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Störf endurskoðendaráðs á árinu 2011 

 

Inngangur 

 

Endurskoðendaráð starfar samkvæmt samkvæmt ákvæðum V. kafla laga nr 79/2008 um 

endurskoðendur.  Hlutverk þess er að hafa eftirlit með því að endurskoðendur og 

endurskoðunarfyrirtæki ræki störf sín í samræmi við ákvæði laganna. 

Nánar tiltekið ber endurskoðendaráði að: 

 fylgjast með því að endurskoðandi uppfylli skilyrði til löggildingar 

 fylgjast með því að endurskoðandi uppfylli kröfur um endurmenntun 

 að sjá til þess að reglulegt gæðaeftirlit með störfum endurskoðenda og 

endurskoðunarfyrirtækja fari fram 

 að sjá til þess að siðareglur og endurskoðunarstaðlar séu til 

 

Endurskoðendaráð hélt 30 fundi á árinu auk samráðsfunda með efnahags- og 

viðkiptaráðuneyti og Félagi löggiltra endurskoðenda (Fle).  

 

Gæðaeftirlit 

 

Mikilvægasta og umfangsmesta verkefni  ráðsins er að  sjá um að fram fari gæðaeftirlit með 

þeim störfum endurskoðenda sem falla undir ákvæði laganna um endurskoðendur nr. 79/2008. 

  

2010 

Gæðaeftirlit 2010 fór fram í samræmi við reglur nr. 860/2010.  Framkvæmd gæðaeftirlitsins 

var í höndum gæðanefndar Félags löggiltra endurskoðenda í samráði við endurskoðendaráð 

og fór það fram í lok árs 2010 og byrjun árs 2011.  Á fundum ráðsins á árinu var fjallað um 

ýmis mál sem varða framkvæmd og niðurstöður gæðaeftirlitsins.  Gæðanefnd sendi ráðinu 

greinargerð dags. 11. apríl 2011 um gæðaeftirlitið ásamt skýrslum og gögnum 

gæðaeftirlitsmanna.    Fjallað er um gæðaeftirlitið og niðurstöðu þess í sérstakri skýrslu um 

niðurstöður gæðaeftirlits 2010 sem birt er á heimasíðu ráðsins. 

 

2011 

Við undirbúning gæðaeftirlits 2011 var óskað eftir lista frá efnahags- og viðskiptaráðuneytinu 

yfir skráða endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki skv. 4. gr. laga um endurskoðendur 

sem lagður yrði til grundvallar úrtaki þeirra sem sæta skyldu gæðaeftirliti 2011.  Skráin 

reyndist ekki tilbúin og því var stuðst við félagatal Fle. við val á úrtaki.   
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Í byrjun september og í nóvember voru haldnir fundir með gæðanefnd og framkvæmdastjóra 

Fle þar sem farið var yfir fyrirhugað gæðaeftirlit, framkvæmd þess og reynslu af gæðaeftirliti 

fyrra árs og lagðir fram til umsagnar nýir gátlistar til notkunar við eftirlitið.   

 

Samþykktar voru breytingar á reglum um framkvæmd gæðaeftirlit á fundi ráðsins þann 6. 

október og þær sendar til birtingar í Stjórnartíðindum. Nýjar reglur um framkvæmd 

gæðaeftirlits nr. 944/2011 voru birtar þann 29.september 2011.   

 

Endurskoðendaráð fól Félagi löggiltra endurskoðenda framkvæmd gæðaeftirlitsins þann 12. 

október 2011.  

 

Ábyrgðatryggingar 

 

Endurskoðendum sem starfa að endurskoðun ber að hafa í gildi starfsábyrgðatryggingu eins 

og kveðið er á um í 6. gr. laga nr. 79/2008 og skulu þeir senda Félagi löggiltra endurskoðenda 

staðfestingu um gilda tryggingu fyrir 15. janúar ár hvert.   Ástæður þess að  endurskoðandi 

hefur ekki í gildi starfsábyrgðatryggingu geta verið m.a. að viðkomandi hafi hætt störfum 

vegna aldurs eða af öðrum ástæðum en ekki lagt inn réttindi sín eins og gert er ráð fyrir í 

lögum.  Leitað var upplýsinga frá vátryggingafélögum um gildar starfsábyrgðatryggingar 

endurskoðenda. Tilmæli um að afla sér lögbundinnar tryggingar voru send níu aðilum sem 

ekki höfðu sent upplýsingar um gildar ábyrgðatryggingar. Lagaskilyrði um 

starfsábyrgðatryggingu er ófrávíkjanlegt og þeir sem ekki hafa slíka tryggingu upppfylla því 

ekki þau skilyrði sem þarf til að hafa í gildi réttindi sem endurskoðendur. Tveir aðilar sinntu 

ekki ítrekuðum tilmælum ráðsins um að afla sér ábyrgðatryggingar og var því sent rökstutt álit 

til ráðherra um sviptingu réttinda þeirra. 

 

Endurmenntun 

 

Endurskoðanda er skylt að sækja endurmenntun sem tryggir að hann viðhaldi reglulega 

fræðilegri þekkingu, faglegri hæfni og faglegum gildum eins og kveðið er á um í 7. gr. 

laganna um endurskoðendur.  Nýjar reglur um endurmenntun nr. 30/2011 voru gefnar út þann 

19. janúar 2011. 

 

Í reglunum kemur m.a. fram að fyrsta þriggja ára endurmenntunartímabil skv. 7. gr. laga nr. 

79/2008 hefjist 1. janúar 2010, sbr. ákvæði I til bráðabirgða í lögum nr. 79/2008. 

 

Félag löggiltra endurskoðenda hefur haldið utan um endurmenntun félagsmanna sinna með 

því að félagsmenn senda upplýsingar um endurmenntun sína til félagsins.  Félagið sendi 

ráðinu upplýsingar um stöðu endurmenntunar hjá einstökum félagsmönnum í lok ársins 2010 

og fylgdi ráðið málinu eftir gagnvart þeim sem ekki höfðu lokið tilskildum fjölda 

endurmenntunareininga með því að beina til þeirra tilmælum um úrbætur.   

 



4 

 

Auk þess fjallaði ráðið um beiðni um flutning endurmenntunareininga sem aflað hafði verið  

samkvæmt eldri reglugerð milli endurmenntunartímabila.  Beiðninni var hafnað þar sem 

lagaheimild skorti. 

 

Fjárhags- og starfsáætlun 

 

Gerð var starfsáætlun þar sem fram komu  helstu lögbundin viðfangsefni og önnur verkefni  

sem ráðið gerir ráð fyrir að  fást við á árinu og tímasetningu þeirra.  Jafnframt var samþykkt 

fjárhagsáætlun ráðsins og hún send efnahags- og viðskiptaráðuneytinu. 

 

Starfsreglur ráðsins 

 

Í 18. gr. laganna um endurskoðendur kemur fram að endurskoðendaráð skuli setja sér 

starfsreglur sem ráðherra samþykkir.  Í framhaldi af fundi ráðsins í maí 2009 voru starfsreglur 

endurskoðendaráðs sendar ráðherra til samþykktar. Viðbrögð ráðuneytisins bárust í júlí 2010 

með ýmsum ábendingum um orðalag sem taka þyrfti tillit til áður en ráðherra samþykkti 

starfsreglurnar. Endurskoðendaráð samþykkti starfsreglurnar endanlega þann 12. janúar 2012. 

 

Samskipti við efnahags- og viðskiptaráðuneytið 

 

Endurskoðendaráð átti ýmis samskipti við efnahags- og viðskiptaráðuneytið á árinu varðandi 

réttindi endurskoðenda og gæðaeftirlit. 

 

Fundur var hjá ráðuneytinu þann 8. september þar sem þátt tóku fulltrúar frá endurskoðenda-

ráði ásamt fulltrúum stjórnar Fle.  Þar upplýsti ráðuneytið um væntanlegt frumvarp til 

breytinga á lögum um endurskoðendur sem lagt yrði fyrir vorþing Alþingis og einnig um að 

unnið væri að skrá um endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki í samræmi við 4. gr. laga 

nr. 79/2008. Á fundinum var ennfremur rætt um gildi alþjóðlegra endurskoðunarstaðla hér á 

landi.   Ráðið hefur þó ekki talið vafa á því að endurskoðendum beri að fylgja góðri 

endurskoðunarvenju og þar með stöðlunum við endurskoðun eins og kveðið er á um í lögum 

um endurskoðendur.  

 

Ráðuneytið sendi endurskoðendaráði bréf í byrjun desember þar sem óskað var eftir 

ábendingum ráðsins varðandi efni frumvarps til breytinga á lögum nr. 79/2008 um 

endurskoðendur.  Í svarbréfi kom fram að það sem ráðið taldi helst koma til álita var meðferð 

mála vegna tilmæla til ráðherra um niðurfellingu réttinda, skýrara ákvæði um 

gæðaeftirlitskerfi, skýra betur hlutverk endurskoðendaráðs við gæðaeftirlit og gæta þyrfti að 

heimildarákvæði fyrir endurskoðendaráð til bráðabirgðasviptingar réttinda. 

 

Svarað var fyrirspurn frá ráðuneytinu um það hvernig hagað yrði gæðaeftirliti gagnvart þeim 

sem sitja á ráðinu.  Ráðið er sammála um að ef einhver þeirra sem sitja í ráðinu er dreginn út í 

gæðaeftirliti víki sá sæti þegar um mál hans yrði fjallað í samræmi við ákvæði stjórnsýslulaga.  
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Sama á við ef fjallað er um endurskoðunarfyrirtæki sem einhver í ráðinu tengist eða hefur 

tengs. 

 

Erindi til ráðsins. 

 

Á árinu var haldið áfram umfjöllun um erindi sem borist hafði frá Fjármálaeftirlitinu með 

ábendingu um brot á reglum um óhæði við endurskoðun á einingu tengdri 

almannahagsmunum.  Málið beindist að endurskoðanda hjá endurskoðunarfyrirtækinu 

Deloitte hf.  Á fundi ráðsins þann 31. mars 2011 var ákveðið að veita endurskoðandanum 

áminningu með rökstuddu áliti með vísan í 2. mgr. 17. gr. laga nr. 79/2008.  Niðurstaðan var 

sú að  viðkomandi endurskoðandi hafði ekki gætt óhæðis við endurskoðun þeirrar einingar 

tengdrar almannahagsmunum sem málið varðaði og hafði því brotið gegn ákvæðum 19. gr. 

laga nr. 79/2008 svo ekki verði við unað.  Nafn endurskoðandans var ekki birt í samræmi við 

niðurstöðu Persónuverndar. 

 

Erindi barst frá Fjármálaeftirlitinu með bréfi dags. 23. nóvember 2011 þar sem enn á ný er sett 

fram ábending um möguleg brot á ákvæðum laga nr. 79/2008.  Um er að ræða endurskoðunar-

fyrirtæki sem endurskoðað hefur einingu tengda almannahagsmunum. Ætluð brot varða 

vöntun á birtingu gangsæisskýrslu í samræmi við ákvæði 29. gr. laganna og möguleg brot 

gegn ákvæðum VI. kafla laganna um óhæði.  Umfjöllun ráðsins var ólokið í árslok 2011. 

 

 

Birting á úrlausnum ráðsins. 

 

Á fundum ráðsins var fjallað um mögulegar nafnbirtingar á rökstuddum úrlausnum ráðsins 

sbr. 7. mgr. 18. gr. laga nr. 79/2008.  Fyrirspurn var send til Persónuverndar og barst ráðinu 

svar við erindinu með bréfi dags. 22. nóvember 2011.  Í álitsorði Persónuverndar segir:  

„Heimil er opinber birting úrskurða endurskoðendaráðs og rökstuddra ákvarðana þess um að 

vísa málum til opinberrar rannsóknar.  Slík heimild stendur ekki til að birta áminningar 

ráðsins og tillögur þess samkvæmt 2. mgr. 17 gr. laga nr 79/2008.“ 

 

Kærumál. 

 

Endurskoðendaráð barst kæra frá húsfélagi vegna ætlaðra brota endurskoðanda á 

óhæðisreglum endurskoðenda sem vísað er til í VI. kafla laga nr. 79/2008 um 

endurskoðendur.  Eftir gagnaöflun og frekari umfjöllun ráðsins var málinu vísað frá. 

Í framhaldi af kærumeðferðinni tók endurskoðendaráð tiltekið mál í efnislýsingu kærunnar til 

sjálfstæðrar meðferðar.  Frekari skoðun var framkvæmd fyrir lok ársins og var málinu lokið í 

janúar 2012 án athugasemda af hálfu ráðsins. 

 

Önnur mál 

 

Meðal annarra starfa endurskoðendaráðs á árinu má telja eftirfarandi: 
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 Fengin var aðstoð til þess að viðhalda og setja inn efni á heimasíðu ráðsins. 

 Samskipti við prófnefnd vegna prófgjalds. 

 Upplýsingar veittar ráðuneytinu vegna innlagna endurskoðenda á réttindum sínum.  

 Svarað var fyrirspurn um hvort nám í tilteknum háskóla erlendis myndi fullnægja 

kröfum skv. 4. tl. 2 mgr. 2. gr. laga nr. 79/2008.  Því var svarað að ráðið veiti ekki 

umsögn um nám í einstökum erlendum háskólum.  Ráðið hefur hins vegar veitt 

upplýsingar um gildandi kröfur til viðurkenningar sem viðkomandi aðili hefur getað 

byggt á við val á háskóla. M.a. þurfi að skoða hvort nám í tileknum skólum uppfylli 

kröfur viðkomandi lands. Þátttaka í fundum EGAOB í Brussel. 

 Kynning á framkvæmd og niðurstöðum gæðaeftirlits 2010. 

 

Í desember 2012 

Endurskoðendaráð, 

 

 

 


