
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

© 2013 Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

Þorvarður Gunnarsson 
10. október 2013 

This image cannot currently be displayed.

Endurskoðun lítilla og 
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Þróun laga um endurskoðendur 

• Lög um löggilta endurskoðendur nr. 9/1926  
‒ ..sannaði fyrir ráðuneytinu, eða fyrir nefnd, sem atvinnumálaráðherra skipar, að hann hafi þekkingu á 

viðskiptum og reikningshaldi, sem krafist verður í reglugerð, sem ráðherra setur. 

• Lög um löggilta endurskoðendur nr. 89/1953 
‒ Bóklegt próf í sjö greinum 

• Lög um löggilta endurskoðendur nr. 67/1976 
‒ Skýrari menntunarkröfur og próf frá viðskiptadeild áskilið 

‒ Áritun löggilts endurskoðanda á reikningsskil. 

‒ Leiðbeinandi reglur um endurskoðun 1979 

• Lög um endurskoðendur nr. 18/1997 
‒ Góð endurskoðunarvenja 

• Lög um endurskoðendur nr. 79/2008 
‒ Áritun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla 

‒ Þar til alþjóðlegir endurskoðunarstaðlar hafa verið teknir upp í íslenskan rétt skal endurskoðun skv. 9. 
gr. fara eftir góðri endurskoðunarvenju. Með góðri endurskoðunarvenju er átt við að endurskoðað sé 
með viðurkenndum aðferðum í samræmi við leiðbeinandi reglur um endurskoðun (ISA) út gefnar af 
alþjóðasamtökum endurskoðenda (IFAC) sem Félag löggiltra endurskoðenda er aðili að. 
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Lög um ársreikninga 

• Lög um ársreikninga nr. 3/2006 – eftir lagabreytingu nr. 14/2013 

• IX. Kafli – Endurskoðun og yfirferð ársreikninga 

• Öllum fyrirtækjum skylt að kjósa endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki, en 
þó undanþágur heimilar. 

• Undanþágan skv. 98. gr.: 
‒ Félög sem eru undir tveimur af eftirfarandi stærðarmörkum tvö næstliðin reikningsár, ekki 

skylt að kjósa sér endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki 
• Eignir nema 200 millj.kr. 

• Rekstrartekjur nema 400 millj.kr.  

• Fjöldi ársverka á reikningsári er 50. 

• 102. gr. Endurskoðandi skal endurskoða ársreikninginn í samræmi við lög um 
endurskoðendur, þ.e. alþjóðlega endurskoðunarstaðla 

• Skoðunarmenn skulu yfirfara ársreikninginn og í því sambandi kanna 
bókhaldsgögn félagsins og aðra þætti er varða rekstur þess og stöðu. 
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Hugmyndir um breytta skipan  varðandi endurskoðun 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja 

• Ítarleg könnun (e. Extended review) – Danmörk 

• Stærðarmörk þeirra félaga þar sem lágmarkskrafa er ítarleg könnun 
‒ Eignir 92-828 millj.kr. 
‒ Rekstrartekjur 184-1656 millj.kr. 
‒ Ársverk 12-50 

• Könnun + valdar endurskoðunaraðgerðir 
1. Staðfesting opinberra aðila á veðsetningu eigna 
2. Staðfestingu opinberrar skráningar á eignarhaldi fasteigna, bifreiða o.fl. 
3. Staðfestingarbréf frá fjármálafyrirtækjum 
4. Samskipti við lögfræðing félagsins um mögulegar lögfræðilegar skuldbindingar 
5. Yfirferð á tekjuskatti, vörslusköttum og öðrum sköttum. 

• Sömu óhæðiskröfur í ítarlegri könnun og endurskoðun 

• Áritun „það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd“ vs. 
könnunaráritun „könnun okkar leiddi ekki annað í ljós en að ársreikningurinn 
gefi glögga mynd. 3 
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Endurskoðun lítilla og meðalstórra fyrirtækja 

• Þjónustuframboð endurskoðenda 

• Endurskoðun reikningsskila í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla 

• Könnun reikningsskila í samræmi við alþjóðlegan könnunarstaðal nr. 2400 

• Fagleg aðstoð við gerð reikningsskila í samræmi við alþjóðlegan staðal nr. 4410 

 

• Gera þarf breytingar á lagaumhverfi þannig að þjónusta endurskoðenda falli 
betur að stærð fyrirtækja og þörfinni fyrir að staðfesta upplýsingar. 
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Starfsmenn Ísland Danmörk 
50+ Endurskoðun Endurskoðun 

12-50 Endurskoðun / yfirferð Ítarleg könnun 

0-12 Yfirferð Engar kröfur 
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