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H AU ST R Á Ð ST E F N A F I E

H

austráðstefna Félags um innri endurskoðun var
haldin dagana 21.-22. september á Grand Hótel.
Uppselt var á ráðstefnuna og komu ráðstefnugestir frá
ýmsum fyrirtækjum og stofnunum. Ráðstefnan var haldin í
samstarfi við alþjóðasamtök innri endurskoðenda (IIA) og
var fyrirlesarinn James C. Key (Jim), CIA og CRMA,
fyrrverandi yfirmaður innri endurskoðunar IBM Corporation
í Bandaríkjunum og Asíu. Yfirskrift ráðstefnunnar var
Áhættumat - Tryggjum gildi innri endurskoðunar.

Tilgangur áhæ umats
Jim lagði áherslu á að áhættumat væri mikilvægur þáttur í
starfsemi innri endurskoðunar sem væri
notað í
margvíslegum tilgangi meðal annars við gerð innri
endurskoðunaráætlunar og verkefnaáætlunar einstakra
úttekta. Án áhættumats getur innri endurskoðun ekki sýnt
fram á að hún nýti auðlindir sínar í samræmi við helstu
áhættur fyrirtækisins og þannig tryggt virðisaukann af
starfseminni.

Eðli og þróun áhæ u
Á ráðstefnunni var fjallað um eðli og þróun áhættu og
mikilvægi þess að við gerð áhættumats. Jim fór yfir
niðurstöðu úr alþjóðlegri könnun sem framkvæmd var fyrir
nokkrum árum um helstu áhættur í áhættumati innri
endurskoðenda. Á þeim lista var ekki að finna
upplýsingatækniöryggi en í dag er það talinn mikilvægur
áhættuþáttur í nær öllum fyrirtækjum. Aðrar áhættur sem
fjallað var um voru meðal annars umhverfis-, stjórnmálaog orðsporsáhætta. Með þessu vildi hann benda á hvernig
nýjar áhættur geta þróast hratt og hvernig innri
endurskoðendur þyrftu að vera meðvitaðir um það.

Áhæ umatsaðferðir
Jim fjallaði um nokkra þætti sem þyrfti að hafa í huga við
gerð áhættumats. Áhættumat er kerfisbundin aðferð en
hún byggir hins vegar á huglægu mati þeirra sem vinna
það og er niðurstaðan því ekki óskeikul. Megin áskorunin

felst í samræmingu á mælingu og röðun áhættu og á draga
fram á sama tíma mikilvægustu áhætturnar í samræmi við
mat hagsmunaaðila. Hann fór yfir nokkrar viðurkenndar
leiðir til að vinna áhættumat og voru ráðstefnugestir
fengnir til þess að meta kosti og galla ólíkra
áhættumatslíkana innri endurskoðunardeilda.

Mikilvægar áherslur við gerð áhæ umats
Það sem þarf að hafa í huga við gerð áhættumats, að mati
Jim er að áhættumatið ætti að draga fram mikilvægustu
áhætturnar en einnig greina tækifærin sem felast í þeim.
Huga þarf vel að áhættum og tækifærum sem væru fjær í
tíma en tilhneigingin er að leggja áherslu á áhættur sem er
verið að takast á við á hverjum tíma. Að lokum nefndi
hann mikilvægi þess að innri endurskoðun legði meiri
áherslu á stefnumarkandi áhættur (strategic risk) en
minna á eftirlitsáhættur (controls riks). Að hans mati felst
mesti virðisauki innri endurskoðunar í að veita óhlutdrægt
og óháð mat á stefnumarkandi þáttum í starfseminni og
hvernig fyrirtækið stýrir áhættum og nýtir tækifærin til að
ná markmiðum sínum.
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Stjórn FIE

Á

rið 2016 er gengið í garð með nýjum áskorunum og tækifærum. Stjórn Félags um
innri endurskoðun óskar félagsmönnum og öðrum þeim sem stutt hafa starfsemi
félagsins farsældar á nýju ári og þakkar samstarfið á liðnum árum. Þótt enn kunni að vera
of snemmt að fagna vori í lofti, þá er hægt að hlýja sér við þá staðreynd að enn er langt
eftir af starfsári félagsins. Framundan eru morgunverðarfundir og hafinn er undirbúningur
að hinum árvissa innri endurskoðunardegi sem haldinn verður um miðjan marsmánuð. Þá
eru á þessu ári liðin 75 ár síðan alþjóðasamtök innri endurskoðenda voru stofnuð.
Starfsemi faghópa félagsins hefur haldið áfram, en á síðasta starfsári var tveimur slíkum
ýtt úr vör. Var annarsvegar um að ræða faghóp um innri endurskoðun hjá hinu opinbera og
öðrum skipulagsheildum sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni, en hinsvegar innri
endurskoðun fjármálafyrirtækja. Á þessu starfsári hefur svo bæst við nýr faghópur um
upplýsingaöryggi, en til stofnfundar hans var einnig boðið einstaklingum utan félagsins
sem hafa hlotið fagvottanir frá ISACA. Þessir hópar eru góð viðbót við starfsemi félagsins
og koma til með að auka framboð á markvissri fræðslu og faglegum samskiptum
félagsmanna.

Formaður:
Ágúst
Hrafnkelsson

Gjaldkeri:
Sif Einarsdóttir

Fastanefndir félagsins eru samkvæmt samþykktum þess alþjóða- og staðlanefnd og
fræðslunefnd, en auk þess hefur útbreiðslunefnd unnið að kynningu félagsins og
faggreinarinnar út á við. Haldnar hafa verið kynningar í háskólum og unnið er að
undirbúningi kynningar fyrir forsvarsmenn fyrirtækja í einkageiranum, þar sem ætlunin er
að kynna faggreinina, gagnsemi innri endurskoðunar í fyrirtækjum og þann virðisauka sem
hún getur skapað.
Samstarf við systurfélög FIE á Norðurlöndum hefur farið vaxandi á undanförnum árum og
hefur meðal annars skilað sér í tilkomu Nordic Light ráðstefnunnar, sem haldin var í fyrsta
skipti í Svíþjóð síðastliðið sumar. Alþjóða- og staðlanefnd hefur lagt grunninn að frekara
samstarfi við innri endurskoðendur á Norðurlöndunum, einkum í opinbera geiranum, en ef
að líkum lætur mun hún þurfa að takast á við þýðingar á breytingum og viðbótum á
stöðlunum þegar líða tekur á þetta ár.
Fræðslunefnd hefur sem fyrr skipulagt fræðslustarf í formi morgunverðarfunda og
haustráðstefnu, auk þess sem haldinn var hádegisverðarfundur með formanni
alþjóðasamtakanna í júní. Heimsókn hans var jafnframt nýtt til að heimsækja
Fjármálaeftirlitið og kynna það sem efst er á baugi varðandi innra eftirlit, áhættustýringu,
stjórnarhætti og innri endurskoðun á heimsvísu.
Alþingi samþykkti skömmu fyrir jólafrí þingmanna ný lög um opinber fjármál, en í lögunum
er gerð krafa um að fram fari innri endurskoðun hjá ríkisaðilum í A-hluta. Lögin tóku gildi
nú um áramótin og má ætla að þau auki eftirspurn eftir innri endurskoðendum í opinbera
geiranum. Endanlegt fyrirkomulag á eftir að mótast betur, en mikilvægt er að til þessara
starfa ráðist hæfir einstaklingar með þekkingu á faggreininni. Vegna þessa má búast við
að ásókn í fagvottunarpróf fari vaxandi, enda er fagvottunin eini samræmdi mælikvarðinn
á að viðkomandi hafi fullnægjandi þekkingu til að bera á þessu sviði. Í þessu samhengi er
ekki úr vegi að minna á slagorð núverandi formanns alþjóðasamtaka innri endurskoðenda
„fjárfestu í sjálfum þér“.

Ritari:
Björn S. Atlason

Meðstjórnandi:
Kristín
Kalmansdóttir

Meðstjórnandi:
Guðjón Viðar
Valdimarsson
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ALÞJÓÐARÁÐSTEFNA INNRI ENDURSKOÐENDA 2015

A

fyrrverandi framkvæmdastjóri upplýsingatæknimála (CIO)
lþjóðaráðstefna innri endurskoðenda „The IIA Hvíta hússins í Washington, fer yfir tölvuöryggismál.
International Conference“ var haldin hátíðleg í
Á aðalfundi sem haldinn var í kjölfar ráðstefnunnar var
Vancouver, Kanada, dagana 5. – 8. júlí sl. Fimm
Larry Harrington kjörinn formaður. Formenn
félagsmenn í Félagi um innri endurskoðun sóttu
alþjóðasamtakanna velja þema sem þeir leggja áherslu á
ráðstefnuna að þessu sinni. Öll voru sammála um að
og Larry valdi fjárfestu í þér („Invest in yourself“) sem
ráðstefnan hafi tekist einstaklega vel enda var verið að
þema nýs starfsárs samtakanna. Með því leggur hann
fara yfir alla nýjustu strauma og stefnur í innri
áherslu á að þeir sem starfa við innri endurskoðun leggi
endurskoðun og málefnum henni tengdri.
persónulega sitt af mörkum til starfsþróunar, bæði af
Auk almennra fyrirlestra í upphafi hvers dags voru níu sínum eigin tíma og fjármunum, til viðbótar við það
mismunandi „námsleiðir“ í boði á ráðstefnunni þar sem svigrúm og fjármagn sem vinnuveitendur þeirra leggja
farið var dýpra í einstaka þætti á sviði innri þeim til. Í meðfylgjandi tengli má sjá hugvekju
endurskoðunar, s.s. leiðtogafærni, stjórnun, helstu formannsins um þessi mál: http://auditchannel.tv/
málefni í viðskiptaumhverfi alþjóðasamfélagsins í dag, video/1445/Chairmans-Video-Invest-in-Yourself
sviksemisáhættu, stjórnarhætti, hagnýtar starfsvenjur,
Á næsta ári verður alþjóðaráðstefnan haldin í New York,
upplýsingatækni, áhættustýringu og málefni opinbera
geirans. Þá var hægt að sækja tíma til undirbúnings fyrir Bandaríkjunum, dagana 17. – 20. júlí og verður án efa mjög
CIA prófin og taka þátt í vinnustofum, bæði sérstaklega áhugaverð. Þar verður boðið upp á margbro+nn fróðleik
ætluðum yfirmönnum innri endurskoðunar (CAE) en auk þess sem ráðstefnan er kjörinn ve,vangur +l að eﬂa
einnig almennum um COSO, stefnur í opinbera geiranum, tengslanet við kollega víðs vegar að úr heiminum.
leiðtogafærni og stjórnun og því ljóst að spennandi og Alþjóðasamtökin munu ennfremur fagna 75 ára afmæli sínu
áhugaverðir fyrirlestrar voru í boði fyrir alla. Fyrirlesarar á þannig að búast má við að öllu verði tjaldað +l svo hún
ráðstefnunni koma víðsvegar að úr heiminum og hafa verði sem glæsilegust, en þess má +l gamans geta að
flestir mikla reynslu á sínu sviði.
ráðstefnuhöllin var bókuð með 6 ára fyrirvara. Hvetjum við
Öll aðstaða var til fyrirmyndar og er Vancouver mjög félagsmenn +l að fylgjast með auglýsingum og öðru
fallegur staður heim að sækja. Ekki skemmdi veðrið fyrir kynningarefni um ráðstefnuna, en yﬁrlei, er boðið upp á
þótt ráðstefnugestir hafi verið meira eða minna innanhús. afslá, af ráðstefnugjöldum ef bókað er fyrir +ltekinn 6ma.
Góð mæting var á ráðstefnuna, en rúmlega 2000 manns
sóttu hana og komu þeir frá yfir 95 löndum.
Á myndinni hér fyrir neðan má sjá hvar Theresa Payton,
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NORDIC LIGHT RÁÐSTEFNAN KOMIN TIL AÐ VERA

Í

júnímánuði 2015 var Nordic Light Audit Executive Seminar ráðstefnan haldin í fyrsta skipti og stóð í tvo daga.
Internrevisorernas förening í Svíþjóð sá að mestu um undirbúning, þótt ráðstefnan hafi í raun verið
samstarfsverkefni aðildarfélaga alþjóðasamtaka innri endurskoðenda á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjunum. Átta
þátttakendur á ráðstefnunni voru frá Íslandi, en hún fór fram í blíðskapar veðri í skemmtilegri ráðstefnuaðstöðu í
uppgerðum húsakynnum Johannesbergs Slott í nágrenni Stokkhólms.

Íslensku þátttakendurnir á Nordic Light
Efni ráðstefnunnar snéri að verulegu leyti að framtíð innri endurskoðunar og hlutverki hennar í tengslum við
áhættustýringu, stefnumótun og stjórnarhætti. Framsögumenn voru allir reynslumiklir og höfðu margt fróðlegt fram
að færa. Ráðstefnugestir völdu sér fyrirlestra og skiptust þar af leiðandi í minni hópa, en sérstaklega var lagt upp úr
því að umræður sköpuðust um málefnin.
Ráðstefnan þótti takast vel og hefur því verið ákveðið að stefna á að halda slíka ráðstefnu annað hvert ár. Ráðgert er
að ráðstefnuhaldið flakki milli landanna sem að ráðstefnunni standa. Undirbúningur er hafinn að næstu ráðstefnu,
sem haldin verður í Finnlandi árið 2017. Líklegt er að þriðja ráðstefnan verði haldin á Íslandi, en Félag um innri
endurskoðun ætti að ráða vel við að skipuleggja atburð af þessari stærðargráðu.
Nánari upplýsingar um Nordic Light má finna á vefslóðinni http://www.theiia.se/foreningen/iia-nordic-light.
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ALÞJÓÐLEGUR RAMMI UM INNRI ENDURSKOÐUN

A

lþjóðlegir staðlar um innri endurskoðun, eða
„staðlarnir“ eins og þeir kallast í daglegu tali,
eru hluti af alþjóðlegum ramma um innri endurskoðun.
Mikilvægt er að allir sem starfa við innri endurskoðun
tileinki sér þetta efni og verklag við innri endurskoðun og
fylgi þeim skilyrðum sem þar eru sett fram. Í júlí á nýliðnu
ári tóku gildi breytingar á þessari umgjörð, sem ætlað er
að stuðla enn frekar að faglegri framkvæmd innri
endurskoðunar um allan heim. Eftir sem áður skiptist
ramminn í tvo meginhluta: (1) ákvæði sem skylt er að
fylgja og (2) leiðbeiningar sem mælt er með.
Viðbætur við rammann fela í sér skilgreint hlutverk innri
endurskoðunar og tíu grundvallarreglur faglegrar innri
endurskoðunar. Hlutverk innri endurskoðunar er að auka
og vernda virði fyrirtækja, stofnana og félagasamtaka
með áhættumiðaðri og hlutlægri staðfestingu, ráðgjöf og
innsæi.
Grundvallarreglur faglegrar innri endurskoðunar hafa
verið skilgreindar á eftirfarandi hátt:
(„Supplementary Guidance“) sem ætlað er að styðja innri
endurskoðendur í vinnu sinni.
1.
Sýnir heilindi.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sýnir færni og tilhlýðilega fagmennsku.
Er hlutlæg og ekki undir ótilhlýðilegum
áhrifum (sjálfstæð).
Tekur mið af stefnu, markmiðum og
áhættu fyrirtækis, stofnunar eða
félagasamtaka.
Hefur viðeigandi stöðu í skipuriti og
fullnægjandi úrræði.
Sýnir í verki gæði og stöðugar úrbætur.
Miðlar upplýsingum á skilvirkan hátt.
Veitir áhættumiðaða staðfestingu.
Býr yfir innsæi, frumkvæði og framsýni.
Stuðlar að umbótastarfi hjá fyrirtækum,
stofnunum og félagasamtökum.

Alþjóðlega staðlaráðið hefur unnið að tillögum að
uppfærslu sjálfra staðlanna, meðal annars með tilliti til
þeirra breytinga sem gerðar voru á umgjörðinni á síðasta
ári. Þessar tillögur verða sendar út til umsagnar á
næstunni og gefst félagsmönnum þá tækifæri til að koma
með ábendingar um það sem þeir telja betur mega fara.
Hægt er að nálgast stutta kynningu á nýrri uppbyggingu
alþjóðlegs ramma um innri endurskoðun á vefslóðinni
https://global.theiia.org/standards-guidance/Pages/New
-IPPF.aspx.

Leiðbeiningar um starfshætti („Practice Advisories“) sem
voru hluti af eldri ramma eru nú í útleiðingarferli, en í stað
þeirra koma leiðbeiningar um innleiðingu
(„Implementation Guidance“) ætlaðar til að skýra nánar
hvað þarf til að tryggja fylgni við einstaka staðla. Búist er

við að útskipting þessa hluta standi út árið 2016. Þessu
til viðbótar verða gefnar út ýmsar viðbótarleiðbeiningar
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til fellur innan þess, yfirmaður deildar sem ber
kostnaðinn samþykkir greiðsluna, gjaldkeri framkvæmir
hana og bókari færir inn í bókhaldið. Fleiri dæmi eru
aðgangsstýringar, bæði raunlægar og innan tölvukerfa.
Dæmi um uppgötvandi eftirlitsþætti eru afstemmingar
ýmiss konar og birgðatalningar.

Grein sem fjallar um muninn á
fyrirbyggjandi (e. preventive) og
uppgötvandi
(e.
detective)
eftirlitsþætti í starfsemi fyrirtækja.
Höfundur: Gréta Gunnarsdóttir er
sérfræðingur í innri endurskoðun
hjá Íslandsbanka. Höfundur er í
útbreiðslunefnd Félags um innri endurskoðun.

Alla jafna hafa stjórn og stjórnendur væntingar til þess að
eftirlitsumhverfi þeirra sé skilvirkt en einnig getur komið
til krafa um skilvirkni eftirlitsþátta af hálfu hins opinbera.
Þannig er eftirlitsskyldum aðilum Fjármálaeftirlitsins gert
að halda mjög ítarlega utan um eftirlitsþætti í sínu
hugbúnaðarumhverfi í takt við umfang starfsemi sinnar
(sbr. leiðbeinandi tilmæli FME nr. 2/2014 um
upplýsingakerfi eftirlitsskyldra aðila). Þessir aðilar eru
auk þess hluti af innviðum samfélagsins og villur í
ftirlitsþættir eru hluti af innra eftirlitsumhverfi í tölvukerfum þeirra gætu haft víðtækar alvarlegar
starfsemi fyrirtækja. Engin ein persóna eða afleiðingar í samfélaginu, en ekki einungis bitnað á
deild er „innra eftirlit“ í fyrirtæki heldur er um að ræða fyrirtækjunum sjálfum og hagsmunaaðilum þeirra.
net aðgerða víðsvegar í ferlum fyrirtækis sem saman
stuðla að því að markmið þess nái fram að ganga án Eitt af því sem innri endurskoðendur gera er að leggja
vandkvæða. Stjórnendur bera ávallt ábyrgð á skilvirkni mat á skilvirkni innri eftirlitsþátta. Þættir sem innri
eftirlitsþátta. Þekktasta líkan fyrir slíkt er án efa COSO endurskoðendur horfa til við mat á eftirlitsþáttum og gildi
umgjörðin sem hefur náð víðtækri viðurkenningu sem þeirra gagnvart rekstrinum veltur sem áður segir á
tæki til að hjálpa stjórnendum að stýra áhættu með undirliggjandi áhættu og mögulegum afleiðingum frávika
í hvert skipti. Við mat á eftirlitsumhverfinu ber alltaf að
skilvirku innra eftirliti.
líta til kostnaðar á móti ávinningi. Eftirlitsumhverfið getur
Eftirlitsþættir eru ýmist sjálfvirkir (innbyggðir í aðgerðaröð því bæði talist of veikt og svo í hina áttina, óskilvirkt, það
tölvukerfa) eða framkvæmdir handvirkt. Ennfremur er er að segja of mikið er í lagt að hafa hlutina í lagi til að
munur á því hvort eftirlitsþáttur er fyrirbyggjandi (e. kostnaður vegna þess skili sér. Það getur ekki talist
preventive) eða uppgötvandi (e. detective). Það liggur góður „business“ að kasta krónunni til að spara aurinn.
nokkurn veginn í orðanna hljóðan að fyrirbyggjandi Hvernig sem á það er litið þá þarf hver eftirlitsþáttur í
eftirlitsþætti er ætlað að koma í veg fyrir að villa geti átt virðiskeðjunni að vera framkvæmdur á réttum stað og
sér stað eða draga úr sviksemisáhættu. Uppgötvandi réttum tíma, fínstilltur til að skila fyrirtækinu hámarks
eftirlitsþáttum er aftur ætlað að finna villur og annað virði og lágmarka undirliggjandi áhættu með sem
misræmi svo hægt sé að gera leiðréttingar.
minnstum tilkostnaði.

E

Nú kann maður að spyrja sig af hverju nokkurn tímann
ætti að notast við uppgötvandi eftirlitsþætti, hvort ekki sé
ávallt betra að byrgja brunninn áður en barnið fellur ofan
í hann? Það veltur allt á undirliggjandi áhættu hverju
sinni, því meira sem er í húfi fyrir fyrirtækið, því
mikilvægara er að fyrirbyggjandi eftirlitsþættir séu til
staðar. Klassískt dæmi um fyrirbyggjandi eftirlitsþátt er
fullnægjandi aðgreining starfa, t.d. er varðar fjármuni
fyrirtækis, en yfirleitt fer ákvörðun um ráðstöfun fjár,
framkvæmd greiðslu og bókhaldsleg meðhöndlun ekki
saman. Reikningur berst fyrirtæki vegna kostnaðar sem
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VIÐURKENNING FYRIR VEL UNNIN STÖRF Í ÞÁGU
ALÞJÓÐASAMTAKA INNRI ENDURSKOÐENDA

A

lþjóðaráðstefna alþjóðasamtaka innri endurskoðenda, The Institute of Internal Auditors, var haldin í
Vancouver dagana 5. - 9. júlí 2015. Á aðalfundi sem haldinn var í kjölfar ráðstefnunnar tók Ágúst
Hrafnkelsson innri endurskoðandi Íslandsbanka og stjórnarformaður Félags um innri endurskoðun á móti
viðurkenningu fyrir vel unnin störf í þágu alþjóðasamtakanna sem stjórnarmaður í samtökunum á árunum 20112015. Ágúst situr áfram í staðlaráði samtakanna, The International Internal Auditing Standards Board, en hann tók
sæti í því á síðasta ári.
Á myndinni sést hvar Anton van Wyk forseti
Alþjóðasamtaka innri endurskoðenda (IIA) veitir
Ágústi viðurkenningu í Vancouver þann 9. júlí
2015.
Ágúst hefur verið mjög virkur í að vinna að því að
efla innri endurskoðun sem faggrein bæði á
innlendum sem á alþjóðlegum vettvangi.
Mikilvægt er fyrir Félag um innri endurskoðun að
hafa góðar tengingar inn í alþjóðasamtökin og
eru félagsmenn því hvattir til að skoða möguleika
á að bjóða sig fram til starfa á þeim vettvangi.
Lesa má um leiðir til virkrar þátttöku í starfi
alþjóðasamtakanna á vefslóðinni: http://global.theiia.org/about/about-the-iia/Pages/Get-Involved.aspx

SAMSTARF
REYKJAVÍK

VIÐ

HÁSKÓLANN

Í

K

æru félagsmenn það er með ánægju að kynna aukið samstarf
á milli Háskóla Reykjavíkur og Félags um innri endurskoðun.
Nú hafa félagsmenn FIE sömu tækifæri á að sækja námskeið á
meistarastigi hjá HR eins og félagsmenn í Félagi löggiltra endurskoðenda.
Á síðu HR má sjá nánar hvaða námskeið um ræðir. http://www.ru.is/
opnihaskolinn/stutt-namskeid/felag-um-innri-endurskodun/
Hámarks einingar sem hægt er að fá fyrir stakt námskeið eru 40 CPE
endurmenntunareiningar.
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ÁHÆTTUSTÝRING OG
INNRI ENDURSKOÐUN

nýrra vandamála getur leitt til sigurs í samkeppni. Þess
vegna er mikilvægt að áhættumati sé haldið lifandi með
reglulegu endurmati svo stjórnendur hafi sem bestu sýn
Höfundur Gréta Gunnarsdóttir er á reksturinn og taki upplýstar ákvarðanir svo
sérfræðingur í innri endurskoðun áhættustýringin sé skilvirk.
hjá Íslandsbanka og situr í Innri endurskoðendur nýta sér áhættumat við val á
útbreiðslunefnd Félags um innri viðfangsefnum og ættu að vera með áhættumiðaða
endurskoðun.
endurskoðunaráætlun til að vinna eftir. Aðkoma þeirra að

H

áhættustýringu fyrirtækis felst í mati á
áhættustýringarferlinu, þ.e. að áhættur séu rétt metnar
og staðfesting á að helstu áhættum sé mætt með
viðunandi hætti og til þess fallnar að styðja við markmið
fyrirtækisins. Einnig að stjórn sé upplýst um þær áhættur
sem máli skipta og að umfang áhættustýringar
fyrirtækisins í heild sé fullnægjandi, þ.e. að enginn
mikilvægur áhættuflokkur falli á milli skips og bryggju og
sé með öllu ómeðhöndlaður.

ugtakið „áhætta“ hefur
verið skilgreint á ýmsa
vegu. Skilgreining ISO staðals 31000:2009 um
áhættustýringu er að áhætta eru „áhrif óvissu á
markmið“ (e. effect of uncertainty on objectives). Skv.
þessari skilgreiningu geta áhrifin verið jákvæð, neikvæð
eða frávik frá væntingum. Áhættu er oft lýst sem atburði,
breytingu á aðstæðum eða afleiðingum. Skilgreiningin
Innri endurskoðandi hefur í sínum störfum snertiflöt við
tengir áhættu við markmið og þar af leiðir að auðveldast
alla starfsemi fyrirtækisins og þar með mikla yfirsýn. Þar
er að beita henni þegar fyrir liggja skýr og heildstæð
sem áhættustýring hefur ekki verið formlega innleidd
markmið fyrir starfsemina.
getur hann því tímabundið tekið að sér ráðgjöf varðandi
Þannig er áhætta óhjákvæmilegur grunnþáttur í öllum mótun áhættustýringarstefnu, greiningu og mat á áhættu
rekstri. Áhættuþættir eru ekki fasti í umhverfinu enda og þjálfun stjórnenda í að bregðast við áhættu. Hann er
tekur það sífelldum breytingum í takt við tækninýjungar einnig í lykilaðstöðu til að leiða saman eftirlitseiningar
og breyttar þarfir markaðarins. Hlutverk stjórnar er að fyrirtækisins við innleiðingu og samræmingu
skilgreina áhættuvilja, þ.e. hversu mikla áhættu heildstæðrar áhættustýringar (e. Enterprise risk
fyrirtækið er tilbúið að taka í einstökum flokkum áhættu. management) og skýrslugerðar þar að lútandi. Hér þarf
Stjórn er jafnframt endanlega ábyrg fyrir áhættustýringu þó að stíga varlega til jarðar því ekkert þessara atriða er
fyrirtækisins en felur stjórnendum að taka ákvarðanir um ætlað sem dagleg verkefni innri endurskoðenda heldur
það hvaða áhættu skuli taka í rekstri og hvernig henni einungis sem tímabundin ráðgjöf við stjórnendur. Innri
skuli mætt. Áhættuvilji getur verið breytilegur og sveiflast endurskoðendur ættu ekki að taka ákvörðun um
í takt við breytingar umhverfisins. Þegar nýjar áhættur áhættuvilja, áhættustýringu og viðbrögð gagnvart áhættu,
koma fram getur áhættuviljinn minnkað á meðan verið er sjá um framkvæmd áhættustýringar eða bera ábyrgð á
henni. Slíkt myndi skaða óhæði þeirra þar sem þeir væru
að fóta sig í breyttu samkeppnisumhverfi.
þá farnir að endurskoða eigin vinnu.
Í grunninn felst áhættustýring í framkvæmd áhættumats
þar sem farið er yfir líkur og áhrif þess að einstaka
áhættuþættir raungerist, áhættuþáttunum er
forgangsraðað og í kjölfarið er tekin ákvörðun um það
hvernig þeim veigamestu skuli mætt. Á að minnka
áhættuna með ákveðnum eftirlitsaðgerðum, meðhöndla
með tilfærslu eða deila henni (kaupa tryggingu), forðast
hana alfarið eða lifa með henni eins og hún er því hún er
hluti af daglegu lífi rekstursins og getur jafnvel hjálpað
fyrirtækinu að hámarka tækifæri sín? Það að koma auga
á tækifæri þar sem við fyrstu sýn virðast vera ógrynni
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EVRÓPUSAMTÖK INNRI ENDURSKOÐENDA
E NDURSKOÐENDA

E

vrópusamtök innri endurskoðenda, ECIIA, héldu aðalfund sinn þann 20.
september 2015 í París. Samtökin eru eins og nafnið gefur til kynna samtök
aðildarfélaga IIA í Evrópu, en eru þó sem slík ekki beinn aðili að alþjóðasamtökunum.
Náið samband er hinsvegar milli slíkra svæðissamtaka og alþjóðasamtakanna, enda eru
aðildarfélög svæðissamtaka í langflestum tilvikum einnig aðildarfélög IIA.
Innan vébanda Evrópusamtakanna eru um 42 þúsund félagsmenn. Samtökin gefa út
margvíslegt áhugavert efni, eru í samstarfi við ýmis fagfélög á sviðum sem tengjast innri
endurskoðun og gefa álit á ýmsum málefnum sem varða m.a. innri endurskoðun, innra
eftirlit, áhættustýringu og stjórnarhætti. Nánari upplýsingar um starfsemi ECIIA og
útgefið efni má nálgast á vefslóðinni http://www.eciia.eu/. Aðalfundur ECIIA var haldinn
í nágrenni Sigurbogans í París.

LÖG UM OPINBER FJÁRMÁL
FJÁRM ÁL GERA KRÖFU UM INNRI
ENDURSKOÐUN HJÁ AA - HLUTA

S

kömmu fyrir jólafrí þingmanna samþykkti Alþingi ný lög nr. 123/2015 um opinber fjármál og tóku þau gildi
um áramót. Í lögunum er innri endurskoðun hjá ríkisaðilum í A-hluta gerð að skilyrði og skal hún fara fram á
grundvelli reglugerðar sem ráðherra setur í samræmi við alþjóðlega staðla og siðareglur um innri endurskoðun
útgefnum af alþjóðasamtökum innri endurskoðenda. Þessi ákvæði koma fram í 65. grein laganna sem fjallar um
innra eftirlit og innri endurskoðun:
Forstöðumaður ríkisaðila í A-hluta, eða eftir atvikum stjórn, ber ábyrgð á framkvæmd innra eftirlits. Innra
eftirlit felur í sér þær reglubundnu aðgerðir og ráðstafanir sem hlutaðeigandi aðili gerir til að stuðla að
hagkvæmni rekstrar, öryggi fjármuna, áreiðanleika upplýsinga og almennt að því að markmiðum
starfseminnar verði náð og fylgt sé lögum og reglum.
Innri endurskoðun skal framkvæmd hjá ríkisaðilum í A-hluta á grundvelli reglugerðar sem ráðherra setur,
sbr. 67. gr., og í samræmi við alþjóðlega staðla og siðareglur um innri endurskoðun útgefnar af
alþjóðasamtökum innri endurskoðenda. Innri endurskoðun felur í sér kerfisbundið, óháð og hlutlægt mat á
virkni áhættustýringar, eftirlits og stjórnarhátta hlutaðeigandi aðila. Stjórnandi innri endurskoðunar skal
hafa sérþekkingu á sviði innri endurskoðunar.
Ráðherra er heimilt að skipa sérstaka nefnd sem er honum til ráðgjafar um fyrirkomulag og framkvæmd
innra eftirlits og innri endurskoðunar.
Í lokamálsgrein 67. gr. laganna sem fjallar um reglugerðarheimildir segir:
Þá skal ráðherra setja reglugerð um innri endurskoðun á grundvelli alþjóðlega viðurkenndra staðla, sbr. 65.
gr. Þar skal m.a. fjallað um fyrirkomulag innri endurskoðunar, verklagsreglur, skráningu verkferla, viðmið um
góða starfshætti og mat á megináhættuþáttum rekstrar.
Það er því ljóst að í hönd fara spennandi tímar í uppbyggingu innri endurskoðunar hjá hinu opinbera, en
mikilvægt er að vandað verði til verka þannig að starfsemin verði fagleg og skili hinu
opinbera þeim virðisauka sem eðlilegt er að gera kröfu um. Nálgast má lögin í heild á
vefslóðinni http://www.althingi.is/altext/145/s/0675.html.
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TÖLVUENDURSKOÐUN ALGENALG ENGUSTU VEIKLEIKAR Í UPP
U PPPP LÝSINGATÆKNIUMHVERFI
FYRIRTÆKJA
Höfundur: Björg Ýr Jóhannsdóttir,
tölvunarfræðingur,
innri
endurskoðandi og sérfræðingur í
tölvuendurskoðun hjá PwC. Höfundur
er í útbreiðslunefnd Félags um innri
endurskoðun.

H

luti af verkefnum innri og ytri endurskoðunar
eru misumfangsmiklar tölvuendurskoðanir.
Þær snúa m.a. að könnunum á eftirlitsumhverfi
upplýsingatækni, breytingastjórnun, aðgangsstýringum í
tölvukerfum og raunlægu öryggi (e. physical security).
Einnig eru tölvukerfin í heild sinni tekin út og öryggi
þeirra könnuð m.t.t. persónuverndarlaga og aðgreiningu
starfa. Í ytri endurskoðun getur það sparað töluverðan
tíma og kostnað við endurskoðunina sjálfa ef
eftirlitsumhverfi upplýsingatækni er virkt og aðskilnaður
starfa til staðar í fjárhagskerfum. Þá geta
endurskoðendur treyst á þær upplýsingar sem notaðar
eru við endurskoðun ársreiknings. Munur á
tölvuendurskoðun í ytri og innri endurskoðun er helstur
sá að í innri endurskoðun er allt til skoðunar en í ytri
endurskoðun er lögð sérstök áhersla á gögn og kerfi
tengd fjárhagi fyrirtækisins.
Skoðanirnar leiða í ljós í hvaða ástandi eftirlitsumhverfi
upplýsingatækniumhverfisins er í fyrirtækjum. Eftir að
hafa farið yfir upplýsingatækniumhverfi margra
fyrirtækja kemur í ljós að ákveðnir veikleikar eru
algengari en aðrir. Þá er það ljóst að í þeim fyrirtækjum
þar sem stjórn fyrirtækisins og stjórnendur leggja
áherslu á að hafa tækniumhverfið í samræmi við lög og
reglur finnast færri veikleikar.

mótvægisaðgerð gegn mögulegum mistökum og misferli
í daglegum rekstri er fullnægjandi aðgreining starfa.
Hana er hægt að fá m.a. með réttum aðgangsstýringum
í upplýsingakerfum. Stjórnendur þurfa að viðhafa
reglulegt eftirlit með aðgangi í kerfum og að
upplýsingum innan fyrirtækisins. Ef slíkt eftirlit er ekki til
staðar getur aðgangur starfsmanna sem hafa látið af
störfum verið virkur og tækifæri fyrir þá til sækja gögn
eða gera hvers kyns breytingar. Einnig ef starfsmenn
skipta um starfshlutverk innan fyrirtækis, þá geta
óbreyttar aðgangsheimildir vegna gamla hlutverksins
stangast á við aðgangsheimildir vegna þess nýja og þar
með rofið eðlilega aðgreiningu starfa og/eða kínamúra
innan fyrirtækisins. Hér má heldur ekki gleyma að
kanna aðgangsréttindi þeirra með full réttindi í
gagnagrunna og kerfi og fylgjast með hvort að þeir séu
að gera breytingar beint í gagnagrunninum sem ekki eru
heimilar. Einnig þarf að fylgjast með að sjálfgefin (e.
default) lykilorð séu óvirk fyrir aðganga með full réttindi.
Annar veikleiki tengist bre ytin gastjór nun
upplýsingakerfa. Þetta á við um fyrirtæki hvort sem þau
eru í innanhúss þróun á upplýsingakerfum eða ekki.
Aðskilnaður þróunar-, prófunar- og raunumhverfis er
mikilvægur til að tryggja gæði og áreiðanleika
upplýsingakerfa. Það getur reynst tímafrekt og dýrt fyrir
fyrirtæki að lenda í rekstrartöfum ef ekki er til staðar
gott eftirlit og stjórnun með breytingum á tölvukerfum
og tryggt með fullnægjandi aðgreiningu starfa að
breytingar fari ekki í rekstur án þess að vera prófaðar
fyrst á fullnægjandi hátt.
Öryggismál er málefni sem nánast alltaf má bæta, bæði
varðandi öryggi upplýsingakerfa og raunlægt öryggi
vélbúnaðar. Staðfesta þarf að uppsetning á neti m.t.t.
hugsanlegra netárása sé ásættanleg, einnig að stillingar
netþjóna, eldveggja o.fl. séu réttar. Þá er ekki síður
mikilvægt að vélbúnaðurinn sem hýsir gögnin og kerfin sé
öruggur fyrir skemmdarverkum, vatni, eldi og að
aðgangur að honum sé takmarkaður.

Algengasti veikleikinn tengist aðgangsstýringum og
ófullnægjandi aðgreiningu starfa. Ein besta
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Vélbúnaður geymdur á kaffistofunni eða á svæði þar sem lagnir liggja er augljóslega fyrir utan öruggt rými. Þetta
síðarnefnda er algengara en það fyrrnefnda.
Í rekstri tölvukerfa er sérlega mikilvægt að notendur hafi stýrikerfi og forrit ávallt uppfærð með nýjustu
öryggisuppfærslum (e. security patch). Tölvuþrjótar í dag eru fljótir að kynna sér veikleika í stýrikerfum þegar
öryggisuppfærslur eru gefnar út og eru til dæmi um að þeir hafi nýtt sér veikleika á innan við sólarhring. Það ætti því
að vera forgangsatriði að setja nýjustu öryggisuppfærslur inn um leið og þær eru gefnar út og gefa notendum ekki
tækifæri að fresta í sífellu uppfærslum. Þetta á sérstaklega við fyrirtæki sem hafa viðkvæmar upplýsingar.
Í þessu samhengi skipta atriði eins og afritun gagna, áætlun um samfelldan rekstur og endurreisnaráætlun
upplýsingakerfa miklu máli. Ekki er nóg að þetta sé til staðar heldur þarf einnig virkt eftirlit með að frávik séu
meðhöndluð og reglulega þarf að prófa að varalausnir og áætlanir virki.
Mikilvægt er að hafa hugfast að sé þáttum í upplýsingatækniumhverfi fyrirtækis úthýst, verður stjórnendaábyrgð þó
aldrei úthýst, svo staðfesta þarf að þjónustuaðilinn sé með viðunandi ráðstafanir gagnvart áföllum í sínum rekstri. Þá
er nauðsynlegt að hafa í huga að gæðavottun (t.d. ISO 27001:2013) sem þjónustuaðili er með getur verið með
takmarkað umfang og því ber að fá fullvissu fyrir því að vottunin taki til þeirra atriða sem til skoðunar eru áður en
stuðst er við hana.
Hafa ber í huga að upplýsingatæknin er í sífelldri þróun og því þarf sífellt að vera að yfirfara upplýsingaumhverfi
fyrirtækja. Því er mikill akkur í því að óháður úttektaraðili fari reglulega yfir upplýsingaumhverfi fyrirtækisins og bendi
á þá veikleika sem eru til staðar.

FÉLAGSMENN MEÐ NÝFENGNA CIACIA - GRÁÐU
Tveir félagsmenn hafa bæst í hóp þeirra sem lokið hafa CIA gráðunni.
Halldór útskrifaðist sem byggingarverkfræðingur frá Háskóla Íslands 1987. Hann lauk civ.ing.
prófi í byggingarverkfræði frá Chalmers Tekniska Högskola 1988 og lic. techn. prófi frá sama
skóla 1991. Þá hefur Halldór lokið prófi í verðbréfaviðskiptum. Frá 1991-1995 starfaði hann
hjá Orkustofnun við vatnsorkurannsóknir. Frá þeim tíma vann hann að mestu í
upplýsingatæknigeiranum við ráðgjöf og sölu og var m.a. framkvæmdastjóri sölusviðs Opinna
kerfa árum saman. Á þeim tíma sat hann í stjórnum ýmissa upplýsingatæknifyrirtækja. Þá var
hann þróunarstjóri Veðurstofu Íslands frá 2009-2011. Frá 2013 hefur Halldór unnið við innri
endurskoðun hjá Arion banka.
Björn útskrifaðist sem viðskiptafræðingur frá Háskólanum á Bifröst árið 2005 og með M.Sc.
gráðu í fjárfestingarstjórnun frá Cass Business School í London árið 2006. Björn starfaði hjá
Sparisjóðabanka Íslands frá 2007 til 2009. Frá 2009-2014 var Björn starfsmaður PwC og vann
þar m.a. að verkefnum á sviði innri endurskoðunar og innra eftirlits. Frá 2014 hefur Björn unnið
við innri endurskoðun hjá Landsbankanum. Björn sat í fræðslunefnd FIE frá 2011 til 2013 og var
í vor kjörinn í stjórn FIE og gegnir þar stöðu ritara.“
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ER FYRIRTÆKIÐ ÞITT TILBÚIÐ FYRIR FRAMTÍÐINA?
Höfundur Sif Einarsdóttir er
viðskiptavini framtíðarinnar. Gerð var könnun meðal
endurskoðandi og meðeigandi hjá innri endurskoðendanna um hvaða áherslur þeir vildu
Deloitte
leggja í vinnu sinni næstu árin fyrir fyrirtækin sem þeir
störfuðu hjá. Afurð málþingsins voru níu áhersluatriði
slensk fyrirtæki eru í auknum sem eru hér sett fram til umhugsunar fyrir stjórnendur
mæli farin að huga að bættum fyrirtækja og innri endurskoðendur þeirra:

Í

stjórnarháttum og innra eftirliti.
Þeir sem vinna með fyrirtækjum í
fjölbreyttri starfsemi hafa orðið
varir við aukinn áhuga þeirra á þessum þáttum eftir hrun.
Fyrirtæki vilja gera betur en í fortíðinni og forðast að
endurtaka mistök sem þá áttu sér stað. Auk þess eru nú
fleiri þeirra en áður farin að gera sér grein fyrir að
skipuleg stjórnun á áhættum er nauðsynleg forsenda
innra eftirlits, mörg fyrirtæki vilja straumlínulaga ferla
sína og starfsemi til að ná meiri árangri með minni
tilkostnaði og flest fyrirtæki fara reglulega í gegnum
stefnumótun til að móta framtíðarsýn og stefnu. Það er
einmitt þetta síðastnefnda sem er trúlega mesta
áskorunin fyrir fyrirtæki í dag því breytingar í umhverfi
okkar eru svo hraðar og tæknibreytingar virðast hafa
sífellt meiri áhrif á þarfir, væntingar, áhugamál og hegðun
ungs fólks sem er að alast upp og eru viðskiptavinir
framtíðarinnar.

1.
2.

3.

4.

5.

Þessar breyttu væntingar og þarfir þurfa stjórnendur
fyrirtækja að hafa í huga og ekki síður, innri
endurskoðendur þeirra, þar sem um slíkt er að ræða. Á
Íslandi eru fyrirtæki sem teljast einingar tengdar 6.
almannahagsmunum og nokkur önnur stór fyrirtæki með
endurskoðunarnefnd sem undirnefnd stjórnar. Sum
þeirra eru með innri endurskoðanda sem starfar fyrir
stjórn og endurskoðunarnefnd en samkvæmt
alþjóðlegum stöðlum á innri endurskoðun að hjálpa 7.
fyrirtækjum að ná markmiðum sínum og í því sambandi
að endurskoða áhættustýringu, innra eftirlit og
stjórnarhætti fyrirtækisins.
Síðastliðið vor var haldið alþjóðlegt málþing innri
endurskoðenda hjá Deloitte, þar sem innri
endurskoðendur erlendra stórfyrirtækja báru saman
bækur sínar. Þessi fyrirtæki eiga það sameiginlegt að
hafa náð árangri í sinni starfsemi á undanförnum árum

Væntingar hagsmunaaðila. Hvað finnst þeim um
fyrirtækið, stefnu þess og framtíðarsýn?
Mannauðurinn, viðeigandi þekking, hæfni og
reynsla. Tryggja þarf að rétt hæfni, menntun og
reynsla sé til staðar í fyrirtækinu.
Sveigjanleiki og notkun ráðgjafa.
ráðgjafa Fyrirtæki þurfa að
sýna rétt viðbrögð á réttum stað og tíma ef upp
koma aðstæður sem bregðast þarf hratt við. Þá
getur verið nauðsynlegt að leita til utanaðkomandi
ráðgjafa ef sérþekking er ekki til staðar innan
fyrirtækisins sjálfs.
Innri endurskoðun, hvernig fá fyrirtæki sem mest
út úr henni?
henni Til að fyrirtæki fái sem mest virði út úr
innri endurskoðun er mikilvægt að gott jafnvægi sé
á milli eftirlitshlutverks innri endurskoðunar og
ráðgefandi hlutverks hennar.
Stefnumótun fyrirtækisins. Ekki má vanmeta
áhættuna að það mistakist að móta stefnu til
framtíðar sem tryggir velgengni fyrirtækisins inn í
framtíðina.
Svara
þarf
eftirspurn
framtíðarviðskiptavina fyrirtækisins.
Mikilvægi áhættustýringar.
áhættustýringar Fyrirtæki þurfa í meira
mæli en áður að formgera sína áhættustýringu til
að hafa á hverjum tíma yfirsýn yfir þær áhættur
sem koma í veg fyrir að þau nái markmiðum í sinni
starfsemi.
Verið meðvituð um tækninýjungar. Tækninýjungar
breyta starfsemi fyrirtækja og þegar ný tækni
kemur fram á sjónarsviðið þurfa fyrirtæki að spyrja
sig spurninga um hvernig þessi nýja tækni hefur
áhrif á starfsemina.

og vilja tryggja árangur sinn og samkeppnishæfni til

framtíðar og hæfni til að halda í og laða að
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8.

9.

Hlustið á innri endurskoðandann. Innri endurskoðandi fyrirtækisins á að leggja áherslu á það hlutverk sitt
að aðstoða fyrirtækið við ná markmiðum sínum og nýtir við það reynslu sína og þekkingu á starfseminni,
fagþekkingu og færni á sviði nýjustu tækni.
Áhrifarík samskipti – oft á myndrænu formi. Tími stjórnenda er mikilvægur og því þarf skýrslugjöf og
samskipti stjórnenda að taka mið af því að koma upplýsingum á samþjappað, auðskiljanlegt og
aðgengilegt form til að auðvelda ákvarðanatöku. Oft getur myndræn framsetning sagt meira en þúsund
orð.

Greinin er birt óstytt á slóðinni: http://www2.deloitte.com/is/Erfyrirtaekidtilbuid

S

agnfræðingar hafa rakið uppruna innri
endurskoðunar þar til löngu fyrir fæðingu
frelsarans, til yfirferðar kaupmanna á kvittunum fyrir korn
sem komið var á markað. Raunverulegur vöxtur starfsgreinarinnar átti sér hinsvegar stað á 19. og 20. öld með
stækkandi fyrirtækjum. Eftirspurn jókst eftir eftirlitskerfum hjá fyrirtækjum sem stunduðu starfsemi á mörgum
stöðum og höfðu þúsundir manna í vinnu. Margir tengja þó tilurð nútíma innri endurskoðunar við stofnun IIA.
Árið 1941 markaði mikil tímamót. Victor Z. Brink samdi fyrstu heildstæðu bókina um innri endurskoðun. Á sama
tíma hafði John B. Thurston, innri endurskoðandi North American Company í New York, verið að velta fyrir sér
stofnun félags innri endurskoðenda. Hann hafði starfað með Robert B. Milne í undirnefnd um innri
endurskoðun sem sett var á laggirnar í samstarfi Edison Electric Institute og American Gas Association. Voru
þeir sammála um að frekari þróun í átt að viðeigandi viðurkenningu innri endurskoðunar væri best tryggð með
því að mynda sjálfstætt félag fyrir innri endurskoðendur. Þegar bók Brinks rak á fjörur Thurstons, komu
þremenningarnir saman og fundu að þeir höfðu sameiginlegan áhuga á að efla hlutverk innri endurskoðunar.
Sem undirbúningsnefnd höfðu þeir samband við lítinn hóp einstaklinga sem starfaði við innri endurskoðun
víðsvegar um Bandaríkin og lýstu áhuga á stofnun innlends – og jafnvel alþjóðlegs – félags fyrir innri
endurskoðendur. Stofnsamþykktir IIA voru lagðar inn þann 17. nóvember 1941. Félagsaðild 24 einstaklinga var
samþykkt rétt fyrir fyrsta aðalfund, sem haldinn var þann 9. desember 1941 á Williams Club á 24 East 39th
Street í New York borg. Thurston var kosinn fyrsti forseti IIA.
Félagið stækkaði hratt. Það óx úr 24 stofnmeðlimum í 104 í lok fyrsta ársins og var komið í 1.018 félagsmenn
eftir fimm ára starfsemi. Árið 1957 var fjöldi félagsmanna orðinn 3.700 og 20 prósent þeirra voru staðsettir
utan Bandaríkjanna. Á 75. aldursári eru IIA öflug alþjóðleg samtök með meira en 180.000 félagsmenn um allan
heim. Hvernig hefur starfsemin náð að vaxa frá 24 áhugasömum mönnum í New York til þess sem hún er í dag?
Vöxturinn hefur átt sér stað í krafti óeigingjarns sjálfboðastarfs, áhugasams fagfólks, og það sem mest er um
vert, fólki með löngun til að gera innri endurskoðun að stoltri og virtri starfsgrein.
Alþjóðasamtök innri endurskoðenda halda uppá 75 ára afmæli sitt á þessu ári. Það má því búast við að mikið
verði um dýrðir á alþjóðaráðstefnunni sem haldin verður í júlí í borginni sem eitt sinn var vagga félagsins. Það er
því um að gera fyrir innri endurskoðendur að nota þetta tækifæri, sækja sér fræðslu um það sem efst er á
baugi í faggreininni og njóta samveru með kollegum víðsvegar að úr heiminum. Nánar
má lesa um ráðstefnuna á vefslóðinni https://ic.globaliia.org/.
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