiðarleika og góðan vilja semjenda reikningsskila og ber
að tjá haghöfum álit sitt hvað þessi atriði varðar í áritun á ársreikninga. Þannig er hann varðmaður
réttlætis og sanngirni sem er grundvallarhugmynd í siðuðu samfélagi og ber að vísa mönnum til
vegar ef á þarf að halda, leiðbeina þeim úr villum og fylgjast með að þeir rati réttan veg bæði í
siðferðilegum og lagalegum skilningi.
Núverandi framkvæmd hlutverks endurskoðenda leggur ekki áherslu á þessi sjónarmið. Byggt
er á þröngri laga- og regluhyggju. Beiting fráviksreglunnar og viðbótarskýringa til að verja hina
glöggu mynd er nánast óþekkt. Lögð er áhersla á að endurskoðandinn staðfesti að stjórnendur hafi
ekki brotið settar reikningsskilareglur fremur en að hann beiti eigin hyggjuviti og gagnrýninni
hugsun við mat á því hvort niðurstaðan gefi glögga mynd af innihaldi og framsetningu
reikningsskilanna í heild. Þá veldur alþjóðleg samþjöppun fyrirtækja á endurskoðunarmarkaði því
að ýmsir ósiðir fákeppni dafna innan endurskoðunarfyrirtækjanna. Viðskiptamódel stóru
endurskoðendastofanna hefur þróast frá eftirlitshlutverkinu yfir í þjónustuhlutverk með áherslu á
fimm megin stoðir:

(a) ráðgjöf um hvernig hámarka má hagnað,
(b) ráðgjöf um hvernig túlka má reglurnar,
(c) ráðgjöf um hvernig lækka má kostnað, skattar eru skilgreindir sem kostnaður,
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(d) gerð skattframtals í samræmi við skattalög og
(e) innra og ytra eftirlit með áreiðanleika innihalds og framsetningar ársreikninga félaga.

Kannski ætti hlutverk endurskoðandans að takmarkast við liði (d) og (e) ef markmiðið er að
tryggja óhæði, draga úr mögulegum hagsmunaárekstrum og verja hina glöggu mynd. Hlutverkið
sem samfélagið leggur endurskoðendum í skaut með því að skylda félög til að láta endurskoða
reikninga sína gerir ekki ráð fyrir að hinn opinber sýslunarmaður noti tækifærið og selji aðrar
vörur í eftirlitsferðinni. Í reynd skapar eftirlitsstarfið langtímatengsl sem nýta má til að selja margs
konar afurðir fjármálaþjónustu sem geta verið í andstöðu við hugmyndina um hina glöggu mynd.
Það sem skiptir máli er ekki hvort endurskoðandinn/fyrirtækið er að veita ráðgjöf til
endurskoðendaviðskiptavinar í dag heldur möguleikinn á að selja slíka þjónustu í framtíðinni. Til
að vernda þann möguleika þá forðast hann árekstra við viðskiptavininn um túlkun reglna og reynir
að skapa jákvæða og þægilega upplifun. Það eru þessi áhrif sem skaða óhæði endurskoðandans
þegar til lengri tíma er litið.
Markmið endurskoðunar er að skapa traust í viðskiptum, það traust er grundvallarverðmæti í
samfélaginu og hefur bein áhrif á hag almennings á hverjum tíma. Framsal samfélagsins á
einkarétti á þessu hlutverki til ákveðinnar stéttar manna gefur stjórnvöldum auknar heimildir til
að setja ramma og reglur er varða hlutverkið og þá sem fá rétt til að sinna því. Slík inngrip verða
ávallt að miðast við að auka gæði niðurstöðunnar sem í þessu tilfelli er áreiðanleiki og
upplýsingagildi álits endurskoðenda.
Siðfræðin að baki notkun hugtaksins „glögg mynd“ í áliti endurskoðenda er sérlega áhugaverð
sérstaklega þar sem heimspekilega er sannleikurinn ekki til staðar þegar litið er til eðlis
reikningsskila. Reikningsskil byggja á sögulegum staðreyndum, vitneskju sem liggur fyrir þegar
þau eru samin og spá um þróun í framtíð og geta því aldrei komist nær sannleikanum en það sem
talist getur sanngjörn mynd af honum. Vel færi á því að endurskoðendur nýttu það pláss sem til
staðar er í áritun þeirra á ársreikninga til að veita innihaldsríkari upplýsingar um afrakstur vinnu
sinnar og þá óvissu sem innifalin er í töluyfirlitum ársreikningsins. Í tilfelli reikningsskilanna, sem
í eðli sínu eru að hluta til byggð á mati á mörgum óvissum breytum, þá skiptir nákvæmni og
hreinræktuð sannleiksleit meira máli en á mörgum öðrum sviðum vegna þess innbyggða
ómöguleika sem felst í því að staðfesta að ákveðin frásögn sé sannleikur. Sanngirni sem innifalin
er í hugtakinu „glögg mynd“ krefur endurskoðandann um að byggja ávallt á því sem sannast
reynist með vísan til bestu mögulegu vitneskju að baki þeirri afkomu og efnahagslegu stöðu sem
ætlunin er að varpa ljósi á. Vinni endurskoðandinn verk sitt ekki á með þeim hætti, af hvaða
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ástæðu sem það annars kann að vera, og slakar á sanngirniskröfunni gagnvart frásögninni þá má
segja með nokkurri vissu að slík breytni skaðar spágildi innihaldsins.
Annað sem einkennir eðli reikningsskilanna að þessu leyti er að ef og þegar við förum út af
slóð sannleikans þá kallar það hvoru tveggja á tækniþekkingu og grunngildi mannkosta okkar að
komast á rétta braut á nýjan leik. Sé siðferðisáttavitinn ekki rétt stilltur þá er hætt við að menn
stefni einfaldlega áfram út í óvissuna þar til blekkingin er orðin það mikil að líkast er að menn séu
staddir í öðrum veruleika. Þetta er ástæða þess að áföllin verða oft meiri en efni stóðu til ef
varkárni hefði verið með í för og menn falla fyrir eigin draumi og „....ferðast gegnum dimman
kynjaskóg af blekkingum...í fullkominni uppgjöf sigraðs manns.“187
Endurskoðendur vinna með tölur af mikilli nákvæmni en útkoma sem byggir á matskenndum
liðum getur aldrei orðið annað en einhvers konar hlutfall af sannleikanum og því hærra hlutfall
því meira er spágildi ársreikningsins. Hátt spágildi ársreikningsins leiðir til þess að forsendur eru
til að nýta innihald hans til að undirbyggja skynsamar ákvarðanir byggðar á fullnægjandi
forsendum. Niðurstaðan verður aldrei nákvæmlega sú sem ætlað er en val semjenda
reikningsskilanna á aðferðum í samræmi við leiðbeiningar í regluverkinu og túlkun á hvernig beita
skuli þessum aðferðum út frá reynslu, hæfni og þekkingu í reikningshaldi á að leiða til þess að
innihald ársreikningsins hafi að geyma nothæfar upplýsingar að þessu leyti.

Niðurlag
Svar mitt við spurningunni sem sett var fram í upphafi; „Ýta hin siðferðilegu viðmið að baki
notkunar hugtaksins „glögg mynd“ í áliti endurskoðenda undir óraunhæf markmið?“ er jákvætt.
Í einhverjum tilfellum er myndin alls ekki glögg, hvorki m.t.t. reglna né góðrar
reikningsskilavenju, til að mynda í tilviki íslensku viðskiptabankanna fyrir hrun, Bank of Ireland,
Enron og fleiri. Í öðrum tilfellum er hún eins glögg og hún getur verið með tilliti til þeirrar óvissu
sem er til staðar á þeim tímapunkti sem frásögnin er samin en getur hæglega reynst verulega
frábrugðin. Í enn öðrum tilvikum er myndin glögg út frá sjónarhorni semjenda ársreikninga,
stjórnenda félagsins, og innan ramma þess sveigjanleika sem reikningshaldslegt mat og reglur
heimila. Hún þarf þó alls ekki að vera glögg út frá öðrum mögulegum sjónarhornum sem eiga sér
ekki minni tilverurétt. Loks er ljóst að myndin sem finna má í ársreikningum tekur ekki tillit til
neikvæðra umhverfisáhrifa sem starfsemi félaga veldur og þau þurfa ekki sjálf að greiða fyrir.
Þannig má segja að myndin sé ákveðin tálsýn og innihaldi aðeins það sem sjónarhornið gefur færi
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á. Það sjónarhorn er ekki endilega það sem gefur besta almenna spágildið til að undirbyggja
ákvarðanir allra haghafa ársreikninga.
Innihald álits endurskoðenda um glögga mynd er þannig, í besta falli, að farið hafi verið að
settum reikningsskilareglum og í því felst gildagapið. Áhugi lesendanna snýr að því að fá óháð
álit á því hvort reikningsskilin gefi glögga mynd af afkomu og fjárhagslegri stöðu félagsins og
kærir sig lítið um hvernig sú staða er dregin fram enda byggi hún á dómgreind hæfs og óháðs
sérfræðings á sviði reikningsskila. Álit endurskoðandans um hina glöggu mynd á að vera
ábyggilegt fyrir alla haghafa ársreikningsins en myndin mótast í raun af sjónarhorni stjórnenda
sem endurskoðendur láta óáreitta enda hafi reglurnar ekki verið brotnar. Þessi þýðing álitsins
skilur haghafa eftir berskjaldaða gagnvart röngum og villandi ársreikningum í siðferðilegu tilliti.
Í kastljósi þeirrar visku sem felst í orðum Aristótelesar um að „einkenni menntaðs manns er að
vænta nákvæmni í hvers kyns málum að því marki sem eðli máls leyfir,“188 má segja að það sé
ósanngjarnt gagnvart reikningshaldinu og afrakstri þess, ársreikningnum, að ætlast til sömu
nákvæmni og í stærðfræði eða öðrum nákvæmnisgreinum. Ekki svo að skilja að nákvæmni sé ekki
fyrir að fara í reikningshaldinu, öðru nær enda jaðrar það við guðlast í huga endurskoðenda ef
tölurnar stemma ekki upp á krónu og aur og líklega fljótlegra að finna nál í heystakki en
endurskoðanda sem virðir ekki þessa grunnreglu fagsins. Staðreyndin er engu að síður sú að
útkoman verður aldrei svo nákvæm að hún fangi það sem við í daglegu tali skilgreinum sem
„sannleika“. Nietzsche taldi uppruna allra hugtaka vera myndlíkingar og manngervingar, þar með
talið sannleikshugtakið sjálft. Hann taldi að manninum væri eðlislægt að „villa á sér heimildir,“
setja upp mismunandi grímur og blekkja með viljann til valds að leiðarljósi en á þann hátt
endurskilgreina hinir „veiku“ sannleikann sér í vil með því að beita skapandi blekkingu.189
Hlutverk endurskoðenda er að beita eigin dómgreind til að hafa virkt eftirlit með að frásögnin
sem finna má í ársreikningnum gefi glögga mynd, sanna og sanngjarna, í öllum meginatriðum.
Það hlutverk rækja þeir best með því að virða meginregluna um glögga mynd til að (1) staðfesta
lögmæti starfseminnar (lagarökin), (2) staðfesta viðeigandi reglur/aðferðir og túlkun þeirra í anda
regluverksins út frá markmiðinu um glögga mynd (túlkunarrökin), (3) bæta við skýringum þegar
aðstæður kalla á að innri og ytri óvissa geti haft neikvæð áhrif á réttmæti töluyfirlitanna og þar
með spágildi þeirra (skýringarrökin) og (4) vera viðbúnir því að upp komi sérstakar aðstæður sem
valda því að víkja þurfi settum reglum til hliðar af skilyrðislausri skyldu við hina glöggu mynd
(fráviksrökin). Þannig þarf „öryggisventillinn“ að vera virkur og endurskoðendur þurfa að sýna
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frumkvæði byggt á eigin dómgreind til að víkja settum reglum til hliðar ef þær skaða hina glöggu
mynd og bregðast við ef andi regluverksins skilar sér ekki í framsetningu ársreikningsins. Slík
breytni krefst bæði hugrekkis og siðferðisþreks og leiðir vafalítið til aukins trúverðugleika og ver
hlutverkið og þá ábyrgð sem í því felst.
Þau siðferðilegu viðmið sem liggja að baki hugtökunum „glögg mynd“ og „true and fair view“
eru tengd náttúrulegri merkingu þeirra (frummyndarökunum) sem veldur óraunhæfum væntingum
haghafa til spágildis innihalds ársreikninga. Það er af þeirri ástæðu, auk þess að hin glögga mynd
í áliti endurskoðenda inniheldur sjaldnast alla þá virkniþætti sem andi regluverksins ætlar henni,
sem hún er goðsögn.
Til að auka traust haghafa til álits endurskoðenda væri æskilegt að þeir annars vegar útskýrðu
í álitinu virkni og merkingu hugtaksins „glögg mynd“ og hins vegar að þeir myndu vinna verk sín
af heilindum og hreinskilni í anda regluverksins með það að markmiði að hámarka spágildi
innihalds ársreikningsins. Þannig gæti hugtakið „glögg mynd“ best náð þeim tilgangi sem því er
ætlað í áliti endurskoðenda.

...þreytt mannleg skynsemi er gjörn að hvílast á þessum svæfli [reynslunni], og þegar hana dreymir ljúfar
blekkingar laumar hún umskiptingi, sem settur er saman úr limum af ólíkasta uppruna og líkist því sem allir vilja sjá,
í stað siðferðisins,...190

Síðan vinnur tíminn sitt verk.
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Viðauki

Ársreikningurinn
Hér er gerð grein fyrir ársreikningnum og fjallað um málefni sem tengjast sögu hans og þróun.
Fjallað er um hlutverk ársreikningsins, hverjir eru lesendur hans, þ.e. hverjir nýta sér innihald
hans sem grundvöll ákvarðana, innihald áritana ytri endurskoðenda á ársreikninginn og stöðu hans
sem almannagæði í samfélaginu. Þá er fjallað um mikilvægi ársreikningsins í hagrænum skilningi
og í því samhengi skoða einstök efnahagsleg, félagsleg og menningarleg áföll sem rekja má til
rangra og villandi upplýsinga í ársreikningum félaga á tímabilinu 1929 til 2019. Sjónarhornið er
siðferðilegar skyldur sem þeir sem nota hugtakið „glögg mynd“ þurfa að hafa í huga þegar þeir
gefa sérfræðiálit um gæði upplýsinga sem finna má í ársreikningum félaga. Tengsl ársreikningsins
við rannsóknarefnið eru skýr þar sem meistararitgerðin fjallar um siðferðilegar og samfélagslegar
skyldur endurskoðenda og siðfræðina að baki áliti á efni og innihaldi ársreikninga.

Saga reikningshaldsins
Sagan er mikilvæg þegar við greinum þær siðferðilegu skyldur sem hvíla á herðum endurskoðenda
þegar þeir nota hugtakið „glögg mynd“ til að tjá álit sitt á áreiðanleika fjárhagslegra upplýsinga
og framsetningu þeirra í ársreikningum félaga. Saga reikningshalds og bókhalds teygir anga sína
mörg þúsund ár aftur í tíman allt til upphafs siðmenningarinnar. Finna má vísir að bókhaldi allt
aftur til Mesapótamíu um 2.500 fyrir Krist. Þróun bókhaldsins var nátengd ritlist, stærðfræði og
notkun peninga. Fyrsti vísir af endurskoðun, staðfestingu á réttmætri skráningu á viðskiptum, má
rekja allt aftur til forn Egypta og Babýloníumanna. Endurskoðunarskýrslan var flutt munnlega
sem er ástæða nafngiftarinnar „auditor“ sem stendur fyrir „audire“ eða að heyra á latínu.
Endurskoðun í þeirri mynd sem við þekkjum hana er þó yngri og tengist mikilli
framleiðsluaukningu á tímum iðnbyltingarinnar á 18 öld.191
Forn-indverski háskólakennarinn, heimspekingurinn, hagfræðingurinn og ráðgjafinn Kautilya
skrifaði bók á 4. öld fyrir Krist, „Arthashastra“, sem innihélt leiðbeiningar um reikningshald og
bókhald fyrir máríska heimsveldið. Kautilya var ráðherra í konungsveldi Chandragupta 317-293
fyrir
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Investopedia, „Financial History: The Evolution of Accounting,“ Sótt í janúar 2020
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innihélt meginreglur stjórnmálasiðfræði og er líklega fyrsta bókin sem skrifuð er um siðfræði
æðstu stjórnenda. Arthashastra er oft borin saman við „Furstann“ eftir Machiavelli (frá 15. öld)
en þessi rit eiga margt sameiginlegt út frá heimspeki og siðfræði þrátt fyrir að áherslur „Furstans“
séu meiri á skuggahliðar manneðlisins. Vald „furstans“ byggir á því að fólk líti upp til hans og eru
öll brögð leyfileg til þess að skapa það sjónarhorn múgsins. Kautilya hafði áhuga á uppbyggingu
og rekstri stjórnkerfis sem gerir æðstu valdhöfum kleift að viðhalda heiðarleika og samheldni í
ríkinu og er þannig grundvallarforsenda valda. Boðskapurinn í riti Kautilya á ekki síður við í dag
hvað varðar meginmarkmið með kennslu í siðfræði góðra stjórnhátta sem er að tryggja hluthöfum
og öðru hagaðilum ársreikningsins verðmæti.
Löngu eftir daga Kautilya á tímum Ágústínusar keisara (30 f.Kr.-14 e.Kr) hafði ríkisstjórnin í
Róm nákvæmar fjárhagsupplýsingar um skatttekjur og utanríkisviðskipti. Í Róm var öflugt kerfi
laga og reglna og efnahagskerfið var vel þróað. Virðing var borin fyrir bankamönnum sem ráku
starfsemi víða í keisaradæminu. Fyrirtæki voru stofnuð til að safna skatttekjum af almenningi og
peningalán veitt gegn háum vöxtum voru alþekkt. Rómverskir bankamenn voru undir eftirliti
stjórnvalda og á þeim hvíldi lagaskylda að halda bókhald sem fært gæti sönnur á þau viðskipti
sem þeir stunduðu hvort heldur var fyrir dómi eða vegna reglubundins eftirlits embættismanna
borgarinnar.193
Ítalski munkurinn og stærðfræðingurinn Luca Pacioli var upphafsmaður tvíhliða bókhalds en
árið 1494 gaf hann út bók sem lýsti aðferðum í reikningshaldi sem þróast höfðu á
endurreisnartímabilinu á Norður-Ítalíu þar sem stór stétt kaupmanna hafði myndast.194 Notast
hefur verið við það bókhaldskerfi sem Pacioli lýsir að mestu óbreytt allar götur síðan hann gaf út
bók sína „Summa de Arithmetica“. Þannig á hver debetfærsla sér mótfærslu í kreditfærslu rétt
eins og á dögum Pacioli en hann stuðlaði að útbreiðslu tvíhliða bókhalds um alla Evrópu á sínum
dögum. Kynning tvíhliða bókhaldsins olli straumhvörfum í skilvirkni reikningshalds og megnaði
að sýna skýra mynd af stöðu og styrk starfseminnar. Þessi mynd var þó aðeins fyrir eigandann
sem réði bókarann þar sem almenningur fékk ekki að sjá niðurstöðu reikningshaldsins, allavega
ekki
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fjárhagsupplýsinga í dag eiga Pacioli mikið að þakka fyrir framlag hans til þróunar
reikningshaldsins.195
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Stétt reikningshaldara og endurskoðenda eins og við þekkjum hana í dag á rætur í Skotlandi á
nítjándu öld. Reikningshaldarar voru þá oft taldir með stétt lögfræðinga sem iðulega buðu einnig
þjónustu á sviði reikningshalds fyrir viðskiptavini sína. Upphaflega var nútímareikningshald
sambærilegt við það sem við köllum í dag réttarendurskoðun (e. forensic accounting).196 Stétt
reikningshaldara og endurskoðenda byrjaði að þróast á fyrstu áratugum 19. aldar í gegnum
staðbundnar sérfræðinganefndir á Englandi sem síðar urðu grunnurinn að félagi löggiltra
endurskoðenda á Englandi og Wales árið 1880.197 Á heimasíðu félagsins stendur í lauslegri
þýðingu: Félag löggiltra endurskoðenda á Englendi og Wales var stofnað 1880 til að tryggja traust
í viðskiptum og það er enn meginmarkmið stéttarinnar. Við tryggjum að félagar okkar hafa hæfni,
þekkingu og áhrif sem hjálpa við að byggja upp efnahagskerfi sem er sjálfbært, áreiðanlegt og
sanngjarnt.198 Félag löggiltra endurskoðenda í Bandaríkjunum (American Institude of Certified
Public Accountant, AICPA) var síðan stofnað í New York árið 1887. Með stofnun AICPA var
endurskoðun í Bandaríkjunum skilgreind sem leyfisskyld starfsgrein með ströngum
menntunarkröfum, miklum faglegum kröfum, ströngum siðareglum og skuldbindingu um að
þjóna almannahagsmunum. Eitt fyrsta verk AICAP var að gefa út reglur um góðar
reikningsskilavenju, (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) sem innihélt fjölda
staðla, leiðbeininga og reglna er vörðuðu gerð reikningsskila. Fyrirtækjum var skylt að fylgja
góðri reikningsskilavenju (sem skilgreind var í stöðlunum) við samningu ársreikninga. Reglurnar
höfðu það að markmiði að tryggja samkvæmni og samanburðarhæfni í reikningsskilum. Reglurnar
hafa þróast í gegnum tíðina og endurspegla jafnan þær reikningsskilaaðferðir sem taldar eru
viðeigandi og mest upplýsandi á hverjum tíma. Mikilvægi reikningshaldsins óx mikið á tímabilinu
1920 til 1940 vegna fjölda svika- og hneykslismála sem tengdust röngum og villandi
ársreikningum. Árið 1973 var bandaríska reikningsskilaráðið stofnað (Financial Accounting
Standards Board, FASB) og frá þeim tíma hafa AICPA og FASB unnið saman með
fjármálaeftirliti Bandaríkjanna (Securities Exchange Commision, SEC) að þróun staðla á sviði
reikningsskila til notkunar í viðskiptum.199 Í dag er til ýmiss konar hugbúnaður sem getur séð um
skráningu viðskipta í bækur og því er minni þörf fyrir bókhaldsdeildir þrátt fyrir að þær séu enn
til staðar í mörgum fyrirtækjum. Hlutverk kunnáttumanna á sviði reikningshalds hefur því breyst
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198 Ibid.
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og snýr í dag meira að því að yfirfara færslur í bókhaldskerfum og staðfesta réttmæti þeirra fremur
en færa viðskipti til bókar.
Árið 1973 stofnuðu reikningsskilaráð Ástralíu, Canada, Frakklands, Þýskalands, Japan,
Mexico, Hollands, Bretlands og Bandaríkjanna, Alþjóðlegu reikningsskilanefndina (IASC) í
London og samþykktu að beita skyldi alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (International
Accounting Standards, IAS) við samningu ársreikninga fyrir félög sem skráð voru á alþjóðlegum
fjármagnsmörkuðum, þ.e. í kauphöllum víðsvegar um heiminn. Síðar tók Alþjóðlega
reikningsskilaráðið (International Accounting Standard Board, IASB) við hlutverki IASC og í dag
eru alþjóðlegu reikningsskilastaðlarnir þekktir undir nafninu IFRS (International Financial
Reporting Standards). IFRS regluverkið er orðið mjög umfangsmikið í dag og inniheldur 45 staðla
(16 IFRS og 29 IAS) og fjölda leiðbeinandi reglna og túlkanna á gildandi stöðlum. Stefna
alþjóðlega reikningsskilaráðsins með IFRS regluverkinu er að tryggja alþjóðlega viðurkennda,
samanburðarhæfa,

áreiðanlega
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skilvirka

staðla

til

notkunar

á

alþjóðlegum

fjármagnsmörkuðum. Markmiðið er að þjóna almannahagsmunum með því að byggja upp traust,
arðsemi og langtíma stöðugleika í hinu alþjóðlega efnahagskerfi, þ.e. á hinum frjálsa markaði sem
á sér engin landamæri. Þannig er hlutverk alþjóðlegra reikningsskilastaðla að vera samræmt
tungumál alþjóðaviðskipta sem eykur skilvirkni og arðsemi viðskipta milli landamæra og er sem
slíkt grundvallarstoð undir alþjóðlega efnahagskerfinu.
Alþjóðavæðing viðskipta og samþætting fjármagnsmarkaða um og uppúr síðustu aldamótum
olli verulegum umbreytingum á reikningsskilum um allan heim og sérstaklega í Evrópu. Þörfin
fyrir áreiðanlega og samanburðarhæfar fjárhagsupplýsingar, ekki aðeins innan ákveðins lands
heldur og í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi, hvatt til samræmingar á reikningsskilareglum um allan
heim sem leiddi til breytinga á reglum einstakra þjóðríkja er lúta að gerð reikningsskila og
endurskoðun. Slíkar umbreytingar hafa leitt til þess að hlutverk og völd alþjóðlega
reikningsskilaráðsins, hvað varðar setningu staðla á sviði reikningsskila félaga, hefur vaxið
gríðarlega. Ráðið sjálft hefur lagt mikið uppúr því hlutverki að samræma staðla milli landa og
auka gæði og samanburðarhæfni ársreikninga í heiminum. Upphafið að sameinuðum
reikningsskilareglum í Evrópu má rekja til Rómarsáttmálans og stofnunar Evrópusambandsins
árið 1957. Í 54. grein sáttmálans segir að ástæða þess að samræma þurfi reikningskilareglur innan
sambandsins sé markmið um skilvirkan fjármagnsmarkað sem styðja mun efnahagskerfi
sambandsins og stuðla að hagvexti og bættum lífskjörum innan evrópska efnahagssvæðisins
(ESS). Í því skyni að ná þessu markmiði Rómarsáttmálans voru tilskipanir ESB nr. 4 (1978) og 7
(1983) gefnar út, en í þeim voru settar fram nákvæmar reglur um gerð og framsetningu
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reikningsskila og endurskoðun, og öllum aðildarríkjum gert skylt að innleiða þær í landslög. 200
Samræmingarverkefnið gekk fremur hægt þar sem erfiðlega gekk að fá allar aðildarþjóðir
sambandsins til að innleiða tilskipanirnar með samræmdum hætti. Árið 2000 fékk IASB síðan
staðfestingu á því trausti sem borið er til verkefna þess þegar Evrópusambandið ákvað, nokkuð
óvænt, að fá IASB til að útbúa eitt samræmt regluverk hágæðastaðla, IFRS, sem öllum
félagasamstæðum sem eru með skráð verðbréf í kauphöllum innan sambandsins væri gert skylt
að fylgja við samningu ársreikninga sinna frá og með árinu 2005. Evrópunefndin lagði fram
eftirfarandi tillögu 2001:
Nefndin leggur til að öllum félögum innan evrópska efnahagssvæðisins sem hafa skráð verðbréf á skipulegum
fjármálamörkuðum verði gert skylt að semja samstæðuársreikninga sína í samræmi við eitt hágæðaregluverk, þ.e. alþjóðlega
reikningsskilastaðla (IAS) í síðasta lagi frá og með árinu 2005. Upptaka sameinaðra hágæða reikningsskilareglna á hinum
sameinaða fjármagnsmarkaði mun styrkja skilvirkni markaðarins og hafa þau áhrif að fjármagnskostnaður félaga mun
lækka.201

Í ljósi ákvörðunarinnar frá 2001 hófst umfangsmikið verkefni á vegum IASB við samræmingu
reikningsskilareglna á alþjóðavettvangi. Horft var til reglna og góðrar reikningsskilavenju um
allan heim en sérstaklega var litið til Ástralíu, Bretlands, Þýskalands og Bandaríkjanna. Verkefnið
er í raun enn í gangi og því mun væntanlega aldrei ljúka enda þurfa reglurnar að taka til allra
tegunda af viðskiptum á hinum alþjóðlega markaði, viðskipta sem háð eru stöðugum breytingum
og framþróun sem vonandi tekur aldrei enda. Fjöldi samtaka sem vill stuðla að heilbrigði
alþjóðlegs

efnahagskerfis

styður

verkefni

IASB

ásamt

G20

ríkjunum,

stjórn

um

fjármálastöðugleika (Financial Stability Board) og alþjóðabankanum. Í dag er skylda að semja
ársreikninga í samræmi við IFRS regluverkið í meira en 140 löndum og mörg fleiri heimila notkun
þeirra.202
Af þessari tiltölulega grófu mynd af sögu og þróun reikningshalds í heiminum sjáum við að
reikningshaldið tengist viðskiptum milli manna og sögu þess má rekja allt til upphafs
siðmenningar í Mesópótamíu. Þróunin hefur síðan verið nokkuð hæg með nokkrum framförum á
4. öld fyrir Krist í kjölfar kenninga forn-indverska heimspekingsins Kautilya og á 15. öld þegar
Pacioli „faðir reikningshaldsins“ setti fram kenningar um tvíhliða bókhald sem enn er byggt á,
nánast óbreytt. Næsta framfaraskeið tengist iðnbyltingunni á 18. öld og tilkomu sérstakra
starfsgreina endurskoðenda í lok 19. aldar. Alla 20. öldina er síðan nokkur þróun í gerð reglna á
Haller, A, „Financial accounting developments in the European Union: past events and future prospects,“ European
Accounting Review, útg. 11, nr. 1, 2002, 155.
201 Ibid., 154.
202 IFRS, sótt 26. apríl 2020, https://www.ifrs.org/about-us/.
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sviði reikningshalds en það er í raun ekki fyrr en í byrjun 21. aldar sem alþjóðlegir
fjármagnsmarkaðir krefjast þess að reglur á sviði reikningshalds séu samræmdar sem var hlutverk
sem alþjóðlega reikningsskilaráðið fékk í hendurnar frá Evrópusambandinu árið 2001. Segja má
að lang mesta þróunin til alþjóðlegrar samræmingar reglna á sviði reikningshalds hafi þannig átt
sér stað á síðustu 20 árum. Í raun má segja að það sé ekki fyrr en á seinniparti 20. aldar og byrjun
þeirrar 21. sem ársreikningurinn fær þá stöðu sem við þekkjum í dag samfara auknu mikilvægi
þess hlutverks að styðja við skynsama og upplýsta ákvarðanatöku fjárfesta og annarra lesenda
fjárhagsupplýsinga. Hlutverk hans verður þá öðrum þræði að standa vörð um hagvöxt í
samfélaginu og hugtakið „glögg mynd“ fær það dulúðuga vægi sem það hefur í dag, sem í raun er
ekki einhlít. Færa má nokkur rök fyrir því að sú umfangsmikla breyting sem varð á
reikningsskilareglum við upptöku alþjóðlegu staðlanna (IFRS) árið 2005 innan EES hafi valdið
mörgum endurskoðendum töluverðum vanda við mat á réttmætri og sanngjarnri framsetningu
reikningsskila. Hvaða reglur ættu við og hvernig bæri að túlka þær. Hið nýja regluverk, ef svo má
að orði komast, með tilheyrandi skorti á reynslu og þekkingu endurskoðenda í að beita reglunum,
skorti á góðri reikningsskilavenju, hefur vafalítið veikt grundvallarforsendur, a.m.k. einhverra,
endurskoðenda til að staðfesta áreiðanleika og sanngirni þeirra upplýsinga sem finna mátti í
ársreikningum félaga á árunum 2005 til 2008. Hugsanlega má rekja gallaða ársreikninga á þessum
árum að einhverju leyti til þessa vanda.

Hlutverk ársreikningsins
Samkvæmt lögum um ársreikninga nr. 3/2006 ber félögum sem talin eru upp í 1. gr. að semja
ársreikninga.

Ársreikningurinn

skal

innihalda

rekstrarreikning,

efnahagsreikning,

sjóðstreymisyfirlit og skýringar. Í 3. grein laganna segir að semja skuli ársreikninga í samræmi
við lögin, reglugerðir og settar reikningsskilareglur og bent er á að þar sem lögin kveða ekki á um
meðferð þá skuli fara eftir viðeigandi ákvæðum settra reikningsskilareglna. Í 5. gr. laganna er
fjallað um hugtakið „glögg mynd“ en þar segir: „Ársreikningur skal gefa glögga mynd af afkomu,
efnahag og breytingu á handbæru fé.“203
Meginhlutverk ársreikninga er að veita upplýsingar sem eru nothæfar til að taka skynsamlegar
ákvarðanir varðandi viðkomandi rekstrareiningu. Þannig má segja að hlutverk ársreikningsins sé
eitt og aðeins eitt, að veita á sanngjarnan en áreiðanlegan hátt upplýsingar um efnahag félags á
ákveðnum tímapunkti, afkomu á tilgreindu tímabili og breytingu á fjárhagslegri stöðu tiltekinnar
rekstrareiningar frá einum tíma til annars, þ.e. gefa glögga mynd af rekstrinum og

203

Lög um ársreikninga nr. 3/2006 með síðari breytingum, https://www.althingi.is/lagas/nuna/2006003.html.
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fjárhagsstöðunni. Þannig er hlutverk ársreikningsins að veita lesanda, þeim sem rannsakar
reikningsskilin, fullnægjandi fjárhagsupplýsingar um tekjuhæfi eigna, framleiðslu rekstrar af
handbæru fé og getu félags til að standa við skuldbindingar sínar til skamms og langs tíma ásamt
upplýsingum um arðsemi starfseminnar.
Hugtakið „glögg mynd“ merkir að upplýsingar í ársreikningnum séu viðeigandi, áreiðanlegar,
samanburðarhæfar og skiljanlegar þannig að lesendur geti byggt ákvarðanatöku um viðskipti og
samskipti almennt á upplýstum og fullnægjandi forsendum.204 Takist ársreikningnum ekki að
uppfylla hlutverk sitt að þessu leyti þá er í raun enginn tilgangur með samningu hans. Það getur
hins vegar verið álitamáli hvað felst nákvæmlega í þessum orðum. Reikningshaldslegur
ársreikningur hefur allt annað hlutverk en skattalegur ársreikningur en sá síðarnefndi hefur það
hlutverk að draga fram tekjustofna félags í samræmi við ákvarðandi tilmæli laga um tekjuskatt og
bókhald. Þannig er löng hefð, bæði hérlendis sem og erlendis, fyrir því að félög semja tvö sett af
ársreikningum annars vegar hinn skattalega og hins vegar þann reikningshaldslega og niðurstaðan
um afkomu og efnahagsstöðu er iðulega í mörgum atriðum mjög ólík. Segja má að sá síðarnefndi,
sem er hér til umfjöllunar, innihaldi almannagæði og að semjendur hans og eftirlitsaðilar með
gerð hans þurfi að hafa í huga þá samfélagslegu ábyrgð sem hlutverk hans innifelur og varðar m.a.
efnahagsstöðugleika og stuðning við hagvöxt í samfélaginu.
Ársreikningar skulu endurspegla raunverulega stöðu félaga og hlutverk þeirra er að vera
upplýsingaveita fyrir viðskiptalífið, eftirlitsaðila og aðra haghafa. 205 Þannig eiga þeir að stuðla að
því að fjármunir leiti þangað sem arðsemi þeirra er mest innan hagkerfisins, hvort heldur sem er
innan einstakra þjóðríkja eða á alþjóðavísu. Sú arðsemi sem þar er horft til er ekki einkaarðsemi
sem er sérstakt áhugamál hluthafa eða fjárfesta heldur heildararðsemi starfseminnar sem er hagur
samfélagsins alls. Þannig er hlutverk ársreikninga afar mikilvægt fyrir samfélagið og er í raun
grundvallarstoð undir það efnahagskerfi sem við búum við í dag. Efnahagskerfi sem á síðustu
áratugum hefur þróast, erlendis og ekki síður hérlendis, yfir í frjálsan og opinn alþjóðlegan markað
fyrir fjármuni og fjármagn, vinnuafl, vöru- og þjónustu. Frelsi í viðskiptum er grundvöllur
hagsældar og hlutverk stjórnvalda er að tryggja hagsæld íbúanna með því að stuðla að hagvexti í
efnahagskerfinu m.a. með fulltyngi skilvirkra fjármagnsmarkaða en á sama tíma að verja réttindi
borgaranna gegn misvísandi og rangri upplýsingagjöf sem leiðir til óréttlátrar misskiptingar
auðlinda samfélagsins. Slíkt viðskiptafrelsi, hinn frjálsi markaður, er mannana verk en ekki
náttúrulögmál og er því háð samkomulagi einstaklinganna sem mynda samfélagið, líta má á það

204

Stjórnarráð Íslands, IAS 1, greinar 1.15b, sótt, 20. febrúar 2020,
https://www.stjornarradid.is/verkefni/atvinnuvegir/vidskipti/arsreikningar/althjodlegir-reikningsstadlar/ifrs-stadlar/
205 Stjórnarráð Íslands, https://www.stjornarradid.is/verkefni/atvinnuvegir/vidskipti/arsreikningar/.
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sem mikilvægan hluta af samfélagssáttmálanum. Stór hluti af því samkomulagi snýr að heimild
fyrirtækja til að starfa í samfélaginu og sú heimild byggir á því að það sé hagur samfélagsins að
félög með takmarkaða ábyrgð sinni margvíslegum ólíkum hlutverkum er snúa að vinnumarkaði,
framleiðslu og sölu á vöru og þjónustu í samfélaginu. Standi slík félög, með takmarkaða ábyrgð,
ekki undir því hlutverki og trausti sem þeim er sýnt með heimildinni til að starfa í samfélaginu
bera þau ekki þá skilyrðislausu og skyldubundnu ábyrgð sem þeim er ætlað. Sé það niðurstaðan
þá er eðlilegt að samfélagið dragi framsal sitt til að sinna viðskiptum í hagkerfinu til baka og hafni
tilvist þeirra, a.m.k. hvað varðar hina takmörkuðu ábyrgð. Ársreikningurinn er sú skýrsla sem
hefur það hlutverk að draga upp bæði sanna og sanngjarna mynd af árangri félaga hvað þetta
varðar. Þannig er hann í raun grundvallarstoð undir vestrænum efnahagskerfum í dag og gegnir
því afar mikilvægu samfélagslegu hlutverki við að vísa fjármunum á þá staði sem hámarka hag
samfélagsins af fjármunum og öðrum auðlindum. Forsendur að baki innihalds og framsetningar
hans eru í grunninn bæði siðfræðilegar og samfélagslegar og rétt siðleg breytni þeirra sem hafa
það vandasama hlutverk að staðfesta öðrum til hagsbóta að hann gefi „glögga mynd“ því afar
mikilvæg. Sé ekki góður vilji að verki og breytni semjenda jafnvel siðlaus sem framkallar villandi
og ranga mynd of stöðu og styrk í ársreikning þá eru samfélagslegar afleiðingar oft ekki aðeins
fólgnar í erfiðum fjárhagslegum áföllum í kerfinu heldur og félagslegum, menningarlegum og
pólitískum skaða sem getur verið afar sársaukafullur fyrir samfélagið. Mikilvægi ársreikningsins
grundvallast þannig ekki hvað síst á þeim jákvæðu samfélagslegu áhrifum sem glögg mynd af
fjárhagsstöðu í ársreikningum félaga skilar.
Sögulega séð hafa forsendur hugtaksins „glögg mynd“ þróast mikið á síðustu áratugum, m.a.
með setningu ítarlegra og samræmdra reglan um framsetningu og innihald ársreikninga á
alþjóðavísu. Sú þróun hefur bæði jákvæða og neikvæða hlið eftir því hvert sjónarhornið er. Þrátt
fyrir auknar og samræmdar reglur um gerð og innihald ársreikningsins virðast reglulega koma
fram efnahagsleg áföll sem vart verða skýrð með öðrum hætti en að fjárhagsupplýsingar sem finna
má í ársreikningum hafi verið villandi og rangar, sem þýðir að ársreikningar hafi ekki staðið undir
því hlutverki sem þeim er ætlað. Hver er ástæða þessa? Mögulega má finna ástæðuna í
regluverkinu, stöðlum og lögum, sem ekki megna að draga fram „glögga mynd“. Eða er ástæðan
skortur á samfélagsábyrgð semjenda ársreikninga og siðferðisþreki ytri eftirlitsaðila, m.a.
endurskoðenda? Þegar stærri áföll í efnahagslífinu eru skoðuð þá kemur iðulega í ljós að til staðar
hefur verið freistnivandi hjá semjendum ársreikninga sem birtist í því að menn ætla að skapa
ágóða, í krafti stöðu sinnar, með aukinni áhættutöku sem hvorki er vilji né ætlun að bera ábyrgð
á. Mikilli áhættu fylgja oft væntingar um mikinn ágóða og ef forsendur eru þær að sá sem tekur
áhættuna ætlar að njóta ávaxtanna á sama tíma og hann ætlar ekki eða að óverulegu leyti að bera
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ábyrgð á mögulegu tapi þá er fjandinn laus. Kostnaði af slíkri áhættutöku er í raun velt yfir á aðra
haghafa í samfélaginu ef illa fer án þess að „samfélagið“ beri ábyrgð á ákvörðuninni, þekki
forsendur hennar né njóti hennar ef vel gengur nema að takmörkuðu leyti. Slík er hin siðræn áhætta
eða freistnivandi (e. Moral hazard) sem vísar til þess að einstaklingar, sem ekki er fylgst
nægjanlega vel með, eru vísir til þess að hegða sér óheiðarlega eða á óæskilegan hátt enda sé
siðferðisáttaviti þeirra vanstilltur. Stjórnendur bankanna gerðu sér grein fyrir eigin mikilvægi og
vanmátu áhættu við stórar lánveitingar, meðal annars til eigenda sinna, vegna þess að þeir myndu
ekki bera allan skaðann af því ef illa færi.206 Freistingin felst í möguleikanum til að skapa meiri
fjárhagslegan ávinning eða taka minni hluta fjárhagslegs taps en eiganda/stjórnanda ber með
ósanngjarnri, villandi og rangri framsetningu fjárhagsupplýsinga. Þá virðist það samhangandi
stærri efnahagsáföllum að endurskoðendur skorti hugrekki og siðferðisþrek til að hamla
hömlulausri græðgi stjórnendanna ásamt því sem græðgin hefur smitast til ytri eftirlitsaðilanna,
opinberra sýslunarmanna, sem virðast leggja meiri áherslu á völd í krafti fákeppni og arðsemi
eigin endurskoðunarfyrirtækja en grundvallarhlutverk sitt að verja hagsmuni almennings,
samfélagsins alls, af áreiðanlegum fjárhagsupplýsingum sem nota má sem grundvöll upplýstra og
skynsamlegra ákvarðana um viðskipti við viðkomandi fyrirtæki. Þá má vera að skortur á þekkingu
á regluverkinu eða anda þess valdi því að ekki náist að framkalla hina „glöggu mynd“ í bland við
vöntun á siðferðilegu uppeldi og mannkostafræðslu til handa endurskoðendum.
Sú þróun sem átt hefur sér stað á síðustu 15 árum til samræmingar á tungumáli viðskipta í
Evrópu (og heiminum öllum) er drifin áfram af tveimur tengdum kröftum. Annars vegar
markaðsöflum þ.e. frá þeim aðilum sem eiga viðskipti á opnum og frjálsum fjármálamörkuðum
(fjárfestar, fjárfestingarsjóðir, lánastofnarnir, ríkissjóðir, birgjar, viðskiptavinir og allir aðrir
notendur ársreikninga), og hins vegar af kröfu þjóða heims sem skapa hið alþjóðlega hagkerfi til
að skapa hagvöxt í frjálsu kapitalísku samfélagi. Breytingin varðar fyrst og fremst þá staðreynd
að hlutverk ársreikningsins einskorðast ekki lengur við að vera grundvöllur ákvarðana innan hvers
þjóðríkis heldur er hann orðinn lykilgagn að baki ákvörðun um viðskipti á alþjóða
fjármálamörkuðum og sem slíkur þá var nauðsynlegt að samræma regluverkið til að varan yrði
samanburðarhæf og skiljanleg, þ.e. búa til eitt alþjóðlegt tungumál viðskipta sem í dag er innihald
alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IFRS). Samræming reikningsskilareglna hefur þannig leitt til
þess að hlutverk ársreikningsins er bæði stærra og mikilvægara í dag en nokkur sinni áður en
markmið samræmds regluverks eru að byggja upp traust, arðsemi og langtíma stöðugleika í
alþjóðlega hagkerfinu. Þróunin er drifin áfram af kröftum hins frjálsa markaðar sem eru hér að
Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir, Tryggvi Gunnarsson, „Siðferði fjármálalífsins og starfshættir banka,“
Rannsóknarskýrsla Alþingis, bindi 8, viðauki 1, 2010.
206
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verki og hlutverk stjórnvalda hefur fyrst og fremst verið að innleiða reglur í takt við þarfir og
kröfur markaðsaðila. Kraftarnir að baki samræmingu tungumáls viðskipta eru þannig aðrir og
öflugri í dag en þegar tilskipanir ESB nr. 4 og 7 komu fram á 8. áratugnum. Þrátt fyrir að þær
sneru einnig að samræmingu reglna á sviði reikningsskila þá voru þær tilkomnar af kröfu
stjórnvalda í Evrópu, þ.e. ofan frá en ekki frá markaðsaðilunum sjálfum. 207 Niðurstaðan er að
kröfur um efni og innihald ársreikninga félaga hafa breyst verulega á liðnum árum og munu halda
áfram að breytast í takt við óskir markaðarins eftir upplýsingum um starfsemi félaga.
Stærsta áskorunin á komandi árum mun felast í að upplýsingarnar sem haghafar kalla eftir
verða ekki aðeins fjárhagslegar heldur munu í meira mæli snúa að mælingu á áhrifum
starfseminnar á félagsleg og umhverfisleg málefni, þ.e. þríþættan árangur af starfseminni. Ef
ársreikningurinn á að viðhalda hlutverki sínu og veita lesendum viðeigandi, áreiðanlegar,
samanburðarhæfar og skiljanlegar upplýsingar sem nota má til að taka skynsamar ákvarðanir þá
þarf að þróa reglur og aðferðir til að mæla með áreiðanlegum hætti árangur á sviði félagsmála
(starfsmannamála o.fl.) og umhverfismála (e. people, planet and profit, PPP). Það er þó mikilvægt
að slík upplýsingagjöf fari ekki inn í ársreikninginn án þess að vera samræmd og undir ytra eftirliti
með sama hætti og núverandi innihald.
Hlutverk ársreikningsins verður þannig áfram að uppfylla þarfir lesenda reikningsskilanna á
hverjum tíma um áreiðanlegar og sanngjarnar upplýsingar til að geta á fullnægjandi forsendum
undirbyggt ákvarðanir sínar sem varða viðkomandi fyrirtæki og það hlutverk er megin röksemdin
og réttlæting fyrir samningu ársreikninga félaga yfir höfuð.

Lesendur / notendur
Ársreikningar eru lesnir og notaðir sem forsenda að ákvarðanatöku af fjölmörgum aðilum sem
hafa með einhverjum hætti hag af starfsemi félagsins, eiga viðskipti við það eða einhver samskipti,
bein eða óbein. Í raun er allur almenningur, samfélagið allt, neytandi fjárhagsupplýsinga sem finna
má í ársreikningum. Helstu hópar lesenda ársreikninga eru stjórnendur, fjárfestar (núverandi og
tilvonandi hluthafar), starfsmenn, birgjar, viðskiptavinir, lánardrottnar, samkeppnisaðilar,
stjórnvöld, greiningaraðilar og matsfyrirtæki. Þessir aðilar hafa hag af greiðu aðgengi að
áreiðanlegum upplýsingum um rekstur og styrk fyrirtækja. Haghafar hafa mismunandi markmið
og ólíkar þarfir fyrir fjárhagsupplýsingar um viðkomandi félag. Af þeim sökum megnar
ársreikningurinn ekki að veita öllum notendum allar þær upplýsingar sem þeir þarfnast eða óska

Haller, A, „Financial accounting developments in the European Union: past events and future prospects,“ European
Accounting Review, útg. 11, nr. 1, 2002, 153-190.
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sér og heimilt er að veita þeim. Hið almenna markmið með samningu ársreikninga byggir því á
þeirri forsendu að megin þorri lesenda þarfnist svipaðra upplýsinga um félagið og það eru þær
upplýsingar sem lög og reglur kveða á um að séu til staðar í ársreikningum.
Stjórnendur félaga semja ársreikninginn og nota hann ásamt stjórn til að taka rekstrar og
fjárhagslegar ákvarðanir. Þeir fylgjast með árangri og þróun í rekstri félagsins, t.a.m. hvað varðar
arðsemi, lausafjárstöðu, framleiðslu rekstrar af handbæru fé, eignir, skuldir og eigið fé. Hluthafar
(fjárfestar) eru eigendur félagsins og vilja upplýsingar um fjárhagslegan árangur og arðsemi
félagsins m.a. til að taka ákvörðun um að kaupa, selja eða halda eignarhlut sínum í félaginu.
Starfsmenn leita upplýsinga í ársreikningum um getu félaga til að greiða laun, kaupauka og önnur
starfsmannatengd hlunnindi. Áhugi starfsmanna snýr einnig á stefnu félaga og möguleikum á að
vaxa og þróa eigin hæfileika innan þeirra vébanda. Þá taka starfsmenn oft þátt í ákvörðunum um
starfsemi félagsins og þurfa þá upplýsingar um rekstur og fjárhagslegan styrk sem finna má í
ársreikningum. Birgjar vilja eiga í viðskiptum við félög sem eru fjárhagslega vel stæð, hafa
heilbrigðan fjárhag, enda hafa þeir ekki aðeins hag af því að félagið geti greitt þeim fyrir vörurnar
heldur þarf félagið einnig að geta kynnt, selt og þjónustað vöruna. Viðskiptavinir hafa hag af
langtímasambandi við trausta seljendur vöru og þjónustu og fjárfesta í slíku sambandi t.a.m. með
langtímasamningum við þjónustuaðila sem æskilegt er að séu fjárhagslega sterkir og
samfélagslega ábyrgir. Viðskiptabankar, fjármálastofnanir og aðrir lánardrottnar hafa áhuga á
getu félagsins til að standa við skuldbindingar sínar. Þannig skiptir þá miklu máli hvort félagið
geti sett eignir að veði og hvort reksturinn framleiði nóg laust fé til að standa við
greiðsluskuldbindingar þess. Samkeppnisaðilar hafa áhuga á samkeppnisstöðu keppinauta sinna,
fjárhagslegu heilbrigði, upplýsingum um laun og starfsmenn. Út frá rannsókn á ársreikningum
innan atvinnugreinarinnar og samanburði við eigin árangur geta þeir undirbyggt ákvörðun um að
viðhalda eigin stefnu eða aðlagað hana markaðsaðstæðum. Stjórnvöld hafa áhuga á að sjá
fjárhagsstöðu félaga í hagkerfinu til að meta þróun og horfur í rekstri einstakra félaga og
atvinnugreina, skoða getu þeirra til að greiða skatta, búa til og viðhalda störfum og veita þá
þjónustu sem samfélagið ætlast til af þeim. Stjórnvöld geta þurft að koma þjóðhagslega
mikilvægum félögum til aðstoðar eða heilu atvinnugreinunum út frá mati á því tjóni sem þrot
slíkra aðila hefði í hagkerfinu. Greinendur fjárhagsupplýsinga fylgjast vel með fjárhagslegum
árangri og styrk félaga á markaði, gera virðismat og samanburðargreiningar með það fyrir augum
að veita viðskiptavinum sínum haldgóðar upplýsingar um stöðu viðkomandi félags, t.a.m.
varðandi kaup, sölu, samruna eða aðrar mikilvægar ákvarðanir. Matsfyrirtæki rannsaka
ársreikninga félaga til að gefa þeim lánhæfismat. Stjórnendur félagsins sem er metið veita
matsfyrirtækinu allar nauðsynlegar upplýsingar um félagið með það fyrir augum að afla
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lánsfjármagns t.a.m. á skuldabréfamörkuðum með sem hagkvæmustu kjörum. Byggt á
lánshæfismatinu geta fjárfestar síðan tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku í skuldabréfaútboði.

Áritanir og álit endurskoðenda á reikningsskil
„Few men think, yet all will have opinions.“208 Inntakið í þessum orðum írska
raunhyggjuheimspekingsins George Berkeley (1685-1753) er að allir telja sig vita sannleikann en
fáir eru í raun og veru að leita hans. Við erum verur með takmarkaða getu til að finna sannleikann
en kröfu um að hafa skoðun, skoðunin byggir á annarra forsendum og því takmarkast möguleikar
okkar af þeim forsendum og skilyrðum. Það þarf í raun ekki hugrekki til að hafa skoðun en þess
þarf til að hugsa á gagnrýninn hátt, beita brjóstvitinu, eigin dómgreind, við að móta sér skoðun,
eigið álit byggt á fullnægjandi forsendum.
Endurskoðendum ber að rækja störf sín í samræmi við góða endurskoðunarvenju og skulu af
samviskusemi fylgja lögum og reglum sem um störf þeirra gilda. Samkvæmt lögum um
endurskoðendur skal túlka góða endurskoðunarvenju út frá ákvæðum laga, reglna, alþjóðlegra
endurskoðendastaðla og „...það efni sem kennt er í íslenskum háskólum og lagt til grundvallar
löggildingarprófum

endurskoðenda

hér

á

landi.“209

Innifalið

í

hugtakinu

„góð

endurskoðunarvenja“ er „...að endurskoðandi skal auðsýna faglega gagnrýni, heiðarleika,
hlutleysi, trúnað, faglega hæfni og varkárni við framkvæmd verkefna.“210 Kröfur á hendur
endurskoðendum eru miklar í lögum sem m.a. má sjá á þeim mörgu hugtökum sem breytni þeirra
skal taka mið af þegar þeir eru í hlutverki hins opinbera sýslunarmanns sem gæta á hagsmuna
almennings af áreiðanlegum og sanngjörnum upplýsingum um fjármál og starfsemi félaga. Einn
megintilgangur löggjafarvaldsins með setningu laga um endurskoðendur er að stuðla að því að
störf endurskoðenda og áritun þeirra á reikningsskil auki traust milli þeirra sem annars vegar semja
ársreikninginn og hinna sem lesa hann. Slíkt traust er nauðsynlegt hagkerfinu til að fjármagn rati
til arðsamra verka og skapi hagvöxt og hagsæld fyrir borgarana. Mikilvægt er að gerður sé skýr
greinarmunur á hlutverki og ábyrgð stjórnenda fyrirtækis annars vegar og endurskoðanda þess
hins vegar.211
Áritun á ársreikninginn inniheldur mat endurskoðanda á því hvort ársreikningurinn gefi
„glögga mynd“ af afkomu, efnahag og breytingu á handbæru fé í samræmi við lög um ársreikninga
og alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu.
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Georg Berkeley (1685-1753), https://www.essentiallifeskills.net/george-berkeley-quotes.html.
Lög um endurskoðendur nr. 94/2019, 14. gr., 1.mgr.
210 Ibid., 2.mgr.
211 Endurskoðunarnefnd FLE, „Endurskoðandinn, umhverfi, hlutverk, ábyrgð,“ Reykjavík, 2011, 3.
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Lykilatriði endurskoðunar er að um sé að ræða sjálfstæða athugun á reikningsskilunum, gerða af
faglega hæfum, hlutlausum og heiðarlegum sérfræðingi, í þeim tilgangi að láta í ljós óháð álit á
áreiðanleika fjárhagsupplýsinga í ársreikningi. Ábyrgð endurskoðandans kemur fram í áliti hans
sem byggir á þeirri endurskoðunarvinnu sem hann hefur unnið. Álit endurskoðenda skal „...vera
án fyrirvara, með fyrirvara eða neikvætt, þar sem kemur skýrt fram álit endurskoðandans á því
hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd í samræmi við settar reikningsskilareglur ...“ 212 Þrátt
fyrir að hugtakið „glögg mynd“ komi aðeins einu sinni fyrir í lögum um endurskoðendur þá er
notkun hugtaksins í texta álitsins afar mikilvæg fyrir notendur ársreikninga og krefjast margir þess
að ársreikningar, sem þeir ætla að byggja ákvarðanir á, séu endurskoðaðir þannig að tryggt sé að
óháður sérfræðingur hafi látið í ljós álit á efni og innihaldi þeirra. Meðan slík skoðun hefur ekki
farið fram er efni og innihald reikningsskila síður áreiðanlegt og óvarlegt að byggja mikilvægar
ákvarðanir á þeim.
Áritun endurskoðenda á endurskoðuð reikningsskil hefur til langs tíma innihaldið staðlaðan
texta á einni síðu. Innihald áritunarinnar hefur um árabil verið gagnrýnt af notendum og
kunnáttumönnum á sviði endurskoðunar. Lesendur (sérstaklega fjárfestar) hafa ítrekað gagnrýnt
takmarkað upplýsingagildi áritunarinnar hvað varðar innihald ársreikninga og fræðimenn á sviði
reikningsskila og endurskoðunar hafa tekið undir þá skoðun að álitið hafi, í sögulegu ljósi, verið
harla lítils virði. „As for the auditor’s report, we conclude that it has symbolic value (i.e., it
represents the auditor’s work), but that it provides little communicative value (i.e., it conveys little
information).213 Í ljósi þessarar gagnrýni á upplýsingagildi og þar með virði staðlaðs orðalags
endurskoðenda þá ákvað Alþjóðlega endurskoðunar- og staðfestingastaðlaráðinu (International
Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) að gefa út nýjan staðal, ISA 700 um áritun
endurskoðenda á ársreikninga, sem tók gildi 2016.214 Ráðið velti upp þeirri spurningu hvort
innihaldsríkara álit endurskoðenda myndi hafa jákvæð áhrif á áreiðanleika þeirra upplýsinga sem
finna má í ársreikningum félaga og virði þess fyrir lesendur myndi aukast. ISA 700 gerir mun
meiri kröfur til innihalds áritunarinnar og krefst t.a.m. þess að endurskoðendur upplýsi í áliti sínu
um (1) mikilvægismörk endurskoðunar og (2) mikilvæg atriði sem varða endurskoðunaráhættu,
þ.e. lykilatriði endurskoðunar skráðra félaga.215 Þetta eru atriði sem að mati endurskoðandans eru
flókin og hafa kallað á mesta athygli í vinnu hans við endurskoðunina, t.a.m. vegna þess að þau
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voru óvenjuleg, vörðuðu háar fjárhæðir eða voru háð mikilli óvissu. Þessi nýja efnismeiri og
útvíkkaða áritun endurskoðenda á ársreikninga hefur þegar mælst vel fyrir og sýna niðurstöður
rannsókna að gæði upplýsinga í ársreikningum hefur aukist í kjölfar innleiðingar hennar. 216 Hin
nýja áritunin hefur í raun enga breytingu í för með sér hvað varðar þá vinnu sem endurskoðandinn
framkvæmir og varðar þannig eingöngu skýrslugjöf hans til lesenda sem eykur gagnsæi og gefur
notendum ársreikninga innsýn í mögulegar skekkjur í reikningsskilunum, undirliggjandi óvissu
og hvaða endurskoðunarvinna hefur verið framkvæmd til að ná utan um þá áhættu.
Þrátt fyrir að endurskoðandinn beri ábyrgð á því áliti sem hann setur fram í áritun sinni á
reikningsskilin getur lesandinn ekki treyst eingöngu á slíkt álit, hversu áreiðanlegt og upplýsandi
sem það annars kann að vera, enda innihalda fjárhagsupplýsingar félaga oft flókin mál og því bera
lesendur sjálfir ábyrgð á að beita gagnrýnni hugsun, eigin brjóstviti og geta þurft að leita sér
sérfræðiaðstoðar við að greina innihaldið. Álit endurskoðandans er og verður aldrei annað en
nokkurs konar innsýn í skoðun endurskoðandans og lesandinn verður ávallt að framkvæma sína
eigin rannsókn á upplýsingum í ársreikningi félagsins, s.s. hver áritar hann (hver er trúverðugleiki
endurskoðandans sem áritar reikninginn), hvaða upplýsingar koma fram í skýringum, hvernig er
þróun helstu kennitalna o.s.frv. enda ætli hann að byggja ákvörðun sína á fullnægjandi forsendum.
Þannig er rétt að láta ekki skoðun (álit) endurskoðandans takmarka, líkt og Berkeley nefndi,
möguleika lesenda til að mynda sér upplýsta skoðun heldur fremur líta á það sem ágætan
upphafspunkt eigin rannsóknar á innihaldi ársreikningsins. Þannig ber lesandinn endanlega
ábyrgð á að hugsa, nota eigið hyggjuvit á gagnrýninn hátt, enda vilji hann hafa fullnægjandi
forsendur að baki ákvörðunum sínum er varða viðskipti við félagið.

Níutíu ár frá kreppunni miklu 1929 – reikningsskilahneyksli
Efnahagskreppur hafa plagað samfélög með reglubundnum hætti í gegnum aldirnar. Eftir
fjármálakreppuna sem hófst í Bandaríkjunum með falli Lehman Brothers í september 2008 og
dreifðist síðan út um allan heim hafa hagfræðingar og stjórnvöld enn verið minnt á að vestræn ríki
eru ekki ónæm fyrir slíkum hörmungum sem skaða viðskiptalífið og herja á samfélagið eins og
faraldur. En hverjar eru ástæður slíkra áfalla? Einkenni fjármálakreppa er að fjármálamarkaðurinn
getur ekki miðlað lánsfé á skilvirkan hátt. Getuleysi markaðarins að þessu leyti getur orsakast af
ýmsum ástæðum s.s. mikilli verðbólgu, hruni gjaldeyris, vantraust á fjármálastofnunum, óhófleg
innlend og erlend skuldsetning svo fátt eitt sé nefnt. Samdráttarskeiðið fær nafn í samræmi við
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einkenni kreppunnar, verðbólgukreppa, gjaldeyriskreppa, bankakreppa, skuldakreppa o.s.frv.217
Frá 1929 hafa geysað fjölmargar kreppur í heiminum, s.s. Olíukreppan 1973, skuldakreppur á
áttunda áratug síðustu aldar, kreppur á Norðurlöndum, Japan, Mexíkó, Rúslandi, Argentínu og
Brasilíu á 10. áratug síðustu aldar og fjármálakreppan 2008 svo einhverjar séu nefndar.218
Áherslan í þessum kafla verður eingöngu á þátt ársreikninga í samfélagsáföllum sem eru
afleiðingar villandi og rangrar myndar af fjárhagsstöðu félaga sem þar er birt. Þannig snýr kaflinn
að stjórnendum sem sömdu reikningsskilin en þó fyrst og fremst að endurskoðendum sem í áliti
sínu (en þar má finna ábyrgð þeirra) sögðu ársreikninginn gefa „glögga mynd“ af stöðunni. Við
rannsókn á ársreikningum í kjölfar þeirra áfalla sem hér verður fjallað um varð hins vegar ljóst að
reikningsskilin gáfu alls ekki glögga mynd af stöðunni þegar þau voru lögð fram og í sumum
tilfellum kolranga mynd af raunverulegri fjárhagsstöðu og árangri félaga sem oft voru orðin
ógjaldhæf (insolvent) og rekstrarhæfi (going concern)219 var ekki til staðar án þess að nokkra
vísbendingu um slíkt væri að finna í áliti endurskoðenda. Hér verður greint frá reynslunni af
raunverulegum siðferðilegum álitamálum er tengjast reikningsskilum félaga og hinni „glöggu
mynd“ sem endurskoðendur nota til að segja að reikningsskilin innihaldi sanngjarna mynd af
sannleikanum og lesendum hættir til að túlka bókstaflega sem svo að ekki þurfi að hafa neinar
áhyggjur. Varasamt skyldi að ofmeta merkingu álitsins sem varðar fyrst og fremst þá skoðun
endurskoðandans að innihald ársreikningsins sé áreiðanlegt (jafnvel aðeins að það sé í samræmi
við gildandi reglur) og þar sé nægjanlegar upplýsingar að finna til að móta sér skynsama skoðun
um málefni er varða félagið.
Dæmin sem ég tek snúa að kreppunni miklu 1929, Enron málinu (Global Crossing, WorldCom,
Tyco eru samkynja mál), falli endurskoðunarstofunnar Arthur Andersen og hruni íslenska
fjármálakerfisins þ.e. undanfara og afleiðingar fjármálakreppunnar 2008 á Íslandi og ógjaldhæfi
Írlandsbanka (Bank Of Ireland) og spyr: „Hver var lærdómurinn af þessum áföllum og hvaða áhrif
höfðu þau á hlutverk endurskoðenda?“ Hvert var hlutverk reikningshaldara og endurskoðenda í
atburðarásinni? Dæmin varða öll traust lesenda til áreiðanleika ársreikninga og eru öll beint eða
óbeint tengd fölsuðum, misvísandi og ósönnum ársreikningum, göróttum fjárhagsupplýsingum
sem ollu skaða mjög víða í samfélaginu. Ég mun síðan fjalla um nokkur mikilvæg atvik á þessari
tæpu öld, níutíu árum frá kreppunni miklu 1929 til 2019, er varða regluverk reikningshalds og
217

Stundum er notað sem þumalputtaregla að ef þjóðarframleiðsla dregst saman að raunvirði tvo ársfjórðunga í röð þá sé
hagkerfið í kreppu.
218 Hsu, Sara, Financial Crises, 1929 to Present, Second Edition, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited,
2017), 2.
219 Rekstrarhæfisskilyrðið (e. going concern) varðar getu félagsins til að standa við skuldbindingar og viðhalda rekstri
sínum til a.m.k. næstu 12 mánaða. Mat á virði eigna og skulda byggir á forsendunni um rekstrarhæfi. Þegar skilyrðið um
rekstrhæfi er ekki lengur til staðar þá riðlast virði eignanna vegna þess að þær hafa ekki tíma til að skapa tekjur eins og
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reglur um félög á markaði með sérstakri áherslu á markaðsáhættu tengdri fjármálafyrirtækjum.
Eins verður fjallað um reglur sem höfðu áhrif á framsetningu og innihald ársreikninga og heimildir
fjármálafyrirtækja til að útvíkka umsvif sín á markaði m.a. með hliðsjón af setningu og afnámi
Glass-Steagall Act.220

Heimskreppan 1929
Fjármálakreppan 2007-09 er víða talin versta efnahagslega og félagslega röskun í samfélaginu
síðan kreppan mikla 1929-33 reið yfir. Engu að síður var efnahagslegur samdráttur vægari en í
kreppunni miklu. Ákvarðandi peningastefnu, ríkisfjármálum og fjármálastefnu var víða beitt af
seðlabönkum og stjórnvöldum til að takmarka áhrif fjármálakreppunnar 2007-2009 á
efnahagskerfið. Í kreppunni miklu fólst vandinn í að innstæðueigendur misstu trú á
fjármálakerfinu og þustu í stórum hópum í bankana og tóku peninga sína úr þeim meðan kreppan
2007-09 fólst í vandamálum á heildsöluhlið bankakerfisins sem leiddu til þess að bankar gátu ekki
fjármagnað sig til skamms tíma og urðu ógjaldhæfir. Þrátt fyrir ólík einkenni var kreppan 200709 í grundvallaratriðum bankakreppa líkt og heimskreppan 1929-33 og margar fyrri kreppur sem
leiddu til mikils samdráttar í atvinnustarfsemi.221 Önnur keimlík einkenni voru að skráð félög voru
yfirskuldsett, eignir og afkoma voru ofmetin og fjárfestar, sem nú voru allur almenningur, keyptu
hlutabréf með 80-90% skuldsetningu. Þetta olli því að hlutabréfaverð hafði hækkað um 218% frá
1922 til september 1929.222 Allsherjar hrun á virði hlutabréfa í kauphöllinni í New York (Wall
Street) „svarta“ þriðjudaginn (e. Black Thuseday) 29. október 1929 setti af stað kreppuna miklu
sem olli því að hlutabréfaeignir þúsunda fjárfesta voru nánast þurrkaðar út á einu bretti. Í kjölfar
„svarta þriðjudagsins“ hélt hlutabréfaverð áfram að falla í þrjú ár þar til það náði botninum 8. júlí
1932 þegar Dow Jones hlutabréfavísitalan hafði fallið um 90% og náði ekki sama gildi og í byrjun
september 1929 fyrr en í nóvember 1954.223 Í framhaldi af verðbréfahruninu hófst kreppa í
Bandaríkjunum sem síðan breiddist hratt út um allan hinn vestræna heim og stóð yfir árin 19291933. Kreppan mikla var dýpsta og lengsta efnahagsniðursveifla í sögu iðnvæddra ríkja.224 Ein af
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Glass-Steagall Act voru lög sem sett voru í USA í kjölfar kreppunnar miklu 1933 og bönnuðu samrekstur viðskiptaog fjárfestingarbanka. Lögin voru afnumin 1999 í forsetatíð Bill Clintons en í kjölfarið mynduðust skilyrði fyrir aðrar
alþjóðlega efnahagskreppu sem skall á haustið 2008. Sótt 14. november 2019, https://www.thebalance.com/glasssteagall-act-definition-purpose-and-repeal-3305850
221 Wheelock, D.C, „Lessons Learned? Comparing the Federal Reserve´s responses to the Crises of 1929-1933 and 20072009,“ Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 2010.
222 Investopedia, „Financial History: The Rise of Modern Accounting,“ 2018, sótt janúar 2020,
https://www.investopedia.com/articles/tax/08/accounting-taxes.asp.
223 The Balance, „Black Thursday 1929, What happened and what caused it,“ sótt 20. janúar 2020,
https://www.thebalance.com/black-thursday-1929-what-happened-and-what-caused-it-3305817
224 History, „Stock Market Crash of 1929,“ 2010, sótt 20. janúar 2020, https://www.history.com/topics/greatdepression/1929-stock-market-crash
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ástæðum efnahagskreppunnar sem hófst með falli hlutabréfa á Wall Street 1929 má rekja til svika
við gerð reikningsskila sem leiddi til þess að ársreikningar skráðra félaga gáfu villandi og ranga
mynd af rekstri og efnahag þeirra. Hrunið á Wall Street er einkenni kreppunnar miklu og þar hófst
hún og virðisrýrnun hlutabréfanna flýtti fyrir þeirri alþjóðlegu efnahagslægð sem fylgdi í
kjölfarið. Árið 1933 hafði helmingur bandarískra banka fallið og atvinnuleysi var komið í 30%.225
Reikningsskilareglur voru ekki studdar lagareglum á þessum árum sem olli því að fylgni við þær
var lítil og ársreikningar því almennt óáreiðanlegir. Árið 1933 voru settar strangari reglur um
reikningsskil ásamt því að lög voru sett sem skylduðu skráð félög til að láta löggilta
endurskoðendur endurskoða ársreikninga sína.226 Samfara því að reikningsskilareglur urðu
flóknari og upplýsingagjöf stífari var bannað í Bandaríkjunum að sama fyrirtæki endurskoðaði og
veitti aðra ráðgjöf til endurskoðaðra fyrirtækja. Þetta leiddi til þess að endurskoðendafyrirtækin
tóku að vaxa mikið enda höfðu þau á að skipa starfsfólki með sérþekkingu og hæfni til að veita
þá

þjónustu

sem

auknar

reglur

kölluðu

á.

Hlutfallslegir

yfirburðir

stærstu

endurskoðendafyrirtækjanna gerði þeim auðveldara að yfirtaka minni fyrirtæki í greininni og
sameina starfsemi sinni. Mikil fjölgun skráðra félaga á hlutabréfamarkað og krafan um
reglubundna upplýsingagjöf um fjárhagsleg málefni skráðra félaga kallaði á enn meiri vöxt stóru
endurskoðendafyrirtækjanna og um 1970 voru aðeins átta stofur eftir, „The Big Eight“, sem sáu
um endurskoðun flestra félaga sem skráð voru á opinberum verðbréfamörkuðum, þ.e. Arthur
Andersen, Arthur Young & Co., Coopers and Lybrand, Ernst & Whinney, Haskins & Sells, Peat
Marwick Mitchell, Price Waterhouse og Touche Ross. Samruni stóru stofanna hélt áfram og árið
1989 voru Big 8 orðin Big 6 og árið 1998 hafði þeim fækkað í Big 5. Þessi niðurtalning hélt síðan
áfram þegar Arthur Andersen (AA) féll, í kjölfar Enron hneykslisins árið 2002, en þá skiptu
Deloitte, Ernst & Young, KPMG og PricewaterhouseCoopers á milli sín megin hluta
starfseminnar, annars vegar viðskiptavinum AA og hins vegar sérfræðingum sem starfað höfðu
hjá Arthur Andersen. Fyrrverandi eigendur í AA urðu í mörgum tilfellum eigendur í einu af „Big
4“. Þessar fjórar alþjóðlegu endurskoðunarstofur starfa í dag á fákeppnismarkaði á heimsvísu,
sumir segja einokunarmarkaði, þar sem samkeppni er afar lítil á sama tíma og stjórnvöld bæta
stöðugt við íþyngjandi lögum, reglum og stöðlum sem félögum er gert skylt að fylgja. 227
Endurskoðendafyrirtækin/sérþekkingarfyrirtækin njóta þannig góðs af tilburðum ríkisvaldsins til

225 Ibid.

„Financial History: The Rise of Modern Accounting,“ 2018, sótt 3. febrúar 2020,
https://www.investopedia.com/articles/tax/08/accounting-taxes.asp
227 Investopedia, Financial History: The Rise of Modern Accounting,“ 2018.
226 Investopedia,
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að hemja hinn frjálsa markað með stöðugt flóknara regluverki sem eykur þörf félaga á markaði
fyrir sérþekkingu þeirra.228
Eitt af því sem hindraði það að ársreikningar gæfu glögga mynd í kreppunni miklu var að
reikningsskilareglur byggðu alfarið á svokallaðri kostnaðarverðsaðferð en samkvæmt henni voru
keypt hlutabréf og önnur verðbréf færð í bækur á kostnaðarverði en ekki markaðsverði.229 Þessi
aðferð olli því að fyrirtæki héldu bréfum sem lækkuðu í verði (e. hold on to the loser) í
efnahagsreikningum sínum en seldu þau bréf sem hækkuðu í verði sem olli kerfisbundnu ofmati
á hagnaði og eigin fé. Reikningsskilareglur gera í dag ráð fyrir að skráð verðbréf séu færð á
raunverði og gera jafnframt ráð fyrir að ýmsar aðrar eignir og skuldir séu færðar á gangvirði í
reikningsskilum. Þetta hefur valdið því að virðismatsþjónusta er orðin mikilvæg vara í
þjónustuframboði stóru stofanna ásamt því að endurskoðendur þurfa að hafa yfir að ráða
sérþekkingu á aðferðafræði virðismats til að geta lagt mat á áhrif þeirra á afkomu og efnahag.
Önnur stór breyting sem orðið hefur í endurskoðunarheiminum á síðustu árum, leidd af stóru
alþjóðlegu stofunum, er aukin markaðssetning og auglýsing á þjónustunni. Það þótti „tabú“ á árum
áður að endurskoðendur auglýstu þjónustu sína, þjónustan kynnti sig sjálf „by word of mouth“,
dreifðist milli viðskiptavina með orðsporinu einu saman.
Hér hafa verið nefndar fjórar mikilvægar breytingar sem tengjast starfsgrein endurskoðenda og
rekja má þróun þeirra allt aftur til kreppunnar miklu og afleiðinga hennar. Í fyrsta lagi (a) aukin
krafa um upplýsingagjöf samfara ítarlegri og flóknari reglum sem studdar voru ákvæðum í lögum,
(b) samþjöppun endurskoðunarstofa í fjóra alþjóðlega sérþekkingar risa „Big 4“, (c) aukning á
sölu hvers lags fjármála- og upplýsingatækni ráðgjafar og (d) stór aukin markaðssetning og
auglýsing á þjónustunni.
Ein meginorsök heimskreppunnar 1929-33 og það sem kom henni af stað voru
reikningsskilasvik, röng og villandi mynd af rekstri og efnahag félaga sem skráð voru á
bandarískan hlutabréfamarkað. Galli í reikningsskilareglum og skortur á lagafyrirmælum gerði
það að verkum að reikningshaldssvik voru algeng í ársreikningum sem gerði það að verkum að
ákvarðanir sem byggðu á þessum misvísandi ársreikningum voru ekki byggðar á fullnægjandi
forsendum, áhættusækni var mikil og varkárni af skornum skammti sem á endanum kom af stað
allsherjar efnahagshruni sem hafði ekki aðeins áhrif í Bandaríkjunum heldur út um gervalla
Ameríku og Evrópu og úr varð heimskreppa.
endurskoðunarrisarnir eru „sérþekkingarfyrirtæki“ sem bjóða upp á mjög breiða línu af þjónustu utan
endurskoðunar s.s. reikningshaldsþjónustu, skattaráðgjöf, virðismatsþjónustu, áreiðanleikakannanir, rekstrarráðgjöf,
aðstoð við kaup og sölu fyrirtækja, lögfræðiráðgjöf, upplýsingatækniráðgjöf o.s.frv. Í rauninni bjóða þau alla þá
sérfræðiráðgjöf sem varðar fyrirtækjarekstur sem völ er á.
229 Kostnaðarverðsaðferð er reikningsskilaaðferð þar sem fjárfesting er skráð á kostnaðarverði, því verði sem eignin var
keypt á, óháð því hvernig markaðsverð sveiflast.
228 Alþjóðlegu
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Sannleikur og siðfræði, goðsögnin um hina „glöggu mynd“
Immanuel Kant (1724-1804) sagði um upplýsingarhugmyndina: “Upplýsing er lausn mannsins úr
viðjum ósjálfræðis sem hann á sjálfur sök á ... getuleysis til að nota eigin skynsemi án handleiðslu
annarra. Slíkt ósjálfræði kalla ég ‘sjálfskapað’ ef það stafar ekki af skorti á skynsemi heldur af
vöntun á hugrekki og einurð til að nota skynsemi sína án handleiðslu annarra. Sapere aude! Hafðu
hugrekki til að nota eigin skynsemi!“ 230 Þetta eru kjörorð upplýsingarinnar. Ef við stígum lengra
til baka í sögunni og berum saman skoðanir Kants og Sókratesar hvað þetta varðar þá voru báðir
ranglega sakaðir um að rangfæra ríkistrúna og spilla hugum unga fólksins. Báðir neituðu
ásökuninni, og báðir vörðu hugsanafrelsið. Frelsi þýddi meira fyrir þá en það að vera aðeins laus
við þvingun, fyrir þá báða var það lífsmáti. Af varnarræðu Sókratesar og dauða hans spratt ný
hugmynd um frjálsan mann, hugmyndin um mann sem býr yfir ósigrandi anda, um mann sem er
frjáls af því að hann er sjálfum sér nógur og sem þarf ekki að leggja hömlur á af því að hann er
fær um að stjórna sér sjálfur og fallast af frjálsum vilja á stjórn laganna (réttarríkið). Þessari
sókratísku hugmynd um að vera sjálfum sér nógur, sem er hluti af hinum vestræna arfi okkar,
hefur Kant gefið nýja merkingu bæði á sviði þekkingar og siðferðis. Hann hefur ennfremur bætt
við hana hugmyndinni um samfélag frjálsra manna, allra manna. Því hann hefur sýnt að hver
maður er frjáls, ekki vegna þess að hann sé fæddur frjáls, heldur vegna þess að hann er fæddur
með þá byrði að bera ábyrgð á frjálsri ákvörðun. Siðalögmáli Kants má orða þannig: Breyttu
þannig að þú komir aldrei fram við manneðlið, hvorki þína eigin persónu né allar aðrar persónur,
einungis sem tæki heldur ávallt um leið sem markmið. Þessi vísun í upplýsinguna og siðfræði er
sett hér fram í ljósi þess að reglulega koma upp spurningar um sannleiksgildi álits endurskoðenda
og spurningar eins og „hverjum þjónið þið“ og „er hægt að treyst áliti ykkar? Það er ekkert einfalt
svar við þessum spurningum enda notendur reikningsskila fjölbreyttur hópur með margháttaðar
óskir um upplýsingar og iðulega gagnstæða hagsmuni.
Skuldakreppur 9. áratugarins, Enron, fall Arthur Andersen, Global Crossing, Tyco og hrun
íslenska fjármálakerfisins eru allt mál sem hafa með einum eða öðrum hætti verið tengd við
blekkingar og reikningshaldssvik. Öll þessi hneykslismál eiga það sameiginlegt að segja ekki
sannleikann í reikningsskilum sem leiðir okkur að þeirri spurningu hvað þýðir að reikningsskil
séu „sönn“ gefi „glögga mynd“?231 Tilvist rangra og villandi reikningsskila veitir okkur þá trú að
til séu reikningsskil sem innihalda sanna og áreiðanleg mynd af fjárhagslegri stöðu og styrk félaga.
Kunnáttumenn á sviði reikningsskila og staðlasetjarar hafa afgreitt þessa spurningu með því að
Kant, I, „Svar við spurningunni: Hvað er upplýsing?“. Þýð. Elna K. Jónsdóttir og Anna Þorsteinsdóttir. Skírnir 167,
1993, 379-386.
231 Bayou, Reinstein, Williams, „To tell the truth: A discussion of issues concerning truth and ethics in accounting,“
Accounting, Organizations and Society 36, 2011, 109-124.
230
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vísa til þess að meginmarkmið með samningu ársreikninga sé að þeir innihaldi upplýsingar sem
eru nothæfar fyrir haghafa til að undirbyggja ákvarðanir á (e. decision usefullness) fremur en
„sannleikurinn“. Það sé einfaldlega of flókið mál að gera betur enda reikningshald ekki
nákvæmnisvísindi.

Sannleikurinn

hefur

það

hlutverk

að

vera

skynsöm

forsenda

reikningsskilaaðferða og er þannig grundvöllur staðlasetningar fremur en sú mynd sem kemur út
þegar þeim er beitt. Niðurstaðan hefur valdið alvarlegum ágreiningi milli innihalds ársreikninga
annars vegar og endurskoðunar á efni og innihaldi þeirra hins vegar. Reglurnar hafa þrengt
óhóflega að hlutverki endurskoðenda í lýðræðissamfélagi og innri mótsagnir í reglunum ógna
þeirri mikilvægu sérþekkingu og dómgreind sem býr í endurskoðunarstéttinni.232 Það er á
grundvelli sérþekkingar stéttar endurskoðenda sem þeim hefur verið falinn lögvarinn einkaréttur
á að tjá sig um áreiðanleika innihalds ársreikninga þ.e. veita vitnisburð um hina „glöggu mynd“
sanna og sanngjarna frásögn. Ábyrgðin á því að skilgreina „true and fair“ (glögga mynd) er
órjúfanlega tengd þessum einkarétti. Fagstétt eins og endurskoðendur fær ekki notið sín án þess
að dómgreind hennar og ígrundun á aðstæðum sé óumdeild. Ábyrgðinni á að verja sanna frásögn
verður að fylgja skýr valdheimild til að bregðast við og leiðrétta frásögnina þegar hún er ekki
glögg og sé slíkt vald ekki til staðar þá er ósanngjarnt að ætla endurskoðendum að bera ábyrgðina.
Kannski má segja að það sé goðsögn að halda því fram að ársreikningar innihaldi glögga mynd af
sannleikanum þegar það eina sem hægt er að segja með öruggri vissu er að þeir eru samdir af
stjórnendum í samræmi við gildandi reikningsskilareglur. Það er þessi goðsögn sem endurspeglar
gildagapið milli væntinga haghafa til álits endurskoðenda á ársreikningum og raunverulegs gildis
álitsins. Samfélagslegt mikilvægi ársreikninga í lýðræðissamfélagi felst í að upplýsa um viðskipti
eininga sem tengdar eru almannahagsmunum þannig að borgararnir geti tekið ákvarðanir er varða
slík félög. Endurskoðendur þurfa að ígrunda hvort að ekki sé kostur á göfugra hlutverki og siðlegri
breytni fyrir stéttina en að staðfesta glögga mynd vafasamra spágagna tilhanda kröfuhöfum,
fjárfestum og öðrum hagaðilum ársreikninga.
Enron málið
Enron-hneykslið kom upp á yfirborðið í október 2001 en um er að ræða eitt mesta hneyksli í
bandarískri fjármálasögu en í því brugðust ekki aðeins stjórnendur fyrirtækisins heldur og
endurskoðendur þess og lögmenn sem fyrir það störfuðu. Hjálpuðust þeir allir að við að fela fyrir
fjárfestum og fjármálaeftirlitinu (SEC), að orkurisinn Enron, sem stofnaður var 1985 og var sjötta
stærsta fyrirtæki í Bandaríkjanna, skuldaði rúmlega 2.900 milljarða íslenskra króna. Enron-málið
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er samnefnari fyrir græðgi og óheiðarleika í stjórnun fyrirtækja (e. corporate governance) og hefur
leitt til margvíslegrar lagasetningar í Bandaríkjunum sem ætlað er að girða fyrir afbrot af þessu
tagi, eftir því sem unnt er. Það er í raun ótrúlegt að svo umfangsmikil reikningshalds- og
endurskoðunarsvik hafi átt sér stað í Bandaríkjunum í byrjun 21. aldarinnar, þar sem endurskoðun
er vel þróuð og fáguð, reikningsskilareglur eru ítarlegar og stífar og mikil áhersla er lögð á
nægjanlegar skýringar í reikningsskilum. Það er einmitt í ljósi þess sterka ramma sem er um reglur
og venjur á sviði reikningsskila og endurskoðunar í Bandaríkjunum sem Enron málið er áhugavert.
Þar er að finna lærdóm um ömurlega stjórnhætti og skaðlega samvinnu stjórnenda og
endurskoðenda. Lærdóm er varðar gildi þröngrar regluhyggju og starfshætti sem sýna fádæma
skort á siðferðisvitund. Siðferðisbresti í viðskiptum sem áttu hvorki upphaf né endi með Enron
málinu.
Þegar uppi eru aðstæður sem innifela græðgi, samráð og brottfall siðfræði á sama tíma meðal
stjórnenda, endurskoðenda, lögfræðinga, bankamanna og fjárfestingarfyrirtækja þá er ólíklegt að
nokkrar reglur né lög geti komið í veg fyrir að samfélagið verði fyrir skaða. Slíkar aðstæður voru
uppi í Enron málinu. Fyrirtækið Enron hafði engan hag af græðginni frekar en fyrirtæki almennt
þegar slík menning lætur á sér kræla enda eru þau aðeins tæki til að seðja óstjórnlegt hungur í völd
og fjárhagsleg gæði. Hluthafarnir og starfsmennirnir nutu heldur ekki góðs af græðginni og töpuðu
hlutafé, störfum og lífeyrissparnaði. Refsing endurskoðunarrisans Arthur Andersen var gjaldþrot,
stofunum fækkaði um eina og viðskiptavinir og sérfræðingar AA fóru til þeirra fjögurra sem eftir
voru. Félagið Enron framdi í raun ekki meiriháttar glæp. Þeir lögðu fram villandi og rangan
ársreikning en samkvæmt bandarískum lögum þarf slíkt ekki endilega að innifela refsivert athæfi.
Sviksemi er hins vegar refsiverð en það er afar erfitt að sanna að slík breytni við gerð
reikningsskila sé að yfirlögðu ráði. Endurskoðunarstofan AA var fundin sek um einn glæp sem
fólst í að hindra réttlætið með því að eyða hugsanlegum sönnunum og setja skjöl í tætarann, vitandi
að hægt væri að nota slík skjöl í rannsókn bandaríska fjármálaeftirlitsins (SEC).
Einstaklingar sem tengjast Enron hafa verið ákærðir fyrir alvarlega glæpi og sumir stjórnendur
Enron hafa játað sig seka um refsivert athæfi, þ.m.t. samsæri um að villa um fyrir lesendum með
því að leggja fram villandi og ranga ársreikninga. Menningin meðal stjórnenda Enron og
endurskoðenda AA einkenndis af skorti á siðferðiskennd og siðblindu. Brot á siðareglum
starfsstétta voru svo augljós og víðtæk að óþarfi er að kynna þau í smáatriðum, s.s. gegn
siðareglum endurskoðenda, lögfræðinga og bankamanna. En brot á siðareglum eru almennt ekki
refsiverð. Segja má að stjórnendur Enron og endurskoðendur AA hafi brotið fjórar
grundvallarreglur.
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Þeir;
(1) litu á reglur reikningsskilastaðlana út frá bókstaf þeirra (rule-based) í stað þess að horfa á reglurnar sem
viðmið og byggja á anda þeirra,
(2) leituðu leiða til að túlka reglurnar til hins ítrasta sér í hag og fara framhjá þeim ef mögulegt var (stífluáhrifin),
(3) virtu ekki sanngirnisregluna um „glögga mynd“ sem er ein af grundvallarreglum góðrar
reikningsskilavenju og
(4) litu framhjá fordæmum í lögum um að glögg mynd væri æðri nákvæmnisreglum og hunsuðu eina af
grundvallarreglum reikningsskila um efni umfram form. 233

Enron málið kallaði á umbætur í Bandaríkjunum sem m.a. fólust í því að SEC fékk skýrari
heimildir til að setja reglur á sviði reikningsskila. Þá voru settar stjórnvaldsreglur sem komu í stað
eigin reglna endurskoðenda.
Enron málið snýst um samhangandi græðgi stjórnenda, stjórnar og endurskoðenda. Stefán
Svavarsson endurskoðandi fjallaði um Enron málið á fundi íslenskra endurskoðenda í apríl 2002
og sagði þar m.a. að hann hefði setið fundi hjá endurskoðendafyrirtækinu AA þar sem það vakti
athygli hans að; (1) engin umræða var um fagleg málefni, aðeins tengslamál vegna viðskiptavina
og markaðssóknarmál og (2) fundurinn var hallelúja-fundur, slagorðið var „Simply the best“ sem
sýndi að áherslan var á helber „business“ sjónarmið á kostnað þjónustu við samfélagið.234 Svikin
í Enron málinu komu upp þegar Sherron Watkins, fyrrverandi aðstoðarforstjóri þróunardeildar
Enron (Watkins hóf feril sinn sem endurskoðandi hjá AA), sendi stjórnarformanninum, Kenneth
Lay, bréf í ágúst 2001 þar sem hún upplýsti um siðferðilega ranga og ólöglega breytni stjórnenda
félagsins. Bréfið hennar var ekki gert opinbert fyrr en hlutabréf félagsins voru orðin verðlaus. 235
Eftir að Watkins ljóstraði upp um svikin við stjórn félagsins var hún rekin og orðspor hennar
eyðilagt. Síðar sagði Watkins að hún hefði séð mest eftir að upplýsa ekki strax um áhyggjur sínar
utan félagsins, hún hefði verið barnaleg að trúa að æðstu stjórnendur félagsins myndu bregðast
rétt við þrátt fyrir að gildi félagsins hefðu verið „Honesty is the best policy“. Samkvæmt siðfræði
Watkins felst heiðarleika í að segja sannleikann óháð aðstæðum og afleiðingum. Spurning hvort
endurskoðendur geti samþykkt að slík siðleg breytni eigi að vera skilyrðislaus skylda í ætt við boð
Kants? Endurskoðendur Enron seldu félaginu einnig ráðgjöf um bókhaldsæfingar sem voru ekki
í anda regluverksins. Formaður alþjóðlega reikningsskilaráðsins, IASB, Sir David Tweedie kom
Cunningham, G. og Harris, J, „Enron and Arthur Andersen: The case of the Crooked E and the Fallen A,“ Global
Perspectives on Accounting Education, útg. 3, 2006, 27-48.
234 Stefán Svavarsson endurskoðandi. „Enron-málið,“ (fyrirlestur á endurskoðendadegi 19. apríl 2002).
235 Williams, J, Watt, A, og House, R, „Teaching Enron: the rhetoric and ethics of whistle-blowing,“ IEEE Transactions
on Professional Communication, útg. 47, nr. 4, 2005, 244-255.
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fyrir bandaríska þingnefnd sem rannsakaði Enron málið árið 2002 og skýrði grundvallarmuninn á
bandarískum reikningsskilareglum og alþjóðlega regluverkinu (IFRS). Bandarískir staðlar eru
mjög ítarlegir enda hefur umhverfið þar óskað eftir þess konar stöðlum sagði Tweedie. Alþjóðlega
reikningsskilaráðið hefur komist að þeirri niðurstöðu að bandaríska aðferðin leiði til aðferðar
kokkabókarinnar; „...rule-based mentality of ´where does it say I can´t do this´?“236 Sá sem þannig
vinnur leitar ekki að eðli vandamálanna sem stöðlunum er ætlað að leysa. „The emphasis tends to
be on compliance with the letter of the rule rather than the spirit of the accounting standard“
(Tweedie 2002). Tweedie benti einnig á að aðferð alþjóðlega regluverksins krefðist þess að bæði
fyrirtækið (stjórnendur þess) og endurskoðandinn tækju skref afturábak og hugleiddu hvort sú
reikningsskilameðferð sem mælt væri með uppfyllti undirliggjandi meginreglu um „glögga
mynd“. Reglur alþjóðlegu staðlanna eru viðmið um „best practice“ en þær skilja það eftir fyrir
semjendur reikningsskilanna og endurskoðendur að ákveða hvernig þeim skal beitt í hverju
tilfelli.237 Þessi skoðun Tweedie, að undirliggjandi meginregla um „glögga mynd“ og andi
staðlanna skuli vera ráðandi við samningu og endurskoðun ársreikninga, er mjög skýr en skilur
engu að síður eftir rúm fyrir mismunandi túlkanir og býður heim hættunni á að þegar tveir aðilar
beita sömu reglunni þá verði útkoman ekki sú sama.
„This is not soft a option. Our approach requires both companies and their auditors to exercise professional
judgement in the public interest. Our approach requires a strong commitment from preparers to financial
statements that provide a faithful representation of all transactions and strong commitment from auditors to resist
client pressures. It will not work without those commitments. There will be more individual transactions and
situation that are not explicitly addressed. We hope that a clear statement of the underlying principles will allow
companies and auditors to deal with those situations without restoring to detailed rules.“238

Athyglisvert er að samtök stóru endurskoðanastofanna og félag endurskoðenda í Bandaríkjunum
sögðu í yfirlýsingu um ástæður Enron málsins að málið snérist fyrst og fremst um mistök í rekstri
(business failure) fremur en endurskoðunarmistök (audit failure). Niðurstaðan var að lögfræðingur
hjá eini af stærstu endurskoðunarstofum í heimi á þessum tíma, þar sem 85 þúsund manns
störfuðu, ákvað að setja vinnupappíra í tætarann sem síðar orsakaði fall hennar. Starfshættir og
siðferði innan stofunnar var greinilega ábótavant sem m.a. má gera sér í hugarlund af slagorðinu
„Simply the best“ að dæma sem sagði meira en mörg orð um áhersluna hjá fyrirtæki sem hefur
þann starfa að gæta hagsmuna almennings. „Mér sýnist að sú nýja kynslóð endurskoðunaraðferða
236

Hopper, T, Handbook of Accounting and Development, tilvitnun í Sir. David Tweedie formann alþjóðlega
reikningsskilaráðsins (IASB), (Edward Elgar Publishing Inc., 2012), 100.
237 Ibid.
238 Ibid.
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sem ég gerði að umtalsefni fyrir ári síðan á þessum vettvangi, þ.e. “investigatory audits“
rannsóknarendurskoðun, en hún beinist fyrst og fremst að mönnum (forráðamönnum) fremur en
kerfum, eigi fullan rétt á sér, Enron málið staðfestir það“.239 Þessi orð eru allrar athygli verð í ljósi
þeirrar atburðarásar sem átti sér stað á Íslandi á sama tíma og opinberaðist 5 árum síðar við hrun
íslenska fjármálakerfisins. Í ljósi ítrekaðra reikningshaldssvika sem valdið hafa tjóni í alþjóðlegu
efnahagslífi frá falli Enron árið 2001-2 má ætla að siðvenjan í viðskiptalífinu hafi lítið breyst í
kjölfar Enron málsins. Enda voru lykilaðilar ekki sammála um viðbrögð við græðginni. H.Pitt
forstjóri SEC sagði; „The self-policing mechanism in the auditing profession is dead“ á meðan
Alan Greenspan seðlabankastjóri Bandaríkjanna sagði að óþarfi væri að breyta reglunum,
markaðurinn mundi sjá um að losa sig við þá sem sinna ekki hlutverkabundnum skyldum
sínum.240 Í kjölfar Enron málsins og fjölmargra annarra sambærilegra hneykslismála s.s. Tyco
International og WorldCom var komið á fjöldamörgum breytingum s.s. hvað varðar takmörkun á
ráðgjöf sem veita má viðskiptavinum í endurskoðun. Sarbanes-Oxley (SOX) lögin voru sett í
Bandaríkjunum í júlí 2002 og áttu að verja fjárfesta fyrir svikum stjórnenda og styrkja óhæði
endurskoðenda. Fjármálaeftirlitið í Bandaríkjunum (SEC) sér um innleiðingu laganna og eftirlit
en þau eiga aðeins við þau endurskoðunarfyrirtæki sem eru skráð með heimild til að endurskoða
einingar tengdar almannahagsmunum (e. public interest entity). Ein af meginbreytingunum varðar
óhæði endurskoðenda sem SEC skilgreinir út frá eftirfarandi fimm lykilþáttum:

1.

Bann við sölu á ráðgjöf, með einhverjum undanþágum (var bannað í kjölfar Kreppunnar miklu).

2.

Samþykki endurskoðunarnefndar á þjónustu.

3.

Reglubundin skipti á endurskoðanda (e. partner rotation).

4.

Laus við alla hagsmunaárekstra (e. conflict of interest).

5.

Aukin samskipti og skýringar.

SOX voru viðbrögð bandarískra stjórnvalda við öldu reikningshaldssvika og hugvitsamlegra
túlkanna á reglum en þau höfðu áhrif út um allan hinn alþjóðlega fjármálamarkað þar sem settar
voru nýjar reglur sem áttu að koma í veg fyrir þá menningu og starfshætti sem opinberuðust í
Enron málinu.241 Svikin höfðu valdið gríðarlegri virðisrýrnun á trúverðugleika ársreikninga og
margir bentu á að uppfæra þyrfti óskilvirkar reikningsskilareglur. Alþjóðlegu staðlarnir fengu
einnig yfirhalningu og sérstakt verkefni var tengt samræmingu þeirra og bandarísku staðlanna.
Aðeins sex árum síðar (2008) varð aftur fjármálakreppa og endurskoðendur vísuðu ábyrgð frá sér
Stefán Svavarsson endurskoðandi, „Enron-málið“, (fyrirlestur á endurskoðendadegi 19. apríl 2002).
Ibid.
241 Brian J. Kahle and Julie E. McGuire. „Implementing the Sarbanes-Oxley Act,“ Hull McGuire PC, 2003, sótt 20. apríl
2020, http://www.hullmcguire.com/publications/sarbanes-oxley.htm.
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og á reglurnar, þær væru flóknar, ekki nógu skýrar og megnuðu ekki að framkalla „glögga mynd“.
Reglufarganið í kjölfar Enron sem olli miklum aukakostnaði hjá félögum, líkt og reglurnar í
kjölfar Kreppunnar miklu þar sem endurskoðendum var einnig bannað að veita viðbótarráðgjöf,
virðist því ekki hafa skilað miklum árangri. Enda hefur ráðgjöf aukist verulega sem hlutfall af
veltu alþjóða endurskoðunarrisanna frá 2002. Áreiðanleiki innihalds ársreiknings virðist þannig
ekki ráðast af magni reglna sem um þá gilda. Það er siðmenningin sem er við líði og hneigðir og
siðferði þeirra sem völdin hafa, stjórnenda, stærstu eigenda og endurskoðenda, sem ræður því
hvort það er áreiðanleikinn eða eigin hagsmunir sem ráða ferðinni þegar á hólminn er komið.

Hrunið – hrun íslenska fjármálakerfisins 2008
Í ársreikningum íslenskra félaga í undanfara alþjóðlegu fjármálakreppunnar 2008 má sjá
fjölmargar vísbendingar um að hin glögg mynd hafi hvorki verið sanngjörn né fullnægjandi og ef
ekki beinlínis röng þá verulega görótt. Segja má að allt íslenskt efnahagslíf hafi fallið á einni viku
með tilheyrandi samfélagslegum, pólitískum, efnahagslegum og félagslegum skaða sem enn eimir
af m.a. hvað varðar almennt skert traust í samfélaginu til stjórnvalda, fjárhagsupplýsinga félaga,
stjórnenda, endurskoðenda o.fl. Hér væri hægðarleikur að fjalla um villandi og ranga mynd sem
birtist í ársreikningum fjölda félaga á Íslandi í aðdraganda hrunsins m.a. í ljósi afkomu sem byggði
á óinnleystum reiknuðum stærðum sem hélt uppi afkomu margra fyrirtækja á markaði. Ég mun
hins vegar fyrst og fremst beina sjónum að ársreikningum íslenskra fjármálafyrirtækja og þeirri
röngu mynd sem þar var kynnt og álitin „glögg“ af endurskoðendum þeirra.
Fall íslenska fjármálakerfisins eða ,,Hrunið“ hófst með gjaldþroti þriggja stærstu viðskipta- og
fjárfestingarbanka Íslands. Einn íslensku bankanna hafði reitt sig á lán frá bandaríska
fjárfestingarbankanum Lehman Brothers og lenti í óyfirstíganlegri lausafjárkreppu við þrot hans.
Í kjölfarið fór af stað atburðarás sem afhjúpaði hrun alls fjármálakerfisins á Íslandi. Allt frá
einkavæðingu bankanna um aldamótin hafði áhætta tengd rekstri þeirra farið stig vaxandi samfara
nýrri menningu sem fylgdi breyttri starfsemi þeirra og tengdist breyttu reglugerðaumhverfi,
alþjóðavæðingu og nýsköpun í þjónustu. Hefðbundin áhættufælin viðskiptabankastarfsemi hafði
vikið fyrir áhættusækinni blöndu af viðskiptabanka- og fjárfestingarbankastarfsemi. Aukin
áhættutaka samfara kröfu nýrra eigenda um aukinn arð og vöxt var drifin áfram af
árangurstengdum launapökkum til starfsmanna. Rekstrar- og markaðsáhættan óx og kerfisáhætta
í fjármálakerfinu á Íslandi varð langt umfram það sem eðlilegt gat talist miðað við stærð kerfisins
í heild og getu Seðlabankans til þrautavarna fyrir fjármálakerfið. Bankar sem fyrir aldamót höfðu
að mestu sinnt þjónustu við raunhagkerfið, fjárfestingum einstaklinga í fasteignum og venjulegra
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þjónustu- og framleiðslufyrirtækja, fóru að veita stærstan hluta útlána sinna til fjármögnunar á
yfirtökum fyrirtækja og fjárfestingar í eigin fjármálaafurðum.242 Annar vandi sem skapaðist í
rekstri fjármálafyrirtækja samfara áhættusæknari starfsemi var að eigið fé óx ekki samhliða
aukinni áhættu og fjármögnun þeirra var að stærstu leyti til skamms tíma. Afleiðingin var að
bankarnir voru mjög viðkvæmir fyrir sveiflum á fjármagnsmarkaði og féllu um leið og alþjóðlegir
fjármagnsmarkaðir frusu í október 2008. Erlendis hafði það gerst árið 1999 að lög sem sett höfðu
verið í kjölfar kreppunnar miklu 1929 (Glass-Steagll act) og hömluðu samrekstur viðskipta- og
fjárfestingarbanka voru afnumin.243 Segja má að afnám þessara laga hafi verið stærsta einstaka
forsenda þess að ný og áhættusæknari menning tók að blómstra innan alþjóðlegs fjármálakerfis.
Lögin höfðu virkað eins og til var ætlast þar sem ekki urðu umtalsverðir erfiðleikar í rekstri
fjármálakerfa

meðan

þau

giltu.

Nýjar

og

flóknari

reikningsskilareglur,

alþjóðlegir

reikningsskilastaðlar (IFRS)244, ollu einnig ákveðinni óvissu. Þeir tóku ekki aðeins mið af því sem
sést í baksýnisspeglinum eins og fyrri reglur heldur byggðu einnig á huglægari mælikvörðum um
það sem framundan er. Megin ástæða vanda fjármálafyrirtækja var þó breytt viðskiptamódel sem
innleiddi nýja menningu innan fjármálafyrirtækja, menningu sem hafði ekki samfélagslega ábyrgð
að leiðarljósi heldur eigin arðsemi og vöxt. Hið nýja viðskiptamódel bjó yfir innbyggðri áhættu
sem var af allt öðrum toga en eldra viðskiptabankamódel. Eldra kerfið var áhættufælið
þjónustumódel meðan það nýja var áhættusækið arðsemismódel sem knúið var áfram af háum
launapökkum ásamt því að umboðs- og freistnivandi var verulegur.
Í skýrslu Rannsóknarnefnda Alþingis (RNA) segir um ytri endurskoðun: „Ársreikningar ...
voru áritaðir án fyrirvara ... er því ljóst að endurskoðendur fjármálafyrirtækjanna hafa talið
ársreikninga þeirra gefa glögga mynd af afkomu félags, efnahag þess og breytingu á handbæru fé,
í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla...“245 Þá er vakin athygli á að í hálfsársuppgjörum
bankanna 30. júní 2008 settu endurskoðendur ekki fram neinar athugasemdir er lúta að
virðisrýrnun lánasafna sem nam um 0,4% af skuldbindingum bankanna. Þremur mánuðum síðar
var niðurfærsluþörf þessara sömu lánasafna metin um 61% af skuldbindingum bankann. Nefndin
ályktaði að lánasöfn íslensku bankanna hefðu verið ofmetin í reikningsskilum í lok árs 2007 og
hálfsársuppgjörum 2008 m.a. með vísan til þess að framkvæmdar höfðu verið margháttaðar
„björgunaraðgerðir“ gagnvart stærstu skuldurum bæði árin. Samkvæmt túlkun RNA á ákvæðum

Armstrong, R, Martin, K, og Sandbu, M, „Financial crisi explained,“ Financial Times, sótt maí 2019,
https://www.ft.com/content/239d76c0-b5a9-11e8-b3ef-799c8613f4a1.
243 Rickards, J, „Repeal of Glass-Steagall Caused the Financial Crisis,“ U.S. News, 2012, sótt maí 2019,
www.usnews.com/opinion/blogs/economic-intelligence/2012/08/27/repeal-of-glass-steagall-caused-the-financial-crisis.
244 IFRS, International financial reporting standards, alþjóðlegir reikningsskilastaðlar sem teknir voru upp 2005
245 Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson, „Áritun ytri endurskoðenda á ársreikninga
fjármálafyrirtækjanna og árshlutauppgjör,“ kafli 11.2, Rannsóknarskýrsla Alþingis, 2010.
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íslenskra laga var eigið fé bankanna verulega ofmetið í ársreikningum árin fyrir hrun. Sé eigið fé
banka (sem almennt er mjög lágt vegna lítillar áhættu sem talin er fylgja rekstri viðskiptabanka)
skráð hærra en lög og reglur leyfa eykur það getu hans til að vaxa á röngum og ófullnægjandi
forsendum. Áhrif þessara villu í reikningsskilum bankanna eru gríðarmikil og hefðu ytri
endurskoðendur vakið athygli á, þó ekki væri nema þessari einu villu, í ársreikningunum árin fyrir
hrun hefði niðurstaðan hvað varðar þann samfélagslega skaða sem varð á Íslandi orðið allt önnur
og vægari en raunin varð. Þá var mat RNA að endurskoðendur hefðu ekki sinnt „nægilega
skyldum“ sínum hvað varðar mat á virði útlána, meðferð hlutabréfaeignar starfsmanna og
lánsfjármögnun vegna kaupa á eigin bréfum. Þá er það mat RNA að „...skýrslugerð
endurskoðenda...“ hafi verið mjög ófullkomin og ekki í samræmi við reglur.246
Eins og kemur fram hér að framan þá óx eigið fé íslensku viðskiptabankanna ekki samhliða
aukinni markaðsáhættu og segja má að umfangsmikil kaup íslensku bankanna á eigin bréfum á
árunum fyrir Hrun hafi verið tilraun stjórnenda þeirra til að lifa af söluþrýsting á markaði og halda
uppi virði skráðra hlutabréfa bankanna. Kaup á eigin bréfum félaga, banka og allra annarra, varðar
í raun breytingu á fjármagnsskipan félagsins en ekki hefðbundinn rekstur. Slík kaup ber því að
færa sem lækkun á eigin fé viðkomandi félags. Séu eigin bréf seld þá þarf að hafa í heiðri þá
meginreglur reikningshalds að sölu skal ekki færa nema ágóðinn og áhætta af eignarhaldi færist
frá seljanda og til kaupanda. Í ársreikningum íslensku bankanna árin fyrir Hrunið þá er þessi
grundvallarregla reikningshaldsins þverbrotin. Um þetta segir í skýrslu RNA: „...ef þriðji aðili er
skráður eigandi að hlutabréfum í fjármálafyrirtæki, skuli meðhöndla slíka hluti sem eigin hluti í
skilningi síðastnefnds ákvæðis (5.mgr. 84.gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, innskot
höf.), ef þriðji maður er eigandi“ fyrir reikning félagsins, „þ.e. fjármálafyrirtækisins.“247 Hvort
um eigin bréf er að ræða snýr að því hvar áhættan af eignarhaldinu liggur sem í tilfelli íslensku
bankanna var augljóslega hjá viðkomandi fjármálastofnun, bankanum sjálfum. Framsetning í
ársreikningum bankanna var þannig ekki aðeins brot á alþjóðlegum reikningsskilareglum sem
telja hlutafé ekki til eiginfjár nema það sé greitt með reiðufé heldur og ákvæðum íslenskra laga
um fjármálafyrirtæki, sbr. að framan, og ákvæða hlutafélagalaga sem banna lánveitingar til
hluthafa, stjórnarmanna og framkvæmdastjórnar og kveða skýrt á um skyldu til greiðslu hlutafjár
í reiðufé ellegar að fyrir liggi sérfræðiskýrsla unnin af óháðum aðila sem staðfestir virði þeirra
eigna sem greiða skal hlutaféð með en hér var ljóst að lánið yrði aðeins greitt með arði af eigninni,
hlutafé í bankanum, eða með sölu bréfanna og áhættan þannig alfarið hjá fjármálafyrirtækinu
sjálfu.
246
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Richard Thomas, sérfræðingur hjá greiningardeild fjárfestingarbankans Merill Lynch, skrifaði
greiningar um íslensku bankanna árið 2006 þar sem hann efaðist um að vöxtur íslenska
bankakerfisins væri eðlilegur og sjálfbær. Í júlí 2008 gagnrýndi hann íslensk stjórnvöld harðlega
og vildi meina að með aðgerðarleysi sínu keyrðu stjórnvöld íslensku bankana í þrot með það að
markmiði að taka þá svo aftur í sína eigu. Hann benti á að hátt skuldatryggingarálag bankanna
væri vísbending um að markaðurinn teldi bankana ekki geta greitt skuldir sínar. Í fréttum
Sjónvarpsins frá 25. júlí 2008 lét starfandi forsætisráðherra Íslands hafa eftir sér að ummæli
Thomas væru makalaus og velti því upp hvort Thomas þyrfti ekki á endurmenntun að halda.248
Segja má að þessi ummæli endurspegli almennt andvaraleysi íslenskra stjórnvalda í aðdraganda
Hrunsins og ósk þeirra um að „veislan“ héldi áfram, allavega væri engin ástæða til að lækka í
græjunum. Þá vísuðu stjórnvöld og aðrir til ársreikninga bankanna sem sýndu glöggt bæði
arðsaman rekstur og fjárhagslegan styrk þeirra, staðfestan af endurskoðendum þeirra.
Í grein endurskoðendanna Stefáns Svavarssonar og Jóns Þ. Hilmarssonar „Eigið fé úr engu“
sem birtist í Viðskiptablaðinu 2. febrúar 2018 fjalla þeir ítarlega um áhrif þess að ekki var farið
eftir gildandi reikningsskilareglum hvað varðar kaup og sölu eigin bréf bankanna. 249 Þar benda
endurskoðendurnir á að eigið fé bankanna hafi verið ofmetið um 230 milljarða króna eða allt að
50% í ársreikningum 2007 sem áritaðir voru um „glögga mynd“ af endurskoðendum þeirra fyrir
Hrun. Þeir félagar benda á að í skýrslu Rannsóknarnefndar alþingis (RNA) sé fjallað um „veikt
eigið fé“ en það hugtak er ekki þekkt í heimi reikningsskilafræða þar sem ekki kemur til greina
að eiginfjárframlög séu af mismunandi styrkleika, slík framsetning í reikningsskilum samrýmist
ekki reikningshaldsreglum né lögum. „Þegar uppsöfnun eigin bréfa var orðin umtalsverð gætti
sölutregðu og ekki tókst að selja bréfin gegn reiðufé. Bréfin voru þá engu að síður seld til
sérvalinna viðskiptavina og starfsmanna og var söluhvatinn ábati án áhættu.“250 Bankarnir keyptu
eigin bréf á markaði gegn greiðslu í reiðufé og seldu síðan aftur til „tómra“ eignarhaldsfélaga,
starfsmanna eða erlendra skúffufélaga í eigu bankanna með veðum í hlutafé bankans sem var verið
að eiga „viðskipti“ með og iðulega með 100% lánsfjármögnun bankans með margra ára kúluláni.
Þessi viðskipti voru fjármögnuð af seljandanum, bankanum sjálfum, í flestum tilfellum án
nokkurra annarra trygginga en í andlagi viðskiptanna, bréfum í bankanum. Þannig var eigið fé
bankanna ranglega haldið uppi í ársreikningum með því að selja eigin bréf gegn
skuldaviðurkenningum en slík sala hefði ekki átt að hafa áhrif á eigi fé né heldur hefði

248 Fréttir

RÚV 25. júlí 2008, starfandi forsætisráðherra var Þorgerður K. Gunnarsdóttir, sótt 18. mars 2020,
https://www.youtube.com/watch?v=1Ree2wxZOZo
249 Stefán Svavarsson og Jón Þ. Hilmarsson endurskoðendur. „Eigið fé út engu“, Viðskiptablaðið, 20. febrúar 2018, sótt 26.
apríl 2020, https://www.vb.is/skodun/eigid-fe-ur-engu/144720/ Sótt 20.02.2020.
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skuldaviðurkenningin átt að færast í lánabók bankans enda um sýndarviðskipti að ræða. Í greininni
benda þeir Stefán og Jón á að þessi viðskipti geti ekki flokkast sem útlán í skilningi
reikningshaldsins enda sé um fjármögnun bankans að ræða. Óheimilt er að færa viðskipti við
sjálfan sig til bókar skv. hefðbundnum reglum reikningshaldsins. Þannig voru ill- eða óseljanleg
eigin bréf bankanna notuð til að stækka efnahagsreikninga þeirra, viðhalda örum vexti þeirra á
erlendri grund og halda verði hlutabréfa þeirra uppi. Þannig tilkomin lán vegna sölu eigin bréfa
námu um 300 milljörðum við fall bankanna skv. skýrslu RNA. Brot á reikningsskilareglum sem
tengjast þessum viðskiptum, sem sneru í raun að fjármögnun bankanna en ekki útlánastarfsemi,
voru margs konar eins og kemur fram í grein þeirra Stefáns og Jóns Þ., t.a.m. eigið fé var ofmetið
um 50%, lán vegna viðskiptanna voru ranglega færð í lánabók, vaxtatekjur ranglega færðar í
rekstur, meintir eigendur fengu greiddan arð af „eign“ sinni án þess að hafa greitt nokkuð fyrir
hana, mismunun milli hluthafa, erlend dótturfélög ekki færð í samstæðu bankanna o.s.frv.
„Gervihluthafarnir sem margir hverjir voru stjórnendur og starfsmenn bankanna voru boðflennur
í veislunni í boði bankanna en nutu samt veitinga á við aðra og alfarið á kostnað annarra
hluthafa.“251
Ekkert dómsmál var höfðað vegna þeirrar röngu og villandi myndar sem dregin var upp af
rekstri og efnahag íslensku viðskiptabankanna í ársreikningum sem endurskoðendur staðfestu að
gæfu „glögga mynd.“ Samkvæmt héraðssaksóknara, áður sérstökum saksóknara, þá voru málin
sem sneru að endurskoðun bankanna rannsökuð ítarlega en ákveðið að ákæra ekki vegna þeirra
mála þar sem brotin voru ekki talin líkleg til sakfellingar.252 Þessi niðurstaða er nokkuð sérstök
þegar horft er til þess að ársreikningar bankanna uppfylltu ekki margar af grundvallarreglum
reikningshaldsins ásamt því að vera í andstöðu við gildandi lög um mat eigin fjár sem sýnilega
var stórlega ofmetið. Hér er því hvorki hægt að skella skuldinni á óvissu né eftiráspeki af einhverju
tagi heldur var um skýr brot á gildandi reglum að ræða. Þannig má segja að réttindi raunverulegra
hluthafa bankanna, fjárfesta og samfélagsins í heild, hafi verið fyrir borð borin án þess að hinn
opinberi sýslunarmaður hafi þurft að bera þá ábyrgð sem á tyllidögum er sagt að hann beri og
fylgir lögvörðum einkarétti hans til að veita sérfræðiálit um áreiðanleika fjárhagsupplýsinga.
Málið var þagað í hel.
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Írlandsbanki – Bank of Ireland
Í grein í Financial Times í ágúst 2018 fjalla Madison og Ford um nauðsyn þess að byggja að nýju
upp trúverðugleika á stétt endurskoðenda með því að hefja til virðingar að nýju meginregluna um
„glögga mynd“ byggða á varkárni og á dómgreind endurskoðenda í stað blindrar fylgni við
ákvarðandi

nákvæmnisreglur

reikningsskilastaðla.253

John

McDonnell

meðeigandi

í

endurskoðunarstofunni PwC og yfirmaður endurskoðunarteymis stærsta banka Írlands, Bank of
Ireland, var spurður af rannsóknarnefnd írska þingsins 2015 út í hlutverk endurskoðenda bankans
og hvernig hefði staðið á því að bankinn hafi fengið fyrirvaralausa áritun á reikningsskil sín
sumarið 2008 aðeins nokkrum mánuðum áður en hann óskaði eftir ríkisaðstoð upp á 5 milljarða
evra. Stjórnmálamennirnir vildu vita á hvaða forsendum bankinn hefði ekki fært augljósa
virðisrýrnun útlána til gjalda í reikningsskilum sínum og þannig gefið kolranga mynd af afkomu
og efnahagslegri stöðu. Hvernig getur slík framsetning uppfyllt skilyrði laga um „glögga mynd“?
Endurskoðandinn neitaði því ekki að reikningsskilin hefðu gefið ranga mynd en vísaði til nýrra
reikningsskilareglna sem gerðu ráð fyrir að aðeins þekkt útlánatap væri fært til gjalda, þ.e. lán sem
væru í vanskilum. Virðisrýrnun á lánum sem væru í skilum væri óheimil enda þótt vitað væri að
þau væru lítils virði. Endurskoðandinn taldi að spurningin væri ekki hvort reikningsskilareglurnar
megnuðu að draga fram glögga mynd eða ekki, þær væru skráðar í lög og því væri ómögulegt að
víkja frá þeim. ,,When those rules are in law, you must apply them to give a true and fair view.“254
Efast má um dómgreind, hæfni og þekkingu þessa endurskoðanda að ekki sé talað um
siðferðisvitund hans. Hlutverk ársreikningsins sem felst í að gefa glögga mynd af afkomu, efnahag
og breytingu á fjárhagslegri stöðu samkvæmt góðri reikningsskilavenju á sér mjög langa sögu í
enskumælandi löndum. Samkvæmt Ford og Madison má rekja sögu hugtaksins „true and fair
view“ (glögg mynd) allt aftur til upphafs endurskoðunar sem starfsstéttar í Skotlandi á 19. öld.
Reglan var skráð í bresk lög í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar og í tilskipanir
Evrópusambandsins í byrjun 8. áratugarins. Um er að ræða meginreglu sem beita má til að víkja
öðrum reglum til hliðar megni þær ekki að framkalla „glögga mynd.“ Sé þessi virkni hugtaksins
ekki lengur til staðar þá má segja að ekkert eitt atriði grafi með jafn skýrum hætti úr trúverðugleika
endurskoðenda og endurskoðunarvinnunnar.255 Hér er um margrætt og óskilgreint hugtak að ræða
en markmiðið með því er að tryggja að lykilstærðir, svo sem afkoma og eigið fé, séu ekki ofmetnar
og beiting þess krefst dómgreindar hæfs og samviskusams kunnáttumanns á sviði reikningsskila,
þ.e. endurskoðenda. Það ber ekki að túlka hugtakið út frá þeirri hringskýringu sem endurskoðandi
Ford & Marriage, „A return to prudance: how to restore faith in accounting.“ Financial Times, London ágúst 2018,
sótt 13. nóv. 2019, https://on.ft.com/2wrQE7m.
254 Ibid.
255 Ibid.
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Írlandsbanka bauð upp á þar sem glögg mynd fæst þá og því aðeins að bókstaf reikningsskilareglna
sé fylgt nákvæmlega óháð því hvort slík beiting reglnanna framkalli glögga mynd eður ei. „Slík
beiting hugtaksins væri ekki aðeins röng í grundvallaratriðum heldur og skaðleg“ (Tim Bush, head
of governance at the advisory firm Pric). Mörg nýleg reikningshaldshneyksli má rekja til
sambærilegra túlkunar á hugtakinu „glögg mynd“ þar sem afkoma hefur byggt á sýndarhagnaði,
skuldir og skuldbindingar hafa komið skyndilega í ljós og eigið fé hefur verið stórlega ofmetið,
allt byggt á aðferð kokkabókarinnar „...rule-based mentality of ´where does it say I can´t do
this´?“256 Grundvallarreglur reikningshaldsins gera ráð fyrir varkárni s.s. að hagnaður skuli færður
að því marki sem hann er ekki háður óvissu en vænt tap skuli færa strax að fullu. Svo virðist sem
einhverjir endurskoðendur hafi túlkað regluverkið öfugt hvað þetta varðar. Reikningsskilareglur
eru ekki og verða aldrei tæmandi listi af fyrirmælum sem ná til allra mögulegra hagrænna atburða
sem fyrirtæki geta stofnað til eða orðið fyrir. Af þeirri ástæðu eru reglurnar hugsaðar sem
meginviðmið en frá þeim viðmiðum er ekki aðeins heimilt að víkja heldur og skylt enda nái
reglurnar ekki að draga fram skýra heildarmynd af afkomu og efnahag og öðrum atriðum sem
máli skipta í starfsemi fyrirtækja. Þessi regla er kölluð ,,The true and fair ovirride“ (fráviksreglan)
og á að tryggja að reikningsskilin gefi ávallt eins glögga mynd af fjárhagsupplýsingum og
mögulegt er. Raunveruleikinn er að endurskoðendur hafa, a.m.k. í einhverjum tilvikum, skilið
eigin dómgreind eftir heima og látið undan þrýstingi stjórnenda um að draga fram mynd af
fjárhagslegri stöðu sem ekki getur fallið undir náttúrulega skilgreiningu á hugtakinu ,,glögg
mynd“. Síðan er leitað skjóls í regluverkinu og sagt að það krefjist þessarar röngu frásagnar og
reglurnar megni hreinlega ekki að draga fram sannleikann. ,,Sá sem heldur því fram að regluverkið
girði fyrir greinargóða frásögn í þessum efnum hefur annað hvort ekki lesið það allt eða ekki skilið
það á réttan hátt.“257
Meginmarkmið reikningsskila er að greiða götu fjármagns þangað sem það gefur mestan arð.
Röng og villandi frásögn um hag félaga kemur í veg fyrir að þetta markmið náist. Þetta viðhorf til
frásagnarinnar felur í sér að hagsmunaaðilarnir eru ekki aðeins hluthafar og lánardrottnar, heldur
á allt samfélagið hagsmuna að gæta. Þannig er efni og innihald ársreikninga almannagæði. Það
verður því að teljast skortur á frumskyldu endurskoðenda til samfélagslegrar ábyrgðar að hafa
staðfest að reikningsskil bankanna hafi gefið glögga mynd í aðdraganda Hrunsins. Segja má að
þeir hafi bæði fallið á siðferðis- og hagsmunaárekstraprófinu með því að þjóna eigin hag og þeim
256

Hopper, T, Handbook of Accounting and Development, tilvitnun í Sir. David Tweedie formann alþjóðlega
reikningsskilaráðsins (IASB), (Edward Elgar Publishing Inc., 2012), 100.
257 Stefán Svavarsson endurskoðandi. „Uppgjör bankanna.“ Morgunblaðið 19. sept. 2011, sótt 26. apríl 2020,
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sem greiðir reikninginn fremur en samfélaginu. Það er óviðunandi skýring að reglurnar hafi ekki
megnað að draga fram glögga mynd. Beri endurskoðendur það fyrir sig þá gengisfella þeir
verulega mikilvægi starfa sinna og þekkingar fyrir samfélagið. Beri þeir fyrir sig að ef þeir hefðu
bent á að ,,keisarinn væri klæðalaus“ þá hefðu þeir verið valdir að falli bankanna með álitinu einu
saman, þá staðfestir það hversu siðferðilega krefjandi staða þeirra getur orðið en það skýrir ekki
rangt álit þeirra á fjárhagsupplýsingum.

Sannleikurinn og hin hála braut réttlætisins
Endurskoðendastéttin hefur í gegnum tíðina notið traust almennings en þau tíðu áföll sem átt hafa
sér stað í efnahagskerfum heimsins á síðustu áratugum hafa skaðað trúverðugleika stéttarinnar og
þar eru íslenskir endurskoðendur ekki undanþegnir nema síður sé. Endurskoðendur eru oft undir
miklum þrýstingi í vinnu sinni sem „varðhundar almennings“ sérstaklega þegar uppi eru
mikilvægir en andstæðir hagsmunir mismunandi hópa lesenda, s.s. milli félagsins sjálfs og
stjórnenda þess annars vegar og fjárfesta hins vegar. Ársreikningar íslensku viðskiptabankanna,
Enron, Bank Of Ireland og annarra félaga þar sem hin „glögga mynd“ var í raun görótt eru vel
þekkt og margrædd dæmi þar sem endurskoðendastéttin hefur átt undir högg að sækja vegna
háværar gagnrýni fyrir linkind og siðferðisbresti.
Staðreyndir eins og þær sem komu fram í svörum John McDonnell endurskoðenda
Írlandsbanka (sjá kafla um Írlandsbanka), sem verða sífellt algengari, hafa endurvakið umræðu
um skilvirkni endurskoðunarmarkaðarins og hvort stóru stofurnar, Deloitte, EY, KPMG og PwC
– Big 4, þurfi á aukinni samkeppni að halda til að draga úr óæskilegum hagsmunaárekstrum og
undanlátssemi

gagnvart

þrýstingi

stjórnenda.

Mikil

samþjöppun

hefur

orðið

á

endurskoðendamarkaðinum og stóru stofunum fækkað úr átta í fjórar. Þetta veldur því að lang
flest félög sem skráð eru í kauphöllum nota þjónustu Big 4 sem vaxa hratt með aukinni laga- og
regluhyggju. Fákeppni á meðal endurskoðenda og áhrif þeirrar þróunar er sjálfstætt
rannsóknarefni en þessi fjögur alþjóðlegu félög þjóna stærstum hluta af skráðum félögum í
Bretlandi og Bandaríkjunum, endurskoða 98% af FTSE 350 og 99% af S&P 500 félögum. 258
Fræðimenn á sviði reikningsskila eru ekki sammála um hvort uppbrot á stóru
endurskoðunarstofunum sé leiðin að bættum gæðum endurskoðunar en flestir telja að aukin
samkeppni væri af hinu góða, ekki hvað síst til að endurbyggja trúverðugleika endurskoðenda og
traust í viðskiptum. Slíkt myndi einnig draga úr völdum fárra öflugra alþjóðlegra fyrirtækja til að

Ford & Marriage, „A return to prudance: how to restore faith in accounting.“ Financial Times, London ágúst 2018,
sótt 13. nóv. 2019, https://on.ft.com/2wrQE7m.
258

151

hafa áhrif á reglur sem þeim sjálfum bera að fylgja. Hugsanlegt er að þessir hagsmunaárekstrar
séu ástæða þess að hugtakið „glögg mynd“ hefur verið þynnt út og merking þess nú fyrst og fremst
„tikka í öll boxin“ óháð því hvort myndin sem kemur út sé sanngjörn og áreiðanleg eða hafi
spágildi. Enda myndi virkt frumkvæði og innihaldsríkari gagnrýni skaða möguleika á sölu á
öðrum vörum til endurskoðunarvinarins sem sérþekkingarfyrirtækin eiga að hafa eftirlit með.
Margir telja að eina leiðin til að temja þessa risa sé að brjóta þá upp í smærri einingar enda sé það
aðeins öflug og raunveruleg samkeppni sem getur dregið úr hagsmunaárekstrum og aukið gæði
þeirra upplýsinga sem finna má í ársreikningum.259 Aðrir telja að efla verði ákvarðandi lagareglur
og fá framkvæmdavaldið til að tryggja að þeim sé fylgt. Allt að einu hefur traust í viðskiptum og
trúverðugleiki endurskoðenda beðið hnekki, sveigjanleiki í regluverkinu gerir það að verkum að
gæði afkomutölunnar og eigin fjár hefur orðið fyrir virðisrýrnun. Sjónarhornið þarf að vera
endurskoðandans byggt á hans eigin dómgreind ef álit hans á ársreikningi á að hafa meira en
táknrænt gildi.260
Endurskoðendur hafa leitað skjóls í flóknu regluverkinu (IFRS) þegar þá hefur brostið
siðferðisþrek til að standa gegn þrýstingi stjórnenda um heppilegt sjónarhorn á framsetningu
„eigin árangurs“. Eigin dómgreind og skynsemi hefur verið fórnað á altari hugleysis eða
eiginhagsmuna. Sú leið endurskoðenda og reikningshaldara að vísa á ónákvæmni og óskýrleika
alþjóðlega regluverksins, s.s. IAS 39/IFRS9 um fjármálagerninga er óréttmæt og leysir þá fráleitt
undan þeirri skyldu að draga fram „glögga mynd“ fyrir lesendur enda er eðli regluverksins að það
getur aldrei boðið upp á fullkomnar reglur um alla mögulega hagræna viðburði þar sem reglurnar
verða til eftir að þau viðskipti sem þær eiga að segja frá hafa tíðkast á markaði í einhvern tíma.
Þannig verður til tímamismunur og reglurnar alltaf að einhverju marki eftirá. Það er ómöguleiki
fyrir því að þær nái utan um allan þann fjölbreytileika viðskipta sem ætla mætti að falli undir þær.
Þess vegna er meginreglan um „glögga mynd“ nauðsynleg og henni þarf að fylgja dómgreind
hæfs og samviskusams kunnáttumanns á sviði reikningshalds. Fráviksreglan um „glögga mynd“
og beiting eigin dómgreindar fagmanns er og verður þannig forsenda þess að ávallt megi vænta
þess að ársreikningar innihaldi viðeigandi, áreiðanlegar, samanburðarhæfar og skiljanlegar
upplýsingar. Á þann hátt myndu menn hverfa aftur til upprunalegs tilgangs endurskoðunar sem
var að staðfesta að fjármagn félaga væri ekki misnotað af ofurbjartsýnum og sviksömum
stjórnendum sem oft staldra aðeins skamman tíma á valdastóli.
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Lærdómurinn
Í grein eftir James A. Largay, fyrrverandi Arthur Andersen Alumni prófessor, um þá lexíu sem
læra má af Enron og fjölda annarra sambærilegra „skandala“ (s.s. falli íslenska bankakerfisins)
bendir hann á að endurskoðendur taka ekki stjórnunarlegar ákvarðanir en þeir ráðleggja um
reikningshaldslega meðhöndlun slíkra ákvarðana og eru gagnrýndir þegar reikningsskilin eru ekki
nógu gagnsæ til að markaðurinn geri sér grein fyrir stöðunni.261 Það er skiljanlegt að það sé
mismunur milli þeirrar myndar sem stjórnendur vilji draga fram af eigin árangri og þeirrar myndar
sem fjárfestar þurfa til að hafa fullnægjandi forsendur að baki ákvörðunum um kaup, sölu eða
áframhaldandi eign á bréfum í félagi. Ef við gefum okkur nú að stjórnendur misskilji hrapalega
reikningshaldið eða túlkun endurskoðenda á virkni reikningsskilareglna sem orsakar að svart
verður hvítt þá má spyrja sig hvort reikningshaldið, sem á að sýna efnahagslegan veruleika
rekstrarákvarðana, geti dulið þennan sama veruleika og sannfært innherjana (stjórnendurna) um
að engin hætta sé á ferðinni? Það má vera að „blessun“ utanaðkomandi sérfræðinga á þeim
hagrænu atburðum sem reikningsskilin eiga að lýsa sé ofmetin og jafnvel oft misskilin bæði af
innri og ytri haghöfum. Ábyrgð ytri sérfræðinga á að lesendur séu ekki blekktir snýr því ekki
aðeins að fjármagnsmarkaðinum heldur einnig að stjórnendum félaga. Þrátt fyrir að semjendur
reikningsskilanna (stjórnendurnir) beri á endanum ábyrgð ef lagðar eru fram villandi og rangar
fjárhagsupplýsingar þá geta endurskoðendur óafvitandi „hjálpað“ stjórnendum að blekkja sjálfa
sig og þannig á sama tíma þá haghafa sem treysta útskýringum stjórnendanna. Lagay bendir á að
góð reikningsskilavenja innifeli sveigjanleika sem gerir það að verkum að hægt er að draga fram
fleiri en eina „glögga mynd“ af sama hagræna veruleikanum, það er í raun eðli mismunandi
sjónarhorna, sem semjendur reikningsskila geta misnotað til að draga fram mynd sem hentar
einum fremur en öðrum, t.a.m. til að gæta frekar hags stjórnenda félaga eða mögulega stærstu
eigenda þeirra. Með það að markmiði að koma í veg fyrir möguleika semjenda reikningsskila á
að draga fram ósamanburðarhæfa og misvísandi mynd af stöðunni innan ramma regluverksins þá
hafa staðlasetjarar talið nauðsynlegt að byggja á nákvæmum ákvarðandi reglum og þannig hefur
vatnað undan vægi dómgreindar þeirra sem hafa það hlutverk að staðfesta hina „glöggu mynd“
eða öllu heldur sannleiksgildi hugtaksins. Þannig hefur skyldan sem á reikningshöldurum og
endurskoðendum hvílir færst frá því að horfa á reglurnar sem viðmið til aðstoðar eigin dómgreind
við að ná fram „glöggri mynd“ yfir í hreina regluhyggju sem hindrar að unnið sé eftir
raunverulegum tilgangi regluverksins. Aðferð skattareglnanna. Meginmunurinn á skatta- og
reikningshaldsreglum er að þeim fyrrnefndu er ekki ætlað að innifela sveigjanleika m.t.t. aðstæðna
261 Largay, James A. „Lessons from Enron“, Accounting Horizons, American Accounting Association, útg. 16, nr. 2.
júní 2002, 153.
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meðan það er grundvallarforsenda í þeim síðari. Forsenda hinnar „glöggu myndar“ um sanngirni,
nákvæmni og gagnsæi hafa vikið fyrir strangri fylgni við reglur og „tikka í boxið“ aðferðinni.
Þegar horft er til fjölbreytileika viðskipta og margbreytileika aðstæðna sem taka stöðugum
breytingum út frá sífelldri leit að aukinni hagræðingu og arðsemi þá er vandséð að gildandi reglur
og staðlar geti nokkur tíma tryggt áreiðanleika fjárhagsupplýsinga og það óháð því hversu mikið
við búum til af reikningsskilareglum.262 Þá er eitt helsta einkenni nýrra reglna að þær eru viðbrögð
stjórnvalda við áföllum og hafa það markmið að takast á við nýbreytni í viðskiptum sem gildandi
reglur megnuðu illa að segja frá með glöggum hætti, og einkenni áfalla er að þau eru sjaldnast af
sama meiði sprottinn. Af þessari ástæðu er það mat Lagay að endurvekja þurfi mikilvægi
gagnrýninnar hugsunar og skynsamrar dómgreindar endurskoðenda í viðskiptaumhverfi sem
einkennist af eigin hagsmunum og græðgi.
Lagay veltir einnig fyrir sér óhæði endurskoðenda og hinu illa varðveitta leyndarmáli að slíkt
óhæði er ómögulegt miðað við núverandi fyrirkomulag endurskoðunarþjónustu. Staðreyndin er
að endurskoðendur eru ráðnir af viðskiptavininum sem greiða þeim þóknun, þeir (og fyrirtæki
þeirra) taka að sér sérverkefni og sinna ýmiss konar arðsamri ráðgjöf fyrir viðskiptavini sína ásamt
því að staðfesta að ársreikningar þeirra gefi „glögga mynd.“ 263 Lagay spyr síðan hvernig
endurskoðunarfyrirtæki/endurskoðendur eigi að bregðast við þegar viðskiptavinurinn semur
reikningsskilin með hagsmuni stjórnenda og stærstu eigenda í forgrunni? Hinn virðulegi hluti
stéttar endurskoðenda kemst að öllu jöfnu vel frá verkefninu og sinnir hlutverki sínu með prýði út
frá sjónarhorni siðfræðinnar en hinir, sem klárlega eru til staðar, hneigjast til að leggja áherslu á
að hámarka hagnað af þeim viðskiptum sem þeir og endurskoðunarfyrirtæki þeirra stunda. Nægir
þar að minna á frægt slagorð Arthur Andersen „Simply the best“.
Í grein sem Linda DeAngelo skrifaði 1981 ályktar hún að því stærri sem
endurskoðunarfyrirtækin eru því meir séu gæði endurskoðunarvinnunnar.264 Rök Lindu eru að ótti
stóru endurskoðunar risanna, Big 8 á 9. áratug síðustu aldar, við að tapa miklum hliðartekjum frá
viðskiptavinum sínum vegna flekkaðs orðspors tryggi að gæði endurskoðunarvinnunnar verði
meiri en hjá minni stofum sem hafa minni hliðartekjur. Í ljósi þeirrar þróunar sem síðan hefur
verið með enn frekari samþjöppun meðal endurskoðenda þar sem í dag eru einungis fjórir
alþjóðlegir risar sem þjónusta bróðurpartinn af skráðum fyrirtækjum í heiminum og njóta
verulegrar aukningar af arðsamri viðbótarþjónustu þá má efast um að ótti þessara fyrirtækja við
skaðað orðspor hafi áhrif á gæði endurskoðunarvinnunnar. Annars endurspeglast vandi dagsins
262 Ibid.,
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ekki endilega í slökum gæðum endurskoðunarvinnunnar heldur fremur að ígrunduð niðurstaða
vinnunnar nær ekki yfir í texta álitsins sem veldur því að hin „glögga mynd“ verður görótt.

Varðhundar almennings
John C. Coffe Jr. skrifaði bók um varðhunda almennings (e. Gatekeepers: the professions and
Corporate Governance).265 Hlutverk þeirra skv. Coffee er tvíþætt a) að koma í veg fyrir brot gegn
samfélaginu með því að taka þá sem brjóta reglurnar úr umferð, þ.e. af markaðinum, t.a.m. með
því að endurskoðendur setji fyrirvara í álit sitt eða gefi neikvætt álit á reikningsskilum og b) að
heimila fyrirtækjum að starfa á markaðinum enda staðfesti fyrirvaralaust álit endurskoðenda að
fjárhagsupplýsingar þeirra séu áreiðanlegar. Fyrirvaralaust álit er grundvöllur þess að mæla megi
með kaupum á hlutafé eða öðrum viðskiptum við viðkomandi rekstrareiningu út frá fjárhagslegum
mælikvörðum. „Varðhundarnir“ ættu að hindra brot fyrirtækja og hvetja til að þau breyti rétt
siðferðilega. Þeir eiga einnig að hvetja stjórnendur til að vera heiðarlegir og brjóta hvorki af sér
siðferðilega né lagalega. Endurskoðandi sem vinnur fyrir sér með því að staðfesta gott orðspor
fyrirtækis þar sem starfshættir eru ósiðlegir og breytni stjórnenda röng verður fyrir skaða á
orðspori sínu. Hann er í raun „rændur“ verðmætustu eign sinni sem er trúverðugleiki.
Endurskoðendur standa iðulega frammi fyrir þeim hagsmunaárekstri að geta aflað sér fjár,
viðhaldið vinnu sinni, með því að líta framhjá brotum fyrirtækja á reikningsskilareglum en geri
þeir það þá munu þeir tapa meiru en viðskiptavinurinn og bera minna úr býtum, að mati Coffee‘s.
„Varðhundarnir“ eru veikasti hlekkurinn í góðum stjórnháttum fyrirtækja að mati Coffee‘s.
Stjórnendur hafa verið agaðir með ýmsum hætti á liðnum áratugum en varðhundarnir gefa ekki
næga samfélagslega vernd. Helstu ástæður þessa eru fjórar;

(1) vöntun á lagafyrirmælum,
(2) aukinn þrýstingur frá stjórnendum,
(3) minni eftirspurn frá fjárfestum eftir ytri óháðum staðfestingum, óháðu áliti og
(4) hvata endurskoðenda til að hámarka hagnað sinn með því að selja meira og þá oft af öðrum vörum s.s.
ráðgjöf til skráðra fyrirtækja sem eftirlitið lýtur að.

Vegna fákeppni endurskoðenda þeirra eininga sem varða almannahagsmuni og arðsemi þeirra af
ráðgjafaverkum þá eru reglur um að aðeins megi veita endurskoðunarviðskiptavinum takmarkaða
þjónustu umfram endurskoðun og reglubundin skipti á endurskoðendum haldlítil. Undirliggjandi
ástæða þrýstings stjórnenda er að þeir fá oft stóran hluta launa sinna greiddan í formi kaupauka
265

Coffee, J.C. JR. Gatekeepers: the Professions and Corporate Governance, Oxford: Oxford University Press, 2006.

155

sem tengjast kennitölum í ársreikningi, eignarhlutum eða kauprétti. Þetta fyrirkomulag hefur það
að markmiði að tengja saman hagsmuni hluthafa og stjórnenda af góðu gengi félagsins og
virðisaukningu hlutabréfa þess. Æðstu stjórnendur hafa þannig oft mikinn hag af því að virði
hlutabréfa hækki, jafnvel óverðskuldað og varðhundarnir telja það ekki hlutverk sitt að hindra
slíkar bókhaldsæfingar enda séu þær ekki skýrt brot á gildandi reglu. Sem helstu sérfræðingar í
reikningshaldi þá gætu þeir jafnvel aflað sér verðmætrar viðskiptavildar með því að benda á
„smugur“ í regluverkinu sem gerir það að verkum að engar reglur eru brotnar. Ein ástæða þessa,
hvað endurskoðendur varðar, er að þeir hafa aukið mjög áherslu á að afla tekna í gegnum ráðgjöf
(e. non-audit services), skv. Coffee.
Það

sem

skiptir

meginmáli

er

ekki

hvort

endurskoðandinn

er

að

selja

endurskoðunarviðskiptavini ráðgjöf í dag heldur möguleikinn á að selja slíka þjónustu í framtíð.
Möguleikinn á að selja slíka þjónustu veldur því að hann forðast að benda á atriði í endurskoðun
sem valdið geta átökum við viðskiptavininn. Á liðnum árum hafa margir endurskoðendur hneigst
til hreinnar „sölumennsku“ á kostnað faglegra vinnubragða, þ.e. horft er fremur til bókstafsreglna
fremur en eigin dómgreindar og anda reglnanna (rule-based vs principle based approach).
Niðurstaðan er að það sem ekki er með skýrum hætti bannað er skilgreint heimilt.
Lítið óháð ytra eftirlit með stétt endurskoðenda og skert innra óhæði sökum sölu á öðrum
vörum til viðskiptavina hefur skaðað orðspor stéttarinnar verulega. Dregið úr trausti samfélagsins
til álits endurskoðenda á fjárhagsupplýsingum. Coffee bendir á þá athyglisverðu staðreynd að
aukning í ráðgjafatekjum hefur gert það að verkum að niðurstaðan er jákvæð, fjárhagslega fyrir
stéttina hvað svo sem segja má um hana út frá siðfræðinni. Þeir hagnast meira á því að sinna hag
stjórnendanna en samfélagsins. Ástæðan er að fá fyrirtæki keppa á endurskoðunarmarkaði (Big 4)
og þrátt fyrir að hvert þeirra lendi öðru hvoru í vandræðum (spillingarmálum) þá eru ekki miklar
líkur fyrir því að eitt þeirra verði sýnilega í verri málum en annað eða að orðspor eins verði
marktækt betra eða verra en hinna vegna þessa. Þau geta því vel sætt sig við sambærileg „gæði“
þegar kemur að siðlegri breytni og góðum vilja enda fái þau skiptan hluta af markaðinum.
Greinendur fjárhagsupplýsinga eiga við sama umboðsvanda að etja og stjórnast ráðgjöf þeirra
almennt af því sem viðskiptavinum þeirra er fyrir bestu, þ.e. hvað hentar þeim sem borgar
reikninginn. Saga íslensku bankanna, Enron o.fl. sýnir einnig að lánshæfiseinkunnir
matsfyrirtækja, s.s. S&P, Moody‘s o.fl., lækkuðu ekki fyrr en stuttu fyrir algjört þrot eða í kjölfar
þess. Hættan á að neikvætt álit eða lækkuð lánshæfiseinkunn valdi í raun „dauðadómi“ fremur en
aukinni varfærni veldur því að gildi álits endurskoðenda og lánshæfiseinkunna verður lítið þegar
mikilvægast er að treysta því. Vandi stóru endurskoðendastofanna og matsfyrirtækjanna er að þau
starfa á fákeppnismarkaði sem einkennist af ónógri samkeppni og takmörkuðum vilja
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fyrirtækjanna til að skera sig úr, að aðgreina sig frá hinum. Að auki eiga eftirlitsaðilarnir það
sameiginlegt að standa sífellt frammi fyrir hagsmunaárekstrum sem felast í því að hagnast
persónulega en á kostnað faglegs óhæðis, orðspors og heiðarleika. Það snýr því að miklu leyti að
siðferðisvitund leikenda á markaði hvort persónulegir fjárhagslegir hagsmunir ráði breytninni
fremur en orðspor og hagur samfélagsins. Samspil samfélagsábyrgðar endurskoðenda og
kröfunnar um að hámarka hagnað eigin fyrirtækja er áleitin spurning. Er mögulegt að samræma
hagsmuni samfélagsins og endurskoðenda, þ.e. að þeir geti ekki hámarkað eigin hag nema með
því að tryggja hámarks vernd gegn göróttum fjárhagsupplýsingum? Völd þeirra og veraldlegur
auður vaxi ekki af óvirkri og frumkvæðislausri gagnrýni á reikningsskil þeirra félaga sem þeir
rannsaka.
Regluverkið er óskilvirkt af mörgum ástæðum og því nauðsynlegt að endurskilgreina samband
eftirlitsaðila og fyrirtækja þannig að sérfræðingarnir verði beint ábyrgir gagnvart haghöfum
(fjárfestum og öðrum lesendum ársreikning) en ekki stjórnendum fyrirtækjanna, þ.e. að styrkja
óhæði þeirra. Að hluta er hægt að ná þessu takmarki, hvað endurskoðendur áhrærir, í gegnum
störf endurskoðunarnefnda ásamt því að auka samkeppni á endurskoðendamarkaði.266

Til

viðbótar við slíkar breytingar á sambandi stjórnenda og endurskoðenda vantar tilfinnanlega, að
mati Coffee, skilvirkara eftirlit með endurskoðendum. Þeir geta ekki alfarið sinnt eftirliti með
sjálfum sér:
„The government of the professions by the professions tends to produce mainly government for the
professions.“ 267

Ekki er hægt að segja að stétt endurskoðenda hafi með sanngjörnum hætti tekið ábyrgð á röngu
og villandi áliti á endurskoðuðum ársreikningum félaga í aðdraganda Hrunsins, t.a.m. sé horft til
reikningsskila íslensku bankanna en þar voru reikningsskilin hvorki samin í samræmi við settar
reikningsskilareglur né lög. Þá voru endurskoðunarnefndir starfandi hjá öllum íslensku
viðskiptabönkunum (reyndar hjá flestum íslenskum fjármálafyrirtækjum) á árunum 2003-2008.
Frumkvæði nefndanna hvað varðar framsetningu og innihald ársreikninga var lítið sem ekkert.
Velta má fyrir sér hvort nefndirnar hafi verið „punt“ til að goðsögnin um hina „glöggu mynd“ liti
enn trúverðugar út á markaðinum? Lærdómurinn er að það skiptir engu máli hversu mikið eftirlitið
er ef það virkar aðeins í ásýnd en ekki í reynd, ef eftirlitsaðilarnir hafa hvorki frumkvæði né
hugrekki til að tjá álit byggt á eigin rannsókn er það haldlítið. Það er ekki jafnaðarmerki milli
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almennt viðurkenndu siðareglunnar; „þú skalt ekki ljúga“ og staðhæfingarinnar; „þú skalt alltaf
segja sannleikann og allan sannleikann“. Mögulega er sannleikurinn í reikningshaldslegu tilliti
afstæður og háður því sjónarhorni sem semjandinn heldur að lesandanum. Hver er ástæða þess að
endurskoðendur breyta gegn betri vitund og skorast undan því að draga fram sanna og sanngjarna
mynd af rekstri og efnahag þegar mest liggur við? Viti menn sannleikann þá getur skýringin varla
verið vanþekking. Er ástæðan blanda af skorti á siðferðisþreki og græðgi eða getur verið að
siðferðilegt mat endurskoðandans sé að samfélagslegur skaði, sem mögulega felst í því að setja
fram viðeigandi, áreiðanlegar, samanburðarhæfar og skiljanlegar upplýsingar, sé meiri en skaðinn
af því að segja ekki allan sannleikann? Sé það ástæðan þá væru það rök fyrir því að þrátt fyrir að
myndin væri görótt þá væri hún engu að síður sanngjörn m.t.t. mats á heildarhag samfélagsins.
Ástæðuna gæti líka verið að finna í aftenging dómgreindar og hreinni regluhyggja sem býður ekki
upp á möguleikann á að draga fram glögga mynd í skilningi frummyndarakanna eða einhver allt
önnur, s.s. skortur á mannkostamenntun endurskoðenda. Eitt er þó víst að misvísandi og röng
reikningsskil minna okkur á gildi þess að þekkja söguna að minnsta kosti ef við viljum læra af
mistökunum sem þar er að finna.
“Those who do not appreciate history are condemned to repeat it” 268

Þversögnin í orðinu „viðskiptasiðfræði“ (e. Business ethics) felst í því að viðfang viðskipta er
hagnaður meðan viðfang siðfræði er allt annað en hagnaður. Hlutverk endurskoðenda er erfiðara
fyrir vikið. Vandamálið er að siðlegri breytni fylgir oft lítil umbun enda talin sjálfsögð meðan
sjaldnast er refsað fyrir ósiðlega breytni. Þegar kemur að hinum frjálsa markaði þá virðist sá sem
breytir siðlega oft ekki uppskera sérlega mikið meðan skúrkurinn verður sífellt ríkari af
veraldlegum auð. Allt að einu eru heiðarleiki og hreinskilni dygðir sem innifela virði sem leiðir
þann sem býr yfir til farsældar.
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