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Með tölvupósti dags. 15. apríl s.l. óskaði Samgöngunefnd Alþingis eftir umsögn 
Félags löggiltra endurskoðenda (FLE) um ofangreint málefni.

Samkvæmt samþykktum félagsins sendi stjórnin ofangreint erindi til álitsnefndar 
FLE sem tók málið til umfjöllunar.

Álitsnefndin tók til umfjöllunar þær greinar frumvarpsins sem falla um 
endurskoðun og reikningsskil og vill koma eftirfarandi athugasemdum og 
ábendingum á framfæri:

\ í 1. málslið 1. mgr. 61. greinar segir að ársreikningur skuli gerður eflir almennum 
reglum um ársreikninga, auk annarra viðeigandi laga og reglna. Álitsnefnd telur 
þessi ákvæði óskýr og telur eðlilegra að vísað sé beint tii laga um ársreikninga og 
þeirra regíugerða sem ráðherra setur samkvæmt 75. grein frumvarpsins. Ábyrgð á 
innra eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila er ekki til umfjöllunar í 
frumvarpinu og er það miður. í lögum um ársreikninga er endurskoðunarnefnd falið 
hlutverk í tengslum við innra eftirlit. Ekkert ákvæði er um endurskoðunarnefndir í 
lögum um sveitarfélög.

2 í 3. málslið 1. mgr. 61. greinar er gert ráð fyrir í ársreikningi samanburði við 
upphaflega tjárhagsáætlun. Álitsnefnd telur að samanburður við samþykktar 
fjárheimiidir ársins gefi gleggri mynd.

3 í 4. máislið I . mgr. 6 1. greinar segir að í skýringum með ársreikningi skuli gera 
grein fyrir ástæðum verulegra frávika um útgjöld og tekjur frá því sem ákveðið var 
með samþykkt fjárhagsáætlunar fyrir viðkomandi ár. Að mati álitsnefhdar er slík 
umfjöllun i ársreikningi óviðeigandi. Endurskoðun á skýringum sveitarstjórnar á 
frávikum eraðjafnaði óframkvæmanleg og gæti því leitt til fyrirvara í áritun þar



sem fram kæmi að slíkar skýringar væru undanskildar. Uppiýsingar sem þessar sem 
víssuiega er eðíiiegt að sveitastjórnir veiti, eiga frekar heima í annars konar 
skýrslugjöf frá stjórn og stjómendum sveitarféiaga. Vei mætti hugsa sér að 
sveitastjórnir gerðu sérstaka skýrslu um starfsemi sveitarfélags á liðnu ári þar sem 
upplýsingar um frávik frá fjárhagsáætlun aettu heima.

4 í 3. mgr. 61. greinar kemur fram að ársreikning skuii Íeggja fuilgerðan, 
endurskoðaðan og tilbúinn til afgreiðslu fyrir sveitarstjórn fyrir 15. apríl ár hvert. í 
aJþjóðlegum endurskoðunarstaðli (ISA) nr. 700 kemur fram að áritun endurskoðenda 
megi ekki dagsetja fyrr en sá aðili sem ber ábyrgð á ársreikningi hafl samþykkt hann. 
(Those with recognized authority have asserted thatthey have taken responsibility for 
those fmancial statements). Þar sem sveitarstjórn er ábyrg fyrir ársreikningi 
sveitarféiags á sama hátt og t.d. stjórn hiutafélags þá getur endurskoðandi ekki lokið 
sinni vinnu og áritað ársreikninginn fyrr en sama dag og hann er staðfestur í 
sveitastjórn. Álitsnefndin teiur nauðsynlegt að þetta sé skýrt í íögunum og tryggt sé að 
ekki séu sett ákvæði sem fara á svíg við lög um endurskoðendur. Skv. núgildandi 
lögum skal ársreikningur lagður fyrir sveitarstjórn fyrir 30. apríi og staðfestur fyrir 
30. maí. Ekki er í greinargerð getið um ástæður þess að stytta eigi tímamörk. 
Sveitarfélög eiga mörg hver fullt í fangi með að Ijúka gerð ársreiknings innan 
núverandi tímamarka og því ekki tilefni tii að þrengja að þeim nema ríkar ástæður séu 
til þess. Þá viil álitsnefndin benda á að frumvarpið gerir ráð fyrir að fullgerður 
ársreikníngur sé lagður fyrír sveitarstjóm en ársreikningur getur tekið breytingum í 
meðförum sveitarstjórnar enda ber hún endanlega ábyrgð á ársreikningnum.

5 Mæit er hér með því að 1. mgr. 72. gr. frumvarpsins híjóði svo; „Sveitarstjórn skal 
ráða endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki sem annast skal endurskoðun 
ársreiknings sveitarfélagsínsE kki kemur fram í frumvarpinu hver annast 
ráðninguna. Endurskoðun er skilgreind í lögum um endurskoðendur og óþarft að vísa 
frekar til þeirra.

6 í 2. og 3. mgr? 72. gr. frumvarpsins er fjailað um endurskoðun. Álitsnefnd FLE telur 
mikilvægt að gætt sé að því að ákvæði sérlaga falh að og séu ekki í andstöðu við lög 
um endurskoðendur og alþjóðiega endurskoðunarstaðía. Mikilvægt er að gerður sé 
skýr greinarmunur á endurskoðun ársreikninga sveitarfélaga og Öðrum staðfestingum 
sem endurskoðanda er ætlað að annast. Hugtökin „ábyrg fjármálastjórn“ og 
„forsvaranleg meðferð fjármuna“ eru óræð og ekki formlega skiigreind í lögum. 
Nefndin telur þvi að álit á sifku megi auðveldlega túlka sem pólitíska afstöðu sem 
engan vegin rúmast innan hlutverks endurskoðanda, ógnar óhæði hans og rýrir gildi 
áritunar hans. Álitsnefnd telur að lokamálsiiður 3. mgr. sé óþarfur þar sem sjálfgefið 
er að sá endurskoðandi sem áritar reikningsskii ber ábyrgð á endurskoðuninni. 
Álitsnefndin leggur því til að 2. og 3. mgr. greinarinnar verði umorðaðar og 
sameinaðar í eina málsgrein sem hljóði þannig:

„Endurskoðun tekur til ársreiknings sveitarfélags samkvœmt 61. grein og skal 
endurskoöandi gera grein fyrir álili sínu í áritun á ársreikninginn. Aukþess skal 
endurskoðandi sveitarfélags kanna hvort fullnægjandi heimildir hafi veriðfyrir 
útgjöldum og hvort almenn stjórnsýsla sveitarfélags og einstakar ákvarðanir afþess 
hálfu eru í samrœmi við reglur um fjármál sveitarfélaga og gera grein fyrir 
niðurstöðum sínum í sérstakri skýrslu sem lögð skal fyrir sveitarstjórn. “



7 í 5. mgr. 72. gr. er tiltekið að endurskoðandi skuli ráðinn til fimm ára og að þeim tíma 
liðnum skuli sá endurskoðandi sem borið hefur ábyrgð á endurskoðuninni taka sér hlé 
frá endurskoðun sveitarféiagsins í a.m.k. fímm ár. Áiitsnefnd vill benda á að 
samkvæmt lögum um endurskoðendur skuli endurskoðandi sem ber ábyrgð á 
endurskoðun eininga tengdum aimannahagsmunum taka sér hié frá endurskoðun 
einingarinnar í a.m.k. tvö ár samfeilt eftir að hafa annast endurskoðunina í sjö ár, sem 
er í samræmi við tiiskipun Evrópusambandsins. Álitsnefndin telur því eðliiegt að 
samskonar regíur gildi um endurskoðun sveitarféiaga, m.a. þar sem þau geta faiíið 
undir að teijast einingar tengdar almannahagsmunum gefi þau út skráð verðbréf.

8 Lokamáisgrein 72. gr. íjailar um óhæði endurskoðanda. Þetta ákvæði telur álitsnefnd 
FLE óþarft þar sem fjallað er um óhæði endurskoðenda í iögum um endurskoðendur 
og siðareglum endurskoðenda á mun ítarlegri hátt. Með setningu slíks ákvæðis eins 
og frumvarpið gerir ráð fyrir mætti draga þá ályktun að þátttaka í ákvörðunum eða 
aðgerðum sem geti stefnt hlutleysi endurskoðanda í hættu séu einu óhæðisskiiyrðin 
sem endurskoðandi sveitarfélags þarf að uppfylia.

9 í 75. gr. er ráðherra ætlað að setja reglugerð m.a. um endurskoðun ársreiknings. 
Álitsnefnd FLE teiur afar óheppiiegt að sett séu í regiugerð ákvæði um endurskoðun 
enda er fjallað ítarlega um endurskoðun í iögum um endurskoðendur, lögum um 
ársreikninga og aiþjóðiegum endurskoðunarstöðium. Nefndin leggur því tii að orðin 
„endurskoðun ársreiknings'* verði feíid út úr 3. töiulið 1. málsgreinar 75. greinar 
frumvarpsins. Álitsnefndin teiur hins vegar eðiiiegt að settar verði regiur um 
meðferð endurskoðunarskýrsina skv. 72. gr. til að tryggja að um þær sé fjailað á fundi 
sveitarstjórnar.
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