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• Reglur, staðlar o.fl. sem snerta gerð endurskoðunaráætlunar og áhættumat eru m.a.:

– Erindisbréf innri endurskoðanda
– Alþjóðlegir staðlar um innri endurskoðun
– Reglur FME nr. 3/2008 um störf innri endurskoðunardeilda fjármálafyrirtækja

• Heildarendurskoðunaráætlun gerð fyrir hvert ár

• Drög að heildarendurskoðunaráætlun undirbúin

– Yfirfara og uppfæra umfang. Svið bankans, dótturfélög, lífeyrissjóðir, Samkeppniseftirlit, opinberir 
aðilar, innri mál ofl.

– Heildarfjöldi tiltækra vinnustunda áætlaður út frá starfsmannafjölda og vinnustundum

– Rauntímar teknir úr tímabókhaldi og frávik frá áætlun síðasta árs reiknuð

Áhættumiðaðar endurskoðunaráætlanir
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• Kortlagning á hverju sviði/deild bankans

– Meginhlutverk sviðsins
– Helstu ferlar (og veikleikar í þeim)
– Helstu tölvukerfi (og veikleikar)
– Helstu ógnanir við markmið viðkomandi sviðs/deildar

• Ofangreint er kortlagt með hliðsjón af:

– Svörum stjórnenda við spurningalistum, sendir út árlega. Spurt um markmið, helstu áhættuþætti, 
breytingar ofl.

– Áhættusjálfsmötum (RCSA)
– ICAAP og SREP skýrslum
– Nýlegum endurskoðunarskýrslum frá fyrri endurskoðunum
– Tölvuendurskoðun, ef við á

• Greindar áhættur eru ekki endurteknar á milli liða

Áhættumat - framkvæmd
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• Líkur og áhrif á því að áhætta raungerist er reiknuð út

– Líkur eru á skalanum 1-3 (1 = lág, 2 = miðlungs, 3 = há)
– Áhrif eru á skalanum 1-3 (1 = lítil, 2 = miðlungs, 3 = há)

• Líkur x áhrif = reiknað tölugildi áhættu

• Reiknað er út hæsta og lægsta mögulega gildi áhættu

• Reiknað er út %hlutfall út frá heildarniðurstöðu á áhættum sem greindar eru og mismuni á hæsta og 
lægsta mögulega gildi áhættu

• Einnig er reiknað miðgildi hæstu og lægstu mögulegrar áhættu til hliðsjónar

• Út frá áhættuhlutfalli er reiknuð áhættueinkunn túlkuð á eftirfarandi kvarða:

Áhættumat
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• Byggir einnig á faglegu mati og dómgreind

– Ekki bara útreiknuð áhætta sem ræður

• Endurskoðunaráætlun útbúin

– Niðurstöður áhættumats færðar í heildarendurskoðunaráætlun

– Deila tímum til ráðstöfunar á þau svið þar sem stærstu áhættur liggja

• Endurskoðunaráætlunin þarf að hafa ákveðinn sveigjanleika, m.a. til að hægt sé að 
bregðast við óvæntum uppákomum

– Nokkur hluti af endurskoðunarverkefnum er skyldubundinn og eru ekki áhættumetin sérstaklega, 
t.d. lífeyrissjóðir og ýmis dótturfélög

– Heildarendurskoðunaráætlun

• Endurskoðunaráætlun lögð fyrir endurskoðunarnefnd og stjórn til umræðu og samþykktar

Áhættumat og endurskoðunaráætlun
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• Endurskoðunaráætlun ársins og áhættumat hefur beina tengingu við gerð 
endurskoðunaráætlana einstakra verkefna

• Endurskoðunaráætlun einstakra verkefna

– Endurskoðunaráætlun gerð að undangenginni forathugun á áhættu (sjá nánar á næstu glærum)
– Upplýsingaöflun

– Spurningalisti til stjórnenda, ýmist sendur nýr listi eða eftir atvikum byggt á svörum í 
spurningalista úr heildarendurskoðunaráætlun

– Fyrri endurskoðanir

– Önnur upplýsingaöflun, t.d. skoðun gagna o.s.frv.
– Ef eining hefur áður verið endurskoðuð er einn liður í áætlun eftirfylgni við fyrri athugasemdir, 

oftast þær sem eru með háa eða mjög háa áhættu (appelsínugular og rauðar)
– Við endurskoðun á öðrum einingum (t.d. dótturfélag eða lífeyrissjóður) þarf að gæta sérstaklega 

að lagakröfum sem kunna að gilda um viðkomandi starfsemi

Endurskoðunaráætlanir einstakra verkefna
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• Stuðst við COSO/ERM módelin

– Eftirlitsumhverfi, áhættumat, eftirlitsaðgerðir, upplýsingar og samskipti og stjórnendaeftirlit 
– Starfsemi/rekstur, skýrslugjöf og hlíting við lög og reglur 

• Leiðbeinandi tilmæli FME nr. 3/2008, 8. gr. um verkefni innri endurskoðunar

– Markmið varðandi áhættuþætti og hvernig þeim er fylgt eftir
– Ýmsir þættir innra eftirlits, hönnun, virkni o.s.frv.

• Skýrsla ytri endurskoðenda til stjórnar

• Fyrri endurskoðanir, hvaða áhættur voru greindar þar?

• Lög og reglur sem gilda um starfsemina

• Innri reglur, verkferlar og vinnulýsingar, starfslýsingar, upplýsingar af innra/ytra neti

• UT skoðanir

• Áhættugreining í heildarendurskoðunaráætlun (t.d. spurningalisti til stjórnenda)

• Rekstraráhættumat

• Eftirlit Áhættustýringar og Regluvörslu, skoða ef er til staðar og meta hvort það er fullnægjandi 

Forathugun á áhættu - aðferðafræði
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• Með hliðsjón af ofangreindum atriðum eru áhættuþættir listaðir upp 

– Líkur og áhrif metin á eðlislægri áhættu

• Sama aðferðafræði notuð og við að meta heildaráhættu og í endurskoðunaráætlun deildarinnar

– Borið saman við útkomu úr fyrri endurskoðunum og skoðað hvað kann að hafa breyst ef metin heildaráætta er 
ólík niðurstöðu úr fyrri endurskoðun

• Endurskoðunaráætlun byggð á þeim áhættuþáttum sem greindir voru í forathugun

– Að skoðun lokinni er kannað hvort samræmi var milli áhættumats og meginniðurstöðu
– Einnig borið saman við áhættumat í heildarendurskoðunaráætlun

• Niðurstöður skoðunarverkefna eru kynntar á deildarfundum, þ.m.t. hvernig áhættumat stóðst

Forathugun á áhættu (frh.)


