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IFAC – menntunarnefnd
Fyrsti íslenski endurskoðandinn 
með sæti í IFAC nefnd
Íoktóber2006varKristrúnHelgaIngólfsdóttir,

félagsmaðuríFLE,skipuðínefndávegumInt

ernationalFederationofAccountants (IFAC),

semfulltrúiNorrænaendurskoðendasambands

ins(NRF).NefndinsemKristrúnásætiínefn

istInternationalAccountingEducationStand

ards Board ( IAESB) og er menntunarnefnd

IFAC.KristrúnerfyrstiÍslendingurinntilaðsitja

ínefndávegumIFAC,enhingaðtilhafahin

Norðurlöndinskipstáaðskipamenn,fyrirhönd

NRF,ínefndirsamtakanna.

Hennitilaðstoðarsemtæknilegurráðgjafier

AnetteHedbernfráSvíþjóðenhúnvinnurfyrir

IREV,menntunarstofnunsemrekineraffélagi

endurskoðendaíSvíþjóð.Anetteerfyrrverandi

partnerhjáBDOíSvíþjóð.

IAESBereinafundirnefndumIFACogerverk

efnihennaraðsetjastaðlaogleiðbeiningarum

menntunfagfólksíreikningshaldi(professional 

accountants)enmeðþvíeráttviðendurskoð

endur og reikningshaldssérfræðinga. IAESB

styðurþannigIFACíaðnátakmarkisínusem

eraðþróaogaukagæðireikningshaldsfagsins

(accountancy profession)áheimsvísumeðþví

aðsetjasamræmdastaðlasemeigaaðstuðlaað

stöðugrihágæðareikningshaldsþjónustuíþágu

almannahagsmuna.

IAESBseturstaðlaummenntunendurskoð

endaogreikningshaldara, International Educa-

tional Standards(IES),oggefureinnigútleið

beinandireglurumhvernigáaðinnleiðastaðl

ana, International  Educational  Practice  State-

ments(IEPS).

IAESBhefurnúþegarsett8staðlaummennt

unendurskoðendaogreikningshaldara.IES16

fjallaummenntunfyrirlöggildingu(pre-qualifi-

cation).IES7fjallarumsímenntunendurskoð

endaogreikningshaldara(Continuing Profes-

sional DevelopementCPD). IES8erfyrirþá

 Kristrún Helga 
Ingólfsdóttir, 
fulltrúi NRF í 
IAESB

 Kristrún Helga 
Ingólfsdóttir, 
fulltrúi NRF í 
IAESB

semsérhæfasig íendurskoðun,þ.e. löggilta

endurskoðendur og á bæði við um menntun

fyrirlöggildinguogsímenntun.IES8tekurgildi

íjanúar2008.IES16tókugildiíjanúar2005

ogIES7tókgildiíjanúar2006.

StaðlarsettirafIAESBogöðrumundirnefnd

um IFACeru settir fyriraðildarfélög IFACog

beraðildarfélögunumskyldatilaðsjátilþess

aðstaðlarnirséuinnleiddirogaðþeirrafélags

menn framfylgi þeim. IAESB vinnur því fyrir

aðildarfélöginogfélagsmennþeirra.

Vandamálið sem aðildarfélög IFAC standa

frammifyrirþegarkemuraðþvíaðinnleiðaog

tryggja framfylgnimenntunarstaðlannaerað

þeimerframfylgtafmörgumaðilum,s.s.há

skólum,aðildarfélögumIFACogþeirramennta

stofnunum,hinuopinbera,endurskoðunarfyrir

tækjum og öðrum fyrirtækjum sem eru með

reikningshaldaraístarfsþjálfun.Ísumumtilvik

umhafaaðildarfélöginengalögsöguyfirvið

komandiaðilum.Einnighafamörgaðildarfélög

IFACleyftaðganglögfræðinga,bókaraogfleiri

aðfélögumsínum.Þannigermjögerfittaðskil

greina fyrirhverja IAESBeraðvinnaog fyrir

hverjastaðlarnireru.IAESBþarfístörfumsínum

aðtakatillittilhverjirerufélagsmenníaðildar

félögumIFAC.

FLEáÍslandiereinaaðildarfélagiðaðIFAC

ogaðeinslöggiltirendurskoðendurerufélags

menníFLEþannigaðreikningshaldssérfræð

ingaráÍslandieruþeirsemhafahlotiðlöggild

inguíendurskoðun.Ímörgumöðrumlöndum
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hefurþróuninorðiðsúaðbjóðaeinniguppá

löggildingu í reikningshaldi sérstaklega og

einnigkostnaðarbókhaldi.Síðanerþaðmisjafnt

eftirlöndumhvortþessarfagstéttireruísama

fagfélaginueðahvorttilsésérfélaglöggiltra

endurskoðendaogsérfélagreikningshaldssér

fræðinga.Íþeimlöndumþarsemþessarfag

stéttirhafakosiðaðveraekkiísamafagfélagi

hefuroftmyndasttogstreitaámillifélaganna.

Staðlarnirtakaekkiáþvíáhvaðaskólastig

ummenntunendurskoðendaáaðfaraframeða

hverannastmenntuninaogerþaðmismunandi

eftirlöndum.Ísumumlöndumsjáháskólarum

menntunfyrirlöggildingueinsogerhérálandi

eníöðrumeinsogBretlandieruþaðfyrirtæk

inog í ennöðrum löndum t.a.m.Kanadaog

Svíþjóðeruþaðaðildarfélöginenþáaðundan

gengnuháskólanámiíviðskiptafræðum.

Staðall IES 1 fjallar um kröfur sem gerð

areru til viðkomandiáðurennámhefsteða

Entry Requirements to a Program of Profession-

al Accounting Education,IES2fjallarumhvaða

efninámiðáaðinnihaldaeðaContent of a Pro-

fessional Education Progarams,IES3fjallarum

hvaðahæfileikaerkrafist,Professional Skills,IES

4fjallarumkröfurtilsiðferðis,gildaogfram

komu,Professional Ethics, Values and Attitude.

IES 5 fjallar um kröfur sem gerðar eru til

starfsþjálfunar endurskoðenda og reiknings

haldara, Practical  Experience  Requirements.

Kröfurtilstarfsþjálfunarerueinnigmismunandi

eftirlöndumt.d.geraeinstakafylkiíBandaríkj

unumengarkröfurumstarfsþjálfunásamtöll

umlöndumSuðurAmeríkuoguppfyllaþauþví

ekkikröfurIES5.

Löggildinginsjálferísumumlöndumfram

kvæmdafhinuopinberaeinsoghérálandien

íöðrumlöndumeruþaðaðildarfélöginsemsjá

umlöggildingunaogíennöðrumlöndumsvo

semíöllumlöndumSuðurAmeríkusjáháskól

arnirumhana.IES6fjallarumkröfursemgerðar

erutillöggildingareðaviðurkenningar,Assess-

ment of Professional Capabilities and Compe-

tence.

Í IAESB sitja17aðilar semhafaatkvæða

réttogerufulltrúarhinnaýmsuhagsmunaaðila.

Hverogeinnþeirrahefurtæknileganráðgjafa

semsitjafundinaoghafafulltfrelsitilaðtaka

þáttíumræðumenekkiatkvæðisrétt.Ínefnd

innisitjafulltrúarfjögurrastóruendurskoðunar

fyrirtækjanna,fulltrúareinstakaaðildarfélaga,

fulltrúarreikningshaldssérfræðingasemstarfa

hjáfyrirtækjumsemekkieruendurskoðenda

fyrirtæki,fulltrúaralmannahagsmunaogfull

trúarmenntastofnana.Tilviðbótarviðnefndar

mennogtæknilegaráðgjafasitjafundinafull

trúarnokkurranefnda semætlaðeraðhafa

eftirlitmeðstörfumIAESBásamtstarfsmanni

IAESBogframkvæmdastjóraIFAC.

Nefndarmennerukosnirtilþriggjaáraísenn

og setur nefndin sér starfsáætlun fyrir hvert

þriggja ára tímabil. Starfsáætlun fyrir 2007

2009,IAESB Strategic and Operation Plan 2007-

2009 er hægt að nálgast á heimasíðu IFAC,

www.ifac.org.Nefndinhittistþrisvarááriog

fundaríþrjádagaísennogáfjórðadegitaka

nefndarmenn þátt í ráðstefnu um menntun

endurskoðendaogreikningshaldssérfræðinga

semhaldinerafaðildarfélögumIFACþesslands

þarsemfundireruhaldniríhverjusinni.Erþetta

fyrirkomulagbæðifyrirIAESBtilaðkynnastörf

nefndarinnarfyriraðildarfélögumogeinnigfyrir

aðildarfélögtilaðkynnafyrir IAESBnefndar

mönnumhvernigmenntunarmálumerháttaðí

viðkomandilandi.

Áárinu2007fundaðinefndiníNewYorkí

febrúar,íPragíjúníogíPekingíOktóber.

Mikiðeftirliterhaftmeðstörfumnefndarinn

arsemmeðalannarserframkvæmtafPublic Int-

erest Overside Board(PIOB),eníhennisitjafull

trúarbanka,tryggingafélaga,Alþjóðabankans

ogfleirifélaga.

Fundirnefndarinnarerumjöglýðræðislegir

ogekkiofformlegir.Allirgetatekiðtilmálsog

erauðveltaðkomasínumskoðunumáframfæri.

Þónefndarmennkomivíðsvegaraðúrheiminum

þáermeirihlutinefndarmanna fráEvrópuog

Bandaríkjunumogstórhlutierfráenskumælandi

löndumogþaðeróneitanlegaauðveldarafyrir

þásemtalaflottaenskuaðlátaröddsínaheyrast

enþeirrasemtalaekkieinsfullkomiðmál.

Áárinu2007samþykktinefndinendanlega

útgáfuáþremurleiðbeinandireglum,Interna-

tional Educational Practice Statements (IEPS),

enþeimerætlaðaðhjálpatilviðaðinnleiða

menntunarstaðlana.Nefndinsendirfyrstfrásér

drög,exposure draft,ogkallareftirviðbrögðum

viðþeim.Eftiryfirferðáábendingumsembárust

nefndinnivoruleiðbeinandireglurummenntuní

upplýsingatækni,leiðbeinandireglurummennt

unísiðfræðiogleiðbeinandireglurumstarfs

þjálfunsamþykktartilendanlegrarbirtingar.

Tilviðbótargafnefndinútgeisladiskmeðefni

semnýstgeturviðkennsluísiðfræðioggildum

endurskoðendaogermjöggagnlegt.Þeirsem

áhugahafaáaðnálgastþennandiskgetasótt

efniðáheimasíðuIFACwww.ifac.orgeðameð

þvíaðhafasambandviðKristrúnu.

IES7fjallarumsímenntun.Staðallinnkrefst

þessaðsímenntunséstaðfestmeðinput based

aðferðummeðþvíaðmælaþaðsemgertereða

meðoutput based aðferðumþarsemárangurinn

ermetinn.Einnigerhægtaðhafasamblandaf

báðumaðferðum.Þarsemlítilreynslaogþekk

ingeráoutput basedaðferðumviðaðmæla

endurmenntunhefur IAESB fengið til liðsvið

sigrannsóknarfyrirtækitilaðvinnarannsókn

áaðferðumviðaðmælaendurmenntun.Drög

aðskýrslumeðniðurstöðumþessararannsókna

varkynntnefndinniáfundihennaríoktóber.Í

byrjunárs2008eráætlaðaðskýrslanverðibirt

enhennierætlaðaðaðstoðaaðildarfélögIFAC

ogaðrasemkomaaðþvíaðmetaeðamæla

símenntun.

Meðalannarsvarrannsakaðhvernighinýmsu

fagfélög víða um heim eru að mæla endur

menntunogískýrslunnikemurframaðmörg

félöghafafariðþáleiðaðsetjauppkerfiþar

semaðilarframkvæmanokkurskonarsjálfsmat

meðþvíaðskrániðurogmetaalltsemkemurað

endurmenntuns.s.áætlunumendurmenntun,

markmiðmeðendurmenntun,hvaðvargerttil

aðnámarkmiðum,t.d.lesturo.fl.Síðanerfram

kvæmdendurskoðunásjálfsmatinumeðreglu

bundnumhætti.

Núliggurfyrirnefndinniaðendurskoðaþann

hugtakarammasemhúnvinnureftir.Viðþessa

vinnuermikilvægtfyrirnefndinaaðfáviðhorf

semflestra.Hingaðtilhefurnefndinleitaðeft

irálitihagsmunaaðilameðþvíaðbirtadrögað

þvíefnisemhúneraðvinnaaðsemExposure 

draftenþaðhefurekkiskilaðnægjanlegagóð

umárangriþarsemaðeins15–20svörberast

þráttfyrirað40.000aðilarfáidröginsendtil

sínbeint.Þaðþarfþóaðtakatillittilþessaðá

bakviðhvertsvareroftstórhópurhagsmuna

aðila. Til aðaflaupplýsingaumviðhorf sem
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flestrahagsmunaaðilahefurnefndinlátiðsenda

útkönnuníformikrossaspurninga.

Tilviðbótarverðatekinviðtölviðhinaýmsu

hópa,einsogreikningshaldssérfræðinga,lög

giltaendurskoðendur,háskóla,fyrirtæki,opin

beraaðilaogaðrahagsmunaaðila.

Eittafmikilvægustuverkefnunumviðendur

skoðunáhugtakarammanumerskilgreiningá

orðinuprofessional accountant.IFACogundir

nefndirvinnaekkiaðeinsfyrirendurskoðendur

heldurallareikningshaldssérfræðinga,ensem

stendurerþaðhugtakskilgreintsem„sásemer

aðiliaðaðildarfélagiIFAC“enísumumlöndum

getaþettaveriðlögfræðingar,bókararogýmsir

aðrir.Mikilvægteraðskýrtséfyrirhverjanefnd

ineraðsetjastaðlaeneinsogstaðanerídager

þaðmjögóskýrt.

Annaðvandamálnefndarinnar,semtakaþarf

fyrirviðendurskoðunáhugtakarammanum,er

aðhúnþarfaðgætahagsmunaallraaðildar

félaga íheiminumogaðstaðamenntunarer

mjögmisjöfneftirlöndumogstendurnefndin

þvíframmifyrirþvíhvorthúneigiaðaukagæði

hjáþeimríkjumsemlengsterukomineðahvort

húneigiaðeinbeitaséraðþvíaðnágæðum

annarraríkjaásambærilegtstigoghjáþróaðri

ríkjum.Hættansemafþessustafareraðnefnd

insetjistaðlasemgagnastengum,þ.e.eruekki

nægjanlegakröfuharðir fyrirþróuð ríkiogof

kröfuharðirfyrirvanþróuðríki.

EinsogframhefurkomiðþánástaðlarIFAC

ekkiaðeinsyfirendurskoðendurheldureinnig

reikningshaldssérfræðingasemhlotiðhafalög

gildingu.Ímörgumlöndumerufleirieneittað

ildarfélagaðIFACþarsemt.d.íeinufélaginueru

löggiltirendurskoðendur,íöðruerureiknings

haldssérfræðingarog íþvíþriðjasérfræðing

ar í kostnaðarbókhaldi. Í öðrum löndum eru

endurskoðendurogreikningshaldssérfræðingar

ísamafélaginu.MikilvægterfyrirFLEaðskoða

þessaþróunogíhugahvortþaðviljiverafyrra

tilaðkomaáfótstéttviðurkenndrareiknings

haldara.Einsogermásegjaaðsústéttséekki

tilhérálandi.Kæmitilgreinaaðbjóðaviður

kenndum reikningshöldurum inngöngu í FLE

eðaaðhérverðitvöfélög;félagviðurkenndra

reikningshaldaraogfélaglöggiltraendurskoð

enda.Íþeimlöndumsemhafaþessaaðilaísitt

hvorufélaginuhefursumstaðarskapastágrein

ingurmillifélaganna.Einnighefurþróuninver

iðsúísumumlöndumaðfélagreikningshald

arahefurgertmeirikröfurtilmenntunarsinna

mannaenfélaglöggiltraendurskoðenda.

Sem fulltrúi Norðurlandanna í IAESB hef

ur Kristrún með aðstoð tæknilegs ráðgjafa

reyntaðnáframsjónarhornumsemflestraá

Norðurlöndunum með því að hafa samband

viðmenntunarnefndiraðildarfélagannasemog

einstakaendurskoðendurogfáframskoðanir

þeirra.

Eftireittár ínefndinnierhúnorðinmargs

vísari um tilgang og störf nefndarinnar og

húnhlakkartilaðtakastáviðverkefninæstu

tveggjaára.

Kristrúnhveturallaþásemhafaáhugaáþví

aðtjásigumþaumálefnisemmenntunarnefnd

IFACeraðvinnaaðogkomaskoðunumsínum

áframfæriviðnefndinaaðhafasambandvið

hanasvoogefþeirviljafráfrekariupplýsingar

umstörfIAESB.

Fráteknar dagsetningar
Hádegisverðarfundur,GrandHótelmiðvikudagur9.janúar2008kl.12

Námskeiðumreikningshaldslegameðferðafleiðusamninga,

GrandHótelfimmtudagur10.janúar2008

SkattadagurFLE,GrandHótelföstudagur11.janúar2008

Hádegisverðarfundur,GrandHótelmiðvikudagur6.febrúar2008kl.12

Hádegisverðarfundur,GrandHótelmiðvikudagur5.mars2008kl.12

Hádegisverðarfundur,GrandHótelmiðvikudagur2.apríl2008kl.12

Námskeið,GrandHótelfimmtudagur17.apríl2008

EndurskoðunardagurFLE,GrandHótelföstudagur18.apríl2008

Hádegisverðarfundur,GrandHótelmiðvikudagur7.maí2008kl.12

Hádegisverðarfundur,GrandHótelmiðvikudagur4.júní2008kl.12

Hádegisverðarfundur,GrandHótelmiðvikudagur3.september2008kl.12

Námskeið,GrandHótelfimmtudagur18.september2008

ReikningsskiladagurFLE,GrandHótelföstudagur19.september2008.

Hádegisverðarfundur,GrandHótelmiðvikudagur1.október2008kl.12

Hádegisverðarfundur,GrandHótelmiðvikudagur5.nóvember2008kl.12

Námskeið,GrandHótel,fimmtudagur13.nóvember2008

HaustráðstefnaFLE,GrandHótelföstudagur14.nóvember2008

AðalfundurFLE,GrandHótelföstudagur14.nóvember2008

Hádegisverðarfundur,GrandHótelmiðvikudagur3.desember2008kl.12

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



� • FLE fréttir febrúar 2008

Aðalfundurfélagsinsvarhaldinnþann16.nóv

ember sl. Dagskrá fundarins var með hefð

bundnusniði.Faglegur framkvæmdastjóriog

formaðurfélagsinsfluttuyfirlityfirstarfsemina

ásamtformönnumfastanefnda,lagðurvarfyrir

ársreikningurfélagsinsognámsstyrkjasjóðsog

kosið í stjórnognefndir.Úr stjórngenguað

þessusinniLárusFinnbogasonfráfarandifor

maður,ÓmarBjörnsson,semlagthefurfélaginu

ómæltliðístjórnognefndumíheilanáratugog

ÁsbjörnBjörnssonsemsetiðhafðiístjórninnií

eittár.MaríaSólbergsdóttirsituráframístjórn

inninæstastarfsárásamtMargretiG.Flóvenz,

sem nú var kjörin formaður félagsins. Nýir

stjórnarmenn eru Jóhann Unnsteinsson, sem

kjörinnvarvaraformaður,KnúturÞórhallssonog

ÞórirÓlafsson.Stjórninhefurskiptmeðsérverk

umogerKnúturgjaldkeriogMaríaritari.

Starfsárið framundan
Margvíslegverkefniliggjafyrirstjórn,nefndum

ogstarfsmönnumfélagsinsánæstumánuðum.

Skrifstofa félagsins hefur nú verið flutt í ný

uppgertogbjarthúsnæði.Ekkivarþófluttum

langanvegheldurúrvesturhlutaíausturhluta

5.hæðarhússinsviðSuðurlandsbraut6.Hús

næðiðersvipaðaðstærðogþaðsemfyrirvar

enaðstaðaöllþóbetri.

Fastanefndirfélagsinshafagertstarfsáætl

anirfyriráriðogkynntstjórninni.Súvenjahef

urveriðumnokkurraáraskeiðaðviðkomandi

fagnefndirannistskipulagogundirbúningráð

stefna sem tengjast þeirra fagi. Skattanefnd

hafðivegogvandaaðskattadeginumsemhald

innvarnúnýveriðogtókstíallastaðhiðbesta.

Endurskoðunarnefnd vinnur að undirbúningi

endurskoðunardagsinssemhaldinnverðurþann

18.aprílogreikningsskilanefndinmunannast

reikningsskiladaginnsemráðgerðurerþann19.

september.Haustráðstefnaársinssemhaldin

verðurítengslumviðaðalfundfélagsinsínóv

embereríumsjámenntunarnefndarsemfyrr.

Þettafyrirkomulaghefurreynstmjögvel.

Ráðstefnumfélagsinshefurnúumnokkurt

skeiðveriðvarpaðúttilfélagsmannasembúa

ogstarfafjarrihöfuðborginnimeðsvokölluðum

fjarfundabúnaðioghefuryfirleittveriðánægja

með það fyrirkomulag. Allnokkur kostnaður

fylgirþessumútsendingumogþvínauðsynlegt

aðlágmarksfjöldinýtisérþærhverjusinni.

Í byrjun september mun FEE, Evrópusam

band endurskoðenda, standa fyrir ráðstefnu

íKaupmannahöfntengdaendurskoðunminni

ogmeðalstórrafélaga(SME).Norrænaendur

skoðendasambandið,NRF,annastskipulagog

undirbúningráðstefnunnarogerufélagsmenn

norrænu endurskoðendafélaganna eindregið

hvattir tilþátttöku.Ekkiverðurum formlega

ferðáráðstefnunaávegumFLEaðræðaenfé

lagiðmunþókappkostaaðmiðlaupplýsingum

tilfélagsmannaþegardagskráogannaðfyrir

komulagliggurfyrir.Þessiráðstefnaerkjörið

tækifæri fyrir félagsmenntilaðhittaevrópsk

starfssystkiniogfræðastumþaðsemefsterá

baugiviðendurskoðunsmærrifyrirtækja.

Á síðasta starfsári skipaði stjórn félagsins

tværnefndirtilsérstakraverkefna.Annarsveg

arvarskipuðsiðanefndsemhefurþaðhlutverk

aðsemjasiðareglurfyrirfélagiðsemgrundvall

astásiðareglumIFAC.ReglurIFAChafaverið

þýddarenmikilvinnahvíliránefndinniviðyfir

ferðþýðingarinnarm.a.tilaðtryggjasamræmi

oggagnsæiíorðalagi.Stefnteraðþvíaðtillögur

nefndarinnarverðikynntarfélagsmönnumsíðar

ástarfsárinuogvonandi lagðarframtilsam

þykktaránæstaaðalfundi.

Afmælisnefndvareinnigskipuðítilefniaðþví

aðáárinu2010verðurfélagið75ára.Nefndin

hefurtekiðtilstarfaafkraftiogstandavonir

tilþessaðafmælisinsverðiminnstmeðvegleg

umhætti.

Ný lög um endurskoðendur
Einsogmargofthefurkomiðframstandafyrir

dyrumtalsverðarbreytingarálögumumendur

skoðenduríkjölfar8.félagatilskipunarEvrópu

sambandsins sem fjallar um endurskoðun.

Starfshópurfjármálaráðuneytisinssemvinnur

aðgerðtillagnauminnleiðingutilskipunarinnar

kynntihelstutillögursínarfyrirfélagsmönnumá

hádegisfundiíjanúar.

Ef tillögur hópsins ná framaðgangamun

öllumendurskoðendummeðgildréttindivera

skyltaðveraaðilaraðFLE.Súbreytingsemslík

myndi að líkindumekki breyta fjölda félags

manna mikið þar sem hingað til hefur mátt

teljaíslenskaendurskoðendurutanFLEáfingr

umsér.Áhinnbóginngeturbreytinginþýttað

starfsemifélagsinsþurfiaðfaraframítveimur

deildumþarsemönnursinntilögboðnumskyld

umtengdumendurskoðendummeðfullréttindi

enaðannarhlutistarfseminnarfæriframísér

stakrifélagsdeildþarsemallirþeirsemfengið

hafalöggildingusemendurskoðendurættuað

gangaðhvortsemviðkomandihafiréttindisín

ígildieðaekki.Þettaermeðalþeirraverkefna

semfélagiðþarfaðleysaánæstumánuðumog

misserum.

Viðinnleiðingutilskipunarinnarverðurein

ungisendurskoðendumheimiltaðannastlög

boðna endurskoðun og því nauðsynlegt að

gerðar verði breytingar á ársreikningalögum

þarsemákvæðiumskoðunarmennfallaút. Í

þvísamhengiþarfaðtakaafstöðutilþesshvort

endurskoðunarskyldaneigiáframaðhvílaáöll

umfélögumóháðstærðþeirra,einsognúereða

hvortsettverðieinhverstærðarmörk.Slíkmörk

hafavíðaveriðsettogmikilumræðahefurfarið

framíflestumríkjumEvrópu.Starfshópiuminn

leiðingutilskipunarinnarerekkiætlaðaðkoma

meðtillöguhvaðþettavarðarennauðsynlegter

aðFLEtakiafstöðutilþesshvortsetjaskulislík

mörkoghverþauskuliþávera.

➩

Margret G. 
Flóvenz

formaður FLE 

Margret G. 
Flóvenz

formaður FLE 

Af stjórnarborði
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AðalfundurFélagslöggiltraendurskoðendavar

haldinnáGrandHótelReykjavík föstudaginn

16.nóvember2007.ÁfundinumfluttiGunnar

Sigurðsson faglegur framkvæmdastjóri FLE,

skýrsluumfaglegmálefniaukþesssemfram

fóru hefðbundin aðalfundarstörf samkvæmt

töluliðum119í18.gr.samþykktaFLE.

Setning aðalfundar, kosning 
fundarstjóra og umfjöllun 
um fagleg málefni
LárusFinnbogasonformaðurFLEsettifundinn.

Helga Harðardóttir var kosin fundarstjóri og

MaríaSólbergsdóttirritari.Helgatókviðfundar

stjórninniogformlegdagskráhófst.

Skýrsla faglegs 
framkvæmdastjóra
GunnarSigurðsson,faglegurframkvæmdastjóri

FLE fluttiyfirlitumstörfávegumfélagsinsá

árinu:

Fundur með ríkisskattstjóra 
í janúar 2008
Íbyrjunársinsvarhaldinnhefðbundinnfundur

meðríkisskattstjóraásamtfulltrúaskattanefnd

arogstjórnarFLE,enþarvoruræddýmismál

varðandisamskiptifélagsmannaviðríkisskatt

stjóraogskattstofur,framtalsfrestio.fl.Fundar

mennvorusammálaummikilvægiþessafundar

ogernæstifunduráætlaðuríbyrjunárs2008.

Félagsmennvorukvattirtilaðkomaábending

umsínumefeinhverjarværutilskattanefndar

eðafélagsins.

Fundir Norræna 
endurskoðendasambandsins 
(NRF)
Formaðurog faglegur framkvæmdastjóri FLE

sóttufundsambandsins í janúarogaðalfund

ágústsl..Fundarefnivorumargvísleg,m.a.var

gengiðfrátilnefningumsameiginlegrafulltrúa

norðurlandannaínefndirogstjórnirFEEogIFAC

ogífyrstasinnvartilnefndurfulltrúifráÍslandi,

KristrúnHelgaIngólfsdóttir,semsíðarvarskip

uðímenntunarnefndIFAC.Þávarákveðiðað

bjóðastjórnIFACafhaldafundhérálandiog

fórhannframíjúnísl.Einngvaráfundunum

rætt um fyrirhugaða ráðstefnu FEEogNRF í

Kaupmannahöfn3.5.september2008ogskip

uðundirbúningsnefndfyrirfundinn,semfulltrúi

FLEáaðildað.

Fundur Norrænu 
endurskoðunarnefndarinnar 
(NRK)
Fundurnefndarinnarfórframhérálandiíágúst

sl. Þessi nefnd var stofnuð á árinu1974, en

megintilgangurhennarvaraðstuðlaaðsam

ræminguendurskoðunaraðferðaáNorðurlönd

unum,m.a.meðútgáfunorrænnaendurskoð

unarstaðla.Fyrstustaðlarumendurskoðunsem

samþykktirvoruhérálandivorubyggðirávinnu

nefndarinnar.Nokkuðersíðanaðslíkriútgáfu

varhætt,þ.e.eftiraðFEEogsíðar IFACfóru

aðgefaútalþjóðlegastaðlaáþessusviði.Um

ræðuráfundinumvoruþvíeinkumumafmörk

uðviðfangsefniíhverjulandifyrirsig,t.d.um

verklagviðþýðinguánýjumalþjóðlegumendur

skoðunarstöðlum,áritanirogmargskonarstað

festingar endurskoðenda, peningaþvætti og

framtíðarverkefninefndarinnar.

Gæðaeftirlit FLE
Störfviðgæðaeftirlitáárinu2007hófstíbyrjun

septembersl.Ákveðiðvarísamráðiviðgæða

nefndaðhafaeftirlitiðaðmestuóbreyttfráfyrra

ári.Leitaðvareinsogáðurtilstærriendurskoð

unarfyrirtækjameðreynsluúrinnanhússgæða

Endurmenntun
Ásíðastastarfsárivartekinuppsúnýbreytniað

haldinvorunámskeiðafýmsutagidaginnfyrir

reglubundnarráðstefnurfélagsins.Þessinám

skeiðvorumjögfjölsóttogvirðistþessiháttur

hentafélagsmönnumvel.Þaðerþvíráðgertað

félagiðstandieinnigfyrirslíkumnámskeiðumá

þessustarfsárioglagtverðurkappáaðvelja

efnisemhentarsemflestum.

Afframansögðumáveraljóstaðmargvísleg

ogáhugaverðverkefnieruframundanhjáfé

laginu.Félagsmönnumerusendarbestuóskir

umfarsældánýjuáriístarfiogleik.

Aðalfundur Félags löggiltra 
endurskoðenda 2007

Fundarstjóri aðalfundar FLE, Helga 
Harðardóttir endurskoðandi hjá KPMG hf.

Fundarritari aðalfundar FLE, María 
Sólbergsdóttir endurskoðandi.
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eftirlitiumtilnefningugæðaeftirlitsmanna.Að

þessu sinni munu 35 endurskoðendur sæta

gæðaeftirliti,semferframnúaðallegaínóv

emberogdesemberáþessuárioglýkurvænta

legasnemmaánæstaári.

8. félagatilskipun ESB um 
lögbundna endurskoðun 
ársreikninga og 
samstæðureikninga
Skipuð var nefnd af Fjármálaráðuneytinu til

undirbúnings lagasetningar til innleiðingar á

félagatilskipuninnihérálandi ímaí2006,en

fjórirfulltrúarFLEtakaþáttístörfumnefndar

innar.Drögaðnýjumlögumumendurskoðendur

verðurvæntanlegakynntáfyrrihlutanæstaárs.

Löginmunulíklegaendurspeglaýmsarbreyting

arástarfiogstarfsumhverfiendurskoðendahér

álandilíktogíöðrumlöndumESBogEES.

Helstubreytingarvegnainnleiðingará8.til

skipuninnieruaðeinungisviðurkenndirendur

skoðendureðaendurskoðunarfyrirtækimega

annast lögboðna endurskoðun ársreikninga

og samstæðureikninga. Frjálsari ákvæði eru

um eigendur og stjórnendur endurskoðunar

fyrirtækja,semfelur íséraðendurskoðunar

fyrirtækigeturveriðíeiguogveriðstjórnaðaf

erlendumendurskoðendum.Auknarkröfurum

þagnarskyldu, siðareglur, óhæði, notkun al

þjóðlegraendurskoðunarstaðlaviðendurskoð

un,gæðaeftirlitásamtreglumumrannsóknirog

sviptinguendurskoðunarréttinda.

Einnigaðfyrirtækisemvarðahagsmunial

mennings,þ.m.t.skráðfyrirtækiáopinberum

markaði,fjármálafyrirtækiogtryggingarfélög,

eigaaðhafasérstakaendurskoðunarnefnd,sem

m.a.erætlaðaðhafaeftirlitmeðendurskoð

endum fyrirtækjanna,óhæðiþeirraog fram

gangiendurskoðunarinnar.

Ennfremurerkrafaumopinberteftirlitmeð

endurskoðendumog skráninguþeirra. Þessu

opinbera eftirliti er ætlað að vinna með og

skiptastáupplýsingumviðsamsvarandieftirlit

íöðrumlönduminnanESBogEESogutanþess

t.dviðPCAOBíBNA.

ÞáergertráðfyriraðESBmuniánæstuárum

setjanánarireglurumkröfurtilprófasemveita

endurskoðunarréttindi,umsiðareglurogóhæði,

um áritanir endurskoðenda og framkvæmd

gæðaeftirlitsmeðendurskoðendum.Jafnframt

mábúastviðnýjumreglumvarðandiskaðabóta

ábyrgðendurskoðendaoghugsanlegatakmörk

unhennar.

Umræður endurskoðenda 
á hinum Norðurlöndunum 
um málefni stéttarinnar
Samhliðaumræðumtengduminnleiðinguá8.

félagatilskipuninnihafaendurskoðenduráhin

umNorðurlöndunumrættstöðuoghorfurvarð

andistarfsvettvangendurskoðenda,þróunog

vöxtendurskoðunarfyrirtækjaogskipulagog

uppbyggingu fagfélagaendurskoðenda.Um

ræðurhafam.a.beinstaðeftirfarandi:

Áhrif niðurfellingar 
endurskoðunarskyldu á minni 
og meðalstórum fyrirtækjum
Endurskoðunarskyldaáminnifyrirtækjumhef

urveriðfelldniðurímörgumlönduminnanESB.

ÍDanmörkuogFinnlandierbúiðaðfellaþessa

skylduniðuríminnstufyrirtækjunumogumræð

ureruígangiíSvíþjóðogNoregiumsamanefni.

ÍESBerueinnigígangiumræðurumaðhækka

viðmiðunarmörkvarðandiendurskoðunarskyld

unaþaðmikiðaðflestfyrirtækiáNorðurlöndum

verðiundanþeginþessariskyldu.

Þráttfyrirþettaerreiknaðmeðaðendurskoð

unverðiáframframkvæmdíflestumfyrirtækj

um,þvílánveitendur,bankar,starfsfólkogýms

iraðriraðilargerioftkröfurumendurskoðuð

reikningsskilvegnaviðskiptaviðfyrirtækið.Því

erlíklegtaðþessikrafaumniðurfellinguendur

skoðunarskyldu hafi ekki eins mikil áhrif og

væntamætti.Þaufyrirtækisemkjósaaðnýtasér

ákvæðinumniðurfellinguendurskoðunar,munu

væntanlegahafaáframþörffyrirannarskonar

þjónustuendurskoðenda,svosemviðreiknings

skilagerðogskattframtölogaðraráðgjafaþjón

ustuendurskoðendaeinsoghingaðtil.

Þróun endurskoðunarfyrirtækja
ÍDanmörkuergertráðfyriraðminniendurskoð

unarfyrirtækjummeð1til4löggiltaendurskoð

endur fækki ánæstuárum.Orsakirþesseru

m.a.aðmeðalaldureigendaþessarafyrirtækja

erídagum55árogþeirstandiþvíframmifyrir

endurnýjunásínumeigendahópieigifyrirtækið

aðhaldaáframrekstri.Ásamatímahafaþeirátt

íerfiðleikummeðaðfáhæftyngrafólktilstarfa

hjá sér,þvíhæfir einstaklingar leiti frekar til

stærriendurskoðunarfyrirtækja,semgetiboð

iðuppábreiðarivalmöguleikavarðandistarfs

frama,endurmenntuno.fl.

Jafnframt eru sífellt gerðar auknar kröfur

tilstarfaendurskoðenda,einsogframkemur

í8. tilskipunESB,m.a.varðandigæðaeftirlit

ognotkunáalþjóðlegumendurskoðunarstöðl

um.Þessarkröfurerutaldarmunireynastminni

endurskoðunarfyrir tækjum er f iðar í fram

kvæmd.

Þaðerþví líklegtaðminniendurskoðunar

fyrirtækiverðikeyptogsameinuðöðrumfyrir

tækjumeðaþauhættistarfsemiáannanhátt.

Stærstihlutistarfsfólksogviðskiptavinaþeirra

verðiyfirtekinnafhinumfjórustórueðameðal

stóruendurskoðunarfyrirtækjum,líklegaþeirra

fyrirtækja sem eru meðal 10 stærstu endur

skoðunarfyrirtækjaíDanmörku.

Fjölmenni var á aðalfundi FLE.
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Vöxtur endurskoðunarfyrirtækja
ÁhinumNorðurlöndunumertalaðumaðendur

skoðunarfyrirtæki geti ekki aukið umsvif sín

verulegaá sviði lögboðinnarendurskoðunar.

Nauðsynlegirvaxtamöguleikar,semtaldireru

forsendaþessaðhæfustueinstaklingarnirleggi

starfiðfyrirsig,munuþvíaðveruleguleytikoma

fráannarskonarþjónustuenendurskoðun,og

erþáátt við skattaráðgjöfogannarrarhlið

stæðrarþjónustuogalmennumogsérhæfðum

ráðgjafastörfum.

Bæði hér á landi og á hinumNorðurlönd

unumhefurboriðáskortinýliðunaráhæfum

endurskoðunarnemum,eðaþeirhorfiðaðöðr

umstörfumaðloknunámieðastarfsþjálfunog

löggildingutilannarrafyrirtækja,sérstaklega

fjármálastofnanaeðaannarrastærrifyrirtækja

semhafaþörfákunnáttuendurskoðenda,m.a.

á sviði alþjóðlegra reikningsskilastaðla eða

skattamála. Einnighafa löggildir endurskoð

endurmeðmikla reynsluog jafnveleigendur

endurskoðunarfyrirtækjahorfiðfráþeimmeð

samahætti.

Þessi staðakallaráað teknarverði tilná

kvæmarskoðunarástæðurþessaðþessistaða

erkominuppíendurskoðunarstéttinni.

Erímyndendurskoðendanægilegagóðgagn

vartþeimsemeruaðveljasérstarfsvettvang?

Er endurskoðunarnámið innan háskólanna

þannig byggt upp að það sé áhugavert fyrir

ungtfólk?

Ersátímisemnámiðíháskólum,starfsþjálf

unogverklegaprófiðtekuroflangurmiðaðvið

aðrarstarfsgreinar?Hvernigerhægtaðbregð

astviðþví?

Geta endurskoðunarfyrirtækin boðið upp

á nægilega áhugaverða störf, gott starfs

umhverfi, eðlilegan starfsframgang og sam

keppnisfærlaun?

Erueigendalaunáendurskoðunarfyrirtækj

umsamkeppnisfærvið launsem íboðieruá

markaðinum?

Hefur samkeppni endurskoðunarfyrirtækja

umstærrifyrirtækjaleitttillægriþóknanaen

eðlilegtmátelja?

Hafalægriþóknanirleitttilaukinnaráhættu

viðendurskoðuninavegnasamdráttaríumfangi

endurskoðunarinnar?

Félög löggiltra endurskoðenda 
á Norðurlöndum
Talsverðarbreytingarhafaáttsérstaðáskipu

lagi og uppbygginu félaga endurskoðenda á

hinum Norðurlöndunum. Þannig hafa félög

skráðra endurskoðenda í Noregi og Svíþjóð

sameinastfélögumlöggiltraendurskoðendaí

þeimlöndum.Umræðureru jafnframt ígangi

íDanmörkuogFinnlandiumsameiningusömu

félagaþar.ÍSvíþjóðereinnigfyrirhugaðaðveita

félagiskráðrabókaraogbókhaldsstofaaðgang

aðfélaginu.Tilgangurþessarasameiningaer

aðsameinaíeinufélagiþærstarfsstéttirsem

veitaþjónustuásviðiendurskoðunar,reiknings

skila,skattamála,bókhaldsográðgjafar.Auka

faglegahæfniáhverjusviðiogveratalsmenn

gagnvartopinberumaðilum,t.d.löggjafarvald

inuogskattayfirvöldum,þannigaðheildaráhrif

starfstéttannaverðimeiriþegarþærerusam

einaðarenværiefhverværiútaffyrirsig.Einnig

fylgirþessufyrirkomulagihagræðingírekstriog

aukinnslagkrafturífélagsstarfi,símenntuno.fl.

Innraskipulagsameinaðsfélagsverðuraðlík

indumskipt í sviðeftir starfsvettvangi félag

annameðsameiginlegristjórnsemnæryfiröll

sviðin.

Breytingarmunuvæntanlegaeinnigeigasér

staðíokkarfélagiánæstuárum.Líklegterað

innleiðingá8.félagatilskipunESBmunikallaá

nýjarskyldurfélagsinsogeftirlitshlutverkþess.

Skýrsla stjórnar
Fundarstjórifékkleyfifundarinstilaðtakalið

4+5saman.

Lárus Finnbogason formaður bað fundar

mennumaðteygjaúrsér.Aðþvíloknuflutti

hannskýrslustjórnar:

Ágætufélagsmenn.Égmunhéráeftirfara

yfirnokkuratriðiúrstarfsemifélagsinsoghelstu

verkstjórnaráliðnustarfsári.

Stjórnfélagsinsáþvístarfsárisemnúerað

ljúkavarþannigskipuð:FormaðurLárusFinn

bogason, varaformaður Margret G. Flóvenz,

gjaldkeriÓmarH.Björnsson,ritariMaríaSól

bergsdóttirogmeðstjórnandiÁsbjörnBjörns

son.Áþessumfundimunugangaúrstjórnþeir

Lárus,ÓmarogÁsbjörn.

Líktogáundanförnumárumfunduðuformað

urogvaraformaður,ásamtframkvæmdastjórum

félagsinsmeðfastanefndumfyrirfyrstaform

legastjórnarfundtilþessaðfarayfirverkefni

nefndannaákomandistarfsári,enþaðhversu

öflugtstarffélagsinserhverjusinniræðstmjög

afþvíhversukraftmikiðstarfnefndannaer.

Lárus Finnbogason fráfarandi formaður FLE 
afhendir nýjum formanni Margreti G. Flóvenz 
 formannakeðju FLE.

Lárus Finnbogason fráfarandi formaður FLE, Margret G. Flóvenz formaður FLE,  
Ómar H. Björnsson og Ásbjörn Björnsson.
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Nokkuráhersluatriðifagnefndaáliðnustarfs

ári,aukhefðbundinniverkefnavoru:

Ljúkaendurhönnunáheimasíðufélagsins í

þeimtilgangiaðgerahanaáhugaverðariog

auðveldaritilnotafyrirfélagsmenn,m.a.að

því er varðarupplýsingarumnámskeiðog

skráninguendurmenntunareininga.

Auka framboðaf námskeiðum fyrir endur

skoðendur,bæðiávegumfélagsinsogekki

hvaðsístísamvinnuviðaðra,þ.á.m.háskóla

stofnanir.

Ljúkaþýðinguogkynninguánýjumáritunum

skv.ISA700,endurskoðunarstaðliumárit

anirogISA2410,staðliumkönnunaráritanir

ogljúkagerðstaðlaðsstaðfestingarbréfsfrá

fjármálafyrirtækjum.

Yfirferðáýmsumákvæðumársreikningslaga,

m.a.aðþvíervarðarkröfurumaðdótturfélög

ogmóðurfélögskráðrafélagageriársreikn

ingaskv.alþjóðlegumreikningsskilareglum

(IFRS).

Yfirferð á ýmsumákvæðum skattalaga og

frumkvæðiaðábendingumumþaðsembetur

máfaraískattalöggjöfogskattframkvæmd.

•

•

•

•

•

Framkvæmdgæðaeftirlitsmeðvinnuendur

skoðenda,meðbeinumskoðunumáverkefn

umhjáeinstökumendurskoðendum

Ástarfsárinutókstaðmestuaðljúkaþeimverk

efnumsemhérvorutalinupp.

Einsoghefðerfyrirþástóðfélagiðfyrirfjór

umráðstefnumástarfsárinu.Skattadagurvar

haldinn í janúar,endurskoðunardagur íapríl,

reikningsskiladagur í september og loks var

haustráðstefnafélagsinshaldinhérfyrr ídag

enhúnfjallaðiaðþessusinniummenntunog

starfsumhverfiendurskoðenda.

Mikilláhugierhjáfélagsmönnumaðsækja

ráðstefnur á vegum félagsins og þannig var

meðalfjöldiþeirrasemsótturáðstefnurfélags

insum200manns,semerliðlega60%aföllum

félagsmönnum.

Égefastumaðnokkurtfagfélagafþessari

stærðgetistátaðafannarrieinsþátttökuífag

legumráðstefnumogfundum.Einhverjirvilja

kannski halda því fram að endurmenntunar

skyldan sé aðal hvatinn að mikilli þátttöku

félagsmanna,enégleyfiméraðdragaþaðíefa,

•

þvíþátttakafélagsmannafyrirendurmenntunar

skylduvareinnigmjögmikil.

Einsogáðurerfagnefndumfaliðaðhafaum

sjónmeðráðstefnumsemfjallaumviðkomandi

fagsvið.Nefndirnarnutuaðstoðarbeggjafram

kvæmdastjórafélagsinsogmenntunarnefndar

viðundirbúningþeirra,enmikilvinnaliggurað

bakihverri ráðstefnu.Menntunarnefndhefur

aðvenjuumsjónmeðhaustráðstefnufélagsins.

Líktogásíðastastarfsárilagðistjórnináþað

miklaáhersluaðnefndirnarleituðustviðaðfá

áhugaverðaerlendafyrirlesaraáráðstefnurnar

ogvarerlendurfyrirlesariámeirihlutaþeirra.

Ástarfsárinuhéltgæðanefndfélagsinsöðru

sinninámskeiðumgæðamál.Haldinvorunám

skeiðtilundirbúningsverklegumprófumtillög

gildingaríendurskoðunogígærstóðmennt

unarnefndfyrirfjölsóttunámskeiðiumskatta

málogfjármálagerninga.

HádegisverðarfundirFLEeruímjögföstum

skorðumoghafa verið óbreyttir í áratugi.Á

starfsárinuvoruhaldnir10hádegisverðarfundir

ogsóttuþáaðmeðaltaliliðlega60manns,sem

læturnærriaðvera20%félagsmanna.Égtelað

þessirfundirséuákaflegamikilvægir,enáþeim

erleitastviðaðfjallaumfaglegtefniogönn

urviðfangsefnisemtengjaststörfumokkarmeð

beinumeðaóbeinumhætti.Áfundunumgefst

jafnframttækifæritilþessaðaukatengslmilli

félagsmanna.Hádegisverðarfundirnirerueinnig

vettvangurfyrirformannfélagsinstilaðflytja

félagsmönnumfréttirafþvísemefsterábaugi

hverjusinniístarfsemiþess.

Aðalfundur Norræna endurskoðendasam

bandsinsvarhaldinníStavangeríNoregihinn

18.ágústsl.ogsóttuhannafhálfuFLE, for

maðurog faglegur framkvæmdastjóri, ásamt

mökum. Ég fullyrði að það sé samdóma álit

allraþeirrafélagsmannaFLEsemkomiðhafaað

starfsemiNRFaðsáfélagsskapurséendurskoð

endumáNorðurlöndunumákaflegamikilvægur,

aðþvíervarðarfaglegaframþróunendurskoð

enda,styrkleikaíalþjóðlegusamstarfiogeinnig

ífélagslegutilliti.

Margaárahefðerfyrirþvíaðformaður,vara

formaður,formaðurskattanefndarognúeinnigí

seinnitíðfaglegurframkvæmdastjórifundimeð

ríkisskattstjóraoghelstustarfsmönnumhans.

Enginbreytingvarðáþessumeðnýjumríkis

Margret G. Flóvenz formaður FLE og Vignir Rafn Gíslason endurskoðandi hjá PwC.
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skattstjóra,enaukfulltrúaFLEsækjaþennan

fundeinnigfulltrúarFélagsbókhaldsstofa.

Áfundinumerfariðyfirýmismálsemlútaað

skattframkvæmd,álagninguopinberragjaldaog

framtalsskilum.Þessirfundireruafarmikilvægir

ogtilþessfallniraðbætasamskiptiendurskoð

endaogskattayfirvalda.Égvilviðþettatækifæri

hvetjafélagsmenntilþessaðkomameðábend

ingartilskattanefndarumatriðisemþeirtelja

aðbeturmegifaraískattframkvæmdþannigað

hægtséaðkomaþeimsjónarmiðumáframfæri

áfundisemþessum.

Ástarfsárinuvorutværnýjarnefndirskipaðar

afstjórn,enþaðerusiðanefndogafmælisnefnd.

Íbáðumnefndumerufimmnefndarmenn.

Formaður siðanefndar gerði hér fyrr í dag

nokkragreinfyrirverkefnumnefndarinnarsem

eraðsemjasiðareglurfyrirfélagiðsembyggjast

eigaásiðareglumalþjóðasambandsendurskoð

enda,enmikilvægteraðfélagiðhafisiðareglur

m.a.vegnaákvæða íáttundu félagatilskipun

evrópusambandsins.

Afmælisnefnderætlaðaðundirbúa75ára

afmæli félagsinsen félagiðvar stofnaðþann

16.júlí1935ogfagnarþví75áraafmæliáárinu

2010.

Formaður,varaformaðurog faglegur fram

kvæmdastjóriFLEhafaáttnokkra fundimeð

fulltrúum fjármálaráðuneytisinsum ýmismál

semlútaaðendurskoðunogendurskoðendum.

Innleiðing á áttundu félagatilskipun Evrópu

sambandsinshefurveriðaðalumræðuefnið,en

önnurmálsemræddhafaveriðviðfulltrúaráðu

neytisinserum.a.menntunarmál,misnotkuná

starfsheitinuendurskoðandiogafnámendur

skoðunarafskoðunarmönnum.

Viðvæntumþessaðmeðinnleiðinguákvæða

áttundufélagatilskipunarinnarmunialltlaga

umhverfisemlýturaðendurskoðunogendur

skoðendumverða skýraraogbetra, en fjórir

fulltrúarfélagsinseruístarfshópsemhefurþað

verkefniaðsemjanýlögumendurskoðendur.

Væntamánýslagafrumvarpsumendurskoð

enduríupphafinæstaárs,enfyrirséðeraðmeð

nýjumlögumumendurskoðendurmunuverða

mjögmiklarbreytingaráumhverfiendurskoð

endahérálandi.

Formlegir stjórnarfundir voru 11 á starfs

árinu, en auk þeirra áttu formaður og vara

formaðurfjölmargaóformlegafundiummálefni

félagsins.

Norræna endurskoðendasambandið bauð

alþjóðasambandi endurskoðenda ( IFAC) að

halda stjórnarfund á Norðurlöndunum. IFAC

þáðiþaðboðogóskaðieftiraðfundurinnyrði

haldinníReykjavík.Fundurinnvarhaldinndag

ana7.og8.júnísl.

Þátttakenduráfundinumásamtmökumvoru

um90manns.Þaðfólstíþvímikilviðurkenn

ingogheiður fyrirNRFogFLEað fáaðvera

gestgjafará stjórnarfundi IFAC,en jafnframt

þurfiaðleggjaafmörkummiklavinnuviðundir

búningog framkvæmd fundarins. Skipulagn

ingFLEsnerieinkumaðfélagslegridagskrá,en

skipulagðarvoruútsýnisferðirbáðadaganafyrir

makafundargesta.

Þáverandiborgarstjóri,ásamtmaka,hélt

móttöku fyrir fundargesti íRáðhúsiReykja

víkurogfjármálaráðherraásamtmakavoru

sérstakirgestiráhátíðarkvöldverðisemhald

innvaríPerlunni.Égtelaðóhættséaðfull

yrðaaðalmennthafiveriðmikilánægjagesta

meðheimsókninatilÍslands,semíflestastaði

tókstmjögvel. IFACfærðifélaginuaðgjöf í

þakklætisskyniinnrammaðskjalsemvonandi

mun prýða skrifstofu félagsins um ókomna

tíð.

Gæðaeftirlit ísamræmiviðgæðareglurFLE

fóríannaðsinnframíárslok2006.Markmið

gæðaeftirlitser:

aðhvetjaogaðstoðafélagsmennogfyrirtæki

þeirratilaðuppfyllaströngustukröfursem

gerðarerutilstarfaþeirraáhverjumtímaog

aðtryggjaaðendurskoðendurinnanFLEfull

nægiþeirriþörfsamfélagsinsaðveitaávallt

þjónustuíhæstagæðaflokkiogviðhaldaþar

meðtraustialmennings.

Samkvæmtgæðareglunumágæðaeftirlitið

aðnátilallrafélagsmannaíFLEsemberaábyrgð

áendurskoðunarverkefnum.

Gæðaeftirlitiðskalað jafnaðiná tilendur

skoðendaásexárafresti,enGæðanefndgetur

ákveðiðöraraeftirlitvegnasérstakraaðstæðna.

ValiðvarúrtakúrhópiallrafélagsmannaFLE,

enþeirvoru308þegargæðaeftirlitiðfórfram.

Úrtakiðáárinuvar56félagsmenn,enafþeim

höfðu23áritaðendurskoðuðreikningsskilog

komutilskoðunar.

Niðurstaðagæðaeftirlitsinsvarað17fengu

jákvæðaumsögnen6neikvæðaogþurfaað

faraafturígæðaeftirlitinnantveggjaára.Það

•

•

Sigurður Stefánsson og Gunnar Zoëga endurskoðendur.
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eruvonbrigðihversumargir félagsmannaeru

aðfáneikvæðaumsögn,eðaliðlegafjórðungur

þeirra.Þaðerfyrirsjáanlegtaðgæðaeftirlitiðá

eftiraðverðamunumfangsmeiraogstrangara

ákomandiárumogþvíerafarmikilvægtaðþeir

félagsmennsemfengiðhafaneikvæðaumsögn

bætivinnubrögðsín.

Égætlaekkiaðeyðamörgumorðumaðþessu

sinniímenntunarmálendurskoðenda,eneins

ogframkomísetningarræðuminniáhaustráð

stefnunnifyrrídag,telégnauðsynlegtaðhuga

aðendurskoðunskipulagsskrárNámsstyrkja

sjóðsogeinnigaðháskólarnirmetihvorthag

kvæmtséaðþeirséubáðiraðkeppaumstúd

entasemætlaímeistaranámíreikningshaldiog

endurskoðun.

Í því skyni að auðvelda aðgengi endur

skoðendautanstórhöfuðborgarsvæðisinsað

fundumográðstefnumfélagsinsvartekinupp

súnýbreytniaðsendaþærútmeðfjarfunda

búnaði.

Á starfsárinu voru tvær ráðstefnur félags

ins,þ.e.endurskoðunardagurogreikningsskila

dagur,sendarútmeðþessumhætti,enákveð

innlágmarksfjöldiþarfaðnýtabúnaðinntilþess

aðforsvaranlegtséaðnotahann.Reynslanaf

þessumútsendingumermjöggóðogbendirallt

tilþessaðframhaldverðiáþeim,svofremiað

þátttakaverðinæg.

Fyrirhugaðurerflutninguráskrifstofufélags

ins,en ígærvarritaðundirnýjanhúsaleigu

samningtiláttaára.Viðgerumráðfyriraðvera

kominíannaðhúsnæðiíbyrjunnæstamánaðar,

enunniðerhörðumhöndumaðlagfæringumá

húsnæðinutilsamræmisviðóskirokkar.

Nýju skrifstofurnar eru nokkru stærri en

núverandiskrifstofuroghentastarfsemiokkar

einnigaðýmsuöðruleytibetur.Viðmunumekki

flytjaokkurumlanganveg,heldurfæraokkur

úrvesturendaíausturenda5.hæðaráSuður

landsbraut6.

Égvonaaðnýstjórnbjóðifélagsmönnumað

lítaánýjuskrifstofurnarviðgott tækifæriað

flutningiloknum.

Égminntistáðanáaðstjórnintaldiþörfáað

aukakynninguástörfumendurskoðendaíþví

skyniaðfáfleiritilþessaðstarfaviðfagið.Ég

telaðþaðeigiaðveraeittafverkefnumfélags

insaðvinnastöðugtaðímyndarogmarkaðs

málumfyrirokkursemfagstéttþannigaðvið

verðum ekki útundan í baráttunni um besta

fólkið.Einsogéggatumáðanfengumviðtil

liðsviðokkurráðgjafarfyrirtækitilþessaðvinna

aðkynningarbæklingisemviðvildumkomaút

fyriraðalfundfélagsins.Fyrstueintökkynningar

bæklingsinsvoruaðkomaúrprentunogliggja

hérframmiáaðalfundinum.

Égvonaaðáframverðiunniðaðþví innan

félagsinsaðkynnaþaðogendurskoðunarfagið

ogþannigleitastviðbætaúrþeimþekkingar

skortisemalltofvíðaertilstaðarumíhverju

störfokkarfelastoghvelifandiogskemmtileg

verkefniendurskoðendaeru,ólíktþvísemsvo

margirhalda.

Húnerþvímiðuroflífseigsúranghugmynd

margra að endurskoðendur séuupp til hópa

rúmlega miðaldra húmorslausir og ferkant

aðirkarlmennígráumjakkafötumsemeruað

drukknaískattframtölum.

StarfsmennFLEerusemfyrrtveirí60%starfi

hvor.UmdagleganrekstursérArnbjörgEdda

Guðbjörnsdóttir framkvæmdastjóri. Faglegur

framkvæmdastjórierGunnarSigurðsson.

Þráttfyriraðhjáfélaginustarfitveirstarfs

menní60%starfihvor,hvílirmikilvinnaáþeim

semtekiðhafaaðsérsetu ístjórnognefnd

umfélagsinsogeránægjulegtaðsjáhvemarg

irfélagsmennerutilbúniraðleggjaásigmikla

vinnufyrirfélagiðogþarmeðokkur.

Égvilalvegsérstaklegaþakkaöllumnefndar

mönnumfyrirþeirravinnuástarfsárinuíþágu

félagsins.

Ástarfsárinustóðustátjáneinstaklingarpróf

tillöggildingaríendurskoðunogsóttuþeirallir

umaðildaðFLE.

Félagsmennerunú325,semskiptastþannig

aðstarfandihjáendurskoðunarfyrirtækjumeru

197eða61%enannarsstaðareðahættirstörf

umeru128eða39%.Konuríhópifélagsmanna

erunú63eðaum20%.

Íkjölfarnýrralagaumendurskoðendur,sem

væntanlegamunuverðasamþykktáyfirstand

andiþingi,erfyrirséðaðverkefnumhjáfélaginu

munfjölgaogþvítelégaðþaðþurfiánæstaári

aðhefjastefnumótunarvinnutilþessaðmóta

ogskilgreinabeturhlutverkFLEtilframtíðar.

FramhafakomiðhugmyndirumaðFLEtaki

aðsérýmisnýverkefniíkjölfarnýrralagaum

endurskoðendurvegnainnleiðingaráákvæð

umáttundufélagatilskipunarEvrópusambands

ins.Íþvísambandihafaveriðnefndverkefni,

svosemopinberskráningendurskoðendaog

endurskoðunarfyrirtækja,ábyrgðáskráningu

endurmenntunareininga,framkvæmdopinbers

gæðaeftirlits ogeftirlitmeð skyldutryggingu

endurskoðenda.

Hugmyndirhafakomiðframumskylduaðild

löggiltraendurskoðendaaðfélaginutilþessað

þaðgetiannastþessiverkefniendasnúaþau

aðöllumendurskoðendum,hvortsemþeireruí

félaginueðaekki.

Égvilnúviðlokformannstíðarminnarþakka

báðumframkvæmdastjórumfélagsinsogmeð

stjórnarmönnummínumfyrrognúfyrirgottog

skemmtilegtsamstarfþessiárseméghefsetið

Bókun sf.: Jón H. Skúlason, Guðmundur Jóelsson og Guðmundur Jens Þorvarðarson 
 endurskoðendur.
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ístjórnFLE.Einnigvilégítrekaþakkirmínartil

handaöllumnefndarmönnumfyrirmikiðoggott

starfáliðnustarfsári.Þávilégeinnigþakkaþeim

fjölmörgufélagsmönnumsemflutthafaerindiá

fundumográðstefnumogþeimsemhafastaðið

afnámskeiðumfyrirfélagsmenn.

Félagsmönnumþakkaégþátttökuþeirra í

ráðstefnum,fundumogöðrumviðburðumhjá

félaginuástarfsárinu.

Ársreikningur félagsins 
lagður fram til afgreiðslu
ÓmarH.Björnssongjaldkerifélagsinslagðifram

ársreikningfélagsins

Rekstrartekjurvoru26,8millj.ogvoruþaraf

tekjuraffélagsoginntökugjöldum15,4mill.

ogtekjurafráðstefnuognámskeiðahaldi9,3

millj.

Rekstrargjöldvorusamtals25,1millj.Stærsti

hlutigjaldannavar skrifstofuogstjórnunar

kostnaður11millj.ogkostnaðurafráðstefnu

ognámskeiðahaldi4millj.

Fjármunatekjurnettóvoru2,3millj.

Tekjurumframgjöldárekstrarárinu4milljónir

semertöluvertumframáætluln.

Eignirerusamtals29,9semfyrstogfremst

samanstendur af handbæru féog verðbréfa

eign.

Skuldireru1,9milljogeigiðfé28millj.

ÞvínæstlagðiÓmarframársreikning Náms-

styrkjasjóðs.

Tekjurumframgjöld2,2millj.Eignireruverð

bréfaeign27,3.

Fundarstjóri gaf fundarmönnum kost á að

takatilmálsvarðandiársreikninganaogskýrslu

stjórnarenenginntóktilmáls.

Reikningarnirsamþykktirsamhljóða.

Skýrslur fastanefnda
Endurskoðunarnefnd–ÓlafurGestsson leiðir

nefndinaífjarveruformanns.Hannfluttiskýrslu

nefndarinnarþarsemframkomaðmikiðhefði

veriðaðgerahjánefndinniáárinu.

Menntunarnefnd–EggertTeitssonformað

ur.Eggertfluttiskýrslunefndarinnarþarsem

framkomaðstörfinhefðuaðmestuveriðhefð

bundin.

Reikningsskilanefnd–ReynirGylfason flyt

urskýrsluna í fjarveruformanns.Tvöformleg

erindibárustnefndinnienannarsfórmestitím

inníundirbúningreikningsskiladags.

Skattanefnd–EinarÓlafssonformaðurflutti

skýrslunefndarinnar.Vísaríársskýrsluna.Lagt

varánefndinaaðsjáumundirbúningskatta

dagsinsogerþaðvel.Vonaðnefndinheyrifrá

félagsmönnumáðuren félagsmennheyra frá

skattanefnd.

Ritnefnd–AuðurÓskÞórisdóttir formaður

fluttiskýrslunefndarinnar.Þarsemritnefndber

ábyrgðáheimasíðufélaginsvarmikiðaðgera

áárinuviðaðkomanýrriheimasíðuígagnið.

EinnigstendurnefndinfyrirútgáfuFLEfrétta.

GæðanefndKristinnFreyrKristinssonfor

maður flutti skýrslu nefndarinnar. Fastmót

aðstarfogaðalverkefniðeraðsjáumgæða

eftirlitFLE.Eftirlitiðogvinnangekkvelendavar

þettaannaðáriðsemeftirlitiðhefurfariðfram.

Niðurstöðureftirlitsinsvorukynntaráhádegis

verðarfundi.

Stjórnskipaðar nefndir
Siðanefnd–GuðmundurSnorrason formaður

fluttiskýrslunefndarinnar.Vísaríerindiðsem

haldiðvaráhaustráðstefnunnifyrrídag.Megin

verkefniðeraðvinnaaðþýðingumaðreglum

IFACumendurskoðun.Langtkomiðmeðþýð

inguenáeftiraðfínpússa.Vonerábreytingum

fráIFACsemlíklegafástekkistaðfestarfyrren

2008.Stefntaðþvíaðleggjaþessarreglurtil

samþykktaráaðalfundiaðári.

Afmælisnefnd–SigurðurTómassonformað

urtóktilmáls.Nefndinlítttekintilstarfaþar

semverkineigaekkiaðtalafyrrenárið2010.

Ennefndinerbyrjuðaðfundaogmunfljótlega

kynnastjórnfélagsinshelstuatriðin.

Formenn allra nefndanna þökkuðu öðrum

nefndarmönnumvelunninstörfogfengustarfs

mennfélagsinssérstakarþakkirfráöllumnefnd

unum.

Tillögur til breytinga á 
samþykktum félagsins
Engartillögurhafaborist.

Gengið var til kosninga

Kosning formanns
Tillaga: MargrétG.Flóvens

Engaraðrartillögurogtelsthúnþvíréttkjörin.

Kosning varaformanns
Tillaga: JóhannUnnsteinsson

Engar aðrar tillögur og telst hann því rétt

kjörinn.

Kosning meðstjórnenda
Tillaga: KnúturÞórhallsson

 ÞórirÓlafsson

Engar aðrar tillögur og teljast þeir því rétt

kjörnir.

Kosning endurskoðanda og 
varaendurskoðanda
Tillaga: EinarH.Einarsson

 GuðmundurJóelssontilvara

Engar aðrar tillögur og teljast þeir því rétt

kjörnir.

Victor Knútur Björnsson, Stefán Svavarsson og Guðmundur Þ. Frímannsson endurskoðendur.
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Kosning tveggja aðalmanna 
og varamanns í Álitsnefnd

Tillaga: GuðmundurÓskarsson

 GuðmundurSnorrason

 AnnaKristínTraustadóttirtilvara

Engar aðrar tillögur og teljast þau því rétt

kjörin.

Kosning eins manns til þriggja 
ára og varamanns til eins árs 
í Endurskoðunarnefnd
Tillaga: HelgaHarðardóttir

 LiljaSteinþórsdóttirtilvara

Engar aðrar tillögur og teljast þær því rétt

kjörnar.

Kosning eins manns til þriggja 
ára og varamanns til eins árs 
í Reikningsskilanefnd
Tillaga: KjartanArnfinnsson

 AnnaGuðrúnTryggvadóttirtilvara

Engar aðrar tillögur og teljast þau því rétt

kjörin.

Kosning eins manns til þriggja ára og 
varamanns til eins árs í Menntunarnefnd
Tillaga: ÁrniClaessen

 PálínaÁrnadóttirtilvara

Engar aðrar tillögur og teljast þau því rétt

kjörin.

Kosning eins manns til þriggja ára 
og varamanns til eins árs í Ritnefnd
Tillaga: SighvaturHalldórsson

 AuðunnGuðjónssontilvara

Engar aðrar tillögur og teljast þeir því rétt

kjörnir.

Kosning eins manns til þriggja ára og 
varamanns til eins árs í Skattanefnd
Tillaga: LúðvíkÞráinsson

 SteingrímurSigfússontilvara

Engar aðrar tillögur og teljast þeir því rétt

kjörnir.

Kosning eins manns til þriggja ára og 
varamanns til eins árs í Gæðanefnd

Tillaga: HólmgrímurBjarnason

 SigrúnGuðmundsdóttirtilvara

Engar aðrar tillögur og teljast þau því rétt

kjörin.

Kosning eins manns til tveggja 
ára í Námsstyrkjasjóð FLE
Tillaga: SímonÁ.Gunnarsson

 JóhannUnnsteinssontilvara

Engar aðrar tillögur og teljast þeir því rétt

kjörnir.

Tillaga stjórnar um árgjald 
félagsmanna næsta reikningsár

Framkvæmdastjórifélagsinsdreifirrekstraráætl

unnæstareikningsárs.ÓmarH.Björnssonflytur

fyrirhöndstjórnartillöguumaðárgjaldfélags

mannaverðikr.65.000

Enginntekurtilmálsogvartillagansamþykkt

samhljóða.

Önnur mál
Fundarstjóribauð fundarmönnumað taka til

máls.

GuðmundurJóelssontóktilmáls.

Hannþakkar sérstaklegaerindiGuðmund

arÓskarssonaráhaustráðstefnunnifyrrídag

þarsemvakinvarathygliámenntunarmálum

minniendurskoðunarstofa,hvaðhefðimáttbet

urfaraoghvaðaúrræðiværumöguleg.Rétti

legahefurveriðbentáaðbaráttaminnistof

annahefuroftveriðerfiðogverðurlíklegaekki

auðveldari.EnGuðmundurtelurhinsvegarað

þærverðisamtalltaftilíeinhverjummæliþar

semávalltverðiþeirviðskiptavinirtilsemfæl

iststórustofurnar.Teluraðnýiímyndabækling

urinnsemstjórnfélagsinsstóðfyrirendurspegli

sjónarmiðstjórnarinnaraðminnistofurnareru

ekkihafðaríhugahvorkiviðgerðbæklingsins

frekarenímenntunarmálum.Segiraðíbækl

ingumséeingöngurættviðendurskoðendurá

stórustofunum.

Að lokum leggurGuðmunduráhersluáað

Þorvaldur Kári Þorsteinsson, Lárus Finnbogason og Sigurður Tómasson endurskoðendur.

Tryggvi E. Geirsson, Jón Þ. Hilmarsson og Jón Þorgeir Einarsson, endurskoðendur.
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allirfélagsmennstandisamanogreyniaðsam

ræmasjónarmiðbeggjaþessaraaðilaeinsog

kosturer.

LárusFinnbogasonfráfarandiformaðurtók

tilmáls.Lærdómsríkt,þroskandioggefandiað

veraístjórninnisl.4árogfélagiðorðiðennþá

meirahlutiafmanni.Ákveðinnléttiraðlosna

úrformennskunnienalvegvissumaðþaðverði

líkaákveðinnsöknuður.Þessiaðalfundurnokk

uðmerkilegurogsérstaklegaánægjulegtaðí

fyrstaskiptií74árasögufélagsinsaðkonahef

urveriðkosin formaður.ÓskarMargréti inni

legatilhamingjuogóskarhennivelfarnaðarí

nýjuhlutverki.Óskareinnigöðrumstjórnarog

nefndarmönnumvelfarnaðar.Aðþvíloknuaf

hentiLárusMargrétilyklaaðskrifstofufélagsins

ogprýddihanameðformannskeðjunni.

FundarstjóriþakkarfyrirsigoggefurMargréti

Flóvenznýkjörnumformanniorðið.

Margrét þakkarheiðurinnog traustið sem

félagsmennhafaveitthenni.Segirímyndendur

skoðendaskiptamiklumálimeðalannarsvegna

aukinnarsamkeppniumstarfsfólk.Fagnarað

margirfélagsmennhafiáttaðsigáþvíaðfram

undanerverkaðvinnaviðaðgeraímyndstétt

arinnarsemjákvæðastaogáhugaverðasta.Ekki

gangiaðviðbörmumokkuryfirhvaðséerfittog

flókiðaðvinnasemendurskoðenduríumhverfi

breyttrareglnaogstaðla,hérereinfaldlegaum

breytingaferliígangiogslíkterekkerteinsdæmi

íokkarstétt.Störfokkarviðaðgætaalmanna

hagsmunahafaveriðmikilsmetiníþjóðfélag

inuogverðumviðþvíaðgætaokkaraðtala

jákvættumstarfiðogþarmeðlaðaungtfólk

aðfaginu.Margrétræddieinnigumbreyttlaga

umhverfisemsnúist fyrstogfremstaðstörf

umpraktíserandi endurskoðenda.Hún sagði

aðeittstærstaverkefnikomandistjórnarséað

mótastefnufélagsinsþarsemhafteríhugaað

40%félagsmannaerekkipraktíserandi.Segir

mjögmikilvægtaðhagsmunirallrahópafélags

mannaséuhafðiraðleiðarljósiviðstefnumót

unarvinnuna.Einnigþarfaðhyggjaaðþvíaðí

breyttuumhverfiererfiðaraaðfáfélagsmenntil

aðvinnaómældasjálfboðavinnuínefndumog

stjórnfélagsins.

MargrétþakkaðiLárusiFinnbogasynifráfar

andiformannisamstarfið,fráfarandiognúver

andistjórnarmönnum,nefndarmönnumogekki

síst framkvæmdastjórumfélagsins.Bauðnýja

stjórnarognefndarmennvelkomnaumborðog

sagðisthlakkatilsamstarfsinsíþeimkrefjandi

verkefnumsem framundaneru. Í tilefnidags

íslenskrartunguoghafandiíhugaþriðjugrein

samþykktafélagsinsendaðiMargrétáaðflytja

ljóðJónasarHallgrímssonar„Hvaðersvoglatt

semgóðravinafundur“.

Fleiraekkigertogfundislitið.

MaríaSólbergsdóttir

fundarritari

Til hamingju með afmælið – árið 2008
85 ára þann 7. mars 2008  Gunnar Zoëga
85 ára þann 28. júní 2008  Sigurður Stefánsson
75 ára þann 22. júlí 2008  Magnús Elíasson
75 ára þann 13. október 2008  Jón H. Runólfsson
75 ára þann 18. október 2008  Valdimar Ólafsson
70 ára þann 7. júní 2008  Þórarinn Þ. Jónsson
65 ára þann 11. febrúar 2008  Þorsteinn Kjartansson
65 ára þann 2. júlí 2008  Gylfi Gunnarsson
65 ára þann 4. ágúst 2008  Ólafur Viggó Sigurbergsson
60 ára þann 20. apríl 2008  Sveinn Arason
60 ára þann 26. apríl 2008  Guðríður Kristófersdóttir
60 ára þann 30. maí 2008  Árni Björn Birgisson
60 ára þann 4. júní 2008  Halldór Hróarr Sigurðsson
60 ára þann 18. júní 2008  Anna Skúladóttir
60 ára þann 27. júní 2008  Jón Eiríksson
60 ára þann 3. júlí 2008  Sigurgeir Bóasson
60 ára þann 16. september 2008  Ómar Kristjánsson
60 ára þann 7. október 2008  Ingólfur Flygenring
60 ára þann 9. nóvember 2008  Hafsteinn V. Halldórsson
60 ára þann 30. nóvember 2008  Guðmundur Jóelsson
50 ára þann 15. janúar 2008  Magnús G. Benediktsson
50 ára þann 7. febrúar 2008  Guðmundur Snorrason
50 ára þann 13. maí 2008  Margrét Guðjónsdóttir
50 ára þann 17. júní 2008  Anna Kristín Traustadóttir
50 ára þann 22. júní 2008  Sigurður Heiðar Steindórsson
50 ára þann 24. september 2008  Birna Bjarnþórsdóttir
40 ára þann 1. janúar 2008  Margrét Pétursdóttir
40 ára þann 19. janúar 2008  Jón Hreiðar Sigurðsson
40 ára þann 9. mars 2008  Ólafur Már Ólafsson
40 ára þann 20. mars 2008  Jón Arnar Baldurs
40 ára þann 4. maí 2008  Helga Sigríður Böðvarsdóttir
40 ára þann 12. júlí 2008  Sigurður Páll Hauksson
40 ára þann 30. október 2008  Kristín S. Konráðsdóttir
40 ára þann 30. október 2008  Gunnlaugur Kristinsson
40 ára þann 22. nóvember 2008  Guðný Helga Guðmundsdóttir
30 ára þann 8. febrúar 2008  Arna Guðrún Tryggvadóttir
30 ára þann 26. febrúar 2008  Guðjón Gústafsson
30 ára þann 10. nóvember 2008  Erling Tómasson
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Stjórn og nefndir 2007 –2008
Skipan stjórnar og fastanefnda FLE starfsárið 2007 –2008

Ritnefnd FLE frá vinstri: Auðunn Guðjónsson, Sighvatur Halldórsson, 
Eymundur Sveinn Einarsson og Björg Sigurðardóttir formaður.

Skattanefnd FLE frá vinstri: Lúðvík Þráinsson, Jón Örn Guðmundsson 
formaður, Steingrímur Sigfússon og Gunnar Þór Ásgeirsson.

Endurskoðunarnefnd FLE frá vinstri: Barði Ingvaldsson,  
Lilja Steinþórsdóttir, Ólafur Gestsson formaður, og Helga Harðardóttir.

Menntunarnefnd FLE frá vinstri: Ólafur Viggó Sigurbergsson,  
Pálína Árnadóttir, Margrét Pétursdóttir formaður og Árni Claessen.

Gæðanefnd FLE frá vinstri: Anna Þóra Benediktsdóttir, Sigrún 
Guðmundsdóttir, Hólmgrímur Bjarnason og Hafdís Böðvarsdóttir 
formaður.

Reikningsskilanefnd FLE frá vinstri: Reynir Stefán Gylfason 
formaður, Erling Tómasson, Arna Guðrún Tryggvadóttir og Kjartan 
Arnfinnsson.

Félagsstjórn FLE frá vinstri: Knútur Þórhallsson, Jóhann Unnsteinsson varaformaður,  
Margret G. Flóvenz formaður, María Sólbergsdóttir og Þórir H. Ólafsson.
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Það þarf meiri kjark til að segja satt en ljúga,

sjálfstraust til að efast, er aðrir trúa,

djörfung til að mæla gegn múgsins boðun,

manndóm til að hafa eigin skoðun.

„Þúmáttkomahvenærsemer,égverðhérna

aðvinnaframákvöld,“segirSigríðurÁrmanns

dóttirþegarviðmælumokkurmótviðhanaí

síma.Þaðergömulsagaognýaðþaðséuupp

griphjálöggiltumendurskoðendumíbyrjunnýs

ársogSigríðurlæturhendurstandaframúrerm

umendaþóttþaðsélaugardagur.„Þaðernóg

aðgera.Éggætilagtnóttviðdageféghefði

áhugaáþví.Ogþaðerekkibaraáþessumárs

tíma,íseinnitíðerunægverkefnifyrirendur

skoðenduralltáriðumkring.“

Þaðereinsgottaðstarfiðerskemmtilegt.

„Égheldaðfólkgeriséralmenntekkigreinfyrir

þvíhvaðstarfendurskoðandanserfjölbreyttog

skemmtilegt.Égerbæðiíendurskoðunográð

gjöfogsvosnertirstarfssviðmitteinnigupp

lýsingatæknikerfifélaga.Maðurveitaldreihvað

dagurinnberískautisérogerstöðugtaðlæra

eitthvaðnýtt. Starf endurskoðandanser eilíf

endurmenntun.“

Það þarf viljastyrk til að lifa eigin ævi,

einurð til að forðast heimsins lævi,

visku til að kunna að velja og hafna,

velvild, ef að andinn á að dafna.

SigríðurvannumáttaáraskeiðhjáKPMGen

fyrirtæpuáriventihúnsínukvæðiíkrossog

stofnaðieiginendurskoðunarstofu,APaL.„Ég

áttimérdraumumaðverðaminneiginherra,“

segirhúnumvistaskiptin,„ogégerþanniggerð

aðégframkvæmialltsemmérdetturíhug.Ég

vareinusinniáDaleCarnegienámskeiði,þar

semfólkierkenntaðtakaafskarið,ensáfljótt

aðþaðnámskeiðhentaðimérekki.Égþarfmiklu

frekaraðveraábremsunni,framkvæmaekkiallt

semmérkemurtilhugar,“segirhúnhlæjandi.

Öflugt tengslanet lykilatriði
Sigríðureraðvinnafyrireittafstærrifélögum

landsins þegar blaðamann ber að garði og

kveðsthafamargastórakúnnaásínumsnær

um,einkumíReykjavík.„Annarserþettaöll

flóransemégeraðsinna.Þaðskiptirgríðarlegu

máliíþessustarfiaðbyggjauppöflugttengsla

net.“AukSigríðarerutveirstarfsmennástof

unni.„Þettahefurgengiðvonumframarogég

séekkieftirþvíeinaeinustumínútuaðhafa

söðlaðum.“

Nafniðáhinninýjustofu,APaL,erengintil

viljun.Bæðivísarþaðtilhraunsinsumhverfis

Hafnarfjörð, þar semSigríðurbýrog starfar,

ogsíðanmerkirorðiðsjálft„úfinogógreiðfær

leið“. ➩

Úfin og ógreiðfær leið

Sigríður Ármannsdóttir, löggiltur endurskoðandi hjá ApaL
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„EinusinniáttiégbrýnterindiyfirtilSuðureyrar

íSúgandafirðitilþessaðvinnafyrirSuðureyrar

hrepp,meðanhannvaroghét.Færðhafðispillst

ogekkivarumannaðaðræðaenfáfarmeð

snjóbílnumúrSkutulsfirði.Þettavaráðuren

Vestfjarðagönginkomutilsögunnar.Alltgekk

aðóskumenþegarégþurftiaðkomasttilbaka

daginneftirvarsnjóbíllinnekkitiltækur.Mérlá

helduráþannigaðgripiðvartilþessráðsað

skutlamér á snjósleðauppáBreiðadals og

Botnsheiði.Þangaðvarégsvosótturájeppaog

mérkomiðheiluoghöldnuheimáÍsafjörð.“

Þaðerhvorkilæknirnéprestursemhefurorð

ið,heldurlöggilturendurskoðandi,Guðmundur

E.Kjartansson,semstarfaðhefurviðfagsittá

Ísafirðiímeiraenþrjááratugi.Ekkisvoaðskilja

aðhannlendiíævintýrumafþessutagiáhverj

umdegiensaganundirstrikaraðendurskoð

endurskjótastekkiástuttermabologsandölum

milliverkefnafyrirvestan,íþaðminnstaekki

umhávetur.

GuðmundurerborinnogbarnfæddurÍsfirð

ingur.HannlagðistundánámáBifröstáofan

verðum sjöunda áratugnum og þar vaknaði

áhugihansáendurskoðun.„Mérgekkalltafvel

íbókhaldi,stærðfræðiogslíkumfögumískóla

ogþaðláþvíeiginlegabeintviðaðleggjafyrir

sigendurskoðun,“rifjarhannupp.

Lengi vel eini endurskoðandinn 
á Vestfjörðum
Guðmundur var ráðinn til starfa á endur

skoðunarstofuBjörnsStephensensogAraO.

ThorlaciusíReykjavíkárið1971enumsvifþeirr

arstofuvorutalsverðáþeimtíma.Fimmárum

síðarsnerihannsvoafturíheimahagana.„Það

Guðmundur 
E. Kjartansson 
hjá Löggiltum 

endurskoðendum 
Vestfjörðum 

Guðmundur 
E. Kjartansson 
hjá Löggiltum 

endurskoðendum 
Vestfjörðum 

Þörf er á varúð víðar en margur skeytir.

Víxlspor eitt oft öllu lífi breytir.

Þá áhættu samt allir verða að taka,

en enginn tekur mistök sín til baka.

Úr hárgreiðslu í hagtölur
Sigríðurunirhagsínumvelíendurskoðun.Það

leitþólengivelekkiútfyriraðhúnmyndihasla

sérvölláþeimvettvangi.„Égvaríhárgreiðsl

unniígamladagaenkomstfljótlegaaðþvíað

þaðhentaðimérbeturaðeigaviðtölurenfólk.

Þaðsemégsáekkifyrirvaraðmannlegsam

skiptierusnarþátturístarfiendurskoðandans

ogmaðurþarfaðhafaheilmiklasálfræðiásínu

valdi.Þákúrsavantaralvegínámið,“segirhún

ogbrosir.

Einsoggefuraðskiljaskiptamennekkibeint

yfirúrhárgreiðsluíendurskoðun.Sigríðurvará

byrjunarreit.Leiðhennarláþvííöldungadeildog

þaðaníviðskiptafræðiviðHáskólaÍslands.Þeg

arnámsferillinnhófstvarSigríðurtveggjabarna

móðirenþegarhúnbrautskráðistúrHÍhafði

þeimfjölgaðumhelming.„Þaðhentarmjögvel

aðeigabörnmeðanmaðurerínámi,munbetur

eneftiraðkomiðerútávinnumarkaðinn.“

Sigríður valdi endurskoðunarsviðá lokaári

sínu íviðskiptafræðinniogeftirútskriftgekk

húntil liðsvið litlastofu,BDO.Þarvarhún í

fjöguráreðaþangaðtilhúnhófstörfhjáKPMG

haustið1999.Skömmusíðarlaukhúnprófitil

löggildingar.

Það þarf magnað þor til að vera sannur maður,

meta sinn vilja fremur en fjöldans daður,

fylgja í verki sannfæringu sinni

sigurviss, þó freistingarnar ginni.

Fjallaferðir gefa lífinu jafnvægi
Sigríðurtelurekkieftirséraðvinnalangandag.

Húngætirþessþóvandlegaaðlítauppúrbók

umogskjölumannaðveifið.„Égermikilnátt

úru ogútivistarmanneskja ogþaðgefur líf

inujafnvægiaðlátasighverfaannaðveifiðog

gleymaséráfjöllum.Hvortsemþaðergang

andi, skíðandieðaánýjaupphækkaða jepp

anummínum.Jeppinnhefurreynstmérvelen

þaðvarsjónaðsjámenninaáverkstæðinuþegar

égbaðþáaðhækkabílinnupp.Þeirsögðuað

vísuekkineittenúrsvipnummáttilesa:Hvað

erkvenmaðuraðbiðjaumupphækkun!“Núer

dátthlegið.

AnnarserSigríðurekkineinsérstökáhuga

manneskjaumfyrirbæriðsemslíktogefjepp

innbilarferhúneinfaldlegameðhannáverk

stæði.Erekkitýpansemhverfurniðurívélina

meðskiptilykilogskrúfujárnaðvopni.Entil

gangurinnhelgarmeðalið.„Komistégminna

ferðaáhálendinuerégánægð.“

Sigríður er líka mikil fjölskyldumanneskja.

Börnhennarfjögureruáaldrinum13til27ára

ogþegarviðsitjumhjáhenniervonáfjórða

barnabarninuáhverristundu.Húnvereinsmikl

umtímameðbörnumsínumogunnter,aukþess

semstórfjölskyldan,foreldrarhennar,systkini

ogbörnþeirra,háttífjörutíumanns,hefurum

árabilhaftþannsiðaðsnæðasamankvöldverð

einusinniíviku.Þáerjafnanglattáhjalla.Stór

fjölskyldaná líkahúsnorður á Ströndumog

hefurveriðduglegaðferðastsamaninnanlands

ogerlendis.„Sjálfviléghelstferðastinnanlands

eðaáframandislóðumerlendis.Þannigfórégí

mjögskemmtilegtgönguferðalagumLapplandí

fyrraogeraðskipuleggjaferðtilPetagóníuum

næstujól.Sólarstrandirheillamigekkisérstak

legaenéggeriþaðstundumfyrirfjölskylduna

aðfaraíslíkarferðir.

LjóðsemvitnaðertilíviðtalinuheitirLífsþor

ogereftirÁrnaGrétarFinnsson.

ÞaðhefurveriðSigríðiÁrmannsdótturvegvís

iráliðnumárum.

Forpokast ekki  
á landsbyggðinni
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komtilmeðþeimhættiaðsveitarstjórnarmenn

áÍsafirðihöfðusambandviðmigoghvöttumig

tilaðkomavesturendavarenginnmenntaður

endurskoðandistarfandiáVestfjörðumáþess

umárum.Égákvaðaðslátilenvarekkiendilega

vissumaðævistarfiðmyndiliggjahér.Þaðhef

urþóþróastþannig,“segirGuðmundurenstofa

hansbernafniðLöggiltirendurskoðendurVest

fjörðumehf.Þarvinnaað jafnaðisexmanns.

StarfssvæðiðeraðalleganorðanverðirVestfirðir

ogStrandir.

Fyrstu mánuðina var Guðmundur aðeins í

hálfustarfiviðendurskoðunfyrirvestanenverk

efnumfjölgaðijafntogþétt.Hannlauklöggild

ingarprófiárið1978ogvareinilöggiltiendur

skoðandinnásvæðinuframtilársins1990.Þá

fékkhanntvoungamenntil liðsviðsig.Þeir

hafanúbáðiropnaðeiginstofu,annaráÍsa

firðienhinn íBolungarvík.SegirGuðmundur

viðskilnaðinnhafafariðframímestabróðerni.

Nógmunlíkaveraafverkefnumvestra.

Guðmundurhefurallatíðhaftnógaðgera

oglíklega„aðeinsmeiraenkonanhefðiviljað“.

Hannsegir starfiðafar fjölbreyttoggefandi.

Endurskoðendurfarisíðurensvoámisviðfag

leganæringuútiálandi.„Éghefaðvísuekki

settmig ítarlega inn í þessanýjualþjóðlegu

reikningsstaðla. Það er eiginlega engin leið

fyrireinyrkjaútiálandiaðgeraþað.Enaðöðru

leytigengégíöllverkefnisemendurskoðendur

sinna.“

Hannkveðst alltaf hafa veriðduglegur að

leitaráðahjákollegumíReykjavíkogallatíð

sóttfræðslufundiogfagráðstefnurreglulegatil

aðhaldasérviðefnið.„Þaðerauðveltaðfor

pokasteinnogsérútiálandi.“Áseinniárumer

endurmenntunmeiraaðsegjaorðinlögbundin

ífaginu.„Efviðljúkumekkiníutíueiningumá

þriggjaárafrestieigumviðáhættuaðleyfið

verðieinfaldlegatekiðafokkur.Aðmínuvitier

þettanauðsynlegtendagerjuniníþjóðfélaginu

mikil.Þaðmættufleiristéttirtakasérþettatil

fyrirmyndar.“

Vestfirðingar leggja 
ekki árar í bát
Guðmundur er eldri en tvævetur í faginu og

segirmargthafabreystfráþvíhanntókfyrst

tilstarfa,ekkisístvarðandivinnubrögð.Gamla

góðadálkadagbókinhafivikiðfyrirfærsluvélinni

oghúnsíðanfyrirtölvunnisemgjörbyltivinnu

viðreikningsskilogendurskoðunoghefurspar

aðmönnumómældantíma.Þáverðistöðugtal

gengaraaðendurskoðunfarialfariðframmeð

rafrænumhætti,nánastenginnpappírkomivið

söguhjástærrifyrirtækjum.

Það hefur jafnframt orðið breyting á við

skiptavinahópnumíárannarás.„Eftiraðkvót

innminnkaðihérnafyrirvestanhefursjávarút

vegsfyrirtækjumfækkaðenþauvoruuppistað

aníviðskiptavinahópimínumáður.Núvinnég

meiraogmeirafyrirsmærrifyrirtækiafýmsu

tagienþaðeralvegótrúlegthvaðstarfþeirraer

blómlegtogfjölbreytt.Vinnanhefurmeðöðr

umorðumbreystenþaðereftirsemáðurnóg

aðgera.Vestfirðingarleggjaekkiáraríbátþótt

mótiblási.“

Ekkertorðhefurmeiravægiífaginuenóhæði.

Leikivafiáþvígetamenntekiðhattsinnogstaf

ogyfirgefiðsamkvæmið.„Allirendurskoðendur

þurfaaðgætaaðsínuóhæðienþaðsegirsig

sjálftaðviðsemstörfumíminnstusamfélög

unumverðumaðstígasérstaklegavarlegatil

jarðar.Ímínutilvikihefurþettaísjálfusérekki

veriðvandamálennándingeturvissulegaverið

óþægileg.Þaðerskrýtiðaðfarayfirbókhald

mannsfyrirhádegi,rekastsvoáhannútiíbúð

síðdegisogkannskiáfundiumkvöldið.Envið

þessuerekkertaðgera.Þaðþekkjastallirhér.

Ætlimegisamtekkisegjaaðéghefðilíklega

kynnstsumufólkibeturenellahérnaásvæðinu

eféghefðiekkistöðugtþurftaðpassauppá

sjálfstæðimittundanfarinþrjátíuár.“

Ýtir öllu til hliðar fyrir 
badmintonið
Þaðerímörghornaðlítahjáendurskoðendum

enGuðmundursegirsérhafagengiðþokkalega

að taka frígegnumtíðina.„Viðhöfumalltaf

ferðastmikiðhjóninenéggetekkineitaðþví

aðsíminnhefuryfirleittveriðmikiðnotaðurí

þessumferðum.Þettaerþómunþægilegraeftir

aðfarsíminnkomtilsögunnar.Núfinnurmaður

sérbarabekktilaðsetjastniðuroggreiðaúr

vandanumþegarsíminnhringir.“

Guðmundur og eiginkonan eiga þrjú upp

kominbörnogfjögurbarnabörnogsegirhann

allarstundirmeðfjölskyldunniafarmikilvægar.

Þáhefurhanntekiðþáttífélagsstarfiafýmsu

tagi gegnumárin,m.a. hittast gamlir skátar

alltafá tveggjavikna fresti yfir vetrartímann

ogrifjauppgamlarminningarm.a.fráþvíþeir

voru„púkar“,einsogþaðkallastfyrirvestan.

„Maðurverðuraðnæraandannlíka.“

Endurskoðendursitjaeðlimálsinssamkvæmt

löngumstundumviðskrifborðiðogGuðmundur

leggurfyrirvikiðmikiðuppúrhreyfingu.Honum

líkarvelaðbrjótadaginnuppmeðgönguferðum

eðabadmintonsemhannhefurspilaðtvisvarí

vikuumlangtárabil.„Þaðkemurekkertíveg

fyriraðégmætiíbadmintontímana.Égýtibara

öðrumverkefnumtilhliðarámeðan,“segirhann

íléttumdúr.„Annarsernauðsynlegtaðhreyfa

sigoghugsavelumheilsuna,einkumþegarárin

færastyfir.Þaðerlítiðgagnafmanniefheils

anbilar.“

Opnunartími skrifstofu FLE
SkrifstofaFLEeropinmánudagatilfimmtudagakl.9–12:30

Sími:5688118•Fax:5688139•Tölvupóstfang:fle@fle.is

HeimasíðaFLE:www.fle.is

Starfsmennskrifstofu:

ArnbjörgEddaGuðbjörnsdóttir

framkvæmdastjóri:

Beinnsími:5682699

Tölvupóstfang:arnbjorg@fle.is

GunnarSigurðsson

faglegurframkvæmdastjóri

Beinnsími:5682704

Tölvupóstfang:gunnar@fle.is
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Þegarhannvarátjánáragreiphannskyndilega

ábyrgðartilfinning.Hannhafðieignastsittfyrsta

barnogsásængsínaútbreidda.„Þaðþýddiekki

lenguraðhangaíGlaumbæ,“rifjarhannuppog

brosfæristyfirandlitið.Skólabekkurinnblasti

viðogvarðBifröstfyrirvalinu.„Égvissiaðéggat

lærtogaðstærðfræðiogslíkargreinaráttubest

viðmig.Námiðgekklíkavel.Álokaprófihlaut

égBókfærslubikarinnsemvareftirsóttur.“

FjörutíuárumsíðarerGuðmundurÓskarsson

ennaðfástviðtölur.Blöðogmöppurumlykja

tölvunaáskrifstofuhanshjáendurskoðunar

stofunniHyggiehf.íHafnarfirðioghægtogró

legafæristGuðmunduríaukana.Milliþesssem

hannræðirviðokkur„onrecord“segirhanná

víxl:„Þettamáallsekkiskrifaniðurogþettamá

allsekkisegjaaðéghafisagt.“Þvíerlofað.

Eftir brautskráningu frá Bifröst var Guð

mundiboðiðstarfsnámhjáSÍSsemvaríraun

barauppeldihjáSÍSveldinuogþóttimikilupp

hefð.„Hefðiégþegiðþaðhefðiégörugglega

endað sem ráðherra eins og Bifrestingarnir

HalldórÁsgrímsson,GuðmundurBjarnasonog

JónKristjánsson,“segirhannogglottir.„Það

varbaraeittvandamál:Égvarekkiframsóknar

maður.ÞessvegnagekkégekkiSambandinu

áhönd.“

Áður en blekið var þornað
Hinnmöguleikinnvaraðfaraíendurskoðunog

þarsemaðstæðurmæltumeðstarfsnámihélt

Guðmunduríþááttina.„Ídagmyndiégekki

faraíendurskoðun,“segirhannóvænt.„Ekki

misskiljaþað.Þettaerafbragðsnámogégfinn

aðégbýaðmikillimenntunogþekkingu.Mér

hefurhelduraldreileiðstívinnunniogveitaðég

eráréttrihillu.Þaðbreytirþóekkiþvíaðværi

égungurídagmyndiégveljaeitthvaðannað,

tildæmistölvunarfræði.Þaðerspennandivett

vangur.“

Árið1969hófGuðmundurstörfhjáN.Man

scherogco.semáþeimtímavarstærstaendur

skoðunarstofalandsinsmeðheilasexlöggilta

endurskoðendurinnansinnavébanda.Sústofa

varðsíðarPricewaterhouseCoopers.Hugurinn

stefndi þó annað og þegar Guðmundur lauk

löggildingarprófiárið1975beiðhannekkiboð

anna.„Áðurenblekiðvarþornaðáprófskjalinu

stofnaðiégmínaeiginstofueinsogallirvoruað

geraáþessumárum.Mennvilduveraeinyrkjar,

ímestalagitveirtilþrírástofu.“

FélagiGuðmundar,GylfiGunnarsson,stofn

aðistofunameðhonumengekkúrskaftinutíu

árumsíðar.Sneriséraðalltöðrumverkefnum.

Fyrirrúmlegatíuárumkomhannafturífagiðog

deilaþeirGuðmundurnúhúsnæðiþóttrekstur

innséaðskilinn.HjáHyggivinnaaukGuðmund

arviðskiptafræðingur,bókariogstarfsmaðurí

móttöku.Þáfærhannliðsaukameðantaliðer

afmestummóðframtilskattsfyrireinstaklinga,

þarsemhannersjálfurkominnmeð„ofnæmi

fyrirskattaskýrslumeinstaklinga“.

Alltaf lenti 
eldspýtustokkurinn eins
Hyggirerháfleygtnafn.Guðmundurlýsirhugsun

inniábakviðþaðáþannvegaðþeirhafiætlað

aðhugaaðhinumýmsumálumoggætahags

munafólks.„Annarsvarégekkihrifinnafþessu

nafni íupphafi.Viðskrifuðumnokkurnöfná

eldspýtustokkogþaðvarsamahvaðviðköst

uðumhonumoftuppalltafkomþettanafnupp,

jafnvelþóþaðværiskrifaðáröndina.“

Guðmundurhefurallatíðhaftnógfyrirstafni.

„Mennvinnamiklumeiraenþeirþurfaogkæra

sigum íþessu fagi.Þaðereinhverandi sem

erfitteraðútskýra.Einusinnifórégtilvinnuí

bítiðáföstudaginnlangaengatekkiáttaðmig

áþvíhverhefðilátistíbænum.Þaðvarallstaðar

flaggaðíhálfastöng.Þaðhvarflaðiekkiaðmér

aðþaðværupáskar.Maður vargjörsamlega

útiáþekju.“Áþessumtímaþurftiaðljúkaöll

umverkefnumfyrirmittárenþáskiluðualliraf

séruppgjörumogframtölum,einstaklingar,fé

lögogfyrirtæki.Eftiraðþeimreglumvarbreytt

fyrirumáratughefurvinnuálagiðdreifstbetur

yfirárið.

Í dag sinnir Guðmundur fyrst og fremst

smærrifyrirtækjumogfélagssamtökumeinsog

svomargir sjálfstæðirendurskoðendur.Hann

genguríverkefniafýmsutagi,endurskoðunin

sjálferbarahlutiafstarfseminni.Aföðrumþátt

umnefnirhannársogárshlutauppgjör,ráðgjöf,

sameininguogskiptingufélaga,kaupsamninga

ogafsöl.ÞáheldurHyggirbókhaldfyrirnokkur

minnstufyrirtækin.„Sérhæfingerekkitilímínu

starfiogþannigviléghafaþað.Mérbauðsteinu

sinnistarfhjástóruendurskoðunarfyrirtækien

þaðheillaðimigekki.“

Guðmundiþykirfagiðhafatekiðmiklumbreyt

ingumáseinniárum.„Alþjóðlegustaðlarnireru

orðnirsvomargirogkröfurnar,skriffinnskanog

regluverkiðsvoþungt ívöfumaðþaðereins

ogmennséustöðugtaðbúasigundiraðmæta

íréttarsal.Mínafstaðatilþessararþróunarer

skýr:Efþúgerirþaðsemþúáttaðgeraverðurðu

ekkikallaðurfyrirdómarann!“

Enginn tími til að spilla 
hjónabandinu
Þrátt fyrir annríki gegnum árin hefur Guð

mundurgefiðsértímatilaðlítaannaðveifið

uppúrskjölumogreikningum.Félagsmáleru

hansærogkýroghefurhannm.a.starfaðmikið

ífrímúrarareglunniogfyrirKR.„Égerborinnog

barnfæddurvesturbæinguroghefhaldiðtryggð

viðKRþóégsébúinnaðbúaíHafnarfirðiímeira

enþrjátíuár.Þiðvitiðhvaðerþaðeinasemsam

einarFHogHauka?HaturáKR!“Guðmundur

beiðeinsogsvomargirKRingar í31áreftir

Guðmundur 
Óskarsson

löggiltur  
endurskoðandi 
 hjá Hyggi ehf

Guðmundur 
Óskarsson

löggiltur  
endurskoðandi 
 hjá Hyggi ehf

Ekki kallaður fyrir 
dómarann
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SjónarsviðiðerfokhelteinbýlishúsíVatnsenda

hverfinu.Endurskoðandinnbrettiruppermar,

sveiflarhamriogdregurrafmagnafáberandi

fimi.Hvergisérsvitadropaáenni.

–„Fyrirgefðu,sagðirðuendurskoðandi?“

„Já.“

–„Láttuekkisvona!Endurskoðendursveifla

hvorkihamrinédragarafmagn.Þeireruekki

týpurnaríþað.Rykfallnirkarlarákontór.“

„Einmittþað.Gottþúminnistáþetta,klisjan

lifirsumséennþágóðulífi.“

Enveruleikinneralltannar,ÓmarDavíðsson

era.m.k.lýsandidæmiumhiðgagnstæða.Hann

hefuríraunogverusamalagáhamriofreikni

stokk.Velferáþvíendaeruendurskoðendur

þekktirfyriraðrekasmiðshöggið.

„Þaðernúofmæltaðégséjafnvíguráþetta

tvennt,“segirÓmarhógvær,„enhitterrétt,

égeraðreisamérhúsíVatnsendahverfinuog

hefgertheilmikiðíþvísjálfur.Þannigaðfái

égeinhverntímaleiðáendurskoðuninni,get

égfariðaðvinnasemrafvirkieðahúsasmiður,

allténthafameistararnirsemhafaaðstoðað

migboðisttilaðskrifauppásveinsbréfið.Ég

hefunniðsamningstímann,“bætirhannvið

hlæjandi.

Hverfandilíkureruþóáþeimhamskiptum.

Ómarvarnefnilegaungurgefinntalnaspekinni

ogákvaðstraxífjölbrautaðleggjaendurskoðun

fyrir sig.Hann laukprófi í viðskiptafræði frá

HáskólaÍslandsárið1996oghófíkjölfariðstörf

áendurskoðunarstofunniBDO.Þegarhúnsam

einaðist PricewaterhouseCoopers (PwC) um

aldamótin fluttiÓmarsigþangað.Árið2002

laukhannlöggildingarprófi.

Langaði að standa 
á eigin fótum
Tveimur árum síðar tók ferill hans svo nýja

stefnuþegarhann sagði starfi sínuhjáPwC

lausuogstofnaðieiginstofu,Löggiltaendur

skoðendurehf.,ásamtfélagasínumogstarfs

bróður,AndrésiE.Hilmarssyni.

„Þettavaralltgertímestabróðerni.Mérlík

aðiákaflegavelhjáPwCogerennþáígóðu

sambandiviðmargasemþarstarfa.Miglangaði

afturámótitilaðstandaáeiginfótumogþetta

varðþvíniðurstaðan.“

NokkrirviðskiptavinirfylgduÓmariogAndrési

fráPwCenaðþeimfrátöldumþurftuþeirað

byggjastofunauppfrágrunni.„Þaðtókstyttri

tímaenviðreiknuðummeðogídagerumviðað

vinnafyrirumþrjúhundruðlögaðila.Enþetta

hefurveriðheilmikilvinna.Þvígetégekkineit

að.Égheffariðuppí190yfirvinnutímaámán

uðisemtelstnokkuðgott!Þaðerfyrstnúnaað

viðsjáumfyrirendannáþessaritörn.Enþetta

hefurveriðhverrarmínútuvirði.“

Sjöttistarfsmaðurinnbættistíhópinnídes

emberogreiknarÓmarmeðaðfæraútkvíarnar

ennfrekarákomandimisserum.„Viðtöldumað

þaðværigrundvöllurfyrirlítillistofuafþessu

tagi.Þaðeruþónokkrireinyrkjarstarfandiífag

inuáhöfuðborgarsvæðinuenþeir eru flestir

komnirumogyfirsextugt,þannigaðþaðmá

segjaaðtímihafiveriðkominnánýttblóð,“

segirÓmarenþáAndrésvantarbáðanokkur

árífertugt.

Löggiltirendurskoðendurehf.erutilhúsaí

HverafoldíGrafarvogienhafaaugastaðánýju

ogstærrahúsnæðiíKópavogiogefalltgengur

aðóskumflyturstofanþangaðáárinu.

Óhæði skiptir öllu
EndaþóttstarfsumhverfiðséólíktsegirÓmar

starfsitthafatekiðmerkilegalitlumbreyting

umviðvistaskiptin.„HjáPwCvarégaðallega

aðvinnafyrirmeðalstórfélögogfélögáverð

bréfaþingi með veltu upp á nokkur hundruð

milljónir króna upp í nokkra milljarða. Með

Ómar Davíðsson 
hjá Löggiltum 
endurskoðendum 
ehf.

Ómar Davíðsson 
hjá Löggiltum 
endurskoðendum 
ehf.

Að reka smiðshöggiðÍslandsmeistaratitliífótbolta.„Égvarbúinnað

sjáþrjú til fjögurhundruðKRleikiogekkert

gerðist.Svoalltíeinukomþettasumarið1999.

Biðinvarsvosannarlegaþessvirði.KRingar

hertustlíkaviðmótlætiðogeftirþvísembiðin

varðlengrifjölgaðiþeimbaraávellinum.“

Guðmundur er mikill fjölskyldumaður en

hannáþrjúuppkominbörnoghefuralla tíð

verið kvæntur sömu konunni. „Hjónabandið

hefurgengiðeinsogísöguendavannégsvo

mikiðáratugumsamanaðégvaraldreiheima

tilaðspillaþví,“segirhannglettinn.

Hjóninferðastmikiðsaman,innanlandsog

utan.ÞaueigahlutísumarbústaðvesturíDjúpi

ogsegirGuðmundurþannstaðalgjöranáttúru

perlu.„Þaðerákaflegarólegtþarnaogmanna

ferðirsvofátíðaraðþaðkemurekkiaðsökað

sturtanerutandyraogsnýraðveginum.Þaðer

réttaðmaðurnáiútvarpiþarnaogútilokaðer

aðtalaísíma.“

Guðmundur fór í sína fyrstuutanlandsferð

þrítugur.FórþáítjaldferðtilDanmerkur.Svo

liðutíuárframaðnæstuferð.Uppfráþvíhalda

honumhinsvegarenginbönd.

Endurskoðendur sitja löngumstundumvið

skrifborðiðogsegirGuðmundurhreyfingulífs

nauðsynlega.Áárumáðurlagðihannstundá

knattspyrnuoghlaupennúeigahjólreiðarupp

ápallborðið.„Hjólreiðarerufrábæríþróttog

blessunarlega laus við meiðsli.“ Þá fer Guð

mundurþrisvarívikuíræktinaíhádeginuog

læturviðskiptavininaekkitefjasig.„Þeirsýna

þessumismikinnskilningenégsegiviðþáá

móti:Heilsulausendurskoðandiergagnslaus

endurskoðandi.“

Tilkynning til 
félagsmanna FLE

Almenna reglaner súað tilkynningarum

fundiográðstefnurávegumFLEerusend

artilfélagsmannameðtölvupósti.Félags

mönnumFLEsemóskaeftiraðfáslíkartil

kynningar í almennumpósti erbentáað

hafasambandviðskrifstofufélagsins.
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SkattadagurFLE,ráðstefnaumskattamálvar

haldinnföstudaginn19.janúar2007íGullteig,

GrandHótelReykjavík.Allssóttu196manns

skattadaginnaðfyrirlesurummeðtöldum.Ráð

stefnustjóri var Þorsteinn Haraldsson endur

skoðandi. Formaður FLE Lárus Finnbogason

settiráðstefnuna,ensíðanvargengiðtildag

skrársemvareftirfarandi:

Nýlegar breytingar á lögum um tekju- 

og eignarskatt, virðisaukaskatt, reglu-

gerðir o.fl. er þeim tengjast

Guðmundur  Snorrason  endurskoðandi  hjá 

Grant Thornton ehf.

Skattafyrirhyggja og skattasniðganga

KristjánGunnarValdimarsson,hdl.Forstöðu

maðurhjáLandsbankaÍslandshf.ogadjúnkt

viðLagadeildHÍ.

Úrskurðir og dómar

SteinþórHaraldssonlögfræðingurhjáríkis

skattstjóra.

Ábyrgð endurskoðenda

GarðarGíslasonhdl.hjáLexehf.lögmanns

stofu.

•

•

•

• Umfjöllun um virðisaukaskatt

ElínÁrnadóttirhdl.hjáPricewaterhouseCoo

pershf.

• Sýn nýs ríkisskattstjóra á skattamál

SkúliEggertÞórðarsonríkisskattstjóri.

•

Skattadagur FLE

Málin rædd: Guðmundur R. Óskarsson og Jón H. Skúlason endurskoðendur.

alstórirviðskiptavinirhentaokkurvelaukþess

semevrópskaregluverkiðgerirsmærriaðilum

sífellterfiðaraumvikaðsinnastærstuverkefn

unum.“

Ýmsiraðilarhafa,aðsögnÓmars,leitaðtil

Löggiltraendurskoðendaáþeimforsendumað

þeimhafifundistþeirafskiptirhjástórustof

unum,þar semþeir voruáður.„Kúnnar sem

vorulitlirhjástórustofunumerustórirhérog

kunnaaðmetaþað.Andrúmsloftiðerannað

ogþjónustanvonandibetri.Þaðhafamyndast

sterktengsl.“

Ekkert er þó óhæðissjónarmiðinu yfirsterk

ara.„ViðfengumgottuppeldihjáPwC,semer

stærstaendurskoðunarfyrirtækiíheiminum.Siða

reglurþarerustrangarogkröfurmjögmiklarog

viðhöfumfylgtþeimíokkarstarfi.Annaðkemur

ekkitilálita.Mennmunuekkisjáokkuríveiði

ferðummeðviðskiptavinum.Þaðáekkivið.“

Heimurinneralltafaðminnkaogaðundan

förnuhafaÓmarogfélagaráttísamstarfivið

BDOíLundúnum,skipstáheimsóknumogfeng

iðfáeinverkefnifyriratbeinaBretanna.Hann

gerirþóekkiráðfyriraðerlendirviðskiptavinir

verðifyrirferðamiklirhjáþeimíframtíðinni.

Dagurinn hálfnaður 
klukkan þrjú
Endurskoðunerinnivinnasemkallarámiklaein

beitinguogviðverufyrirframantölvuna.Ómar

segirnauðsynlegtaðstandaannaðveifiðuppog

komablóðrásinniafstað.„Mérfinnstágættað

faraísundeðaræktinaogsvohleypégstundum

kringumGrafarvoginn.Maðurverðuraðhreyfa

sig.Efskrokkurinnerekkiílagierhöfuðiðþað

ekkiheldur.“

Hannbrýturdaginnþóekkiuppíhádeginu

einsogsvomargir.„Mérfinnstbestaðfaraum

þrjúleytið.Þáerdagurinnhálfnaðurhjámér.“

Já, vinnudagurinner langur.Öðrumþræði

vonarÓmarsamtaðhannfariaðstyttaendaá

hannsambýliskonuogfimmtánmánaðagamlan

son.„Égbyrjaðitiltölulegaseintábarneignum,

kannskieinsgottþvíéghefðivarlahafttíma

fyrr, og maður forgangsraðar öðruvísi þegar

maðurerkominnmeðfjölskyldu.“

Enmæðgininverðaþóaðeinsaðsýnabiðlund.

Nýjahúsiðáhugfjölskylduföðurinsallanþessa

dagana.„Þarerégöllumstundumþegaréger

ekkiaðvinnaumþessarmundir.Viðstefnumað

þvíaðflytjainnímars.”
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Endurskoðunardagur FLE var haldinn föstu

daginn13.apríl2007íGullteig,GrandHótel

Reykjavík. Ráðstefnan var opin endurskoð

endum,innriendurskoðendumogöðrumþeim

semáhugahafa.Ífyrstasinnivarboðiðuppá

fjarfundasetufyrirfélagsmennbúsettaálands

byggðinni.Allsvoruþað18mannssemnýttu

sérbúnaðinn.Þátttakendurvoru189aðmeð

töldumfyrirlesurum,gestumogþeimsemnýttu

sérfjarfundabúnað.RáðstefnustjórivarHeimir

Þorsteinsson endurskoðandi. Formaður FLE

LárusFinnbogasonsettiráðstefnuna,ensíðan

vargengiðtildagskrársemvareftirfarandi:

Innri endurskoðun

Lilja  Steinþórsdóttir  forstöðumaður  Innri 

endurskoðunar hjá Kaupþingi hf.

Implementing the Statutory Audit 

Directive – challenges in the Nordic 

countries

Per Hanstad, framkvæmdastjóri Félags endur-

skoðenda í Noregi, DnR

Is it possible to audit small companies 

in compliance with International 

standards on Auditing?

Per Hanstad

Hvert er hlutverk Samtaka fjármála-

fyrirtækja?

Guðjón  Rúnarsson,  framkvæmdastjór i  

SFF – Samtök fjármálafyrirtækja

•

•

•

•

Innleiðing 8. félagsréttartilskipunar 

ESB á Íslandi

• Margret  G.  Flóvenz  endurskoðandi  hjá 

KPMG hf.

Heimir Þorsteinsson ráðstefnustjóri Endurskoðunardags FLE, Lárus Finnbogason fráfarandi 
formaður FLE, Lilja Steinþórsdóttir og Per Hanstad.

Endurskoðunardagur FLE

ReikningsskiladagurFLEvarhaldinnföstudag

inn21.september2007íGullteig,GrandHótel

Reykjavík. Ráðstefnan var opin endurskoð

endum,innriendurskoðendumogöðrumþeim

semáhugahafa.Þáttakendurvoru211aðmeð

töldumfyrirlesurum,gestumog10mannssem

nýttusérfjarfundabúnaðtilráðstefnusetu.Ráð

stefnustjórivarSæmundurValdimarssonendur

skoðandi. Formaður FLE Lárus Finnbogason

settiráðstefnuna,ensíðanvargengiðtildag

skrársemvareftirfarandi:

Staða reikningsskilamála hér á landi

Stefán Svavarsson, innri endurskoðandi Seðla-

banka  Íslands  og  dósent  við  Háskólann  í 

Reykjavík

Upplýsingagjöf í  ársreikningum 

fyrirtækja

Sigurður Harðarson, Capacent ráðgjöf

Fjárfestingar erlendis og reikningsskil

Geir a. Gunnlaugsson, fyrrverandi forstjóri og 

stjórnarformaður Promens hf.

Útdeiling kaupverðs (PPA)

Mikko  Palmo,  Director  KPMG  Corporate 

 Finance Finland

Mikilvægt hlutverk endurskoðenda

Lárus Welding forstjóri Glitnis Banka hf.

•

•

•

•

•

Reikningsskiladagur FLE

Skil sf.: Birgir Ólafsson og Þórdís K. Guðmundsdóttir endurskoðendur
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Haustráðstefna FLE

Haustráðstefna FLE og fleira 
af borði menntunarnefndar
Haustráðstefna félagsins var haldin þann

16.nóvember2007áGrandHótel.Allssóttu

199mannsráðstefnunaaðfyrirlesurummeð

töldum.RáðstefnustjórivarVignirRafnGísla

sonendurskoðandi.

Efniráðstefnunnarvarmeirabeintinnávið

enoftáðurogbaryfirskriftinaMenntun,endur

menntun og starfsumhverfi endurskoðenda.

Einsogendurskoðendurhafa rækilegaorðið

varirviðerekkertlátábreytingumíþvíumhverfi

semviðstörfumíogþörfáaðhafasigallanvið

tilhaldaíviðþær.Markmiðiðvaraðhaldaráð

stefnuþarsemviðgætumrættumþáþaumál

efnisemstandaokkurnæst,þ.e.menntunog

endurmenntunendurskoðendaauksiðareglna.

Hvortumsigerumálefnisemhugaverðurvel

aðsvoviðséumalltafuppfræddumhiðnýjasta

semeraðgerastogaðviðinnumstarfokkaraf

hendiþannigaðsómiséaf.

FyrsttóktilmálsKristrúnHelgaIngólfsdóttir

fulltrúi NRF í menntunarnefnd IFAC, kynnti

húnm.a.fyrirokkurhlutverknefndarinnarog

menntunarstaðla.Einsogviðvitumerveriðað

vinnaaðinnleiðinguááttundutilskipunEvrópu

sambandsinsogþarmeðfylgiraðviðþurfumað

innleiðaefnimenntunarstaðlaIFAC.Stefnterað

þvíaðnýogbreyttlögumendurskoðendurtaki

gildiummittþettaárþarsembúiðverðurað

innleiðahelstuatriðinístöðlunum.Eittafþví

semskiptirmáliíþeimeraðendurmenntunar

einingumsemokkurerskyltaðaflaokkurtil

aðhalda réttinum fjölgarúr90 í120ogum

verðuraðræðahlaupandiþriggjaáratímabil.

Einnigergerðkrafaumaðhlutiafeiningunum

sésannreynanlegur,enekkigerðkrafaumsams

konarflokkunogviðbúumviðnúnaámillifag

hlutanna þriggja og almenna hlutans. Nú er

ekkiljósthvernigviðmunumfaraaðþessuen

menntunarnefndhefurhugáaðleitaaðstoðar

útfyrirlandsteinanaogsjáhvernigaðrarþjóðirí

kringumokkurhafastaðiðaðþessu.Menntunar

nefndIFACeraðbúatilefnitilaðhjálpatilvið

innleiðingunaogeinnigerveriðaðrannsakahjá

nefndinnihvernigstandaáaðmælingumáút

komuúrendurmenntun.Niðurstöðurúrþeirri

rannsókneruvæntanlegaránæstaári.Ljósterá

ofanrituðuaðheilmikilvinnabíðurokkar,bæði

nefndarinnarsemogöllumendurskoðendumað

tileinkasérnýjungarnar.

NæsttóktilmálsAnetteHedbernsemstarfar

hjásænskaendurskoðunarfélaginuogfórhún

yfirhvernigmenntunogendurmenntunerhátt

aðþarílandi.

AðkaffihléiloknukomufulltrúarfráHÍogHR

ogkynntufyrirokkurhvernigmeistaranámiðer

uppbyggt.ÞaðvaktiathygliaðStefánSvavars

sonfulltrúiHRvaktimálsáþvíaðjafnvelværi

ekkigrundvöllurfyrirþvíaðtveirháskólarværu

aðsinnakennsluímeistaranámiíendurskoðun

þarsemnemendurværuekkiþaðmargir.Það

hefursínakostiaðhafameistaranámiðítveimur

skólum,einnahelstþannaðámilliskólannaríkir

samkeppniumnemendurnaogþaðættiaðleiða

tilaukinsmetnaðarogþarafleiðandiöflugra

náms.Ókosturinnhlýturaðveraóhagkvæmni

vegnafárranemenda.Hvaðverðurofanámun

framtíðinleiðaíljós.

Næst tók til máls Guðmundur Óskarsson

endurskoðandi hjá Hyggi ehf. Guðmundur

fjallaðiumþannvandasemsmærriendurskoð

unarstofurstandaframmifyrirþegarkemurað

endurmenntun.Guðmundifinnstaðfélagiðhafi

ekkikomiðnægjanlegaámótsviðþarfirþeirra

íráðstefnuognámskeiðahaldi.Einnigkallaði

hanneftirþvíaðfélagiðgripitilaðgerðaþeim

til hjálpar þar sem erfitt er að endurskoða í

samræmiviðalþjóðlegaendurskoðunarstaðla

ánþessaðhafatilþesstækiogtólílíkinguvið

þausemstærriendurskoðunarstofunnareigaog

nota.

Þaðeruskiptarskoðaniráþvíhvortfélagið

sjálft eigi að standa fyrir miklu námskeiða

haldieðahvortleggjaeigiáhersluásamstarf

viðmenntastofnaniríþeimtilgangiaðþærberi

uppiendurmenntunina í samstarfi viðFLE.Á

undanförnumárumhefurFLEekkistaðiðsjálft

fyrirmikiðafnámskeiðumenþessístaðlagt

áhersluáaðeigagottogöflugtsamstarfvið

menntastofnireinkumHÍ,HRogBifröst.Þessir

skólarhafaáaðskipaöflugumkennurumog

góðriaðstöðuogstarfsmennþeirrahafaverið

allirafviljagerðirtilaðkomatilmótsviðendur

menntunarkröfur endurskoðenda. Bæði hafa

þessirskólarboðiðuppásmærrinámskeiðog

aukþessopnaðnámskeiðsínfyrirendurskoð

endumþannigaðþeirgetisetiðáfangaánþess

aðþurfaaðþreytapróf.Námskeiðinsemhafa

veriðbúin til sérstaklegaaðóskmenntunar

nefndarhafaekkiöllveriðvelsóttogsumþeirra

hefurþurftaðfellaniður.Stafarþaðlíklegaaf

því að stærri endurskoðunarstofur eru sjálf

bærarumendurmenntunogefniðhefurlíklega

ekkihöfðaðnægjanlegaveltilendurskoðenda

ásmærristofum.

Menntunarnefndmunhaldaáframsamstarfi

viðháskólanaenerþóhikandiviðaðbiðjaþá

aðsérsníðanámskeiðaðokkarþörfumþarsem

aðsóknáþauhefurveriðsvodræm.Viðhvetjum

hérmeðþáfélagsmennsemóskaeftirnámskeið

umumsérstaktefnitilhafasambandviðmennt

unarnefndmeðhugmyndirsemþeirhafa.

ÍtengslumviðhaustráðstefnuFLEtókmennt

unarnefnduppáþeirrinýbreytniaðhaldastutt

námskeið í skattlagningu söluhagnaðar og

Margrét 
Pétursdóttir,  

formaður  
menntunar-
nefndar FLE

Margrét 
Pétursdóttir,  

formaður  
menntunar-
nefndar FLE

Vignir Rafn Gíslason ráðstefnustjóri 
Haustráðstefnu FLE.
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SkattadagurFLE,ráðstefnaumskattamálvar

haldinnföstudaginn11.janúar2008íGullteig,

GrandHótelReykjavík.Allssóttu242manns

skattadaginnaðfyrirlesurummeðtöldum.Ráð

stefnustjórivarSigurþórCharlesGuðmundsson

endurskoðandi.FormaðurFLEMargrétFlovenz

settiráðstefnuna,ensíðanvargengiðtildag

skrársemvareftirfarandi:

Þar sem síminn sefur – um skatt-

rannsóknir

Þorsteinn Haraldsson endurskoðandi hjá skatt-

rannsóknastjóra

•

Nýjungar og umbætur í skattafram-

kvæmd

Skúli Eggert Þórðarson ríkisskattstjóri

Úrskurðir og dómar

Steinþór Haraldsson settur skattstjóri í Suður-

landsumdæmi

Skattaleg meðferð afleiðu- og fram-

virkra samninga

Árni Harðarson hdl hjá Salt Investment

Söluhagnaður hlutabréfa

Sigurjón  Högnason  lögfræðingur  hjá 

KPMG hf.

Nýlegar breytingar á lögum um tekju-

skatt, virðisaukaskatt, reglugerðir 

o.fl. er þeim tengjast

Guðmundur  Snorrason  endurskoðandi  hjá 

PrecewaterhouseCoopers hf.

Við bendum lesendum á heimasíðu FLE

www.fle.isþarsemnálgastmáglærurflestra

fyrirlesaranna.

•

•

•

•

•

Fjölmennt var á Skattadegi FLE.

Skattadagur FLE

afleiðusamningum. Dagsetninginn var valin

þannigaðþeirendurskoðendursembúaútiá

landigætunýttferðinaogslegiðtværflugurí

einuhöggi,sóttnámskeiðsamhliðahaustráð

stefnunni.Þaðerskemmstfráþvíaðsegjaað

aðsókninfórlangtframúrvæntingumogyfir

100mannsmættuánámskeiðið.

Ítilraunaskynihefurmenntunarnefndhugá

þvíaðstandafyrirfjórumstuttumnámskeiðum

ánæstaáriítengslumviðráðstefnurfélagsins.

Reyntverðuraðhafanámskeiðiníformikennslu

ásamtfyrirlestrumsvofélagsmennfáiraunhæf

dæmiumhvernigbeitaskulifræðunum.Viljier

fyrirþvíaðnýtafagnefndirfélagsinstilundir

búningsins.Þegarþettaerskrifaðerþegarbúið

aðhaldafyrstanámskeiðiðsemhaldiðvarþann

10.janúars.l.ítengslumviðskattadagfélags

insogfjallaðiumreikningshaldslegameðferð

afleiðusamninga.Núerveriðaðundirbúanám

skeiðískattamálumsemvonirerutilaðhaldið

verði17.aprílnk.ogmeðvorinuersvoádag

skráaðhaldanámskeiðísamstæðureiknings

skilum,þarsemfariðverðurverklegaíúrlausn

ádæmisemtekuráflestumþáttumsemskipta

máliviðsamninguásamstæðureikningsskilum.

Erþaðvonnefndarinnaraðveltakisttilogað

efniðhöfðitilsemflestrafélagsmanna.

Einsogframhefurkomið,bæðiáhádegis

verðarfundiogeinnigáhaustráðstefnunnihafa

norðmennsmíðaðendurskoðunarkerfifyrirsína

félagsmenn.Þessadaganaerunniðaðþvíað

þýðaþaðyfiráenskuþarendurskoðenduríöðr

umlöndummunueinnignýtasérþað.Framhafa

komiðhugmyndirumhvortfélagiðgetistaðið

fyrirkaupumáþví(efþaðstendurtilboða)og

þýttþaðyfiráíslenskusvosmærriendurskoð

unarstofurhérgætunýttsérþað.Þaðerskoð

unallrasemmenntunarnefndhefurráðfærtsig

viðaðekkiséraunhæftaðþýðakerfiðyfirá

íslensku.Breytingaráalþjóðlegumstöðlumséu

svoöraraðuppfærslurmynduverðaoftíma

frekarogkostnaðarsamar.Þaðersamt fullur

vilji fyrirþvíaðkannaþettamáltilhlítar,og

þáfyrsthvortfélagiðgætihaftmilligönguum

söluákerfinufráNoregiogsvoíframhaldihvort

félagiðgetiþástaðiðfyrirþvíaðflytjainnkenn

aratilaðkennaáþað.

EftirhádegisverðfjallaðiEyjólfurÁrmannsson

lögfræðingurumskyldurendurskoðendahvað

varðarpeningaþvættienskv.lögumberumvið

ákveðnaupplýsingaskyldu íþeimefnumsem

viðverðumaðþekkjatil.Aðþvíloknufjallaði

GuðmundurSnorrasonumnýjarsiðareglurFLE

semveriðeraðvinnaað.

Aðlokumfengumviðtvogóðagestifráný

stofnuðufélagiAuðiCapital,þærHölluTómas

dótturogKristínuPétursdóttir.Þærstöllurerað

hrindaafstaðfjármálafyrirtækisemmunhefja

starfsemiánýjuári.

Þaðerljóstaðmenntunarnefndásamtokk

uröllumbíðakrefjandiverkefniviðaðuppfylla

þærskyldursemgerðarerutilokkarumendur

menntunogerþaðvonnefndarinnaraðsúný

breytnivarðandinámskeiðsemfjallaðvarum

héraðofanverðitilaðléttamönnumróðurinn

aðeinhverjuleyti.

Anette Hedbern og Kristrún Helga Ingólfsdóttir.
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Nýir félagar árið 2008
Í árslok 2007 luku 15 einstaklingar verklegum prófum til löggildingar í endurskoðun 

og öðluðust þar með rétt til að fá löggildingu sem endurskoðendur. FLE óskar 
nýjum endurskoðendum allra heilla í starfi og býður þá velkomna í félagið.

Berglind Ósk Gunnarsdóttir, 
KPMG hf., Egilsstöðum

Prófnefnd endurskoðenda hefur

lokið yfir ferð löggildingarprófa

haustið2007oggertprófmönnum

greinfyrirniðurstöðum.

Allsþreyttu57einstaklingarpróf

aðþessusinniogurðuniðurstöður

íeinstökumgreinumþannig:

Próf í endurskoðun:
13af28náðutilskilinnilágmarks

einkunn7,5eða46,4%

Próf í reikningsskilafræðum:
15af24náðutilskilinnilágmarks

einkunneða62,5%

Próf í skattskilum:
22af36náðutilskilinnilágmarks

einkunneða61,1%

Próf í gerð reikningsskila:
13af25náðutilskilinnilágmarks

einkunneða52,0%.

15einstaklingarhafa lokiðöllum

fjórum prófunum með tilskilinni

lágmarkseinkunnoghljótalöggild

ingusemendurskoðendur.

Prófnefnd

Löggildingarpróf

Egill Helgason, Deloitte hf.

Helgi Níelsson, KPMG hf.

Birna Mjöll Rannversdóttir, 
KPMG hf.

Elva Dröfn Sigurðardóttir, 
SPRON

Jóna Árný Þórðardóttir, 
KPMG hf., Fjarðarbyggð

Bjarni Jóhannesson, KPMG hf.

Erik Ingvar Bjarnason, 
PricewaterhouseCoopers hf.

Magnús Jónsson, KPMG hf., 
Egilsstaðir

Björg Ragna Erlingsdóttir, 
KPMG hf.

Gunnar Sigurður Gunnarsson, 
Deloitte hf.

Sigurður Álfgeir Sigurðarson, 
Deloitte hf., Egilsstaðir

Davíð Arnar Einarsson, 
Kaupþing – fjármálasvið

Helga Harðardóttir, 
PricewaterhouseCoopers hf.

Örnólfur Jónsson, Deloitte hf.
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Afhending löggildingarskírteina í byrjun árs 2008
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G LFannáll Sigurður Tómasson, 
endurskoðandi  
og forseti  
alþjóðadeildar  
Golfhóps FLE

Sigurður Tómasson, 
endurskoðandi  
og forseti  
alþjóðadeildar  
Golfhóps FLE

Fyrra spakmæliþessarargreinarerhaft eftir

FrankCoffeyogskrifastþannig:„Golf er gott 

fyrir sálina. Maður verður svo reiður sjálfum sér 

fyrir öll leikmistökin að maður gleymir að hata 

óvininn.“

Golfárendurskoðenda2007varekkistórt í

sniðumogviðburðirfærrienoftáður.Ennþykir

þóviðhæfiaðkomaþvíhelstatilskilaíárlegum

golfpistliþannigaðallirífélaginu,jafntþeirsem

leikagolfsemogaðrirsemekkihafaennlátið

golfdraumsinnrætast,megiverðasembestupp

lýstirumþaðsemgeristáþessumvettvangi.

Árið2007varKristóferÓmarssoneinvaldur

okkaríþvísemskeðiágolfárinuhérinnanlands.

Framhefur komið í golfannál síðustuára að

verulegtregðaerhjáfélagsmönnumaðmæta

áþágolfviðburðisemgolfdeildFLEseturásvið.

Þessitregðaendurtóksigsumarið2007ogfór

svoaðeinungis3atburðirvorufyrirhugaðirog

verðurhéráeftirsagtfrániðurstöðum.

UmlangtárabilhafaliðsmenngolfdeildarFLE

haftárlegakeppniviðannarsvegarlögmennog

hinsvegartannlækna.Keppninviðtannlækna

fórframíbyrjunjúlíáÞorlákshafnarvellioglauk

þeirriviðureignmeðyfirburðasigriokkar.Þaðer

þvíokkarhlutverkaðvarðveitaþannbikarsem

keppterum.Þvímiðurvarðekkertúrkeppni

okkarviðlögmennogerþaðannaðáriðíröð

semblásaverðurþákeppniaf.Árið2006skrif

aðistþaðáokkarreikningvegnaþátttökuleysis

úrokkarhópiensl.sumargreipKári inníog

bléssvohressilegaaðmenntreystusérekkitil

aðfaraámótihonum.Lögmennhaldaþvíenn

áframþeimbikar sem lið þessara aðila hafa

kepptummörgundanfarinároglögmennnáðu

aðsigrasíðastþegarkepptvar–árið2005.

VenjaeraðhafaMeistaramótFLEaðhausti

til.Meðanendurskoðendurkomuoftarsaman

ígolfleikennúerorðið,þávarMeistaramótið

einskonarvertíðarlok.Þáskapaðistsúvenjaað

hafa verðlaunaafhendingu mótskvöldið með

kvöldverðisemmakargolfspilarannamættutil.

Umnokkurtárabilhöfðumakarnireinnigmeð

sérkeppnioghöfðusínverðlaun.Varðafþessu

ölluhinbestaskemmtun.Meistaramótiðfórnú

fram í26. sinn föstudaginn14. septemberá

Grafarholtsvelliogmættu13endurskoðendur

tilleiks.Miðaðviðárstímavarveðriðhagstætt,

svolítiðkaltogsvolítillvindur.Svolítiðaföllu.

Allirlukuleikognutudagsins.Ímótslokinsagði

síðaneinvaldurfráúrslitumogafhentiverðlaun.

GolfmeistariFLEárið2007erStefánSvavarsson

semnúsigraði í3jasinnáþessumóti.Aðrir

sigurvegarar þetta árið voru Stefán Svavars

sonsemlékbestánforgjafarogStefánSvavars

sonvarðeinnigöldungameistari.Ífyrstasinní

söguþessamótserþaðsamiaðilinnsemsigrar

íöllumþeim3flokkumsemkeppterí.Stefán

hefurþvíunniðafreksem íbesta falliverður

jafnaðenaldreibætt!! ÍþróttasíðaFLEfrétta

óskarStefánitilhamingjumeðmeistaratitilinn

ogþettaeinstakaafrek.

Einvaldurgafuppnokkratölfræðiþegarhann

sendiúrslitmótsinsútánetinuogskalþesshér

getiðogaðeinsbættvið.Yngstikeppandimóts

insvar38áraensáelsti77ára.Sáeldrivar

þannigvelhelmingieldri.Meðalaldurvar56.5

árogaf13keppendumvoru8íöldungaflokki

–yfir55ára.Enginkonatókþátt.Þessarniður

stöðursegjavæntanlegatilumaðeitthvaðþarf

aðgeratilaðlaðayngrigolfiðkendurogkonur

tilkeppninnar.Ísamfleytt26árhefurmeistara

mótFLEígolfiveriðhaldiðogerþaðvonandi

aðkomandikynslóðirviðhaldiogbætiviðþær

venjuroghefðirsemumþettamóthafaskapast.

Þaðerafrekútaffyrirsigaðþaðskulihafatekist

aðhaldaþessugangandiþennantímaogvon

andiverðurþettaáframummörgókominár.

Hefðerkominágolfferðendurskoðendatil

Skotlands í maí hvert ár. Tíunda vorferð FLE

golfaravar farindagana10.–15.maí2007

ogíþettasinnvarferðinniheitiðágolfhótelí

námundaviðborginaStAndrewssemer,einsog

flestireðaallirlesendurvita,heimshöfuðborg

golfsins.Íþessarifræguborgereinnigaðfinna

elstaháskólaSkotlandsog stærstukaþólsku

kirkjulandsins.

EnStAndrewsermeirenbaragolfogháskóli

og til þess að fræðast um hver Dýrlingurinn

Andrésvar(SaintAndrew)þáverðumviðm.a.

aðfaraíhinahelgubók.SagteraðAndréshafi

verið fiskimaður þegar hann var kallaður til

starfatilaðveiðamenntilfylgisviðkristnatrú.

Þegarfundumhansogmeistaransbarsaman

þákynntiAndrésbróðursinn,SímonPétur,sem

síðarvarðeinnaflærisveinunum.ÍJóhannesar

guðspjalli (6.8.) kemur fram að Andrés var

nálægurþegar fimmþúsundkarlmennskiptu

meðsérfimmbrauðumogtveimurfiskumenþar

áAndrésaðhafasagt; „Hér er piltur, sem er með

fimm byggbrauð og tvo fiska, en hvað er það 

handa svo mörgum?“Andrésstarfaðisemtrú

boðiíRómaveldiogsemslíkurvarðhonumsvo

mikiðágengtístarfisínuaðhannávannsérótta

rómversksleiðtogasemlétumsíðirkrossfesta

hannáXlagakrossi.Hundruðumárumseinna

vorugefin fyrirmæliumað flytja líkamsleifar

AndrésarsvolangtfráRómaveldisemmögulegtRigningarlegur dagur í Skotlandi.
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væri–tilhjaraveraldarefmögulegtværi.Staðar

valiðvarlítilborgánorðurströndSkotlandssem

hétKilrymont.Síðarvarborginnigefiðnýttnafn

–StAndrews.SaintAndrewerverndardýrlingur

Skotlandsogþann30.nóvemberhvertár er

Andrésardeginum(StAndrewsday)fagnaðaf

Skotumumallanheim.FániSkotlandserblár

Xlagakrossáhvítumgrunniogsáfánierídag

sameiningartáknSkota.

Viðvorum15endurskoðendursemfórumí

golfferðina til Skotlands og dvöldum í góðu

yfirlæti á St Andrews Bay Golf Resort and

Spa–nýlegthótelmeðöllumnútímaþægind

um. Í ljóskomaðhótelkeðja semheitir Fair

mont(kanadísk)hafðinýveriðyfirtekiðrekstur

hótelsins.Viðhóteliðeru2golfvellir,Devlinog

Torrance,báðirstrandarvellir.Viðlékumbáða

þessavellienaftveimurgóðumvöllumfannst

okkurDevlinvöllurinnveraáberandibetriog

lékumhannoftast.Viðvorumsvoheppnirað

mjög lítilumferðvarþádagasemviðvorum

þarnaþannigaðviðgátumnæstaleikiðsemvið

vildum.Hinsvegarvorumviðfrekaróheppnir

meðveðriðíþessariferðokkarogmásegjaað

ífyrstasinniíþessumtíugolfferðumokkartil

Skotlandshafiveðriðhaftverulegáhrifágolf

leikokkar.Ekkiþó svoaðekki væriunntað

spilagolfenviðskulumbarasegjaþaðhafilíkst

íslenskuveðrióþarflegamikið.

Einnhlutiaf ferðokkar tilSkotlandserað

hitta skoskaendurskoðendur fráEdinborgar

svæðinuogeigameðþeimdagstundviðgolf

ogleik.Viðleyfumokkuraðkallaþettalands

leikígolfi.Ákveðiðhafðiveriðaðhittaskoska

félagaokkarsamadaginnsemvið flugumút

eða10.maí.Ennfremurvarþaðfastsettaðspila

sama golfvöll við Edinborg sem við höfðum

spilaðbæðiárin2003og2004,envöllurinntil

heyrirBruntsfieldLinksGolfingSociety.Stofnár

þessagolfklúbbsvarárið1761ogennánýupp

lifðumviðeinstaktandrúmsloftþessasvæðis,

golfhúsoggolfvöllur.Dagurinnsemviðmætt

umtilleiksvareinstaklegaóhagstæðurokkur.

Einsogvenjulegaþurftumviðaðveraárrisulirtil

aðmætaíflugogeftirferðalagsemtókrúmar

8klukkustundir, flugferð frá Íslandiog rútu

ferðmilliGlasgowogEdinborgar,vargreinilegt

aðhópurinnvarþreyttur.Meðalaldurhópsins

Keppendur á Meistaramóti FLE í september 2007.

Það skein líka sól í Skotlandi vorið 2007.
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var60árogþaðernúekkiendilegameðal

alduríþróttahópstillandsleikssemferhéðan

fráÍslandi.Nemaþegarumöldungamóterað

ræðasemvarsvosannarlegaekkiíþessutilviki.

Þegarofanáþettabættistsamfelldrigningallan

tímannsemviðlékumgolfþennandaginnþávar

ekkibúistviðmiklumafrekum.Enguaðsíðurvar

golfdagurinnmeðskoskumendurskoðendum

hinnánægjulegastioglétumviðþaðekkispilla

ánægjunniþóviðbiðum lægrihlutmeðyfir

burðum í keppninni viðþá.Við teljumokkur

getaveriðþokkalegasáttaviðtapeftiraðhafa

ýmistunniðeðagertjafntíöllþau9skipti,að

undanskildum2skiptum,semviðhöfumspilað

viðþá.Ogþaðáþeirraheimavelli!Enfarand

gripurinnsemICASlagðitil,sérstökgerðafskál

semáþeirramálikallastQuaich,munhafavetur

setuíSkotlandiþettaáriðenverðurvæntanlega

sóttvorið2008.Aðgolfleikloknumáttumvið

góðastundmeðskoskumfélögumokkarviðmat

ogdrykkáðurenviðhéldumáframferðokkar

aðáfangastaðíStAndrews.

Síðaraspakmæliþessarargreinarerhafteft

irRotary félagaágolfvellinum íStAndrews í

Skotlandi: „Eðlilegt  skor  fyrir  endurskoðanda 

sem stundar golf er níutíu (90). Ef hann er betri 

sinnir hann starfi sínu ekki nógu vel. Ef hann er 

verri sinnir hann golfinu ekki nógu vel.“ Þegarvið

endurskoðendurfórumí10.ferðokkartilSkot

landsímaí2007komvelíljóssannindiþessara

orðaenhérverðurekkifariðnánaríþáhögga

talninguogmennskildireftirviðaðtúlkaþetta

sjálfir.

Hin fræga steinbrú á St Andrews golfvellinum.


