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Efni: Lög og eftirlit með endurskoðendum.

í skýrslu þingmannanefndar Alþingis er lagt til að viðskiptanefnd Alþingis hafi forgöngu um 
endurskoðun á lögum um endurskoðendur þar sem markmið þeirrar endurskoðunar verði að 
“herða á ábyrgð, upplýsingaskyldu og verklagi, styrkja sjálfstæði og efla tengsl við opinberar 
eftirlitsstofnanir.” Svo virðist sem ástæður tilíögu þingmannanefndarinnar byggist á störfum 
endurskoðenda fram að hruni bankarma í október 2008 og því lagaumhverfi sem var þá í gildi.

Þann 1. janúar 2009 tók gildi ný heiídarlöggjöf um endurskoðendur sem leysti af höími eldri lög 
sem höfðu að mestu verið óbreytí frá árinu 1997. í tengslum við undirbúning þeirra laga fór fram 
umfangsmikil úttekt á því lagaumhverfi sem endurskoðendur starfa eftir. f því sambandi var horft 
til nágrannalanda okkar og stefnumörkunar Evrópusambandsins í þessum málum en grunnur 
núgildandi löggjafar byggist á tilskipun ESB sem miðar að samræmingu krafna um lögboðna 
endurskoðun innan EES-svæðisins. Við gildistöku núgildandi laga um endurskoðendur urðu 
miklar breytingar á starfsháttum endurskoðenda enda var hert mjög á eftirliti með 
endurskoðendum, gerðar auknar kröfur til sjálfsstæðis þeirra og almennt gerðar ítarlegri kröfur til 
starfa endurskoðenda. Félag löggiltra endurskoðenda hefur sett sér siðareglur sem bíða 
staðfestingar ráðherra. Einnig er gert ráð fyrir sérstakri opinberri skráningu sem auðvelda mun 
allt eftirlit. íslensk löggjöf á þessu sviði svipar nú mjög til löggjafar nágrannalanda okkar og 
Ijóst að kröfur til endurskoðenda eru síst minni hér á landi.

Meðaí þeirra nýjunga sem urðu á eftirliti með endurskoðendum við gildistöku nýrra laga 
þarsíðustu áramót er að nú hefur sjálfstæður efíirlitsaðili, endurskoðendaráð, eftirlit með því að 
endurskoðendur og endurskoðunaríyrirtæki ræki störf sín í samræmi við iög og reglur. Það getur 
meðal annars tekið mál tií meðferðar að eigin írumkvæði en einnig getur sá sem telur á sér brotið 
af hálfu endurskoðanda leitað til ráðsins. Frá árinu 2009 hefur eftirlit með endurskoðendum verið 
stóraukið. Endurskoðendaráð hefur m.a. sinnt reglubundnu eftirliti með endurskoðendum og 
störfum þeirra sem og sinnt öðrum málum er varða störf endurskoðenda. í farvatninu eru frekari
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breytingar á framkvæmd eftirlitsins sem munu auka og herða á eftirliti með störfum 
endurskoðenda.

Þó að vafalaust megi bæta nýju endurskoðendalögin er alveg ljóst að sú lagaumgjörð sem gildir 
um starfsemi endurskoðenda hefur tekið verulegum stakkaskiptum síðan íslensku bankarnir 
hrundu í okfcóber 2008. Ef vilji stjómvalda er að auka enn frekar eftirlit og herða á starfsskyldum 
endurskoðenda er það hægt með breyttri framkvæmd án verulegra lagabreytinga. A fáum 
starfsstéttum hvíla jafn ríkar lagalegar skyldur eins og á endurskoðendum og ef til vill er 
ástæðulaust að herða þær frekar enda eru forsendur álits þingmannanefndarinnar breyttar. Lítil 
reynsla er kominn á núgildandi lög en við undirbúning þeirra var m.a. haft að leiðarljósi að 
“herða á ábyrgð, upplýsingaskyldu og verklagi, styrkja sjálfstæði og efla tengsl við opinberar 
eftirlitsstofnanir.” Að vissu marki hefur því sú endurskoðun sem þingmannanefndin leggur til 
þegar farið fram.

Virðingarfyllst,

f.h. endurskoðendaráðs

Þórður Reynisson
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Yfirlit yfir starfssemi endurskoðendaráðs á árinu 2009

Lagt fram á fundi með efnahags -  og viðskiptaráðherra 26. október 2009

Endurskoðendaráð starfar skv. lögum nr. 79/2008 um endurskoðendur sem tóku gildi 1. janúar 
2009. Með lögunum er starfssvið ráðsins víkkað verulega til að taka mið að kröfum tilskipunar 
nr. 2006/43/EB um lögboðna endurskoðun ársreikninga og samstæðureikninga, svonefndri 8. 
félagatijskipun EB. í tilskipuninni er mælt fyrir um að aðildarríkin skuli skipuleggja skilvirkt 
kerfí fyrir opinbert eftirlit með endurskoðendum og endurskoðunarfyrirtækjum á grundvelli 
eftirlits í heimalandi. Hið opinbera eftirlitskerfi skal vera gangsætt og vera ijármagnað á 
fullnægjandi hátt. Tiíhögun reglusetningar fyrir opinbert eftirlits skal stuðla að skilvirkri 
samvinnu á vettvangi Bandalagsins/EES að því er varðar eftirlitsstarfssemi í aðildarríkjunum.

Samkvæmt lögum nr. 79/2008 beinist starfssemi ráðsins aðallega að eftirfarandi:

a. kröfum um nám, próf og skilyrði löggildingar endurskoðenda.
b. eftirliti með starfssemi endurskoðenda og endurskoðunarfyrirtækja.
c. að sjá til þess að til séu siðareglur og endurskoðunarstaðlar.

Starfsskyldum sínum sinnir endurskoðendaráð einkum með því að:

a. gefa út eigin reglur eða gera tillögu til ráðherra um setningu reglna.
d. sinna reglubundnu eftirlití, frumkvæðiseftirliti, rannsókn mála, fara með úrskurðarvald í 

kærumálum og ákvarða viðurlög.
e. veita umsagnir og álit til stjórnvalda, ákæruvalds og dómstóla.
f. sinna samstarfi við Félag löggiltra endurskoðenda.
g. sinna samstarfi við eftirlitsaðila í Öðrum EES ríkjum.

Störf endurskoðendaráðs frá apríl til oktöber 2009,

Endurskoðendaráð var skipað 1. apríl 2009 og hélt sinn fyrsta fund 14. maí s.á. Ráðið hefur 
haldið tólf fundi. Helstu verkefni ráðsins á þessum fyrstu mánuðum hafa verið eftirfarandi.

a. Löggildingarpróf Ný reglugerð.

Ráðið gerði tillögu til ráðherra að nýrri reglugerð um próf til öfíunar endurskoðunarréttinda 
og tillögu að próftökugjaldi. Ný reglugerð nr. 589/2009 tók gildi 3. júlí 2009. Með henni er 
breytt fyrirkomulagi prófa. Lagt var af það fyrirkomulag að prófmenn tækju íjögur próf sem 
þeim var heimilt að taka á íjórum árum. Hið nýja fyrirkomulag gerir ráð fyrir einu verklegu 
prófi sem tekur tvo daga. Gert er ráð fyrir því að í löggildingarprófi verði framvegis lögð 
meiri áhersla á verklega kunnáttu til að nýta fræðileg þekkingu. Endurskoðendaráð gerði 
einnig tillögu til ráðherra að nýju próftökugjaldi er tók mið að hinu nýja fyrirkomulagi og 
skipaði nýja prófnefhd til að annast framkvæmd prófa.



b. Viðurkenning á námi í íslenskum háskólum.

Samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 79/2008 er skilyrði þess að aðili öðlist löggildingu að 
hann hafi lokið meistaranámi í endurskoðun og reikningsskilum sem viðurkennt er af 
endurskoðendaráði. Ráðið hefur kallað eftir gögnum frá íslenskum háskólum sem bjóða uppá 
meistaranám í endurskoðum og reikningsskilum og mun í framhaldinu meta hvort það 
fullnægi þeim kröfum sem gera verður til menntunar endurskoðenda, sbr. ákvæði laga nr. 
79/2008 eins og þau verða skýrð í ljósi 8. félagatilskipunarinnar varðandi þær kröfur er gera 
verður til menntunar endurskoðenda.

c. Nýjar reglur um gœðaeftilit og skipan gæðaeftirlitsmanna. Framkvæmd gœðaeftirlits.

Endurskoðendaráð hefur nýverið saraþykkt nýjar reglur um framkvæmd gæðaeftirlits með 
störfum endurskoðenda sem bíða birtingar í Stjórnartíðindum. Samkvæmt þeim er gert ráð 
fyrir því að framkvæmdin verði að mestu óbreytt í ár og eru reglurnar því að íyrirmynd eldri 
reglna sem settar voru af Félagi löggiltra endurskoðenda. Gert er ráð fyrir því að taka 
framkvæmd gæðaeftirlits til gagngerrar endurskoðunar og að nýjar reglur verði settar að ári.

Endurskoðendaráð samþykkti á fundi sínum þann 25, september tilnefningu FLE á 
eftirlitsmönnum til að annast framkvæmd gæðaeftirlits.

Að loknu gæðaeftirliti FLE mun endurskoðendaráð íjalla um niðurstöður eftirlitsins og taka 
ákvörðun um viðeigandi eftirfylgni.

d. Reglulegt eftirlit með því að endurskoðendur hafl gilda starfsábyrðatryggingu.

í lok september sendi endurskoðendaráð 31 endurskoðanda bréf í vegna þess að viðkomandi 
hafði ekki skilað inn fullnægjandi gögnum um að hann hefði í gildi starfsábyrgðartryggingu 
eins og áskilið er í lögum nr. 79/2008. í framhaldinu mun ráðið eftir atvikum grípa til 
viðeigandi ráðstafana gagnvart þeim sem ekki hafa giídar tryggingar.

e. Umfang starfsábyrgðartryggingar endurskoðenda.

Samkvæmt lögum nr. 79/2008 ber endurskoðendum að hafa í gildi starfsábyrgðartryggingu 
vegna íjárhagstjóns sem leitt getur af ásetningi eða gáleysi í störfum hans eða starfsmanna 
hans. Endurskoðendaráð skal hafa eftirlit með því að endurskoðendur hafi 
starfsábyrgðartryggingu í samræmi við ákvæði laga nr. 79/2008. Ráðherra skal kveða á um í 
reglugerð lágmark fjárhæðar ábyrgðartryggingar að fengnum tillögum endurskoðendaráðs. 
Upp er komin sú staða að tryggingafélög á íslandi bjóða ekki uppá ábyrgðartryggingu 
endurskoðenda vegna ásetningsbrota. Hafa félögin borið því við að ekki fáist endurtrygging 
vegna slíks tjóns. Eru því endurskoðendur ekki tryggðir lögum samkvæmt. 
Endurskoðendaráð ritaði ráðherra bréf, dags. 2. september 2009 þar sem ráðið lýsti áhyggjum 
sínum vegna þessa og þeim vandamálum sem af þessu gætu hlotist.



f  Samvinna við lögbœr yfirvöld í EES.

Endiirskoðendaráð skal hafa samvinnu við lögbær yfírvöld í ríkjum innan EES, í 
aðildarríkjum EFTA eða í Færeyjum við eftirlit og rannsókn með störfum endurskoðenda. Á 
vettvangi ESB starfar sérfræðinganefnd (European Group of Auditor Oversight Bodies) sem 
m.a. vinnur að því að skilgreina nánar umfang samvinnu lögbærra yfírvalda. 
Endurskoðendaráð er þátttakandi í þessu samstarfí í gegnum EES samninginn. Ráðið hefur 
ekki enn sótt fundi en fylgist með þróun mála.

g. Önnur mál

Endurskoðendaráð hefur einnig á fundum sínum fj allað um viðurkenningu hérlendis á námi 
við erlenda háskóla, þýðingarmál vegna setningar alþjóðlegra staðla, setningu siðareglna í 
samráði við Félag löggiltra endurskoðenda o.fl.

h. Starfið framundan.

Framundan er hjá endurskoðendaráði m.a. að undirbúa setningu nýrra reglna um gæðaeftirlit, 
að setja starfsreglur fyrir ráðið, að meta framlögð gögn íslenskra háskóla um nám í 
endurskoðun og reikningsskilum, að annast eftirfylgni vegna reglulegs eftirlits með því að 
endurskoðendur hafí lögboðnar starfsábyrgðartryggingar og uppfylli kröfur um 
endurmenntun, sem og að annast eftirfyigni vegna gæðaeftirlits sem nú er framundan hjá 
Félagi löggiltra endurskoðenda.


