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Ábyrgð innri endurskoðenda á ársreikningum fjármálafyrirtækja  

gagnvart íslenskum lögum 

 

 

ÚTDRÁTTUR 

Ritgerð þessi fjallar um þá ábyrgð sem innri endurskoðendur bera á ársreikningum 
fjármálafyrirtækja. Spurningin, „Hver er ábyrgð innri endurskoðenda á ársreikningum 
fjármálafyrirtækja gagnvart íslenskum lögum“ verður borin upp og svara við henni 
leitað.  

Skoðaður er uppruni þeirra réttarheimilda sem tengjast ársreikningum 

fjármálafyrirtækja og hvernig þær hafa þróast fram að þessu. Fjallað verður um hin 

leiðeinandi Basel-tilmæli með hliðsjón af efni þeirra og tilgangi en sum þeirra hafa 

verið innleidd í íslenska löggjöf á meðan önnur hafa aðeins leiðbeinandi áhrif hér á 

landi. Jafnframt verða skoðaðar ólögfestar meginreglur viðskiptalífsins og hvernig 

þær hafa áhrif á starfsemi fjármálafyrirtækja.  

Hlutverk innri endurskoðenda er skoðað náið og hvernig það tengist innra eftirliti. 

Fjallað verður um þann skýra greinarmun sem gera verður á innri endurskoðun og 

innra eftirliti en þessu tvennu er oft ruglað saman. Aðferðafræði innra eftirlits verður 

kynnt til sögunnar, meðal annars út frá þeim líkönum sem þar eru notuð. Siðferði 

kemur jafnframt við sögu enda fléttast það á marga vegu inn í stjórnunarhætti 

fyrirtækja og jafnframt þeirri ábyrgð sem stjórnendur bera á rekstri.  

Dómar sem tengjast efninu verða reifaðir stuttlega til að fá skýrari mynd af þeirri 

ábyrgð sem innri endurskoðendur kunna að bera.  

Fjármálaeftirlitið, sem eftirlitsaðili á íslenskum fjármálamarkaði, spilar stórt hlutverk, 

að fylgjast með fjármálafyrirtækjum hér á landi. Með frjálsu flæði fjármagns á 

Evrópumarkaði leitast Fjármálaeftirlitið stöðugt við að veita starfandi 

fjármálafyrirtækjum á Íslandi viðeigandi aðhald, fjármálamarkaðinum í heild til 

hagsbóta. 

Niðurstöður ritgerðarinnar sýna að ábyrgð innri endurskoðenda á ársreikningum er 

engin gagnvart íslenskum lögum.  Hins vegar full þörf er á að setja ítarlegri 

lagaramma um starfsemi innri endurskoðunar en þá einu lagagrein sem er að finna í 

settum lögum. Þrátt fyrir nokkrar úrbætur á árinu 2010 er frekari úrbóta þörf eigi innri 

endurskoðun að starfa á þeim lagagrundvelli sem endurspeglar kröfurnar sem til 

hennar eru gerðar.  
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Internal auditor‘s responsibility towards financial statements 

 according to Icelandic law 

 

ABSTRACT 

This thesis focuses on the responsibilities which internal auditors carry on annual 
reports issued by financial institutions. The question, "What is an internal auditor’s 
responsibility towards financial statements according to Icelandic law" will be 
submitted and answered. 
 
The origin of law relating to annual reports is examined and how they have evolved. 
The non-legally binding Basel recommendations will be covered, with regards to their 
content and purpose; some have been incorporated into Icelandic law, while others 
have only suggested an impact. Illicit fixed principles of business will be examined 
and how they affect financial institutions. 

 
The role of internal auditors is examined and how it relates to internal control. The 
distinction between internal audit and internal control will be discussed, but the two 
are often taken for each other. The methodology of internal control will be introduced 
with its model in mind. Morality is introduced as it touches corporate governance and 
the responsibility managers carry on a company’s operations. 
 
Rulings on the subject will be given a short session for a clearer picture of the 
responsibilities internal auditors may carry.  
 
Financial Services Authority, the supervised authority of the financial market in 
Iceland, plays an important role in monitoring the Icelandic financial institutions. With 
the free flow of capital in the European market, the FSA constantly seeks to provide 
appropriate restraints to Icelandic financial institutions, which benefits all participants 
of the market. 
 
The conclusion of the thesis is that internal auditors hold no responsibility to annual 
reports according to Icelandic law.  However, a more detailed legislation is needed to 
provide a more comprehensive legal framework for internal auditing than the single 
article of law in today’s legislation. Despite improvements in 2010, further 
improvements are needed for internal auditing to function on the legal basis that 
reflects the requirements for such designation. 
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FORMÁLI 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni undirritaðrar til ML-gráðu í lögum frá Háskólanum í 
Reykjavík. Ritgerðin var skrifuð á tímabilinu frá nóvember 2010 fram í miðjan maí 
2011. 

Einhverjum  kann að virðast innri endurskoðun þurrt og fráhrindandi efni. Þegar betur 
er að gáð er þó um spennandi heim eftirlits og áhættu að ræða. Höfundur fann fyrir 
miklum áhuga fagaðila á efni þessarar ritgerðar sem hvatt hana áfram við skrifin. 

Áhugi undirritaðrar á efninu kviknaði fyrst þegar hún starfaði hjá fjárfestingarbanka 
hér í borg sem hafði nýverið stækkað hratt á skömmum tíma. Lítið 20 manna 
verðbréfafyrirtæki varð á einu ári að 50 manna fjárfestingarbanka sem til stóð að 
stækka enn frekar. Eftirlitskerfi fyrirtækisins hafði ekki í fullu tré við vöxt  þess sem 
endaði úti á ystu nöf áhættutöku og að lokum í gjaldþroti þar sem miklar fjárhæðir 
töpuðust og fáar sem engar endurheimtur voru úr búi þess. Sú staðreynd að hófsamt 
verðbréfafyrirtæki með prýðilega rekstrarafkomu varð gjaldþrota á innan við tveimur 
árum hefur setið í mér og hvatti það mig að lokum til þessara skrifa, sem ég hef lært 
mikið af.  

Þessi ritgerð er ekki eins manns verk. Hún er mitt verk ásamt allra þeirra sem í 
kringum mig standa og hafa hvatt mig áfram við gerð ritgerðar þessarar sem og allan 
námsferil minn. 

Fjölskylda mín er stærsta gæfa mín í lífinu. Maki minn og besti vinur, Þóroddur 
Björgvinsson, fær mínar dýpstu þakkir, ást og virðingu fyrir þann stuðning, hvatningu 
og þolinmæði sem hann hefur sýnt mér. Án hans hefði þetta ekki verið mögulegt. 
Börnin mín þrjú eru botnlaus eldsneytistankur sem fylltu mína tómu tanka þegar ég 
var í sem dýpstum þankagangi í ritgerðinni. Foreldrar mínir, Leonhard Ingi 
Haraldsson og Amalía H. H. Skúladóttir hafa alltaf verið minn klettur og hér varð 
engin breyting á. Fyrir það kann ég þeim mínar dýpstu þakkir. Aðrir fjölskyldumeðlimir 
eiga þakkir skilið fyrir að sinna sálartetri mínu þegar mest á reyndi. 

Hallgrímur H. Helgason, prófarkarlesari, á einnig heiður skilinn  fyrir skjót og 
smámunalega góð störf. Jafnframt eiga Amalía móðir mín og Sigríður Hrund, mín 
besta vinkona, stóran þátt í frágangi þessarar ritgerðar en þær lásu yfir alla ritgerðina 
áður en hún fór til prófarkarlesara. Án þessara þriggja aðila væri ritgerðin ekki sú sem 
hér er lögð fram. 

Háskólinn í Reykjavík á þakkir skildar fyrir að bjóða upp á áhugavert og afar gagnlegt 
nám. Mjög hæfir kennarar og líflegir samnemendur fá þakkir fyrir skemmtilegar en um 
leið krefjandi stundir sem undirrituð lærði mikið af.  

Að lokum fær leiðbeinandi minn, Sigurður Tómas Magnússon, mínar albestu þakkir 
fyrir gagnrýna og málefnalega leiðsögn. Ennfremur fyrir að gera ríkar faglegar kröfur 
til undirritaðrar í náminu. 

Margt óvænt hefur komið upp við skrif þessarar ritgerðar, atvik sem hafa glatt 
undirritaða meira en orð fá lýst og hafa hvatt hana áfram við skrif þessi. 
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1 Inngangur 

 

Umræða um ábyrgð hefur verið hávær á undangengnum tveimur árum. 

Heimsbyggðin hefur horft upp á efnahagslegar hamfarir sem áttu rætur sínar að rekja 

til ótryggra útlána á fasteignamarkaði í Bandaríkjunum. Árið 2007 voru útlánin orðin 

að alvarlegum lausafjárskorti, þegar vanskil þeirra  jukust  stórlega í þessu stærsta 

hagkerfi veraldar. Bandarísk fyrirtæki féllu eitt af öðru og á skömmum tíma leiddi það 

til neikvæðrar lausafjárstöðu fjármálastofnana um allan heim. Íslenskt efnahagslíf fór 

ekki varhluta af þessum þrengingum.  

Með tilkomu Evrópska efnahagssamningsins (EES) árið 19921 opnuðust enn fleiri 

markaðssvæði fyrir íslenskt atvinnulíf. Íslensk fjármálafyrirtæki höfðu nú greiðan 

aðgang að lánsfjármagni á kjörum sem höfðu ekki verið í boði hérlendis og því var 

fátt sem gat hindrað þau í að sölsa undir sig nýjar markaðslendur. Árin liðu, 

fjármálafyrirtæki tútnuðu út og ársreikningar þeirra sýndu framúrskarandi rekstur og 

áhætta þeirra var ávallt talin innan ásættanlegra marka. En var sú raunin?  Hverjir 

báru ábyrgð á innihaldi þeirra ársreikninga sem bornir voru á borð?  Voru stjórnendur 

og endurskoðendur einir ábyrgir?  Áhætturnar leyndust víða eins og sýnt verður fram 

á hér á eftir. 

Í þessari ritgerð er fjallað um það lagaumhverfi sem innri endurskoðendum er búið, 

starfsemi og ábyrgð þeirra. Sérstök áhersla verður lögð á störf þeirra innan 

fjármálafyrirtækja hér á landi, einkum og sér í lagi þriggja stærstu viðskiptabankanna. 

Í þessari ritgerð verður leitað svara við eftirfarandi spurningu:   

 

Hvaða ábyrgð bera innri endurskoðendur á ársreikningum fjármálafyrirtækja gagnvart 

íslenskum lögum? 

 

 

                                                           
 

1
 Tók gildi árið 1994. 
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Ritgerðin skiptist í eftirfarandi umfjöllunarefni: 

Í 2. kafla er fjallað um réttarheimildir sem snúa að fjármálafyrirtækjum, innri 

endurskoðendum og ársreikningum. Hér er ljósi varpað á sögu endurskoðunar og í 

kjölfarið innri endurskoðunar. Fjallað verður um lögin í þeirri röð sem þau voru sett 

hér á landi á sínum tíma, allt til dagsins í dag, til að bregða betra ljósi á þróun 

laganna.  

Í 3. kafla er fjallað um Basel-reglurnar sem gilda hér á landi um áhættu og 

eiginfjárhlutfall fjármálafyrirtækja. Innri endurskoðun er samtvinnuð þeirri áhættu sem 

fjármálafyrirtæki standa frammi fyrir að taka. Álagspróf á fjármálafyrirtækin verða 

reifuð sem og niðurstöður prófana á árinu 2008.  

Í 4. kafla er fjallað um ársreikninga sem verkfæri. Hvað er ársreikningur, til hvers er 

hann, hvað á að koma fram í honum, hverjir lesa hann og hverjir bera ábyrgð á 

ársreikningi?  

Í 5. kafla er fjallað um ólögfestar meginreglur viðskiptalífsins, ýmsar innlendar og 

erlendar reglur sem hafa ekki verið lögfestar hér á landi að fullu.  

Í 6. kafla er fjallað um inna eftirlit. Greinarmunur er hér gerður á innri endurskoðun og 

ytri endurskoðun en mikill munur er á þessu tvennu. COSO-líkanið er alþekkt í heimi 

innri endurskoðunar og verður brotið til mergjar.  

Í 7. kafla er fjallað um innri endurskoðun í fjármálafyrirtækjum. Endurskoðunarnefndir 

verða kynntar til sögunnar. Jafnframt er fjallað um áhættustýringu í þessum kafla sem 

er stór hluti af innri endurskoðun.  

Í 8. kafla er fjallað stuttlega um innri endurskoðun í fjármálafyrirtækjum og horfur 

hvað hana varðar á komandi árum.   

Í 9. og síðasta kafla ritgerðarinnar birtar samandregnar niðurstöður  og svör við 

upphafsspurningunni, þ.e. hver sé ábyrgð innri endurskoðenda á ársreikningum 

fjármálafyrirtækja gagnvart íslenskum lögum.  
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2 Réttarheimildir 
 

Í íslenskri stjórnskipun gildir sú meginregla að stjórnvöld verða  að  fara að lögum og 

að aðgerðir stjórnvalda verði að hafa fullnægjandi stoð í lögum. Þessi regla er í 

íslenskum rétti kölluð lögmætisreglan.2  

Í lögmætisreglunni felast tvö óaðskiljanleg atriði. Annars vegar að ákvarðanir 

stjórnvalda megi ekki að efninu til ganga í berhögg við þær almennu réttarreglur sem 

gilda um þau málefni sem ákvörðunina varða  (formreglan). Brjóti ákvörðun þeirra  í 

bága við lög er almennt viðurkennt að ákvörðunin sé að jafnaði ógildanleg. Hins 

vegar er viðurkennt að  ákvarðanir stjórnvalda verði almennt að eiga sér stoð í lögum 

sem hafa verið samþykkt á Alþingi. Þessi regla kallast  heimildarregla, einnig þekkt 

sem lagaáskilnaðarreglan.3 

 

2.1 Upphaf réttarheimilda 

 

Fyrstu opinberu fyrirmælin um skráningu bókhalds á Íslandi er að finna í tilskipun 

Danakonungs frá árinu 1787. Tilgangur hennar var í raun að afnema þá einokun sem 

Danir höfðu haft á verslun á Íslandi í 185 undangengin ár (frá 1602 til 1787). 

Tilskipun þessi er fyrsti lagalegi grundvöllur fyrir skráningu viðskipta hér á landi, eða 

allt þar til lög um verslunarbækur voru sett árið 1911.4  Fyrsta réttarreglan sem 

tengist endurskoðun hér á landi var tilskipun um sveitastjórnir frá árinu 1872 þar sem 

gefin voru fyrirmæli um reikningshald og reikningsskil hreppsnefnda þar sem þeim 

var gert skylt að endurskoða reikninga hver síns sveitarfélags.5 Fyrsti 

yfirskoðunarmaður reikninga hér á landi var síðan ráðinn til starfa á skrifstofu 

landfógeta árið 1878, þegar Indriði Einarsson, skáld, rithöfundur og nýútskrifaður 

hagfræðingur fékk það hlutverk að endurskoða reikninga landsins. Starfsheiti hans 

                                                           
 

2
 Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis, Aðdragandi og orsakir falls  íslensku bankanna, 5. bindi, 16. kafli. 

Almennt um lögmætisregluna. Reykjavík, 2010, bls. 153. 
3
 Sama heimild, bls. 153. 

4
 Stefán Svavarsson, „Þróun löggjafar um reikningsskil fyrirtækja“, Félag löggiltra endurskoðenda, 16. júlí 1995. 

Sótt af vef félagsins 28. október 2010 http://www.fle.is/frettir_og_utgafa/afmaelisrit_fle_1935-
1995/?ew_news_onlyarea=content2&ew_news_onlyposition=2&cat_id=16721&ew_2_a_id=80719.  
5
 Ólafur Jón Ísberg,  „Brautryðjandi í endurskoðun“. Morgunblaðið, 2. júní 1996.  

Sótt af vef Morgunblaðsins http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=252600  28. okt. 2010. 

http://www.fle.is/frettir_og_utgafa/afmaelisrit_fle_1935-1995/?ew_news_onlyarea=content2&ew_news_onlyposition=2&cat_id=16721&ew_2_a_id=80719
http://www.fle.is/frettir_og_utgafa/afmaelisrit_fle_1935-1995/?ew_news_onlyarea=content2&ew_news_onlyposition=2&cat_id=16721&ew_2_a_id=80719
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=252600
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var fyrst um sinn „revisor“ upp á dönskuna og hefur hans síðar verið minnst sem 

fyrsta endurskoðanda landsins. Hann sinnti þessu starfi allt til ársins 1918. Orðið 

endurskoðandi festist þó ekki í sessi fyrr en á árunum 1920 til 1930. Árið 1924 var 

fyrsta endurskoðendaskrifstofan stofnuð hér á landi, af Niels Manscher og Birni E. 

Árnasyni. 6 

Hér á eftir verður tæpt á þeim íslensku réttarheimildum og leikreglum sem lúta að 

ársreikningum fjármálafyrirtækja, ábyrgð og áritun á þá, allt frá settum lögum til 

leiðbeinandi tilmæla.  

 

2.1.1 Lög nr. 2/1995 um hlutafélög 

 

Hlutafélagalög nr. 77/1921 voru fyrsta íslenska réttarheimildin um hlutafélög og giltu 

þau fram til ársins 1980.7  Þau byggðu að miklu leyti á danskri fyrirmynd frá árinu 

1917.   Skortur á löggjöf um hlutafélög fram að þeim tíma hafði þó ekki komið í veg 

fyrir að stofnuð væru félög í hlutafélagaformi á Íslandi, sbr. Ísfélag Vestmannaeyja 

(stofnað í des. 1901) og Slippfélagið (stofnað í mars 1902). Lítil áhersla var lögð á 

reikningsskil í þessum lögum, en þeirra var eingöngu getið í 33. gr. laganna sem var 

svohljóðandi: „Gera skal reikning yfir tekjur og gjöld hlutafélags ár hvert og 

efnahagsreikning svo tímanlega að hann verði endurskoðaður áður en ársfundur er 

haldinn."8  Þótti það tæmandi reikningsskilaumfjöllun á þeim tíma.  

Í núgildandi lögum um hlutafélög er kveðið á um ábyrgð á ársreikningi, nánar tiltekið í 

3. mgr. 68. gr. hlutafélagalaga, þar sem segir:   

                                                           
 

6
 Sama heimild. 

7 Gylfi Magnússon „Markaður verður til: Saga íslenska hlutabréfamarkaðarins“ bls. 6, Hagfræðistofnun Íslands 

2007. Sótt af vef Hagfræðistofnunar http://www.ioes.hi.is/publications/rseries/R0701.pdf 10. nóv. 2010.  
8
 Félag löggiltra endurskoðenda, Þróun löggjafar um reikningsskil fyrirtækja.  

  Sótt af vef félagsins  http://www.fle.is/frettir_og_greinar/afmaelisrit_fle_1935-
1995/?ew_news_onlyarea=content2&ew_news_onlyposition=2&cat_id=16721&ew_2_a_id=80719  26. 
október 2010. 

http://www.ioes.hi.is/publications/rseries/R0701.pdf
http://www.fle.is/frettir_og_greinar/afmaelisrit_fle_1935-1995/?ew_news_onlyarea=content2&ew_news_onlyposition=2&cat_id=16721&ew_2_a_id=80719
http://www.fle.is/frettir_og_greinar/afmaelisrit_fle_1935-1995/?ew_news_onlyarea=content2&ew_news_onlyposition=2&cat_id=16721&ew_2_a_id=80719
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„Félagsstjórn skal annast um að nægilegt eftirlit sé haft með bókhaldi og meðferð 

fjármuna félagsins. Framkvæmdastjóri skal sjá um að bókhald félagsins sé fært í 

samræmi við lög og venjur og meðferð eigna félagsins sé með tryggilegum hætti.“
9
 

Þessi grein er í fullu samræmi við ábyrgð á ársreikningum sbr. lög um ársreikninga 

sem fjallað verður um hér í kafla 2.1.4.  

Ný hlutafélagalög  nr. 32/1978 tóku gildi árið 1980.10  Þau voru samin í þeim tilgangi 

að uppfylla skilyrði þágildandi skattalaga um tekjuskatt og eignarskatt nr. 40/1978.11  

Reglan um jafnræði hluthafa var þá í fyrsta sinn lögleidd, en með 2. mgr., 20. gr. (sbr. 

12. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög) er mælt fyrir um að allir hlutir skuli hafa jafnan 

rétt í félaginu. Jafnframt er skýrt kveðið á um endurskoðunarskyldu félagsins. 

Mikilvægasta breyting hinna nýju laga var sú að bætt var við sérstökum kafla um 

ársreikninga sem gaf lesendum ársreiknings þess mun betri mynd af stöðu félagsins. 

Hann fól í sér ítarleg ákvæði um samsetningu og efnisinnihald ársreikninga en fram 

að þessu höfðu engin lög verið sett um þetta efni. Bókhaldsdeildir fyrirtækja höfðu 

notast við skýringar og leiðbeiningar löggiltra endurskoðenda hvað þetta varðar 

ásamt góðri reikningsskilavenju.12 Þessi kafli var síðan aftur tekinn úr lögunum þegar 

þau voru endurskoðuð árið 1994.  

Með gildistöku núgildandi hlutafélagalaga var hlutafélögum skipt í tvennt. 

Hlutafélagalög nr. 2/1995 áttu nú við félög sbr. 1.-4. mgr. 1. gr. hlutafélagalaganna 

(hfl.) á meðan einkahlutafélög nr. 138/1994 áttu við félög sbr. 1.–3. mgr. 1. gr. 

einkahlutafélagalaganna (ehfl). Einkahlutafélögin verða ekki til umfjöllunar hér enda 

er hér fjallað fyrst og fremst um stærri félög.  

   

2.1.2 Lög nr. 79/2008 um endurskoðendur 

 

Í tímans rás urðu verulegar breytingar á stjórnarháttum landsins, fyrst með þingræði 

árið 1904 og ekki síður með fullveldi Íslands árið 1918. Lög nr. 9/1926, sem samþykkt 

                                                           
 

9
 Lög nr. 2/1995 um hlutafélög. 

10
 Páll Skúlason, Lög um hlutafélög með skýringum. Reykjavík 1994, bls. 7. 

11
 Stefán Svavarsson, Þróun löggjafar um reikningsskil fyrirtækja. 

12
 Sama heimild. 
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voru frá Alþingi 15. júní sama ár, marka tímamót í sögu bókhalds og endurskoðunar á 

Íslandi en þau eru fyrsta réttarheimildin hér á landi sem þá gilti um löggilta 

endurskoðendur.13  Þessi lög hafa þrívegis verið endurútgefin  frá þeim tíma, með 

mismunandi áherslum á  aukna menntun og lögverndun stéttarinnar.  

Nú eru í gildi lög nr. 79/2008 um endurskoðendur en þau tóku gildi 1. janúar 2009. 

Þau voru sett í þeim tilgangi að innleiða 8. tilskipun Evrópusambandsins um 

lögboðna endurskoðun ársreikninga og samstæðureikninga. Þau gera mun ríkari 

kröfur til löggiltra endurskoðenda um menntun, gæðamál, ábyrgð og eignarhald 

þeirra í fyrirtækjum. Í lögunum eru  jafnframt þau nýmæli að alþjóðlegir 

endurskoðunarstaðlar eru lögteknir, en skv. 31. gr. skulu endurskoðendur rækja störf 

sín í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla og alþjóðlega staðla um 

gæðaeftirlit sem teknir hafa verið upp í íslenskan rétt.14  

 

2.1.3 Lög nr. 145/1994 um bókhald 

 

Lög nr. 62/1938 um bókhald eru fyrstu lög þess efnis  sem samþykkt voru frá Alþingi 

en tilgangur þeirra var að laga íslensku löggjöfina að þeim aðferðum sem iðkuð voru 

við færslu bókhalds. Í þeim var m.a. fyrsta efnisreglan í íslenskri löggjöf um skráningu 

efnahagsliða. Ekki var ítarlega fjallað um reglur um gerð ársreikninga í fyrstu 

ársreikningalögunum sem samin voru að miklu leyti að norrænni fyrirmynd.15   Lögin 

um bókhald giltu til ársins 1968 er lög nr. 51/1968 leystu þau eldri af hólmi eftir miklar 

breytingar á atvinnu- og viðskiptaháttum Íslendinga. Í nýju lögunum voru mun skýrari 

fyrirmæli um færslu upplýsinga um rekstur og efnahag en í fyrstu bókhaldslögunum, 

meiri kröfur voru gerðar til ítarlegs bókhalds, ásamt því að fleiri aðilar voru gerðir 

                                                           
 

13
Sigurður Tómasson, „Fyrstu ár endurskoðunar og menntamálin“, Félag löggiltra endurskoðenda, 16. júlí 1995 

Sótt af vef félags löggiltra endurskoðenda 
http://www.fle.is/um_endurskodun/fyrstu_ar_endurskodunar/?ew_news_onlyarea=content2&ew_news_only
position=2&cat_id=16671&ew_2_a_id=80714   16. nóvember 2010. 
14

 Þórir Ólafsson, „FLE 75 ára“. Afmælisblað Félags löggiltra endurskoðenda 2010, bls. 4. Sótt af vef félagsins 
http://www.fle.is/fle/upload/files/frettir/2010_juni_fle_afmaelisblad.pdf  16. nóvember 2010. 
15

 Félag löggiltra endurskoðenda. Þróun löggjafar um reikningsskil fyrirtækja. Sótt af vef félagsins 
http://www.fle.is/frettir_og_greinar/afmaelisrit_fle_1935-
1995/?ew_news_onlyarea=content2&ew_news_onlyposition=2&cat_id=16721&ew_2_a_id=80719  24.október 
2010. 

http://www.fle.is/um_endurskodun/fyrstu_ar_endurskodunar/?ew_news_onlyarea=content2&ew_news_onlyposition=2&cat_id=16671&ew_2_a_id=80714
http://www.fle.is/um_endurskodun/fyrstu_ar_endurskodunar/?ew_news_onlyarea=content2&ew_news_onlyposition=2&cat_id=16671&ew_2_a_id=80714
http://www.fle.is/fle/upload/files/frettir/2010_juni_fle_afmaelisblad.pdf
http://www.fle.is/frettir_og_greinar/afmaelisrit_fle_1935-1995/?ew_news_onlyarea=content2&ew_news_onlyposition=2&cat_id=16721&ew_2_a_id=80719
http://www.fle.is/frettir_og_greinar/afmaelisrit_fle_1935-1995/?ew_news_onlyarea=content2&ew_news_onlyposition=2&cat_id=16721&ew_2_a_id=80719
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bókhaldsskyldir. Í þessum lögum gaf fyrst að líta fyrirmæli um form og efnisinnihald 

ársreikninga.16  Bókhaldslögin frá árinu 1968 eru ekki síður merkileg fyrir þær sakir 

að hugtakið „góð reikningsskilavenja“ var þar fyrst skilgreind í norrænni löggjöf en 

hugtakið hafði hvergi annars staðar á Norðurlöndunum verið lögfest fram að þessu. 

Þarna var lagður grunnur að því hve miklar kröfur eru gerðar í íslenskum lögum um 

ársreikninga umfram það sem gert er í öðrum norrænum lögum um sama efni.17   

Hugtakið góð reikningsskilavenja hefur verið skilgreint af Félagi löggiltra 

endurskoðenda sem „samheiti yfir þær aðferðir sem sérhæfðir og samviskusamir 

kunnáttumenn á sviði reikningshalds beita á hverjum tíma við gerð reikningsskila.“18 

 

2.1.4 Lög nr. 3/2006 um ársreikninga 

 

Fyrstu lögin um ársreikninga nr. 144/1994 voru samþykkt í árslok 1994. Þau voru sett 

á grundvelli tveggja félagatilskipana Evrópusambandsins, nr. 4 um ársreikninga 

félaga annars vegar og nr. 7 um samstæðuskil hins vegar.19  Sem aðildarríki að 

samningnum um Evrópska efnahagssvæðið bar Íslandi að samræma löggjöf sína 

ákvæðum tilskipana ESB á þessu sviði. Fram að þeim tíma hafði ársreikningalöggjöf 

verið hluti af lögum um hlutafélög 32/1978, XI. kafli.  Í hinum nýju lögum nr. 3/2006 

eru eldri ársreikningalögin samræmd enn frekar reglum Evrópusambandsins á þessu 

sviði, meðal annars  með þeim hætti að félög á skipulegum verðbréfamarkaði beiti 

alþjóðlegum reikningsskilastöðlum við gerð ársreikninga sinna. Með gildistöku nýju 

ársreikningalaganna bættust Íslendingar í hóp þeirra þjóða sem ganga lengst við að 

fylgja samþykktum Evrópusambandsins að þessu leyti.20  

Ábyrgð endurskoðenda gagnvart ársreikningum er skilgreind í IX. kafla 

ársreikningalaga nr. 3/2006. Í 1. mgr. 102. gr. segir orðrétt:  „Endurskoðendur eða 

                                                           
 

16
 Sama heimild. 

17
 Stefán Svavarsson, „Þróun löggjafar um reikningsskil fyrirtækja“. 

18
 Frumvarp nr. 46. til laga um breyting á lögum nr. 51/1968 um bókhald. Athugasemdir FLE við frumvarpið. 

Sótt af vef Alþingis, http://www.althingi.is/altext/115/s/0046.html  18. apríl 2011. 
19

 Ræða þáverandi fjármálaráðherra Geirs H. Haarde, fundur um ársreikninga 23. apríl 2003. Sótt af vef 
fjármálaráðuneytisins http://www.fjarmalaraduneyti.is/radherra/fyrri-radherrar/GHH/nr/601 4. nóv. 2010. 
20

 Sigurður Þórðarson, „Innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla á Íslandi“. Skýrsla Ríkisendurskoðunar, bls. 5. 
Sótt af vef http://www.rikisend.is/fileadmin/media/skyrslur/reikningsskilastadlar-erindi-sth.pdf  4. nóv. 2010. 

http://www.althingi.is/altext/115/s/0046.html
http://www.fjarmalaraduneyti.is/radherra/fyrri-radherrar/GHH/nr/601
http://www.rikisend.is/fileadmin/media/skyrslur/reikningsskilastadlar-erindi-sth.pdf
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skoðunarmenn skulu endurskoða ársreikninginn í samræmi við góða 

endurskoðunarvenju og í því sambandi kanna bókhaldsgögn félagsins og aðra þætti 

er varða rekstur þess og stöðu.“ 

Ríkisendurskoðun skilgreinir hugtakið um góða endurskoðunarvenju á eftirfarandi 

hátt: „Góð endurskoðunarvenja (generally accepted auditing standards) er ekki 

skilgreind í íslenskum lögum en litið er svo á að hún skírskoti til útgefinna reglna 

félags löggiltra endurskoðenda, alþjóðlegra endurskoðunarstaðla (IFAC)21 og 

endurskoðunarstaðla alþjóðasamtaka ríkisendurskoðana (INTOSAI)22“.23   

Endurskoðendum ber ennfremur skylda til að láta í ljós faglegt álit sitt á ársreikningi, 

sbr. 104. gr. ársreikningalaganna, um hvort hann sé saminn í samræmi við ákvæði 

laga og settar reikningsskilareglur. Það gera þeir með áritun sinni. Þeim ber 

ennfremur skylda til að skila stjórn fyrirtækis og hluthöfum þess greinargerð um 

endurskoðun ársreikningsins, þ.e. um það hvort hann hafi að geyma þær upplýsingar 

sem honum er ætlað. Hér er lögð áhersla á að frá þeim  tímapunkti sem 

endurskoðandi hefur áritað ársreikning og skilað inn greinargerð um hann er hann 

ábyrgur fyrir því að innihald ársreikningsins endurspegli raunverulega afkomu 

félagsins.24   

Endurskoðandi brýtur gegn ársreikningalögum skv. 3. tölulið 123. gr. 

ársreikningalaganna ef hann áritar, athugasemdalaust, ársreikning með röngum 

upplýsingum. Þar segir: „Ef þeir með áritun sinni gefa rangar eða villandi upplýsingar 

eða láta hjá líða að geta um mikilsverð atriði er snerta rekstrarafkomu eða efnahag 

félagsins.“25  

 

2.1.5 Lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki 

 

                                                           
 

21
 International Federation of Accountants – IFAC. 

22
 International Organization of Supreme Audit Institutions – INTOSAI. 

23
 Ríkisendurskoðun, Skilgreining á góðri endurskoðunarvenju. Sótt af heimasíðu Ríkisendurskoðunar 14. 

desember.2010  http://www.rikisendurskodun.is/um-
okkur/ordasafn/?tx_browser_pi1%5BazTab%5D=G&cHash=323e162c90  
24

 RNA, 7. bindi, kafli 22.8, bls. 333. 
25

 Sama heimild, bls. 333. 

http://www.rikisendurskodun.is/um-okkur/ordasafn/?tx_browser_pi1%5BazTab%5D=G&cHash=323e162c90
http://www.rikisendurskodun.is/um-okkur/ordasafn/?tx_browser_pi1%5BazTab%5D=G&cHash=323e162c90
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Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 eru í gildi hér á landi. Í 1. gr. þeirra segir: 

Tilgangur laga þessara er að tryggja að fjármálafyrirtæki séu rekin á heilbrigðan og 

eðlilegan hátt með hagsmuni viðskiptavina, hluthafa, stofnfjáreigenda og alls 

þjóðarbúsins að leiðarljósi.  

Lög þessi gilda um innlend fjármálafyrirtæki og um starfsemi erlendra 

fjármálafyrirtækja hér á landi. Með fjármálafyrirtæki er í lögum þessum átt við fyrirtæki 

sem fengið hefur starfsleyfi skv. 6. gr., sbr. 4. gr.  

 

2.1.5.1 Aukin áhætta með víðtækari starfsemi 

 

Í lögum um fjármálafyrirtæki eru gerðar ríkari og víðtækari kröfur til fjármálafyrirtækja 

og stjórnenda þeirra en almennt eru gerðar til fyrirtækja hér á landi.26 Á það jafnt við 

kröfur er lúta að sjálfu fyrirtækinu, trúverðugleika stjórnandans sem og faglegu  hæfi  

hans, þ.e. menntun, starfsreynslu hans og að starfsferill hans sé þeim hætti að hann 

geti gegnt stöðu sinni á trúverðugan hátt. Sem dæmi má nefna að starfsskilyrðum, 

starfsemi og starfsheimildum fjármálafyrirtækja eru gerð ítarlegri skil en almennt er 

gert í hlutafélagarétti, enda hafa hagsmunir almennings og stöðugleiki 

fjármálakerfisins verið hafðir að leiðarljósi þegar kemur að lagasetningu 

fjármálafyrirtækja á Íslandi. Jafnframt er meðferð á eignarhlutum fjármálafyrirtækja 

gerð ítarleg skil, sem og meðferð eigin fjár,  ársreikningum og eftirliti með 

fjármálastarfsemi í lögum um fjármálafyrirtæki. Ljóst er að keðjuverkandi gjaldþrot 

fjármálafyrirtækja getur enda haft geigvænlegar afleiðingar fyrir efnahag landsins. 

Lögum um fjármálafyrirtæki hefur verið breytt nokkrum sinnum, enda nauðsynlegt að 

löggjöfin fylgi  þeirri þróun sem verður á markaðnum.27  Lagabreytingarnar hafa að 

mestu falist í innleiðingu EES tilskipana og aðlögun að þeirri löggjöf sem gildir í 

Evrópu. Þau sjónarmið sem þar ríkja lúta fyrst og fremst að samkeppnisstöðu 

íslenskra fjármálafyrirtækja á Evrópska efnahagssvæðinu, í þeim tilgangi að skapa 

einsleitni og gagnkvæm starfsskilyrði fyrir fjármálafyrirtæki.28 

                                                           
 

26
 FME, Mat á hæfi innheimtuaðila, Sótt af vef FME, http://www.fme.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6101, 7. maí 

2011. 
27

 RNA, kafli 16.9.3, bls. 154. 
28

 Sama heimild, kafli 15.2, bls. 11. 

http://www.fme.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6101
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Þó var ekki gerð jafn rík krafa til fjármálafyrirtækja í íslenskri löggjöf og gert var í 

löggjöf Evrópusambandsins, en Ísland er ekki skuldbundið til að auka starfsheimildir 

fjármálafyrirtækjanna EES-samningsins vegna, heldur vegna samræmingar á löggjöf 

Evrópumarkaðarins út frá samkeppnissjónarmiði29 og samræmingar Evrópumarkaðar 

sem eins fjármálamarkaðar. MiFID-tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins um gegnsæi 

í fjármálafærslum30 lagði hornstein að samræmingu Evrópumarkaðar en henni var 

ætlað að fjarlægja markaðshindranir milli landa, efla samkeppni, jafna 

samkeppnisskilyrði og tryggja fjárfestavernd um allt Evrópska efnahagssvæðið.31   

RNA lét gera úttekt á innleiðingu afleiddrar EES-löggjafar í íslenskan rétt. Náði hún til 

20 tilskipana og reglugerða á sviði fjármálamarkaðarins. Niðurstöður úttektarinnar eru 

þær að samræmd löggjöf Evrópusambandsins þegar kemur að fjármálamarkaðinum 

byggist oft á reglum um lágmarkssamræmingu. Sú úttekt leiddi í ljós að EES-

samningurinn kom ekki í veg fyrir að gerðar yrðu ríkari kröfur til innlendra 

fjármálafyrirtækja en gerðar voru hér á landi. Þó voru almennt ekki nýttar heimildir 

Evrópulöggjafarinnar til að gera strangari kröfur til fjármálafyrirtækja hér á landi en 

almennt í Evrópu.32  Þegar umræður á Alþingi og lögskýringargögn eru skoðuð vegna 

frumvarps til laga nr. 161/2002  kemur í ljós að íslensk stjórnvöld töldu að strangari 

löggjöf um fjármálafyrirtæki myndi hafa hamlandi samkeppnisáhrif á íslensk 

fjármálafyrirtæki á alþjóðavettvangi. Séríslensk ákvæði voru talin óþörf enda mörkuðu 

íslensk stjórnvöld meðvitað þá stefnu að búa innlendum fjármálastofnunum það 

lagaumhverfi sem reglur Evrópusambandsins og EES-samningurinn innihéldu.33   

Stjórnendur íslenskra fjármálafyrirtækja beittu sér jafnframt sjálfir gegn strangari 

löggjöf á þessu sviði í gegnum ýmis hagsmunafélög aðila á fjármálamarkaði.34  Með 

innleiðingu á regluverki Evrópusambandsins í kjölfar aðildar Íslands að EES–

samningnum jukust starfsheimildir viðskiptabanka og sparisjóða umtalsvert hér á 

                                                           
 

29
 Sama heimild, kafli 15.2, bls. 12. 

30
 Markets in financial instruments Directive, nr. 2004/39/EC. Sótt af vef Evrópusambandsins, 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Smernice_MiFID_pdf.pdf, 5. maí 2011. 
31

 Haraldur I. Birgisson, Viðskiptaráð, Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lagaákvæðum um 
fjármálafyrirtæki o.fl. Sótt af vef Viðskiptaráðs, http://www.vi.is/files/645841823MiFID%20umsagnir.pdf,   
5. maí 2011. 
32

 RNA, kafli 15.2, bls. 16. 
33

 Sama heimild, bls. 16. 
34

 Sama heimild, kafli 15.2, bls. 11.  

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Smernice_MiFID_pdf.pdf
http://www.vi.is/files/645841823MiFID%20umsagnir.pdf
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landi sem aftur jók á samkeppnishæfni þeirra á alþjóðavettvangi.35   Íslensk stjórnvöld 

gáfu þannig innlendum bönkum lausari tauminn til að stunda áhættusamari 

fjárfestingar en áður hafði þekkst. Dæmi um aukna áhættu í starfsemi bankanna er 

að lánasamningar og kúlubréf (skuldabréf með einum gjalddaga) voru í auknum  

mæli notuð í stað hefðbundinna skuldabréfa, lánasamningar njóta ekki sömu 

fullnusturéttinda og skuldabréf gagnvart íslenskum lögum falli þeir á gjalddaga. 

Lántakinn var í ríkari mæli einkahlutafélag í stað einstaklings og í apríl 2008 námu 

slíkar lánveitingar 46% af heildarútlánum bankanna.36  Stór áhættuskuldbinding  

bankanna, sú samþjöppun sem átti sér stað þegar fáir lántakar lágu að baki stórum 

útlánum, er annað dæmi úr starfsemi bankanna sem verulega jók á áhættustig og dró 

úr greiðsluhæfi þeirra. Færi slíkur skuldari í þrot hefði það verulega neikvæð áhrif á 

lánasafn bankans og eiginfjárhlutfall hans (CAD-hlutfall). RNA fjallaði sérstaklega um 

þessa tegund áhættu en þar segir orðrétt:    

Með stórum áhættum er átt við útlán og aðra áhættu banka gagnvart einum viðskiptavini 
eða fleiri tengdum viðskiptavinum, sem nema 10% eða meira af eiginfjárgrunni 
fjármálafyrirtækis. Slíkar áhættur mega ekki fara yfir 25% af eiginfjárgrunni 
fjármálafyrirtækis. Sjá 30. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og reglur FME nr. 
216/2007.

37
   

 

FME hafði heimild til að gera ríkari kröfur um eiginfjárhlutfall bankanna (CAD-hlutfall) 

vegna aukinnar áhættutöku í rekstri, sbr. 2., 3. og 4. gr. reglna nr. 530/2004. Sú 

heimild var hins vegar aldrei nýtt, samkvæmt skýrslu  RNA.38  Nánar verður fjallað 

um niðurstöður álagsprófana í kafla 3.4 síðar í þessari umfjöllun.  

 

Þessu til viðbótar kom í ljós að tryggingataka íslensku bankanna var með öðrum 

hætti en tryggingataka erlendra banka á árunum 2004–2008. Tryggingar erlendu 

bankanna sem stóðu að baki útlánasöfnum til  viðskiptavina þeirra voru mun staðlaðri 

og sérhæfðari en hér á landi. Með stöðluðum vinnubrögðum minnkar áhætta við 

mistök og vangá til muna enda liggur vinnuferlið við útlán ljóst fyrir. Í skýrslu RNA 

                                                           
 

35
 Sama heimild, kafli 15.3.1, bls. 12.  

36
 Sama heimild, kafli 15.7, bls. 40. 

37
 Sama heimild, kafli 16.4.2.4, bls. 78.  

38
 Sama heimild, 1. bindi, kafli 2. bls. 34. 
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kemur fram: „Erlendis var jafnan hægt að einangra útistandandi lán og tilheyrandi 

tryggingar á viðkomandi sviði og horfa á söfn mismunandi skuldbindinga og eigna 

þeirra. Lánin og tryggingarnar á hverju og einu safni væru þar mun staðlaðri og 

sérhæfðari en hér á landi.“39 Í skýrslu RNA má greina ástæðu mismunarins að 

einhverju leyti til hlutfallslegrar smæðar í íslensku atvinnulífi í samanburði við önnur 

lönd og að í íslenskum félögum eru rekin félög á helstu hefðbundnu sviðum 

atvinnurekstrar.40 Þannig hurfu bankarnir smám saman frá stöðluðu og einsleitu 

tryggingaformi sem endurspeglaði þá eign sem stóð að baki þeirri skuld sem stofnað 

hafði verið til. Í staðinn urðu til samningar með ólíku formi og aukinni áhættu þar sem 

horfið hafði verið frá hinu örugga, margnotaða lánaformi. Í kjölfarið var allt 

utanumhald og eftirlit með útlánum flóknara og  fylgdi ekki eftir útlánavexti íslensku 

bankanna.41  

Sú löggjöf sem íslenskum fjármálafyrirtækjum var búin var ekki til þess fallin að búa 

þau betur undir áföll sem geta dunið á slíkri starfsemi. Fall þeirra varð því enn 

stórkostlegra þegar fall tveggja bandarískra viðskiptarisa, fjárfestingabankans 

Lehman Brothers og stærsta tryggingarfyrirtækis Bandaríkjanna, AIG (American 

International Group) skók hinn alþjóðlega fjármálaheim í október 2008 í kjölfar 

undirmálslánakreppunnar þar í landi. Afleiðinga bandarísku húsnæðisbólunnar gætti 

út um allan heim en íslenska fjármálaumhverfið var komið í verulega hættu talsvert 

áður en til þeirra atburða kom. Rannsóknir hafa leitt það í ljós að eiginfjárhlutfall eins 

þriggja stærstu viðskiptabankanna sem störfuðu á íslenskum markaði var komið undir 

8% lágmarkseiginfjárhlutfall í árslok 2007, sem fjármálafyrirtækjum er skylt að 

uppfylla sbr. 84. gr. laga um fjármálafyrirtæki.   

 

2.1.5.2 Innri endurskoðunardeild – auknar kröfur 

 

Í dag skulu öll fjármálafyrirtæki hafa innri endurskoðunardeild, sbr. 1. mgr. 16. gr. 

laga nr. 161/2002 sem segir orðrétt: „Í fjármálafyrirtæki skal starfa 

                                                           
 

39
 Sama heimild, kafli 15.5.2, bls. 28. 

40
 Sama heimild, kafli 15.5.2, bls. 28. 

41
 Sama heimild, 1. bindi, kafli 2, bls. 31. 



17 
 

endurskoðunardeild sem annast innri endurskoðun...“42 Óhæði deildarinnar skiptir 

sköpum í skipulagi fjármálafyrirtækisins, sem og í öllum störfum hennar. Fram kemur 

að hún skuli vera hluti af eftirlitskerfi fyrirtækisins og gera stjórn þess og 

endurskoðunarnefnd grein fyrir starfsemi sinni. 1. málsgrein 16. greinar laganna er 

svohljóðandi: 

Í fjármálafyrirtæki skal starfa endurskoðunardeild sem annast innri endurskoðun. Innri 
endurskoðunardeild skal starfa óháð öðrum deildum í skipulagi fjármálafyrirtækis og er 
hún hluti af skipulagi þess og þáttur í eftirlitskerfi þess. Starfsmenn innri 
endurskoðunardeildar skulu sameiginlega búa yfir nægjanlegri þekkingu og reynslu til 
þess að takast á við verkefni deildarinnar og skal starfsmannafjöldinn endurspegla stærð 
fjármálafyrirtækis og starfsemi þess. Starfsmenn innri endurskoðunardeildar mega ekki 
vera hluthafar í viðkomandi fjármálafyrirtæki. Heimilt er að kveða nánar á um starfsemi 
innri endurskoðunardeildar í reglugerð.

43
 

 

Hér er tilgreindur fjöldi starfsmanna innri endurskoðunardeildar sem er breyting frá 

því sem áður var. Miklu máli skiptir að innan fjármálafyrirtækja starfi deild, í hlutfalli 

við stærð þeirra  og starfsemi, sem ræður við þau verkefni sem henni eru falin. En sú 

þekking sem starfsmenn hennar skulu í sameiningu búa yfir skiptir ekki síður máli.44 

Starfsmenn innri endurskoðunardeildar fjármálafyrirtækis verða að geta metið áhættu 

fyrirtækisins, sinnt eftirlitshlutverki sínu og veitt stjórnendum þess leiðbeinandi 

ráðgjöf, út frá faglegri þekkingu sinni og hæfni. Þeim  er ekki ætlað að sinna störfum 

samhliða fyrir önnur fyrirtæki. Nánar verður fjallað um endurskoðunardeildir 

fjármálafyrirtækja í kafla 7.8 síðar í þessari ritgerð. 

Breytingin hvað varðar  fjölda og kröfur til innri endurskoðenda er einnig mjög til bóta 

en þó er afar gagnrýnivert að ekki skuli gerð sú krafa til forstöðumanns innri 

endurskoðunardeildar að hann hafi prófgráðu í innri endurskoðun, sbr. Alþjóðastaðla 

um innri endurskoðun.45  Í 16. gr. laga um fjármálafyrirtæki segir jafnframt:  „Stjórn 

fjármálafyrirtækis skal ráða forstöðumann endurskoðunardeildar fyrirtækis sem fer 

með innri endurskoðun í umboði hennar. Hann skal hafa sérþekkingu á sviði innri 

endurskoðunar, hafa lokið háskólaprófi sem nýtist í starfi og búa yfir nægilegri reynslu 

                                                           
 

42
 Lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.  

43
 1. mgr. 16. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. 

44
 Hér er vísað til Proficiency-staðals nr. 1210 A2 og A3 úr Alþjóðastöðlum um innri endurskoðun, 

http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/standards/standards-items/?C=3093&i=8247 . 
45

 Sama tilvísun.  

http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/standards/standards-items/?C=3093&i=8247
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til þess að geta sinnt starfi sínu.“46  Við samningu breytingafrumvarpsins gerði Félag 

um innri endurskoðun athugasemd við hæfisskilyrði forstöðumanns, enda „...er innri 

endurskoðun starfsgrein með eigin fagfélög og alþjóðasamtök, um hana gilda 

sérstakar siðareglur. Siðareglurnar gilda jafnframt um þá sem lokið hafa alþjóðlegum 

prófum í innri endurskoðun óháð því hvort þeir eru félagar í samtökunum.“47  

Forstöðumaður deildarinnar ber mikla ábyrgð og eðlilegt er að til hans séu gerðar 

ríkari kröfur en til annarra starfsmanna deildarinnar. Hann skal uppfylla skilyrði 

hliðstæð þeim sem er að finna í 52. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, sem 

fjalla um hæfisskilyrði stjórnar og framkvæmdastjóra. Lúta þau að greiðsluforræði 

forstöðumanns deildarinnar, hvort hann hafi hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað 

samkvæmt almennum hegningarlögum, samkeppnislögum, lögum um hlutafélög, 

lögum um einkahlutafélög, lögum um bókhald, lögum um ársreikninga, lögum um 

gjaldþrotaskipti o.fl., ákvæðum laga um staðgreiðslu opinberra gjalda, svo og 

sérlögum sem gilda um fjármálafyrirtæki sem lúta opinberu eftirliti sem 

fjármálastarfsemi.48  FME hefur jafnframt gefið út leiðbeinandi tilmæli 3/2010 um hæfi 

lykilstarfsmanna til þess að athuga m.a. hæfi forstjóra og stjórnarnmanna 

eftirlitsskyldra aðila auk þess sem sértækar ráðstafanir eru gerðar hjá FME á árunum 

2010–2011 vegna athugunar á hæfi stjórnarmanna.49 Rétt er að vekja athygli á því 

að reglurnar eru aðeins leiðbeinandi, þær eru hvorki lög né reglur í eðli sínu. 

Hugtakið lykilstarfsmaður er nánar skilgreint í lögum um fjármálafyrirtæki sem 

„Einstaklingur í stjórnunarstarfi, annar en framkvæmdastjóri, sem hefur umboð til að 

taka ákvarðanir sem geta haft áhrif á framtíðarþróun og afkomu fyrirtækisins.“50 

Til að undirstrika mikilvægi deildarinnar og það hlutverk sem forstöðumaður hennar 

gegnir er stjórn fyrirtækisins skylt að taka athugasemdir forstöðumanns fyrir sem 

hann metur mikilvægar á stjórnarfundum og hefur hann jafnframt rétt til setu á þeim 

                                                           
 

46
 16. gr. laga nr. 161/2002.  

47
 Innsent erindi Félags um innri endurskoðun vegna frumvarpsgerðar til laga nr. 75/2010, lög um breytingar á 

lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 
.http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=138&malnr=343&dbnr=1087&nefnd=v . 
48

 Lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. 
49

 Rúnar Guðmundsson, Erindi um stjórnarhætti og áherslur við eftirlitsskylda fjármálastarfsemi, Innri 
endurskoðunardagurinn 25.mars 2011 á vegum Félags um innri endurskoðun. Sótt af vef félagsins 
http://www.fie.is/2011/2011_03_25_RG_Innri_endurskodunardagurinn.pdf  4. apríl 2011. 
50

 8. töluliður, 1. gr. a) laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. 

http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=138&malnr=343&dbnr=1087&nefnd=v
http://www.fie.is/2011/2011_03_25_RG_Innri_endurskodunardagurinn.pdf
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stjórnarfundum. Þetta tryggir óheft aðgengi hans að stjórn og að upplýsingar um störf 

deildarinnar berist milliliðalaust á réttum tíma milli hans og stjórnarmanna. Þetta er 

gert í samræmi við Alþjóðastaðla um innri endurskoðun.51  

 

2.1.5.3 Ófullnægjandi löggjöf 

 

Þó að breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki séu vissulega til bóta skortir enn á þá 

stefnumótun og heildarsýn á markaðinn sem þarf að liggja fyrir af hálfu Alþingis. 

Nefndin sem lagði til breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki fjallaði t.a.m. ekki 

sérstaklega um kaflann um fjármálafyrirtæki  í skýrslu RNA og hlýtur það að sæta 

furðu þar sem skýrslan er mjög ítarleg og unnin á afar faglegan og hlutlausan hátt.52  

Í skýrslunni er sterklega gefið til kynna hvað miður fór við fall íslensku bankanna á 

haustdögum 2008 og hvaða endurbætur eru nauðsynlegar við endurreisn íslensks 

fjármálaumhverfis. 

Nægir hér að nefna eftirfarandi:  

 Heildarlöggjöf um innri endurskoðendur. Hana hefur skort fram að þessu. 

Leiðbeinandi tilmæli eru til staðar auk einnar greinar (16. gr.) í lögum um 

fjármálafyrirtæki. Leiðbeiningar eru auk þess ekki ígildi lagasetningar. 

 Sú heildarlöggjöf sem þörf er á um innri endurskoðun  yrði mjög sterk ef hún 

byggði á leiðbeinandi tilmælum Basel-nefndarinnar um bankaeftirlit, líkt og  

verið hefur í Svíþjóð. Það hefur reynst afar vel þar í landi, sem og reyndar víða 

annars staðar í Evrópu.53 

 Endurbætur á lögum um endurskoðendur. 

 Skýrari reglur um hámarkseignarhlut fjármálafyrirtækja. 

                                                           
 

51
 Hér er vísað til Proficiency staðals nr. 1100 úr Alþjóðastöðlum um innri endurskoðun, 

http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/standards/standards-items/?C=3093&i=8247 . 
52

 Nefndarálit 2. minnihluta viðskiptanefndar um frv. til breyt. á á lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002,138. 
löggjafarþing, þingskjal nr. 1119 – 343. mál. .  Sótt af vef Alþingis http://www.althingi.is/altext/138/s/1119.html 
25.mars 2011. 
53

 Skýrsla nefndar um málefni endurskoðenda, janúar 2011, bls. 30. Sótt af vef Efnahagsráðuneytisins  
http://www.efnahagsraduneyti.is/media/Acrobat/endurskodendur-skyrsla-januar-2011.pdf, 15. apríl 2011 

http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/standards/standards-items/?C=3093&i=8247
http://www.althingi.is/altext/138/s/1119.html
http://www.efnahagsraduneyti.is/media/Acrobat/endurskodendur-skyrsla-januar-2011.pdf
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 Sameining Seðlabanka og Fjármálaeftirlits.  Ljóst er að verkaskipting 

þessara stofnana fram að árinu 2008 var ekki nógu skýr. Það hlýtur að vera 

ein af grundvallarforsendum við uppbyggingu íslensks fjármálamarkaðar að 

tveir æðstu eftirlitsaðilar hans veiti fjármálafyrirtækjum aðhald í lagaumhverfi 

þar sem skýrt er kveðið á um hlutverk, ábyrgð, valdheimild og verkaskiptingu.  

 Skýrari reglur um lánveitingar til hluthafa fjármálastofnana. Núgildandi lög 

koma ekki í veg fyrir að lánveitingar til hluthafa séu misnotaðar, sbr. 104. gr. 

laga nr. 2/1995.  

 Innistæðutryggingakerfi. 

 Ákvæði í lögum um ábyrgð skuggastjórnenda svo og skaðabótaábyrgð þeirra. 

Aflétting hinnar takmörkuðu ábyrgðar hluthafa verði leidd í lög, a.m.k. að 

einhverju leyti (e. lifting the corporate veil). Mikil réttarbót felst í því að hafa 

slíkt ákvæði í lögum um fjármálafyrirtæki en það er hvergi að finna í íslenskri 

löggjöf, enda þótt talsvert hafi borið á skuggastjórnendum í íslenskum 

fjármálafyrirtækjum á árunum 2005 til 2008, eins og kemur fram síðar í 

ritgerðinni. 

 

Í skýrslu nefndar um málefni endurskoðenda sem kom út í janúar 2011 kom fram að 

mikilvægt væri að sett verði í heildarlög um endurskoðun skýr lagafyrirmæli um 

efnisþætti er varða starfsemi innri endurskoðunar eins og fram koma í leiðbeinandi 

tilmælum frá Basel-nefndinni (Basel Committee on Banking Supervision). Í skýrslunni 

er ítrekað að settar verði lágmarkskröfur um menntun forstöðumanna innri 

endurskoðunardeilda , sem getið var hér að framan. Að endingu sé skýrt hvernig 

viðhalda megi og efla menntun innri endurskoðenda með samstarfi hins opinbera, 

háskóla, Félags innri endurskoðenda og The Intisitute of Internal Auditors.54  

  

                                                           
 

54
 Sama heimild, bls. 27. 
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2.1.6 Lög nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi 

 

FME er sjálfstæð ríkisstofnun og heyrir undir efnahags- og viðskiptaráðherra, sbr. lög 

um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998. Meðal viðfangsefna þess er að 

gæta þess að starfsemi eftirlitsskyldra aðila, þar á meðal stjórnarhættir og verklag, sé 

með fullnægjandi hætti.55 FME hefur ekki einvörðungu eftirlit með því að formreglum 

réttarreglna sé fylgt heldur reynir einnig á matskennd ákvæði og sjónarmið. Þau hafa 

fengið aukið vægi hin síðari ár þ.e. að FME taki matskennda ákvörðun.56 Hefðbundið 

eftirlit með formskilyrðum laga fullnægir ekki eftirlitsskyldu stofnunarinnar. Þörf er á 

ítarlegri greiningu eftirlitsins á markaðinum og staðreyna verður sannleiksgildi þeirra 

upplýsinga sem því berast. Á ársfundi FME þann 15.11.2010 var vakin athygli á nýrri 

stefnu þess: “Nýjar áherslur FME beinast að festu og eftirfylgni með löghlýðni og 

heiðarleika, fyrirbyggjandi eftirliti, faglegri greiningu og auknu gegnsæi sem stuðlað 

getur að markaðsaðhaldi. Stefna FME verður kjölfestan í starfi stofnunarinnar en um 

leið lifandi tæki til eflingar og framþróunar hennar.”57   

 

2.1.6.1 Heimildir FME 

 

FME ber skv. lögum nr. 87/1998 að hafa eftirlit með því að starfsemi eftirlitsskyldra 

aðila sé í samræmi við lög, reglugerðir, reglur eða samþykktir sem um starfsemina 

gilda sbr. 1. gr. og að starfsemin sé að öðru leyti í samræmi við heilbrigða og eðlilega 

viðskiptahætti, sbr. 1. mgr. 8. gr. laganna. Á þessum grundvelli gaf FME út 

Leiðbeinandi tilmæli um störf endurskoðunardeilda fjármálafyrirtækja nr. 3/2008 enda 

varði þau hóp eftirlitsskyldra aðila.58  Í tilmælunum fléttast útgefin lög, reglugerðir og 

samþykktir saman við viðurkennd en óskrifuð viðmið viðskiptalífsins.  

                                                           
 

55
 Rúnar Guðmundsson, 25.mars 2011. 

56
 Rúnar Guðmundsson, framkvæmdastjóri vátryggingarsviðs FME, eftir fyrirspurn ritgerðarhöfundar um 

stjórnarhætti og verklag fjármálafyrirtækja. 
57

 Stefna FME 2010,  bls. 3. Sótt af vef FME http://www.fme.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7603 22. nóvember 
2010 
58

 Skýrsla RNA, 3. bindi, kafli 11.1.2, bls. 106. 

http://www.fme.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7603
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Með lögum nr. 125/2008, sem gjarnan hafa verið kölluð „Neyðarlögin“, var 4. mgr. 

bætt við 8. gr. laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi sem hljómar þannig:   

Lendi eftirlitsskyldur aðili, annar en fjármálafyrirtæki, í sérstökum fjárhags- og/eða 
rekstrarerfiðleikum þannig að FME telur þörf á að grípa til sérstakra ráðstafana í því skyni 
að takmarka tjón eða hættu á tjóni á fjármálamarkaði gilda ákvæði 100. gr. a laga um 
fjármálafyrirtæki um heimildir FME til inngrips í starfsemina. 

  

FME er þannig heimilt að skoða nánar öll eftirlitsskyld fyrirtæki, sbr. 2. gr. laga um 

opinbert eftirlit, sem starfa á grunsamlegum forsendum, jafnvel þó það fari að lögum í 

einu og öllu. Hér er vakin athygli á því að hér ekki endilega um  fjármálafyrirtæki að 

ræða heldur eftirlitsskyldan aðila og að fjármálamarkaðinum stafi hætta af honum. 

Ákvæðið er afar mikilvægt, enda er FME þannig veitt heimild til að meta sjálfstætt, 

óháð því hvort það fari eftir þeim reglum sem markaðurinn starfar eftir. Þetta er 

mikilvæg heimild þar sem eftirlitsskylt fyrirtæki getur verið í verulegum 

rekstrarerfiðleikum jafnvel þó að forsvarsmenn þess hafi ekki gerst brotlegir við lög. 

Ef vel á að vera þarf FME að vera skylt en ekki aðeins heimilt að grípa inn í rekstur 

fyrirtækja, hafi á annað borð vaknað grunsemdir um sérstaka fjárhags- og/eða 

rekstrarerfiðleika.59  

FME starfar þannig með trúverðugleika allra aðila á markaði að leiðarljósi.  

Þó að þetta sé afar vandmeðfarið ákvæði, þá er ljóst að FME hefur verið gagnrýnt 

fyrir að grípa ekki oftar til þessarar heimildar, ef marka má skýrslu RNA. 

Í skýrslu RNA kemur einnig fram að „FME hafi ekki verið í stakk búið til að sinna 

eftirliti með fjármálafyrirtækjum á viðhlítandi hátt síðustu árin fyrir fall bankanna, fyrst 

og fremst vegna þess að ráðstöfunarfé var ónógt... Slagkraft skorti í störf 

eftirlitsins.“60  Nánar verður fjallað um niðurstöður álagsprófa FME í kafla. 3.4 og 

úrbætur í starfsemi FME í kafla 8.2 í kjölfar útgáfu skýrslu RNA.  

 

                                                           
 

59 Sbr. 8. gr. neyðarlaganna nr. 125/2008 og 100. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. 
60

 Ársskýrsla FME 2010, Reykjavík 2010, bls. 15.  
Sótt af vef FME http://fme.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7604, 22. nóvember 2010 . 

http://fme.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7604
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2.1.6.2 Matskenndar lagaheimildir 

 

 Hugtakið  viðskiptahættir kemur víða fyrir í íslenskum rétti í dag. Það birtist 

sem matskennd lagaheimild, nauðsynleg en jafnframt afar vandmeðfarin.  

 Eins og fram kemur í umfjöllun hér að framan um heimildir FME getur  

eftirlitsskyldur aðili verið kominn í verulega rekstrarhættu, jafnvel þó að hann 

fari að lögum í einu og öllu. Þá er FME nauðsynlegt að hafa heimild í lögum til 

að geta metið viðkomandi aðila sjálfstætt, gert athugasemdir eða jafnvel gripið 

inn í ef þurfa þykir, sbr. 1.mgr. 8. gr. laga nr. 87/1998 lög um opinbert eftirlit 

með fjármálastarfsemi, þar sem segir: „FME skal fylgjast með að starfsemi 

eftirlitsskyldra aðila sé í samræmi við lög, reglugerðir, reglur eða samþykktir 

sem um starfsemina gilda og að starfsemin sé að öðru leyti í samræmi við 

heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti.“  Í 2.mgr. 10. gr. sömu laga er kveðið á 

um heimildir FME til að gera athugasemdir ef það telur „...hag eða rekstur 

eftirlitsskylds aðila að öðru leyti óheilbrigðan og brjóta í bága við eðlilega 

viðskiptahætti...“.  

 Ákvæði af svipuðum toga um viðskiptahætti var hvergi að finna í lögum nr. 

161/2002 um fjármálafyrirtæki þar til þau voru tekin til gagngerrar 

endurskoðunar í júní 2010, sem hlýtur að sæta furðu. Meðal þeirra greina sem 

nauðsynlegt var að bæta við í  lögum um fjármálafyrirtæki var 19. gr. Að 

lokinni breytingu hljóðar hún svo:   

 

 Fjármálafyrirtæki skal starfa í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti og 
venjur á fjármálamarkaði. 

 FME setur reglur um hvað teljist eðlilegir og heilbrigðir viðskiptahættir 
fjármálafyrirtækja samkvæmt lögum þessum. 

 Fjármálafyrirtækjum ber að fylgja viðurkenndum leiðbeiningum um stjórnarhætti 
fyrirtækja. Í því skyni skulu þau m.a. birta árlega yfirlýsingu um stjórnarhætti 
fyrirtækisins í sérstökum kafla í ársreikningi eða ársskýrslu og gera grein fyrir 
stjórnarháttum sínum á vefsíðu fyrirtækisins og birta þar yfirlýsingu um stjórnarhætti 
sína. 

 

Áskilnaður lögmætisreglunnar um lagaheimild fyrir eftirliti með viðskiptaháttum 

fjármálafyrirtækja hefur því verður fullnægt samkvæmt ofansögðu. Að mati RNA 
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skorti hins vegar á að FME væru búin þau starfsskilyrði að það gæti ráðið við þau 

verkefni sem því væru falin sbr. fyrrgreindar lagaheimildir.61 

 

2.1.6.3 Alþjóðasamstarf FME 

 

Með aukinni starfsemi íslenskra fjármálafyrirtækja á alþjóðavettvangi er nauðsynlegt 

að samræma lög og reglur milli landa. FME er aðili að samstarfsnefndum 

fjármálaeftirlitsstofnana í Evrópu. Þeirra á meðal er Evrópska bankaeftirlitið 

(European Banking Authority – EBA) og Verðbréfamarkaðseftirlit Evrópu (European 

Securities and Markets Authority - ESMA)62 sem sinna eftirlitshlutverki á 

Evrópumarkaðinum. Þær eru báðar hluti af svokölluðu Lamfalussy-ferli 

Evrópusambandsins sem er ætlað að auka einsleitni og samræmingu í starfsemi 

verðbréfamarkaða, bæta samkeppnishæfni fjármálafyrirtækja og fjármagnsmarkaða 

innan Evrópu.63 Þær hafa ennfremur heimild til að semja drög að regluverki sem 

bindur aðildarríki og eftirlitsstofnanir þeirra. Þetta er mikilvægur þáttur í starfi 

bandalagsins til að samræma lagaramma Evrópumarkaðarins um einn 

fjármálamarkað.  

Basel-nefndin er ennfremur hluti af alþjóðastarfsemi FME en nefndin hefur gefið út 

yfir 25 staðla frá árinu 1997 um lágmarkseftirlit með bankastarfsemi. Með reglunum 

er eftirlitsstofnunum gert kleift að framkvæma sjálfsmat á starfsemi sinni til að 

sannreyna hvort þær standist kröfur um lágmarks bankaeftirlit.64 Er það gert með 

frávikagreiningu (e. Gap analysis) þar sem frávikin frá Basel- stöðlunum er leiðarvísir 

fyrir úrbætur FME á  starfsemi sinni .65 

Alþjóðasamstarf á sviði löggjafar er forsenda þeirrar alþjóðavæðingar sem á sér stað 

með tilkomu fjórfrelsisviðskipta á Evrópska  efnahagssvæðinu allt frá árinu 1992. 

Fjórfrelsi á við frelsi í  vöruflutningum, fólksflutningum, þjónustustarfsemi og 

                                                           
 

61
 RNA, 5. bindi, kafli 16.9.3. bls. 154.  

62
 Þýðingarmiðstöð Utanríkisráðuneytisins, 13. maí 2011 eftir fyrirspurn ritgerðarhöfundar. 

63
 Ársskýrsla FME 2010, bls. 69.  

64
 Hrafnhildur S. Mooney, „Stjórnarhættir og innri endurskoðun – ný viðmið í eftirliti.“  Morgunverðarfundur 

Félags um innri endurskoðun, 27. apríl 2011. Sótt af vef félagsins 
http://www.fie.is/2011/2011_04_27Stjornarhaettir_og_innri_endurskodun_ny_vidmid_i_eftirliti_FIE.pdf, 13. 
maí 2011. 
65

 Sama heimild.  

http://www.fie.is/2011/2011_04_27Stjornarhaettir_og_innri_endurskodun_ny_vidmid_i_eftirliti_FIE.pdf
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fjármagnsflutningum og byggir á EES-samningnum (samningi um Evrópska 

efnahagssvæðið sem tók gildi í janúar 1994).66 Öll ríki Evrópubandalagsins ásamt 

EFTA-ríkjunum stóðu að þessum samningi og samþykktu um leið að innleiða gerðir 

ESB67 í eigin löggjöf. Hér er um að ræða gríðarlegan fjölda aðgerða sem kröfðust 

mikilla breytinga á íslenskri löggjöf. Ljóst er að henni var ekki breytt á þann hátt að 

hún væri fullnægjandi lagarammi gagnvart íslenskum fjármálafyrirtækjum sem stóðu 

andspænis nýjum markaðssvæðum og útvíkkuðum starfsheimildum.   

 

2.1.7 Reglur nr. 532/2003 um endurskoðun fjármálafyrirtækja 

 

Um endurskoðun fjármálafyrirtækja gilda reglur nr. 532/2003. Þær hafa það markmið 

að tryggja áreiðanleika ársreikninga og þeirra fjárhagsskýrslna sem fjármálafyrirtæki 

senda frá sér. Þær eiga að stuðla að því að ársreikningur gefi glögga mynd af afkomu 

og efnahag fjármálafyrirtækis. Ennfremur að ársreikningur sé saminn í samræmi við 

ákvæði þeirra laga og reglna sem um fyrirtækið gilda, sbr. 2. gr. endurskoðunarreglna 

og 93. gr. laga um fjármálafyrirtæki 161/2002 sem fjallað var um hér að framan. 

Þessum reglum er ætlað að endurspegla góða endurskoðunarvenju hjá 

fjármálafyrirtækjum en FME ásamt Félagi löggiltra endurskoðenda er ætlað að 

skilgreina hana hverju sinni. Nánar verður fjallað um reikningsskila- og 

endurskoðunarvenjur í kafla 4 hér á eftir. Þó svo að reglur þessar eigi fyrst og fremst 

við um ytri endurskoðun er margt í þeim sem á ekki síður við um innri endurskoðun, 

sbr. óhæði endurskoðenda gagnvart stjórn eða framkvæmdastjóra þess fyrirtækis 

sem endurskoðað er.  

Í VII. og VIII. kafla endurskoðunarreglnanna er fjallað um ársreikninga, áritun á þá og 

endurskoðunarskýrslu til stjórnar. Þungamiðjan er í 12. gr. reglnanna sem fjallar um 

ábyrgð endurskoðenda á ársreikningi, en þar segir:   

Endurskoðandi skal árita ársreikning og greina þar frá niðurstöðum endurskoðunarinnar. 
Í árituninni skulu koma fram upplýsingar um að ársreikningurinn hafi verið endurskoðaður 
í samræmi við góða endurskoðunarvenju og í samræmi við gildandi lög og reglur og að í 

                                                           
 

66
 Handbók Stjórnarráðsins um EES-samninginn, Reykjavík 2003, bls. 9.  

Sótt af vef Utanríkisráðuneytisins http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Utgafa/HandbokEES.pdf 25. nóv. 
2010 
67 ESB-gerðir  er samheiti yfir tilskipanir, reglugerðir, ákvarðanir, tilmæli og aðrar reglur frá ESB) 

http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Utgafa/HandbokEES.pdf
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því sambandi hafi verið framkvæmdar þær endurskoðunaraðgerðir sem endurskoðandinn 
hefur talið nauðsynlegar. Telji endurskoðandi að skýrsla stjórnar hafi ekki að geyma þær 
upplýsingar sem ber að veita eða sé hún ekki í samræmi við ársreikning skal hann vekja 
á því athygli í áritun sinni og veita viðbótarupplýsingar sé þess kostur. Að öðru leyti getur 
endurskoðandi greint frá þeim atriðum í áritun sinni sem hann telur eðlilegt að komi fram í 
ársreikningi

68
. 

 

2.1.8 Löggjöf á erlendum vettvangi 

 

2.1.8.1 Sarbanes Oxley í Bandaríkjunum 

 

Í Bandaríkjunum voru Sarbanes Oxley-lögin sett árið 2002, gjarnan nefnd SOX. 

Markmið laganna er fjárfestavernd.69 Þau endurspegla lærdóm löggjafar af fjölda 

efnahagsbrotamála í bandarísku samfélagi, þar á meðal Enron-málinu. Þar höfðu 

stjórnendur  þess viðvaranir í eftirlitskerfum fyrirtækisins að engu. Málið var afar flókið 

enda er skortur á gegnsæi jafnan fyrirboði um að hætta sé á ferðum. Fyrrum yfirmenn 

Enron orkurisans voru meðal annars sakfelldir fyrir fjársvik, samsæri og 

innherjaviðskipti sem leiddu til gjaldþrots Enrons. Kenneth Lay framkvæmdastjóri 

félagsins var einnig ákærður fyrir sömu brot en hann lést áður en kom til 

dómsuppkvaðningar yfir honum. Á árunum 1996 til 2001 var fyrirtækið kosið 

framsæknasta fyrirtæki Bandaríkjanna en skuldaði um tvö þúsund milljarða USD 

þegar það féll í desember árið 2001.70  Brotin voru meðal annars fölsun bókhalds, 

með því að bókfæra tekjur áður en þeirra hafði verið aflað, eða eins og það var kallað 

í þessu máli „cooking the books“. Hugtakið á við þegar stjórnendur fyrirtækis láta 

færa bókhald þess með röngum hætti af ásetningi í því skyni að sýna fram á betri 

afkomu sem í kjölfarið gefur ranga mynd af fyrirtækinu í ársreikningi þess. Yfirleitt er 

þetta gert  til að bæta ímynd fyrirtækis og til að fela slæma stöðu þess, m.a. í þeim 

tilgangi að hlutabréf í félaginu falli ekki í verði. Hagsmunir stjórnenda eða jafnvel 

skuggastjórnenda (de jure og de facto)71 hafa á undanförnum áratugum verið 

nátengdir hagsmunum fyrirtækisins og gjarnan vegið þyngra á metunum.  

                                                           
 

68
 Þetta er í samræmi við 104. gr. ársreikningalaga nr. 144/1994. 

69
 Jón Óskar Hallgrímsson, „Stjórnunarstaðlar og fjármálareglur um innra eftirlit og stjórnunarhætti“, 

PricewaterhouseCoopers, 29. apríl 2011. 
70

 Obringer, L.A, How cooking the books works, How stuff works, Sótt af vef 
http://money.howstuffworks.com/cooking-books7.htm  15. apríl 2011. 
71

 Skv. lögum og í raun. 

http://money.howstuffworks.com/cooking-books7.htm


27 
 

Enron-stjórnendur báru fyrir sig „plausible denialty“ þ.e. að þeir hafi getað vísað 

ábyrgð frá sér, þeir hafi í raun ekkert vitað, heldur treyst undirmönnum sínum.72 

Í slíkum tilvikum hefur gríðarlegur hagnaður til skemmri tíma jafnvel verið innleystur  á 

kostnað langtímahagnaðar fyrirtækisins og allra sem eiga þar hagsmuna að gæta. 

Sambærilegt átti sér stað í ríkum mæli í íslensku fjármálakerfi eftir að stóru 

ríkisbankarnir þrír voru einkavæddir árið 2003 með afdrifaríkum afleiðingum fyrir 

íslenskan efnahag.  

2.1.8.2 Cadbury Code í Bretlandi 

 

Upp úr 1990 fóru að heyrast háværar gagnrýnisraddir í Evrópu um stjórnarhætti og 

gæði fjárhagsskýrslna fyrirtækja í kjölfar alvarlegrar vanrækslu stjórna fyrirtækja og 

endurskoðenda við gerð ársreikninga. Ástæða gagnrýninnar var gjaldþrot nokkurra 

stærri fyrirtækja á borð við, Maxwell Communications Corporation (MMC), Bank of 

Credit and Commerce International (BCCI) og Polly Peck sem öll urðu gjaldþrota á 

sama ári.73  Stuttu síðar, eða árið 1992, kom Cadbury-skýrslan út í Bretlandi og naut 

hún mikils fylgis samtaka endurskoðenda og kauphallarinnar í Lundúnum. Á 

skömmum tíma varð hún að nokkurs konar leiðbeiningum fyrir stjórnunarhætti 

fyrirtækja, útgáfu ársreikninga og ábyrgð stjórnar.74   

Með Cadbury-skýrslunni urðu til verklagsreglur um góða stjórnunarhætti (e. Code of 

Conduct) þar sem mælst var til þess að fyrirtæki innleiddu innra eftirlit í starfsemi sína 

til að sjá um reglubundið eftirlit með lykilþáttum og verkferlum. Lykilatriði í þessum 

reglum var að yfirstjórnendum var ætlað að bera ábyrgð á innra eftirliti og gefa 

skýrslu um skilvirkni innra eftirlitskerfis fyrirtækisins. Deildin hefði á að skipa hæfu 

starfsfólki, nægilegu fjármagni og fengi viðeigandi stöðu ofarlega í skipuriti fyrirtækja 

                                                           
 

72
 Guðjón Viðar Valdimarsson, „Menning og siðferði fyrirtækja sem liður í innri endurskoðun“, Fréttabréf  Félags 

um innri endurskoðun, 1. tbl. 2010, bls. 2. Sótt af vefsíðu félagsins 
http://www.theiia.org/chapters/pubdocs/319/FIE_frettabref_sept2010.pdf, 5. maí 2011. 
73

 Clarke, Thomas, International Corporate Governance:  A comparative approach, Oxon England, 2007, bls. 
140. Sótt af vef 
http://books.google.com/books?id=m6osIz67ON4C&pg=PA140&dq=mmc+bcci+polly+peck+cadbury&hl=is&ei=
tlqsTcTbLcuXOoWJ8cwJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=mm
c%20bcci%20polly%20peck%20cadbury&f=false 19. apríl 2011. 
74

 Lilja Steinþórsdóttir, „Innra eftirlit – góðir stjórnunarhættir“, Peningamál Seðlabankans, mars 2004, bls. 93. 
Sótt af vef Seðlabankans, http://www.sedlabanki.is/uploads/files/PM041_6.pdf, 18. desember 2010. 

http://www.theiia.org/chapters/pubdocs/319/FIE_frettabref_sept2010.pdf
http://books.google.com/books?id=m6osIz67ON4C&pg=PA140&dq=mmc+bcci+polly+peck+cadbury&hl=is&ei=tlqsTcTbLcuXOoWJ8cwJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=mmc%20bcci%20polly%20peck%20cadbury&f=false
http://books.google.com/books?id=m6osIz67ON4C&pg=PA140&dq=mmc+bcci+polly+peck+cadbury&hl=is&ei=tlqsTcTbLcuXOoWJ8cwJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=mmc%20bcci%20polly%20peck%20cadbury&f=false
http://books.google.com/books?id=m6osIz67ON4C&pg=PA140&dq=mmc+bcci+polly+peck+cadbury&hl=is&ei=tlqsTcTbLcuXOoWJ8cwJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=mmc%20bcci%20polly%20peck%20cadbury&f=false
http://www.sedlabanki.is/uploads/files/PM041_6.pdf
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með beinan aðgang að yfirstjórn fyrirtækisins.75  Þessum verklagsreglum svipar til 

þeirra sem fyrst örlaði á hér á landi árið 2008 í leiðbeinandi tilmælum FME nr. 3/2008 

og aftur árið 2010 með breytingu á 16. gr. laga um fjármálafyrirtæki sem reifuð var 

hér á undan. Tilmæli FME fram að því  voru of almenns eðlis til að geta haft nokkur 

áhrif á störf innri endurskoðenda í fjármálafyrirtækjum. 

 

2.1.8.3 Lagafyrirmyndir á Norðurlöndunum 

 

Í Svíþjóð er rík hefð fyrir innri endurskoðun í opinberum fyrirtækjum sem byggir meðal 

annars á grundvelli laga þar að lútandi, „statliga internrevisionen“. Þar er bæði 

hlutverk og verkefni innri endurskoðunar skilgreint. Fjárreiðu- og eignaskrifstofa 

Fjármálaráðuneytisins þar í landi (Ekonomistyrningsverket)76 hefur umsjón með innra 

eftirlit opinberra fyrirtækja þar í landi en alls er um 54 fyrirtæki að ræða þar sem innra 

eftirlit er hluti af starfseminni. Auk þess hefur sænska FME gefið út reglugerð FFF 

2005:1 sem fjallar um innra eftirlit, innri stýringu og innri endurskoðun.77 Þess ber að 

geta að djúp efnahagsleg lægð gekk yfir Skandinavíu árið 1991 og drógu Svíar 

mikinn lærdóm af henni með því að taka regluverk sitt til gagngerrar endurskoðunar 

sem skilaði mjög góðum árangri. Tuttugu árum síðar, árið 2011, eru Svíar í þriðja 

sæti yfir þær þjóðir sem eru líklegastar til að standa við skuldbindingar sínar78 

samkvæmt skýrslu sem unnin var af greiningarfyrirtækinu CMA, einu fremsta 

greiningarfyrirtæki á sviði fjármálaafurða í heiminum í dag.79 Noregur trónir í fyrsta 

sæti, með Finnland fast á eftir, öll með greiðsluhæfi aaa. Danmörk er í því sjöunda 

með greiðsluhæfið aa+. Þessi lönd hafa verið í efstu 10 sætunum undanfarin 10 ár. 

Ísland situr á milli Ítalíu og Líbanon í þessari upptalningu, með einkunnagjöfina bb+, 

sem gefin var 31. desember 2010, rúmum þremur mánuðum áður en íslenska þjóðin 

felldi Icesave lögin í þjóðaratkvæðagreiðslu 9. apríl 2010. Skýrslan náði yfir síðasta 

ársfjórðung ársins 2010. Af niðurstöðum skýrslunnar má álykta að víðtæk 

                                                           
 

75
 Sama heimild, bls. 88. 

76
 Skv. fyrirspurn um þýðingu til íslenska Fjármálaráðuneytisins, 15. maí 2011. 

77
 Efnahagsráðuneytið, Skýrsla nefndar um málefni endurskoðenda, bls. 26. 

78
 CPD greining, Cumulative Default Probability of Default.  

79
 CMA, CMA Global Sovereign Debt Credit Risk Report, 7.janúar 2011, bls. Sótt af vefsíðu fyrirtækisins, 

http://www.cmavision.com/images/uploads/docs/CMA_Global_Sovereign_Credit_Risk_Report_Q4_2010.pdf, 
19. apríl 2011. 

http://www.cmavision.com/images/uploads/docs/CMA_Global_Sovereign_Credit_Risk_Report_Q4_2010.pdf
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endurskoðun laga í þessum löndum samhliða tiltekt í opinberu rekstrarumhverfi hafi 

að einhverju leyti haft jákvæð áhrif á greiðsluhæfi landanna auk annarra þátta.  

Í Danmörku er farið eftir stærðarmörkum fyrirtækja þegar gerð er krafa um  

innleiðingu innra eftirlits. Grundvöllur fyrir starfi innri endurskoðunar í Danmörku 

byggir á tilmælum frá Basel-nefndinni um bankaeftirlit sem fjallað verður um í 3. kafla 

hér á eftir.80  

 

2.2 Núgildandi lagagrundvöllur innri endurskoðunar 

 

FME gaf út leiðbeinandi tilmæli um störf endurskoðunardeilda fjármálafyrirtækja nr. 

3/2008 þann 24. september 2008 skv. 16. gr. laga um fjármálafyrirtæki (sem fjallað 

var um hér að framan). FME hafði árið 2002 gefið út leiðbeinandi tilmæli um innra 

eftirlit og áhættustýringu nr. 1/200281 en þau voru mjög almenns eðlis og voru 

stjórnendum fjármálafyrirtækja á engan hátt nægilegur grundvöllur varðandi það 

hvernig haga ætti innra eftirliti og áhættustýringu. Tilmæli FME nr. 3/2008 byggjast 

einkum á stöðlum sem alþjóðasamtök innri endurskoðenda (IIAA) höfðu sett fram82 

og leiðbeinandi tilmælum  Basel-nefndarinnar um bankaeftirlit frá ágúst 200183 sem 

fjallað verður um í 3. kafla hér á eftir. 

Fram að árinu 2008 byggðist starfsemi innri endurskoðenda í fjármálafyrirtækjum því 

aðallega á starfslýsingu stjórnar hvers fjármálafyrirtækis fyrir sig, sem höfðu haft 

reglur Basel-nefndarinnar frá 2001 að leiðarljósi. Þar sem stjórnir og innri 

endurskoðendur höfðu engan heildstæðan, íslenskan lagagrundvöll til að styðjast við 

og starfsemi þeirra var ekki sú sama milli fjármálafyrirtækja voru starfslýsingar innri 

endurskoðunardeildanna afar ólíkar.  

                                                           
 

80
 Efnahagsráðuneytið, Skýrsla nefndar um málefni endurskoðenda, bls. 27. 

81
 Sbr. 2. mgr. 8. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. 

82
 Alþjóðasamtök innri endurskoðenda. Sótt af vef samtakanna http://www.theiia.org/guidance/standards-and-

guidance/ippf/standards/full-standards/ 17.nóvember 2010. 
83

 Sótt af vef Basel-nefndarinnar, http://www.bis.org/publ/bcbs84.htm  17.nóvember 2010. 

http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/standards/full-standards/
http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/standards/full-standards/
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Eitt íslenskt fjármálafyrirtæki, Straumur Burðarás, naut undanþágu varðandi innri 

endurskoðunardeild, sbr. 16. gr. laga nr. 161/2002, á árunum 2004-2006, en á þeim 

tíma var enginn innri endurskoðandi starfandi hjá bankanum.84   

 

3 Basel-reglur 

 

Basel-nefnd um bankaeftirlit (Basel Committee on Banking Supervision) var sett á 

laggirnar árið 1974 af seðlabönkum G-10 landanna og fleirum.85  Meginhlutverk 

nefndarinnar var að semja leiðbeinandi reglur um bankaeftirlit og samræma 

bankaeftirlit óháð löndum. Reglurnar eru þó ekki lagalega bindandi.86  Hér á landi 

gilda Basel-reglurnar um viðskiptabanka, sparisjóði, lánafyrirtæki, verðbréfafyrirtæki 

og rekstrarfélög verðbréfasjóða.87 Meðal verkefna  nefndarinnar er að semja 

eiginfjárreglur fyrir alþjóðlega banka.88 Eiginfjárreglunum er ætlað að minnka 

áhættugrundvöll bankanna þannig að þeir standi af sér áreynslu sem ella gæti keyrt 

bankann í þrot. Eftirfarandi mynd skýrir myndrænt hvaða áhrif Basel hefur á bankann 

og aðila hans hinum megin við borðið.89   

 

 

   

 

                                                           
 

84
 RNA, 3. bindi, kafli 11.1.2, bls. 106. 

85
 G-10 samanstendur af 10 stærstu iðnríkjum heims. 

86
 Basel-nefndin hefur gefið út 25 staðla frá árinu 1997 um lágmarkseftirlit með bankastarfsemi. 

87
 FME, Algengar spurningar. Sótt af vef eftirlitsins, http://www.fme.is/?PageID=672 19. apríl 2011. 

88
 Nefndin er með aðsetur í Alþjóðagreiðslubankanum í Basel, Sviss. Erlent  heiti Alþjóðagreiðslubankans er 

Bank of  International Settlements, almennt skammstafað BIS.  
89

 Noweco, Northwest Controlling Corporation Ltd. Sótt af vef félagsins 
http://www.google.is/imgres?imgurl=http://www.noweco.com/risk/risk14e.gif&imgrefurl=http://www.nowec
o.com/risk/riske14.htm&usg=__pQ-
ODNu8KqYqV8jhsd3GFqNuOHg=&h=446&w=640&sz=84&hl=is&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=3fys1L4tNcn7
zM:&tbnh=95&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dbasel%2BII%26hl%3Dis%26biw%3D998%26bih%3D628%26g
bv%3D2%26tbm%3Disch&ei=xbKuTcfiOMnsOYTD7OMB 19. apríl 2011. 

BASEL Kröfur BANKI Kröfur ENDAAÐILI 

Mynd 1 Hlutverk Basel 

http://www.fme.is/?PageID=672
http://www.google.is/imgres?imgurl=http://www.noweco.com/risk/risk14e.gif&imgrefurl=http://www.noweco.com/risk/riske14.htm&usg=__pQ-ODNu8KqYqV8jhsd3GFqNuOHg=&h=446&w=640&sz=84&hl=is&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=3fys1L4tNcn7zM:&tbnh=95&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dbasel%2BII%26hl%3Dis%26biw%3D998%26bih%3D628%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=xbKuTcfiOMnsOYTD7OMB
http://www.google.is/imgres?imgurl=http://www.noweco.com/risk/risk14e.gif&imgrefurl=http://www.noweco.com/risk/riske14.htm&usg=__pQ-ODNu8KqYqV8jhsd3GFqNuOHg=&h=446&w=640&sz=84&hl=is&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=3fys1L4tNcn7zM:&tbnh=95&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dbasel%2BII%26hl%3Dis%26biw%3D998%26bih%3D628%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=xbKuTcfiOMnsOYTD7OMB
http://www.google.is/imgres?imgurl=http://www.noweco.com/risk/risk14e.gif&imgrefurl=http://www.noweco.com/risk/riske14.htm&usg=__pQ-ODNu8KqYqV8jhsd3GFqNuOHg=&h=446&w=640&sz=84&hl=is&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=3fys1L4tNcn7zM:&tbnh=95&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dbasel%2BII%26hl%3Dis%26biw%3D998%26bih%3D628%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=xbKuTcfiOMnsOYTD7OMB
http://www.google.is/imgres?imgurl=http://www.noweco.com/risk/risk14e.gif&imgrefurl=http://www.noweco.com/risk/riske14.htm&usg=__pQ-ODNu8KqYqV8jhsd3GFqNuOHg=&h=446&w=640&sz=84&hl=is&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=3fys1L4tNcn7zM:&tbnh=95&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dbasel%2BII%26hl%3Dis%26biw%3D998%26bih%3D628%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=xbKuTcfiOMnsOYTD7OMB
http://www.google.is/imgres?imgurl=http://www.noweco.com/risk/risk14e.gif&imgrefurl=http://www.noweco.com/risk/riske14.htm&usg=__pQ-ODNu8KqYqV8jhsd3GFqNuOHg=&h=446&w=640&sz=84&hl=is&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=3fys1L4tNcn7zM:&tbnh=95&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dbasel%2BII%26hl%3Dis%26biw%3D998%26bih%3D628%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=xbKuTcfiOMnsOYTD7OMB


31 
 

3.1 Basel I 

 

Fyrstu eiginfjárreglur Basel-nefndarinnar eru frá árinu 1988, nefndar Basel I, með 

gildistöku í ESB-tilskipunum (síðar EES) árið 1992. Í þeim voru staðlaðar aðferðir á 

útreikningum eiginfjárkröfu útlána, sem og reglur um lágmarkseiginfjárhlutfall.  

Tilgangur Basel-reglnanna er meðal annars að: 

 Treysta stöðugleika fjármálakerfisins 

 Jafna samkeppnisstöðu fjármálafyrirtækja 

 Skilgreina lágmark eigin fjár og útreikning þess 

 Staðla fjárbindingu og áhættugrunn 

 Samræma mat á útlánaáhættu 

 Innleiða einfaldar matsaðferðir90 

Eigið fé var í Basel I reglunum upphaflega skilgreint sem eignir að frádregnum 

skuldum, þar sem  áhættuþættir í útreikningum reglnanna voru ekki til staðar. Áhætta 

vó sífellt þyngra í rekstri fjármálafyrirtækja með auknu frelsi í viðskiptum og víðtækari 

viðskiptaháttum á alþjóðavísu og að lokum reyndist óhjákvæmilegt að samræma 

reglur um eigið fé við áhættustjórnun fjármálafyrirtækja. Árið 1996  var því Basel I 

reglunum breytt á þann hátt að markaðsáhættu var bætt inn í útreikninga 

eiginfjárkröfu.91   

 

3.2 Basel II 

 

Basel II eiginfjárreglurnar tóku gildi hér á landi í ársbyrjun 2007, í samræmi við 

breytingar á eiginfjárákvæðum laga 161/2002, en í þeim gætti þeirra nýmæla að 

ákvæðum um fjárbindingu vegna áhættu var bætt við Basel I, ásamt reglum um eftirlit 

og markaðsaðhald.92 Ástæðan fyrir nýjum reglum voru stöðugt ríkari kröfur 

                                                           
 

90
 Guðmundur Magnússon, „Eiginfjárreglur og áhættustjórnun banka: Basel I og II“. Fjármálatíðindi (2)2003 

(síðara hefti), bls. 30-56. 
91

 Guðmundur Magnússon, „Eiginfjárreglur og áhættustjórnun banka, Basel I og II“, bls.33. 
92

 Heimasíða Basel-nefndarinnar. Sótt af heimasíðu nefndarinnar http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm 14. 
desember 2010. 

http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm


32 
 

bankakerfisins um að eiginfjárhlutfall93 væri í samræmi við þá áhættu sem tekin væri 

hverju sinni. Basel II reglurnar eru mun nákvæmari í tilmælum sínum en þær eldri um 

það hvernig eigi að meta hvern áhættuþátt sem verður til þess að eiginfjárhlutfallið 

endurspeglar betur þá áhættu sem fylgir rekstri fjármálafyrirtækis.94  Það er á ábyrgð 

eftirlitsyfirvalda (hér FME) að sannreyna hvort þessum reglum um eiginfjárkröfur og 

áhættugrunn fjármálafyrirtækja95 sé fylgt eftir, sbr. III. kafla laga nr. 87/1998 um 

opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.96
 

Hér er skipan eigin fjár samkvæmt Basel II reglunum sett í myndrænt form: 

Skipan eigin fjár banka skv. lögum nr. 161/2002  
  um fjármálafyrirtæki, sbr. viðauka 

 
   Grunnfé: 

 
Innborgað hlutafé 

   

 
+ Yfirmatsreikningur hlutafjár 

  

 
+ Varasjóður (ásamt ágóða ársins) 

 Frádráttur: - Eigin hlutafjáreign 
   

 
- Tap ársins     

 

  

Grunnfé eftir 
frádráttarliði     

 Viðbótarfé: + / - Endurmatssjóðir skv. ákveðnum reglum 
 Eiginfjárþættir: + Víkjandi lán skv. skilgreiningu laga 
 

 
- Frádráttur eigna í öðrum fjármálafyrirtækjum 

 
- Frádráttur eignarhluta í tryggingafélögum 

 

  
Lögbundið eigið fé 

    
 

             Mynd 2  Basel - Skipan eigin fjár 
97

 

Í 1. mgr., sbr. 4. mgr. 84. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki er gerð lögbundin 

krafa um 8% eiginfjárhlutfall fjármálafyrirtækja þar sem virði eiginfjár er reiknað út frá 

markaðsvirðisaðferð skv. stöðlum alþjóða reikningsskilaráðs IAS 39.98 FME er þó 

heimilt með reglum sem það setti nr. 530/2004 að hækka eiginfjárhlutfall 

                                                           
 

93
 Eiginfjárhlutfall lánastofnana er skilgreint sem hlutfall eigin fjár á móti áhættuskuldbindingum. Seðlabanki 

Íslands. Sótt af vef bankans, http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4394, 14. maí 2011. 
94

 Heimasíða FME, Algengar spurningar, sótt af vef http://www.fme.is/?PageID=672 19. apríl 2011. 
95

 Reglur FME nr. 215/2007 um eiginfjárkröfur og áhættugrunn fjármálafyrirtækja. 
96

 Ársskýrsla FME 2010, Reykjavík 2010, bls. 68.  
Sótt af vef FME http://fme.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7604, 22. nóvember 2010. 
97

Seðlabanki Íslands, fjármálatíðindi, síðara hefti 2003, Eiginfjárreglur og áhættustjórnun banka. 

http://www.sedlabanki.is/uploads/files/FJMT_30-56_net.pdf 
98

 Einnig skv. reglum nr. 530/2003 um eiginfjárhlutfall fyrirtækja.  

http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4394
http://www.fme.is/?PageID=672
http://fme.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7604
http://www.sedlabanki.is/uploads/files/FJMT_30-56_net.pdf


33 
 

fjármálafyrirtækja, sbr. 2., 3. og 4. gr. reglnanna sem fjalla um niðurstöður 

álagsprófana og áhættumats sem fjármálafyrirtækið hefur gengist undir. FME nýtti 

sér aldrei þessa heimild frá setningu laganna fram að falli íslensku viðskiptabankanna 

í október 2008.99 

 

Með innleiðingu Basel II reglnanna eiga stjórnir fjármálafyrirtækja að geta gert sér 

betur en áður grein fyrir þeirri áhættu sem fyrirtækin standa frammi fyrir. Áhætta 

fyrirtækjanna er reiknuð út á hlutlægan hátt og innra eftirlit hvers fyrirtækis hefur 

eftirlit með því. Gefinn er meiri gaumur að þátttöku og aðild stjórnar og þannig stuðlað 

að betri meðvitund um helstu áhættuþætti, áhættutöku og áhættuviðmið í beinu 

samstarfi við innri endurskoðunardeild fyrirtækisins.100  Það er svo á ábyrgð stjórnar 

að taka ákvörðun út frá þeirri áhættu sem greind hefur verið með þessum hætti. 

Nánar verður fjallað um stoðirnar í kaflanum sem hér fer á eftir.  

 

Basel II reglurnar eru flokkaðar í þrjár stoðir:   

 

1. Fyrsta stoðin fjallar um lágmark eiginfjár fjármálafyrirtækis og byggir á 

samræmdum reglum og lágmarks eiginfjárþörf.  

2. Önnur stoðin fjallar um áhættu tengda bankastarfseminni, 

áhættustjórnun og hvernig þessir þættir  hafa áhrif á eiginfjárgrunn 

bankans og þær aðgerðir sem bankinn hefur völ á. Hér er þess gætt að 

bankinn standist þær kröfur um lágmark eiginfjárhlutfalls sem gerðar eru 

til hans hverju sinni af FME sem eftirlitsaðila. Stjórn fjármálafyrirtækisins 

ber svo frumábyrgð á að ferlar og nægilegt fé séu til staðar.  

3. Þriðja og síðasta stoðin fjallar um markaðsaðhald og upplýsingagjöf 

fjármálafyrirtækjanna til markaðsaðila varðandi áhættustýringu og 

eiginfjárstöðu bankans.101   

 

                                                           
 

99
 Skýrsla RNA, 1. bindi, 2. Kafli, bls. 34. 

100
 Seðlabanki Íslands, fjármálatíðindi, síðara hefti 2003, Eiginfjárreglur og áhættustjórnun banka. 

http://www.sedlabanki.is/uploads/files/FJMT_30-56_net.pdf 
101

 Ragnar Hafliðason, „Basel II:  Stjórnir fjármálafyrirtækja séu meðvitaðar um áhætturnar.“ Sótt af vefsíðu 
FME http://www.fme.is/?PageID=14&NewsID=114, 19. apríl 2011.  

http://www.sedlabanki.is/uploads/files/FJMT_30-56_net.pdf
http://www.fme.is/?PageID=14&NewsID=114


34 
 

Mynd 4 sýnir á myndrænu formi hvernig Basel-stoðirnar mynda eiginfjárhlutfall 

fjármálafyrirtækis (sjá næstu síðu). 

 

 

    Mynd 3  Basel-stoðir um eigið fé fjármálafyrirtækja
102

 

  

3.2.1 Stoð I  – Lágmark eigin fjár (e. Minimum capital requirements).  

 

 

Hér er um að ræða almennar reglur sem Basel-nefndin hefur sett. Reglurnar eru 

samræmdar varðandi eiginfjárþörf fjármálafyrirtækja. Forsendur nefndarinnar eiga 

ekki alls staðar við og því er nauðsynlegt að gefa stjórnvöldum og fjármálaeftirliti 

hverju sinni færi á að meta útlánaáhættu og eiginfjárkröfu á sjálfstæðan hátt. 

Eiginfjárkrafan í stoð I byggir á heildaráhættu fjármálafyrirtækis og skiptir henni í þrjá 

þætti, útlánaáhættu, markaðsáhættu og rekstraráhættu. 

 

Ekki verður fjallað nánar um útreikningsaðferðir áhættuþáttanna sem felast í Basel 

stoð I.  
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 FME, Eftirlitsferlar styrktir í nýjum alþjóðlegum reglum,  Sótt af vef FME, 

http://www.fme.is/?PageID=576&NewsID=63 15. apríl 2011. 
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3.2.2 Stoð II – Mat eftirlitsaðila (e. Supervisory review).   

 

 

Hér gefst fjármálafyrirtækjum og eftirlitsaðilum á fjármálamarkaði færi á að meta 

eiginfjárþörf út frá þeirri áhættu sem hvert og eitt fjármálafyrirtæki stendur frammi 

fyrir. Hér er eiginfjárþörf beintengd áhættu hvers fyrirtækis og þannig verður áhættan 

einstaklingsmiðaðri og áþreifanlegri og hvetur þau til að styðjast markvisst við 

áhættukerfi og innri endurskoðun í störfum sínum. FME hér á landi metur áhættu 

hvers fjármálafyrirtækis meðal annars út frá staðlaðri skýrslu (COREP-

eiginfjárskýrslu) sem því er skylt að senda eftirlitinu. Stjórn hvers fjármálafyrirtækis 

um sig ber ábyrgð á skýrslunni. Hér er einkum horft til samþjöppunaráhrifa í 

lánasafni, þ.e. mikillar fjármögnunar til fárra, svipaðra eða fjárhagslegra tengdra aðila 

en reglur FME nr. 216/2007 fjalla um stórar áhættuskuldbindingar hjá 

fjármálafyrirtækjum.  

 

FME ber ábyrgð á að meta innra matsferli hvers fjármálafyrirtækis fyrir eiginfjárþörf 

þess (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process) og innri 

stjórnunarhætti (e. internal governance) við að koma á fót matsferlinu.103  

 

 

3.2.3 Stoð III – Markaðsaðhald (Market Discipline)   

 

Þriðja stoðin fjallar um aukna upplýsingagjöf fjármálafyrirtækja til markaðseftirlits um 

áhættur í starfseminni, áhættustýringu og eiginfjárstöðu. Tilgangurinn er að fjárfestar 

og aðrir markaðsaðilar séu betur í stakk búnir að meta áhættur viðkomandi 

fjármálafyrirtækis. Með innleiðingu á stoð III er skilvirkni markaðarins og 

upplýsingagjöf bætt og eykur það gegnsæi markaðarins.104 FME vinnur að innleiðingu 

III stoðarinnar þegar þetta er skrifað.  
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 Ragnar Hafliðason, aðstoðarforstjóri FME, Basel II lögfest á Íslandi. Fjárstýring,  2. tbl. 2004. Sótt af vef FME 

http://www.fme.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=3467 23. nóvember 2010. 
104

 Sama heimild. 
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3.3 Hvað er framundan?  Basel III 

 

Basel III eru nýjar viðmiðunarreglur um lausafjár- og eiginfjárhlutföll bankastofnana 

sem fylgja Basel-reglunum. Í stuttu máli sagt hafa Basel III reglurnar það í för með 

sér að hlutfall eiginfjár fjármálastofnana hækkar í nokkrum þrepum úr 8% í 10,5% á 

árunum 2013 til 2019.105    

 

3.4 Niðurstöður álagsprófana á árinu 2008 

 

FME hefur framkvæmt fjölþætt álagspróf á eiginfjárhlutföll fjármálafyrirtækja sem 

starfa á lánamarkaði frá árinu 2003 og ársfjórðungslega frá árinu 2006.106 Fjallað er 

um þessi álagspróf FME í skýrslu RNA. Þar kemur fram að vel hafi þurft að fylgjast 

með eiginfjárstöðu bankanna vegna hárrar skuldsetningar þeirra umfram önnur 

fyrirtæki. Há skuldsetning (og þar með lágt eiginfjárhlutfall) gerir fyrirtæki almennt 

viðkvæm fyrir breytingum á virði eigna sinna og grefur undan kröfum um 8% 

eiginfjárhlutfall. Sumarið 2008 framkvæmdi FME álagspróf á fjórum stærstu 

viðskiptabönkunum sem þá störfuðu á fjármálamarkaðinum hér á landi. Skemmst er 

frá því að segja að þeir stóðust allir prófið og gott betur en það. Eða eins og Jónas 

Fr. Jónsson, þáverandi forstjóri FME, sagði á heimasíðu eftirlitsins:  

Niðurstöður álagsprófsins sýna að eiginfjárstaða bankanna er sterk og getur þolað 
töluverð áföll. Stjórnendur og hluthafar bankanna þurfa að leggja áherslu á að viðhalda 
sterkri eiginfjárstöðu og jafnvel efla hana, en eiginfjárþörfina þarf reglulega að endurmeta 

með hliðsjón af mismunandi áhættuþáttum í rekstri og stefnu hvers fyrirtækis.
107   

 

Hann hélt áfram: 

Þau gögn sem við höfum aflað sýna að áhætta tengd bandarískum fjármálagerningum af 
þessu tagi er takmörkuð hjá íslenskum fjármálafyrirtækjum eða um 3% af eiginfjárgrunni 
þeirra. Engu að síður sýnir órói síðustu vikna mikilvægi þess að fjármálafyrirtæki hugi vel 
að eignagæðum.

108
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 Már Guðmundsson, „Áfangar á leið til trausts fjármálakerfis“, Fjármálastöðugleiki 2010 (2), bls. 1 

Sótt af vef Seðlabankans http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=8262, 19. apríl 2011. 
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 RNA, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna, 5. Bindi, kafli 16.4.2.3. Reykjavík, 2010, bls. 72.  
107

 Heimasíða FME. Sótt af vef FME http://www.fme.is/?PageID=576&NewsID=303, 19. apríl 2011. 
108

 Heimasíða FME. Sótt af vef FME http://www.fme.is/?PageID=14&NewsID=188 19. apríl 2011. 

http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=8262
http://www.fme.is/?PageID=576&NewsID=303
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Þarna skýtur skökku við þar sem þrír af fjórum stærstu viðskiptabönkunum voru 

komnir í þrot aðeins 5 mánuðum síðar. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn lagði á það áherslu 

í skýrslum sínum um Ísland á árunum 2007 og 2008 að álagsprófin í fjármálakerfinu 

hér á landi væru ófullnægjandi og að þau þyrfti að endurbæta.109 Prófin gerðu ekki 

nægilega ráð fyrir áhættuþáttum á alþjóðavísu og margfeldisáhrifum af lækkandi 

hlutabréfaverði fjármálafyrirtækja. Að endingu skorti skýrari mynd af lækkun 

lánshæfiseinkunna.110 Viðvörunarljós höfðu tekið að blikka hjá FME eins og orð 

Jónasar, þáverandi forstjóra, gefa til kynna er hann komst svo að orði: „Ja, við sáum 

náttúrulega það að þrýstingurinn var  [...] að aukast [...] það var alveg ljóst.“111  Þrátt 

fyrir þetta var látið undir höfuð leggjast að endurbæta álagsprófin þar sem til stóð að 

innleiða aðra af þremur Basel stoðunum, sem fjallar um lágmark eiginfjár sem var 

meðal annars ætlað að taka á lausafjáráhættu hvers fjármálafyrirtækis fyrir sig.112  

Óhætt er að segja að FME hafi hér brugðist í hlutverki sínu sem eftirlitsaðili íslensku 

viðskiptabankanna þegar það sá merki um yfirvofandi þenslu í fjármálakerfinu án 

þess að aðhafast nokkuð.   

Fram kemur í skýrslu RNA að árin 2007 og 2008 hafi Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn gert 

eftirfarandi athugasemdir við álagspróf FME: 

 Þau gerðu aðeins ráð fyrir fyrstu áhrifum áfalla sem bankinn verður sjálfur 

fyrir. Prófin gerðu hins vegar ekki ráð fyrir áhrifum annarra fjármálaáfalla sem 

hafa afleiðingar hér á landi,113 líkt og þeim sem urðu í Bandaríkjunum ári áður 

og höfðu sannarlega áhrif hér á landi sem og annars staðar.   

 Þau gerðu ekki ráð fyrir langvarandi upplausn á alþjóðamörkuðum. 

 Þau endurspegluðu ekki á réttmætan hátt lakara greiðsluhæfi bankans. 

 Þau gerðu ekki ráð fyrir áhrifum lækkandi markaða á eignasafn bankanna.  
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 RNA, 5. bindi, kafli 16.4.2.3, bls. 74. 

110
 International Monetary Fund:  Iceland. Financial System Stability Assessment Update. 19. ágúst 2008, bls. 7.  

111
 RNA, 5. bindi, kafli 16.4.2.3, bls. 75. 
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 Sama heimild, bls.75. 

113
 Sama heimild, bls. 75. 
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Niðurstöður eru þær að álagsprófin sýndu ranglega jákvæð lífsmerki bankanna, þeir 

gætu staðið af sér þá erfiðleika sem voru í umhverfi þeirra þegar þeir stóðu á 

bjargbrún lausafjárþurrðar. Alþjóðamarkaðir voru flestir hverjir í upplausn vegna 

krísunnar í Bandaríkjunum og álagspróf FME, sem var stórlega ábótavant, 

sannreyndi ekki raunverulega stöðu íslensku bankanna. Jónas Fr. Jónsson, 

þáverandi forstjóri FME, lét hafa það eftir sér að allt frá árinu 2004 hefði staðið til að 

gera endurbætur á álagsprófunum eftirlitsins.114   

Skv. skýrslu  RNA má nefna fleiri niðurstöður prófa FME: 

 Markaðsáhættu:  Prófin gerðu ekki ráð fyrir lækkunaráhrifum eigin bréfa með 

veði í hlutabréfunum sjálfum, sem reyndust síðar stór hluti af heildarviðskiptum 

með bréfin.115   

 Útlánaáhættu:  Bæði Glitnir og Landsbankinn fóru undir lágmarkskröfu eigin 

fjár (á mismunandi tímabilum þó) en ekki var brugðist við þeim niðurstöðum 

með neinum sérstökum hætti.116   

 Lausafjáráhættu:  Seðlabankinn setur reglur um lágmark lauss fjár og hefur 

heimild til að beita viðurlögum ef bankarnir uppfylla ekki kröfur þar að lútandi. 

Það er hins vegar FME að hafa eftirlit með því að bankarnir uppfylli þessar 

kröfur. Niðurstöður lausafjáráhættuprófsins voru þær að Glitnir stóð langverst 

allra bankanna þriggja. Hann hefði í raun getað lent í erfiðleikum með 

greiðsluhæfi innan mánaðar. Landsbankinn væri mjög háður innlánum  þar 

sem lausafjárstaða hans versnaði til muna með auknu útstreymi af 

innlánsreikningum. Þar að auki höfðu lausafjáreignir Glitnis verið vantaldar um 

56 milljarða allt frá áramótum 2008. Augljóst er að lausafjáreftirliti bankanna 

var verulega ábótavant á þessum tíma.117   

 Fasteignatryggðra lána:  Seðlabankinn hafði í apríl 2008 spáð fyrir um 30% 

lækkun af raunvirði fasteignaverðs. FME notaðist við 30% lækkun en gerði 
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aldrei ráð fyrir lækkun umfram það. Umtalsverð verðlækkun fasteigna hafði 

veruleg áhrif á tryggingu þessara lána.118   

 Stórra áhættuskuldbindinga:  Stórir, stakir lántakendur flokkast sem stór 

áhættuskuldbinding eins og fram kom í umfjöllun um aukna áhættu í kafla 

2.1.5.1. í þessari ritgerð. Gaumur var flokkaður stór áhættuskuldbinding í öllum 

þremur stóru viðskiptabönkunum og í Straumi Burðarási. FL Group reið einnig 

feitum hesti frá lánasafni stóru viðskiptabankanna þriggja sem stór lántaki. 

Þrátt fyrir varhugaverða stöðu félagsins gerði FME ekki athugasemdir við 

miklar lántökur FL Group hjá bönkunum. Sömu sögu er að segja um Baug og 

Eimskip.119  Öll þessi félög voru flokkuð sem stór áhættuskuldbinding og höfðu 

veruleg áhrif á eiginfjárhlutföll bankanna, ef til dæmis áhættuskuldbindingar 

þeirra þriggja fengjust ekki endurheimtar yrði 4,5% lækkun eiginfjárhlutfallsins 

(CAD) á bankakerfið í heild.120   

 

Samkvæmt skýrslu RNA var starfsmönnum FME ljóst að álagsprófin væru ekki 

fullnægjandi.121 Með tilliti til þess að íslensku bankarnir voru komnir í öngstræti hvað 

varðar lausafé gagnvart alþjóðlegum fjármálamörkuðum var lausafjáreftirliti FME í 

besta falli verulega ábótavant.   

Rétt er að vekja athygli á 30. gr. laga um fjármálafyrirtæki um takmarkanir á stórri 

áhættu. Þar segir:   

 

Áhætta vegna eins viðskiptamanns eða hóps tengdra viðskiptamanna má ekki fara fram 
úr 25% af eiginfjárgrunni fjármálafyrirtækis, sbr. 84. og 85. gr. Leiki vafi á því hverjir 
teljast til hóps tengdra viðskiptamanna er fjármálafyrirtæki skylt að tengja aðila saman 
nema viðkomandi fjármálafyrirtæki geti sýnt fram á hið gagnstæða. Samtala fyrir stórar 
áhættur má ekki fara yfir 800% af eiginfjárgrunni en með stórri áhættu er átt við þá 
áhættu sem nemur 10% eða meira af eiginfjárgrunni.  

Með áhættu skv. 1. mgr. er átt við lánveitingar, verðbréfaeign, eignarhluti og veittar 
ábyrgðir fjármálafyrirtækis, svo og aðrar skuldbindingar gagnvart fjármálafyrirtækinu. 
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„Það er á ábyrgð Fjármálaeftirlits að hafa eftirlit með því að rekstur fjármálafyrirtækja 

á markaði sé traustur.“ sbr. 83. gr. laga nr. 161/2002. Ennfremur „... ber því að knýja 

á fjármálafyrirtæki að kappkosta að hafa ætíð yfir að ráða nægilegu lausu fé til að 

geta innt af hendi úttektir á innlánsfé og aðrar greiðslur sem starfsemi hlutaðeigandi 

fyrirtækis fylgja.“122  Þar sem álagsprófin voru gölluð sem FME lagði mesta áherslu á 

sbr. framansögðu, gaf FME í kjölfarið út misvísandi opinberar upplýsingar um 

heilbrigði bankanna til grandalausra hagsmunaaðila, hluthafa, kröfuhafa, starfsmanna 

bankanna og fleiri hlutaðeigandi aðila. Gölluð álagspróf höfðu þannig mikil áhrif á 

opinbera upplýsingagjöf FME.123 

4 Ársreikningar fyrirtækja 

 

4.1 Tilgangur og innihald 

 

Fyrirtækjum hefur oft verið líkt við lífveru.124 Til þess að stjórnendur, hluthafar, 

starfsmenn og aðrir sem hafa hagsmuna að gæta í fyrirtækinu geti áttað sig á hvernig 

fyrirtækinu líður í fjárhagslegum skilningi er afkoma og efnahagur þess ár frá ári birt í 

ársreikningi þess.  

 

4.2 Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar  

 

Samfélagið og viðskiptalífið gera sífellt ríkari kröfur til fyrirtækja um upplýsingagjöf. 

Þessum kröfum er svarað í IFRS 9 reikningsskilastaðlinum en upplýsingagjöf til 

fjárfesta og almennings er mjög stór og veigamikill hluti IFRS 9. Tilgangurinn með 

innleiðingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla í íslenska löggjöf er að tryggja að fyrirtæki 

notist við samræmdar reikningsskilareglur landa á milli. Jafnframt að þau veiti 

samanburðarhæfar, áreiðanlegar og gegnsæjar upplýsingar um afkomu sína og 

framtíðarhorfur.125  Frá og með árslokum 2010 og til ársins 2013 tók gildi nýr 
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 Sama heimild, bls. 83.  
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 Sama heimild, bls. 83. 
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 De Geus, A., The Living Company, Boston, MA, 2011, bls. 7. 
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 Sigurður Þórðarson, „Innleiðing alþjóðlegra reikningsskilastaðla á Íslandi“, bls. 2. 
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reikningsskilastaðall sem ber heitið IFRS 9 - Fjármálagerningar. Hann gerir jafnframt 

ríkari kröfur um flokkun og mat á fjárskuldum, afskráningu fjármálagerninga, 

virðisrýrnun og áhættuvarnarreikningsskilum.126 Reikningsskil skv. hinum nýja 

fjármálagerningastaðli fela því í sér  þá raunáhættu í reikningsskilum sem 

fjármálafyrirtæki hafa staðið frammi fyrir en misbrestur hefur orðið á hjá 

fjármálafyrirtækjum að gera skil á í bókhaldi sínu.127   

 

4.3 Ábyrgð á ársreikningi 

 

Í 1. mgr. 3. gr. ársreikningalaga nr. 3/2006  segir: 

 „Stjórn og framkvæmdastjóri skulu bera ábyrgð á samningu ársreiknings fyrir hvert 
reikningsár og skal ársreikningurinn hafa að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, 
sjóðstreymi, skýringar og skýrslu stjórnar. Í félögum, sem hafa ekki formlega stjórn, hvílir 
þessi skylda á öllum félagsaðilum sameiginlega. Jafnframt skal fylgja ársreikningnum 
áritun endurskoðenda eða skoðunarmanna. Ársreikningurinn með áritun endurskoðenda 
eða skoðunarmanna skal mynda eina heild.“

128  

 

Samning ársreiknings er ábyrgðarmikið hlutverk og vanræksla á henni varðar við lög. 

Stjórn og framkvæmdastjóri félags eru ábyrg fyrir því að hann sé saminn og 

endurspegli rétta mynd af félaginu. Stjórn félagsins skal ennfremur birta skýrslu sína í 

ársreikningum, sbr. VI. kafla um ársreikninga. Þar segir m.a.:   

65. gr.   
Í skýrslu stjórnar með ársreikningi skal upplýsa um:   
   1. aðalstarfsemi félagsins,  
   2. atriði sem mikilvæg eru við mat á fjárhagslegri stöðu félagsins og afkomu þess á 
reikningsárinu og ekki koma fram í efnahagsreikningi eða rekstrarreikningi eða skýringum 
með þeim,  
   3. mögulega óvissu við mat eða óvenjulegar aðstæður sem kunna að hafa áhrif á það 
og, eftir því sem við á, tilgreina fjárhæðir,  
   4. þróunina í starfsemi félagsins og fjárhagslegri stöðu þess og  
   5. markverða atburði sem hafa gerst eftir að reikningsárinu lauk.  

Í skýrslunni skal gera grein fyrir tillögu stjórnar um ráðstöfun hagnaðar eða jöfnun taps 
á síðasta reikningsári.  

Í hlutafélögum og einkahlutafélögum skal upplýsa um fjölda hluthafa í upphafi og lok 
reikningsárs. ... 

129
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 Heimasíða Deloitte.  Sótt af vef félagsins  

http://www.deloitte.com/view/is_IS/is/tgefiefni/aljlegirreikningsskilastalar/index.htm. 19. apríl 2011. 
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 Sama heimild. 
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 Sama heimild. 
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 Sama heimild 

http://www.deloitte.com/view/is_IS/is/tgefiefni/aljlegirreikningsskilastalar/index.htm
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Sérstök athygli er vakin á þriðja tölulið greinarinnar. Fjármálafyrirtæki hafa farið afar 

varlega í að upplýsa með fullum fetum um mögulega óvissu sbr. þriðja tölulið hér að 

ofan, enda getur þessi liður haft mjög mikil áhrif á framtíðarhorfur fyrirtækisins og 

hlutabréfaverð í fyrirtækinu í nánustu framtíð.  

Að lokum bera löggiltir endurskoðendur ábyrgð með áritun sinni á því að 

ársreikningurinn hafi verið skoðaður og að þeir hafi sannreynt að skýrsla stjórnar sé í 

samræmi við raunverulega stöðu og hafi að geyma þær upplýsingar sem þar bera að 

veita, sbr. 104. gr. ársreikningalaga nr. 3/2006. Ef endurskoðendur telja að ekki beri 

að samþykkja ársreikninginn ber þeim að taka það sérstaklega fram ellegar teljast 

þeir, með áritun sinni, hafa brotið gegn fyrrnefndri grein ársreikningalaganna. 

Í kjölfar þeirra örlaga sem íslensk fjármálafyrirtæki hlutu á síðastliðnum þremur árum 

hefur gjarnan verið leitað að rót vandans í ársreikningum fyrirtækjanna, einkum fyrir 

árin 2004 – 2008. Þeir hafa verið krufðir ofan í kjölinn í leit að hagnýtum upplýsingum 

sem gætu útskýrt hvernig fyrirtækjunum  vegnaði í raun og við hverju mætti búast 

Skýrslur hafa verið skrifaðar af ólíkum aðilum en flestum þeirra ber saman um að  

ársreikningarnir hafi ekki gefið rétta mynd af fjármálafyrirtækjum á þessu tímabili. 

Nægir þar að nefna skýrslu RNA og Cofisys og Advokat-skýrslur framkvæmdar að 

beiðni embættis sérstaks saksóknara. Voru í því samhengi einkum nefnd atriði svo 

sem útlán til stærstu viðskiptaaðila, meðferð á hlutfjáreign starfsmanna og 

fyrirgreiðsla  fjármálafyrirtækja til kaupa á eigin bréfum.130 Svo virðist sem almennt 

hafi mikill misbrestur orðið á upplýsingagjöf fyrirtækja í  ársreikningum þeirra sem 

hefur valdið því að traust á endurskoðendum og trúverðugleika þeirra hefur beðið 

hnekki. Þá var það álit RNA að skort hafi á að endurskoðendur sinnu nægilega 

skyldum sínum við endurskoðun reikningsskila fjármálafyrirtækja árið 2007 og við 

hálfsársuppgjör árið 2008 að því er varðar útlán þeirra til stærstu viðskiptaaðila sinna, 

meðferð á hlutabréfaeign starfsmanna og fyrirgreiðslu fjármálafyrirtækja til kaupa á 

hlutabréfum í sjálfum sér. Þó höfðu aðstæður á þessum tíma þróast með þeim hætti 

að sérstök ástæða þótti til að gefa þessum atriðum sérstakan gaum.131  

                                                           
 

130
 Skýrsla RNA, 3. bindi, kafli 11.2.12, bls. 153.  

131
 Skýrsla RNA, 7. bindi, kafli 22.8, bls. 333. 
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Því til viðbótar er ljóst að endurskoðunarfyrirtækin og lögaðilar sem sérhæfa sig í 

reikningsskilum hafa ekki skilað ársreikningum í tæka tíð svo athygli hefur vakið.132  

Margar ástæður geta legið að baki síðbúnum ársreikningi og ljóst að á meðan 

viðurlög eru ekki virkjuð við ársreikningavanskilum þá munu þau halda áfram. Í kjölfar 

þeirrar umræðu sem fram hefur farið um þessi efni, jafnt í fjölmiðlum sem á Alþingi, 

eru horfur á að þau fyrirtæki sem skili ekki inn ársreikningum verði sektuð um allt að 

500.000 krónur, eins og heimild er fyrir í ársreikningalögum.133   

Dómafordæmi eru fyrir því að upplýsingaskylda endurskoðenda hafi ekki verið rækt 

samkvæmt þágildandi ársreikningalögum. Þar ber Hafskipsmálið einna hæst, en 

félagið varð gjaldþrota árið 1985. Niðurstöður dómsins voru að tveir stjórnendur 

félagsins og endurskoðandi þess voru dæmdir sekir fyrir ranga framsetningu 

reikningsskila, ranga upplýsingagjöf og villandi áritun á reikningsskilin. 134  

 

4.4 Góð reikningsskilavenja 

 

Góð reikningsskilavenja er fyrirbæri í reikningshaldi sem mjög oft er vitnað til og 

kemur meðal annars fyrir í 88. gr. laga um fjármálafyrirtæki. Hún kann að hljóma 

einföld og sjálfsögð en er í raun flókið fyrirbæri sem höfundum ársreikninga og 

endurskoðendum þeirra ber að fara eftir. Félag löggiltra endurskoðenda fjallaði um 

góða reikningsskilavenju á þennan hátt árið 2001 í riti sínu, Endurskoðandinn:  „Góð 

reikningsskilavenja er ekki skilgreind í lögum en litið er svo á að hún felist í 

viðurkenndum reikningsskilaaðferðum sem hæfir og samviskusamir kunnáttumenn á 

þessu sviði nota.“135  Hugtakið „góð reikningsskilavenja“ vísar því í alþjóðlega 

reikningsskilastaðla sem löggiltum endurskoðendum ber að kunna skil á. Það eru 

enda þeir fagaðilar sem semja ársreikninga fyrir fyrirtæki eða koma að endurskoðun 

þeirra og samþykki með áritun sinni. Til að taka af allan vafa þá sér FME í samráði 

við reikningsskilaráð til þess að á hverjum tíma liggi fyrir skilgreining á góðri 

                                                           
 

132
 Efnahagsráðuneytið, „Skýrsla nefndar um málefni endurskoðenda“, bls. 5. 

133
 Sbr. 3. mgr. 126. gr. ársreikningalaganna nr. 3/2006. 

134
 Hrd. 936/1991. 

135
 Félag löggiltra endurskoðenda, „Endurskoðandinn, Hlutverk og ábyrgð“, bls. 7. Sótt af vef félagsins, 

http://www.fle.is/fle/upload/files/greinar_og_rit/endurskodandinn.pdf, 20. apríl 2011. 

http://www.fle.is/fle/upload/files/greinar_og_rit/endurskodandinn.pdf
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reikningsskilavenju við gerð ársreikning og árshlutareiknings fjármálafyrirtækis, sbr. 

88. gr. fjármálafyrirtækjalaga.136   

Þegar kemur hins vegar að ársreikningum fjármálafyrirtækja er ákvæðið um 

upplýsingagjöf stjórnar skýrt, sbr. 89. gr. fjármálafyrirtækjalaganna:  

Í skýrslu stjórnar skal koma fram yfirlit yfir starfsemi hlutaðeigandi fjármálafyrirtækis á 
árinu, svo og upplýsingar um atriði sem mikilvæg eru við mat á fjárhagslegri stöðu 
hlutaðeigandi fyrirtækis og afkomu þess á reikningsárinu er ekki koma fram í 
ársreikningnum.  
Í skýrslu stjórnar skal enn fremur upplýst um eftirfarandi:  
  1. atburði eftir uppgjörsdag sem hafa verulega þýðingu,  
   2. væntanlega þróun fyrirtækisins og  
   3. aðgerðir sem hafa þýðingu fyrir framtíðarþróun þess.  
 

5 Ólögfestar meginreglur viðskiptalífsins 
 

5.1 Stjórnunarhættir 

 

Viðskiptaráð Íslands hefur í tvígang gefið úr leiðbeinandi tilmæli um stjórnunarhætti 

fyrirtækja, endurskoðuð árið 2009. Þau byggja meðal annars á leiðbeiningum OECD 

um góða stjórnunarhætti. Í tilmælum Viðskiptaráðs eru skilgreind meginhlutverk og 

skyldur stjórnar en stjórn félags ber meginábyrgð á rekstri félagsins þar sem hún fer 

með æðsta vald þess á milli hluthafafunda.  

Meginhlutverk stjórnar eru skilgreind með eftirfarandi hætti:   

 Að stuðla að viðgangi félagsins og árangri til lengri tíma litið og hafa yfirumsjón 
með rekstrinum í heild og eftirlit með stjórnendum. 

 Að sjá um að hagsmuna allra hluthafa sé ávallt gætt.  
 Að hafa forystu, ásamt framkvæmdastjóra, um að móta stefnu og setja markmið 

og áhættuviðmið félagsins bæði til skemmri og lengri tíma. 
 Að bera endanlega ábyrgð á starfsemi og rekstri félagsins. Til þess að axla þá 

ábyrgð þarf stjórnin að hafa yfirsýn yfir starfsemina og veita stjórnendum eðlilegt 
aðhald. 

 Að hafa með höndum ráðningu og uppsögn framkvæmdastjóra félagsins. 

 Að setja sér starfsreglur og leggja reglubundið mat á eigin störf.
137 

 

                                                           
 

136
 Lög nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.  

137
 Viðskiptaráð Íslands, Stjórnarhættir fyrirtækja, Reykjavík 2009, bls. 13. Sótt af vef félagsins 

http://www.vi.is/files/CG3lokaweb_886826181.pdf, 20. apríl 2011. 

http://www.vi.is/files/CG3lokaweb_886826181.pdf
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Hér á landi hafa stjórnunarhættir fyrirtækja einnig verið skilgreindir þannig að þeir lúti 

að þríhliða sambandi milli stjórnar, hluthafa og framkvæmdastjórnar. Aðrir aðilar sem 

stjórnunarhættir hafa mikil áhrif á eru starfmenn fyrirtækisins, lánardrottnar og 

samfélagið í heild.138 

Efnahags og framfarastofnunin (OECD - Organisation for Economic Co-Operation 

and Development) hefur skilgreint góða stjórnunarhætti á þennan veg:  „Góðir 

stjórnarhættir eru lykilþáttur í rekstri fyrirtækja. Þeir eru lykillinn að aðgangi að 

fjármagnsmörkuðum, mörkuðum almennt og eru miðpunktur í heilbrigðum 

efnahagskerfum.“139      

 

Að endingu gaf OECD út yfirlýsingu árið 2010 þess efnis að lítið vanti upp á að 

regluverk fyrir fjármálamarkaðinn sé þegar til staðar. Því hafi einfaldlega ekki verið 

fylgt eftir með innleiðingu og framkvæmd að henni lokinni. 140 

 

5.1.1 Basel-tilmæli um bætta stjórnunarhætti banka  

 

Traust er undirstaða alls í starfsemi fjármálafyrirtækja. Viðskiptavinir, hluthafar, 

kröfuhafar, starfsmenn, væntanlegir hluthafar og yfirvöld verða að bera traust til 

fjármálafyrirtækisins eigi því að farnast vel. Traustið og væntingarnar sem bornar eru 

til fyrirtækisins eiga sér mismunandi birtingarmyndir eftir hagsmunaaðilum. Njóti 

fyrirtækið ekki trausts má telja víst að það standi frammi fyrir verulegum 

rekstrarvanda á næstu misserum. En traustið kemur innan frá og á upptök sín efst í 

skipuritinu.  

Basel-nefnd um bankaeftirlit hefur það hlutverk að setja ramma og reglur um 

fjármálaeftirlit.141 Hún gegnir jafnframt því sjálfskipaða hlutverki að stuðla að 

heilbrigðum stjórnunarháttum í fjármálafyrirtækjum á alþjóðavísu. Hún gaf út 

                                                           
 

138
 Viðskiptaráð Íslands, Stjórnarhættir fyrirtækja, bls. 42. 

139
 Organisation for economic co-operation and development (OECD), Corporate Governance  

http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37439_1_1_1_1_37439,00.html, Sótt af vef OECD 29.nóv. 2010.  
140

 Sama heimild. 
141

 Sbr. Basel-reglur um eiginfjárhlutföll og umfjöllun í 4. kafla. 

http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37439_1_1_1_1_37439,00.html
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leiðbeinandi tilmæli um bætta stjórnunarhætti banka árið 1999, endurskoðuð síðast 

árið 2010, sem bankastjórnendur styðjast jafnan við þegar kemur að innleiðingu 

traustra stjórnunarhátta í bankakerfum í eigin landi. Tilmælin eru að fyrirmynd OECD-

stofnunarinnar (sjá umfjöllun hér að framan í þessum kafla). Nauðsynlegt hefur reynst 

að endurskoða tilmælin í tvígang frá því þau voru gefin út árið 1999 þar sem stjórnir 

og stjórnunarhættir margra fyrirtækja brugðust í aðdraganda fjármálakreppunnar sem 

hófst  í Bandaríkjunum um mitt ár 2007.142 Má þar nefna ófullnægjandi yfirsýn stjórnar 

yfir framkvæmdastjórn bankanna, ófullnægjandi áhættustýringu stjórnar og 

ógegnsæja uppbyggingu fjármálafyrirtækja og starfsemi þeirra. Í tilmælunum sem 

gefin voru árið 2010 var fjallað sérstaklega um þessa þætti auk þess sem eindregið 

var lagt til að bankarnir innleiddu skaðabótasjóð (sbr. Principles for Sound 

Compensations Practices).143   Tilmælin eru leiðbeinandi sem fyrr segir og ríkjum í 

sjálfsvald sett hvort þau innleiði þau í lög.144 

Basel-nefndin skilgreinir störf stjórnar fjármálafyrirtækja í fjórtán liðum. Áhættustýring 

og innra eftirlit er efni fjögurra þessara liða sem endurspeglar hve stóru hlutverki það 

gegnir í störfum bankastjórna. Þeir eru þessir: 

 Hver banki ætti að hafa sjálfstæða áhættustýringu sem stjórnað er af yfirmanni 
deildarinnar, þar sem stærð hennar er í hlutfalli við stærð bankans. Deildin þarf að 
vera sjálfstæð, hafa aðgang að öllum gögnum bankans og stjórn hans. 

 Skilgreina skal áhættu og hún höfð undir eftirliti sem tekur jafnt til alls bankans og 
hverrar einingar hans. Tæknibúnaður áhættustýringar bankans og innra eftirlit 
mannvirkja skal halda í við breytingar á áhættu bankans, þar með talið vöxt hans, 
og áhættuþætti utan bankans.  

 Skilvirk áhættustýring krefst mikilla samskipta um áhættu innan bankans, hvort 
sem er þvert í gegnum bankann eða með skýrslum til stjórnar. 

 Stjórn skal notfæra sér í störfum sínum ráðleggingar og störf áhættustýringar, 
innri endurskoðunardeildar og ytri endurskoðenda.

145
 

 

Niðurstöður rannsóknarskýrslu Alþingis leiða einnig í ljós að hvaða leyti 

stjórnunarháttum íslenskra fjármálafyrirtækja hafi verið ábótavant, enda hafi 

vinnubrögð stjórna í mikilvægum málum verið langt frá því að vera til fyrirmyndar.  

                                                           
 

142
 Basel Committee on Banking Supervision, „Principles for enhancing corporate governance“, Basel 2010. 

143
 Sama heimild, bls. 5. 

144
 Sama heimild, bls. 2. 

145
 RNA, 8. bindi, Viðauki I,bls. 40.  
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Mörg dæmi eru um það úr viðskiptalífinu, bæði hérlendis og öðrum löndum þar sem 

stórkostlegum hagsmunum stórra fyrirtækja hefur verið kastað fyrir róða vegna 

hagsmuna örfárra stjórnenda. Jóhannes Karl Sveinsson hæstaréttarlögmaður kemst 

að þeirri niðurstöðu í störfum sínum fyrir Fjármálaeftirlitið og Rannsóknarnefnd 

Alþingis að fyrirgreiðsla íslenskra fjármálafyrirtækja til eigenda sinna (sbr. 

umboðsvandann hér síðar í kaflanum) hafi verið banabiti fyrirtækjanna, enda hafi 

verið um óhemjumiklar fyrirgreiðslur að ræða.   

Þar segir orðrétt:   

Ljóst er að eigendur nutu nánast óheftrar fyrirgreiðslu í bönkunum og þar með voru þeir 
nýttir sem uppspretta fjármagns fyrir eigendur þar sem þeir nutu sérstaks forgangs. Í 
þessum efnum var gengið gegn helstu lærdómum fortíðar um bankarekstur og áhætta 
bankanna aukin til muna sem aftur ógnaði verulega hagsmunum almennings.

146
 

Jafnframt er rakið í 8. kafla skýrslunnar að flestir stærstu eigendur bankanna voru 

jafnframt í hópi stærstu lántakenda þeirra. Umboðsvandinn birtist þar í sinni gleggstu 

mynd (sjá umfjöllun um hann í næsta kafla), enda eru hagsmunir eigenda bankanna 

látnir ganga framar hagsmunum bankanna sem á endanum voru þurrausnir þegar á 

reyndi.  

Þeir lærdómar sem draga má af þeim stjórnunarháttum sem viðhafðir voru í 

íslenskum fjármálafyrirtækjum á árunum 2005 til 2008 birtast í viðauka RNA:   

- Þegar eigendur fjármálafyrirtækja eru verulega stórir er hætta á að þeim sé hyglað innan 
fyrirtækjanna á kostnað minni eigenda eins og dæmin sanna. Ganga þarf stíft eftir því að 
stærstu eigendur njóti ekki sérstöðu í formi taumlausra lánveitinga.  

- Efla þarf umræðu um ábyrgð stjórnarmanna í fyrirtækjum,ekki síst fjármálafyrirtækjum, 
og tryggja þarf að þar sitji aðilar sem hafi nauðsynlega sérþekkingu á viðfangsefnum 
fyrirtækisins og sterka dómgreind.  

- Efla þarf eftirlit með stjórnum fyrirtækja og meðal annars fylgja því eftir að reglur um 
góða starfshætti séu hafðar í heiðri í störfum stjórna.

147
 

 

5.1.2 Ábyrgð stjórnenda 
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 Sama heimild, bls. 40. 
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 Sama heimild, bls. 41.  
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Mikil ábyrgð hvílir á herðum stjórnenda fjármálafyrirtækja lögum samkvæmt. 

Stjórnum fjármálafyrirtækja hér á landi er skylt að framfylgja hlutafélagalögum nr. 

2/1995, sbr. 50. gr. laga um fjármálafyrirtæki. Hér er einkum vísað til 1. og 3. 

málsgreina 68. gr. hlutafélagalaganna sem fjalla um málefni og starfsemi félagsins 

sem og að eftirlit sé haft með bókhaldi og að það sé fært í samræmi við lög og 

venjur.148  

Ein af mikilvægustu skyldum stjórnarmanna gagnvart félagi því sem þeir eru í forsvari 

fyrir er eftirlit með bókhaldi og meðferð fjármuna félagsins, sbr. 68. gr. 

hlutafélagalaganna. Í XI. kafla laganna er fjallað ítarlega um skyldur stjórnarmanna 

varðandi samningu ársreiknings og endurskoðun hans. Stjórn og framkvæmdastjóri 

skulu skv. 87. gr. semja ársreikning fyrir hvert reikningsár sem innihaldi þá fjóra þætti 

sem ársreikningur samanstendur af, þ.e. rekstrarreikning, efnahagsreikningi, 

fjárstreymisyfirlit og skýringar eins og fjallað var um í umfjöllun um ársreikninga hér 

að framan.  

Að endingu skal lögð áhersla á að það er á ábyrgð yfirstjórnar að tryggja að 

viðeigandi innra eftirlitskerfi sé til staðar og notað. 

 

5.1.3 Umboðsvandinn 

 

Eitt það sem einkennir góða stjórnunarhætti er óhæði stjórnarmanna fyrirtækisins, 

gagnvart fyrirtækinu sjálfu. Hagsmunir fyrirtækisins og hluthafa ættu að vera þeir 

sömu og hagsmunaaðila fyrirtækisins, þ.e. hluthafa, stjórnenda, starfsmanna, 

kröfuhafa og fleiri.  

Annað einkenni góðra stjórnarhátta er óhæði stjórnarmanna gagnvart 

stjórnarformanni. Með því móti verður stjórnarstarf virkara og mun minni líkur eru á 

umboðsvanda (sjá hann skilgreindan á næstu blaðsíðu). Störf stjórnar verða mun 

gegnsærri þegar góðir stjórnunarhættir eru viðhafðir. 
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Umboðsvandinn (e. Agency Problem) er vel þekkt fyrirbæri í heimi stjórnunar. Hann 

kemur fyrst fram í kenningum fræðimannanna Jensens og Mecklings árið 1976.149  

Hann kemur upp í fyrirtækjum þegar hagsmunum stjórnenda lýstur saman við 

hagsmuni fyrirtækisins. Hann verður aldrei umflúinn og því er öllum stjórnendum 

fyrirtækisins nauðsynlegt að viðhalda opnum og gegnsæjum stjórnunarháttum og 

óhlutdrægni. Umboðsvandinn birtist í ólíkum formum og kemur fyrir í öllum tegundum 

fyrirtækja, stórum sem smáum, einkareknum sem opinberum. Hlutverk stjórnar er að 

koma í veg fyrir að umboðsvandinn öðlist líf innan fyrirtækisins.150 

„Umboðsveitandinn“ (e. principal) er sá aðili sem á hagsmuna að gæta gagnvart því 

hvernig fyrirtækinu er stýrt í hans þágu af „umboðsmanni“ (e. agent). Hann ræður 

jafnvel umboðsmanninn til starfans á grundvelli fyrirfram skilgreindra markmiða sem 

sett hafa verið í byrjun viðskiptasambands þeirra.151  Meðfylgjandi mynd útskýrir vel 

hagsmunaárekstra milli stjórnanda og eiganda fyrirtækis í slíkum kringumstæðum. 

 

 

Mynd 4 Umboðsvandinn
152 

 

                                                           
 

149
 Mallin, C.A., Corporate Governance. New York, 2004, bls. 12. 

150
 Sama heimild, bls. 15. 

151
 Becht, Bolton & Roell, Corporate Governance and Contol. Brusse 2002l,  European Corporate Governance 

Institute,  bls. 3. 
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 Mynd búin til af ritgerðarhöfundi, byggð á heimild Business Growth Network Entrepreneurial .  Sótt af 
heimasíðu ritsins  http://bgnentrepreneur.net/page/290/?referer=sphere_search   14. maí 2011. 
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Kenningin um umboðsvandann fjallar ekki eingöngu um samband stjórnenda 

fyrirtækis og eigenda þeirra heldur einnig um samband stjórnenda og lánardrottna 

fyrirtækisins. Framtíð fyrirtækja er jafnvel ráðin af lánardrottnum eða kröfuhöfum þess 

og þannig er hætta á að umboðsvandi myndist þegar hagsmunir eins eða fleiri 

lánardrottins ganga framar hagsmunum fyrirtækisins. Þó má aðilum í slíku sambandi 

vera ljóst að um skammtímaávinning er að ræða enda hljóta langtíma hagsmunir 

fyrirtækisins að ráða för þegar kemur að líftíma þess.  

 

5.1.4 Skuggastjórnendur 

 

Skuggastjórnandi er hluthafi fyrirtækis sem hvorki er skráður stjórnandi þess né 

kemur fram fyrir hönd þess, né vill láta sín getið sem slíks. Hann hefur engu að síður 

mikil stjórnunarítök í gegnum eignarhlut sinn og stjórnar í raun og veru stjórnendum 

félagsins þegar kemur að ákvörðunum þeirra fyrir hönd félagsins.153 Í 

hlutafélagalögum nr. 2/1995 er ekkert fjallað um þessar aðstæður né skilgreind 

ábyrgð skuggastjórnandans á því tjóni sem hann kann að valda félaginu og 

hluthöfum þess. Sú spurning vaknar engu að síður hvort skuggastjórnandi sé ekki 

ábyrgur gerða sinna í ljósi þeirrar háttsemi sem sýnt hefur verið fram á með 

sannanlegum hætti að viðhöfð hafi verið í hlutafélaginu. Héraðsdómur í máli Vilhjálms 

Bjarnasonar gegn  þáverandi stjórnarmönnum  Glitnis banka hf. vegna 

starfslokasamnings Bjarna Ármannssonar er dæmi um slíka ábyrgð en dómurinn 

vakti mikla athygli þegar hann var kveðinn upp.154 Niðurstaða dómsins var sú að 

stjórnendurnir væru skaðabótaskyldir gagnvart Vilhjálmi í fyrsta lagi sbr. 76 gr. hfl., 

þegar öðrum hluthöfum Glitnis var ekki boðið sama kaupverð á hlutabréfum í Glitni 

eins og Bjarna hafða verið boðið, á genginu 29 þegar markaðsverð þá var 26.66.  

Félagsstjórn, framkvæmdastjóri og aðrir höfðu ekki heimild til að gera þær ráðstafanir 

sem fólust í samningnum við Bjarna þar sem þær voru fallnar til þess að afla 

ákveðnum hluthöfum eða öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna á kostnað annarra hluthafa 
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 Jóhannes Rúnar Jóhannsson, „Málstofa um ábyrgð stjórnenda“, Lögmannablaðið 2009 (2), bls. 9. Sótt af 

vefsíðu félagsins, 
http://www.lmfi.is/files/%20logmannabladid%20j%C3%BAn%C3%AD%2009_sjka_154292119.pdf  16. apríl 
2011. 
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 E-4033/2008. 
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eða félagsins. Í öðru lagi var brotið gegn 55. gr., 2. mgr.  sömu laga um kaup félags á 

eigin bréfum sem er aðeins leyfilegt skv. heimild hluthafafundar sem skorti í þessu 

tilviki.  Í þriðja lagi var brotið gegn 1. og 2. mgr. 79. gr. sömu laga um 

starfskjarastefnu stjórnenda og félagsstjórnar.  Stjórn var gert að greiða Vilhjálmi 

bætur skv. 134. gr. laganna, alls 1.901.442 krónur.  

Hæstiréttur sneri síðan úrskurði Héraðsdóms við og sýknaði fyrrum stjórnarmeðlimi 

Glitnis banka á þeim forsendum að verðbil bréfanna sem málið snerist um væri innan 

10% leyfilegra vikmarka sbr. 55. gr. hfl. en ekki síður að væri stjórn Glitnis 

skaðabótaskyld, sneri skaðabótaskylda gagnvart félaginu en ekki gagnvart einstökum 

hluthöfum þess.155 

Um sama leyti fór annað mál af svipuðum toga í gegnum bæði dómstigin hér á landi 

þar sem fyrrnefndur Vilhjálmur stefndi þáverandi bankastjórn Straums-Burðaráss 

Fjárfestingarbanka fyrir brot á 76. gr. hfl., rétt eins og í fyrra málinu. Bankastjórn var 

sýknuð af kröfum stefnanda þar sem henni var skv. dómsorði: „...ekki skylt að bjóða 

hluthöfum að ganga inn í umræddan samning þar sem slíkur áskilnaður er hvorki í 

hlutafélagalögum né samþykktum félagsins.“156  

Málin sem slík vöktu mikla athygli fyrir þær sakir að þar virtust hagsmunir stjórnenda 

ekki hafa farið saman við hagsmuni bankanna. Í báðum tilvikum varð lausafjárskortur 

á miklum erfiðleikatímum sem endaði með því að ríkið yfirtók bankana. Má segja að 

hugtakið skuggastjórnandi (e. shadow director) hafi birst þarna í sinni skýrustu mynd. 

Hugtakið skuggastjórnandi er hins vegar ekki til í íslenskum lögum. 

Mikil umræða hefur myndast síðastliðin ár um brottfall ábyrgðatakmörkunar (e. lifting 

the corporate veil). Með brottfalli hennar er komin samsömun milli hluthafa og 

hluthafafélagsins. Hann ber orðið ábyrgð á athöfnum og athafnaleysi sínu sem valdið 

hefur félaginu tjóni. Sú umræða að bótaábyrgð samkvæmt almennum 

skaðabótareglum leiði til sömu niðurstöðu og samkvæmt skaðabótaákvæðum 

hlutafélagalaganna hefur þó farið fram. Sé það svo, yrði jafnvel ekki nauðsynlegt að 

fella brott  ábyrgðartakmörkunina. 
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Ef borin er saman íslensk löggjöf og bresk kemur fram að í þeirri bresku er 

skuggastjórnandi skilgreindur. Skuggastjórnandi samkvæmt breskum rétti er sá sem 

gefur endurtekin fyrirmæli til stjórnar eða stjórnenda félags. Fyrirmælin þurfa að vera 

endurtekin og stjórnin þarf að hafa hagað sér samkvæmt þeim. Skuggastjórnendur 

þar í landi bera jafnframt sömu ábyrgð og skráðir stjórnendur sama félags.157   

Hlutverk innra eftirlits er meðal annars að hafa eftirlit með að siðferðis sé gætt og 

góðir stjórnunarhættir séu iðkaðir. Skilvirkir og löghlýðnir stjórnendur, utanaðkomandi 

stjórn og ytri endurskoðendur eru mun vænlegri til að koma í veg fyrir ítök 

skuggastjórnenda.158   

Skuggastjórnun er efni í aðra ritgerð og verður því ekki vikið nánar að henni hér.  

 

6 Innra eftirlit 
 

6.1 Innra eftirlit 

 

„Innra eftirlit er ferli sem mótast af stjórn fyrirtækis, innri stjórnendum þess og 

starfsmönnum. Tilgangur þess er að veita hæfilega vissu um að fyrirtækið nái 

eftirtöldum markmiðum: 

 Árangri og skilvirkni í starfseminni. 

 Áreiðanlegar og réttmætar fjárhagsupplýsingar til ytri aðila.  

 Að hlíta lögum og reglum sem gilda um starfsemina.“ 159 

Þeir sem koma að innra eftirliti í fyrirtækjum eru stjórn félagsins, innri stjórnendur,160 

innri endurskoðun, aðrir starfsmenn og endurskoðunarnefnd.161 
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 Bresk hlutafélagalög 2006, 

http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?&parentActiveTextDocId=2991719&ActiveTextDocId=2992063. 
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 Darrough, Masako., „The FCPA and theOECD Convention: Some Lessons from the U.S. Experience“, Journal 
of Busienss Ethics 2009, bls.3. Sótt af vef 
http://www.springerlink.com/content/m655nt623017q525/fulltext.pdf 05. apríl 2011. 
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 Audit CommitteeEffectiveness, What works best, Bromilow, c., Berlin, B., Florida, 2005, bls. 19. 
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 Framkvæmdastjóri og aðrir stjórnendur. 
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FME gaf út leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2002 um innra eftirlit og áhættustýringu hjá 

fjármálafyrirtækjum. Þau byggja á grunnreglum Basel-nefndarinnar frá árinu 1998 um 

sama efni. Í tilmælum Fjármáleftirlitsins er lögð sérstök áhersla á ábyrgð  og skyldur 

stjórna og framkvæmdastjóra fjármálafyrirtækja auk þess sem lágmarkskröfur 

varðandi innra eftirlit og áhættustýringu hjá fjármálafyrirtækjum eru settar fram.  

Innra eftirlit innan fyrirtækja og stofnana hefur það hlutverk að auðvelda stjórnendum 

fyrirtækja að hafa stjórn á rekstri þeirra. Það veitir stjórnendum því yfirsýn og er þeim 

því nauðsynleg forsenda við áhættugreiningu. Hugtakið innra eftirlit hefur þó verið 

túlkað á mismunandi hátt af ólíkum aðilum atvinnulífsins, allt eftir því úr hvaða geira 

þeir koma, þar sem aðilarnir leggja gjarnan starfsreynslu sína til grundvallar túlkun á 

innra eftirliti. Mismunandi túlkun á hugtakinu getur í raun valdið meiri skaða heldur en 

það gagn sem það gerir og þess vegna er nauðsynlegt að sammælast um eina 

túlkun á innra eftirliti, hvað það þýðir og hvaða kröfur það þurfi að uppfylla.162  Öðru 

hvoru koma upp atvik innan fyrirtækja sem gera það að verkum að starfsmenn og 

stjórnendur fyrirtækja vilja endurskoða eftirlitsferla fyrirtækisins þar sem þeir eru til 

staðar eða jafnvel setja slíka ferla upp þar sem þá er ekki að finna. Vegna þessa er 

nauðsynlegt að þessir aðilar geti gengið að viðurkenndi skilgreiningu og aðferðafræði 

innra eftirlits á aðgengilegan hátt.  

Aukin áhersla hefur verið lögð á innra eftirlit í fjármálafyrirtækjum hér á landi á 

undanförnum fimm árum, sem bæði hefur komið frá stjórnendum fyrirtækjanna og 

FME.163 Séu innra eftirlit og áhættustýring starfrækt með fullnægjandi hætti, aukast 

líkurnar á ásættanlegum rekstrarniðurstöðum þeirra og hagsmunum fyrirtækisins er 

betur borgið.  

Lilja Steinþórsdóttir komst þannig að orði í grein sinni árið 2004, að „... Innra eftirlit er 

til staðar í þeim tilgangi að vernda mikilvægar eignir, sjá til þess að farið sé að reglum 

og til að skýra frá „heilbrigði“ fyrirtækisins.164 
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 PriceWaterhouseCoopers, Innra eftirlit, Mikilvægur þáttur í stjórnunarháttum fyrirtækja, bls. 16 . Sótt af vef 
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 FME gaf út leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2002 um innra eftirlit árið 2002.   
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 Lilja Steinþórsdóttir, „Innra eftirlit – góðir stjórnunarhættir“, bls. 93. 
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Í leiðbeiningum um stjórnunarhætti fyrirtækja sem gefnar eru út af Viðskiptaráði 

Íslands, Nasdaq OMX Iceland hf. og Samtökum atvinnulífsins er vakin athygli á 

ábyrgð félagastjórna á að koma á virku kerfi innra eftirlits. Þar segir „Stjórn félags ber 

ábyrgð á að koma á virku kerfi innra eftirlits. Í því felst m.a. að fyrirkomulag innra 

eftirlits sé formlegt, skjalfest og að virkni þess sé reglubundið sannreynd.“ Innra 

eftirliti félagsins sé ætlað að festa í form hvernig stjórnendur fyrirtækisins vinna að 

markmiðum þess, það staðsetur ábyrgð í innra starfi fyrirtækisins og skýrir ábyrgð 

stjórnar á því starfi. Virkt innra eftirlit gefur stjórn félags einkunn fyrir eftirlit með rekstri 

þess og stjórnendum. Þannig er stjórn félagsins skylt að beita markvissri 

áhættustýringu til að greina hvaða áhættuþættir geti komið í veg fyrir að félagið nái 

settum markmiðum og að sjá til þess að gripið verði til úrræða til að draga úr 

hugsanlegum áhrifum slíkra áhættuþátta.165 

Starfsemi innra eftirlits verður sífellt veigameiri í fyrirtækjum og stjórnir stærri 

fyrirtækja hér á landi sem erlendis færa sér ráðleggingar innri endurskoðenda í nyt í 

auknum mæli. Virkt innra eftirlit er í raun samofið daglegri starfsemi félagsins, mótað 

af starfsfólki þess og birtist meðal annars í verklagsreglum fyrirtækisins, siðareglum 

og starfsmannastefnu.166  Rétt er að leggja áherslu á að innra eftirlit er ekki stjórnun. 

Eftirlit styður við en setur ekki markmiðin. Það stuðlar að því að fyrirtækið nái 

fyrirfram settum markmiðum sínum, staðsetur ábyrgð í innra starfi þess og skýrir 

ábyrgð stjórnar á því starfi sem hún vinnur að. Virkt innra eftirlit markar því hvernig 

stjórn sinnir eftirlitshlutverki sínu með rekstri félagsins og daglegum stjórnendum 

þess. Það getur hins vegar aldrei komið í veg fyrir að rangar ákvarðanir séu teknar í 

stefnumótun eða rekstri heldur í besta falli dregið úr þeim neikvæðu afleiðingum sem 

þær kunna að hafa á rekstur fyrirtækisins..167 

Að endingu mælist Viðskiptaráð til þess í leiðbeiningum sínum að gerð skuli grein 

fyrir meginþáttum innra eftirlits og áhættustýringar félagsins í yfirlýsingu þess um 

stjórnunarhætti. Auk þess að framkvæma úttekt með reglubundum hætti á innra 

eftirliti og áhættustýringu félagsins og grípa til viðeigandi aðgerða ef þörf krefur. Enda 
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þótt þetta séu vissulega góðar ráðleggingar, bendir  Viðskiptaráð ekki á aðgerðir til 

að framkvæma þær.  

Þegar innra eftirlit var skoðað í skýrslu RNA í kjölfar bankahrunsins kom í ljós að þær 

athugasemdir sem innri endurskoðendur höfðu gert til stjórnar bankanna fengu hæga 

afgreiðslu þegar kom að úrbótum.168 Svo vitnað sé í orð þáverandi og núverandi innri 

endurskoðanda Kaupþings um fyrirtækjamenninguna í kringum innra eftirlitið árið 

2006: „Í raun hafi ekki verið til kúltúr í bankanum til þess að taka við athugasemdum 

innri endurskoðunar.“169   

 

6.2 COSO-líkanið  

 

Í kjölfar hremminga á fjármagnsmörkuðum í Bandaríkjunum um og eftir 1980 

sameinuðust ýmsir hagmunaaðilar í viðskiptalífinu þar í landi og gáfu út skýrslu um 

innra eftirlit árið 1992 sem ber heitið, „Integral Control – Integrated Framework“. 

Hópurinn sem var kallaður Committee of Sponsoring Organisatonis (COSO) byggði 

skýrsluna á umfangsmiklum könnunum meðal fyrirtækja og fræðimanna. Skýrslan er 

enn mikið notuð í dag þegar kemur að innra eftirliti og hennar jafnvel getið í löggjöf 

(t.d. Sarbanes-Oxley í Bandaríkjunum) og leiðbeinandi reglum (t.d. Basel II). Í 

daglegu tali er skýrslan kölluð COSO-skýrslan og aðferðafræðin sem hún gengur út á 

er kölluð COSO-líkanið. Fyrirtæki út um allan heim hafa byggt upp innra eftirlit á 

grundvelli þeirrar skilgreiningar á innra eftirliti sem er að finna í skýrslunni.170   

Áföllin sem dundu svo á fjármagnsmörkuðum árin 2001 og 2002 höfðu þær 

afleiðingar að Sarbanes-Oxley löggjöfin var gefin út en hún hafði það markmið að 

stuðla að auknu trausti á bandaríska fjármálamarkaðinum en þar er sérstaklega 

fjallað um innra eftirlit og ábyrgð stjórnar á því ferli. FME þar í landi171 gaf síðar út 

reglur til skráðra félaga á markaði byggðar á Sarbanes-Oxley lögunum þar sem þau 

fyrirtæki sem er gert að framfylgja innra eftirliti byggi starfsaðferðir síðar á 

                                                           
 

168
 Skýrsla RNA, 3. bindi, kafli 11.1.6, bls. 15. 

169
 Sama heimild, bls. 15.  

170
 PriceWaterhouse Coopers, „Innra eftirlit, Mikilvægur þáttur í stjórnarháttum fyrirtækja“, 2004, bls. 3. Sótt af 

vef félagsins, http://www.pwc.com/is_IS/is/ins-sol/assets/innra_eftirlit_baeklingur.pdf, 28. apríl 2011. 
171

 SEC – Securities and Exchange Commission. 

http://www.pwc.com/is_IS/is/ins-sol/assets/innra_eftirlit_baeklingur.pdf
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viðurkenndum ramma þar að lútandi.172 Þannig er fyrirtækjum ekki heimilt að setja á 

fót innra eftirlit algjörlega eftir eigin höfði, heldur hafi þau viðurkennt fyrirfram 

ákveðinn ramma sem þeim er gert að framfylgja. Yfirreikningsskilanefnd þar ytra,173 

sem varð til út frá Sarbanes-Oxley lögunum, hefur jafnframt mælst sérstaklega til 

þess að COSO-líkanið sé notað sem fyrirmynd um skilgreiningu á innra eftirliti í 

leiðbeinandi tilmælum þar að lútandi sem gefin voru út í Bandaríkjum. Í þessu 

sambandi er einkum átt við eftirfylgni innra eftirlits gagnvart ársreikningum og gerð 

þeirra sem gefið var út árið 2007 þar í landi.174   

Íslensk skilgreining er ekki til staðar á innra eftirliti en skilgreining COSO 

nefndarinnar175 á því hefur notið viðurkenningar út um allan heim en hún er jafnframt 

meðal þeirra víðtækustu á sviði innra eftirlits, þó einkum í Bandaríkjunum.176   

Skilgreining COSO-nefndarinnar  á innra eftirliti er svohljóðandi:   

COSO-líkanið tekur sérstaklega á áreiðanleika fjárhagsupplýsinga og miðlun 

upplýsinga innan fyrirtækja, enda er eitt meginmarkmiða líkansins áreiðanleiki 

fjárhagsupplýsinga.177  Auk þess mælir það áhættu í rekstri fyrirtækja178 og skilgreinir 

fimm meginþætti innra eftirlits. Til að kortleggja COSO-líkanið betur hefur það verið 

sett upp á myndrænan hátt í form þrívíðs tenings, sem endurspeglar hvernig líkanið 

gengur í gegnum allar deildir fyrirtækisins, sem eftirfarandi mynd skýrir vel. 

 

 

 

                                                           
 

172
 PriceWaterhouse Coopers, „Innra eftirlit, Mikilvægur þáttur í stjórnarháttum fyrirtækja“, 2004, bls. 4.  

173
 PCAOB – Public Company Accounting Oversight Board.  

174
 Public Company Accounting Oversight Board, Auditing Standard No. 5, „An audit of internal control over 

financial reporting that is integrated with an audit of financial statements“. Sótt af vefsíðu nefndarinnar, 
http://pcaobus.org/Standards/Auditing/Pages/Auditing_Standard_5.aspx, 5. maí 2011. 
175

 COSO – Committee of Sponsoring Oraganisations of the Treadway Commission eru aljóðleg 
regnhlífarsamtök um innra eftirlit. Sótt af vefsíðu félagsins http://www.coso.org/ 4.maí 2011. 
176

 Schneider, K.N., Becker, L.L., „Using the COSO model of internal control as a framework for ethics initiatives 
in business schools.“  Journal of Academic and Busienss Ethics,  Sótt af vefsíðu tímaritsins 
http://www.aabri.com/manuscripts/10725.pdf, 5. maí 2011. 
177

 PriceWaterhouse Coopers, „Ráðstefna um stjórnunarreikningsskil, mikilvægi innra eftirlits“, mars 2009. Sótt 
af vef félags, http://www.ru.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=12911, 28. apríl 2011.  
178

 Enterprise Risk Management - ERM 

http://pcaobus.org/Standards/Auditing/Pages/Auditing_Standard_5.aspx
http://www.coso.org/
http://www.aabri.com/manuscripts/10725.pdf
http://www.ru.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=12911
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Mynd 5  COSO-teningurinn
179 

 

 

Framhlið teningsins, innra eftirliti, er skipt upp í fimm meginþætti út frá sjónarhorni 

innra eftirlits. Þættirnir eiga við í öllum rekstri en útfærsla þeirra getur hins vegar verið 

mismunandi, eftir stærð fyrirtækja og eðli starfseminnar.180 Þeir eru: 

 

 Eftirlitsumhverfi – viðhorf stjórnenda um mikilvægi innra eftirlits og 

stjórnskipulag fyrirtækisins. Hér koma heiðarleiki og siðferðileg gildi fram. 

Jafnframt starfsmannastefna fyrirtækisins, aðaldrifkraftur hvers fyrirtækis.  

 Áhættumat – áhætta metin sem getur komið í veg fyrir að markmið náist og 

hvað skuli gert til að bregðast við þessari áhættu. 

 Eftirlitsaðgerðir – Daglegar aðgerðir tengdar áhættustýringu, ætlað að 

bregðast við þeirri áhættu sem ógnar settum markmiðum. 

 Upplýsingar og samskipti – Þessi þáttur nær til upplýsingakerfa. Lykilþáttur í 

hverju fyrirtæki þar sem ákvarðanataka byggist á fyrirliggjandi upplýsingum. 

 Stjórnunareftirlit – Eftirlit og eftirfylgni stjórnenda með því að innra eftirlit sé 

fullnægjandi á hverjum tíma. Endurskoðunarnefnd oft falið þetta verkefni.181 

 

                                                           
 

179
 PriceWaterhouse Coopers, „Ráðstefna um stjórnunarreikningsskil, mikilvægi innra eftirlits, bls. 14.  

180
 Sama heimild bls. 6. 

181
 PriceWaterhouse Coopers, „Innra eftirlit, Mikilvægur þáttur í stjórnarháttum fyrirtækja“, bls. 3.  
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Ábyrgð innra eftirlits hvílir á herðum stjórnar. Þess vegna er það nauðsynlegt að hún 

hafi yfirsýn yfir virkni þess og viti  til hvers stjórnendur fyrirtækisins ætlast af því innra 

eftirliti sem starfrækt er innan fyrirtækisins. Það er hlutverk stjórnar að setja 

verklagsreglur um innra eftirlit og tryggja að það virki eins og gert er ráð fyrir. Þær 

upplýsingar sem stjórnin vinnur með í þessu tilliti koma beint frá framkvæmdastjórum 

og öðrum innri stjórnendum  sem gefa skýrslu um virkni innra eftirlits og hvort það 

virki eins og til þess er ætlast. Sé einhverra breytinga þörf leggja þeir slíkar 

breytingatillögur fram fyrir stjórn fyrirtækisins sem tekur þær til umfjöllunar og að 

endingu til ákvörðunar ef þarf.182   

Hlutverk framkvæmdastjóra og annarra innri stjórnenda við innra eftirlit er afar 

mikilvægt en það er þeirra að greina þær áhættur sem fyrirtækið kann að standa 

frammi fyrir og þær ógnanir og tækifæri sem felast í þeim. Þannig berast 

breytingartillögur stjórnendanna meðal annars til stjórnar fyrirtækisins, út frá sýn innri 

stjórnenda.183  Þó skal varast að vanmeta þátt annarra starfsmanna fyrirtækisins 

þegar kemur að innra eftirliti enda snertir það að einhverju leyti störf allra 

starfsmanna fyrirtækisins.  

Önnur útbreidd líkön um innra eftirlit og leiðbeiningar þar að lútandi eru kanadíska 

CoCo-líkanið184 sem á rætur sínar að rekja til ársins 1995, CobiT185 sem lýtur að 

stjórnun upplýsingatækni og er ekki til umfjöllunar í ritgerð þessari.  

7 Innri endurskoðun 
 

Í samþykktum Félags um innri endurskoðun er starfsemi innri endurskoðunar 

skilgreind. Hún byggir á skilgreiningu alþjóðlegra staðla um sama efni. Þar segir: 

Innri endurskoðun er starfsemi sem veitir óháða og hlutlæga staðfestingu og 

ráðgjöf sem ætlað er að vera virðisaukandi og bæta rekstur fyrirtækja og stofnana. 

Innri endurskoðun leggur mat á og bætir virkni áhættustýringar, eftirlitsaðferða og 

                                                           
 

182
 Sama heimild, bls. 12. 

183
 Sama heimild, bls. 12. 

184
 CoCo - Criteria of Control. 

185
 CobiT – Control Objectives for Informatio and related Technology. 
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stjórnarhátta með kerfisbundnum og öguðum vinnubrögðum og styður þannig 

viðkomandi fyrirtæki eða stofnun í því að ná markmiðum sínum.
186

 

Samkvæmt framangreindri skilgreiningu er meginhlutverk innri endurskoðunar að 

meta og bæta virkni áhættustýringar, innra eftirlits og stjórnunarhátta viðkomandi 

fyrirtækis. Ennfremur að meta fyrirkomulag þessara þátta, sannreyna virkni þeirra og 

byggja upp þekkingu þar sem við á.187  

Til að innri endurskoðun fari fram með fullnægjandi hætti hafa verið gefnir út 

alþjóðlegir staðlar um viðfangsefni hennar, sem hafa jafnframt leiðbeiningargildi til 

innri endurskoðenda við störf þeirra.188   

 

7.1 Uppruni innri endurskoðunar 

 

Allt frá því um 4000 fyrir Krist, að því er sagnfræðingar telja, má greina fyrstu merki 

um gagnaskráningu af hálfu yfirvalda í Austurlöndum nær. Sú skráning var gerð til að 

henda reiður á viðskiptum manna í samfélaginu á þeim tíma. Sambærileg 

gagnaskráning var í fæðingu í Kína (1122 – 256 fyrir Krist).189 Fyrstu merki 

endurskoðunar má greina hjá Babýlóníumönnum, Grikkjum og Rómverjum. 

Æðstráðendur þessara ríkja efuðust um heiðarleika opinberra embættismanna um 

leið og þeir voru sannfærðir um tilhneigingu þeirra til að gera mistök. Endurskoðun og 

áhættustýringu þess tíma var einnig ætlað að koma upp um svik og mútur opinberra 

starfsmanna, hlutverk sem á við enn þann dag í dag þótt afmörkunin við opinbera 

starfsmenn sé vissulega ekki tæmandi.190   

 

Í aldanna rás hefur þessi skráning gagna og endurskoðun þeirra verið viðhöfð, með 

þeim endurbættu verkfærum sem samtíminn hefur upp á að bjóða. Auknar kröfur 

nútímans kalla hins vegar á ríkari þörf fyrir að henda reiður á stýringu áhættu, 

                                                           
 

186
 Samþykktir félags um innri endurskoðun, 1. gr.. Sótt af vef félagsins, 

http://www.theiia.org/chapters/pubdocs/319/samþykktir_FIE.pdf 20. apríl 2011. 
187

 Alþjóðlegir staðlar um innri endurskoðun, staðlar 2110, 2120 og 2130. 
188

 International Professional Practices Framework (IPPF) 2011. 
189

 Ramamorti, Sridhar, Research opportunities in internal auditing, Florida 2003, 1. kafli, bls. 3.  
Sótt af vef http://users.cba.siu.edu/odom/acct465/roia/Ch1.pdf, 28. mars 2011. 
190

 Sama heimild, bls. 3. 

http://www.theiia.org/chapters/pubdocs/319/samþykktir_FIE.pdf
http://users.cba.siu.edu/odom/acct465/roia/Ch1.pdf
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stjórnunarháttum fyrirtækja og eftirlitsaðferðum innan fyrirtækjanna. Dæmi um aukna 

áhættu sem fyrirtæki á alþjóðavísu standa frammi fyrir í dag eru aukið magn 

viðskipta, flókið eignarhald og tæknilegar framfarir.  

Uppruni félagsstarfsemi um innri endurskoðun nær aftur til ársins 1941 þegar 

alþjóðasamtök innri endurskoðanda (The Institute of Internal Auditors - IIA) voru 

stofnuð í Bandaríkjunum.191   

Mikilvægi innri endurskoðunar fyrir fyrirtæki endurspeglast í orðum félagsmanns í 

félagi um innri endurskoðun, Arthur E. Halds, frá árinu 1944:  

Innri endurskoðun er til komin af nauðsyn og er orðin óaðskiljanlegur hluti af 

nútímarekstri. Engin stór rekstrareining fær hjá henni komist. Ef hún hefur ekki verið 

innleidd nú þegar í reksturinn, þá mun hún verða það fyrr en síðar, og líkur standa til að 

það mun verða fyrr en varir.    

                     (A.E. Hald 1944)192 

 

 

7.2 Innri endurskoðun í stjórnum fyrirtækja 

 

Innri endurskoðun samtímans er með nokkuð öðru sniði en í upphafi. Nú skipar hún 

fastan sess í rekstri fyrirtækja eftir að hafa verið innleidd í löggjöf fjölmargra ríkja út 

um allan heim. Stjórnendur fyrirtækja eru meðvitaðri en áður um þá áhættu sem felst 

í kviku fyrirtækjaumhverfi að innan sem utan og mikilvægi innri endurskoðunar þegar 

rekstrareiningum skal stýrt framhjá helstu áhættuþáttum í rekstrinum, enda er það eitt 

af meginhlutverkum stjórnar að meta og bæta virkni áhættustýringar, innra eftirlits og 

stjórnunarhátta fyrirtækisins. 

Hlutverk innri endurskoðunar er meðal annars að tryggja að veigamiklar upplýsingar 

stjórnenda séu réttar og traustar, enda eru þær forsendur ákvarðanatöku stjórnar og 

stjórnenda. Það er ennfremur að sjá til þess að reglum, starfsháttum, lögum og 
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 Sama heimild bls. 2   

192
 Sama heimild, bls. 4 
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reglum fyrirtækisins sé fylgt eftir í hvívetna, enda hafi þær miklar þýðingu fyrir 

starfsemi og framtíðarhorfur fyrirtækisins.193   

Óhæði innri endurskoðunar skiptir sköpum hvort sem er við eftirfylgni innra eftirlits 

eða í öðrum störfum innri endurskoðunar. Aðeins þannig er það fært um að hafa 

eftirlit með innra eftirliti. Af því leiðir að það getur ekki verið staðsett undir neinni 

tiltekinni deild innan fyrirtækisins og því er rétti staður innra eftirlits í skipuritinu beint 

undir stjórn fyrirtækisins.194   

 

7.3 Gagnrýnin hugsun 

 

Nauðsynlegt er að stjórnir fyrirtækja átti sig á og ræði á gagnrýninn hátt um 

áhættustýringu og innra eftirlit. Með gagnrýnum hætti er ekki átt við að menn setji sig 

í kvörtunarstellingar og geri órökstuddar athugasemdir við allt sem gert í félaginu.  

Páll Skúlason skilgreindi hugtakið gagnrýna hugsun þannig:  „Gagnrýnin er sú 

hugsun sem fellst ekki á neina skoðun eða fullyrðingu nema hún hafi fyrst rannsakað 

hvað í henni felst og fundið fullnægjandi rök fyrir henni.“  Gagnrýninni hugsun er 

ætlað að vera til framfara og hún er byggð á rökum. Hún á jafnt við um 

skoðanamyndun og ákvarðanatöku195 og getur komið í veg fyrir tjón sem kann að 

verða ef umhverfið er ekki skoðað og rökstuðnings leitað. 196 

Innri endurskoðendum er ekki síður nauðsynlegt að samþætta gagnrýna hugsun og 

starfsreynslu sína, þegar kemur að faglegri skoðanamyndun eða ákvarðanatöku. 

Gagnrýna hugsun má einnig skilgreina sem tiltekið hugarástand og vitsmunalega 

nálgun á þann hátt að einstaklingurinn kemst að niðurstöðu á grundvelli rökstudds 
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 Sama heimild, bls. 13. 

194
 Sama heimild, bls. 13. 

195
 Steinar Harðarson, Eru stjórnmálamenn gagnrýnir?  Hugvekja Siðmenntar, 2009. Sótt af vef Siðmenntar 

http://sidmennt.is/2009/10/02/godur-romur-gerdur-ad-hugvekju-sidmenntar/ 1. apríl 2011.   
196

 Páll Skúlason, Pælingar, Reykjavík 1987, bls. 70.  

http://sidmennt.is/2009/10/02/godur-romur-gerdur-ad-hugvekju-sidmenntar/
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skilnings hans á viðfangsefninu. Þessi hugsunarháttur á erindi til allra innri sem ytri 

endurskoðenda, í öllum störfum þeirra, í bland við faglega efahyggju.197   

Forvitni er af hinu góða. Hún er oft grunnurinn að því að kafa dýpra og leita 

rökstuddra svara. Þegar innri endurskoðendur fá „af því bara“ svör í störfum sínum, á 

forvitni þeirra að vakna og þeim ber fagleg skylda til að spyrja spurninga á borð við 

„af hverju er þessi leið farin, hve oft er þetta skoðað, hvernig fáum við bestu 

niðurstöður, hvaða upplýsingar vantar í gögnin“ og svo framvegis.198   

Ávinningur innri endurskoðenda af því að að beita gagnrýninni hugsun í störfum 

sínum er óumdeildur. Með því komast þeir að innihaldsríkari, hlutlægari og rökrænni 

niðurstöðum þar spurningum er svarað í stað þess að þær veki efasemdir stjórnenda 

og  samstarfsmanna þeirra. Gagnrýnin hugsun er jafn nauðsynleg á öllum stigum 

innri endurskoðunar, jafnt í upphafi þegar ákveða skal umfang og viðfangsefni 

skoðunarinnar sem við lok hennar þegar ákvarðanir eru teknar af hálfu stjórnenda 

fyrirtækisins á grundvelli niðurstaðna. Ávinningur gagnrýninnar hugsunar skilar sér 

hvarvetna, í fjárhag fyrirtækisins, tíma og störfum starfsfólks, innihaldi og gæðum 

endurskoðunarinnar. Að endingu eru gæði slíkrar vinnu fordæmisgefandi og 

væntanlega hvetjandi fyrir aðra starfsemi fyrirtækisins.199    

 

7.4 Innri og ytri endurskoðendur  

 

Áður en lengra er haldið er rétt að staldra við og gera greinarmun á innri og ytri 

endurskoðendum. Í hugum marga er um einn og sama hópinn að ræða en því fer 

fjarri. Muninn er hægt að sjá eftir margvíslegum leiðum, ein leiðin er að skoða 

„áheyrendahóp“ beggja.  
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 Butera, Ann. Critical thinking a vital component in sound, effective audit judgment. 2009, bls. 1. Sótt af vef 

http://www.protiviti.com/en-US/Insights/Browse-by-Content/Featured-
Articles/Documents/Critical_thinking_vital_component.pdf  1.apríl 2011. 
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 Sama heimild, bls. 2. 
199

 Sama heimild, bls. 4. 

http://www.protiviti.com/en-US/Insights/Browse-by-Content/Featured-Articles/Documents/Critical_thinking_vital_component.pdf
http://www.protiviti.com/en-US/Insights/Browse-by-Content/Featured-Articles/Documents/Critical_thinking_vital_component.pdf
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7.4.1 Innri endurskoðendur 

 

Áheyrendur innri endurskoðenda eru innan félagsins og eru fyrst og fremst 

ráðgefandi aðili fyrir stjórn þess. Innri endurskoðendur eru jafnframt starfsmenn 

fyrirtækisins og hafa fengið erindisbréf sín frá stjórn félagins, ólíkt ytri 

endurskoðendum sem eru í samningsbundnu samstarfi við félagið. Deildar innri 

endurskoðunar er jafnframt getið í skipuriti félagins.200 Starfssvið innri endurskoðenda 

er víðara en þeirra ytri, þar sem þeir leggja mat á og bæta virkni áhættustýringa, 

eftirlitsaðferða og stjórnunarhátta eins og getið er í samþykktum félagsins hverju 

sinni. Áhersla er lögð á sjálfstæði og óhæði endurskoðunardeildar og að starfsmenn 

hennar tileinki sér hlutlægni í vinnubrögðum. Hafa ber í huga að störf innri 

endurskoðenda eru ráðgefandi og er ætlað að vera virðisaukandi fyrir fyrirtæki og 

stofnanir.201 Virkni innra eftirlits og áhættustýringar eru á ábyrgð stjórnar og 

stjórnenda viðkomandi fjármálafyrirtækis.202  

Í 16. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, er kveðið á um að í fjármálafyrirtæki 

skuli starfa endurskoðunardeild sem annast skuli innri endurskoðun. Fjöldi 

starfsmanna í deildinni skuli endurspegla stærð félagsins. Forstöðumaður innri 

endurskoðunar hefur regluleg og bein samskipti við stjórn félagsins, enda situr hann 

stjórnarfundi þess þegar athugasemdir hans eru á dagskrá samkvæmt 16.gr. 

fyrrgreindra laga um fjármálafyrirtæki. Rétt eins og ytri endurskoðendur kynna 

afrakstur starfa sinna í ársreikningi félagsins, þá gerir innri endurskoðun grein fyrir 

störfum sínum og niðurstöðum gagnvart stjórn félagsins einu sinni á ári, hið minnsta.  

Viðskiptaráðherra er jafnframt heimilt að setja nánari reglur um innri endurskoðun.203 

Þá kom fram í skýrslu RNA að meginverkefni endurskoðunardeilda á tímabilinu 2005 

til falls bankanna á árinu 2008 beindist að gæðum og umbótum í rekstri, að mati á 

                                                           
 

200
 Leiðbeinandi tilmæli FME um störf endurskoðunardeildar fjármálafyrirtækja nr. 3/2008.  

Sótt af vef FME http://fme.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5648 , 5.apríl 2011. 
201

 Samþykktir félags um innri endurskoðun, samþykkt á stofnfundi félagsins 12. febrúar 2003, bls. 1. Sótt af vef 
félagsins http://www.theiia.org/chapters/pubdocs/319/samþykktir_FIE.pdf 01.04.2011, 5. apríl 2011. 
202

 Sama heimild, bls. 4. 
203

 Sbr. 2. tölul., 1. mgr. 26. gr. laga nr. 08/2007 um verðbréfaviðskipti. 

http://fme.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5648
http://www.theiia.org/chapters/pubdocs/319/samþykktir_FIE.pdf%2001.04.2011
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virkni eftirlits- og upplýsingakerfa og útlánaeftirlits. Þeir komu hins vegar lítið sem 

ekkert að gerð reikningsskila fyrirtækjanna.204   

Innri endurskoðendur störfuðu allt fram til ársins 2010, án þess að störf þeirra væru 

ítarlega skilgreind í lögum ef undanskilin er fyrrgreind 16. gr. laga um fjármálafyrirtæki 

sem einnig var getið um í 2. kafla hér að framan.  

FME gaf að vísu út leiðbeinandi tilmæli nr. 3/2008 árið 2008 um störf 

endurskoðunardeilda fjármálafyrirtækja. Það var tæpum mánuði fyrir hrun íslensku 

bankanna og níu dögum eftir fall Lehman Brothers bankans í Bandaríkjunum. Fram 

að þeim tíma voru leiðbeinandi tilmæli FME galopin, almenn reglugerð með rýru 

leiðbeiningargildi.  

Jafnframt voru breytingar gerðar á lögum nr. 161/2002205 um fjármálafyrirtæki í júní 

árið 2010 þar sem kveðið er á um hlutverk innri endurskoðunar hjá 

fjármálafyrirtækjum með ítarlegri hætti en áður var gert. Nánari umfjöllun um 

lagabreytinguna er að finna í kafla 2.1.5.2. hér að framan. Enn skortir þó á 

heildstæða löggjöf í þessum efnum ef vel á að vera.   

 

7.4.2 Ytri endurskoðendur 

 

Áheyrendur ytri endurskoðenda eru hins vegar að miklu leyti utan fyrirtækisins sem 

þeir starfa fyrir. Áheyrendurnir eiga oft hagsmuna að gæta í fyrirtækinu,  eru til dæmis 

hluthafar þess, lánardrottnar, væntanlegir fjárfestar, keppinautar og fleiri. Ábyrgð ytri 

endurskoðendanna er að miklu leyti gagnvart hluthöfum enda eru endurskoðendur 

kosnir af hluthöfum og þeirra er getið í samþykktum félagsins.206 Meginhlutverk ytri 

endurskoðenda er að endurskoða ársreikning fyrirtækisins á óháðan hátt, í samræmi 

við góða endurskoðunarvenju og kanna bókhaldsgögn félagsins og aðra þætti er 

varða rekstur og stöðu  þess á grundvelli 102. gr. ársreikningalaga nr. 3/2006.207  

                                                           
 

204
 Skýrsla RNA, bindi 3, kafli 11.1.2, bls. 107. 

205
 8. gr. laga nr. 75/2010 um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki með síðari breytingum.  

Sótt af vef Alþingis http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.075.html , 1.apríl 2011. 
206

 Brown, Karen L., Internal Auditing, Reference for Business, 2nd edition.  
Sótt af vef http://www.referenceforbusiness.com/management/Gr-Int/Internal-Auditing.html 1. apríl 2011. 
207

 Skýrsla nefndar um málefni endurskoðenda, bls. 7. 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.075.html
http://www.referenceforbusiness.com/management/Gr-Int/Internal-Auditing.html


65 
 

Óhæði og hlutlægni gagnvart félaginu og gögnum þess er lykilatriði. Ytri 

endurskoðendur eru ekki starfsmenn fyrirtækisins sem þeir endurskoða heldur er  

gerður samstarfssamningur þeirra í milli.  

Endurskoðendur veita fyrirtækinu ráðgjöf um skattamál, ásamt því að ábyrgjast 

réttmæti og sannleiksgildi ársreikningsins með áritun sinni á hann hér á landi á 

grundvelli 11. gr. endurskoðendalaga nr. 79/2008 auk 3. og 104. gr. ársreikningalaga 

nr. 3/2006. Þeir sinna einnig ýmsum störfum er lúta að félagalöggjöfinni í samræmi 

við hlutafélagalög nr. 2/1995, svo sem gerð sérfræðiskýrslna, hækkun og lækkun 

hlutafjár, samruna fyrirtækja, skiptingu hlutafjár og fleira.  

Ábyrgð ytri endurskoðenda á ársreikningum er mjög rík enda ábyrgjast þeir með 

áritun sinni að reikningurinn sé í samræmi við lög og reikningsskilareglur og 

upplýsingarnar sem þar er að finna séu réttar, samanber 104. grein 

ársreikningalaganna. Þarna skilur á milli ábyrgðar innri og ytri endurskoðenda, þar 

sem innri endurskoðendur árita hvorki né ábyrgjast með beinum hætti útgáfu á 

fjárhagsupplýsingum fjármálafyrirtækis, t.a.m. í formi ársreiknings. 

Mörg dómafordæmi víða um heim bera þess merki að ábyrgð ytri endurskoðenda 

vegi þyngra en áður þar sem fjölmörg mál á síðastliðnum árum hafa endað fyrir 

dómstólum með sakfellingu endurskoðenda og misþungum refsingum. Nægir þar að 

nefna Enron málið í Bandaríkjunum,sem fjallað var um í hluta stjórnendaábyrgðar hér 

á undan. Þar brugðust einnig endurskoðendur félagsins starfsskyldu sinni og 

ábyrgðarhlutverki með því að ýkja tekjur félagsins og hagræða þannig 

reikningsskilum þess. Skuldum var haldið utan félagsins auk þess sem miklu magni 

gagna sem vörðuðu endurskoðunarstarf Andersens hjá félaginu var eytt. Enron málið 

er eitt frægasta uppljóstrunarmál síðari tíma,208 en Sharon Watkins, starfsmaður 

fyrirtækisins ljóstraði upp brot af þeim misferlum þau sem þar voru framin sem leiddi 

svo til rannsóknar á því.  Málið leiddi ennfremur til nýrrar löggjafar er laut að 

stjórnarháttum, Sarbanes-Oxley laganna sem sett voru í Bandaríkjunum árið 2002. 

Hliðstæða löggjöf er að finna hinum megin Atlantsála, í Bretlandi, í sameinuðum 

verklagsreglum (e. Combined Code of Practice) um góða stjórnunarhætti sem 

                                                           
 

208
 Whistleblowing, þegar einstaklingur kemur á framfæri undir nafnleysi upplýsingum um alvarleg misferli, 

misgjörðir eða vanrækslu. 
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öðluðust gildi árið 1999 í kjölfar Cadbury-skýrslunnar um stjórnunarhætti, 

endurskoðun og upplýsingaskyldu.209   

 

7.5 Basel-viðmiðunarreglur um bankaeftirlit 

 

Basel-nefnd um bankaeftirlit var sett á laggirnar árið 1974 af seðlabönkum G-10 

landanna. Hlutverk hennar er að setja ramma og reglur um fjármálaeftirlit. Nefndin 

vinnur m.a. að ýmsum stöðlum og leiðbeiningum um bestu framkvæmd bankaeftirlits 

og hefur gefið út fjölmargar reglur og leiðbeiningar um þetta efni til samræmingar 

bankaeftirlits víða um heim. Álit nefndarinnar hefur ekki beint lagagildi en þessi álit 

hafa verið fyrirmyndir ýmissa laga auk þess sem reglur nefndarinnar hafa verið 

innleiddar í fjölda alþjóðlegra banka í öllum heimsálfum.  

Viðmiðunarreglur Basel-nefndarinnar eiga við ólíka en nátengda starfsemi 

bankaeftirlits. Þær fjalla meðal annars um innra eftirlit í fjármálafyrirtækjum (2001), 

endurskoðun í fjármálafyrirtækjum (1998), eiginfjárhlutfall fjármálafyrirtækja (2004), 

stórar áhættuskuldbindingar og um áhættustýringu fyrirtækja.210   

Í leiðbeinandi reglum Basel-nefndarinnar um innra eftirlit og samskipti yfirmanna við 

innri endurskoðendur var fjallað meðal annars um þetta: 

 Skilgreiningu á innri endurskoðun 

 Markmið og viðfangsefni innri endurskoðunar 

 Meginreglur innri endurskoðunar 

 Verksvið og starfsemi innri endurskoðunar 

 Samskipti eftirlitsyfirvalda við deild innri endurskoðunar og ytri endurskoðanda 

 Endurskoðunarnefnd 

 Útvistun á innri endurskoðun211 

                                                           
 

209
 Lilja Steinþórsdóttir, „Innra Eftirlit“, bls. 87. 

210
 Sigurjón G. Geirsson, „Innri endurskoðun fjármálafyrirtækja“, 2002, Sótt af vef Félags löggiltra 

endurskoðenda, http://www.fle.is/fle/upload/files/efni_fra_radstefnum/endurskodunardagur/fle-
innri_endurskodun-prent_16_april_2004-4.pdf, 15. apríl 2011.  
211

 Efnahagsráðuneytið, Skýrsla nefndar um málefni endurskoðenda, bls. 25. 

http://www.fle.is/fle/upload/files/efni_fra_radstefnum/endurskodunardagur/fle-innri_endurskodun-prent_16_april_2004-4.pdf
http://www.fle.is/fle/upload/files/efni_fra_radstefnum/endurskodunardagur/fle-innri_endurskodun-prent_16_april_2004-4.pdf
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Reglurnar eru leiðbeinandi meginreglur fyrir eftirlitsaðila fjármálafyrirtækja og hvernig 

haga skuli innri endurskoðun í fjármálafyrirtækjum. Einnig er fjallað um samskipti við 

innri og ytri endurskoðendur í reglunum sem eru í samræmi við alþjóðlega staðla um 

innri endurskoðun. Í skýrslu Efnahagsráðuneytisins um endurskoðun, sem gefin var 

út árið 2011, var talið mikilvægt að „sett verði í heildarlög um endurskoðun skýr 

lagafyrirmæli um efnisþætti er varða starfsemi innri endurskoðunar eins og fram 

koma í leiðbeinandi tilmælum frá svonefndri Basel-nefnd (Basel Committee on 

Banking Supervision).“212 Það hefur áður komið fram í ritgerð þessari og er því 

undirstrikað hér. 

 

7.6 Áhættustýring 

 

Félag um innri endurskoðun hefur skilgreint áhættustýringu með eftirfarandi hætti: 

Áhættustýring er kerfisbundin aðferð sem beitt er þvert á starfsemi stofnunar til að 

greina, upplýsa og ákvarða hvernig skuli bregðast við tækifærum og ógnunum sem 

viðkomandi stofnun stendur frammi fyrir til að ná sínum markmiðum.213 

Áhætta tengist öllum rekstri en hún er ríkur þáttur í starsfemi fjármálafyrirtækja enda 

eru ávöxtun og áhætta nátengd. Í áhættu felast jafnt tækifæri sem ógnanir. Bankar 

ávaxta sitt fé með því að taka áhættu og meiri áhætta er oft tekin ef von er á hærri 

ávöxtun í kjölfarið. Þetta er meðal annars munurinn á viðskiptabanka og 

fjárfestingarbanka. Viðskiptabankinn tekur litla áhættu varðandi útlán til viðskiptavina 

sinna og getur þannig boðið viðskiptavinum sínum lægri vaxtakjör. Á sama tíma tekur 

fjárfestingarbankinn meiri áhættu í útlánum til viðskiptavina sinna með hærri vöxtum. 

Sama er uppi á teningnum hvað fjármögnun bankanna sjálfra varðar, áhættufælnari 

bankar njóta hagstæðari fjármögnunarkjara en þeir áhættusæknari.  

Áhætta er síbreytileg og óhætt er að líta á hana sem ógnun fyrirtækisins sem þarf að 

hafa stöðugt auga með og bregðast við með fyrirfram ákveðnum hætti. Slík viðbrögð 

                                                           
 

212
 Sama heimild, bls. 27. 

213
 Anna Margrét Jóhannesdóttir, CIA, MPA, „Áhættustjórnun – hlutverk innri endurskoðunardeilda“, Fyrirlestur 

á morgunverðarfundi Félags innri endurskoðenda, 20. október 2010.  
Sótt af vefsíðu félagsins http://www.fie.is/2010/okt20_ahaettustjornun_AMJ.pdf, 5. maí 2011. 

http://www.fie.is/2010/okt20_ahaettustjornun_AMJ.pdf
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ættu að vera felld inn í eðlilega starfsemi fyrirtækisins. Í starfsemi fjármálafyrirtækja 

hefur vaxandi áhersla verið lög á áhættustýringu og innra eftirlit bæði af hálfu 

stjórnenda fyrirtækjanna og FME. Áhættustýringu er ætlað að hafa stjórn á og 

lágmarka þá áhættu sem fyrirtækin standa frammi fyrir. Starfsemi og fjárhagsstaða 

þeirra fjármálafyrirtækja sem búa yfir fullnægjandi innra eftirliti og áhættustýringu 

komast í mun betra horf með hliðsjón af hagsmunum viðskiptamanna. Reynslan sýnir 

að skortur á yfirsýn stjórnenda, ófullnægjandi markmiðasetning varðandi áhættutöku 

og veikleikar í innra eftirliti hafa oft verið helstu orsakir erfiðleika í starfsemi 

fjármálafyrirtækja.214   

Þeim sem hafa með höndum áhættustýringu sem hluta af innra eftirliti 

fjármálafyrirtækis ber að fylgjast með þessum þáttum og halda áhættunni í lágmarki 

skv. 17. gr. laga um fjármálafyrirtæki sem gerir fyrirtækjum skylt að setja upp tryggt 

eftirlitskerfi sem lið í áhættustýringu þess: 

Fjármálafyrirtæki skal á hverjum tíma hafa yfir að ráða tryggu eftirlitskerfi með áhættu í 
tengslum við alla starfsemi sína. Hjá fjármálafyrirtæki skulu vera til staðar fullnægjandi og 
skjalfestir innri ferlar til að meta nauðsynlega stærð, samsetningu og innri dreifingu 
eiginfjárgrunns með hliðsjón af þeim áhættum sem starfsemin felur í sér hverju sinni. Innri 
ferlarnir skulu endurmetnir reglulega til að tryggja að þeir séu fullnægjandi með hliðsjón af 
eðli, umfangi og margbreytileika starfseminnar.

215
 

 

Jafnframt hafa helstu áhættuþættir í rekstri fjármálafyrirtækja verið taldir þessir: 

 Útlánaáhætta 

 Markaðsáhætta 

 Fjármögnunaráhætta 

 Lausafjáráhætta 

 Rekstraráhætta216 

                                                           
 

214
 Fjármálaeftirlit, Áhættustýring og innra eftirlit, Fréttir og útgáfa Félags löggiltra endurskoðenda, 20.maí 

2004, bls. 1. Sótt af vef Félags löggiltra endurskoðenda 
http://www.fle.is/fle/frettir_og_utgafa/frettir_og_greinar/?ew_news_onlyarea=&ew_news_onlyposition=0&c
at_id=16657&ew_0_a_id=82740, 5.apríl 2011. 
215

 Sbr. 1. og 2. mgr. 17. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. 
216

 Ragnar Hafliðason, „Áhættuþættir hjá fjármálafyrirtækjum á tímum niðursveiflu“. Morgunverðarfundur 
Félags um innri endurskoðunar, 29. apríl 2008. Sótt af vefsíðu félagsins, 
http://www.theiia.org/chapters/pubdocs/319/Microsoft_PowerPoint___FME_28_april_2008.pdf, 5. maí 2011. 

http://www.fle.is/fle/frettir_og_utgafa/frettir_og_greinar/?ew_news_onlyarea=&ew_news_onlyposition=0&cat_id=16657&ew_0_a_id=82740
http://www.fle.is/fle/frettir_og_utgafa/frettir_og_greinar/?ew_news_onlyarea=&ew_news_onlyposition=0&cat_id=16657&ew_0_a_id=82740
http://www.theiia.org/chapters/pubdocs/319/Microsoft_PowerPoint___FME_28_april_2008.pdf
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Í áhættustýringu felst meðal annars að hafa eftirlit með áhættugrunni 

fjármálafyrirtækis, sem er „samtala veginna áhættuþátta, svo sem útlánaáhættu, 

hlutabréfaáhættu, vaxtaáhættu, gjaldmiðlaáhættu, hrávöruáhættu og rekstraráhættu, 

sem starfsemi fjármálafyrirtækis felur í sér.“217  

FME setur nánari reglur um áhættuþætti, áhættuvogir og útreikning á 

áhættugrunni.218 Sömuleiðis eru stöðluð álagspróf notuð við áhættustýringu 

fjármálafyrirtækja. Eitt þeirra, CAMELS-matið er notað til að meta vísbendingar um 

yfirvofandi hættu í bankakerfinu og er þróað af Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. 219  Eins og 

skammstöfun þess gefur til kynna eru mikilvægustu þættir í rekstri fjármálafyrirtækja 

prófaðir en þeir eru þessir: 

 Eigið fé (Capital adequacy - Hér koma Basel-reglur við sögu). 

 Eignagæði / útlánaáhætta (Asset quality) 

 Stjórnun (Management) 

 Arðsemi (Earnings) 

 Lausafjáráhætta (Liquidity risk) 

 Markaðsáhætta (Sensitivity to market risk)220 

 

Áhættustýring er því mikilvægur þáttur í rekstri fjármálafyrirtækja. Í henni felst að 

greina og stýra allri áhættu sem tengist starfsemi, ferlum og kerfum fyrirtækisins og 

ákvarða, þar sem við á, það áhættustig sem fyrirtækið þolir og stýra áhættu innan 

þeirra áhættuþolmarka.221 Samkvæmt 2. mgr. 6. gr. laga nr. 108/2007 um 

verðbréfaviðskipti skal fjármálafyrirtæki hafa örugga verkferla fyrir áhættumat 

fyrirtækisins.   

Í áhættustýringu felst að hafa eftirlit með hæfi og skilvirkni í stefnu og verkferlum fyrirtækisins um 

áhættustýringu sem og ráðstöfunum, sem gert eru til að ráða bót á annmörkum þar á, t.d. þegar 

starfsmenn fara ekki eftir verkferlum og úrræðum um áhættustýringu.
222

 

                                                           
 

217
 Sbr. 3. mgr. 84. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161./2002. 

218
 Sbr. 11. mgr. 84. gr. laga um fjármálafyrirtæki r. 161/2002. 

219
 Ragnar Hafliðason, „Áhættuþættir hjá fjármálafyrirtækjum á tímum niðursveiflu“, 29. apríl 2008. 

220
 Sama heimild. 

221
 Sbr. 1. mgr., 7. gr. reglugerðar nr. 995/2007 um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja.  

222
 Sbr. c- lið 1.mgr. 7. gr. sömu reglugerðar. 
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Fjármálafyrirtækjum er skylt að koma á og viðhalda óháðri starfseiningu sem hefur fyrrgreint 

hlutverk þar sem slíkt er eðlilegt með tilliti til umfangs og eðlis starfsemi fyrirtækisins.
223

 

Stjórn fjármálafyrirtækis ber að koma á og viðhalda skýrum skriflegum verkferlum um 

ákvarðanatöku og skipulag þar sem boðleiðir innan fyrirtækisins eru skilgreindar sem og skipting 

verkefna og ábyrgðar.
224

 

 

CAMELS – próf þriggja stærstu viðskiptabankanna á Íslandi vorið 2008 leiddi í ljós að 

helstu veikleikar bankanna voru lausafjáráhætta og fjármögnunaráhætta. Jafnframt 

að áhætta af hlutabréfum, ýmist sem eign þeirra eða veð fyrir útlánum viðskiptavina 

þeirra, væri mikil. Samkvæmt niðurstöðum RNA gaf þessi niðurstaða rétta mynd af 

áhættuþætti í rekstri bankanna.225 

Hins vegar er ljóst að innra eftirlit bankanna þriggja var ófullnægjandi  þar sem 

skráning og utanumhald um veð bankanna fyrir útlánum þeirra var hvergi nærri 

viðunandi. Það leiddi til þess að stjórnendur bankanna gerður sér síður grein fyrir 

þeirri samþjöppunaráhættu226 sem myndaðist, sérstaklega gagnvart 

markaðsverðbréfum,227 nokkuð sem áhættustýring hefði átt að sjá á grundvelli 

markaðsáhættu en gerði ekki.228 

Áhættustýring bankanna þriggja mat ennfremur áhættu eigin bréfa bankanna með 

ófullnægjandi hætti, en hana hefði átt að meta sem óvarin lán (án veðs) svo fátt eitt 

sé nefnt.229 

 

7.7 Siðferði og samræmi  

 

Siðferði er túlkað á mismunandi hátt á milli ríkja. Það er fólgið í óskráðum 

grundvallarreglum, þar sem menning og venjur ráða miklu. Það sem einum finnst gott 

siðferði er jafnvel siðblinda fyrir öðrum. Vísindavefur Háskóla Íslands skilgreinir 

siðferði á eftirfarandi hátt:  

 

                                                           
 

223
 Sbr. 2. mgr. 7. gr. sömu reglugerðar. 

224
 Sbr. a-lið 1. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar.  

225
 Skýrsla RNA, 3. bindi, kafli 11.1.10, bls. 127. 

226
 Stórar lánveitingar til fárra aðila. 

227
 Framseljanleg verðbréf (skuldabréf, hlutabréf eða hlutdeildarskírteini). 

228
 Skýrsla RNA, 3. bindi, kafli 11.1.10, bls. 127. 

229
 Sama heimild, 3. bindi, bls. 128. 
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Siðferði er fólgið í þeim reglum (í víðum skilningi orðsins) er varða lifnaðarhætti okkar, breytni og 
samskipti við annað fólk, dýr og jafnvel umhverfið líka – með öðrum orðum þeim kröfum sem 
gerðar eru til okkar um hegðun og breytni – einkum að svo miklu leyti sem þessu verðu lýst sem 
góðu eða slæmu, réttu eða röngu.

230
 

 

Flest stærri fyrirtæki skilgreina í dag stjórnunarhætti sína til að koma viðeigandi 

siðferðisgildum til starfsmanna. Það er hins vegar stjórnendanna að sýna fordæmi 

með eigin atferli eigi gildin að skila sér varanlega til starfsmanna fyrirtækisins.  

Siðferði stjórnenda, og jafnvel skortur á því, hefur verið mikið til umfjöllunar á 

síðastliðnum fimm árum um leið og kaupréttarsamningar, hlutabréfakaup, niðurfelling 

sjálfsskuldarábyrgða o.s.frv. Markmiðasetning bankanna varð áhættusækni og 

græðgi stjórnenda bankanna að  bráð. Alþingismenn hafa jafnvel kallað fyrrum 

stjórnendur bankanna þriggja „veruleikafirrta siðleysingja“ á opinberum vettvangi.231 

Stjórnendur bankanna virðast ekki aðeins hafa virt að vettugi reglur um góða 

stjórnunarhætti heldur jafnframt virt að vettugi lagarammann sem þeir störfuðu eftir og 

litið á hann sem hindrun í starfsemi sinni. Grunur leikur á að stjórnendur hafi 

sniðgengið gildandi lög og reglur, sbr. niðurstöður skýrslu RNA:   

 
Það viðhorf til laga og starfsreglna sem kemur hvað eftir annað fram í  þessara skýrslu er 
umhugsunarvert. Almennt virðist litið á reglurnar sem  
hindranir sem eigi að reyna að sniðganga frekar en leiðbeiningar um vandaða  
starfshætti. Í þessu sambandi er mikilvægt að hafa í huga að lögin eru aðeins  
lágmarksreglur og sem slík geta þau ekki tryggt bestu viðmið um heilbrigða  
starfshætti. Þá reynir fremur á siðferðilega dómgreind sem á að vera sjálfsagður hluti af 
faglegum metnaði. Bankarnir hafa verið gagnrýndir fyrir lagahyggju,  
þar sem frekar hafi verið reynt að fylgja lagabókstafnum en anda laganna. Í  
ljósi fjölda dæma þar sem beinlínis var reynt með ýmsum ráðum að komast framhjá 
lögunum er jafnvel ofmælt að lagahyggja hafi verið ráðandi. Ekki síst í því ljósi er 
dapurlegt að sjá dæmi þess að fagmenn skyldu taka þátt í að réttlæta vafasama 
gjörninga. Ástæða er til að mun ítarlegri umræða fari fram um hlutverk fagmanna innan 
fjármálafyrirtækja í framtíðinni, ekki síst þátt lögfræðinga innan bankans, en þeirra þáttur 
hefur ekkert verið til umræðu hér.

232
  

 

Lærdómar sem draga má af ofansögðu: 
 
· Styrkja þarf umgjörð faglegra eftirlitsaðila, s.s. endurskoðenda, til að tryggja betur 
sjálfstæði þeirra og fagmennsku í starfi.  
· Styrkja þarf starf eftirlitsaðila innan bankanna, s.s. regluvarða og innri endurskoðenda, 
og efla faglega umræðu meðal þeirra.  

                                                           
 

230
 Geir Þ. Þórarinsson, „Hvað er siðferði?“ Vísindavefurinn, 7. september 2005. Sótt af Vísindavef Háskólans, 

http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=5247, 10. maí 2011. 
231

 Ögmundur Jónasson, alþingismaður í viðtali við Fréttablaðið í nóvember 2009, um fjárkröfur háttsettra 
stjórnenda Landsbankans í þrotabú bankans. 
232

 Skýrsla RNA, 8. bindi, viðauki 1, bls. 58. 

http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=5247
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· Efla þarf vitund almennra starfsmanna fjármálafyrirtækja um gildandi reglur sem tryggja 
eiga góða starfshætti. Þetta má gera með námskeiðum og öflugri umræðu innan 
fyrirtækjanna um þessi efni. Einnig þarf að setja siðareglur um meðferð gjafa og annarra 
samskipta milli starfsmanna og viðskiptamanna fjármálafyrirtækja.

233
 

 

7.8 Endurskoðunarnefndir 

 

Þó að ábyrgð á fyrirkomulagi og virkni innra eftirlits liggi hjá félagsstjórn, sbr. 

umfjöllun hér að framan, getur hún tilnefnt undirnefnd sem annast framkvæmd 

tiltekinna þátta eftirlitsins. Endurskoðunarnefndin starfar þá í umboði stjórnar. Stjórnin 

skal engu að síður vera upplýst um aðgerðir endurskoðunarnefndarinnar og hvernig 

aðgerðir hennar takmarka áhættu félagsins. Þegar ábyrgð á framkvæmd 

eftirlitsaðgerða er falin tilteknum undireiningum eða stjórnendum innan félagsins skal 

það gert með formlegum hætti þannig að enginn vafi sé á hvar ábyrgðin liggur og 

hvernig er brugðist við frávikum.  

Það er því eitt af hlutverkum endurskoðunarnefndarinnar að aðstoða 

framkvæmdastjóra og stjórn við að koma auga á þær áhættur sem framundan eru í 

rekstrinum.234 Þar sem áhættu verður aldrei útrýmt úr rekstri fyrirtækja, ber 

endurskoðunarnefndum að viðhafa nokkurs konar efasemdarhyggju og hugsa á 

gagnrýninn hátt eins og getið var um í kafla 6.6 hér að framan.  

Eitt meginhlutverk endurskoðunarnefndar er að leggja mat á innra eftirlit og 

áhættustýringu fyrirtækis út frá áreiðanleika fjárhagsupplýsinga.235 Nefndin verður því 

að hafa mikla yfirsýn yfir áhættustýringu og innra eftirlit fyrirtækisins svo hún geti lagt 

sjálfstætt mat á áhrif þessara þátta á áreiðanleika reikningsskila og annarra 

fjárhagsupplýsinga.  

Endurskoðunarnefndin verður að vera hæf til að geta lagt hlutlægt mat á innra eftirlit 

og áhættustýringu fyrirtækisins. Innri endurskoðun fyrirtækisins prófar virkni innra 

eftirlits og áhættustýringu hjá fyrirtækinu og skilar skýrslum þar að lútandi til 

                                                           
 

233
 Sama heimild, bls. 58. 

234
 Bromilow, C., Berlin, B., Audit Committee Effectiveness – What works best, Florida, 2005, bls. 1.  

235
 Nanna Huld Aradóttir, „Verkefni endurskoðunarnefnda, Eftirlit með innra eftirliti og innri endurskoðun“. 

Morgunverðarfundur Félags innri endurskoðenda 26. maí 2010. Sótt af vefsíðu félagsins 
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
Iceland/Local%20Assets/Documents/2010%20Eftirlit%20med%20innra%20eftirliti.pdf 05. maí 2011. 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Iceland/Local%20Assets/Documents/2010%20Eftirlit%20med%20innra%20eftirliti.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Iceland/Local%20Assets/Documents/2010%20Eftirlit%20med%20innra%20eftirliti.pdf
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endurskoðunarnefndarinnar. Mælst er til þess að endurskoðunarnefndin láti 

framkvæma ítarlega skoðun á innra eftirliti og áhættustýringu í starfsemi fyrirtækisins 

í heild með reglubundnum hætti.236   

Upplýsingagjöf er forsenda þess að mat endurskoðunarnefndar á innri endurskoðun 

skili árangri. Í því felst óhindraður aðgangur að öllum gögnum fyrirtækisins svo unnt 

sé að ná markmiði innri endurskoðunarinnar.237 Nefndin verður jafnframt að búa yfir 

nægilegri hæfni, fagmennsku og fjármunum til að geta sinnt störfum sínum.238   

Í skýrslu RNA kom fram „að á árunum 2003–2008 hafi fjármálafyrirtækin sjálf sett sér 

starfsreglur um skipan sérstakra endurskoðunarnefnda sem höfðu það verkefni að 

undirbúa og fjalla um reikningsskil og innra eftirlit fyrirtækisins til undirbúnings 

umfjöllunar stjórnar viðkomandi fjármálafyrirtækis um þau viðfangsefni.“239 Enda var 

fyrirtækjum ekki skylt að hafa endurskoðunarnefndir innan sinna vébanda á þessum 

tíma. Það var ekki fyrr en lögum um ársreikninga var breytt240 með gildistöku í byrjun 

árs 2009 að þeim bar að tilnefna slíka nefnd eins og 108. gr. ársreikningalaganna 

fjallar nú ítarlega um. Breytingin fól í sér innleiðingu á tilskipun Evrópuþingsins og 

Evrópuráðsins um sama efni.241 Fundargerðir endurskoðunarnefndanna voru í 

samræmi við þau hlutverk hennar sem talin eru upp hér að ofan og engar 

athugasemdir gerðar við störf þeirra í skýrslu RNA.  

 

7.9 Aðgangur að upplýsingum og heimildum 

 

Rauði þráðurinn í störfum innri endurskoðenda og endurskoðunarnefndum er 

upplýsingaflæði eins og margoft hefur komið fram í þessari umfjöllun. Óheftur 

aðgangur innri endurskoðenda og endurskoðunarnefnda er grundvöllur starfa 

þessara aðila þar sem þeim er gert að fjalla um allar þær áhættur sem fyrirtækið 

stendur frammi fyrir. Allt sem tengist rekstri félagsins verður að þola skoðun innri 

                                                           
 

236
 Sama heimild.  

237
 Sama heimild.  

238
 Sama heimild.  

239
 Skýrsla RNA, 3. bindi, kafli 11.1.5, bls. 113. 

240
 Með lögum nr. 80/2008. 

241
 Tilskipun Evrópuþings og Evrópuráðs nr. 2006/43/EB.  
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endurskoðenda og endurskoðunarnefndanna, enda verða störf þeirra að skila 

niðurstöðum sem byggðar eru á réttum upplýsingum.  

3. töluliður leiðbeinandi tilmæla FME um innra eftirlit segir: 

Innri endurskoðandi skal hafa erindisbréf frá stjórn fyrirtækisins, þar sem mælt er fyrir um 
tilgang, valdsvið og ábyrgð deildarinnar. Í erindisbréfinu skal jafnframt gera grein fyrir 
stöðu deildarinnar í skipuriti, heimildum til óhefts aðgangs að gögnum, starfsfólki og öðru 
sem máli skiptir við framkvæmd úttekta. 

 

Jafnframt segir um heimildir í 5. lið sömu tilmæla: 

Til að ná fram markmiði innri endurskoðunar þarf innri endurskoðandi að hafa: 
 
- Ótakmarkaðan aðgang að öllum þáttum í starfsemi fjármálafyrirtækisins svo sem 
eignum, starfsfólki, skýrslum, skrám og öðrum gögnum sem innri endurskoðandi telur 
nauðsynleg til að ná fram markmiðum endurskoðunarinnar, þ.m.t. upplýsingum hjá 
stjórnendum og fundargerðum stjórnar og nefnda.  
- Heimild til að krefjast þess að allir starfsmenn og stjórnarmenn veiti þær upplýsingar og 
útskýringar, sem á þarf að halda, innan sanngjarns tíma.  
- Óheft samskipti við þá, sem sinna ytri endurskoðun hjá viðkomandi fyrirtæki. 
 
Stjórnendur skulu veita innri endurskoðun án tafar upplýsingar um öll mikilvæg atvik 
varðandi öryggisbrest og/eða brot á ákvæðum laga og reglna. 
 
Stjórnendur skulu einnig tryggja að endurskoðunardeild sé haldið upplýstri um þróun, 
nýjungar, vörur og breytingar í rekstri.

242
 

 

Löggjöfin er því skýr og afdráttarlaus. Aðgangur innri endurskoðenda að öllum 

þáttum í starfsemi fjármálafyrirtækisins skal vera ótakmarkaður.  
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 Leiðbeinandi tilmæli FME nr. 3/2008 um innri endurskoðun eru í fullu samræmi við staðla alþjóðasamtaka 

innri endurskoðenda (IIA) og leiðbeinandi tilmæli Basel-nefndarinnar um bankaeftirlit frá ágúst 2001. 
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7.10 Samskipti innri endurskoðenda við ýmsa aðila: 

 

7.10.1 Eftirlitsaðilar 

 

Fjallað er sérstaklega um samskipti innri endurskoðunar við stjórnvöld og eftirlitsaðila 

í 4. mgr. 16. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.  

Eigi sjaldnar en árlega skal innri endurskoðun gera FME grein fyrir niðurstöðum kannana 
sinna. Auk þess skal innri endurskoðun tilkynna FME sérstaklega og án tafar þær 
athugasemdir sem gerðar hafa verið og sendar stjórn.

243
  

 

Rétt er að taka fram að þessi breyting kom ekki inn í lög um fjármálafyrirtæki fyrr en á 

árinu 2010 en fram að því höfðu gilt leiðbeinandi tilmæli Basel-nefndarinnar um innra 

eftirlit og alþjóðlegir staðlar innri endurskoðunar um sama efni.  

Innri endurskoðendum stærstu bankanna þriggja bar öllum saman um að þessir 

fundir hafi ekki farið fram með þeim hætti sem kveðið er á um í lögum. Ágúst 

Hrafnkelsson, innri endurskoðandi Glitnis, tók jafnvel enn sterkar til orða þegar hann 

sagði að „hann myndi ekki til þess að yfirstjórn Fjármálaefttirlitsins hafi kallað innri 

endurskoðanda Glitnis til viðræðna um málefni bankans. Samskipti við FME hefðu í 

raun verið sáralítil.“244  Lilja Steinþórsdóttir, innri endurskoðandi Kaupþings, kvað enn 

fastar að orði þegar hún sagði að „...toga hefði þurft út með töngum þær upplýsingar 

sem hún hefði þurft frá FME.“  Hún hafi jafnframt sjálf óskað eftir fundum með 

eftirlitinu til að útskýra störf sín hjá bankanum fyrir því en engin viðbrögð fengið af 

hálfu FME.245   

Samskiptaleysið virðist hafa verið gagnkvæmt að einhverju leyti því skýrslugjöf innri 

endurskoðenda banknanna til FME var jafnframt stopul og byggð á ófullnægjandi 

upplýsingum þegar hún fór fram. Ýmsar ástæður liggja þar að baki, tæmandi 

upplýsingar vantaði úr upplýsingakerfum, röng skráning, skýrslur voru framkvæmdar 

                                                           
 

243
 Þessi grein er í fullu samræmi við 14. gr. Basel-tilmæla um innri endurskoðun. 

244
 Skýrsla Ágústs Hrafnkelssonar fyrir RNA, 3. bindi, kafli 11.1.7., bls. 116. 

245
 Skýrsla Lilju Steinþórsdóttur fyrir RNA, 3. bindi, kafli 11.1.7, bls. 116. 
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af deildum sem höfðu ekkert með tiltekið mál að gera, upplýsingum var haldið frá innri 

endurskoðendum o.s.frv.246 

Þar sem leiðbeinandi tilmæli FME um innri endurskoðun nr. 3/2008 höfðu ekki verið 

gefin út á þessum tíma (fram að haustmánuðum 2008), er ekki hægt að setja að á 

innri endurskoðendur farið gegn reglum eða tilmælum eftirlitsins.  Basel-reglur um 

innri endurskoðun og alþjóðlegir staðlar innri endurskoðunar kváðu hins vegar á um 

slíka upplýsingagjöf sem þeir hefðu átt að fylgja eftir fyrst önnur ákvæði var ekki að 

finna um þetta efni.  

Með breytingu á 16. gr. laga um fjármálafyrirtæki hefur fyrirkomulag innri 

endurskoðenda bankanna og eftirlitsaðila um niðurstöður kannana nú verið lögfest og 

má því leiða líkur að því að fundir verði reglubundnir og eigi sjaldnar en einu sinni á 

ári eins og lög, leiðbeinandi tilmæli og alþjóðlegir staðlar kveða á um.  

 

7.10.2 Stjórnendur fjármálafyrirtækja  

 

Sérstök áhersla er lögð á óhæði innri endurskoðenda í þeim lögum, leiðbeinandi 

tilmælum og stöðlum sem gefin hafa verið út. Er það meðal annars gert til að þeir 

dragi hlutlausar niðurstöður af rannsóknum í störfum sínum. Í 4. gr. leiðbeinandi 

tilmæla FME um innra eftirlit, frá árinu 2008, segir: 

Rík áhersla skal lögð á sjálfstæði endurskoðunardeildar. Endurskoðunardeild skal ekki 
bera ábyrgð á innra eftirliti í starfseminni eða bera ábyrgð á innleiðingu þess. Deildinni er 
hins vegar heimilt að vera ráðgefandi gagnvart yfirstjórn varðandi ákvarðanir um nýjar 
aðferðir við innra eftirlit í starfseminni.

247
 

 

Hlutverk innri endurskoðenda gagnvart stjórn er því að vera leiðbeinandi. Starf þeirra 

á að skipta máli í störfum stjórnar og fá næga umfjöllun innan hennar,248 enda er innri 

                                                           
 

246
 Skýrsla RNA, 3. bindi, kafli 11.1.4, bls. 109. 

247
 Þessi tilmæli eru í fullu samræmi við tillögur Basel-nefndarinnar um sama efni frá árinu 2001 sem 

fjármálafyrirtæki störfuðu eftir þangað til leiðbeinandi tilmæli FME um sama efni voru gefin út árið 2008. 
248

 Sbr. Stjórnunarháttum fyrirtækja, gefnum út af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq OMX Iceland hf. og Samtökum 
atvinnulífsins.  



77 
 

endurskoðun starfsemi sem veitir óháða og hlutlæga staðfestingu og ráðgjöf sem er 

ætlað að bæta rekstur fyrirtækja.
249 

Samskipti innri endurskoðenda og stjórnenda stærstu bankanna þriggja virðist hvorki 

hafa verið með hlutlausum né opnum hætti. Þvert á móti var litið á innri 

endurskoðendur sem gleðispilla.250  Framkvæmdastjóri áhættutýringar Kaupþings251, 

Steingrímur Kárason, var spurður af RNA hvort yfirstjórn bankans hefði almennt tekið 

ábendingum hans vel.  

Að hans mati hafði það "ekki alltaf" verið og þá hefði viðkvæðið iðulega verið að þá "færu 
allir viðskiptavinirnir". Framkvæmdastjórinn orðaði það svo að hann hefði verið 
"mótvægið" og lýsti hlutverki sínu nánar með þeim hætti sem vitnað er til hér til hliðar. ... 
„Það var ekki mín vinna að vera skemmtilegur, en ég samt, fannst það vera, það væri 
hlustað á það sem ég segði.“

252
 

Þegar innra eftirlit og endurskoðun bankanna voru skoðuð af RNA kom í ljós að 

starfsumhverfi innri endurskoðenda var ekki í samræmi við það sem tilmælin kveða á 

um.  

Svo vitnað sé beint í skýrsluna þar sem fjallað er um innra eftirlit: 

Af lýsingu regluvarða, innri endurskoðenda og annarra sem komu að innra  
eftirliti bankanna er ljóst að þeir sem áttu að tryggja góða starfshætti innan  
bankanna nutu ekki mikils stuðnings hvorki meðal stjórnenda né annarra  
starfsmanna. Svo virðist sem innan bankanna hafi verið litið á þá sem gleði- 
spilla frekar en mikilvægan þátt til að tryggja heilbrigða viðskiptahætti og þar  
með hagsmuni bankanna og viðskiptamanna þeirra. Þrátt fyrir að bankarnir  
hafi látið útbúa ítarlegar regluhandbækur virðist ekki hafa verið mikill vilji til  
að fylgja þeim í reynd. Þetta sýnir furðulega veikar innri stoðir í jafn stórum  
fyrirtækjum og raun ber vitni sem að auki störfuðu á alþjóðlegum vettvangi.  
Hér skiptir þáttur FME miklu máli en veikt eftirlit og jafnvel  
undanþágur frá mikilvægum atriðum í innra eftirliti vekja upp áleitnar spurningar um 
afstöðu þess til starfseminnar.

253
  

 

Af þessu er ljóst að innri endurskoðendur nutu ekki mikillar hylli, a.m.k. ekki innan 

stóru bankanna þriggja. Af þessari lýsingu að dæma má draga niðurstöður starfa 

þeirra í efa þar sem þær upplýsingar sem þeir fengu voru hvorki fullnægjandi né 

réttar.  

 

                                                           
 

249
 Sbr. 2. gr. um skilgreiningu og markmið leiðbeinandi tilmæla FME um bankaeftirlit.  

250
 Skýrsla RNA, 8. bindi, viðauki, bls. 57. 

251
 Áhættustýring er nátengd innri endurskoðun.  

252
 Skýrsla RNA, 3. bindi, kafli 11.1.9, bls. 119. 

253
 Skýrsla RNA, 8. bindi, viðauki 1, bls. 57.  
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7.10.3 Ytri endurskoðendur 

 

Í 10. gr. leiðbeinandi tilmæla FME um innri endurskoðun segir eftirfarandi: 

Tilvist innri endurskoðunardeildar getur haft áhrif á umfang og eðli endurskoðunaraðgerða 
vegna endurskoðunar hjá ytri endurskoðanda á ársreikningi viðkomandi fjármálafyrirtækis, 
en hefur ekki áhrif á ábyrgð þeirra. 
 
Ytri endurskoðendur skulu hafa aðgang að skýrslum innri endurskoðanda og skal innri 
endurskoðandi upplýsa um atriði sem skipt gætu máli við endurskoðun vegna áritunar 
ársreiknings. 
 
 

Þessi tilmæli voru, sem fyrr segir, ekki gefin út fyrr en í ágúst 2008 og því var litið til 

leiðbeinandi tilmæla Basel-nefndarinnar í þessum efnum. 

Samvinna og samskipti innri og ytri endurskoðenda eiga jafnframt að vera til 

umfjöllunar á samskiptafundum innra eftirlits og Fjármálaeftirlits sem greint var frá hér 

að framan.  

Samskipti ytri og innri endurskoðenda virðast hafa verið frjálsleg og formlaus, sbr. 

ummæli Sigurjóns Geirssonar, innri endurskoðanda Landsbankans, sem sagði:  

 
Þessi regla kemur ekki að ástæðulausu inn í Basel-regluverkið því að þetta kemur 
náttúrulega upp úr áföllum sem evrópski bankaheimurinn hefur þó lent í áður en allt 
hrundi [...] þar sem menn komust að því að það þyrfti að stórefla óformleg eða frjálsleg 
samskipti milli ytri endurskoðenda og fjármálaeftirlita og innri endurskoðenda og 
fjármálaeftirlita og bara sjá til þess að menn hittust og hefðu einhverjar ástæður til að taka 
upp símtólið líka [...].

254
 

 
 

Þar sem hvorki voru haldnir fundir með FME né samskipti innri og ytri endurskoðenda 

fóru fram með reglubundnum og formlegum hætti, misstu þessir aðilar af tækifæri til 

að kynna niðurstöður starfa sinna hver fyrir öðrum, greina frá áhættum og sjá hvað 

„hinn aðilinn“ var að hugsa.  

Á árunum 2003 til 2008 settu fjármálafyrirtækin sér sjálf eigin starfsreglur um skipan 

endurskoðunarnefnda sem fjölluðu meðal annars um reikningsskil og innra eftirlit 

fyrirtækisins. Fram kemur í skýrslu RNA í viðtölum hennar bæði við innri og ytri 

endurskoðendur að með stofnun endurskoðunarnefndanna hefðu öll samskipti og 

fagleg umfjöllun um áætlunargerð, skýrslur og greinargerðir batnað og eftirfylgni 

                                                           
 

254
 Skýrsla RRNA, 3. bindi, kafli 11.1.7, bls. 116. 
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sömuleiðis.255  

 

7.11 Áhrif niðursveiflu í efnahagslífinu á innri endurskoðun 

 

Í erfiðu rekstarumhverfi líkt og hefur ríkt hér á landi síðastliðin þrjú ár reynir ekki síður 

á virkni eftirlitsþátta fyrirtækis heldur en í góðæri. Hlutverk innri endurskoðunar er því 

ekki síður mikilvægt á tímum niðursveiflu heldur en þegar vel árar, en það sannreynir 

að eftirlitskerfin virka sem skyldi og áhættur eru greindar með réttum hætti. Merki um 

áhættur í eftirlitskerfum bankanna birtast sem fyrr, nema hvað þau eru annars eðlis, 

frá samþjöppunaráhættu skuldara til dýrari fjármögnunar, skuldaraáhættu.256 Erfiðara 

verður að selja eignir til uppgreiðslu skulda, hætta á ofmati á eignahlið 

ársreikningsins eykst. Í niðursveifluumhverfi eru jafnframt meiri líkur á að stjórnendur 

grípi til „fegrunaraðgerða“ í reikningshaldi til að fegra afkomutölur og horfur 

fyrirtækisins.257 Slíkar aðgerðir eru þekktar í reikningshaldi og eru þær í raun nokkrar: 

- Áhugi vaknar á því að túlka niðurstöður rekstrarreiknings með sem 
jákvæðustum hætti fyrir félagið. 

 
- Eignaverð lækkar - erfiðleikar við að finna rétt verð á eignum þegar virkur 

markaður er ekki til staðar. 
 
- Erfiðar ákvarðanir varðandi ýmsa matskennda liði efnahagsreikningsins 

s.s. viðskiptavild, mat á afskriftareikningi útlána, mat á verkum í 
vinnslu.258  

 
- Ofmat viðskiptavildar af ásetningi. 

 
- „Lán“ frá félagi A til skúffufélags B í eigu stjórnanda félags A, sbr. 247. gr. 

almennra hegningarlaga: „Fjárdráttur er einhliða og ólögmæt tileinkun 
fjárverðmæta, sem eru eign annars, að einhverju leyti eða öllu, en í 
vörslu hins brotlega sjálfs, enda sé tileinkun gerð í auðgunarskyni.“ 
 

 
 

                                                           
 

255
 Skýrsla RNA, 3. bindi, kafli 11.1.5, bls. 114. 

256
 Skuldaraáhætta er sú áhætta þegar útgefandi getur ekki uppfyllt skyldur sínar um endurgreiðslu á gjalddaga. 

257 Sigurjón G. Geirsson, „Áhrif niðursveiflu í efnahagslífi á störf innri endurskoðunar“. 
258

 Sama heimild. 
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7.12 Ábyrgð innri endurskoðenda á sviksamlegu athæfi í fyrirtækjarekstri  

 

Sviksemisáhætta (e. fraud risk) er önnur tegund áhættu sem er ávallt til staðar í 

fyrirtækjarekstri en eykst við ákveðnar kringumstæður, t.d. í erfiðu rekstrarumhverfi 

eða í miklum uppgangi. Sviksemisáhættur eru einna helst þessar:  

 

- Aukin áhætta vegna erfiðleika við að ná settum markmiðum. 

- Aukin áhætta vegna fjárhagslegra erfiðleika í rekstri. 

- Aukin áhætta vegna fjárhagslegra erfiðleika starfsmanna.259 

 

Sviksamlegt athæfi er vel þekkt áhætta í heimi innri endurskoðunar. Það er gert ráð 

fyrir því í alþjólegum stöðlum greinarinnar þar sem segir meðal annars: „Innri 

endurskoðendur verða að búa yfir nægilegri þekkingu til að meta áhættu af sviksemi 

og þá hegðun sem felst í henni innan fyrirtækja...“260  

 

Innri jafnt sem ytri endurskoðendur eiga í störfum sínum að vera meðvitaðir um 

þessar áhættur og hafa á reiðum höndum aðgerðir til að bregðast við henni. 

Aðgerðirnar eru almennt þrískiptar, fyrirbyggjandi aðgerðir, uppgötvun og viðbrögð. 

Innri endurskoðendur þurfa að hafa „stór augu og eyru“ ásamt öflugu tengslaneti. Allt 

óvenjulegt í rekstrinum á að vekja viðbrögð hjá innri endurskoðendum sem og öðrum 

starfsmönnum sem koma að slíkum aðstæðum. Minnsti grunur um misferli, hvar sem 

hann vaknar í fyrirtækinu, á að berast til eyrna innri endurskoðenda í gegnum 

skilgreindar ábyrgðir starfsmanna fyrirtækisins.261  Þeim ber að spyrja „af hverju“. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á störfum innri endurskoðenda sýna að þeir sem 

hafa vökul augu og eyru fyrir sviksemisáhættu og beita frjálsu hugarflugi (e. 

brainstorming performance) eru árangursríkari í að koma upp um slík athæfi. Í þeim 

tilvikum hefur innri endurskoðandinn beitt innsæi sínu og ímyndunarafli þar sem hann 

                                                           
 

259
 Sama heimild. 

260
 Zoort, T., „An Evaluation of Internal Auditor Responsibility for Fraud Detection.“. Gefið út af Internal 

Auditors Research Foundation (IIARF), Florida 2008. Bls. 10. 
261

 Sama heimild. 
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hefur  farið út fyrir þann hefðbundna ramma og þá staðla sem annars leiðbeina 

honum í störfum hans.262   

 

Landsímamálið svokallaða263 er dæmi um sviksamlega háttsemi starfsmanna þar 

sem innra eftirlit hefði mátt koma auga á þá háttsemi sem þar var viðhöfð. En það var 

í raun fyrirspurn skattayfirvalda til Landsímans sem varð til þess að upp komst um 

svikin. Félag hafði talið fram til skatts lán hjá Landsímanum (sem starfar vitanlega 

ekki í útlánaþjónustu). Hjá Landsímanum fundust engin gögn um lánveitinguna og í 

ljós kom að verulegar fjárhæðir höfðu verið færðar af reikningum Símans til félagsins 

sem um ræðir og forsvarsmanna þess. Aðalgjaldkeri Símans hafði staðið fyrir 

millifærslunum og tileinkað sér fé að auki í hátt á annað ár. Alls var um 261.146.944 

krónur að ræða. Sakborningurinn var dæmdur í fjögurra ára fangelsi og undi hann 

niðurstöðu Héraðsdóms.264  Aðrir voru einnig dæmdir í þessu máli en þeir stóðu utan 

félagsins Símans og sú umfjöllun sem hér fer fram á því ekki við um þá. 

7.13 Dómar um brot á ábyrgð innri endurskoðenda 

Engir dómar hafa fallið í íslenskum rétti sem fjallar um ábyrgð innri endurskoðenda 

og eru ástæðurnar að baki þeirri staðreynd einkum tvær:  Í fyrsta lagi er hlutverk innri 

endurskoðenda fyrst og fremst ráðgefandi gagnvart stjórn hvers fyrirtækis. Í öðru lagi 

var hlutverk og ábyrgð innri endurskoðenda ekki skilgreint með ítarlegum hætti fyrr en 

árið 2010.265  

Því til viðbótar hefur engum málum verið vísað af hálfu FME til rannsóknar 

efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra vegna innri eða ytri endurskoðunar, skv. 

upplýsingum FME.266  

 

                                                           
 

262
 Zoort, T., „An Evaluation of Internal Auditor Responsibility for Fraud Detection.“.Bls. 10. 

263
 Héraðsdómur Reykjavíkur. S-668/2004. 

264 Héraðsdómtur Reykajvíkur, S-668/04, dæmt 23. júní 2004. 
265

 Með lögum um breyting nr. 75/2010 á lögum um fjármálafyrirtæki nr 161/2002. 
266

 Rúnar Guðmundsson, Stjórnarhættir og áherslur við eftirlitsskylda starfsemi, bls. 34. Morgunverðarfundur 
félags um innri endurskoðun, 25. mars 2011. Sótt af vefsíðu félagsins 
http://www.fie.is/2011/2011_03_25_RG_Innri_endurskodunardagurinn.pdf, 15. maí 2011. 

http://www.fie.is/2011/2011_03_25_RG_Innri_endurskodunardagurinn.pdf
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8 Innri endurskoðendur í fjármálafyrirtækjum 
 

 „Innri endurskoðun er helsta stjórntækið sem stjórn fjármálafyrirtækis býr yfir til að fá 

óháð mat á því hvort innra eftirlit sé virkt og hvort lögum og reglum, sem og stefnu 

fyrirtækisins, sé fylgt í daglegum störfum þess.“267 

 

8.1 Innri endurskoðun og fjármálamarkaðurinn á Íslandi 

  

RNA rannsakaði ítarlega umfang innri endurskoðunar í kjölfar efnahagshrunsins hér 

á landi árið 2008. Árin 2005 til 2008 voru til rannsóknar, allt fram að falli 

bankakerfisins. Þar kemur fram að „meginverkefni innri endurskoðunardeilda hafi 

beinst að gæðum og umbótum í rekstri, mati á virkni eftirlits- og upplýsingakerfa og 

útlánaeftirlits. Innri endurskoðendur komu hins vegar lítið sem ekkert að gerð 

reikningsskila fyrirtækjanna. ... Í skýrslum sem teknar voru af innri endurskoðendum 

stærstu fjármálafyrirtækjanna kom í ljós að þeir töldu það ekki hlutverk innri 

endurskoðunar að annast slíkt heildarmat. “268   

Jafnframt kom í ljós að í skýrslum innri endurskoðenda innan bankanna allt til ársins 

2007 voru aðeins fáar athugasemdir og ábendingar um bætta innri starfshætti 

bankanna. Þeir héldu því fram að innri eftirlitskerfin virkuðu vel og skiluðu hlutverki 

sínu. Síðla árs 2007 var komið annað hljóð í strokkinn þar sem skýrslur þeirra 

innihéldu fjölmargar athugasemdir sem settar voru um innra skipulag og eftirlit 

fjármálafyrirtækjanna. Hér er vitnað beint í umfjöllun RNA. 

Þær athugasemdir sem komu fram í skýrslum frá innri endurskoðendum gagnvart 

stjórn bankanna voru m.a.: 

Landsbankinn (sept. 2007, Sigurjón Geirsson, innri endurskoðandi) 

 Úttektir á erlendum starfseiningum: „Á tímabilinu hefur verið lögð áhersla á að taka út 
allar mikilvægar erlendar starfseiningar bankans. Ein mikilvægasta endurskoðunin á 
erlendri starfsemi á tímabilinu var endurskoðun á Icesave innlánsreikningnum sem 
opnaður var í Bretlandi í október 2006. Helstu áhættuþættir sem tengjast Icesave eru 

                                                           
 

267
 Skýrsla RNA, 3. bindi, kafli 11.1.8., bls. 118. 

268
 Skýrsla RNA, 3. bindi, kafli 11.1.3, bls. 108. 
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rekstraráhætta í útvistaðri starfsemi og orðspors- og regluvörsluáhætta í sambandi við 
lagaákvæði um aðgerðir gegn peningaþvætti. Byggt á endurskoðun okkar á tímabilinu 
er heildarniðurstaða okkar sú að áhættum í starfseminni sé vel stýrt og nauðsynlegar 
eftirlitsaðgerðir séu til staðar.“ 

 Landsbanki Luxembourg S.A.: „Á undanförnum misserum hefur verið sérstakt 
áhyggjuefni hversu illa hefur gengið að vinna úr þeim athugasemdum sem komið hafa 
fram í endurskoðunarúttektum, einkum vegna þess að sum atriðin, sem bent hefur verið 
á, eru alvarleg.“ 

 Sérfræðiúttekt á starfsemi endurskoðunardeildar Landsbankans: "Niðurstaða 
úttektarinnar var almennt mjög jákvæð, en meginniðurstaða skýrslunnar er að 
endurskoðunarnefnd og þar með bankaráð geti treyst starfi innri endurskoðunar 
Landsbankans.“  

Glitnir (júlí 2008, Ágúst Hrafnkelsson, innri endurskoðandi) 

 Skýrslur til eftirlitsyfirvalda: „...Voru ekki með fullnægjandi hætti. Ástæður fyrir því voru 
nokkrar, ónógur mannskapur, mikil starfsmannavelta og ónóg vinna var lögð í 
skyldubundna skýrslugjöf. Innra eftirlit með nákvæmni skýrslnanna hefur liðið fyrir það 
og dæmi eru um, að óljóst sé hver beri ábyrgð á þeim. (Innri endurskoðandi Glitnis).  

 Innri endurskoðun samstæðunnar kannaði starfsaðferðir við veðköll í nóvember 2007. 
Meginniðurstaða þeirrar könnunar var, að einstakar deildir ættu að bera fulla ábyrgð á 
því að kalla eftir frekari veðum. Eru þau mikilvæg fyrir hagsmuni bankans. Virtist 
áhættustýringin hafa góða yfirsýn yfir þessi mál en innri endurskoðun taldi, að 
nauðsynlegt væri að efla eftirlitið að þessu leyti og auka sjálfvirkni. (Innri endurskoðandi 
Glitnis). 

Kaupþing (febrúar 2008, Ágúst Hrafnkelsson, innri endurskoðandi) 

 Fyrirtæki án lánshæfismats: "Reglur bankans kveða á um að lánaákvörðun sé ógild hafi 
fyrirtæki ekki fengið lánshæfismat.Veitt er undanþága frá reglunum ef fyrirtæki er skráð 
á sérstakan undanþágulista sem Áhættustýring heldur utan um.Við skoðun kom í ljós að 
mörg fyrirtæki hafa fengið fyrirgreiðslu án þess að uppfylla framangreint skilyrði." (Innri 
endurskoðandi Kaupþings). 

 Eftirlit með tryggingum: "Gerð var úrtakskönnun á fyrirliggjandi tryggingum. Nokkur 
fyrirtæki voru valin með slembiaðferð og kallað var eftir öllum tryggingum sem lágu að 
baki fyrirgreiðslum til þeirra. Erfitt reyndist að fá skýr svör um gildandi tryggingar og 
upplýsingar um þær liggja ekki fyrir á einum stað. Almennt er umsjón með tryggingum 
flókin og heildaryfirsýn ófullnægjandi við núverandi aðstæður.Verkaskipting þarf að vera 
skýr og sannreyna þarf að tryggingar séu til staðar."  

 "Markaðsáhætta: Ekki eru til formlegar heimildir fyrir stöðutöku eigin viðskipta í skráðum 
afleiðum. Samþykkja þarf heimildir og koma á eftirliti með þeim. Útbúa þarf og 
samþykkja á formlegan hátt heimildaramma fyrir afleiðuviðskipti ásamt því að koma á 
eftirliti með heimildum. Ljúka þarf vinnu við að útbúa og samþykkja á formlegan hátt 
heildarheimild um gjaldeyrisáhættu fyrir Fjárstýringu ásamt því að koma á virku eftirliti 
með heimildum.“ 

 Útlánaáhætta: Mikilvægt er að sem fyrst verið lokið við að gera ISDA-
269

 og CSA-
270

samninga við núverandi mótaðila bankans. Mikilvægt er að tryggja að samningar séu 
gerðir áður en viðskipti fara fram við nýja aðila, eða að fyrir liggi a.m.k. undirrituð 
staðfesting frá mótaðila þar til formlegri samningagerð er lokið."  

Kaupthing Bank Luxembourg (desember 2007, Lilja Steinþórsdóttir, innri endurskoðandi)  

                                                           
 

269
 IDSA stendur fyrir International Swaps and Derivatives Association. 

270
 CSA stendur fyrir Credit Support Annex. 
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 "Kaupthing Bank Luxembourg S.A.: Almenn niðurstaða er sú, að styrkja skuli 
lánasamþykktir með því að skilgreina og festa betur í sessi lánveitingarferlið. 
Meginniðurstaða er að fylgt hafi verið útlánastefnu bankans (e. Internal Credit Policy) á 
sumum sviðum. [...] Verklagsreglur varðandi lánveitingaferlið eru ekki skriflegar né í 
flæðiriti.“

271
 

 

Af þessum skýrslum má greina að innra eftirliti hefur verið verulega ábótavant. Enn 

alvarlegra er að viðbrögð stjórnar og stjórnenda við athugasemdum innra eftirlits eru 

stórkostlega ámælisverð í þeim skilningi að seint og illa var brugðist við þeim, hvort 

sem það hefur verið af ásetningi eða vanrækslu. Hvort tveggja brýtur gegn 

ábyrgðarhlutverki stjórnar eins og það er skilgreint í Basel-reglum um innri 

endurskoðun frá árinu 2001 og skv. leiðbeiningum Viðskiptaráðs um stjórnarhætti 

fyrirtækja, sbr. umfjöllun í kafla 5.1. Þar nægir að nefna eftirfarandi: 

 Að stuðla að viðgangi félagsins og árangri til lengri tíma litið og hafa yfirumsjón með 
rekstrinum í heild og eftirlit með stjórnendum. 

 Að sjá um að hagsmuna allra hluthafa sé ávallt gætt. 

 Að hafa forystu, ásamt framkvæmdastjóra, um að móta stefnu og setja markmið og 
áhættuviðmið félagsins bæði til skemmri og lengri tíma. 

 Að bera endanlega ábyrgð á starfsemi og rekstri félagsins. Til þess að axla þá ábyrgð þarf 
stjórnin að hafa yfirsýn yfir starfsemina og veita stjórnendum eðlilegt aðhald. 

 Að hafa með höndum ráðningu og uppsögn framkvæmdastjóra félagsins. 

 Að setja sér starfsreglur og leggja reglubundið mat á eigin störf
272

 

 

Enda segir í skýrslu RNA um athugasemdir innri endurskoðenda og meðferð á 

athugasemdunum: 

„Í ljósi þeirra skýrslna sem innri endurskoðendur stóru bankanna þriggja gáfu fyrir RNA 

telur hún að eftirfylgni við athugasemdir innri endurskoðenda hafi almennt gengið mjög 
hægt fyrir sig, ef hún gekk þá eftir.Verður því ekki séð að störf innri endurskoðenda hafi 
haft nægilegan slagkraft. Er því ástæða til að draga í efa að innri eftirlitskerfi bankanna 
hafi í öllum tilvikum haldið í við hinn gífurlega hraða vöxt þeirra.  

RNA telur brýna þörf á að leggja skýrari lagagrundvöll að innra eftirliti fjármálafyrirtækja 
og telur í því sambandi ekki viðhlítandi að byggja á leiðbeiningum FME sem mæla t.d. fyrir 
um að innri endurskoðandi "þurfi" að hafa aðgang að nauðsynlegum gögnum og að "rík 
áhersla sé lögð á" að endurskoðun ljúki með skýrslu. Að mati RNA þarf að setja lagalega 
bindandi reglur sem eru skýrar, stöðugar og fyrirsjáanlegar um lágmarksinntak innri 
endurskoðunar í fjármálafyrirtækjum sem hægt er að fylgja eftir með lagalegum úrræðum. 
Slíkar reglur ættu því að koma fram í lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum sem hefðu 
viðhlítandi lagastoð.  

Þá telur RNA mikilvægt að innri endurskoðendur fái tækifæri til að eiga reglulega fundi 
með FME í samræmi við þau sjónarmið sem 14. gr. leiðbeinandi reglna Basel-
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 Skýrsla RNA, 3. bindi, kafli 11.1.4, bls. 109 – 112.  
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 Viðskiptaráð, Leiðbeiningar um stjórnunarhætti fyrirtækja, bls. 13. 
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nefndarinnar frá 2001 um innri endurskoðun er byggð á. Með því gefst þá færi á að 
samhæfa betur innra og ytra eftirlit og auka slagkraft þess eftirlits sem haft er með 
fjármálastofnunum.“

273
  

 

Þess ber að geta að á þeim tíma sem var til rannsóknar í skýrslu RNA, voru engin 

tilmæli til um störf innri endurskoðunardeilda fjármálafyrirtækja. FME gaf þau ekki út 

fyrr en 24. september 2008,274 aðeins nokkrum dögum fyrir fall Glitnis, fyrsta bankans 

af fjölmörgum sem áttu eftir að fara sömu leið. Þau gerðu því lítið gagn né höfðu 

nokkur áhrif úr því sem komið var, þrátt fyrir samfellda þenslu á markaðinum frá árinu 

2005. Eftir stendur þó að tilmælin eru afar gagnleg þeim aðilum sem starfa nú á 

fjármálamarkaðinum ásamt þeim breytingum sem gerðar hafa verið á lögum og 

reglugerðum í kjölfar falls bankanna. Lagabreytingum og tilmælum er ætlað að hafa 

styrkjandi áhrif á starf innri endurskoðenda og því afar mikilvægt að þessar heimildir 

séu til staðar.  

Rétt er að vekja athygli á því að tveir af þeim þremur innri endurskoðendum sem 

störfuðu hjá stóru viðskiptabönkunum þremur sem hér hefur verið vitnað í, hófu störf 

hjá skilanefndum þeirra banka sem þeir störfuðu áður fyrir. Hér um að ræða Sigurjón 

Geirsson, fyrrum innri endurskoðanda Landsbankans, sem hóf störf fyrir skilanefnd 

gamla Landsbankans í lok árs 2008, og Ágúst Hrafnkelsson, fyrrum innri 

endurskoðanda Glitnis, sem hóf störf fyrir skilanefnd bankans í lok október 2008. 

Hann hefur nú snúið aftur til fyrri starfa sem innri endurskoðandi fyrir hinn nýja 

Íslandsbanka. Þessi tíðindi hljóta að vekja upp spurningar um óhæði, 

hagsmunaárekstra og að einhverju leyti bregða skugga á gegnsæi starfa skilanefnda 

gamla Glitnis og gamla Landsbankans.  

Þriðji endurskoðandinn sem vitnað var í hér að ofan, Lilja Steinþórsdóttir, starfar enn 

hjá nýja Kaupþingi, sem innri endurskoðandi.  

Að endingu er rétt að geta þess hér að ársskýrsla Landsbanka Íslands fyrir árið 2007 

var verðlaunuð árið 2008 af Stjórnvísi og Íslensku Kauphöllinni. Í áliti dómnefndar 

sagði:  
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 Leiðbeinandi tilmæli nr. 3/2008 um störf endurskoðunardeildar fjármálafyrirtækja. 
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„Ársskýrsla Landsbankans er stílhrein og vönduð að allri gerð... Skýrslan gefur 

greinargóða mynd af stöðu bankans og starfsemi rekstrarsviða, fjármögnun og 

áhættustýringu. Umfjöllun um mannauðsmál, stjórnarhætti og samfélagslega ábyrgð er 

góð. Reikningar bankans eru skýrir og vel fram settir."
275

 

Höfundur leyfir sér að draga í efa áreiðanleika ársskýrslu Landsbankans sem og 

réttmæti verðlaunanna, ef horft er til þeirra atburða sem áttu eftir að gerast á íslenska 

fjármálamarkaðinum. 

 

8.2 Breyttar áherslur FME 

 

Af þeirri umfjöllun sem hér hefur farið fram, þó einkum af lærdómum úr kafla um 

siðferði og samræmi kafla, sbr. 7.7, má draga þá ályktun að starfsemi eftirlitsaðila 

innan bankanna, þ.e. regluvarða og innri endurskoðenda þurfi að styrkja.276  Því til 

viðbótar þurfi að efla faglega umræðu meðal þeirra.277  

FME hefur brugðist að einhverju leyti við þessum ályktunum RNA þar sem embættið 

setti á laggirnar nýtt svið í apríl árið 2010, Réttarreikningsskil (e. Forensic 

Accounting). Það heyrir beint undir forstjóra eftirlitsins sem tryggir óhæði þess 

gagnvart tilteknum deildum eftirlitsins. Tilgangur réttarreikningsskilasviðsins er 

þverfagleg nálgun á fjármálamarkaði hvað varðar eftirlit og fyrirbyggjandi aðgerðir og 

úttektir á fjármálafyrirtækjum í samstarfi við önnur svið.278 Það leggur áherslu á 

fyrirbyggjandi eftirlit með sértækum úttektum á bönkunum í samstarfi við önnur 

svið.279  Það vinnur í samstarfi við aðrar deildir eftirlitsins en hefur jafnframt heimildir 

til aðgerða, t.d. til að gera úttektir að eigin frumkvæði.280   
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 Landsbankinn hlaut verðlaun fyrir Ársskýrslu ársins 2007, Félag um fjárfestatengsl, sótt af vef 

http://www.fft.is/default2.asp?strAction=getPublication&intPublId=105, 10. maí 2011. 
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 Skýrsla RNA, viðauki 1, bls. 58.  
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 Sama heimild, bls. 58. 
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 Ársskýrsla FME,bls. 59. Sótt af vef eftirlitsins, http://www.fme.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7604, 13. maí 
2011.  
279

 Hrafnhildur S. Mooney, „Stjórnarhættir og innri endurskoðun – ný viðmið í eftirliti.“  Morgunverðarfundur 
Félags Innri Endurskoðenda, 27. apríl 2011.  
280

 Ársskýrsla FME, bls. 60.  
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Markmið réttarreikningsskilasviðsins er að vinna bæði með fyrirbyggjandi eftirlit sem 

og eftirlit þar sem farið er yfir þegar orðna atburði í þeim tilgangi meðal annars að efla 

traust á fjarmálamarkaði. Með sviðinu er leitast við að varðveita og efla sérhæfða 

þekkingu innan FME.   

 

8.3 Hvað er framundan? 

 

Innri endurskoðun er í sífelldri þróun. Félag um innri endurskoðun á Íslandi heldur 

fundi í hverjum mánuði þar sem aðilar úr ólíkum geirum atvinnulífsins halda erindi um 

það sem er á döfinni þá stundina. Fjármálaeftirlitið heldur reglulega erindi þar sem 

fjallað er um starfsemi embættisins, sagt frá alþjóðlegum stöðlum sem 

fjármálafyrirtæki styðjast við í starfsemi sinni og fleira. Geðlæknir hefur ávarpað fund 

þar sem fjallað var um siðblindu stjórnenda, saksóknari frá lögreglustjóra 

Höfuðborgarsvæðisins hefur fjallað um sviksemisrannsóknir og helstu áhættuþætti 

sem ber að varast í tengslum við sviksemi í starfsemi fyrirtækja og stofnana.  

Félag um innri endurskoðun hér á landi leitast við upplýsa félagsmenn sína og þá 

sem áhuga hafa á greininni um það sem ber hæst hverju sinni, hvað sé framundan 

og hvernig megi viðhalda góðum starfsháttum í greininni. Þannig gefur það fordæmi 

varðandi upplýsingaskyldu sem nauðsynleg er í greininni til að innri endurskoðun 

þjóni tilgangi sínum, sem er að „veita óháða og hlutlæga staðfestingu og ráðgjöf sem 

ætlað er að vera virðisaukandi og bæta rekstur fyrirtækja og stofnana.“281 

Með ítarlegum rannsóknum og úttektum á því hvað fór úrskeiðis á árunum 2007 og 

2008 í alþjóðlegu fjármálaumhverfi, nýtur innri endurskoðun mikils meðbyrs af hálfu 

fyrirtækja og stjórnvalda, og von er á úrbótum að einhverju leyti á sviði 

stjórnunarhátta fjármálafyrirtækja. FME vinnur, þegar þetta er ritað, að heildstæðri 

reglugerð sem kveður nánar á um starfsemi innri endurskoðunardeildar, sbr. 16. gr. 

laga um fjármálafyrirtæki.  Munu þær að öllum líkindum leysa af hólmi leiðbeinandi 
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 Sbr. 1. gr. Samþykkta Félags um innri endurskoðun á Íslandi. 
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tilmæli FME nr.3/2008 um sama efni, sem fjallað var um í kafla 7.4 um innri 

endurskoðendur.282 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur ennfremur með útgáfu grænskýrslu 

stjórnunarhátta í fjármálafyrirtækjum (e. Green Paper on corporate governance in 

financial institutions)283  tekið fyrsta skrefið í átt að endurbótum á þessu sviði. Þar eru 

að miklu leyti ítrekaðar leiðbeiningar OECD og Basel-tilmæli um stjórnunarhætti í 

fjármálafyrirtækjum sem fjallað var um í stjórnunarumfjöllun í 5. kafla hér að framan. 

Niðurstaða grænskýrslunnar gefur til kynna að fjármálafyrirtæki í Evrópu hafi ekki 

farið að þeim tilmælum um stjórnunarhætti sem þegar lágu fyrir sem hafi haft mikil 

áhrif þegar kom að áhættutöku fjármálafyrirtækjanna. Í skýrslunni kemur reyndar 

einnig fram að stjórn, stjórnendur og eftirlitsaðilar „skildu sjaldnast eðli þeirrar áhættu 

sem fyrirtækin stóðu frammi fyrir.“284 Þessi niðurstaða Framkvæmdastjórnarinnar er í 

takt við niðurstöður skýrslu RNA sem hefur verið ein helsta heimild höfundar við 

vinnslu ritgerðar þessarar, enda hún afar ítarleg og áreiðanleg úttekt á íslenskum 

fjármálamarkaði fyrir það tímabil sem hér hefur verið til skoðunar.  

9 Niðurstöður 

 

Hér að framan hefur verið fjallað um ábyrgð og hlutverk innri endurskoðenda með 

áherslu á störf þeirra innan fjármálafyrirtækja auk þess sem helstu lög og reglugerðir 

sem innri endurskoðendur á Íslandi starfa eftir. Jafnframt voru ólögfestar meginreglur 

viðskiptalífsins til umfjöllunar, þ.m.t. leiðbeinandi Basel-tilmæli og OECD 

leiðbeiningar, sem ratað hafa í íslenskar leiðbeiningar um stjórnunarhætti sem 

Viðskiptaráð gaf út síðast árið 2009. Einnig var fjallað stuttlega um nokkra dóma sem 

fallið hafa er tengjast ábyrgð stjórnenda, ársreikningum og skuggastjórnendum en 

enga dóma er að finna um störf innri endurskoðenda í íslensku réttarfari. Höfundur 

leitaði jafnframt upplýsinga hjá FME varðandi erlenda dóma í málefnum innri 
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283
 European Commission, „Green paper, Corporate governance in financial institutions and renumeration 
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 European Commission, „Green paper, Corporate governance in financial institutions and renumeration 
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endurskoðenda og komst að því að eftirlitið kannaðist ekki við neina dóma á því sviði. 

Því til viðbótar hafa engin mál varðandi innri endurskoðun verið send frá eftirlitinu til 

rannsóknar hjá efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra.  

Miklar breytingar hafa verið gerðar á lagaumhverfi fjármálafyrirtækja þar sem þeim 

eru settar þrengri skorður í starfsemi sinni.285 Lagabreytingum var ætlað að 

endurheimta trú almennings á fjármálamarkaðinum sem hafði beðið mikinn hnekki 

með falli íslenska fjármálakerfisins á árunum 2007 og 2008. Breytingarnar lutu 

jafnframt að ítarlegri skilgreiningu á starfsemi og skyldum innri endurskoðenda, sem 

var mjög þörf og mikil bragarbót á lagaramma þeirra. 286  Í dag er fjármálafyrirtækjum 

skylt að starfrækja endurskoðunardeild sem annast innri endurskoðun. Óhæði, sem 

er ómissandi þáttur í starfsemi hverrar endurskoðunardeildar, er tryggt í lögum sem 

og að stærð innri endurskoðunardeildarinnar sé í samræmi við stærð 

fjármálafyrirtækisins. Jafnframt eru ríkari kröfur gerðar til forstöðumanns 

endurskoðunardeildarinnar varðandi menntun og starfsreynslu hans til að gegna 

stöðu yfirmanns deildarinnar. Skýrslugerð innri endurskoðunardeildar gagnvart stjórn 

hefur nú verið lögleidd en fram að árinu 2010 var fjármálafyrirtækjum í raun í 

sjálfsvald sett hvernig þau höguðu skýrslugerð innri endurskoðunardeildar til stjórnar 

ef frá eru talin leiðbeinandi tilmæli FME annars vegar og Basel-nefndarinnar hins 

vegar. Innri endurskoðunardeild, ríkur þáttur í starfsemi fjármálafyrirtækja, hefur nú 

verið lögfestur og bætist því við þátt í eftirliti FME á starfsemi innri 

endurskoðunardeilda.   

Ábyrgð á ársreikningum er í höndum stjórnar fyrirtækis, framkvæmdastjóra þess og 

endurskoðenda skv. lögum um ársreikninga.287  Með áritun sinni á ársreikninginn 

ábyrgjast þeir að reikningurinn sé saminn í samræmi við lög um ársreikninga, 

reglugerðir og reikningsskilareglur. Engir aðrir eru tilgreindir í lögum sem bera ábyrgð 

á ársreikningi fyrirtækis. Þetta er í fullu samræmi við ákvæði um sama efni í  lögum 

um hlutafélög.288   
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 Einkum með lögum nr. 125/2008  um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á 
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286

 Sbr. 16. gr. laga um fjármálafyrirtæki 161/2002. 
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 Sbr. 3. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga.  
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 Sbr. 68. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. 
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Innri endurskoðun leggur hins vegar mat á og bætir virkni áhættustýringar, 

eftirlitsaðferða og stjórnarhátta með kerfisbundnum og öguðum vinnubrögðum og 

styður þannig viðkomandi fyrirtæki eða stofnun í því að ná markmiðum sínum 

 

Það er því niðurstaða ritgerðar þessarar að ábyrgð innri endurskoðenda á 

ársreikningum skv. ofansögðu sé engin. Þeir beri enga ábyrgð skv. lögum á þeim 

ársreikningum fyrirtækja sem lagðir eru fram, hvorki varðandi innihald, þeirra, 

framsetningu né samræmi við lög og reglugerðir. Innri endurskoðun er enda 

skilgreind á alþjóðavísu með þeim hætti að hún sé starfsemi sem veitir óháða og 

hlutlæga staðfestingu og ráðgjöf sem ætlað að er að vera virðisaukandi og bæta 

rekstur fyrirtækja og stofnana.  

Það er jafnframt niðurstaða þessarar ritgerðar að heildstæð löggjöf í málefnum innri 

endurskoðunar sé afar þörf. Löggjöf sem eru stöðug, gegnsæ og fjalli með skýrum 

hætti um inntak og hlutverk innri endurskoðenda í fyrirtækjum sem starfrækja slíka 

deild. Leiðbeinandi tilmæli FME auk 16. gr. laga um fjármálafyrirtæki uppfylla ekki 

þær kröfur sem innri endurskoðunardeildum er gert að starfa eftir með réttu. 

Það er von höfundar að til verði heildstæður lagarammi um innri endurskoðun hið 

fyrsta. Þá getur faggreinin stuðst við tilhlýðilegar heimildir í störfum sínum og hafi sinn 

eigin lagaramma, rétt eins og ytri endurskoðendur sem hafa starfað á grundvelli 

sinnar heildstæðu réttarheimildar frá árinu 2009.  
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