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                                  TILMÆLI FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                                 2005/EES/16/39 

frá 16. maí 2002 

Óhæði löggiltra endurskoðenda í Evrópusambandinu: Grundvallarreglur (*) 

(tilkynnt með númeri C(2002) 1873)  

(2002/590/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
öðrum undirlið 211. gr., 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Grundvallaratriði er, að því er varðar almenna tiltrú á 
áreiðanleika endurskoðunarskýrslna, að löggiltir 
endurskoðendur séu óháðir. Óhæði þeirra eykur trú-
verðugleika fjárhagslegra upplýsinga sem birtar eru 
og skiptir miklu máli fyrir fjárfesta, lánardrottna, 
starfsfólk og aðra sem eiga hagsmuna að gæta í fyrir-
tækjum innan Evrópusambandsins. Þetta á einkum við 
um fyrirtæki sem varða hagsmuni almennings (t.d. 
skráð félög, lánastofnanir, vátryggingafélög, verð-
bréfasjóði og fyrirtæki í verðbréfaþjónustu). 

 

2) Óhæði er einnig helsta leið starfsgreinarinnar til að 
sýna almenningi og eftirlitsyfirvöldum fram á að lög-
giltir endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki sinni 
verkefnum sínum á þann hátt að viðteknum siða-
reglum sé fylgt, einkum að því er varðar ráðvendni og 
hlutlægni. 

 

3) Í tilskipun ráðsins 84/253/EBE (1) um „löggildingu 
einstaklinga sem falið er að annast lögmælta endur-
skoðun bókhaldsgagna“ er ákveðið hvaða lágmarks-
kröfur um menntun og hæfi skuli gera til einstaklinga 
svo að þeir fái leyfi til að starfa við lögboðna endur-
skoðun. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 191, 19.7.2002, bls. 22. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2003 frá 16. 
maí 2003 um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 39, 31.7.2003, bls. 31. 

(1) Stjtíð. EB L 126, 12.5.1984, bls. 20. 

4) Í 24. og 25. gr. þeirrar tilskipunar er þess krafist að 
aðildarríki Evrópusambandsins mæli fyrir um að lög-
giltir endurskoðendur skuli ekki starfa við lögboðna 
endurskoðun, hvorki á eigin vegum né fyrir hönd 
endurskoðunarfyrirtækis, nema þeir séu óháðir. Í 
26. gr. tilskipunarinnar er þess krafist að aðildarríkin 
tryggi að löggiltir endurskoðendur sæti viðeigandi 
viðurlögum ef þeir eru ekki óháðir við framkvæmd 
lögboðinnar endurskoðunar. Enn fremur er þess 
krafist í 27. gr. tilskipunarinnar að aðildarríkin tryggi, 
að lágmarki, að félagar og hluthafar í endurskoðunar-
fyrirtæki blandi sér ekki í framkvæmd endurskoðunar 
á neinn þann hátt sem getur teflt í tvísýnu óháðri 
stöðu þeirra einstaklinga sem annast lögboðna endur-
skoðun fyrir hönd endurskoðunarfyrirtækisins. Þessi 
krafa gildir einnig um þá aðila sem gegna stjórnar-, 
framkvæmda- og umsjónarhlutverki í endurskoðunar-
fyrirtækinu, sem eru ekki sjálfir viðurkenndir sem 
löggiltir endurskoðendur. 

 

5) Innlendar reglur aðildarríkjanna um að löggiltir 
endurskoðendur skuli vera óháðir eru mismunandi að 
mörgu leyti eins og sakir standa, t.d. að því er varðar 
eftirfarandi: til hvaða aðila reglur um óhæði skuli ná, 
bæði innan endurskoðunarfyrirtækis og utan þess, 
hvers konar fjármál, viðskipti eða önnur tengsl lög-
giltur endurskoðandi, endurskoðunarfyrirtæki eða 
einstaklingur innan fyrirtækisins megi hafa við 
viðskiptavin, hvers konar þjónustu, aðra en endur-
skoðun, megi og megi ekki veita viðskiptavini og 
hvaða verndaraðgerðir þurfi að gera. Þessi staða 
veldur því að erfitt er að veita fjárfestum og öðrum 
hagsmunaaðilum í félögum innan Evrópusambandsins 
jafngóða tryggingu fyrir því að löggiltir endurskoð-
endur veiti óháða þjónustu alls staðar innan Evrópu-
sambandsins. 
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6) Eins og sakir standa eru ekki til neinar alþjóðlega 

viðurkenndar siðareglur um óhæði löggiltra endur-
skoðenda sem hægt væri að nota sem viðmiðun fyrir 
innlendar reglur um óhæði í öllu Evrópusambandinu. 

 

7) Fjallað var um óhæði löggiltra endurskoðenda í græn-
bók framkvæmdastjórnarinnar frá 1996 (1) um 
„hlutverk, stöðu og ábyrgð löggiltra endurskoðenda í 
Evrópusambandinu“ sem naut stuðnings ráðsins, 
efnahags- og félagsmálanefndarinnar og Evrópuþings-
ins. Í framhaldi af orðsendingu framkvæmdastjórnar-
innar frá 1998 „Lögboðin endurskoðun í Evrópusam-
bandinu: leiðir fram á við“ (2) var komið á fót endur-
skoðunarnefnd Evrópusambandsins. Þessi nefnd 
ákvað að óháð staða löggiltra endurskoðenda skyldi 
vera eitt af forgangsverkefnum nefndarinnar. Loks er, 
í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar „Áætlun 
Evrópusambandsins um reikningsskil: leiðir fram á 
við“ (3), undirstrikað mikilvægi þess að framkvæmd 
lögboðinnar endurskoðunar sé jafngóð í öllu Evrópu-
sambandinu, þ.m.t. sameiginleg stefna varðandi siða-
reglur starfsgreinar. 

 

8) Umfang þessa framtaksverkefnis um óhæði löggiltra 
endurskoðenda nær til allrar starfsgreinar löggiltra 
endurskoðenda í Evrópusambandinu. Það miðar að 
því að setja viðmiðanir varðandi kröfur aðildar-
ríkjanna um óhæði löggiltra endurskoðenda í öllu 
Evrópusambandinu. 

 

9) Samkomulag varð um það í endurskoðunarnefndinni 
að hvert aðildarríki skyldi veita löggiltum endurskoð-
endum, eftirlitsaðilum og almenningi, sem á hags-
muna að gæta, almenna vitneskju um kröfuna um 
óhæði með beitingu grundvallarreglna. Það hefur í för 
með sér að málsatvik og aðstæður, sem ógna óhæði 
löggiltra endurskoðenda, fá sömu meðferð og túlkun í 
öllu Evrópusambandinu. Ef slíkar meginreglur eru 
fyrir hendi getur það stuðlað að því að skapa jöfn 
samkeppnisskilyrði fyrir lögboðna endurskoðunar-
þjónustu á innri markaðnum. Meginreglurnar skulu 
vera ítarlegar, strangar, fastmótaðar, hafa réttaráhrif 
og vera sanngjarnar. Fagaðilar, umsjónaraðilar og 
eftirlitsaðilar, svo og löggiltir endurskoðendur, 
viðskiptavinir þeirra og aðrir aðilar, sem málið varðar, 
skulu túlka þær og beita þeim á samræmdan hátt.  

 

10) Samkomulag náðist einnig í endurskoðunarnefndinni 
um að byggja áfram á þessu frumkvæði til að þróa 
sameiginlega staðla um óháða stöðu. Þetta stuðlar að 
því að mynda einn fjármagnsmarkað eins og fram 

________________  

(1) Stjtíð. EB C 321, 28.10.1996, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB C 143, 8.5.1998, bls. 12. 
(3) Sameiginleg skipulagning markaðarins (2000) 359, 13.6.2000. 

kemur í aðgerðaáætluninni um fjármálaþjónustu (4) og 
hefur fengið stuðning leiðtogaráðsins í Stokk-
hólmi (5). Á meðan vinnan við að ná samræmingu 
heldur áfram skal aðildarríkjunum þó heimilt að setja 
sínar eigin reglur um óháða stöðu til fyllingar 
grundvallarreglum Evrópusambandsins. Slíkar reglur 
myndu einkum gilda um lögboðna endurskoðun 
fyrirtækja sem starfa í lögvernduðum starfsgreinum. 
Aðildarríkin geta einnig ákveðið að krefjast þess að 
sömu reglur um óháða stöðu gildi í fyrirtækjum sem 
eru ekki skráð á verðbréfamarkaði eins og þær sem 
gilda í fyrirtækjum sem eru skráð á verðbréfamarkaði. 

 

11) Aðferð við að ná fram óhæði löggiltra endurskoðenda, 
sem byggist á meginreglum, er heppilegri en aðferð 
sem byggist á nákvæmum reglum því að með því 
móti myndast fastmótað skipulag og innan þess þurfa 
löggiltir endurskoðendur að rökstyðja gerðir sínar. Sú 
aðferð veitir einnig starfsgrein endurskoðenda og 
eftirlitsyfirvöldum sveigjanleika svo að unnt sé að 
bregðast fljótt og skilvirkt við nýrri þróun í við-
skiptum og í endurskoðun. Um leið er sneitt hjá mjög 
lagatengdri og stífri nálgun á því hvað teljist leyfilegt 
og hvað ekki, sem getur komið upp í kerfi sem byggt 
er á reglum. Með aðferð, sem byggist á meginreglum, 
er hægt að bregðast við allt að því endalausum til-
brigðum við tilteknar aðstæður sem koma upp í starfi 
og í mismunandi lagaumhverfi víðs vegar í Evrópu-
sambandinu. Þess vegna þjónar aðferð, sem byggist á 
meginreglum, betur þörfum evrópska fjármagns-
markaðarins og einnig þörfum lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja. 

 

12) Kosturinn við að vernda óhæði löggiltra endur-
skoðenda er m.a. skilvirkni og önnur jákvæð áhrif 
sem að lokum stuðla að skilvirkni á fjármagns-
markaðnum í heild. Hins vegar veldur það ýmiss 
konar aukakostnaði, sem einstakir málsaðilar þurfa að 
bera, að viðhalda óhæði löggiltra endurskoðenda. Þar 
á meðal er kostnaður sem tengist þróun, viðhaldi og 
framkvæmd aðgerða til verndar óhæði þeirra. Þegar 
reynt er að koma á tiltekinni vernd í þágu löggiltra 
endurskoðenda þurfa aðildarríkin og eftirlitsaðilar að 
taka tillit til áætlaðs kostnaðar og ávinnings við þær 
aðstæður sem um er að ræða. Til dæmis getur sérstök 
verndaraðgerð haft í för með sér verulegan ávinning 
fyrir almenning með hóflegum tilkostnaði þegar henni 
er beitt við endurskoðun fyrirtækja sem varða 
hagsmuni almennings. En sé henni beitt við endur-
skoðum lítils félags, sem varðar hagsmuni almennings 
tiltölulega lítið, getur þessi sama verndaraðgerð leitt 
af sér kostnað sem er ekki í réttu hlutfalli við 
ávinninginn af henni fyrir þá sem nota reikningsskil 
félagsins. 

________________  

(4) Sameiginleg skipulagning markaðarins (1999) 232, 11.5.1999. 
(5) Niðurstöður formennskuríkis leiðtogaráðsins í Stokkhólmi frá 23. og 

24. mars 2001. 
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13) Setning grundvallarreglna nægir í sjálfu sér ekki til að 

tryggja að almenningur hafi trú á því að löggiltir 
endurskoðendur í Evrópusambandinu sýni af sér ráð-
vendni og óhæði í nægilega miklum mæli. Viðeigandi 
gæðatryggingarkerfi eru nauðsynleg til að hafa eftirlit 
með því að löggiltir endurskoðendur í Evrópusam-
bandinu beiti meginreglunum á réttan hátt. Í tilmælum 
framkvæmdastjórnarinnar um „gæðatryggingu lög-
boðinnar endurskoðunar í Evrópusambandinu“ (1) er í 
þessu skyni kveðið á um ytra gæðaeftirlit með lög-
giltum endurskoðendum, þ.m.t. athugun á því hvort 
þeir fari að reglum um óhæði. Slík gæðatryggingar-
kerfi eru háð opinberu eftirliti. 

14) Þessi tilmæli eru þýðingarmikill áfangi sem miðar að 
því að tryggja gæði endurskoðunar. Fleiri áfangar 
kunna að vera nauðsynlegir. Framkvæmdastjórnin 
áformar að setja fram víðtækari áætlun um endur-
skoðun þar sem fjallað verður um mál eins og notkun 
alþjóðlegra staðla um endurskoðun, setningu opinbers 
eftirlits með starfsgrein endurskoðenda og hlutverk 
endurskoðunarnefnda. 

15) Í þessum tilmælum er lögð áhersla á ábyrgð 
starfsstéttar endurskoðenda á því að endurskoðendur 
séu óháðir. Ef þessi tilmæli leiða ekki til þeirrar 
samhæfingar, sem leitast er við að ná, athugar fram-
kvæmdastjórnin stöðuna þremur árum eftir samþykkt 
þessara tilmæla, að teknu tilliti til þróunar á alþjóða-
vettvangi. Þessari athugun verður einkum beint að því 
að hve miklu leyti þessi tilmæli hafi haft áhrif á óhæði 
endurskoðenda sem hafa veitt viðskiptavinum aðra 
þjónustu en endurskoðun. 

16) Almennt samkomulag er í endurskoðunarnefnd 
Evrópusambandsins og í tengslanefndinni um reikn-
ingsskilatilskipanirnar um grundvallarreglur sem eru 
settar fram í þessum tilmælum. 

17) Í þessum tilmælum er settur fram rammi um öll 
almenn málefni er varða óhæði löggiltra endurskoð-
enda. Í A-hluta þeirra eru settar fram meginkröfur um 
óhæði löggiltra endurskoðenda og fjallað um það til 
hvaða einstaklinga reglur um óhæði skuli ná. Í 
B-hluta eru athugaðar ýmsar sérstakar aðstæður sem 
geta komið upp þar sem óhæði löggiltra endurskoð-
enda er ógnað og veittar leiðbeiningar um ráðstafanir 

________________  

(1)  C (2000) 3304, 15.11.2000. 
 

sem endurskoðandinn getur gert til að draga úr slíkri 
hættu í tengslum við tiltekna, lögboðna endurskoðun. 
Þess má geta að B-hluti á ekki að innihalda öll tilvik 
sem geta komið upp þar sem óhæði löggiltra endur-
skoðenda er ógnað en þeir þurfa að vera meðvitaðir 
um hættuna á því og grípa til hvers konar aðgerða sem 
eru nauðsynlegar í samræmi við meginreglurnar og 
leiðbeiningarnar í þessum tilmælum. Meginreglunum 
í A-hluta og helstu verndaraðgerðum við sérstakar 
aðstæður, sem eru settar fram í B-hluta, er fylgt eftir í 
viðauka þar sem veittar eru skýringar og leiðbeiningar 
um þær. Mikilvæg hugtök eru skilgreind í 
viðbætinum. 

 

LAGT TIL EFTIRFARANDI: 

Að hrinda skuli eftirfarandi meginreglum í framkvæmd með 
setningu reglna, viðmiðana og/eða laga um óhæði löggiltra 
endurskoðenda í aðildarríkjum Evrópusambandsins: 

 

A. RAMMI 

Þegar lögboðin endurskoðun fer fram (*) skal löggiltur 
endurskoðandi (2) vera óháður viðskiptavini sínum (*), bæði 
í reynd og ásýnd. Löggiltur endurskoðandi skal ekki fram-
kvæma lögboðna endurskoðun ef einhver fjármálatengsl, 
viðskiptatengsl, ráðningartengsl eða önnur tengsl eru á milli 
löggilta endurskoðandans og viðskiptavinar hans (þ.m.t. 
tiltekin þjónusta, önnur en endurskoðun, við fyrirtæki 
viðskiptavinar) sem sanngjarn og upplýstur þriðji aðili 
myndi telja að stefndi óhæði löggilta endurskoðandans í 
hættu. 

1. Hlutlægni, ráðvendni og óhæði 

1. Ráðandi meginreglur, sem liggja til grundvallar áliti 
löggilts endurskoðanda á reikningsskilum, skulu vera 
hlutlægni og fagleg ráðvendni. Helsta leið löggilts 
endurskoðanda til að sýna almenningi að lögboðin 
endurskoðun fari fram í samræmi við þessar megin-
reglur er að starfa, og láta það sjást að hann starfi, óháð 
öðrum. 

2. Ekki er hægt að hafa ytra eftirlit með hlutlægni (sem 
hugarfari) og ekki er hægt að meta ráðvendni fyrirfram. 

3. Meginreglur og reglur um óhæði löggiltra endur-
skoðenda eiga að gera sanngjörnum og upplýstum þriðja 
aðila kleift að meta starfsaðferðir og aðgerðir löggilts 
endurskoðanda til að komast hjá eða leysa málsatvik og 
aðstæður sem ógna hlutlægni hans eða skapa áhættu að 
því er þetta varðar. 

 
(*) Skilgreint í atriðaskránni. 
(2) Skilgreint í atriðaskránni. Hugtakið „löggiltur endurskoðandi“ á við 

alla einstaklinga eða lögaðila eða aðrar tegundir félaga, fyrirtækja eða 
samstarfsfélaga sem, í samræmi við ákvæði 8. tilskipunarinnar um 
félagarétt (84/253/EBE), hafa samþykki yfirvalda aðildarríkjanna til að 
framkvæma lögboðna endurskoðun. 
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2. Ábyrgð og umfang 
 
1. Löggiltur endurskoðandi ber ábyrgð á því að kröfunni 

um óhæði löggilts endurskoðanda sé fullnægt. 
 
2. Krafan um óhæði gildir um: 
 

a) löggilta endurskoðandann sjálfan, og 
 
b) þá sem eru í aðstöðu til að hafa áhrif á niðurstöður 

lögboðinnar endurskoðunar. 
 
3. Þeir sem eru í aðstöðu til að hafa áhrif á niðurstöður 

lögboðinnar endurskoðunar eru: 
 

a) þeir sem taka beinan þátt í lögboðinni endurskoðun 
(verkefnishópurinn (*)), þ.m.t. 

 
i) meðendurskoðendur (*), stjórnendur og starfs-

fólk sem vinnur við endurskoðunina (endur-
skoðunarhópurinn (*)), 

 
ii) faglærðir starfsmenn úr öðrum starfsgreinum 

sem koma að endurskoðunarstarfinu (t.d. lög-
fræðingar, tryggingafræðingar, sérfræðingar í 
skattamálum, sérfræðingar á sviði upplýsinga-
tækni og sérfræðingar í fjármálastjórn), 

 
iii) þeir sem annast gæðaeftirlit eða hafa beina 

umsjón með endurskoðunarstarfinu, 
 

b) allir einstaklingar sem eru hluti af valdbraut (*) 
lögboðnu endurskoðunarinnar innan endurskoðunar-
fyrirtækisins (*) eða innan nets (*) sem fyrirtækið er 
aðili að, 

 
c) allir einstaklingar innan endurskoðunarfyrirtækisins 

eða nets þess sem geta, undir einhverjum öðrum 
kringumstæðum, verið í aðstöðu til að hafa áhrif á 
lögboðnu endurskoðunina. 

 
3. Áhætta og ógnun varðandi óhæði 

 
1. Óhæði löggiltra endurskoðenda getur verið ógnað vegna 

ýmiss konar áhrifa, þ.m.t. eigin hagsmunir, eigin 
athugun, stuðningur, vinfengi eða traust og þvinganir. 

 
2. Hættan á því að óhæði löggilts endurskoðanda sé stefnt í 

hættu er ákvörðuð m.t.t. þess hve mikil ógnunin er, 
hvort heldur um eina ógnun er að ræða eða fleiri til 
samans, og hve mikil áhrif það hefur á óhæði löggilta 
endurskoðandans. Við þessa ákvörðun þarf að huga að 
sérstökum aðstæðum við lögboðnu endurskoðunina sem 
um er að ræða. 

 

 
(*)  Skilgreint í atriðaskránni. 

3. Við áhættumat á óhæði löggilts endurskoðanda þarf að 
taka tilhlýðilegt tillit bæði til: 

 
a) þjónustunnar sem viðskiptavininum hefur verið veitt 

á undanförnum árum og þess hvaða tengsl voru á 
milli hans og viðskiptavinarins áður en hann var 
tilnefndur sem löggiltur endurskoðandi hans, og 

 
b) þjónustunnar sem viðskiptavininum er veitt og þess 

hvaða tengsl eru á milli þeirra á meðan lögboðna 
endurskoðunin fer fram. 

 
4. Kerfi verndaraðgerða 

 
1. Nauðsynlegt er að gera ýmsar verndaraðgerðir — þ.m.t. 

bönn, takmarkanir, stefnur og starfsaðferðir og birting 
upplýsinga — til að draga úr eða útiloka að óhæði 
löggiltra endurskoðenda sé ógnað (sjá 3. þátt í A-hluta). 

 
2. Tilvist og skilvirkni hinna ýmsu verndaraðgerða hefur 

áhrif á það hve mikil hætta er á því að óhæði sé ógnað. 
 
4.1. Verndaraðgerðir rekstrareininga sem eru endur-

skoðaðar 
 
4.1.1. Áhr if  e f t i r l i t s -  og  s t jórnunarker f is  á  

áhæt tumat  varðandi  óhæði  
 
Löggiltur endurskoðandi skal kanna hvort gert sé ráð fyrir 
verndaraðgerðum til að draga úr því að óhæði hans sé ógnað 
í eftirlits- og stjórnunarkerfi rekstrareiningarinnar, sem er 
endurskoðuð, og hvernig þessar verndaraðgerðir eru fram-
kvæmdar. Slíkar verndaraðgerðir fela í sér: 
 
1. að aðrir aðilar en stjórnendur rekstrareiningar, sem er 

endurskoðuð, tilnefni löggilta endurskoðandann, og 
 
2. umsjón og boðskipti innan rekstrareiningar sem er 

endurskoðuð varðandi lögboðna endurskoðun og aðra 
þjónustu sem hún fær frá endurskoðunarfyrirtækinu eða 
neti þess. 

 
4.1.2. Aði ld  ef t i r l i t s -  og s t jórnunars tofnunar  
 
1. Þegar eftirlits- og stjórnunarstofnun er fyrir hendi innan 

fyrirtækis, sem varðar hagsmuni almennings (sjá lið 
4.1.1 í A-hluta), skal löggilti endurskoðandinn a.m.k. 
einu sinni á ári: 

 
a) upplýsa eftirlits- og stjórnunarstofnunina skriflega 
um: 
 

i) heildarfjárhæð þeirrar þóknunar sem endur-
skoðunarfyrirtækið og aðilar að neti þess hafa 
sett upp fyrir þjónustu sem viðskiptavininum og 
eignartengdum fyrirtækjum hans er veitt á 
reikningsskilatímabilinu. Þessari heildarfjárhæð 
skal skipt í fjóra meginþjónustuflokka: Lög-
boðna endurskoðun, frekari gæðatryggingu (*), 
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skattaráðgjöf og aðra þjónustu en endurskoðun. 
Önnur þjónusta en endurskoðun skal aftur 
flokkuð í undirflokka að svo miklu leyti sem 
verulegur munur er á þjónustu í þeim flokkum. 
Þessi flokkun í undirflokka skal a.m.k. gefa 
upplýsingar um þóknun fyrir þjónustu varðandi 
fjárhagslega upplýsingatækni, innri endur-
skoðun, mat, málaferli og ráðningarþjónustu. 
Fyrir hvern (undir)flokk þjónustu skal gera sér-
staka grein fyrir fjárhæðunum sem settar eru upp 
og samið um, svo og tilboðum eða útboðum 
vegna þjónustusamninga í framtíðinni, 

ii) ítarlegar upplýsingar um öll samskipti milli hans 
sjálfs, endurskoðunarfyrirtækisins og fyrirtækja 
sem eru aðilar að neti þess og viðskiptavinarins 
og eignartengdra fyrirtækja hans (*), sem hann 
telur líklegt að verði álitið hafa áhrif á óhæði 
hans og hlutlægni, og 

iii) verndaraðgerðir, þar að lútandi, sem hafa verið 
gerðar, 

b) staðfesta skriflega að samkvæmt faglegu mati hans 
sé hann óháður í skilningi lögfestra og faglegra 
krafna og hviki ekki frá hlutlægni sinni, eða lýsa því 
yfir að öðrum kosti að hann hafi áhyggjur af því að 
óhæði hans og hlutlægni kunni að vera stefnt í 
hættu, og 

c) leita eftir viðræðum um þessi mál við eftirlits- og 
stjórnunarstofnun viðskiptavinarins. 

2. Ef eftirlits- og stjórnunarstofnun er innan fyrirtækja við-
skiptavina, annarra en fyrirtækja sem varða hagsmuni 
almennings, skal löggilti endurskoðandinn athuga hvort 
svipaðar ráðstafanir séu viðeigandi. 

4.2. Gæðatrygging 

Gæðatryggingarkerfi, sem uppfylla lágmarkskröfur tilmæla 
framkvæmdastjórnarinnar „um gæðatryggingu lögboðinnar 
endurskoðunar í Evrópusambandinu“ (1), eru nauðsynleg 
kerfi sem stuðla að því að löggiltir endurskoðendur uppfylli 
kröfur um óhæði innan aðildarríkjanna. 

4.3. Heildarverndaraðgerðir löggilts endurskoðanda 

4.3.1. Eignarhald  og  yf i r ráð  yf i r  endurskoðunar-
fyr i r tækjum 

Ef löggilti endurskoðandinn er endurskoðunarfyrirtæki 
verða aðilar, sem hafa heimild til að framkvæma lögboðna 
endurskoðun í Evrópusambandinu (löggiltir endurskoð-
endur (2), að hafa yfirráð yfir a.m.k. meiri hluta 
atkvæðisréttar fyrirtækisins (50% plús eitt atkvæði). 
 

 
(*) Skilgreint í atriðaskránni. 
(1) C (2000) 3304, 15.11.2000. 
(2) Að því er varðar þennan þátt sérstaklega á hugtakið „löggiltir 

endurskoðendur“ við um alla einstaklinga og lögaðila eða annars konar 
félög, fyrirtæki eða sameignarfélög sem, í samræmi við ákvæði 
8. tilskipunarinnar um félagarétt (84/253/EBE), hafa samþykki 
yfirvalda aðildarríkjanna til að starfa sem löggiltir endurskoðendur. 

Í stofnsamþykktum löggiltra endurskoðenda skulu vera 
ákvæði sem tryggja að eigandi, sem er ekki endurskoðandi, 
geti ekki náð yfirráðum yfir endurskoðunarfyrirtækinu (3). 
 
4.3.2. Innra  verndarkerf i  endurskoðunar-

fyr i r tækis  
 
1. Löggiltur endurskoðandi skal setja upp og viðhalda 

verndarkerfi sem er óaðskiljanlegur hluti af kerfi 
stjórnunar og innra eftirlits í fyrirtæki hans. 

 
2. Skrá skal hvernig þetta kerfi starfar svo að það geti 

orðið hluti af gæðatryggingarkerfum (sjá lið 4.2 í A-
hluta). 

 
3. Almennt skal verndarkerfi endurskoðunarfyrirtækis fela 

í sér: 
 

a) skriflega stefnuyfirlýsingu um að fyrirtækið sé óháð 
þar sem teknar eru upp núverandi viðmiðanir um 
óhæði, ógnun við óhæði og verndaraðgerðir þar að 
lútandi, 

 
b) að veittar séu upplýsingar um stefnuna og allar 

breytingar á henni, tímanlega og skilvirkt, til allra 
samstarfsaðila, stjórnenda og starfsmanna, þ.m.t. 
regluleg þjálfun og viðeigandi menntun, 

 
c) viðeigandi aðferðir sem samstarfsaðilar, stjórnendur 

og starfsmenn skulu beita til að uppfylla kröfur um 
óhæði, bæði að staðaldri og þegar bregðast þarf við 
sérstökum aðstæðum, 

 
d) tilnefningu sérfræðinga úr hópi yfirmanna (sam-

starfsaðila) sem bera ábyrgð á endurnýjun stefn-
unnar, að upplýsingum um slíkar breytingar sé 
miðlað tímanlega og eftirlit með því að verndar-
kerfið starfi á réttan hátt, 

 
e) skjalahald fyrir hvern viðskiptavin þar sem dregnar 

eru saman niðurstöður sem hafa fengist af mati á því 
hvort óhæði löggilts endurskoðanda sé ógnað og 
viðeigandi mati á því hvort hætta sé á því. Með-
fylgjandi skulu vera rök fyrir þessum niðurstöðum. 
Ef veruleg ógnun er skráð skulu gögnin innihalda 
samantekt á þeim ráðstöfunum sem hafa verið 
gerðar eða á að gera til að komast hjá eða koma í 
veg fyrir hættu á því að óhæði sé ógnað eða a.m.k. 
draga svo úr hættunni að hún sé innan hóflegra 
marka, og 

 
(3) Þessi málsgrein gildir ekki um endurskoðunarfyrirtæki þar sem þess er 

ekki krafist í viðeigandi aðildarríki, í samræmi við 2. málslið ii-liðar 
1. mgr. 2. gr. í 8. tilskipuninni, að löggiltir endurskoðendur hafi yfirráð 
yfir meiri hluta atkvæðisréttar og allir hlutir þess séu skráðir og verði 
einungis framseldir með samþykki fyrirtækisins og/eða með samþykki 
lögbærs innlends yfirvalds sem er þar til bært að samþykkja löggilta 
endurskoðendur. 
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f) innra eftirlit með samræmi við verndarstefnu. 
 

5. Opinber birting þóknunar 

1. Þegar löggiltur endurskoðandi, eða ef löggilti endur-
skoðandinn er einstaklingur, fyrirtæki sem hann tilheyrir 
eða samstarfsaðili, hefur tekið við þóknun frá viðskipta-
vini fyrir þjónustu (endurskoðun og aðra þjónustu), sem 
er veitt á reikningsskilatímabili viðskiptavinarins, skal 
birta alla slíka þóknun opinberlega á viðeigandi hátt. 

 

2. Aðildarríkin eða eftirlitsstofnanir þeirra skulu krefjast 
þess að þessi þóknun sé birt ef birta skal endurskoðuð 
reikningsskil viðskiptavinar samkvæmt landslögum. 

 

3. Heildartekjum af þóknun skal skipt í fjóra flokka: lög-
boðna endurskoðun, frekari gæðatryggingu, skatta-
ráðgjöf og aðra þjónustu sem er ekki endurskoðun. 
Þóknun fyrir aðra þjónustu, sem er ekki endurskoðun, 
skal aftur flokkuð í undirflokka að svo miklu leyti sem 
verulegur munur er á þjónustu í þeim flokkum. Þessi 
flokkun í undirflokka skal a.m.k. gefa upplýsingar um 
þóknun fyrir þjónustu varðandi fjárhagslega upplýsinga-
tækni, innri endurskoðun, mat, málaferli og ráðningar-
þjónustu. Fyrir hvert atriði í flokki eða undirflokki skal 
einnig tilgreina samsvarandi tölu á undanfarandi 
reikningsskilatímabili. Enn fremur skal gefa upplýsingar 
um hlutfallslega skiptingu þóknunar milli (undir)flokka. 

 

4. Þegar um er að ræða lögboðna endurskoðun á 
samstæðureikningsskilum skal þóknun, sem löggiltur 
endurskoðandi og fyrirtækin, sem eru aðilar að neti 
hans, fá fyrir þjónustu, sem þau hafa veitt fyrirtæki 
viðskiptavinarins og rekstrareiningum sem það myndar 
samstæðu með, birt á samsvarandi hátt. 

 

B. SÉRSTAKAR AÐSTÆÐUR 

 

1. Fjárhagslegir hagsmunir 

 

1. Raunverulegir eða væntanlegir, beinir eða óbeinir, 
fjárhagslegir hagsmunir í fyrirtæki viðskiptavinar eða 
eignartengdum fyrirtækjum hans, þ.m.t. afleiður sem 
tengjast þeim beint, geta ógnað óhæði löggilta endur-
skoðandans ef þessir hagsmunir tilheyra honum eða 
einhverjum öðrum aðila sem er í aðstöðu til að hafa 
áhrif á niðurstöður löggilta endurskoðandans (aðilar sem 
falla undir 2. þátt í A-hluta). 

Löggilti endurskoðandinn verður að meta hve miklu 
máli slík ógnun skiptir, athuga hvort einhverjar verndar-
aðgerðir gætu dregið úr því að óhæði sé stefnt í hættu og 
grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana. Þetta getur falið í 
sér að endurskoðunarstarfinu sé hafnað eða því sagt upp 
eða að viðkomandi aðili sé útilokaður frá endur-
skoðunarhópnum. Ef við á, einkum þegar um er að ræða 
fyrirtæki viðskiptavina sem varðar hagsmuni almenn-
ings, skal löggilti endurskoðandinn leita eftir aðild eftir-
lits- og stjórnunarstofnunarinnar að þessu ferli. 

2. Fjárhagslegir hagsmunir í fyrirtæki viðskiptavinar eða 
fyrirtækjum í eignartengslum við hann eru ósamrýman-
legir óhæði löggilts endurskoðanda, ef: 

a) löggilti endurskoðandinn, endurskoðunarfyrirtækið 
eða einhver aðili að verkefnishópnum eða valdbraut-
inni eða einhver samstarfsaðili fyrirtækisins eða nets 
þess, sem vinnur á „skrifstofu“ (*) þar sem veru-
legur hluti af endurskoðunarstarfinu er unninn, hefur 

i) einhverra beinna, fjárhagslegra hagsmuna að 
gæta í fyrirtæki viðskiptavinarins, eða 

ii) einhverra óbeinna, fjárhagslegra hagsmuna að 
gæta í fyrirtæki viðskiptavinarins sem skipta 
máli fyrir annan hvorn aðilann, eða 

iii) einhverra (beinna eða óbeinna) fjárhagslegra 
hagsmuna að gæta í eignartengdum fyrirtækjum 
viðskiptavinarins sem skipta máli fyrir annan 
hvorn aðilann, 

b) einhver annar aðili, sem fellur undir 2. þátt í 
A-hluta, hefur einhverra (beinna eða óbeinna) fjár-
hagslegra hagsmuna að gæta í fyrirtæki viðskipta-
vinar eða eignartengdum fyrirtækjum hans sem 
skipta verulegu máli fyrir annan hvorn aðilann. 

Viðkomandi aðilar skulu því ekki eiga neinna slíkra 
fjárhagslegra hagsmuna að gæta. Ef slíkir hagsmunir 
hafa áunnist í kjölfar ytri atburðar (t.d. þegar um er að 
ræða erfðir, gjafir, samruna fyrirtækja eða félaga) 
verður að ráðstafa þeim eins fljótt og unnt er og eigi 
síðar einum mánuði eftir að aðilinn hefur fengið 
vitneskju um og rétt til að ráðstafa þessum fjárhagslegu 
hagsmunum. Á meðan er þörf á frekari verndar-
aðgerðum til að viðhalda óhæði löggilta endur-
skoðandans. Þær gætu falið í sér aukaathugun á endur-
skoðunarstarfi viðkomandi aðila eða að viðkomandi 
aðili yrði útilokaður frá hvers konar marktækri ákvarð-
anatöku varðandi lögboðna endurskoðun viðskipta-
vinarins. 

3. Óhæði löggilts endurskoðanda kann einnig að vera 
ógnað þegar hann á, að því er virðist, óverulegra, 
fjárhagslegra hagsmuna að gæta í fyrirtæki viðskipta-
vinar eða eignartengdum fyrirtækjum hans. Sú ógnun 
getur orðið meiri og hugsanlega óviðunandi ef þeir 
hagsmunir hafa ekki fengist á venjulegum viðskipta-
grundvelli og ekki verið samið um þá af óskyldum 
aðilum. Löggiltum endurskoðanda er skylt að meta 
áhættustigið sem slíkir hagsmunir hafa í för með sér og 
sjá til þess að allar nauðsynlegar aðgerðir séu gerðar til 
að draga úr áhættu. 

 
(*)  Skilgreint í atriðaskránni. 
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2. Viðskiptatengsl 

1. Viðskiptatengsl á milli löggilts endurskoðanda, endur-
skoðunarfyrirtækis, eða einhvers annars aðila sem er í 
aðstöðu til að hafa áhrif á niðurstöður lögboðinnar 
endurskoðunar (aðilar sem falla undir 2. þátt í A-hluta) 
annars vegar og fyrirtækis viðskiptavinarins, fyrirtækis í 
eignartengslum við það eða stjórnenda þess hins vegar, 
geta valdið því að óhæði löggilts endurskoðanda sé 
ógnað vegna eigin hagsmuna, stuðnings eða þvingana. 

2. Viðskiptatengsl eða skuldbindingar um að koma á 
slíkum tengslum skulu bönnuð nema um sé að ræða 
venjubundin viðskipti og tengslin skapi ekki verulega 
hættu á því að óhæði löggilta endurskoðandans verði 
ógnað. 

Þegar unnt er að koma því við, einkum þegar um er að 
ræða fyrirtæki sem varða hagsmuni almennings, skal 
löggilti endurskoðandinn leita eftir viðræðum við 
eftirlits- og stjórnunarstofnun viðskiptavinarins um öll 
mál þar sem vafi leikur á því hvort viðskiptatengsl séu 
venjubundin viðskipti eða ekki og hvort þau skipti máli 
fyrir óhæði hans eða ekki. 

3. Ákvæði 1. og 2. mgr. gilda ekki um endurskoðunar-
þjónustu. Þó skal hvorki endurskoðunarfyrirtækið né 
neitt fyrirtæki sem er aðili að neti þess veita eftirtöldum 
aðilum endurskoðunarþjónustu: 

a) eigendum endurskoðunarfyrirtækisins, eða 

b) eignartengdu fyrirtæki slíks eiganda þegar eigandinn 
kann að vera í þeirri stöðu að hafa áhrif á einhvers 
konar ákvarðanatöku í endurskoðunarfyrirtækinu 
sem hefur áhrif á starf þess við lögboðna endur-
skoðun, eða 

c) rekstrareiningu þar sem einstaklingur, sem gegnir 
umsjónar- eða stjórnunarhlutverki í þeirri einingu, 
kann að vera í þeirri aðstöðu að hafa áhrif á einhvers 
konar ákvarðanatöku í endurskoðunarfyrirtækinu 
sem hefur áhrif á starf þess við lögboðna 
endurskoðun (1). 

3. Starfsráðning hjá fyrirtæki viðskiptavinar 

1. Banna skal að einstaklingur, sem er í þeirri stöðu að 
geta haft áhrif á niðurstöður lögboðinnar endur-
skoðunar, bæði í endurskoðunarfyrirtækinu (aðili sem 
fellur undir 2. þátt í A-hluta) og hjá viðskiptavininum 
eða eignartengdum fyrirtækjum hans, gegni tveimur 
störfum. Líta ber svo á að þegar starfsfólk er lánað (2) til 
viðskiptavinar eða einhvers af eignartengdum fyrir-
tækjum hans sé það tvöfalt ráðningarsamband. 

 
(1) a- og b-liður 3. mgr. gilda ekki um endurskoðunarfyrirtæki þar sem 

þess er ekki krafist í viðeigandi aðildarríki, í samræmi við 2. málslið ii-
lið 1. mgr. 2. gr. í 8. tilskipuninni, að löggiltir endurskoðendur hafi 
yfirráð yfir meiri hluta atkvæðisréttar og allir hlutir þess séu skráðir og 
verði einungis framseldir með samþykki fyrirtækisins og/eða með 
samþykki lögbærs innlends yfirvalds sem er þar til bært að samþykkja 
löggilta endurskoðendur, að því tilskildu að viðskiptavinur, sem fær 
endurskoðun hjá slíku endurskoðunarfyrirtæki, sé ekki í þeirri aðstöðu 
að hann geti haft áhrif á ákvarðanatöku fyrirtækisins sem hefur áhrif á 
starfsemi lögboðnu endurskoðunarinnar. 

(2) Einstaklingur, sem er ráðinn samkvæmt samningi um starfsfólk, sem er 
fengið að láni, vinnur beint undir umsjón viðskiptavinarins og býr ekki 
til neinar reikningsfærslur og vinnur engin grunngögn sem eru ekki 
athuguð og samþykkt af viðskiptavininum. 

Ef viðskiptavinur hefur fengið starfsmann að láni hjá 
endurskoðunarfyrirtæki og sá starfsmaður á að vera í 
verkefnishópnum sem vinnur við lögboðna endurskoðun 
hjá þeim viðskiptavini, skal ekki fela þeim starfsmanni 
endurskoðun á neinni aðgerð eða starfsemi sem hann 
hefur unnið að eða haft umsjón með á þeim tíma sem 
hann var þar í láni (sjá einnig 5. þátt B-hluta hér á eftir). 

 

2. Ef aðili að verkefnishópnum á að hætta störfum hjá 
endurskoðunarfyrirtækinu og hefja störf hjá viðskipta-
vininum skal stefna og starfsaðferðir endurskoðunar-
fyrirtækisins (sjá lið 4.3 í A-hluta) fela í sér: 

 

a) kröfu um að aðilar að verkefnishópi tilkynni endur-
skoðunarfyrirtækinu það þegar í stað ef upp kemur 
sú staða að þeir kunni að ráða sig til starfa hjá 
fyrirtæki viðskiptavinarins, 

 

b) að slíkur aðili að verkefnishópi sé þegar í stað 
útilokaður frá endurskoðunarverkefninu, og 

 

c) tafarlausa athugun á endurskoðunarstarfi aðila, sem 
hefur sagt upp eða er fyrrverandi aðili að verkefnis-
hópnum, í yfirstandandi og/eða (ef við á) síðustu 
endurskoðun. Þessa athugun skal yfirmaður með 
sérfræðiþekkingu á endurskoðun framkvæma. Ef 
einstaklingur, sem flytur sig yfir til viðskiptavinar-
ins, er meðendurskoðandi eða verkefnisstjóri skal 
meðendurskoðandi, sem tekur ekki þátt í endur-
skoðunarstarfinu, framkvæma athugunina. (Ef 
endurskoðunarfyrirtækið hefur ekki, vegna smæðar 
sinnar, samstarfsaðila sem hefur ekki tekið þátt í 
endurskoðunarstarfinu getur það annaðhvort fengið 
annan löggiltan endurskoðanda til að annast 
athugunina eða leitað ráða hjá eftirlitsstofnun starfs-
greinarinnar.) 

 

3. Þegar fyrrverandi aðili að verkefnishópnum eða 
einstaklingur innan valdbrautarinnar hefur hafið störf 
hjá viðskiptavini skal stefna og starfsaðferðir endur-
skoðunarfyrirtækisins tryggja að ekki haldist neitt 
verulegt samband milli fyrirtækisins og þess einstakl-
ings. Þetta felur í sér: 

 

a) án tillits til þess hvort einstaklingurinn hefur áður 
tekið þátt í endurskoðunarstarfinu, að eiginfjárstaða 
og aðrir fjárhagslegir hagsmunir verði að vera að 
fullu jafnaðir (þ.m.t. eftirlaun) nema gengið hafi 
verið frá þeim í samræmi við áður skilgreint 
fyrirkomulag sem sambönd á milli einstaklingsins 
og endurskoðunarfyrirtækisins geta ekki haft áhrif á, 

 

b) að einstaklingurinn taki ekki eða líti út fyrir að hann 
taki frekari þátt í viðskiptum eða faglegri starfsemi 
endurskoðunarfyrirtækisins. 
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4. Meðendurskoðandi sem gegnir lykilhlutverki, sem 

hættir hjá endurskoðunarfyrirtækinu til að gegna lykil-
hlutverki í stjórnarstöðu í fyrirtæki viðskiptavinar (*), 
telst skapa óviðunandi áhættu að því er varðar óhæði. 
Þess vegna skulu a.m.k. tvö ár líða áður en með-
endurskoðandi, sem gegnir lykilhlutverki, getur gegnt 
lykilhlutverki í stjórnarstöðu. 

 
4. Stjórnunar- eða umsjónarhlutverk í fyrirtæki 

viðskiptavinar 
 
1. Einstaklingur, sem er í aðstöðu til að hafa áhrif á 

niðurstöður lögboðinnar endurskoðunar (aðili sem fellur 
undir 2. þátt í A-hluta), skal ekki eiga sæti í neinni 
stjórnarstofnun (t.d. stjórnarnefnd) eða umsjónarstofnun 
(t.d. endurskoðunarnefnd eða umsjónarnefnd) í fyrirtæki 
viðskiptavinar. Hann skal heldur ekki vera félagi í slíkri 
stofnun innan rekstrareiningar sem hefur, beint eða 
óbeint, yfirráð yfir meira en 20% af atkvæðisrétti í 
fyrirtæki viðskiptavinarins eða fyrirtæki þar sem 
viðskiptavinurinn hefur, beint eða óbeint, yfirráð yfir 
meira en 20% atkvæðisréttar. 

 
2. Þegar fyrrverandi aðili að verkefnishópnum tekur að sér 

stjórnunar- eða umsjónarhlutverk í fyrirtæki viðskipta-
vinar gildir 3. og 4. liður 3. þáttar í B-hluta. 

 
5. Starfsráðning hjá endurskoðunarfyrirtæki 

 
Ef yfirmaður eða stjórnandi í fyrirtæki viðskiptavinar hefur 
störf hjá endurskoðunarfyrirtæki skal sá aðili ekki undir 
neinum kringumstæðum starfa í verkefnishópnum í tvö ár 
eftir að hann hættir störfum hjá viðskiptavininum. Ef 
aðilinn er innan valdbrautarinnar skal hann ekki undir 
neinum kringumstæðum taka þátt í mikilvægum ákvörðun-
um varðandi endurskoðunarstarfið með þessum viðskipta-
vini eða eignartengdum fyrirtækjum hans í tvö ár eftir að 
hann hættir störfum hjá honum. Þessi krafa gildir einnig um 
fyrrverandi starfsmann viðskiptavinarins nema skyldustörf 
hans og verkefni hjá viðskiptavininum hafi skipt litlu máli 
m.t.t. endurskoðunarstarfsins. 
 

6. Aðstandendur og önnur persónuleg tengsl 
 
1. Einstaklingur, sem er löggiltur endurskoðandi, skal ekki 

taka að sér starf við endurskoðun ef einn af nánum 
aðstandendum hans: 

 
a) er yfirstjórnandi í fyrirtæki viðskiptavinarins, 

 
b) er í þeirri aðstöðu að geta haft bein áhrif á samningu 

bókhaldsbóka eða reikningsskila viðskiptavinarins, 
 

c) á fjárhagslegra hagsmuna að gæta hjá viðskipta-
vininum (sjá 1. þátt í B-hluta) nema þeir séu 
óverulegir, eða 

 

(*)  Skilgreint í atriðaskránni 

d) hafi viðskiptatengsl við viðskiptavininn (sjá 2. þátt í 
B-hluta) nema um sé að ræða venjubundin viðskipti 
og tengslin skapi ekki verulega hættu á því að óhæði 
löggilta endurskoðandans verði ógnað. 

 

2. Innan endurskoðunarfyrirtækis eða nets þess skal ekki 
tilnefna einstakling til starfa í verkefnishópnum ef einn 
af nánum aðstandendum hans uppfyllir einhverja af við-
miðununum í a- til d-lið 1. liðar hér að framan og ekki 
heldur meðendurskoðanda, sem vinnur á „skrifstofu“ 
þar sem einhver hinna samstarfsaðilanna á náinn 
aðstandanda sem þessar viðmiðanir eiga við um. 

 

Tryggja skal með viðeigandi verndaraðgerðum að aðili 
innan valdbrautarinnar taki ekki þátt í neinum ákvörð-
unum sem tengjast endurskoðunarstarfinu beint ef einn 
af nánum aðstandendum hans fellur undir einhverja af 
viðmiðununum í a- til d-lið 1. mgr. hér að framan eða ef 
hann vinnur á „skrifstofu“ þar sem einhver af samstarfs-
aðilunum á náinn aðstandanda sem þessar viðmiðanir 
eiga við um. 

 

3. Löggiltur endurskoðandi skal huga að því hvort hann 
eða einhver annar einstaklingur í verkefnishópnum eða 
innan valdbrautarinnar eða einstaklingur sem vinnur á 
„skrifstofu“ þar sem hann sjálfur vinnur, eða einhver 
slíkur einstaklingur, hafi einhver önnur náin, persónuleg 
tengsl svo að þörf sé á áþekkum verndaraðgerðum. 

 

4. Mat á málsatvikum í nánum persónulegum tengslum 
hlutaðeigandi einstaklings skal byggjast á vitneskju um 
löggilta endurskoðandann og viðkomandi einstakling. 
Viðkomandi einstaklingur skal vera ábyrgur fyrir því að 
láta löggilta endurskoðandanum í té upplýsingar um öll 
málsatvik og aðstæður sem gætu gefið tilefni til að grípa 
til verndaraðgerða til að draga úr óviðunandi áhættu 
varðandi óhæði. 

 

7. Önnur þjónusta en endurskoðun 

 

7.1. Almenn atriði 

 

1. Þegar löggiltur endurskoðandi, endurskoðunarfyrirtæki 
eða eitt af þeim fyrirtækjum, sem eru aðilar að neti hans, 
veita viðskiptavini eða einu af eignartengdum fyrir-
tækjum hans aðra þjónustu en endurskoðun þarf heildar-
verndarkerfi (liður 4.3 í A-hluta) löggilts endurskoðanda 
að tryggja að: 

 

a) einstaklingarnir sem eru annaðhvort ráðnir af endur-
skoðunarfyrirtækinu eða fyrirtæki, sem er aðili að 
neti hans, taki hvorki ákvörðun né eigi hlut að neinni 
ákvarðanatöku fyrir hönd fyrirtækis viðskiptavinar, 
einhvers af eignartengdum fyrirtækjum þess eða 
stjórnenda þess á meðan þeir veita aðra þjónustu en 
endurskoðun, og 
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b) ef áhætta varðandi óhæði helst vegna sérstakrar 
ógnunar, sem orsakast af því hvers eðlis þjónusta, 
önnur en endurskoðun, er, skal draga úr þessari 
áhættu þar til hún telst vera innan viðunandi marka. 

 

2. Jafnvel þótt löggilti endurskoðandinn sé ekki aðili að 
ákvarðanatöku viðskiptavinar eða eignartengdra fyrir-
tækja hans skal hann m.a. athuga hver af eftirfarandi 
verndaraðgerðum geti einkum dregið úr þeirri ógnun við 
óhæði sem enn er til staðar: 

 

a) fyrirkomulag við að draga úr hættunni sem skapast 
af eigin athugun á þann hátt að skipta ábyrgðinni og 
þekkingunni þegar um er að ræða sérstök verkefni, 
önnur en endurskoðun, 

 

b) kerfisbundnar tilkynningar um öll endurskoðunar-
verkefni og önnur verkefni, til þeirra aðila innan 
endurskoðunarfyrirtækisins eða netsins sem eiga að 
standa vörð um óhæði, þ.m.t. umsjón með þeirri 
starfsemi sem fer fram, 

 

c) aukaathugun á lögboðinni endurskoðun af hálfu 
meðendurskoðanda sem tekur engan þátt í þjónustu 
við viðskiptavininn eða eignartengd fyrirtæki hans, 
eða 

 

d) utanaðkomandi athugun annars löggilts endurskoð-
anda eða ráðgjöf frá eftirlitsstofnun starfsgreinar-
innar. 

 

3. Þegar unnt er að koma því við, og einkum m.t.t. 
fyrirtækja sem varða hagsmuni almennings, skal löggilti 
endurskoðandinn leita eftir því við viðskiptavin eða 
eitthvert eignartengdra fyrirtækjum hans að fá viðræður 
við eftirlits- og stjórnunarstofnun viðskiptavinarins um 
veitingu annarrar þjónustu en endurskoðunar (sjá lið 
4.1.2 í A-hluta). 

 

7.2. Dæmi — greining á sérstökum aðstæðum 

 

7.2.1. Samning bókhaldsbóka og  re ikningsski la  

 

1. Ógnun vegna eigin athugunar er fyrir hendi þegar lög-
giltur endurskoðandi, endurskoðunarfyrirtæki, rekstrar-
eining innan nets fyrirtækja eða samstarfsaðili, stjórn-
andi eða starfsmaður tekur þátt í samningu bókhalds-
bóka eða reikningsskila viðskiptavinarins. Hvort 
ógnunin telst veruleg fer eftir því að hve miklu leyti 
þessir aðilar koma að samningunni og að hve miklu 
leyti málið varðar hagsmuni almennings. 

 

2. Ógnun vegna eigin athugunar er alltaf talin of mikil til 
að rétt sé að leyfa þátttöku í samningunni nema 
aðstoðin, sem er veitt, sé eingöngu af tæknilegum eða 
vélrænum toga eða ráðgjöf sé einungis veitt í formi 
upplýsinga. 

3. Ef um er að ræða lögboðna endurskoðun fyrirtækja 
viðskiptavina, sem varða hagsmuni almennings, er litið 
svo á að öll veitt aðstoð, önnur en sú sem umboð 
lögboðinnar endurskoðunar nær til, skapi óviðunandi 
áhættu að því er varðar óhæði og ætti því að banna. 

 

7.2.2. Hönnun og innleið ing  f já rhagslegra 
upplýs ingatæknikerfa  

 

1. Ef löggiltur endurskoðandi, endurskoðunarfyrirtæki eða 
rekstrareining innan nets þess veitir viðskiptavini þjón-
ustu, sem felur í sér hönnun og innleiðingu fjárhagslegra 
upplýsingatæknikerfa (FITS), sem eru notuð til að 
framleiða upplýsingar sem eiga að vera hluti af 
reikningsskilum viðskiptavinarins, getur það skapað 
áhættu varðandi óhæði vegna eigin athugunar. 

 

2. Ógnun vegna eigin athugunar er talin vera of mikil til að 
rétt sé að leyfa löggiltum endurskoðanda, endurskoð-
unarfyrirtæki eða fyrirtæki, sem er aðili að fyrirtækja-
hópi þess, að veita þjónustu þar sem fjárhagsleg 
upplýsingatæknikerfi eru notuð nema: 

 

a) stjórnendur viðskiptavinar staðfesti skriflega að þeir 
taki ábyrgð á heildarkerfi innra eftirlits, 

 

b) löggilti endurskoðandinn hafi fullvissað sig um að 
stjórnendur fyrirtækis viðskiptavinarins treysti ekki 
á vinnu með fjárhagslegum upplýsingatæknikerfum 
sem megingrunn til að ákvarða hvort innra eftirlit og 
reikningsskilakerfi séu fullnægjandi, 

 

c) verkefni þar sem hanna á fjárhagslegt upplýsinga-
tæknikerfi sé grundvallað á forskriftum sem stjórn-
endur viðskiptavinarins ákveða, og 

 

d) þjónusta þar sem fjárhagslegt upplýsingatæknikerfi 
er notað er ekki „alverk“ (þ.e. verkefni sem felur í 
sér hönnun hugbúnaðar, samskipan tölvubúnaðar og 
innleiðingu hvors tveggja), nema viðskiptavinur eða 
stjórnendur fyrirtækis hans staðfesti afdráttarlaust 
með skriflegri staðfestingu, sem krafist er í a-lið, að 
viðskiptavinurinn taki ábyrgð á 

 

i) hönnunar-, innleiðingar- og matsferli, þ.m.t. allar 
ákvarðanir þar að lútandi, og 

 

ii) rekstri kerfisins, þ.m.t. gögnin sem eru notuð eða 
framleidd í kerfinu. 

 

Þessi ákvæði skulu ekki takmarka þjónustu sem 
löggiltur endurskoðandi, endurskoðunarfyrirtæki eða 
aðili að neti þess veitir í tengslum við mat, hönnun og 
framkvæmd innra eftirlits með reikningshaldi og 
áhættustjórnun, að því tilskildu að þessir aðilar séu 
hvorki starfsmenn né sinni stjórnarverkefnum. 
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3. Í tilvikum, sem eru ekki bönnuð skv. 2. lið, skal löggilti 

endurskoðandinn huga að því hvort nauðsynlegt sé að 
gera frekari verndaraðgerðir til að draga úr þeirri ógnun 
við óhæði vegna eigin athugunar sem enn er til staðar. 
Einkum skal þjónusta, sem felur í sér hönnun og 
innleiðingu fjárhagslegra upplýsingatæknikerfa, aðeins 
veitt af hópi sérfræðinga sem hefur sérstakt starfslið 
(þ.m.t. verkefnisstjóri) og aðrar skýrslugjafarleiðir en 
verkefnishópurinn. 

 

7.2.3. Matsþjónusta  

 

1. Ógnun vegna eigin athugunar er fyrir hendi þegar lög-
giltur endurskoðandi, endurskoðunarfyrirtæki, rekstrar-
eining innan nets eða samstarfsaðili, stjórnandi eða 
starfsmaður veitir viðskiptavini matsþjónustu sem leiðir 
til matsgerðar sem verður tekin inn í reikningsskil 
viðskiptavinarins. 

 

2. Ógnun vegna eigin athugunar er talin vera of mikil til að 
rétt sé að veita matsþjónustu sem leiðir til þess að 
fjárhæðir, sem skipta höfuðmáli í reikningsskilum, séu 
metnar og þar sem matið felur í sér verulega huglægni 
eftir því hvers eðlis viðkomandi liður er. 

 

3. Í tilvikum, sem eru ekki bönnuð skv. 2. lið, skal löggilti 
endurskoðandinn huga að því hvort nauðsynlegt sé að 
gera frekari verndaraðgerðir til að draga úr þeirri ógnun 
við óhæði vegna eigin athugunar sem enn er til staðar. 
Einkum á þetta við þegar matsþjónusta skal aðeins veitt 
af hópi sérfræðinga sem hefur sérstakt starfslið (þ.m.t. 
verkefnisstjóri) og aðrar skýrslugjafarleiðir en verk-
efnishópurinn. 

 

7.2.4. Þá t t taka  í  innr i  endurskoðun viðskip ta-
v inar  

 

1. Komið getur upp sú staða að óhæði sé ógnað vegna 
eigin athugunar í sérstökum tilvikum þar sem löggiltur 
endurskoðandi, endurskoðunarfyrirtæki eða rekstrar-
eining innan nets veitir viðskiptavini þjónustu í tengsl-
um við innri endurskoðun. 

 

2. Til að draga úr ógnun vegna eigin athugunar þegar 
löggilti endurskoðandinn vinnur við innri endurskoðun 
viðskiptavinarins skal endurskoðandinn: 

 

a) fullvissa sig um að framkvæmdastjórn eða eftirlits- 
og stjórnunarstofnun endurskoðandans beri ætíð 
ábyrgð á 

 

i) heildarkerfi innra eftirlits (þ.e. að koma upp og 
viðhalda innra eftirliti, þ.m.t. daglegt eftirlit og 

ferli í tengslum við heimildir, framkvæmd og 
skráningu reikningsfærslna), 

 

ii) því að ákvarða umfang innri endurskoðunar, hve 
mikla áhættu skal taka og hve oft hún á að fara 
fram, og 

 

iii) því að athuga og bregðast við niðurstöðum og 
tilmælum sem innri endurskoðun leiðir í ljós eða 
sem koma fram við lögboðna endurskoðun. 

 

Ef löggilti endurskoðandinn er ekki sannfærður um 
að þetta sé gert skal hvorki hann, endurskoðunar-
fyrirtækið né nein rekstrareining innan nets þess 
taka þátt í innri endurskoðun viðskiptavinarins, 

 

b) ekki samþykkja niðurstöður innri endurskoðunar til 
notkunar í lögboðinni endurskoðun án þess að 
fullnægjandi athugun hafi farið fram. Þetta felur í 
sér að meðendurskoðandi, sem hvorki á hlut að 
lögboðnu endurskoðuninni né innri endurskoðun, 
þarf að endurmeta endurskoðunina síðar. 

 

7.2.5. Vinna  við  lausn  dei lumála  fyr i r  hönd 
v iðskip tavinar  

 

1. Ógnun vegna stuðnings er fyrir hendi þegar löggiltur 
endurskoðandi, endurskoðunarfyrirtæki, rekstrareining 
innan nets eða samstarfsaðili, stjórnandi eða starfsmaður 
kemur fram fyrir hönd viðskiptavinar við lausn deilu-
mála eða í málaferlum. Ógnun vegna eigin athugunar 
getur einnig komið upp þegar slík þjónusta felur í sér 
mat á því hvaða möguleika viðskiptavinurinn eigi í 
málaferlum og hefur þar með áhrif á fjárhæðir sem eiga 
að koma fram í reikningsskilum. 

 

2. Hættan á því að óhæði sé ógnað, bæði vegna stuðnings 
og eigin athugunar, telst vera of mikil til að rétt sé að 
leyfa að löggiltur endurskoðandi, endurskoðunar-
fyrirtæki, rekstrareining innan nets eða samstarfsaðili, 
stjórnandi eða starfsmaður komi fram fyrir hönd 
viðskiptavinar í málaferlum sem snerta mál sem líklegt 
er að hafi afgerandi áhrif á reikningsskil viðskipta-
vinarins og feli í sér verulega huglægni eftir eðli 
viðkomandi máls. 

 

3. Í tilvikum sem eru ekki bönnuð skv. 2. lið skal löggilti 
endurskoðandinn huga að því hvort nauðsynlegt sé að 
gera frekari verndaraðgerðir til að draga úr þeirri ógnun 
við óhæði sem er fyrir hendi vegna stuðnings. Þetta 
getur falið í sér að hafa starfsfólk (þ.m.t. verkefnisstjóri) 
sem tengist ekki verkefnishópnum sem vinnur að 
endurskoðuninni og hefur aðrar skýrslugjafarleiðir en 
hann. 
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7.2.6. Ráðning yf i rs t jórnar  

 

1. Þegar löggiltur endurskoðandi, endurskoðunarfyrirtæki, 
rekstrareining innan nets eða samstarfsaðili, stjórnandi 
eða starfsmaður á hlut að ráðningu yfirmanna eða 
lykilstarfsmanna fyrir viðskiptavininn getur það orðið til 
þess að óhæði sé ógnað á ýmsan hátt. Þar getur verið um 
að ræða eigin hagsmuni, traust eða þvinganir. 

 

2. Áður en löggiltur endurskoðandi tekur að sér verkefni 
sem felur í sér aðstoð við ráðningu yfirmanna eða 
lykilstarfsmanna skal hann meta það hvort óhæði hans 
sé eða kunni að verða ógnað. Síðan skal hann huga að 
viðeigandi verndaraðgerðum til að draga úr hættunni á 
því. 

 

3. Við ráðningu starfsfólks í lykilstöður til að sinna 
fjármálum eða stjórnun skiptir ógnun við óhæði löggilts 
endurskoðanda verulegu máli. Löggilti endurskoðand-
inn skal því huga vandlega að því hvort upp geti komið 
sú staða að jafnvel það að láta í té skrá yfir aðila, sem 
eru líklegir til að geta gegnt slíkum stöðum, gæti valdið 
óviðunandi áhættu að því er óhæði varðar. Þegar um er 
að ræða lögboðna endurskoðun fyrirtækja sem varða 
hagsmuni almennings telst áhættan varðandi óhæði vera 
of mikil til að unnt sé að leyfa að slíkur úrtakslisti sé 
látinn í té. 

 

4. Viðskiptavinurinn skal í öllum tilvikum taka ákvörðun 
um það hver verður ráðinn. 

 

8. Þóknun fyrir endurskoðun og aðra þjónustu 

 

8.1. Skilyrt þóknun 

 

1. Samkomulag um þóknun fyrir endurskoðun þar sem 
fjárhæð greiðslu er háð árangri þjónustunnar, sem er 
veitt, hefur í för með sér áhættu vegna eigin hagsmuna 
og stuðnings sem telst vera óviðunandi m.t.t. áhættu 
varðandi óhæði. Þess vegna er gerð krafa um að: 

 

a) aldrei sé samið um endurskoðun gegn skilyrtri 
þóknun, og 

 

b) grunnur fyrir útreikning á þóknun fyrir endurskoðun 
skuli samþykktur með eins árs fyrirvara til að ekki 
virðist vera um skilyrtar niðurstöður að ræða. Auk 
þess skal veita svigrúm fyrir afbrigði svo að unnt sé 
að bregðast við ófyrirséðum þáttum í starfinu. 

 

2. Samkomulag um þóknun fyrir aðra þjónustu en 
endurskoðun, sem löggilti endurskoðandinn, endurskoð-
unarfyrirtækið eða rekstrareining innan nets þess veitir 
viðskiptavini eða einhverju af eignartengdum fyrirtækj-
um hans, getur einnig verið ógnun við óhæði. Verndar-
kerfi löggilta endurskoðandans (sjá lið 4.3.2 í A-hluta) 
skal því tryggja að: 

a) aldrei sé gert slíkt samkomulag án þess að meta fyrst 
áhættuna varðandi óhæði sem það gæti haft í för 
með sér og tryggja að viðeigandi verndaraðgerðir 
séu tiltækar til að draga úr þessari áhættu svo að hún 
verði innan viðunandi marka, og 

 
b) sé löggilti endurskoðandinn þess ekki fullviss að 

viðeigandi verndaraðgerðir hafi verið gerðar til að 
standa gegn því að óhæði sé ógnað skal hann 
annaðhvort synja verkefni við annað en endur-
skoðun eða hætta störfum við lögboðnu endur-
skoðunina til að geta tekið það verkefni að sér. 

 
8.2. Tengsl á milli heildarþóknunar og heildartekna 
 
1. Ekki skal leyfa að löggiltur endurskoðandi, endurskoð-

unarfyrirtæki eða fyrirtæki innan nets veiti einum 
viðskiptavini eða eignartengdum fyrirtækjum hans 
þjónustu (endurskoðun og aðra þjónustu) sem getur 
orðið til þess að viðkomandi fyrirtæki verði fjárhagslega 
háð þeim viðskiptavini eða hópi viðskiptavina, hvorki í 
reynd né ásýnd. 

 
2. Litið er svo á að fyrirtæki sé fjárhagslega háð 

viðskiptavini þegar heildarþóknun, sem endurskoðunar-
fyrirtæki eða net fyrirtækja tekur við eða mun taka við 
frá einum viðskiptavini og eignartengdum fyrirtækjum 
hans (fyrir endurskoðun og aðra þjónustu), er óeðlilega 
hátt hlutfall af heildartekjum hvers árs á fimm ára 
tímabili. 

 
3. Löggilti endurskoðandinn skal einnig athuga hvort 

tiltekin tengsl séu við einn viðskiptavin og eignartengd 
fyrirtæki hans varðandi þóknun sem geta virst valda því 
að aðili, sem er í þeirri aðstöðu að geta haft áhrif á 
niðurstöður lögboðinnar endurskoðunar (aðili sem fellur 
undir 2. þátt í A-hluta), sé fjárhagslega háður viðskipta-
vininum. 

 
4. Í öllum tilvikum skal löggilti endurskoðandinn, endur-

skoðunarfyrirtækið eða fyrirtæki innan netsins geta sýnt 
fram á að enginn úr þeirra röðum sé fjárhagslega háður 
tilteknum viðskiptavini eða eignartengdum fyrirtækjum 
hans. 

 
8.3. Gjaldfallin þóknun 
 
Þegar þóknun fyrir endurskoðun eða önnur verk hefur verið 
gjaldfallin í talsverðan tíma og útistandandi fjárhæð, eða sú 
fjárhæð ásamt þóknun fyrir yfirstandandi verkefni, getur 
talist jafngilda verulegri lánsfjárhæð (sjá einnig 2. þátt í B-
hluta ) telst ógnun við óhæði vegna eigin hagsmuna vera 
svo mikil að löggiltum endurskoðanda ber að hafna nýjum 
verkefnum fyrir sama viðskiptavin eða, ef við á og hægt er 
að koma því við, segja upp vinnu við yfirstandandi 
verkefni. Samstarfsaðili, sem hefur ekki með höndum neina 
þjónustu við viðskiptavininn, skal athuga aðstæðurnar. 
Þegar ekki er hægt að framkvæma slíka athugun skal vísa 
málinu til utanaðkomandi athugunar hjá öðrum löggiltum 
endurskoðanda. Að öðrum kosti skal leita eftir ráðgjöf frá 
eftirlitsstofnun starfsgreinarinnar. 
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8.4. Verðlagning 
 

Löggiltur endurskoðandi verður að geta sýnt fram á að 
þóknun fyrir endurskoðunarstarf nægi miðað við þann tíma 
og þjálfað starfsfólk sem lagt hefur verið til verksins og 
fyrir að halda samræmi við alla endurskoðunarstaðla, 
leiðbeiningar og gæðaeftirlit. Hann skal einnig geta sýnt 
fram á að verðmæti, sem hafa verið lögð til verksins, séu 
a.m.k. jafn mikil og hefði verið lagt til annarra verka 
svipaðs eðlis. 

 

9. Málaferli 

 

1. Óhæði kann að vera ógnað bæði vegna eigin hagsmuna 
og stuðnings þegar málaferli eiga sér stað eða líkur eru á 
að þau eigi sér stað á milli löggilta endurskoðandans, 
endurskoðunarfyrirtækisins eða einhvers annars aðila 
sem er í aðstöðu til að hafa áhrif á niðurstöður lögboðnu 
endurskoðunarinnar (aðilar sem falla undir 2. þátt í 
A-hluta) og viðskiptavinarins eða eignartengdra fyrir-
tækja hans. Taka verður tillit til allrar endurskoðunar-
þjónustu og annarrar þjónustu við viðskiptavininn til að 
unnt sé að meta þessa hættu. 

 

2. Þegar löggiltur endurskoðandi sér að slík ógnun getur 
komið upp skal hann ræða það við eftirlits- og 
stjórnunarstofnun viðskiptavinarins eða, þegar slík 
stofnun er ekki til, við eftirlitsstofnun starfsgreinarinnar. 
Líklegt er að ógnun við óhæði löggilta endurskoðandans 
verði veruleg ef miklar líkur eru á málaferlum sem 
skipta miklu máli fyrir annan hvorn aðilann sem á hlut 
að máli eða á málaferlum þar sem fyrri lögboðin 
endurskoðun er dregin í efa eða þar sem mikilvæg 
málaferli standa yfir. Löggilti endurskoðandinn skal 
hætta störfum um leið og slíkar aðstæður verða 
augljósar að teknu tilliti til landslaga. 

10. Yfirmenn sem hafa starfað lengi hjá viðskiptavini 

1. Skapast getur ógnun við óhæði vegna trausts eða 
vinfengis þegar tilteknir aðilar að verkefnishópnum 
vinna reglulega og um langt skeið að verkefni viðskipta-
vinar, einkum þar sem viðskiptavinurinn er fyrirtæki 
sem varðar hagsmuni almennings. 

2. Til að draga úr þeirri ógnun, þegar um er að ræða 
endurskoðun hjá fyrirtæki sem varðar hagsmuni 
almennings, ber löggilta endurskoðandanum: 

a) að lágmarki að skipta um meðendurskoðendur sem 
gegna lykilhlutverki (*) í verkefnishópnum (þ.m.t. 
verkefnisstjóri) innan 7 ára frá því að þeir voru 
tilnefndir í verkefnishópinn. Ekki skal leyfa með-
endurskoðendum, sem gegndu lykilhlutverki en hafa 
verið leystir af hólmi, að snúa aftur til starfa hjá 
viðskiptavininum fyrr en a.m.k. tvö ár eru liðin frá 
þeim degi er þeir voru leystir af hólmi, og 

b) að huga að áhættu sem snertir óhæði og getur 
skapast í tengslum við langvarandi aðild annarra 
þátttakenda í verkefnishópnum og að samþykkja 
viðeigandi verndaraðgerðir til að draga úr áhættunni 
svo að hún sé innan viðunandi marka. 

3. Þegar um er að ræða aðra viðskiptavini en fyrirtæki, 
sem varða hagsmuni almennings, er æskilegt að starfs-
aðferðirnar, sem eru settar fram í 2. lið, gildi einnig. Ef 
endurskoðunarfyrirtækið getur ekki skipt um meðendur-
skoðendur sem gegna lykilhlutverki skal löggilti endur-
skoðandinn ákvarða hvaða aðrar verndaraðgerðir þurfi 
að gera til að draga úr hættunni á því að óhæði sé ógnað 
svo að hún sé innan viðunandi marka. 

Þessum tilmælum er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 16. maí 2002. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Frederik BOLKESTEIN 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Skilgreint í atriðaskránni. 
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VIÐAUKI 
 
Eftirfarandi athugasemdir veita frekari leiðbeiningar um túlkun grundvallarreglnanna sem eru settar fram í 
tilmælunum. 
 

A. RAMMI 

 
Grundvallarprófsteinn á skilvirkni þeirrar aðferðar, sem löggiltur endurskoðandi beitir til að draga úr áhættu og því að 
óhæði hans sé ógnað í tengslum við tiltekið endurskoðunarverkefni, er hvort sanngjarn og upplýstur þriðji aðili, sem 
er kunnugur öllum málsatvikum og aðstæðum varðandi tiltekið endurskoðunarverkefni, kemst að þeirri niðurstöðu að 
löggilti endurskoðandinn beiti hlutlægum og óvilhöllum dómum í öllum málum sem eru lögð fyrir hann. 
 
Löggiltur endurskoðandi skal hafa góðan skilning á merkingu orðsins hlutlægni, sem á við hugarfar, og orðsins 
óhæði, bæði í reynd og ásýnd. Í samræmi við það skal hann, þegar hann hugleiðir hvort hann geti framkvæmt 
hlutlæga og óháða endurskoðun, hafa í huga margs konar staðreyndir og málefni. Þetta skal ná til eftirfarandi atriða: 
hvaða aðilar það eru, auk hans sjálfs, sem geta haft áhrif á niðurstöður viðkomandi endurskoðunar, hvort einhver 
ógnun eða áhætta er til staðar eða hugsanleg sem sanngjarn og upplýstur þriðji aðili gæti talið að stefndi óhæði hans í 
hættu og hvaða kerfi verndaraðgerða gæti komið í veg fyrir eða dregið úr slíkri ógnun eða áhættu og sýnt fram á 
óhæði hans. Í sumum tilvikum er eina verndaraðgerðin, sem er örugg til að sýna fram á óhæði hans, sú að draga úr 
tilteknum tengslum við viðskiptavininn. 
 

1. HLUTLÆGNI, RÁÐVENDNI OG ÓHÆÐI 
 
Almennur skilningur á siðferðilegum kröfum, sem gilda fyrir löggilta endurskoðendur, er nauðsynleg forsenda fyrir 
tiltrú almennings á því hlutverki löggiltra endurskoðenda að gæta hagsmuna almennings, áreiðanleika endurskoðaðra 
reikningsskila og getu endurskoðenda sem starfsgreinar til þess að gegna hlutverki sínu í endurskoðunarferlinu af 
kostgæfni. Þetta felur einnig í sér skilning á því eftir hvaða leiðum hægt er að fylgjast með því að þessar kröfur séu 
uppfylltar. Þess vegna er það áríðandi að sameiginlegur skilningur sé á því hvað átt er við með „kröfur um óhæði 
löggilts endurskoðanda“ (1), hvernig það tengist siðfræðilegum kröfum um „hlutlægni og ráðvendni“ (2) og hvernig 
og í hve miklum mæli hægt er að meta á hlutlægan hátt hvort þessar kröfur séu uppfylltar. 
 
Endanlegt markmið með lögboðinni endurskoðun er að setja fram hlutlægt álit með áritun endurskoðanda. Helsta 
aðferðin sem löggiltur endurskoðandi beitir til að sýna fram á að hann geti sett fram slíkt álit er að sýna að hann vinni 
endurskoðunarvinnuna á hlutlægan hátt. Eigi honum að takast þetta verður hann að starfa af sanngirni, sönnum 
heiðarleika, ráðvendni (sem felur í sér heiðarleg viðskipti og réttsýni) og án allra hagsmunaárekstra sem gætu teflt 
óhæði hans í tvísýnu. 
 
Ekki er auðvelt að prófa hlutlægni eða ráðvendni eða fá utanaðkomandi sannprófun á því. Því hafa aðildarríkin og 
starfsgrein endurskoðenda samið reglur og leiðbeiningar þar sem lögð er áhersla á að þessar meginreglur skuli hafa 
forgang og siðferðileg ábyrgð löggiltra endurskoðenda skýrð. 
 
Sú krafa að löggiltur endurskoðandi skuli vera óháður varðar bæði: 
 
— óhæði hugans, þ.e. hugarfar þar sem tekið er tillit til allra þátta varðandi verkefnið sem um er að ræða, en engra 

annarra, og 
 
— óhæði að ásýnd, þ.e. að forðast málsatvik og aðstæður sem eru svo mikilvæg að sanngjarn og upplýstur þriðji 

aðili myndi efast um möguleika löggilta endurskoðandans á að starfa hlutlægt. 
 
Prófa þarf óhæði löggilts endurskoðanda þannig að fyrst eru kannaðar þær aðstæður sem löggilti endurskoðandinn býr 
við, einkum öll tengsl eða hagsmunir sem tengjast verkefni hans á einhvern hátt. 
 
Óhæði er ekki algild regla sem löggiltir endurskoðendur verða að fara eftir, burtséð frá öllum efnahagslegum, 
fjárhagslegum og öðrum tengslum sem gætu virst leiða til þess að þeir yrðu háðir viðskiptavini á einhvern hátt. Slíkt 
ástand er augljóslega ómögulegt þar eð allir eru að einhverju leyti háðir öðrum eða í tengslum við aðra. 
 

 
(1) Sjá 24. gr. 8. tilskipunarinnar um félagarétt þar sem þess er krafist að aðildarríkin gefi fyrirmæli um að löggiltir endurskoðendur 

verði að vera óháðir í samræmi við lög þess aðildarríkis sem krefst lögboðinnar endurskoðunar. 
(2) Sjá einnig 23. gr. 8. tilskipunarinnar um félagarétt þar sem þess er krafist að aðildarríkin gefi fyrirmæli um að löggiltir endur-

skoðendur skuli vinna endurskoðunarstarf sitt af faglegri ráðvendni. 
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Hægt er að prófa hvort löggiltur endurskoðandi uppfyllir kröfur um óhæði á hlutlægan hátt með eftirlitsferli: Í fyrsta 
lagi þarf að huga að aðstæðum löggilta endurskoðandans og sérstaklega að tengslum eða hagsmunum sem hann kann 
að hafa í sambandi við verkefni sitt. Í öðru lagi þarf að huga að því hvort slíkir hagsmunir eða tengsl gætu valdið því 
að sanngjarn og upplýstur þriðji aðili, sem þekkti allar aðstæður, kæmist að þeirri niðurstöðu að löggiltur endur-
skoðandi væri óháður, þ.e. fær um að dæma, hlutlægt og óvilhallt, í öllum málum sem falla undir endur-
skoðunarverkefnið. Í þessum skilningi er hægt að líta á svo á að óhæði tákni ráðvendni og hlutlægni og sé sannprófað 
af sanngjörnum og upplýstum þriðja aðila. 
 

2. ÁBYRGÐ OG UMFANG 

 

Ábyrgð  

 

Löggiltir endurskoðendur bera ábyrgð á því, hvort sem þeir eru einstaklingar eða lögaðilar, að fara almennt að 
landslögum og innlendum starfsreglum um lögboðna endurskoðun. Þetta felur í sér reglur um óhæði. 

 

Þegar um er að ræða sérstaka, lögboðna endurskoðun er tilnefndur, löggiltur endurskoðandi ábyrgur fyrir því að 
tryggja að farið sé að kröfum um óhæði endurskoðenda. Þessi krafa gildir ekki aðeins um hann sjálfan og þá 
skipulagseiningu sem endurskoðunarfyrirtækið er hluti af (að því gefnu að það sé ekki sami lögaðili og löggilti 
endurskoðandinn) heldur einnig um alla aðra aðila sem eru í þeirri aðstöðu að hafa áhrif á niðurstöður lögboðnu 
endurskoðunarinnar. 

 

Löggiltur endurskoðandi eða — ef löggilti endurskoðandinn er einstaklingur — endurskoðunarfyrirtækið sem 
framkvæmir endurskoðunina skal hafa viðunandi kerfi til að gera allar eðlilegar ráðstafanir til að tryggja að 
einstaklingar innan fyrirtækisins haldi samræmi við stefnu og málsmeðferð varðandi óhæði (sjá einnig lið 4.3 í A-
hluta). Undir þessi kerfi getur m.a. fallið innra skipulag, ráðningarsamningar og viðurlög. 

 

Ef löggiltur endurskoðandi er aðili að neti skal hann gera allar eðlilegar ráðstafanir til að tryggja að rekstrar-
einingarnar innan þessa nets, eigendur þeirra, hluthafar, samstarfsaðilar, stjórnendur og starfsmenn, að svo miklu leyti 
sem þessir aðilar eru í aðstöðu til að hafa áhrif á lögboðnu endurskoðunina, fari allir að þeim reglum um óhæði sem 
gilda í því lögsagnarumdæmi þar sem gefa á áritun endurskoðanda. Þessu má t.d. ná með: 

 

— samningum sem heimila löggilta endurskoðandanum að setja reglur um óhæði sem fyrirtæki, sem eru aðilar að 
neti hans, samstarfsaðilar þeirra (*), stjórnendur og starfsmenn þurfa að fara eftir þegar um er að ræða sérstaka 
viðskiptavini hans, þ.m.t. innbyrðis gæðaeftirlit milli fyrirtækja og ytri gæðatrygging, 

 

— reglulegri upplýsingagjöf til fyrirtækja, sem eru aðilar að netinu, um viðskiptavini og kröfu um það að fyrirtækin 
veiti reglulega upplýsingar um viðskipti sín og fjárhagsleg tengsl við þessa viðskiptavini. Þetta gagnkvæma 
upplýsingaflæði er nauðsynlegt til að finna öll tengsl sem aðilar að neti hans kunna að hafa við viðskiptavin og 
eignartengd fyrirtæki hans sem stefna löggilta endurskoðandans varðandi óhæði gæti haft áhrif á, 

 

— skyldubundnu samráði milli fyrirtækja, a.m.k. þegar vafi leikur á um það hvort óhæði löggilta endurskoðandans 
kunni að vera stefnt í hættu vegna tengsla viðskiptavinarins við eitt af fyrirtækjunum sem eru aðilar að netinu. 

 

Þessar aðferðir gætu einnig hentað vel til að vernda óhæði við aðstæður þar sem undirverktakar eða umboðsmenn 
löggilta endurskoðandans eða endurskoðunarfyrirtækisins, aðrir en fyrirtæki sem eru aðilar að neti hans, eiga hlut að 
endurskoðuninni. 

 

Þegar um er að ræða sérstakt endurskoðunarverkefni þar sem löggilti endurskoðandinn er endurskoðunarfyrirtæki skal 
ábyrgðin á því að ákvarða til hvaða aðila kröfur um óhæði eiga að ná, og hvaða aðferðum og reglum sé viðeigandi að 
beita gagnvart þeim, allajafna liggja hjá verkefnisstjóra (*). Þessi einstaklingur þarf að beita viðeigandi faglegu mati 
til að gegna þessu hlutverki þar eð hann ber ábyrgð á því að meta hvort kröfur um óhæði hafi verið uppfylltar eða 
ekki. Hann skal einnig vera upplýstur um öll tengsl varðandi endurskoðun og aðra þjónustu sem löggilti 
endurskoðandinn, endurskoðunarfyrirtækið eða aðilar að netinu hafa við viðskiptavininn (sjá einnig „stefna 
endurskoðunarfyrirtækis varðandi óhæði“ í lið 4.3.2 í A-hluta). 
 

 
(*)  Skilgreint í atriðaskránni. 
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Ákvörðun  umfangs  
 
Löggiltur endurskoðandi verður að gera sér grein fyrir því óhæði hans kann að vera ógnað, ekki einungis vegna 
tengsla hans sjálfs við viðskiptavininn heldur einnig vegna annarra beinna eða óbeinna tengsla við aðra einstaklinga 
og fyrirtæki í starfi hans og í endurskoðunarumhverfinu. Löggiltur endurskoðandi verður að meta raunverulega og 
hugsanlega hættu á því að óhæði hans sé ógnað vegna tengsla viðskiptavinar við einstaklinga og lögaðila í 
verkefnishópnum, endurskoðunarfyrirtækinu og neti sem það kann að vera aðili að. Hann þarf einnig að huga að 
tengslum við aðra aðila, svo sem undirverktaka eða umboðsmenn endurskoðunarfyrirtækisins eða viðskiptavinarins, 
þ.m.t. þá sem vinna við annað en endurskoðun, sem hafa önnur tengsl. Í stuttu máli verður hann að bera kennsl á 
hvern þann aðila sem er í aðstöðu til að hafa áhrif á niðurstöður lögboðinnar endurskoðunar. 
 
Þegar löggiltur endurskoðandi hugar að því til hvaða einstaklinga kröfur um óhæði skuli ná verður hann að taka tillit 
til ýmissa þátta. Þar getur verið um að ræða stærð og lagalega og skipulagslega uppbyggingu fyrirtækis 
viðskiptavinarins, stærð, uppbyggingu og innra skipulag endurskoðunarfyrirtækisins og nets sem það er aðili að. 
Löggiltur endurskoðandi skal einnig huga að því hve mikla þjónustu endurskoðunarfyrirtækið, eða eitthvert fyrirtæki 
sem er aðili að neti þess, hefur veitt endurskoðanda og hvers eðlis hún er. 
 
Í litlu endurskoðunarfyrirtæki þar sem fjórir eða fimm samstarfsaðilar starfa sem löggiltir endurskoðendur fyrirtækis 
með þrjú útibú, öll í sama aðildarríki, skulu óhæðisreglur að jafnaði gilda um: 
 
— verkefnisstjóra, endurskoðunarhópinn og alla samstarfsaðila innan valdbrautarinnar, 
 
— alla samstarfsaðila sem bera ábyrgð á annarri þjónustu en endurskoðun við sama viðskiptavin, og 
 
— alla aðra samstarfsaðila innan fyrirtækisins sem eru, eða gætu virst vera, í aðstöðu til að hafa áhrif á niðurstöður 

lögboðinnar endurskoðunar. 
 
Þegar löggiltur endurskoðandi í meðalstórs, fjölþjóðlegu fyrirtæki er fyrirtæki sem er aðili að neti geta reglurnar þó 
náð til: 
 
— verkefnisstjórans og endurskoðunarhóps löggilta endurskoðandans, 
 
— allra samstarfsaðila og aðila að endurskoðunarhópi sama fyrirtækis eða annars fyrirtækis innan netsins sem tekur 

þátt í endurskoðun á fyrirtækjum viðskiptavinarins í öðrum löndum, þ.m.t. allir sem starfa við miðlægar þjónustu- 
eða sérfræðieiningar sem leggja sitt af mörkum til þessarar vinnu, 

 
— allra samstarfsaðila í sama fyrirtæki eða öðru fyrirtæki innan netsins sem taka þátt í því að veita viðskiptavininum 

aðra þjónustu en endurskoðun, 
 
— allra samstarfsaðila innan valdbrautarinnar (annaðhvort innan lögsagnarumdæmisins þar sem árita skal 

endurskoðunarskýrslu eða í öðru landi þar sem endurskoðað er fyrir viðskiptavininn eða honum veitt önnur 
þjónusta), og 

 
— allra annarra einstaklinga innan fyrirtækisins eða annars fyrirtækis innan netsins sem eru í aðstöðu til að hafa áhrif 

á niðurstöður lögboðinnar endurskoðunar. 
 
Hvort heldur sem er gilda kröfur um óhæði jafnt um alla sem þær ná til; munurinn felst í fjölda þess fólks sem löggilti 
endurskoðandinn gæti þurft að íhuga að taka þar með. 
 
 
Að i la r ,  að r i r  en  þe i r  sem eru  í  verke fn i shópnum eða  innan  va ldbrau ta r inna r  
 
Löggilti endurskoðandinn skal taka til nánari skoðunar hvaða aðilar aðrir gætu haft áhrif á niðurstöður lögboðnu 
endurskoðunarinnar jafnvel þótt þeir séu ekki hluti af verkefnishópnum eða valdbrautinni. Þetta gætu verið: 
 
— eigendur eða hluthafar endurskoðunarfyrirtækisins sem gætu hugsanlega haft áhrif í krafti verulegs 

atkvæðisréttar. Ef eigendur eða hluthafar endurskoðunarfyrirtækis eru t.d. fáir gætu allir eigendur eða hluthafar 
talist vera í þeirri aðstöðu að hafa áhrif á niðurstöður lögboðinnar endurskoðunar, 

 
— einstaklingar sem hafa með höndum umsjón með eða beina stjórn endurskoðunarinnar á ýmsum stigum hennar á 

stað þar sem aðilar að endurskoðunarhópnum starfa, 
 
— aðrir meðendurskoðendur og samstarfsaðilar við önnur störf sem geta hugsanlega haft áhrif vegna samstarfs við 

aðila að endurskoðunarhópnum. Þættir eins og stærð og innra skipulag skrifstofu, starfseiningar, endurskoðunar-
fyrirtækis eða jafnvel nets skipta máli varðandi það hvort allir samstarfsaðilar í slíku fyrirtæki gætu talist vera í 
þeirri aðstöðu að hafa áhrif á niðurstöður lögboðnu endurskoðunarinnar.  
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Löggiltur endurskoðandi skal einnig huga að því hvort hugsanlega geti verið aðilar utan endurskoðunarfyrirtækisins 
eða nets þess sem, vegna tengsla sinna við aðila innan fyrirtækisins eða hópsins, hafa eða virðast hafa tök á því að 
hafa áhrif á niðurstöður lögboðinnar endurskoðunar. Þetta gætu verið: 
 
— aðstandendur eða aðrir, sem aðilar að verkefnishópnum eða innan valdbrautarinnar eru í nánum, persónulegum 

tengslum við, sem eiga verulegra fjárhagslegra hagsmuna að gæta hjá viðskiptavininum eða eru í lykilaðstöðu hjá 
viðskiptavininum eða í rekstrareiningu sem á verulegra hagsmuna að gæta hjá honum (sjá 6. þátt í B-hluta), eða 

 
— einstaklingar eða fyrirtæki sem hafa veruleg fjárhagsleg viðskiptatengsl annaðhvort við löggilta endurskoðandann 

og fyrirtæki hans eða við viðskiptavininn. Þetta gætu verið helstu birgjar, viðskiptamenn eða verktakar. 
 
Löggilti endurskoðandinn þarf að komast að því hvaða einstaklingar það eru í endurskoðunarfyrirtækinu eða innan 
netsins sem gætu, annaðhvort í reynd eða ásýnd, orðið fyrir slíkum ytri áhrifum við endurskoðun, að teknu tilliti til 
þess að hann getur ekki þvingað aðila utan endurskoðunarfyrirtækisins eða nets þess til að fara að reglum sínum um 
óhæði. 
 

3. ÁHÆTTA OG ÓGNUN VARÐANDI ÓHÆÐI 
 
Til að komast hjá því að upp komi málsatvik og aðstæður, sem gætu stefnt óhæði löggilts endurskoðanda í hættu, eða 
leysa slík mál, er í fyrsta lagi nauðsynlegt að ákvarða hvaða hætta geti skapast á því að óhæði sé ógnað við sérstakar 
aðstæður. Í öðru lagi er nauðsynlegt að meta hvort ógnunin sé veruleg til að hægt sé að ákvarða hve mikil hætta sé á 
því að óhæði löggilta endurskoðandans sé í hættu. 
 
Því betur sem löggiltur endurskoðandi getur ákvarðað á hvern hátt óhæði hans er ógnað, því betur getur hann dæmt 
um það hve mikil hætta sé á slíku. Hægt er að greina eftirfarandi tilvik þar sem óhæði er ógnað á grundvelli almenns 
eðlis þeirra: 
 
— eigin hagsmunir: óhæði löggilts endurskoðanda kann að vera ógnað vegna eiginhagsmunaárekstra af 

fjárhagslegum toga eða annars konar hagsmuna hans sjálfs (þ.e. hann á beinna eða óbeinna fjárhagslegra 
hagsmuna að gæta hjá viðskiptavininum, er of háður þóknun viðskiptavinarins fyrir endurskoðun eða önnur störf, 
hann vill innheimta ógreidda þóknun eða óttast að missa viðskiptavininn), 

 
— eigin endurskoðun: tengist erfiðleikum við að viðhalda hlutlægni í starfsaðferðum við eigin athugun (t.d. þegar 

ákvarðanir eru teknar eða við þátttöku í ákvarðanatöku sem ætti að vera algerlega á hendi stjórnenda fyrirtækis 
viðskiptavinarins eða þegar draga þarf útkomu eða álit fyrri endurskoðunar eða annarrar þjónustu löggilta 
endurskoðandans eða fyrirtækis hans í efa eða endurmeta það til að fá niðurstöðu í yfirstandandi endurskoðun), 

 
— stuðningur: óhæði löggilts endurskoðanda getur verið ógnað ef löggilti endurskoðandinn flytur mál til stuðnings 

eða gegn stöðu viðskiptavinar síns í andmælarétti eða við aðrar aðstæður (t.d. þegar endurskoðandinn á viðskipti 
með eða stuðlar að sölu hlutabréfa eða verðbréfa í fyrirtæki viðskiptavinarins eða flytur mál fyrir hönd 
viðskiptavinarins í málaferlum eða þegar viðskiptavinurinn höfðar mál gegn endurskoðandanum), 

 
— vinfengi eða traust: hættan á að löggilti endurskoðandinn verði fyrir of miklum áhrifum frá persónuleika og 

eiginleikum viðskiptavinarins og verði þess vegna of hallur undir hagsmuni hans, t.d. vegna langvarandi og 
náinna tengsla við starfsfólk viðskiptavinarins, sem getur leitt af sér of mikið traust á viðskiptavininum og ónógar 
hlutlægar prófanir á upplýsingum frá honum, 

 
— þvinganir: nær til þess möguleika að endurskoðandinn kunni að verða hindraður í því að starfa af hlutlægni vegna 

hótana eða af ótta, t.d. við áhrifamikinn eða ofríkisfullan viðskiptavin. 
 
Hve miklu máli tiltekin ógnun skiptir fer eftir fjölda þátta (magnmælanlegra eða ekki), t.d. af hve miklum þunga 
henni er beitt, stöðu aðilans eða aðilanna sem um er að ræða, hvers eðlis málið er sem veldur ógnuninni og 
heildarumhverfi við endurskoðunina. Þegar metið er hvort ógnun sé veruleg verður löggilti endurskoðandinn einnig 
að huga að því að mismunandi tegundir ógnunar geti komið upp við sams konar aðstæður. Við tilteknar aðstæður má 
líta svo á að ógnun við óhæði sé veruleg ef hún eykur, að teknu tilliti til allra magn- og gæðaþátta, bæði hvers um sig 
og samanlagt, áhættu að því er varðar óhæði svo að óviðunandi sé. 
 
 

4. KERFI VERNDARAÐGERÐA 
 
Ef óhæði löggilts endurskoðanda er ógnað skal hann alltaf huga að og skrá það hvort verndaraðgerðum hafi verið beitt 
nægilega til að koma í veg fyrir eða draga úr ógnuninni svo að hún sé innan viðunandi marka. Viðurkenndar 
verndaraðgerðirnar geta tengst ólíkum skyldum í endurskoðunarumhverfinu, þ.m.t. eftirlits- og stjórnunarkerfi 
viðskiptavinarins (sjá lið 4.1 í A-hluta), heildarkerfi innra eftirlits, opinberum reglum og eftirliti með starfsgrein 
endurskoðenda, þ.m.t. viðurlög (sjá lið 4.2 í A-hluta) og kerfi löggilta endurskoðandans fyrir innra gæðaeftirlit (sjá lið 
4.3 í A-hluta). 
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Hæt tan  á  þv í  að  óhæði  sé  ógnað  
 
Hættuna á því að óhæði sé ógnað má setja fram sem punkt á ferli sem nær frá „engin hætta á að óhæði sé ógnað“ til 
„mesta hætta á að óhæði sé ógnað.“ Þótt ekki sé hægt að mæla nákvæmlega hve mikil hætta er á því að óhæði sé 
ógnað er hægt að sjá hvort hún er innan marka eða við mörk þessa ferils að því er varðar sérstaka starfsemi, tengsl eða 
aðrar aðstæður sem geta ógnað óhæði löggilts endurskoðanda. 
 
Löggilti endurskoðandinn og allir aðrir aðilar sem eiga hlut að ákvörðun er varðar óhæði löggilta endurskoðandans í 
tengslum við viðskiptavin hans (t.d. eftirlitsstofnanir eða aðrir löggiltir endurskoðendur sem leitað er til um ráðgjöf) 
þurfa að meta það hvort hættan á að óhæði sé ógnað af völdum sérstakrar starfsemi, sérstakra tengsla og af öðrum 
ástæðum, sé viðunandi. Við þetta mat er þess krafist að þeir sem taka ákvörðun um óhæðið dæmi um það hvort 
gildandi verndaraðgerðir útiloki eða dragi nægilega mikið úr ógnun við óhæði sem kemur upp við þessa starfsemi, 
tengsl eða aðrar aðstæður. Geri þær það ekki verður að taka aðrar ákvarðanir um það hvaða frekari verndaraðgerðir 
(þ.m.t. bann), eða samtengdar verndaraðgerðir, gætu dregið úr hættunni á því að óhæði sé ógnað og að sama skapi 
líkur á því að dregið verði úr hlutlægni svo að óviðunandi sé. 
 
4.1. Verndaraðgerðir rekstrareininga sem eru endurskoðaðar 
 
4.1.1. Áhrif eftirlits- og stjórnunarkerfis á áhættumat varðandi óhæði 
 
Við greiningu á eftirlits- og stjórnunarháttum viðskiptavinarins, sem geta stuðlað að því að vernda óhæði löggilts 
endurskoðanda hans, þarf að gera greinarmun á eftirlits- og stjórnunarkerfi í fyrirtæki viðskiptavinar sem varðar 
hagsmuni almennings (*) og fyrirtæki viðskiptavinar þar sem almenningur á tiltölulega lítilla hagsmuna að gæta. 
Þessi munur skiptir máli bæði að því er varðar eftirlits- og stjórnunarhætti fyrirtækisins, sem miða einkum að því að 
vernda raunverulega og hugsanlega fjárfesta, og það hvernig óhæði löggilta endurskoðandans virðist vera háttað. 
 
Fyr i r tæk i  v iðsk ip tav ina  sem va rða  hagsmuni  a lmenn ings  
 
Varðandi það hvernig óhæði virðist háttað í tengslum við fyrirtæki viðskiptavinar, sem varðar hagsmuni 
almennings (*), verður löggilti endurskoðandinn að taka tillit til alls hugsanlegs álits almennings innanlands, 
svæðisbundið eða jafnvel á alþjóðlegum vettvangi. Í því sambandi skiptir eftirlits- og stjórnunarkerfi fyrirtækisins 
miklu máli fyrir verndun á óhæði löggilta endurskoðandans. 
 
Löggiltir endurskoðendur eru formlega tilnefndir af meiri hluta hluthafa á aðalfundi. Hluthafar tilnefna oft þá löggiltu 
endurskoðendur sem stjórnendur mæla með. Þetta gerist einkum ef ekki er krafist viðbótarsamþykkis frá neinni 
eftirlits- og stjórnunarstofnun (*) viðskiptavinarins, annarri en framkvæmdastjórn (t.d. umsjónarnefnd, 
stjórnarmönnum sem starfa ekki jafnframt í fyrirtækinu eða endurskoðunarnefnd) né heldur eftirlitsstofnun (t.d. 
eftirlitsyfirvaldi tiltekinnar starfsgreinar) (1). Þetta verndar ekki endilega hagsmuni minni hluta hluthafa eða 
hugsanlegra fjárfesta og stuðlar ekki heldur að því að vernda óhæði löggiltra endurskoðenda. 
 
Eftirlits- og stjórnunarkerfi rekstrareiningar sem er endurskoðuð á því að tryggja að tilnefning löggilta 
endurskoðandans þjóni hagsmunum hluthafa þess og að löggilti endurskoðandinn vinni verkið með sömu hagsmuni í 
huga. Ef umsjónarnefnd eða endurskoðunarnefnd á t.d. að geta náð góðum árangri í því starfi sínu að hafa eftirlit með 
gerð reikningsskila verður hún, að hluta til, að treysta á starf, leiðbeiningar og mat löggilta endurskoðandans. 
Nauðsynleg forsenda þessa er krafa um að löggilti endurskoðandinn sé óháður í störfum sínum. 
 
Til að ákvarða hve mikil ógnun við óhæði er og til að meta hve mikil hætta er á slíkri ógnun (sjá 3. og 4. þátt í A-
hluta) skal löggilti endurskoðandinn athuga vandlega hvort eftirlits- og stjórnunarkerfi í rekstrareiningunni, sem er 
endurskoðuð, sé nægilega vel byggt upp til að veita löggiltum endurskoðanda almenna vernd að því er varðar óhæði. 
Við greiningu á slíkri uppbyggingu má m.a. athuga eftirfarandi: 
 
— aðild eftirlits- og stjórnunarstofnunar að tilnefningu löggilts endurskoðanda (t.d. formlegt samþykki á tilmælum 

framkvæmdastjórnarinnar eingöngu eða virk þátttaka í samningum við viðkomandi löggiltan endurskoðanda), 
 
— í hve langan tíma löggilti endurskoðandinn er ráðinn til starfa (ein endurskoðun eða langtímasamningur), 
 
— aðild eftirlits- og stjórnunarstofnunar að kaupum á annarri þjónustu en endurskoðun af löggilta 

endurskoðandanum, endurskoðunarfyrirtækinu eða rekstrareiningu innan netsins sem endurskoðunarfyrirtækið er 
aðili að (t.d. án aðildar eða virkrar þátttöku þegar samið er um mikilvæg verkefni), 

 
— að fyrir hendi sé umsjón og samskipti varðandi lögboðnu endurskoðunina og aðra þjónustu sem löggilti 

endurskoðandinn, endurskoðunarfyrirtækið eða net þess veitir fyrirtækinu sem er endurskoðað og hve oft slík 
samskipti eiga sér stað. 

 
 
(*) Skilgreint í atriðaskránni. 
(1) Í sumum umdæmum er kveðið á um það í landslögum að tilteknar tegundir félaga, svo sem samvinnufélög eða félög, feli 

endurskoðun reikningsskila sinna sérstökum löggiltum endurskoðanda sem er ráðinn á grundvelli gildandi laga um þessi félög og 
ekki tilnefndur af framkvæmdastjórn eða eftirlits- og stjórnunarstofnun. Löggiltir endurskoðendur í þessari tegund fyrirtækja 
geta skoðað þessar aðstæður sem almenna verndaraðgerð sem stuðlar að því að draga úr tiltekinni ógnun við óhæði þeirra vegna 
eigin hagsmuna. 
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Aðr i r  v iðsk ip tav in i r  

 

Við endurskoðun hjá viðskiptavinum, öðrum en fyrirtækjum sem varða hagsmuni almennings, skal löggilti endur-
skoðandinn þó kanna hvort eftirlits- og stjórnunarkerfi viðskiptavinarins sé nægilega vel byggt upp til að veita 
almenna vernd m.t.t. óhæðis. Ef engin eftirlits- og stjórnunarstofnun er í fyrirtæki viðskiptavinarins skal löggilti 
endurskoðandinn greina hvort stjórnarstefna viðskiptavinarins feli í sér vernd að því er varðar óhæði og hvort sérstök 
ógnun sé til staðar sem viðeigandi stjórnarstefna innan fyrirtækisins gæti ráðið bót á. Slík stefna gæti falið í sér 
starfsaðferðir innan fyrirtækis sem tryggja hlutlægt val við kaup á annarri þjónustu en endurskoðun. Löggilti 
endurskoðandinn skal einnig huga að fjölda starfsmanna hjá viðskiptavininum og hæfi þeirra. Þetta getur einkum 
skipt máli þegar meta á áhættuna sem fylgir því að taka stjórnunarlegar ákvarðanir fyrir hönd viðskiptavinarins. Þegar 
viðskiptavinurinn hefur t.d. of fátt starfsfólk getur löggilti endurskoðandinn þurft að taka sjálfur slíkar ákvarðanir án 
þess að það hafi verið ætlun hans. 

 

4.1.2. Aðild eftirlits- og stjórnunarstofnunar 

 

Eins og fram kemur í lið 4.1.1 í A-hluta ber viðskiptavinur að nokkru leyti ábyrgð á því að vernda óhæði löggilta 
endurskoðandans. Viðræður á milli löggilta endurskoðandans og eftirlits- og stjórnunarstofnunar viðskiptavinarins eru 
besta leiðin til að tengja saman verndaraðgerðir löggilta endurskoðandans og verndaraðgerðir viðskiptavinarins. Til 
að verja sjálfan sig og til að gæðatryggingarnefndin (sjá lið 4.2 í A-hluta) geti sannprófað að hann uppfylli þessa 
kröfu skal löggilti endurskoðandinn, hvenær sem það telst nauðsynlegt en a.m.k. einu sinni á ári, hefja ferlið með því 
að skrifa viðskiptavininum og bjóða honum til viðræðna um þessi mál. 

 

Upp lýs inga r  um þóknun  

 

Upplýsingar til eftirlits- og stjórnunarstofnunarinnar um fyrirkomulag á þóknun milli löggilta endurskoðandans, 
endurskoðunarfyrirtækisins og aðila að neti þess og viðskiptavinarins og eignartengdra fyrirtækja hans auðvelda 
stofnuninni að meta áhrif þess fyrirkomulags á óhæði löggilta endurskoðandans. Ef nauðsyn krefur getur eftirlits- og 
stjórnunarstofnunin krafist viðbótaraðgerða til verndar óhæði löggilta endurskoðandans. Veita skal upplýsingarnar 
reglulega en a.m.k. einu sinni á ári áður en endurskoðunarverkefni er samþykkt eða endurnýjað. Auk þess skulu 
þessar upplýsingar vera ítarlegri og umfangsmeiri en krafist er fyrir birtingu (sjá 5. þátt í A.-hluta). Einkum skulu þær 
ná til fjárhæða sem settar eru upp og samið hefur verið um, til verðgildis þjónustusamninga eða -samkomulags sem er 
ekki komið til framkvæmda, til tillagna eða tilboða í frekari þjónustuverkefni og launa sem hefur verið tekið við eða 
er vænst sem skilyrtrar þóknunar fyrir aðra þjónustu en endurskoðun (sjá lið 8.1 í B-hluta), allt sundurliðað eftir 
tegund þjónustu. 

 

4.2. Gæðatrygging 

 

Þörf er á eftirlitskerfi eða kerfi sem tryggir að löggiltir endurskoðendur uppfylli faglegar kröfur, þ.m.t. kröfur um 
óhæði. Meðal verndaraðgerða og starfsaðferða sem þarf að huga að er að allt eftirlitsumhverfið sé skilvirkt. Þar skal 
beita fagmannlegum aðferðum í málum er varða gæði og siðferði og taka tillit til þess hve mikla tryggingu reglulega 
vöktuð og vottuð eftirlitskerfi veita. Ein leið til að framfylgja kröfum um óhæði er gæðatryggingarkerfi 
aðildarríkjanna fyrir lögboðna endurskoðun. Í tilmælum framkvæmdastjórnarinnar um „gæðatryggingu lögboðinnar 
endurskoðunar í Evrópusambandinu“ er mælt með því að hafa skuli gæðaeftirlit með því hvort löggiltir 
endurskoðendur fari að meginreglum og öðrum reglum um siðferði, þ.m.t. reglur um óhæði. Þar eð 
gæðatryggingarkerfin, sem mælt er með, fela í sér opinbera umsjá geta þau einnig tekið til skilnings almennings á 
málum er varða óhæði. 

 

4.3. Heildarverndaraðgerðir löggilts endurskoðanda 

 

4.3.1. Eignarhald og yfirráð yfir endurskoðunarfyrirtækjum 

 

Nauðsyn  þess  að  s t anda  vörð  um y f i r ráð  y f i r  endurskoðunar fy r i r tæk inu  

 

Til að endurskoðunarfyrirtæki geti fengið heimild til að sinna lögboðinni endurskoðun er þess krafist, skv. ii-lið 
b-liðar 1. mgr. 2. gr. áttundu tilskipunarinnar um félagarétt, að löggiltir endurskoðendur skuli hafa yfirráð yfir meiri 
hluta atkvæðisréttar endurskoðunarfyrirtækis. Þessir aðilar skulu vera samþykktir af lögbæru yfirvaldi einhvers 
aðildarríkja ESB, þ.e. einstaklingar eða fyrirtæki sem uppfylla a.m.k. lágmarksskilyrði þeirrar tilskipunar. 
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Án frekari takmarkana myndi þetta gera endurskoðunarfyrirtækjum kleift að afla hlutafjár á hlutafjármörkuðum, 
annaðhvort með almennu eða lokuðu útboði. Í sumum aðildarríkjum er talin ástæða til að hafa verulegar áhyggjur af 
slíkri fjármögnun m.t.t. óhæðis endurskoðenda. Þau hafa því tekið upp strangari reglur um eignarhald á 
endurskoðunarfyrirtækjum (t.d. með því að leyfa að einstaklingar, sem eru ekki löggiltir endurskoðendur, megi mest 
eiga 25% eignarhlut eða með því að takmarka minnihlutaeign við þá sem eru aðilar að lögvernduðum starfsgreinum). 

 

Það er álitamál hvort það að hafa yfirráð yfir meiri hluta atkvæðisréttar nægir til að tryggja yfirráð löggiltra 
endurskoðenda yfir fyrirtækinu. Ef einn eigandi, sem er ekki endurskoðandi, hefur t.d. yfirráð yfir 49% atkvæðisréttar 
og 51% skiptist á milli margra löggiltra endurskoðenda, gæti eigandinn, sem er ekki endurskoðandi, haft yfirráð yfir 
endurskoðunarfyrirtækinu í reynd. Í þessu sambandi ber að gefa sérstakan gaum að þeirri ógnun við óhæði löggiltra 
endurskoðenda sem gæti fylgt í kjölfarið. Einnig ber að huga að nauðsynlegum verndaraðgerðum til að koma í veg 
fyrir að slíkar aðstæður skapist. Í þeim gæti t.d. falist að atkvæðisréttur eins eiganda, sem ekki væri endurskoðandi, 
væri takmarkaður við 5% eða 10% af öllum atkvæðum. Þegar aðeins fáeinir löggiltir endurskoðendur hafa yfirráð yfir 
meiri hluta atkvæðisréttar í endurskoðunarfyrirtæki getur verið heppilegt að leyfa tilteknum einstaklingum að ráða 
yfir hærra hlutfalli atkvæðisréttar en þessu. Sérstaklega getur þetta verið heppilegt ef þessir einstaklingar eru aðilar að 
lögverndaðri starfsgrein (t.d. lögmenn, lögbókendur) eða aðrir aðilar (t.d. rekstrarráðgjafar eða aðrir ráðgefandi 
fagaðilar) sem stunda störf í starfsgrein sinni innan endurskoðunarfyrirtækisins eða hjá einhverjum aðila að neti þess. 

 

Hættan á því að tengsl á milli löggilta endurskoðandans, endurskoðunarfyrirtækisins og eiganda þess, sem er ekki 
endurskoðandi, og viðskiptavinar gæti stefnt óhæði löggilta endurskoðandans í hættu skal tekin til umfjöllunar í 
samræmi við. 2. þátt í A-hluta, þar sem fram kemur til hverra kröfur um óhæði ná, og 1. og 2. þátt B-hluta, þar sem 
fjallað er um fjármálaleg og/eða viðskiptaleg tengsl sem kunna að vera á milli þeirra. 

 

4.3.2. Innra verndarkerfi endurskoðunarfyrirtækis 

 

Að því er löggilta endurskoðandann varðar skal hann fara að reglum um óhæði án tillits til þess hvort þær eru settar í 
lögum eða af eftirlitsaðilum, af fagaðilum sem hluti af innra eftirliti eða samþykktar að eigin ákvörðun 
endurskoðunarfyrirtækis sem hluti af stefnu þess. Til að tryggja að farið sé að reglum þarf löggilti endurskoðandinn 
að koma upp kerfi verndaraðgerða þar að lútandi eða — ef löggilti endurskoðandinn og endurskoðunarfyrirtækið eru 
ekki sami lögaðili — krefjast þess a.m.k. að endurskoðunarfyrirtækið geri það. 

 

S t e fna  endurskoðunar fy r i r tæk is  varðand i  óhæði  

 

Endurskoðunarfyrirtæki skal marka stefnu varðandi óhæði þar sem fram kemur hvaða starfsemi er viðunandi og 
hvaða starfsemi er óviðunandi þegar unnið er fyrir viðskiptavini endurskoðenda eða eignartengd fyrirtæki þeirra. 

 

Óháð því með hvaða hætti nákvæmar reglur um óhæði eru settar er markmiðið að ná fram viðeigandi framkvæmd og 
viðhaldi verndaraðgerða löggiltra endurskoðenda og að hvetja til áframhaldandi endurbóta á þeim. Þess vegna skal 
stefna endurskoðunarfyrirtækis varðandi óhæði vera nægilega sveigjanleg til að reglubundin endurnýjun geti farið 
fram. Skapast getur þörf á slíkri endurnýjun vegna breyttra aðstæðna og málsatvika eða þegar sjálfar kröfurnar um 
óhæði breytast vegna breyttra væntinga almennings. 

 

Mótun og skráning stefnu endurskoðunarfyrirtækis varðandi óhæði skal endurspegla starfsumhverfið á hverjum tíma 
(t.d. stærð og stjórnskipulag endurskoðunarfyrirtækisins). Þetta skal einnig endurspegla endurskoðunarumhverfið (þ.e. 
samval viðskiptavina og viðskipta endurskoðunarfyrirtækisins og annarra aðila utan þess sem eiga þátt í útvegun 
verkefna endurskoðunarfyrirtækisins). 

 

Endurskoðunarfyrirtæki verður að hafa viðeigandi stefnu og starfsaðferðir til að tryggja að viðkomandi verkefnis-
stjóra sé tilkynnt um öll önnur tengsl á milli fyrirtækisins og fyrirtækja sem eru aðilar að neti þess og 
viðskiptavinarins og eignartengdra fyrirtækja hans. Þetta felur í sér kröfu um að haft sé samráð við verkefnisstjórann 
áður en samþykkt er að taka að sér verkefni fyrir viðskiptavininn eða eignartengd fyrirtæki hans. Jafnframt er það 
skylda verkefnisstjórans að meta hvort ástæða sé til að ætla að einhver slík tengsl geti hugsanlega haft áhrif á óhæði 
löggilta endurskoðandans. Af hagnýtum ástæðum, einkum þegar um endurskoðun fyrirtækjasamsteypu er að ræða, er 
hægt að vísa þessu mati að nokkru leyti til annarra meðendurskoðenda. Til dæmis skal meðendurskoðandi í 
endurskoðunarhópnum í tilteknu landi látinn vita um öll tengsl (raunveruleg og hugsanleg) í því landi til að hann geti 
metið þau. Samt skal verkefnisstjórinn alltaf taka þátt í mati á óhæði þegar um veruleg tengsl er að ræða. Í tilvikum 
þegar eftirlits- og stjórnunarstofnun er í fyrirtæki viðskiptavinarins (sjá lið 4.1 í A-hluta), er eðlilegt að sá aðili eigi 
hlut að mati á því hvort óhæði sé ógnað. 
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Þegar aðrir aðilar en endurskoðunarfyrirtækið, samstarfsaðilar, stjórnendur og starfsmenn vinna með viðskipta-
vininum eða að endurskoðunarverkefninu (t.d. sérfræðingar sem eru undirverktakar eða fyrirtæki sem eru aðilar að 
netinu) skal stefna endurskoðunarfyrirtækisins, að því er óhæði varðar, einnig ná til nauðsynlegra krafna og 
samráðsferlis til að koma í veg fyrir að óviðunandi áhætta skapist af völdum þessara aðila að því er varðar óhæði 
löggilta endurskoðandans. 

 

Til að tryggja að samstarfsaðilar, stjórnendur og aðrir starfsmenn endurskoðunarfyrirtækis fylgi stefnu þess varðandi 
óhæði þarf fyrirtækið að kynna stefnuna á viðeigandi hátt og veita þessum einstaklingum reglulega fræðslu um hana. 
Þetta getur einnig falið í sér að upplýsa þá um viðurlög við því að fylgja ekki stefnunni. 

 

S t a r f saðfe rð i r  sem ska l  be i ta  

 

Starfsaðferðir, sem samstarfsaðilum, stjórnendum og öðrum starfsmönnum ber að beita, geta verið mismunandi eftir 
stefnu um óhæði sem endurskoðunarfyrirtæki samþykkir og eftir stærð þess. Í litlum endurskoðunarfyrirtækjum getur 
verið viðeigandi að taka óhæði til athugunar í hverju einstöku tilviki og taka síðan ákvörðun um tilteknar 
starfsaðferðir til að draga úr hættunni á því að óhæði sé ógnað. Í stórum endurskoðunarfyrirtækjum getur þó verið 
nauðsynlegt að koma á föstum starfsaðferðum til að komast að því hvort óhæði löggilta endurskoðandans sé ógnað, 
jafnvel þótt það sé einungis fræðilegur möguleiki. Til að komast að því hvort eigin hagsmunir ógni óhæði vegna 
fjárhagslegra eða viðskiptalegra tengsla getur t.d. verið nauðsynlegt fyrir slíkt endurskoðunarfyrirtæki að hafa 
gagnagrunn sem er uppfærður reglulega (þ.e. skrá yfir fyrirtæki sem takmarkanir gilda um). Slíkur gagnagrunnur 
getur veitt öllum samstarfsaðilum, stjórnendum og starfsmönnum upplýsingar um alla viðskiptavini sem, að 
uppfylltum ákveðnum skilyrðum, geta falið í sér ógnun við óhæði vegna eigin hagsmuna, . Þessi gagnagrunnur skal 
vera tiltækur öllum innan endurskoðunarfyrirtækisins sem gætu verið í aðstöðu til að hafa áhrif á niðurstöður 
lögboðinnar endurskoðunar. Rekstur verndarkerfisins útheimtir að þessir einstaklingar veiti endurskoðunarfyrirtækinu 
reglulega vissar persónuupplýsingar og upplýsingar um viðskiptavini. 

 

Einnig getur verið heppilegt fyrir endurskoðunarfyrirtæki eða net, allt eftir stærð og uppbyggingu, að koma á innri 
málsmeðferð til að tryggja að nægilegt samráð sé innan fyrirtækisins eða netsins um alla viðskiptavini sem óljóst er 
hvort ógni óhæði í verulegum mæli. Þetta samráð getur náð til reyndra samstarfsaðila sem blandast ekki í málefni 
viðskiptavinarins og sem viðkomandi ógnun við óhæði hefur ekki áhrif á. 

 

Skrán ing  óhæðismat s  

 

Megintilgangur löggilta endurskoðandans með skráningu á óhæðismati hans á tilteknum viðskiptavini er að færa 
sönnur á að matið hafi verið unnið á réttan hátt. Rétt er að slík skráning sé innifalin í endurskoðunarskjölunum. 

 

Inn ra  e f t i r l i t  með  þv í  að  f a r ið  sé  að  reg lum 

 

Eftirlit með því að óhæðisstefnu endurskoðunarfyrirtækisins sé fylgt skal vera óaðskiljanlegur hluti af gæðaeftirlits-
kerfi endurskoðunarfyrirtækisins. Stór endurskoðunarfyrirtæki geta vísað þessu verkefni til sérfræðinga gæðaeftirlits 
eða jafnvel til aðila sem eru sérfróðir um óhæði. Verið getur að þetta henti illa fyrir lítil og meðalstór 
endurskoðunarfyrirtæki sem meta venjulega óhæði sitt í hverju tilviki fyrir sig. Þau fyrirtæki skulu þó a.m.k. láta 
samstarfsaðila, sem er ekki í viðkomandi verkefnishópi, athuga hvort einstakir aðilar fylgi stefnunni. Þegar um er að 
ræða einyrkjafyrirtæki og fámenn fyrirtæki þar sem allir samstarfsmenn eru annaðhvort í verkefnishópnum eða aðild 
einhvers annars samstarfsaðila utan verkefnishópsins myndi auka óhæðisáhættuna (t.d. þegar þessi aðili veitir 
viðskiptavininum umtalsverða þjónustu, aðra en endurskoðun) skal löggilti endurskoðandinn annaðhvort leita ráða hjá 
eftirlitsstofnun starfsgreinarinnar eða fá annan löggiltan endurskoðanda til að annast athugunina. 

 

5. OPINBER BIRTING ÞÓKNUNAR 

 

Löggiltur endurskoðandi skal geta sýnt fram á að óhæði hans hafi ekki verið stefnt í hættu vegna þess að hann veitti 
viðskiptavini aðra þjónustu en endurskoðun þar sem þóknunin sem hann fékk er ekki í réttu hlutfalli við þóknun fyrir 
lögboðnu endurskoðunina. Þetta ætti einnig vera í þágu viðkomandi viðskiptavinar (sjá einnig lið 4.1.2 í A-hluta) þar 
eð það eykur tiltrú á fjárhagslegum upplýsingum sem hann birtir. Kröfur um opinbera birtingu, sem aðildarríkin setja 
fram í innlendum lögum eða fyrir tilstilli viðeigandi eftirlitsyfirvalds, skulu gera sanngjörnum og upplýstum aðila 
kleift að mynda sér skoðun á því hve mikill munur er á þóknun fyrir lögboðna endurskoðun og annarri þóknun. Til að 
aðstoða við slíkt mat skal þóknun fyrir aðra þjónustu en lögboðna endurskoðun sundurliðuð í þrjá meginflokka 
(frekari gæðatrygging, skattaráðgjöf og önnur þjónusta en endurskoðun) sem endurspegla mismunandi tegundir 
þjónustu sem hefur verið veitt. Varðandi flokkinn önnur þjónusta en endurskoðun, skal a.m.k. gefa 
lágmarksupplýsingar um veitingu þjónustu varðandi fjárhagslega upplýsingatækni, innri endurskoðun, mat, málaferli 
og ráðningarþjónustu. Einnig getur verið heppilegt að tilgreina sérstök verkefni sem eru verulegt hlutfall af tilteknum 
(undir-)flokki. 
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B. SÉRSTAKAR AÐSTÆÐUR 
 

1. FJÁRHAGSLEGIR HAGSMUNIR 
 
Hugtakið „fjárhagslegir hagsmunir“ nær vanalega yfir alla fjárhagslega hagsmuni sem löggilti endurskoðandinn 
sjálfur, endurskoðunarfyrirtæki hans eða einhver annar aðili, sem fellur undir 2. þátt í A-hluta, getur átt í fyrirtæki 
viðskiptavinarins eða einhverju af eignartengdum fyrirtækjum hans. Hugtakið felur í sér „beina“ og „óbeina“ 
fjárhagslega hagsmuni, s.s. 
 
— beina eða óbeina hlutafjáreign í fyrirtæki viðskiptavinarins eða eignartengdum fyrirtækjum þess, eða 
 
— eign eða viðskipti með verðbréf í fyrirtæki viðskiptavinarins eða eignartengdum fyrirtækjum þess, eða 
 
— lífeyrisréttindi eða aðrar bætur frá fyrirtæki viðskiptavinarins eða eignartengdum fyrirtækjum þess. 
 
Fara skal með skuldbindingar um að eiga fjárhagslega hagsmuni (t.d. samninga um öflun fjárhagslegra hagsmuna) og 
afleiður þeirra sem tengjast beint fjárhagslegum hagsmunum (t.d. hlutabréfakauprétt, framvirka samninga o.s.frv.) á 
sama hátt og fjárhagslega hagsmuni sem eru þegar fyrir hendi. 
 
Be in i r  f j á rhags leg i r  hagsmuni r  
 
Þegar aðili, sem tekur beinan þátt í vinnu við lögboðna endurskoðun (löggilti endurskoðandinn, endurskoðunar-
fyrirtækið, einstaklingur í verkefnishópnum eða innan valdbrautarinnar), á beinna fjárhagslegra hagsmuna að gæta hjá 
viðskiptavininum, á t.d. hlutabréf, skuldabréf, skuldaviðurkenningar, valrétt eða önnur verðbréf, er litið svo á að 
ógnun vegna eigin hagsmuna sé of mikil til að verndaraðgerðir geti dregið úr áhættu löggilta endurskoðandans 
varðandi óhæði svo að viðunandi sé. 
 
Í því tilviki verður löggilti endurskoðandinn annaðhvort að draga sig út úr verkefninu eða, ef einstaklingur í 
endurskoðunarfyrirtækinu á beinna hagsmuna að gæta, útiloka þann einstakling frá verkefninu. 
 
Ef samstarfsaðili í endurskoðunarfyrirtækinu eða aðili að neti þess, sem vinnur á „skrifstofu“, á fjárhagslegra 
hagsmuna að gæta í fyrirtæki viðskiptavinarins er litið svo á að eigin hagsmunir séu of miklir til að rétt sé að viðhalda 
þeim aðstæðum. 
 
Óbe in i r  f j á rhags leg i r  hagsmuni r  
 
Með hugtakinu „óbeinir fjárhagslegir hagsmunir“ er átt við aðstæður þar sem t.d. aðili sem fellur undir 2. þátt í A-
hluta hefur fjárfest í rekstrareiningum sem eru ekki viðskiptavinir en sem hafa fjárfest í fyrirtæki viðskiptavinarins 
eða í fyrirtækjum sem viðskiptavinurinn hefur einnig fjárfest í. 
 
Aðili, sem fellur undir 2. þátt í A-hluta, skal ekki hafa slíkra óbeinna, fjárhagslegra hagsmuna að gæta þegar óhæði 
hans telst verulega ógnað vegna eigin hagsmuna í tengslum við fjárhagslega aðild hans. Þetta á einkum við þegar 
óbein hlutafjáreign í fyrirtæki viðskiptavinarins gerir eða virðist gera aðila það kleift að hafa áhrif á 
stjórnarákvarðanir viðskiptavinarins (t.d. með verulegum, óbeinum atkvæðisrétti) eða þegar bein eignaraðild getur eða 
virðist geta haft áhrif á niðurstöður lögboðnu endurskoðunarinnar við einhverjar aðstæður. Óviðunandi áhætta 
varðandi óhæði getur einnig komið upp við aðstæður þar sem löggilti endurskoðandinn, eða einhver annar aðili sem 
fellur undir 2. þátt í A-hluta, gegnir hlutverki atkvæðavörslumanns sjóðs eða rekstraraðila bús sem á verðbréf í 
fyrirtæki viðskiptavinarins. Þetta gerist þó því aðeins að ekki séu gerðar neinar viðeigandi verndaraðgerðir til að draga 
úr þessari áhættu, s.s. umsjón og eftirlit rétthafa, stjórnvalda eða dómstóla. 
 
Þegar um er að ræða óbeina, fjárhagslega hagsmuni í fyrirtæki viðskiptavinarins getur hugsanleg ógnun við óhæði 
löggilta endurskoðandans vegna eigin hagsmuna hins vegar skoðast óveruleg áhætta, t.d. ef 
 
— fjárhagslegir hagsmunir eru milliliðalaust í vörslu fjárfestingarsjóðs, eftirlaunasjóðs, verðbréfasjóðs eða 

sambærilegs fjárfestingaraðila, og 
 
— aðilinn, sem á óbeinna hagsmuna að gæta, tekur ekki beinan þátt í endurskoðun hjá stjórnanda sjóðsins eða getur 

ekki haft áhrif á einstakar ákvarðanir stjórnanda sjóðsins um fjárfestingar. 
 
Y t r i  a tburð i r  
 
Ef fjárhagslegir hagsmunir hafa áunnist í kjölfar ytri atburðar (t.d. þegar um er að ræða erfðir, gjafir, samruna 
fyrirtækja eða félaga) og frekara eignarhald þeirra hagsmuna yrði veruleg ógnun við óhæði löggilta endurskoðandans 
verður að ráðstafa þeim eins fljótt og unnt er og eigi síðar einum mánuði eftir að aðilinn hefur fengið vitneskju um og 
rétt til ráðstöfunar á þessum fjárhagslegu hagsmunum. Ef hagsmunirnir eru í skráðu félagi og hafa t.d. fengist með 
erfðum skal selja hlutabréfin innan mánaðar frá því að viðkomandi aðili hefur fengið vitneskju um arfinn og rétt til að 
selja hlutabréfin í samræmi við gildandi reglur verðbréfaþings um ráðstöfun eða sölu hlutabréfa frá aðilum sem ráða 
yfir innherjaupplýsingum. 
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Þörf er á frekari verndaraðgerðum til að viðhalda óhæði löggilta endurskoðandans þar til fjárhagslegum hagsmunum 
hefur verið ráðstafað. Ef löggilti endurskoðandinn verður þess t.d. var að aðili að verkefnishópnum hafi eignast 
hlutabréf í fyrirtæki viðskiptavinarins með erfðum skal útiloka þann einstakling frá verkefnishópnum þar til 
hlutabréfin hafa verið seld. Einnig skal útiloka hann frá því að taka mikilvægar ákvarðanir sem varða lögboðna 
endurskoðun á fyrirtæki viðskiptavinarins þar til hlutabréfin hafa verið seld. 
 

Bro t  án  á se tn ings  

 

Komið getur fyrir að löggilti endurskoðandinn verði þess áskynja að einstaklingur í endurskoðunarfyrirtæki hans eigi 
fjárhagslega hagsmuni í fyrirtæki viðskiptavinarins eða einhverju af eignartengdum fyrirtækjum hans, sem almennt 
telst vera brot á kröfum um óhæði. Slík brot án ásetnings stefna ekki óhæði löggilta endurskoðandans í hættu gagnvart 
viðskiptavini að því tilskildu að löggilti endurskoðandinn 
 

— hafi tekið upp málsmeðferð sem krefst þess allir starfsmenn með fagkunnáttu gefi þegar í stað skýrslu um öll brot 
á reglum um óhæði í kjölfar kaupa, erfða eða annarrar öflunar fjárhagslegra hagsmuna í fyrirtæki viðskiptavinar 
(sjá einnig lið 4.3.2. í A-hluta), 

 

— tilkynni hlutaðeigandi einstaklingi þegar í stað að hann verði að ráðstafa fjárhagslegum hagsmunum eins fljótt og 
unnt er eftir að brot án ásetnings uppgötvast, og 

 

— gæti sérstakrar nákvæmni við athugun á viðkomandi endurskoðunarstarfi þess einstaklings. 

 

Þegar ókleift reynist að fá einstaklinginn til að ráðstafa fjárhagslegum hagsmunum ber að fjarlægja þann einstakling 
úr verkefnishópnum. Þegar annar einstaklingur en aðili að verkefnishópnum á, án ásetnings, fjárhagslegra hagsmuna 
að gæta, sem geta stefnt óhæði löggilta endurskoðandans í hættu, skal útiloka þann einstakling frá því að taka 
mikilvægar ákvarðanir sem varða lögboðna endurskoðun á fyrirtæki viðskiptavinarins. 
 

Óháð því um hvaða fjárhagslegu hagsmuni er að ræða er það fyrst og fremst verndarkerfi löggilta endurskoðandans 
(sjá lið 4.3 í A-hluta) sem skal vera því til sönnunar að ógnun við óhæði hafi greinst og verið tekið til meðferðar. Ef 
við á skal aðild eftirlits- og stjórnunarstofnunar viðskiptavinarins að þessu ferli einnig koma fram sem sönnun. Ef 
ákvarðað er um það hvort ógnunin sé veruleg eða ekki skal auk þess skrá ástæðurnar fyrir ákvörðuninni. 
 

2. VIÐSKIPTATENGSL 

 

Viðsk ip ta tengs l  

 

Viðskiptatengsl eru tengsl sem fela í sér sameiginlega hagsmuni, viðskiptalega eða fjárhagslega, milli löggilts 
endurskoðanda, endurskoðunarfyrirtækis eða einhvers annars aðila sem er í aðstöðu til að hafa áhrif á niðurstöður 
lögboðinnar endurskoðunar (aðilar sem falla undir 2. þátt í A.-hluta) annars vegar og viðskiptavinarins, fyrirtækja í 
eignartengslum við hann eða stjórnenda þeirra hins vegar. Hér á eftir fara dæmi um slík tengsl sem gætu, ef þau skipta 
endurskoðandann miklu máli eða eru utan venjubundinna viðskipta, verið ógnun vegna stuðnings, hlutdrægni eða 
þvingana: 
 

— að eiga fjárhagslegra hagsmuna að gæta í fyrirtæki um sameiginlegt verkefni með viðskiptavininum eða eiganda, 
framkvæmdastjóra eða öðrum einstaklingi í yfirstjórn fyrirtækis þess viðskiptavinar, 

 

— að eiga fjárhagslegra hagsmuna að gæta í fyrirtæki viðskiptavinar, sem er veitt önnur þjónusta en endurskoðun, 
sem hefur fjárfest í fyrirtæki viðskiptavinarins eða viðskiptavinurinn hefur fjárfest í því fyrirtæki, 

 

— að veita viðskiptavininum lán eða tryggingu fyrir áhættu viðskiptavinarins, 

 

— að fá lán hjá viðskiptavininum eða hafa fengið lán sem viðskiptavinurinn ábyrgist, 

 

— að veita framkvæmdastjóra eða öðrum einstaklingi í yfirstjórn fyrirtækis viðskiptavinarins þjónustu er þjónar 
persónulegum hagsmunum þess einstaklings, 

 

— að taka við þjónustu frá fyrirtæki viðskiptavinar eða eignartengdum fyrirtækjum hans sem varða ábyrgð, útboð, 
markaðssetningu eða sölu á verðbréfum sem endurskoðunarfyrirtækið eða aðili að fyrirtækjahópi þess gefur út. 

 

Fara skal með skuldbindingar um að mynda slík tengsl á sama hátt og tengsl sem þegar hafa verið mynduð. 
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Venjubund in  v iðsk ip t i  

 

Innan ramma venjulegrar viðskiptastarfsemi getur löggiltur endurskoðandi ekki aðeins veitt viðskiptavininum eða 
eignartengdum fyrirtækjum hans endurskoðunarþjónustu eða aðra þjónustu heldur getur hann einnig keypt vörur eða 
þjónustu af þessum fyrirtækjum. Dæmi um þetta getur verið trygginga- og bankaþjónusta, samningar um viðskiptalán 
eða kaup á skrifstofubúnaði, gagnavinnslubúnaði eða fyrirtækisbifreiðum. Ef þessi viðskipti eru milli óskyldra aðila 
(s.s. milli þriðju aðila) eru þau að jafnaði ekki ógnun við óhæði löggilta endurskoðandans (t.d. kaup á vörum sem eru 
boðnar fram með venjulegum heildsöluafslætti og eru tiltækar öllum sem eiga viðskipti við viðskiptavininn). Löggilti 
endurskoðandinn skal samt athuga vandlega hættuna á því að viðskipti, þótt þau eigi sér stað á milli óskyldra aðila, 
geta verið í svo miklum mæli að það ógni óhæði hans á þann hátt að hann yrði fjárhagslega háður, annaðhvort í reynd 
eða a.m.k. ásýnd. 
 

Það er telst ekki til eðlilegra viðskipta að taka við vörum eða þjónustu á vildarkjörum frá viðskiptavini nema verðgildi 
ávinningsins sé óverulegt. 

 

Hæt tan  á  þv í  að  óhæði  sé  ógnað  

 

Hvort líta ber á viðskiptatengsl sem verulega ógnun við óhæði löggilta endurskoðandans fer eftir því hvort sanngjarn 
og upplýstur þriðji aðili myndi telja að slík tengsl gætu haft áhrif á niðurstöður lögboðnu endurskoðunarinnar. Þess 
vegna er þörf á hlutlægum viðmiðunum til að meta mikilvægi tengslanna fyrir löggilta endurskoðandann, sem og fyrir 
viðskiptavininn. Varðandi reikningsskilin og endurskoðunarverkefnið skulu tengslin ekki valda því að löggilti 
endurskoðandinn, endurskoðunarfyrirtækið eða einhver aðili að neti þess geti haft áhrif á stjórnarákvarðanir 
viðskiptavinarins. Á hinn bóginn skulu tengslin ekki gera viðskiptavininum eða einhverju af eignartengdum 
fyrirtækjum hans það kleift að hafa áhrif á niðurstöður lögboðnu endurskoðunarinnar, hvorki í reynd né ásýnd. 
 

Óháð því um hvaða viðskiptatengsl er að ræða er það fyrst og fremst verndarkerfi löggilta endurskoðandans (sjá lið 
4.3 í A-hluta) sem skal sanna að ógnun við óhæði hafi komið í ljós og verið rannsökuð. Ef við á skal aðild eftirlits- og 
stjórnunarstofnunar viðskiptavinarins að þessu ferli einnig koma fram sem sönnun. Ef ákvarðað er um það hvort 
ógnunin sé veruleg eða ekki skal auk þess skrá ástæðurnar fyrir ákvörðuninni. 
 

Lögboð in  endurskoðunarþ jónus ta  

 

Ógnun við óhæði er talin vera of mikil til að rétt sé að leyfa löggiltum endurskoðanda, endurskoðunarfyrirtæki eða 
aðila að neti þess að veita eiganda endurskoðunarfyrirtækisins lögboðna endurskoðunarþjónustu. Þegar slíkur eigandi 
er, eða virðist vera, í þeirri stöðu að geta haft áhrif á ákvarðanatöku í endurskoðunarfyrirtækinu, sem hefur áhrif á 
endurskoðunarstarfsemi þess, er endurskoðunarþjónusta fyrir eignartengt fyrirtæki hans einnig talin ósamrýmanleg 
kröfunni um óhæði. Slíkra áhrifa getur t.d. gætt vegna þess hlutfalls atkvæða sem eigandinn hefur yfirráð yfir í 
endurskoðunarfyrirtækinu. Þeirra gæti einnig gætt vegna þess hvers eðlis staða eigandans eða fulltrúa hans er í 
endurskoðunarfyrirtækinu. Staða, sem hugsanlega gæti valdið erfiðleikum, kemur upp þegar stjórnarmaður eða 
yfirmaður er, fyrir hönd eigandans, í umsjónarnefnd endurskoðunarfyrirtækisins. Löggilti endurskoðandinn skal 
einnig huga að því hvort endurskoðunarþjónusta við þessa viðskiptavini gæti stefnt óhæði hans í hættu ef yfirmenn, 
stjórnendur eða hluthafar viðskiptavinarins hafa annaðhvort yfirráð yfir verulegum hluta atkvæðisréttar í 
endurskoðunarfyrirtækinu eða eru hins vegar, eða virðast vera, í þeirri stöðu að hafa áhrif á ákvarðanatöku í 
fyrirtækinu í málum er varða endurskoðunarverkefni þess. 
 

3. STARFSRÁÐNING HJÁ FYRIRTÆKI VIÐSKIPTAVINAR 

 

Tvö  s tö r f  og  samninga r  um lán  á  s ta r f s fó lk i  

 

Það telst vera of mikil áhætta varðandi óhæði löggilta endurskoðandans að leyfa að einstaklingur, sem fellur undir 
2. þátt í A-hluta, sem er ráðinn til starfa hjá endurskoðunarfyrirtækinu og/eða fyrirtæki sem er aðili að neti þess, sé 
einnig ráðinn í starf hjá fyrirtæki viðskiptavinarins og/eða einhverju af eignartengdum fyrirtækjum þess. Stefna og 
málsmeðferð löggilta endurskoðandans (sjá lið 4.3.2 í A-hluta) skal fela í sér hæfilegar ráðstafanir til að finna öll 
dæmi um slíka, tvöfalda starfsráðningu. 
 

Löggilti endurskoðandinn skal einnig athuga vandlega þær aðstæður þar sem einstaklingur, sem er ráðinn til starfa hjá 
endurskoðunarfyrirtæki eða fyrirtæki sem er aðili að neti þess, vinnur hjá fyrirtæki viðskiptavinarins eða einhverju af 
eignartengdum fyrirtækjum þess samkvæmt samningi um lán á starfsfólki. Samningur um lán á starfsfólki felur í sér 
að starfsmaður endurskoðunarfyrirtækisins eða nets þess vinnur að verkefni undir beinni umsjón viðskiptavinarins og 
býr ekki til neinar reikningsfærslur og vinnur engin grunngögn sem eru ekki athuguð og samþykkt af 
viðskiptavininum. Slík ráðstöfun getur verið viðunandi að því tilskildu að einstaklingurinn komist ekki í þá stöðu að 
hann geti haft áhrif á niðurstöður lögboðnu endurskoðunarinnar. Ef einstaklingur á að starfa í verkefnishópnum eftir 
að hafa lokið slíkum samningi um lán á starfsfólki skal ekki fela honum neina ábyrgð varðandi endurskoðunarstörf 
eða -starfsemi sem hann vann að eða hafði umsjón með á meðan hann var starfsmaður samkvæmt lánssamningnum 
(sjá einnig 5. þátt B-hluta hér á eftir). 
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Aði l i  að  ve rke fn i shópnum sem f ly tu r  s ig  t i l  v iðsk ip tav ina r ins  

 
Heildarverndarkerfi endurskoðunarfyrirtækisins (sjá lið 4.3 í A-hluta) skal fela í sér stefnu og starfsaðferðir sem hægt 
er að aðlaga svo að þær hæfi aðstæðum hverju sinni. Þær geta verið breytilegar eftir ólíkum þáttum, s.s.: 
 
— stöðu þess einstaklings sem yfirgefur endurskoðunarfyrirtækið (t.d. samstarfsaðili annars vegar eða yfirmaður eða 

annar sérfræðingur hins vegar), 

 
— aðstæðum sem valda því að einstaklingur yfirgefur fyrirtækið (t.d. starfslok, uppsögn, eigin ákvörðun), 

 

— stöðu þess einstaklings, sem yfirgefur endurskoðunarfyrirtækið, í fyrirtæki viðskiptavinarins (t.d. stjórnunarstaða 
eða þá staða þar sem litlir möguleikar eru á því að hafa áhrif á reikningsskilin), 

 

— því hve langur tími hefur liðið frá því að einstaklingurinn yfirgaf endurskoðunarfyrirtækið, og 
 

— hve langur tími er liðinn frá því að einstaklingurinn, sem yfirgefur fyrirtækið, veitti þjónustu sem tengist 
endurskoðunarverkefninu. 

 

A thugun  s íða r i  sams ta r f sað i l a  

 
Í þeim tilvikum þegar einstaklingur, sem yfirgefur endurskoðunarfyrirtækið, er verkefnisstjóri eða meðendurskoðandi 
skal sá meðendurskoðandi, sem framkvæmir seinni athugunina, sem krafist er, einnig taka tillit til þeirrar hættu að 
fyrri samstarfsaðilinn kynni að hafa verið undir áhrifum viðskiptavinarins við fyrri endurskoðunina. Auk þess kann 
fyrri samstarfsaðili að hafa myndað náin tengsl við aðra aðila í endurskoðunarhópnum sem gætu ógnað óhæði þeirra 
sem eru áfram í endurskoðunarhópnum. Loks getur fyrrverandi samstarfsaðili notað þekkingu sína á því 
endurskoðunar- og prófunarfyrirkomulagi sem notað er til að fara í kringum endurskoðunarfyrirmælin. 
 

Heppilegt getur verið fyrir lítil endurskoðunarfyrirtæki, sem hafa ekki tök á að láta fara fram athugun síðari 
samstarfsaðila, að láta annan löggiltan endurskoðanda gera svipaða athugun eða a.m.k. að leita ráða hjá 
eftirlitsyfirvaldi starfsgreinarinnar. 
 

4. STJÓRNUNAR- EÐA UMSJÓNARHLUTVERK Í FYRIRTÆKI VIÐSKIPTAVINAR 

 
Að taka við stjórnunar- eða umsjónarhlutverki í fyrirtæki viðskiptavinar er ekki eina hugsanlega áhyggjuefnið að því 
er varðar ógnun við óhæði vegna þvingunar og eigin athugunar. Slík ógnun getur einnig komið upp þegar 
einstaklingur, sem fellur undir 2. þátt í A-hluta, verður aðili að stjórnunar- eða umsjónarstofnun í fyrirtæki sem er 
ekki viðskiptavinur og er annaðhvort í þeirri stöðu að geta haft áhrif á viðskiptavininn eða að viðskiptavinurinn geti 
haft áhrif á hann. Í þeim tilvikum er um að ræða óviðunandi áhættu varðandi óhæði. Því ber að banna að þiggja slíkar 
stöður. 
 

Ef innlend lög krefjast þess að aðilar að starfsgrein endurskoðenda taki að sér umsjónarhlutverk í tilteknum 
fyrirtækjum verður að tryggja það með verndaraðgerðum að slíkir fagmenn hafi engum skyldum að gegna í 
verkefnishópnum. 
 

Í 2. lið 4. þætti B-hluta er það viðurkennt að fyrrverandi aðila að verkefnishópi, sem yfirgefur 
endurskoðunarfyrirtækið, hvort heldur er við starfslok eða til að taka við stöðu hjá fyrirtæki, sem er ekki 
viðskiptavinur, gæti boðist staða stjórnarmanns, án þess að starfa í fyrirtækinu, í stjórnar- eða umsjónarstofnun 
fyrirtækis viðskiptavinarins. Í þeim tilvikum þarf endurskoðunarfyrirtækið að tryggja að kröfurnar í 3. og 4. lið 3. 
þætti B-hluta séu uppfylltar. 
 

5. STARFSRÁÐNING HJÁ ENDURSKOÐUNARFYRIRTÆKI 

 
Þegar stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri í fyrirtæki viðskiptavinar flytur sig til endurskoðunarfyrirtækis er litið svo 
á að óhæði sé ógnað svo mjög við eigin athugun að ekki sé hægt að draga úr því með neinum öðrum 
verndaraðgerðum en að banna að sá einstaklingur gerist aðili að verkefnishópnum eða taki þátt í mikilvægum 
ákvörðunum varðandi endurskoðun hjá viðskiptavininum í tvö ár. Ef fyrrverandi starfsmaður viðskiptavinarins flytur 
sig til endurskoðunarfyrirtækisins er hættan á því að óhæði sé ógnað við eigin athugun háð þeim skyldum og 
verkefnum sem þessi starfsmaður hafði í fyrirtæki viðskiptavinarins og þeim skyldum og verkefnum sem hann tekur 
við í endurskoðunarfyrirtækinu. Ef fyrrverandi starfsmaður hefur t.d. samið reikninga eða metið liði í reikningsskilum 
eiga sömu verndaraðgerðir við og þegar stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri á í hlut. Ef fyrrverandi starfsmaður 
hefur hins vegar ekki verið í stjórnarstöðu í útibúi viðskiptavinarins getur þessi hætta minnkað ef starfsemi hans sem 
aðila að verkefnishópnum tengist ekki því útibúi. 
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6. AÐSTANDENDUR OG ÖNNUR PERSÓNULEG TENGSL 
 
Löggiltur endurskoðandi skal geta metið hættuna á að óhæði sé ógnað ef hann eða einhver annar aðili að 
verkefnishópnum eða innan valdbrautarinnar eða einhver samstarfsmaður á „skrifstofu“ þar sem hann sjálfur eða 
slíkur einstaklingur vinnur, á náinn aðstandanda eða hefur einhver önnur náin, persónuleg tengsl við einhvern sem 
viðmiðanirnar í a- til d-lið 1. liðar eiga við um. Mat hans á málsatvikum skal byggjast á þekkingu hans á aðstæðum 
varðandi alla viðkomandi einstaklinga í endurskoðunarfyrirtækinu eða innan nets þess. Stefna og starfsaðferðir skulu 
vera með þeim hætti að gerð sé krafa um að slíkir einstaklingar gefi upp, eftir bestu vitund, öll málsatvik eða aðstæður 
sem taka þarf tillit til og löggiltur endurskoðandi geti treyst á það. Löggilti endurskoðandinn skal meta allar slíkar 
upplýsingar, ákveða hvort einhverjar viðmiðanir eiga við og gera allar nauðsynlegar verndaraðgerðir innan eðlilegra 
tímamarka. Þetta getur falið í sér að verkefninu sé hafnað eða að einstaklingur sé útilokaður frá verkefnishópnum eða 
„skrifstofunni“. 
 
Það skal koma skýrt fram í stefnu og starfsaðferðum endurskoðunarfyrirtækisins að það er skylda einstaklinga í 
verkefnishópnum eða innan valdbrautarinnar eða á „skrifstofu“ að leggja mat á það, eftir bestu vitund, hverjir eru, eða 
gætu virst vera, nánir aðstandendur eða haft náin tengsl á annan hátt. Þeir skulu upplýsa meðendurskoðandann, sem 
ber ábyrgð á endurskoðunarverkefninu, um öll viðeigandi málsatvik eða aðstæður varðandi tiltekinn viðskiptavin. 
 
Nán i r  aðs tandendur  
 
Hugtakið „nánir aðstandendur“ er allajafna notað um foreldra, systkin, maka eða sambýlisfólk og börn og aðra á 
framfæri viðkomandi aðila. Hugtakið getur náð til annarra aðstandenda sem geta staðið fjær viðkomandi einstaklingi 
en hafa ekki endilega minni tengsl við hann, allt eftir mismunandi menningar- og félagslegu umhverfi þar sem 
endurskoðunin fer fram. Þetta geta verið fyrrverandi makar eða sambýlisfólk og makar og börn aðstandenda. 
 
Ná in  t engs l  v ið  aðra  en  aðs tandendur  
 
Erfitt er að skilgreina náin tengsl önnur en tengsl við aðstandendur en það gætu verið tengsl þar sem einhver aðili, 
sem er ekki aðstandandi, á oft eða reglulega félagsleg samskipti við aðstandendur. 
 
Bro t  án  á se tn ings  
 
Komið getur fyrir að löggiltur endurskoðandi verði þess áskynja að einstaklingur í endurskoðunarfyrirtæki hans hafi 
látið ógert, án þess að um ásetning hafi verið að ræða, að tilkynna fyrirtækinu um tengsl við aðstandendur eða önnur 
persónuleg tengsl við fyrirtæki viðskiptavinarins, sem almennt telst vera brot á kröfum um óhæði. Slík brot án 
ásetnings stefna ekki óhæði löggilta endurskoðandans í hættu gagnvart viðskiptavini að því tilskildu að löggilti 
endurskoðandinn 
 
— hafi tekið upp starfsaðferðir sem krefjast þess allir faglærðir starfsmenn tilkynni þegar í stað um öll brot á reglum 

um óhæði sem koma upp í kjölfar breytinga hjá aðstandendum þeirra eða öðrum persónulegum tengslum, vegna 
þess að nánir aðstandendur eða aðrir nákomnir aðilar (þ.e. þeir sem falla undir a- og b-lið 1. liðar hér að framan) 
taka við stöðu sem er viðkvæm m.t.t. endurskoðunar eða vegna þess að slíkir aðstandendur eða aðilar kaupa, erfa 
eða taka með öðrum hætti við verulegum fjárhagslegum hagsmunum í fyrirtæki viðskiptavinar, 

 
— fjarlægi einstaklinginn þegar í stað úr verkefnishópnum eða, ef einstaklingurinn er ekki í verkefnishópnum, 

útiloki hann frá mikilvægum ákvörðunum varðandi lögboðnu endurskoðunina hjá viðkomandi viðskiptavini. Ef 
um er að ræða verulega fjárhagslega hagsmuni skal hann láta einstaklinginn vita til að tryggja að fjárhagslegu 
hagsmununum verði ráðstafað við fyrstu hentugleika eftir að brot án ásetnings uppgötvast, og 

 
— gæti sérstakrar nákvæmni við athugun á viðkomandi endurskoðunarstarfi þess einstaklings. 
 

7. ÖNNUR ÞJÓNUSTA EN ENDURSKOÐUN 
 
7.1. Almenn atriði 
 
Óhæði  að  þv í  e r  varða r  ákva rðana töku  v iðsk ip tav ina r ins  
 
Ógnun vegna eigin athugunar telst alltaf vera of mikil til að hægt sé að leyfa að veitt sé önnur þjónusta en lögboðin 
endurskoðun, sem felur í sér að löggilti endurskoðandinn eigi hlut að einhvers konar ákvarðanatöku viðskiptavinarins, 
einhvers af eignartengdum fyrirtækjum hans eða stjórnenda slíks fyrirtækis. Þess vegna verður löggilti 
endurskoðandinn að tryggja, ef hann eða aðili að neti hans áformar að veita viðskiptavini eða einu af eignartengdum 
fyrirtækjum hans aðra þjónustu en endurskoðun, að enginn einstaklingur, sem kemur fram fyrir hönd 
endurskoðunarfyrirtækis eða aðila að neti þess, taki ákvörðun eða eigi hlut að neinni ákvarðanatöku fyrir hönd 
viðskiptavinarins, einhvers af eignartengdum fyrirtækjum hans eða stjórnenda slíks fyrirtækis. 
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Þegar ráðgjöf eða aðstoð er veitt í tengslum við einhvers konar þjónustu, sem löggilti endurskoðandinn eða 
endurskoðunarfyrirtækið veitir, skal veita viðskiptavininum, eignartengdum fyrirtækjum hans og stjórnendum slíks 
fyrirtækis tækifæri til að velja á milli sanngjarnra kosta. Þetta kemur ekki í veg fyrir að löggilti endurskoðandinn, 
endurskoðunarfyrirtækið eða einhver aðili að neti þess beini tilmælum til viðskiptavinarins. Slík ráðgjöf skal rökstudd 
með hlutlægri og gagnsærri greiningu og þess vænst að viðskiptavinurinn gaumgæfi tilmælin áður en hann tekur 
ákvörðun. Ef viðskiptavinurinn leitar eftir ráðgjöf þar sem aðeins ein lausn er möguleg vegna ákvæða í lögum eða 
reglum skal löggilti endurskoðandinn ganga úr skugga um að gögn hans séu í samræmi við þessi ákvæði (t.d. vísað til 
viðeigandi laga ásamt ráðgjöf utanaðkomandi sérfræðinga). 

 

7.2. Dæmi — greining á sérstökum aðstæðum 

 

Viðskipta- og fjármálamarkaðir eru í stöðugri þróun og upplýsingatækni breytist ört. Þessi þróun hefur verulegar 
afleiðingar að því er varðar stjórn og eftirlit. Miðað við þessar breytingar er ekki mögulegt að setja fram tæmandi skrá 
yfir allar aðstæður þar sem það gæti leitt af sér verulega ógnun við óhæði löggilts endurskoðanda að veita 
viðskiptavini aðra þjónustu en endurskoðun. Ekki er heldur mögulegt að halda skrá yfir hinar ýmsu verndaraðgerðir 
sem kunna að vera gerðar til að draga úr slíkri ógnun. Í dæmunum hér á eftir er lýst sérstökum aðstæðum sem geta 
stefnt óhæði löggilts endurskoðanda í hættu. Þar er einnig fjallað um verndaraðgerðir sem geta verið heppilegar til að 
draga úr áhættu að því er varðar óhæði að því marki sem er viðunandi í hverju tilviki. Í reynd þarf löggilti 
endurskoðandinn að meta áhrif annarra en svipaðra aðstæðna og athuga hvaða verndaraðgerðum væri hægt að beita 
með árangri gagnvart hættu að því er varðar óhæði að mati upplýsts þriðja aðila. 

 

7.2.1. Samning bókhaldsbóka og reikningsskila 

 

Mismik i l  að i ld  að  samningu  gagna  

 

Aðild löggilts endurskoðanda, endurskoðunarfyrirtækis hans, aðila að neti hans eða annarra starfsmanna að samningu 
bókhaldsbóka og reikningsskila getur verið mismikil. Í sumum tilvikum setur löggilti endurskoðandinn upp 
bókhaldsgrunn, færir bókhald og semur reikningsskil og annast lögboðna endurskoðun þessara reikningsskila. Í 
öðrum tilvikum aðstoðar löggilti endurskoðandinn viðskiptavininn við samningu reikningsskilanna á grundvelli 
prófjafnaðar, aðstoðar hann við útreikning á lokafærslum (útreikningur áfallinna liða, tapaðra viðskiptakrafna, 
afskrifta o.s.frv.). Hins vegar tekur löggilti endurskoðandinn ekki þátt í neinu bókhaldsferli. Í síðarnefnda tilvikinu 
leggur þó löggilti endurskoðandinn, sem finnur annmarka á upplýsingum sem viðskiptavinurinn hyggst leggja fram, 
fram tillögu og drög að þeim breytingum sem krafist er. Þetta er hluti af umboði lögboðnu endurskoðunarinnar og 
telst ekki vera önnur þjónusta en endurskoðun. Þótt það sé jafnan á ábyrgð stjórnenda að leggja fram reikningsskil er 
þó óalgengt að reikningsskil séu lögð fram án þess að löggilti endurskoðandinn hafi haft hönd í bagga með 
framlagningu eða samningu þeirra. 

 

Tegund  aðs toða r  og  ráðgj a fa r  

 

Fyrirtæki viðskiptavinarins og stjórnendur þess bera ábyrgð á reikningsskilum og því að færa bókhaldsbækur. Þegar 
veitt er aðstoð, sem tengist reikningshaldi, verða verndaraðgerðir löggilta endurskoðandans a.m.k. að tryggja að 
reikningsfærslur og allar forsendur fyrir þeim (t.d. matsatriði) séu komnar frá viðskiptavininum. Löggilti 
endurskoðandinn skal heldur ekki taka þátt í ákvörðunum viðskiptavinarins eða stjórnenda hans að því er varðar 
þessar færslur eða forsendur. 

 

Aðstoð löggilta endurskoðandans skal því takmarkast við að inna af hendi tæknileg eða vélræn verkefni og að veita 
ráðgjöf um aðra staðla og aðferðafræði sem viðskiptavinurinn kann að óska eftir að beita. 

 

Dæmi um aðstoð, sem getur stefnt óhæði í hættu, eru m.a. eftirfarandi: 

 

— að ákvarða eða breyta dagbókarfærslum eða flokkun reikninga eða færslna eða öðrum bókhaldsbókum án 
samþykkis viðskiptavinarins, 

 

— að heimila eða samþykkja færslur, eða 

 

— að taka saman fylgiskjöl eða grunngögn (þ.m.t. ákvarðanir um forsendur fyrir mati) eða gera breytingar á slíkum 
skjölum eða gögnum. 
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Dæmi um aðstoð, sem stefnir óhæði ekki endilega í hættu, eru m.a. eftirfarandi: 
 
— að vinna bókhaldsverkefni vélrænt, s.s. að skrá færslur sem stjórnendur viðskiptavinarins hafa þegar ákveðið 

viðeigandi reikningsflokkun fyrir, að bóka kóðaðar færslur í aðalbók viðskiptavinarins, að færa færslur, sem 
viðskiptavinurinn hefur samþykkt, yfir á prófjöfnuð viðskiptavinarins eða veita tiltekna gagnavinnsluþjónustu, 

 
— að upplýsa viðskiptavininn um gildandi reikningsskilastaðla eða matsaðferðir og viðskiptavinurinn velur þá 

aðferð sem taka skal upp. 
 
Hagsmuni r  a lmenn ings  
 
Ógnun við óhæði vegna eigin athugunar, sem kemur upp þegar löggiltur endurskoðandi aðstoðar fyrirtæki, sem varðar 
hagsmuni almennings, við samningu bókhaldsbóka eða reikningsskila, telst vera svo mikil að ekki sé hægt að draga úr 
henni með öðrum verndaraðgerðum en banni við hverri þeirri aðstoð sem gengur lengra en umboð lögboðnu 
endurskoðunarinnar segir til um (þ.e. öll aðstoð önnur en sú að gera tillögur og drög að breytingum á meðan lögboðna 
endurskoðunin stendur yfir eftir að hafa fundið annmarka á upplýsingunum sem viðskiptavinurinn hyggst setja fram). 
 
Í öllum tilvikum skal löggilti endurskoðandinn, þegar hann er beðinn að taka þátt í samningu bókhaldsbóka eða 
reikningsskila fyrir viðskiptavin, kanna vandlega hvern skilning almenningur hefur varðandi verkefni hans. Þetta 
getur farið eftir stærð og skipulagi fyrirtækis viðskiptavinarins og einnig viðskiptaumhverfinu sem viðskiptavinurinn 
starfar í, annaðhvort staðbundið, svæðisbundið eða á landsvísu. Þegar ógnunin telst vera svo mikil að almenningur 
gæti dregið óhæði hans í efa skal löggilti endurskoðandinn ekki taka að sér starfið. 
 
Neyðar t i lv ik  
 
Í neyðartilvikum getur löggiltur endurskoðandi tekið þátt í vinnslu gagnanna að því marki sem teldist ekki viðunandi 
undir eðlilegum kringumstæðum (sjá 2. og 3. lið hér að framan). Þetta gæti komið upp þegar löggilti 
endurskoðandinn, vegna ytri og ófyrirsjáanlegra atvika, er eini aðilinn sem hefur þau hjálpargögn og nauðsynlega 
þekkingu á kerfum og aðferðum viðskiptavinarins sem þarf til að geta skilað reikningshaldi og reikningsskilum á 
réttum tíma. Þær aðstæður gætu talist neyðarástand ef synjun löggilta endurskoðandans um að veita þjónustuna leiddi 
af sér alvarlega erfiðleika fyrir viðskiptavininn (t.d. að lánsheimildir yrðu dregnar til baka) eða gæti jafnvel sett 
rekstur fyrirtækisins í hættu. 
 
Í slíku neyðartilviki skal löggilti endurskoðandinn þó ekki eiga hlut að neinum endanlegum ákvörðunum og skal leita 
eftir samþykki viðskiptavinarins ef unnt er. Hann skal einnig athuga frekari verndaraðgerðir sem myndu gera honum 
kleift að lágmarka óhæðisáhættu hans. Þegar við á skal hann leita eftir viðræðum um stöðuna við eftirlits- og 
stjórnunarstofnun viðskiptavinarins og sjá til þess að þjónustan, sem hann hefur veitt, og ástæður fyrir henni, komi 
fram í samantekt í reikningsskilunum. 
 
Lögboð in  endurskoðun  sams tæðure ikn ingssk i la  fy r i r tæk ja  sem va rða  hagsmuni  a lmenn ings  
 
Þegar samstæðureikningsskil fyrirtækis, sem varða hagsmuni almennings, eru sett í lögboðna endurskoðun gætu 
skapast aðstæður sem gerðu dótturfyrirtæki slíks viðskiptavinar erfitt fyrir að komast að samkomulagi í samræmi við 
3. lið hér að framan. Hugsanlega þarf því endurskoðandi þess fyrirtækis að taka þátt í samningu reikningsskila sem 
eiga að verða hluti af samstæðureikningsskilum viðskiptavinarins. Við slíkar aðstæður er ógnun vegna eigin 
athugunar gagnvart löggiltum endurskoðanda fyrirtækis, sem varðar hagsmuni almennings, almennt ekki talin veruleg 
að því tilskildu að aðstoð við bókhald sé eingöngu af tæknilegum eða vélrænum toga eða ráðgjöf sé einungis veitt í 
formi upplýsinga (sjá 2. lið), að reikningsskil slíkra dótturfyrirtækja skipti ekki miklu máli fyrir samstæðureiknings-
skil viðskiptavinarins (hvorki aðskilið né samanlagt) og þóknun, sem endurskoðunarfyrirtækið og aðilar að neti þess 
taka við fyrir alla slíka þjónustu í heild, sé óveruleg borið saman við þóknun fyrir endurskoðun samstæðureikninga. 
 
7.2.2. Hönnun og innleiðing fjárhagslegra upplýsingatæknikerfa 
 
F j á rhags lega r  upp lýs inga r  
 
Vinna löggilts endurskoðanda felur í sér prófun á vél- og hugbúnaðarkerfum sem viðskiptavinurinn notar til úrvinnslu 
fjárhagslegra upplýsinga sem birta á í reikningsskilum hans. Ef löggiltur endurskoðandi (þ.m.t. endurskoðunar-
fyrirtæki hans, fyrirtæki sem eru aðilar að neti hans og starfsmenn þeirra) tekur þátt í hönnun og innleiðingu slíks 
fjárhagslegs upplýsingatæknikerfis (FITS) getur komið upp ógnun vegna eigin athugunar. Í fjárhagslegu upplýsing-
unum eru ekki einungis þær tölur sem koma beint fram í reikningsskilunum heldur einnig önnur gögn, raunveruleg 
eða byggð á mati, sem upplýsingarnar í reikningsskilunum byggjast á. Slíkar upplýsingar eru framleiddar annaðhvort í 
heildstæðum upplýsingatæknikerfum eða mörgum sérkerfum (t.d. kerfum fyrir bókhald, rekstrarbókhald, 
launabókhald eða reiðufjárstjórnun og einnig þeim kerfum þar sem einungis má skrá rauntölur, s.s. tiltekin 
vörugeymslu- og framleiðslustýringarkerfi o.s.frv.). 
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Mismik i l  að i ld  

 

Aðild löggilta endurskoðandans að hönnun og innleiðingu fjárhagslegra upplýsingatæknikerfa getur verið mismikil: 

 

Í sumum tilvikum eru verkefni þar sem löggilti endurskoðandinn hefur með höndum stjórn eða ábyrgð á allri hönnun 
og innleiðingu fjárhagslegra upplýsingatæknikerfa eða á rekstri slíks kerfis og þeim gögnum sem það er matað á eða 
framleiðir. Slík verkefni leiða auðsjáanlega til óviðunandi áhættu að því er varðar óhæði. 

 

Í öðrum tilvikum verður löggilti endurskoðandinn að meta nákvæmlega áhættuna sem gæti skapast varðandi óhæði 
hans í tengslum við aðild hans að hönnun og innleiðingu á kerfi viðskiptavinarins, einkum ef um hagsmuni 
almennings er að ræða. Í öllum tilvikum skal hann athuga hvort gerðar hafi verið viðeigandi verndaraðgerðir til að 
draga úr áhættu varðandi óhæði svo að hún sé innan viðunandi marka. Til dæmis getur áhættan verið innan viðunandi 
marka þegar hlutverk löggilta endurskoðandans er að veita fyrirtækjasamtökum, sem viðskiptavinurinn hefur ráðið til 
að hanna og/eða innleiða verkefni, ráðgjöf. Áhættan er einnig lítil þegar viðskiptavinurinn er lítið félag og löggilti 
endurskoðandinn er beðinn að sníða fullmótað, staðlað bókhaldskerfi að starfsemi viðskiptavinarins. Áhætta varðandi 
óhæði getur þó talist óviðunandi þegar um er að ræða hönnunarverkefni fyrir stór fyrirtæki eða fyrirtæki 
viðskiptavinar sem varða hagsmuni almennings. 

 

Hins vegar getur löggilti endurskoðandinn tekið að sér að athuga önnur kerfi fyrir viðskiptavininn. Á grundvelli 
þessarar athugunar getur viðskiptavinurinn sjálfur ákveðið hvaða kerfi hann eigi að setja upp. Slík þjónusta stefnir að 
jafnaði ekki óhæði löggilta endurskoðandans í hættu, að því tilskildu að kostnaður og ávinningur af kerfunum, sem 
eru athuguð, sé vandlega skráður og kynntur viðskiptavininum. Óhæði löggilta endurskoðandans er þó stefnt í hættu 
ef hann hefur verulegra fjárhagslegra hagsmuna að gæta (sjá 1. þátt í B-hluta) eða veruleg viðskiptatengsl (sjá 2. þátt í 
B-hluta) við einhvern af birgjum slíkra kerfa. 

 

7.2.3. Matsþjónusta 

 

Ma t sþ jónus ta  

 

Mat felur það í sér að gerð er athugun á forsendum fyrir framtíðarþróun, beitingu tiltekinnar aðferðarfræði og 
tiltekinnar tækni og samblandi af hvoru tveggja með það fyrir augum að reikna út tiltekið gildi eða nokkur gildi fyrir 
eign, skuld eða fyrirtæki í heild sinni. Forsendurnar fyrir slíku mati geta tengst túlkun á nútíð eða væntingum til 
framtíðar, þ.m.t. bæði almenn þróun og afleiðingar tiltekinna aðgerða sem viðskiptavinurinn, eða einhver í nánu 
viðskiptaumhverfi hans, hefur gripið til eða áformar. 

 

Verkefni, sem felast í að athuga eða gefa álit á matsgerð annarra (t.d. verkefni skv. 10. og 27 gr. annarrar 
tilskipunarinnar um félagarétt (77/91/EBE), 10. og 23. gr. þriðju tilskipunarinnar um félagarétt (78/855/EBE) eða 
skv. 8. gr. sjöttu tilskipunarinnar um félagarétt (82/891/EBE)) eða að safna og sannprófa gögn sem nota á við mat sem 
aðrir framkvæma (t.d. dæmigert verk sem unnið er af „tilhlýðilegri kostgæfni“ í tengslum við sölu eða kaup á 
fyrirtæki), telst ekki vera matsþjónusta samkvæmt þessari meginreglu. 

 

Mik i lvægi  og  hug lægn i  

 

Matsþjónusta, sem leiðir til mats á fjárhæðum sem, hvorki einar sér né samanlagt, skipta máli fyrir reikningsskilin, 
telst ekki skapa verulega ógnun varðandi óhæði. 

 

Forsendur fyrir mati og aðferðirnar sem er beitt eru alltaf á ábyrgð fyrirtækis viðskiptavinarins eða stjórnenda þess. 
Þess vegna er það liður í ákvarðanatökuferlinu að viðskiptavinurinn eða stjórnendur fyrirtækis hans þurfa vanalega að 
ákvarða forsendurnar fyrir matinu og ákveða aðferðirnar sem beita skal við að reikna gildið. Þetta er sérlega 
mikilvægt þegar mat, sem á að fara fram, krefst huglægni í verulegum mæli, annaðhvort í tengslum við forsendurnar, 
sem byggt er á, eða varðandi mun á aðferðum sem hægt er að beita. 

 

Við tiltekið venjubundið mat getur huglægni, sem felst í viðkomandi lið, þó verið óveruleg. Þannig er það þegar 
forsendur, sem byggt er á, eru ákvarðaðar í lögum (t.d. skatthlutfall og afskriftahlutfall við skattframtal), í öðrum 
reglum (t.d. ákvæðum um tiltekna vaxtaprósentu) eða eru almennt viðurkenndar í viðskiptaumhverfi viðskiptavinarins 
og þegar tækni og aðferðir, sem nota á, eru byggðar á almennt viðurkenndum reglum eða jafnvel fyrirskipaðar í 
lögum og reglum. Við slíkar aðstæður er ólíklegt að niðurstöður mats, sem er framkvæmt af upplýstum þriðja aðila, 
þótt þær séu ekki samhljóða, séu mismunandi svo nokkru nemi. Slíkt mat ætti þess vegna ekki að stefna óhæði 
löggilta endurskoðandans í hættu jafnvel þótt líta megi svo á að matið sjálft sé mikilvægt fyrir reikningsskilin, að því 
tilskildu að viðskiptavinurinn eða stjórnendur hans hafi a.m.k. samþykkt öll matsatriði sem skipta verulegu máli. 
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F reka r i  ve rnda raðgerð i r  

 

Sumar tegundir matsþjónustu hafa í sér fólgna óverulega huglægni. Það getur t.d. verið þjónusta þar sem þess er 
krafist að staðlaðri tækni eða stöðluðum aðferðum sé beitt eða þar sem þjónustan er athugun á matsaðferðum þriðja 
aðila en endanlega matið hefur verulega þýðingu að því er varðar reikningsskil. Í þessum tilvikum skal löggilti 
endurskoðandinn aðgæta hvort um geti verið að ræða ógnun við óhæði vegna eigin athugunar sem draga þarf úr með 
frekari verndaraðgerðum. Hægt er að taka á slíkri ógnun með því að koma á fót matshópi sem er aðskilinn frá 
verkefnishópnum og hefur aðrar skýrslugjafarleiðir. 
 

7.2.4. Þátttaka í innri endurskoðun viðskiptavinar 

 

Innri endurskoðun er mikilvægur þáttur í innra eftirlitskerfi fyrirtækisins. Í fyrirtækjum, einkum litlum og 
meðalstórum fyrirtækjum sem hafa ekki ráð á því að hafa innri endurskoðunardeild eða þar sem aðstöðu vantar fyrir 
slíka deild (t.d. aðgang að sérfræðingum í upplýsingatækni eða fjármálastjórn), getur þátttaka löggilts endurskoðanda 
í innri endurskoðun styrkt eftirlitsmöguleika stjórnenda. 
 

Ógnun vegna eigin athugunar getur þó komið upp, t.d. ef ekki eru skýr skil á milli stjórnunar og eftirlits með innri 
endurskoðun annars vegar og sjálfrar innri endurskoðunarinnar hins vegar eða ef mat löggilta endurskoðandans á 
innra eftirlitskerfi viðskiptavinarins felur það í sér að ákvarða eðli og umfang lögboðinnar endurskoðunar sem hann á 
að framkvæma. Til að komast hjá slíkri ógnun við óhæði verður löggilti endurskoðandinn, endurskoðunarfyrirtækið 
eða aðili að neti þess að geta sýnt fram á að hann eigi engan hlut að stjórnun og eftirliti með innri endurskoðun. Enn 
fremur verður löggilti endurskoðandinn, sem löggiltur endurskoðandi reikningsskila viðskiptavinarins, að geta sýnt 
fram á að hann hafi gert viðeigandi ráðstafanir til að láta athuga niðurstöður innri endurskoðunarinnar og hafi ekki 
tekið tillit til þessara niðurstaðna í ótilhlýðilega miklum mæli við ákvörðun á eðli, tímasetningu og umfangi 
endurskoðunarstarfsins. Til að tryggja að lögboðin endurskoðun löggilta endurskoðunarfyrirtækisins uppfylli tilskilda 
endurskoðunarstaðla, og að óhæði endurskoðandans sé ekki stefnt í hættu, skal meðendurskoðandi, sem hefur hvorki 
tekið þátt í lögboðnu endurskoðuninni né neinni innri endurskoðun sem getur haft áhrif á reikningsskilin, framkvæma 
viðeigandi athugun á þessum málum. 
 

Í fyrirtækjum þar sem deild innri endurskoðunar gefur skýrslu til eftirlits- og stjórnunarstofnunar fremur en til 
stjórnenda sjálfra hefur innri endurskoðunin það hlutverk að vera til fyllingar lögboðnu endurskoðuninni. Þess vegna 
má líta á hana sem sérstakan þátt innan ramma stjórnunar í fyrirtækinu. Ef löggilti endurskoðandinn er beðinn að 
sinna innri endurskoðun við þessar aðstæður verður hann samt að geta sýnt fram á það að hann hafi metið ógnun við 
óhæði sitt nægilega vel og beitt öllum nauðsynlegum verndaraðgerðum. 
 

7.2.5. Vinna við lausn deilumála fyrir hönd viðskiptavinar 

 

Ógnun  vegna  s tuðn ings  og  e ig in  a thugunar :  

 

Við tilteknar aðstæður aðstoðar löggilti endurskoðandinn, endurskoðunarfyrirtækið, rekstrareining innan nets eða 
samstarfsaðili, stjórnandi eða starfsmaður viðskiptavininn við lausn deilumála eða í málaferlum. 

 

Vanalega er litið svo á að löggiltur endurskoðandi, sem kemur fram fyrir hönd viðskiptavinarins við lausn deilumála 
eða í málaferlum, taki að sér hlutverk, sem er ósamrýmanlegt þeirri skyldu löggilts endurskoðanda að setja fram 
hlutlægt álit á reikningsskilum. Við þessa ógnun vegna stuðnings bætist ógnun vegna eigin athugunar þegar aðstoð í 
málaferlum leggur löggilta endurskoðandanum einnig þær skyldur á herðar að meta möguleika viðskiptavinar hans á 
því að vinna málið ef það getur haft áhrif á þær fjárhæðir sem eiga að koma fram í reikningsskilunum. Löggiltur 
endurskoðandi, sem tekur þátt í málaferlum, verður þess vegna að taka tillit til mikilvægis bæði ógnunar vegna 
stuðnings og ógnunar vegna eigin athugunar. 
 

Ógnun vegna stuðnings eykst þegar löggilti endurskoðandinn, endurskoðunarfyrirtækið eða fyrirtæki, sem er aðili að 
neti, tekur virkan þátt í að leysa deilumál eða í málaferlum fyrir hönd viðskiptavinarins. Minni líkur eru á því að þessi 
ógnun verði veruleg ef löggilti endurskoðandinn er aðeins skyldugur til að bera vitni fyrir dómstóli í máli sem 
viðskiptavinurinn er aðili að. 
 

Þegar löggiltur endurskoðandi tekur tiltölulega virkan þátt fyrir hönd viðskiptavinarins geta einnig komið upp aðrar, 
sérstakar aðstæður sem venjulega eru ekki taldar stefna óhæði hans í hættu. Slíkar aðstæður geta falið það í sér að 
hann sé í forsvari fyrir viðskiptavininn fyrir dómstóli eða gagnvart skattyfirvöldum þegar um er að ræða skattamál. 
Þær geta einnig falið í sér ráðgjöf til viðskiptavinarins og að verja sérstaka reikningsskilaaðferð við aðstæður þar sem 
yfirvald, eftirlitsyfirvald í verðbréfaviðskiptum eða skoðunarnefnd í aðildarríki eða önnur áþekk, evrópsk eða 
alþjóðleg stofnum rannsakar reikningsskil viðskiptavinar löggilta endurskoðandans. Hverjar sem aðstæðurnar eru skal 
löggilti endurskoðandinn greina sérstakar aðstæður í hverju einstöku tilviki og hvern þátt hann á í þeim til að meta 
það nákvæmlega hvort um er að ræða verulega áhættu fyrir óhæði hans. 
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Mik i lvægi  og  hug lægn i  

 

Þótt viðskiptavini sé veitt lögfræðiþjónusta í tengslum við lausn deilumála eða í málaferlum veldur það því ekki að 
jafnaði að óhæði sé ógnað í verulegum mæli þegar þessi þjónusta felur í sér mál sem sanngjarn og upplýstur þriðji 
aðili telur að hafi engin veruleg áhrif á reikningsskilin. 

 

Málflutningur fyrir viðskiptavininn er í eðli sínu huglæg athöfn en mismunandi er hve huglægnin er mikil eftir því 
hvers eðlis málareksturinn er. Á meðan endurskoðun stendur yfir getur löggilti endurskoðandinn vanalega valið um 
hvort hann metur niðurstöður dómsmáls sjálfur eða treystir á mat utanaðkomandi lögmanns á vegum 
viðskiptavinarins. Hve mikil huglægnin er fer í báðum tilvikum eftir þáttum eins og hæfni lögmannsins, því hvort 
hann fer að siðareglum lögmanna og eftir fyrirliggjandi sönnunargögnum fremur en því hvort lögmaðurinn er 
starfsmaður endurskoðunarfyrirtækisins eða lögmannsstofu þriðja aðila. 

 

Varðandi lagalega stöðu þar sem auðvelt er að áætla niðurstöður dómsmáls út frá fyrirliggjandi sönnunargögnum 
skulu áætlaðar fjárhæðir, sem málaferli hafa áhrif á, ekki leiða af sér verulegan mun á þjónustu 
endurskoðunarfyrirtækis og lögfræðistofu þriðja aðila (t.d. málaferli varðandi ráðningarsamninga við starfsmenn og 
tiltekin skattamál). 

 

Á hinn bóginn gætu komið upp aðstæður sem fela í sér verulegra huglægni. Þær aðstæður gætu skapast að ómögulegt 
sé að meta sönnunargögn á hlutlægan hátt vegna þess hvers eðlis viðskiptatengsl milli löggilta endurskoðandans og 
viðskiptavinarins eru (t.d. persónuleg aðild fyrrverandi eða núverandi stjórnenda, stjórnarmanna, sem starfa ekki 
jafnframt í fyrirtækinu, eða hluthafa). Í þeim tilvikum skal löggilti endurskoðandinn tryggja að hann eigi ekki hlut að 
aðgerðum viðskiptavinarins í málaferlum nema í minni háttar málum sem ekki telst líklegt að hafi veruleg áhrif á 
reikningsskilin. 

 

F reka r i  ve rnda raðgerð i r  

 

Í tilvikum, sem falla ekki undir 2. lið, skal löggilti endurskoðandinn aðgæta hvort ennþá sé um að ræða ógnun við 
óhæði sem draga þarf úr með frekari verndaraðgerðum. Komast má hjá því að verkefnishópur, sem vinnur að 
endurskoðun, blandist inn í málaferli með því að koma á fót mismunandi verkefnishópum með mismunandi 
skýrslugjafarleiðum fyrir lögboðnu endurskoðunina og lögfræðiþjónustuna sem tengist málaferlunum. 

 

7.2.6. Ráðning yfirstjórnar 

 

Löggiltur endurskoðandi, sem er beðinn að aðstoða viðskiptavin við að ráða starfsmann í yfirmanns- eða lykilstöðu, 
skal í fyrsta lagi meta hvort óhæði starfsmannsins kunni að verða ógnað, t.d. vegna þeirrar stöðu sem honum er ætlað 
að gegna og þess hvers konar aðstoð hann á að veita. Þörfin á nákvæmu mati er mest þegar aðilinn, sem er ráðinn, 
mun að líkindum gegna mikilvægu hlutverki í fjármálastjórn fyrirtækis viðskiptavinarins og því hafa reglulega 
samband við löggilta endurskoðandann. Ógnun við óhæði vegna eigin hagsmuna og vinfengis getur þó einnig komið 
upp við aðrar starfsráðningar. 

 

Varðandi það hvers konar aðstoð óskað er eftir felur viðunandi þjónusta t.d. í sér athugun á faglegu hæfi allmargra 
umsækjenda og hlutlægt álit á því hve vel þeir henta í stöðuna. Önnur viðunandi þjónusta gæti verið að leggja fram 
úrtakslista umsækjenda til að veita viðtal, að því tilskildu að listinn sé gerður samkvæmt viðmiðunum 
viðskiptavinarins en ekki samkvæmt eigin áliti löggilta endurskoðandans. Í báðum tilvikum þarf að gæta þess að það 
álit sem er gefið á umsækjandanum hafi ekki óeðlileg áhrif á ákvörðun viðskiptavinarins. Ef löggilti endurskoðandinn 
ákveður að hann geti ekki veitt þá aðstoð sem beðið er um án þess að hafa áhrif, beint eða óbeint, á ákvörðun 
viðskiptavinarins um það hvaða umsækjandi verði ráðinn skal hann ekki veita aðstoðina. 

 

8. ÞÓKNUN FYRIR ENDURSKOÐUN OG AÐRA ÞJÓNUSTU 

 

8.1. Skilyrt þóknun 

 

Samkomulag  um þóknun  

 

Lögboðin endurskoðun sem er unnin í þágu almennings hentar, eðli sínu samkvæmt, illa til að komast að 
samkomulagi um þóknun þar sem laun löggilta endurskoðandans eru annaðhvort háð árangurstölum sem 
viðskiptavinurinn setur eða niðurstöðum endurskoðunarinnar sjálfrar. Þóknun fyrir endurskoðun, sem er ákveðin af 
dómstóli eða stjórnarstofnun, er ekki skilyrt þóknun. 
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Samkomulag  um þóknun  fyr i r  að ra  þ jónus tu  en  endurskoðun  

 

Ógnun við óhæði löggilts endurskoðanda vegna eigin hagsmuna, eigin athugunar og stuðnings getur einnig komið 
upp þegar þóknun fyrir önnur verk en endurskoðun er skilyrt. Þetta gildir um hvers konar skilyrt samkomulag á milli 
löggilta endurskoðandans, endurskoðunarfyrirtækisins eða rekstrareiningar innan nets þess og fyrirtækis 
viðskiptavinarins eða einhvers af eignartengdum fyrirtækjum þess. Þegar þóknun er skilyrt felur það t.d. í sér að 
þóknunin er á einhvern hátt háð framvindu eða niðurstöðum verkefnisins eða að fyrirtæki viðskiptavinarins (eða 
eignartengd fyrirtæki þess) nái fram tilteknum árangurstölum. 

 

Til að meta það í hve miklum mæli samkomulag um skilyrta þóknun er ógnun við óhæði löggilta endurskoðandans og 
hvort hæfilegar verndaraðgerðir séu til staðar skal löggilti endurskoðandinn m.a. athuga: tengslin á milli þeirrar 
starfsemi sem greiða á skilyrta þóknun fyrir og endurskoðunarvinnu, yfirstandandi eða í framtíðinni, á hvaða bili 
þóknun geti hugsanlega verið og á hvaða grunni skuli reikna hana. 

 

Við framkvæmd þessa mats skal löggilti endurskoðandinn m.a. huga að því hvort fjárhæð skilyrtrar þóknunar sé 
ákveðin beint út frá mati á verðgildi eignar eða viðskipta (t.d. hlutfall af kaupverði) eða fjárhagsstöðu (t.d. aukningar 
á markaðsverðmæti), en mæling á því fer síðan í endurskoðun og könnun á því hvort þetta eykur ógnun vegna eigin 
hagsmuna svo að óviðunandi sé. Á hinn bóginn kemur ógnun við óhæði almennt ekki upp við aðstæður þar sem engin 
bein tengsl eru á milli reiknigrunns skilyrtu þóknunarinnar (t.d. byrjunarlauna nýs starfsmanns þegar 
ráðningarþjónusta er veitt) og þýðingarmikils þáttar í endurskoðunarverkefninu. Þegar eftirlits- og stjórnunarstofnun 
er til staðar skal löggilti endurskoðandinn upplýsa hana um samkomulag um skilyrta þóknun í samræmi við 
meginreglurnar sem eru settar fram í lið 4.1.2. í A-hluta. 

 

8.2. Tengsl á milli heildarþóknunar og heildartekna 

 

Það er augljóslega ógnun við óhæði löggilta endurskoðandans vegna eigin hagsmuna ef hann er um of háður þóknun 
eins viðskiptavinar eða eins hóps viðskiptavina fyrir endurskoðun eða önnur störf. Löggilti endurskoðandinn eða 
endurskoðunarfyrirtækið þarf ekki einungis að forðast að verða fjárhagslega háð á þann hátt heldur þarf það einnig að 
athuga vandlega hvort veruleg ógnun við óhæði gæti skapast ef svo virtist. 

 

Að  v i rðas t  f j á rhags lega  háður  

 

Löggilti endurskoðandinn, endurskoðunarfyrirtækið eða net getur litið út fyrir að vera fjárhagslega háð einum 
viðskiptavini eða hópi viðskiptavina ef heildarþóknunin, sem það fær eða reiknar með að fá frá þeim viðskiptavini 
eða hópi viðskiptavina fyrir endurskoðun og önnur störf, verður óeðlilega hátt hlutfall af heildartekjum. Almennur 
skilningur á þessu óeðlilega hlutfalli fer eftir mismunandi þáttum innan endurskoðunarumhverfisins. Til dæmis getur 
það farið eftir stærð fyrirtækisins, hvort það er gróið eða nýstofnað, hvort starfsemin er staðbundin, á landsvísu eða 
alþjóðleg og almennu ástandi í viðskiptum á mörkuðum þar sem það starfar. 

 

Löggilti endurskoðandinn verður að skoða þessar aðstæður vandlega þegar hann metur mikilvægi ógnunar vegna 
eigin hagsmuna gagnvart því hvernig óhæði hans virðist vera háttað. Fara skal fram greining á allri þóknun sem hefur 
fengist fyrir endurskoðun og aðra þjónustu frá tilteknum viðskiptavini eða hópi viðskiptavina samanborið við 
heildartekjur fyrirtækisins eða netsins og einnig viðeigandi fjárhæðir sem búist er við að fáist á yfirstandandi 
reikningsskilatímabili fyrirtækisins eða netsins. Ef þessi greining bendir til þess að viðkomandi aðili sé háður 
viðskiptavininum og þörf sé á verndaraðgerðum skal meðendurskoðandi, sem hefur ekki veitt viðskiptavininum neina 
endurskoðunarþjónustu eða aðra þjónustu, framkvæma athugun á endurskoðunarstarfi og öðrum störfum sem skipta 
máli og hafa verið unnin fyrir viðskiptavininn og veita ráðgjöf eftir þörfum. Við athugunina skal einnig taka tillit til 
alls endurskoðunarstarfs og annarra starfa sem hefur verið samið um eða boðið í. Ef efasemdir halda áfram eða enginn 
slíkur samstarfsaðili er tiltækur vegna smæðar fyrirtækisins skal löggilti endurskoðandinn leita eftir ráðgjöf hjá 
eftirlitsstofnun starfsgreinarinnar eða fá annan löggiltan endurskoðanda til að framkvæma athugun. 
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Önnur  t engs l  vegna  þóknunar  

 

Löggilti endurskoðandinn skal einnig athuga hvort það séu, eða virðist vera, annars konar tengsl vegna þóknunar á 
milli eins viðskiptavinar eða hóps viðskiptavina og hans sjálfs eða endurskoðunarfyrirtækisins sem gætu valdið ógnun 
við óhæði vegna eigin hagsmuna. Til dæmis gæti meðendurskoðandi á skrifstofu eða í útibúi talist vera háður þóknun 
frá tilteknum viðskiptavini ef mestöll þjónusta þeirrar skrifstofu er veitt í þágu viðskiptavinarins eða ef sami 
einstaklingur ber ábyrgð á því að selja endurskoðandanum bæði endurskoðunarþjónustu og aðra þjónustu. Til að 
draga úr slíkri ógnun vegna eigin hagsmuna getur endurskoðunarfyrirtæki breytt innra skipulagi sínu og ábyrgð 
tiltekinna einstaklinga eða, ef við á, átt viðræður við eftirlits- og stjórnunarstofnun viðskiptavinarins um það á hvern 
hátt skuli veita þjónustuna og fá greitt fyrir hana. 

 

Óhæði getur einkum verið stefnt í hættu þegar verulegur hluti þóknunar fæst fyrir að veita viðskiptavininum eða 
eignartengdum fyrirtækjum hans aðra þjónustu en endurskoðun. Löggilti endurskoðandinn skal þess vegna meta hve 
mikil áhættan er varðandi þetta. Einkum skal hann athuga hvers konar þjónusta, önnur en endurskoðun, er veitt, 
mismunandi þóknun fyrir endurskoðunarverk og önnur verkefni og hve mikill hlutur hvors um sig er í heildarþóknun 
endurskoðunarfyrirtækisins eða nets þess. Ef greiningin bendir til þess að þörf sé á verndaraðgerðum, einkum þegar 
þóknun fyrir aðra þjónustu en endurskoðun er meiri en þóknun fyrir endurskoðun, skal meðendurskoðandi, sem hefur 
hvorki unnið við endurskoðun né önnur störf fyrir viðskiptavininn, framkvæma athugun á því starfi sem hefur verið 
unnið fyrir viðskiptavininn og veita ráðgjöf eftir þörfum. 

 

8.3. Gjaldfallin þóknun 

 

Ógreidd þóknun fyrir endurskoðun eða önnur störf gætu virst vera lán í reynd frá löggilta endurskoðandanum til 
viðskiptavinarins. Þetta gæti ógnað óhæði löggilta endurskoðandans á þann hátt að það sköpuðust sameiginlegir, 
fjárhagslegir hagsmunir með viðskiptavininum. Í þeim tilvikum verður löggilti endurskoðandinn að meta hve mikil 
ógnunin er og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir. Það gæti falið í sér að veita öllum viðeigandi þriðju aðilum 
upplýsingar um það hve miklir þessir hugsanlegu, sameiginlegu hagsmunir séu. Þegar löggilti endurskoðandinn er 
endurskoðunarfyrirtæki getur annar meðendurskoðandi, sem hefur ekki tekið þátt í neinni þjónustu við 
viðskiptavininn, athugað aðstæður. Þegar um er að ræða einyrkja eða samstarf fárra aðila þar sem allir 
meðendurskoðendur hafa tekið þátt í starfi fyrir viðskiptavininn skal löggilti endurskoðandinn annaðhvort leita ráða 
hjá eftirlitsstofnun starfsgreinarinnar eða fá annan löggiltan endurskoðanda til að annast athugun. 

 

8.4. Verðlagning 

 

Löggiltur endurskoðandi verður að geta sýnt fram á að þóknunin, sem hann tekur fyrir endurskoðunarstarf, sé eðlileg, 
einkum ef hún er miklu lægri en sú þóknun sem forveri hans hefur tekið fyrir verkið eða tilgreint verð hjá öðrum 
fyrirtækjum sem bjóða í verkið. Hann verður líka að geta sýnt fram á að þóknun, sem er tilgreind fyrir endurskoðun, 
sé ekki háð væntingum um aðra þjónustu en endurskoðun og að viðskiptavinurinn hafi ekki, við samningaviðræður 
um þóknun fyrir yfirstandandi endurskoðun, verið blekktur að því er varðar reiknigrunn þóknunar fyrir endurskoðun 
og aðra þjónustu í framtíðinni Löggilti endurskoðandinn skal hafa ákveðið stefnu og starfsaðferðir til að geta sýnt 
fram á að þóknun hans sé í samræmi við þessar kröfur. Þegar um er að ræða lögboðna endurskoðun fyrirtækja, sem 
varða hagsmuni almennings, skal löggilti endurskoðandinn leita eftir viðræðum við eftirlits- og stjórnunarstofnunina 
um reiknigrunn þóknunar fyrir endurskoðunina. 

 

9. MÁLAFERLI 

 

Ekki er mögulegt að tilgreina nákvæmlega í hverju einstöku tilviki hvenær það er orðið óheppilegt fyrir löggiltan 
endurskoðanda að halda áfram sem endurskoðandi viðskiptavinar en taka ber tillit til eftirfarandi viðmiðana: 

 

— ef viðskiptavinur staðhæfir að annmarkar séu á lögboðinni endurskoðun og löggilti endurskoðandinn telur líklegt 
að málinu verði stefnt fyrir dóm skal löggilti endurskoðandinn fyrst ræða það sem liggur til grundvallar 
staðhæfingunum við eftirlits- og stjórnunarstofnun fyrirtækis viðskiptavinarins eða, ef slík stofnun er ekki til 
staðar, við eftirlitsstofnun starfsgreinar sinnar. Ef þetta staðfestir það álit að líklega verði málinu stefnt fyrir dóm 
skal endurskoðandinn — að teknu tilliti til ákvæða í landslögum — segja upp starfinu, 
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— ef löggilti endurskoðandinn heldur því fram að sitjandi framkvæmdastjórn fyrirtækis viðskiptavinarins hafi beitt 
svikum eða blekkingum ákvarðast áhættan varðandi óhæði, og ákvörðunin um hvort hann eigi að segja upp 
starfinu eða ekki, einnig af verndaraðgerðum, s.s. viðræðum um alla viðeigandi þætti málsins við eftirlits- og 
stjórnunarstofnun viðskiptavinarins eða, ef slík stofnun er ekki fyrir hendi, við eftirlitsstofnun starfsgreinar 
löggilta endurskoðandans (Í sumum löndum er þó óhæði löggilta endurskoðandans verndað í landslögum í málum 
sem varða meinta sviksemi og þess krafist að löggilti endurskoðandinn gefi skýrslu um þá sviksemi sem 
uppgötvast til innlends yfirvalds og haldi áfram endurskoðunarstarfi sínu fyrir hönd þess yfirvalds sem gætir 
hagsmuna almennings innanlands. Löggilti endurskoðandinn skal ávallt hugleiða þann möguleika að leita 
aðstoðar lögfræðings að teknu tilhlýðilegu tilliti til ábyrgðar hans gagnvart hagsmunum almennings.), 

 
— þegar málsókn er hótað eða hún hafin í tengslum við aðra þjónustu en endurskoðun vegna fjárhæða sem skipta 

ekki meginmáli fyrir löggilta endurskoðandann eða viðskiptavininn (t.d. kröfur vegna deilna um gerð reikninga 
fyrir þjónustu eða niðurstöður ráðgjafarþjónustu) stefnir það ekki óhæði löggilta endurskoðandans í hættu. 

 
10. YFIRMENN SEM HAFA STARFAÐ LENGI HJÁ VIÐSKIPTAVINI 

 
Þegar draga þarf úr því að óhæði löggilts endurskoðanda, sem er endurskoðandi fyrirtækis sem varðar hagsmuni 
almennings, sé ógnað vegna vinfengis eða trausts er ekki hægt að láta aðrar verndaraðgerðir koma í stað kröfunnar um 
að skipta um verkefnisstjóra og aðra meðendurskoðendur sem gegna lykilhlutverki í verkefnishópnum innan hæfilegs 
tíma. 
 
Löggilti endurskoðandinn skal einnig huga að hættunni á að óhæði hans sé ógnað vegna langvarandi aðildar annarra 
aðila að verkefnishópnum, þ.m.t. yfirmenn, sem hafa starfað við endurskoðun fyrirtækja sem eru sameinuð í 
samstæðureikningsskilum viðskiptavinarins, og vegna samsetningar hópsins sjálfs. Hann skal beita verndaraðgerðum, 
s.s. að skipta um starfsfólk og gera ráðstafanir samkvæmt gæðatryggingarkerfi endurskoðunarfyrirtækisins til að 
leitast við að tryggja eðlilegan framgang verkefnisins án þess að óhæði hans sjálfs sé stefnt í hættu. 
 
Komið geta upp aðstæður þar sem ekki er mögulegt, eða væri ekki nægilega góð verndaraðgerð, að skipta um 
verkefnisstjóra eða aðra meðendurskoðendur sem gegna lykilhlutverki vegna smæðar endurskoðunarfyrirtækisins. 
Þetta gildir t.d. um starfsemi einyrkja eða þegar dagleg samskipti afmarkaðs hóps meðendurskoðenda eru of náin. Við 
slíkar aðstæður skal löggilti endurskoðandinn tryggja að aðrar verndaraðgerðir séu gerðar innan hæfilegra tímamarka. 
Slíkar verndaraðgerðir geta falist í því að láta fara fram utanaðkomandi gæðaathugun á endurskoðunarstarfinu eða 
a.m.k. leita eftir ráðgjöf eftirlitsstofnunar starfgreinarinnar. Ef ekki finnast hæfilegar verndaraðgerðir skal löggilti 
endurskoðandinn vega og meta hvort heppilegt sé að hann haldi endurskoðunarstarfinu áfram. 
 
Ef skipt er um starfsmann í verkefnishópnum vegna þess hve lengi hann hefur starfað við tiltekna endurskoðun eða 
vegna þess að óhæði hans er ógnað vegna vinfengis eða trausts sem tengist starfinu skal sá einstaklingur ekki koma 
aftur til starfa í starfshópnum fyrr en a.m.k. tveimur árum eftir að hann var fluttur þaðan. 
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Viðbætir 
 

ATRIÐASKRÁ 
 
Eignartengt fyrirtæki a) endurskoðunarfyrirtækis: fyrirtæki í skilningi 1., 2. og 3. mgr. 41. gr. sjöundu 

tilskipunarinnar um félagarétt (83/349/EBE), 
b) viðskiptavinar: fyrirtæki í skilningi 1., 2. og 3. mgr. 41. gr. sjöundu 

tilskipunarinnar um félagarétt (83/349/EBE) sem krafist er að myndi samstæðu
með viðskiptavininum í samstæðureikningsskilum sem eru samin í samræmi
við sjöundu tilskipunina eða — í tilvikum þar sem sjöunda tilskipunin um 
félagarétt gildir ekki — krafist er að sé hluti af samstæðu þar sem kröfur þeirrar 
tilskipunar gilda. 

Með fyrirvara um a- og b-lið falla öll fyrirtæki undir hugtakið „eignartengt fyrir-
tæki“ sem eru tengd öðrum fyrirtækjum með sameiginlegu eignarhaldi, yfirráðum 
eða stjórn, óháð því hvaða rekstrarform þau hafa að lögum.  

Gæðatrygging Mat eða rannsókn löggilts endurskoðanda á viðfangsefni, sem er á ábyrgð annars
aðila, samkvæmt skilgreindum, heppilegum viðmiðunum í því skyni að setja fram 
niðurstöður sem veita viðskiptavininum ákveðna tryggingu að því er varðar
viðfangsefnið. 

Viðskiptavinur Félag eða fyrirtæki, þar sem lögboðin endurskoðun skal gerð á árlegum
reikningsskilum, eða móðurfyrirtæki í skilningi 1. mgr. sjöundu tilskipunarinnar um 
félagarétt (83/349/EBE) þar sem samstæðureikningar falla undir kröfuna um
lögboðna endurskoðun. 

Endurskoðunarfyrirtæki Skipulagseining — vanalega lögformleg — sem framkvæmir lögboðna endur-
skoðun (þ.e. einyrki, sameignarfélag eða félag faglærðra endurskoðenda). 
Endurskoðunarfyrirtækið og löggilti endurskoðandinn, sem er tilnefndur til að
framkvæma lögboðnu endurskoðunina, getur verið sami lögaðili en þarf ekki að
vera það (t.d. þegar einstaklingur, sem er aðili að sameignarfélagi, er tilnefndur sem 
löggiltur endurskoðandi telst sú starfsemi vera endurskoðunarfyrirtæki). 

Meðendurskoðandi Faglærður endurskoðandi í endurskoðunarfyrirtæki eða innan nets þess sem er
samþykktur aðili í skilningi 1. mgr. 2. gr. áttundu tilskipunarinnar um félagarétt (= 
löggiltur endurskoðandi) og tekur að sér, sem einstaklingur, mesta ábyrgð á því
endurskoðunarstarfi sem unnið er við lögboðna endurskoðun. Hann hefur venjulega
heimild til að gefa áritun endurskoðanda fyrir hönd endurskoðunarfyrirtækisins sem
annast lögboðnu endurskoðunina Hann getur einnig verið hluthafi, eigandi eða 
yfirmaður endurskoðunarfyrirtækisins. 

Endurskoðunarhópur Allir faglærðir endurskoðendur sem, óháð lagalegum tengslum sínum við löggilta
endurskoðandann eða endurskoðunarfyrirtækið, eru tilnefndir til að vinna við sér-
stakt endurskoðunarverkefni, s.s. meðendurskoðendur, stjórnendur endurskoðunar-
verkefnisins og starfsmenn sem vinna við endurskoðunina. 

Valdbraut Allir aðilar sem bera beina ábyrgð á umsjón, stjórnarstörfum, launagreiðslum eða 
öðrum umsjónarverkefnum, annaðhvort gagnvart meðendurskoðanda í endur-
skoðunarhópnum eða gagnvart starfinu við lögboðna endurskoðun á skrifstofunni,
innanlands, svæðisbundið eða alþjóðlega. Undir þetta falla allir samstarfsaðilar,
yfirmenn og hluthafar sem geta framkvæmt, athugað eða haft bein áhrif á mat á 
árangri meðendurskoðanda í endurskoðunarhópnum eða á annan hátt ákvarðað laun
vegna aðildar þeirra að endurskoðunarstarfinu. 

Verkefnisstjóri Meðendurskoðandi sem ber endanlega ábyrgð á lögboðinni endurskoðun hjá 
tilteknum viðskiptavini, sem samræmir vinnu endurskoðunarhópsins og faglærðra
starfsmanna úr öðrum starfsgreinum, gengur úr skugga um að þessi vinna sé í
samræmi við gæðaeftirlit og, ef við á, samræmir allt lögboðið endurskoðunarstarf
innan netsins, sem tengist lögboðinni endurskoðun, einkum samstæðureikninga þar
sem ólíkir meðendurskoðendur bera ólíka ábyrgð á endurskoðun rekstrareininganna
sem á að gera samstæða. 

Verkefnishópur Allir aðilar sem, án tillits til lagalegra tengsla þeirra við löggilta endurskoðandann 
eða endurskoðunarfyrirtækið, eiga beina aðild að samþykkt og framkvæmd
tiltekinnar, lögboðinnar endurskoðunar. Undir þetta fellur endurskoðunarhópurinn,
faglærðir starfsmenn, ráðnir til starfans eða undirverktakar úr öðrum starfsgreinum, 
sem koma að endurskoðunarstarfinu (t.d. lögfræðingar, tryggingafræðingar,
sérfræðingar í skattamálum, sérfræðingar á sviði upplýsingatækni og sérfræðingar í
fjármálastjórn) og þeir sem hafa með höndum gæðaeftirlit eða beina umsjón með
endurskoðunarverkefninu. 
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Eftirlits- og stjórnunarstofnun Stofnun eða hópur aðila sem er hluti af eftirlits- og stjórnunarkerfi fyrirtækis 
viðskiptavinarins sem gegnir því hlutverki að fylgjast með stjórnendum sem
fjárvörsluaðili fyrir fjárfesta og, ef þess er krafist í landslögum, fyrir aðra 
hagsmunaðila, s.s. starfsmenn, og sem í eru, eingöngu eða að hluta til, aðrir
einstaklingar en framkvæmdastjórnin, s.s. umsjónarnefnd, endurskoðunarnefnd
eða hópur stjórnarmanna, sem starfa ekki í fyrirtækinu, eða utanaðkomandi
nefndarmenn. 

Meðendurskoðandi sem gegnir 
lykilhlutverki 

Meðendurskoðandi í verkefnishópnum (þ.m.t. verkefnisstjórinn) sem er ábyrgur
fyrir skýrslugjöf um mikilvæg mál innan hópsins, s.s. um dótturfyrirtæki eða
undirdeildir fyrirtækis viðskiptavinarins, sem skipta verulegu máli, eða um 
verulega áhættuþætti sem tengjast lögboðinni endurskoðun í fyrirtæki
viðskiptavinarins. 

Lykilhlutverk í stjórnarstöðu  Staða í fyrirtæki viðskiptavinar sem felur í sér ábyrgð á helstu
stjórnarákvörðunum í fyrirtækinu, t.d. forstjóri (CEO) eða fjármálastjóri (CFO). 
Þessi stjórnarábyrgð hefur einnig í för með sér áhrif á aðferðir við reikningshald
viðskiptavinarins og samningu reikningsskila. Lykilhlutverk í stjórnarstöðu nær
einnig til fyrirkomulags samninga og samkomulags sem í raun veitir einstaklingi 
kost á að gegna þessu stjórnarhlutverki á annan hátt, þ.e. innan ramma
ráðgjafarsamnings. 

Net Til þess telst endurskoðunarfyrirtæki sem framkvæmir lögboðna endurskoðun
ásamt eignartengdum fyrirtækjum sínum og öðrum rekstrareiningum sem eru 
undir yfirráðum endurskoðunarfyrirtækisins eða undir sameiginlegum yfirráðum,
í sameiginlegri eigu eða undir sameiginlegri stjórn eða á annan hátt í
eignartengslum eða samstarfi við endurskoðunarfyrirtækið þannig að þau nota
sameiginlegt nafn eða hafa sameiginleg afnot af mikilvægum, faglegum 
úrræðum. 

„Skrifstofa“ Hugtakið „skrifstofa“ merkir sérstakan undirhóp endurskoðunarfyrirtækis eða
nets, hvort sem hann er aðgreindur með landfræðilegri skiptingu eða eftir
starfsemi, þar sem meðendurskoðandi, sem gegnir lykilhlutverki, stundar starf 
sitt aðallega.  

Helsta viðmiðunin til auðkenningar á þessum undirhópi gæti verið sú að náið
samstarf sé á milli aðila hans (t.d. að þeir taki að sér sömu tegund viðfangsefna
eða viðskiptavina). Einkum skal taka tillit til þess að slík starfstengsl einkennast í 
síauknum mæli af „sýndarskrifstofu“ vegna tækniframfara og aukinnar,
fjölþjóðlegrar starfsemi viðskiptavina endurskoðenda. 
Þegar um er að ræða lítil sameignarfélög getur „skrifstofan“ falið í sér allt
fyrirtækið og þá þurfa allir samstarfsaðilar og starfsmenn að uppfylla viðeigandi
kröfur. 

Samstarfsaðili Fagmaður innan endurskoðunarfyrirtækis eða nets sem tekur persónulega á sig
endanlega ábyrgð á vinnu sem er unnin á meðan á verkefni stendur (endurskoðun
eða öðrum störfum), hefur allajafna heimild til áritunar fyrir hönd
endurskoðunarfyrirtækisins og hann kann einnig að vera hluthafi, eigandi eða
yfirmaður endurskoðunarfyrirtækisins. 

Fyrirtæki sem varða hagsmuni 
almennings 

Fyrirtæki sem varða hagsmuni almennings verulega vegna viðskipta sinna, 
stærðar, fjölda starfsmanna eða vegna margs konar hagsmunaaðila. Dæmi um
slík fyrirtæki gætu verið lánastofnanir, vátryggingafélög, fyrirtæki í
verðbréfaþjónustu, verðbréfasjóðir (UCITS)(1), eftirlaunasjóðir og skráð félög. 

Lögboðin endurskoðun Endurskoðunarþjónusta sem viðurkenndur aðili veitir í skilningi 1. mgr. 2. gr. 
áttundu tilskipunarinnar um félagarétt (= löggiltur endurskoðandi) þegar hann 
a) endurskoðar árleg reikningsskil félags eða fyrirtækis og sannprófar að 

ársskýrslan sé í samræmi við árlegu reikningsskilin að svo miklu leyti sem
slíkrar endurskoðunar og sannprófunar er krafist í lögum Bandalagsins, eða 

b) endurskoðar samstæðureikningsskil fyrirtækjasamstæðu og sannprófar að
ársskýrsla samstæðureikninga sé í samræmi við samstæðureikningsskil að 
svo miklu leyti sem slíkrar endurskoðunar og sannprófunar er krafist í lögum
Bandalagsins. 

Að því er þessi tilmæli varðar felur hugtakið „lögboðin endurskoðun“ einnig í sér
vottunarþjónustu sem löggiltur endurskoðandi veitir ef landslög leyfa þegar þess 
er krafist að fyrirtæki veiti aðrar upplýsingar um fjármál en að framan greinir
(t.d. árshlutareikninga og árshlutaskýrslur), yfirfarið af löggiltum endurskoðanda
sem skal gefa álit sitt á þessum upplýsingum. 
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Löggiltur endurskoðandi Samþykktur aðili í skilningi 1. mgr. 2. gr. áttundu tilskipunarinnar um félagarétt 
(= löggiltur endurskoðandi) sem er tilnefndur, annaðhvort sem einstaklingur eða
lögaðili, til að sinna tiltekinni, lögboðinni endurskoðun samkvæmt landslögum 
og þar af leiðandi er áritun endurskoðanda í hans nafni. 

(1) Fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu í framseljanlegum verðbréfum 

 


