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Hvað segja staðlarnir?
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2000 Yfirmaður innri endurskoðunar skal stjórna 

starfsemi innri endurskoðunar á skilvirkan hátt 

þannig að hún skili fyrirtækinu virðisauka.

Stjórnun innri endurskoðunardeildar

Skilvirkni innri endurskoðunar
Virðisaukandi starfsemi

Innri endurskoðunardeild er stjórnað á skilvirkan 

hátt þegar:

• Hún nær þeim tilgangi og er í samræmi við þá ábyrgð 

sem kveðið er á um í erindisbréfi innri endurskoðunar.

• Hún er í samræmi við staðlana.

• Starfsmenn hennar starfa hver um sig í samkvæmni 

við siðareglurnar og staðlana.

• Hún tekur tillit til þróunar og nýrra viðfangsefna sem 

upp gætu komið og haft áhrif á fyrirtækið.

Innri endurskoðunardeildin er virðisaukandi fyrir 

fyrirtækið og hagsmunaaðila þess þegar hún 

tekur tillit til stefnu, markmiða og áhættu, leitast 

við að stinga upp á leiðum til að bæta 

stjórnarhætti, áhættustýringu og eftirlitsferli og 

þegar hún veitir hlutlæga og viðeigandi 

staðfestingu.

Túlkun
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2010 Yfirmaður innri endurskoðunar skal koma 

á áhættumiðaðri áætlun til að ákvarða 

forgangsröðun verkefna innri endurskoðunar í 

samræmi við meginmarkmið fyrirtækisins.

Áætlanagerð

Áhættumiðuð áætlun
Samræmi við meginmarkmið fyrirtækisins

Við þróun áhættumiðaðrar áætlunar hefur 

yfirmaður innri endurskoðunar samráð við 

stjórnendur og stjórn til að öðlast skilning á 

stefnu fyrirtækisins, helstu rekstrarmarkmiðum, 

tengdri áhættu og áhættustýringarferlum.

Yfirmaður innri endurskoðunar skal yfirfara og 

uppfæra áætlun, eins og þörf krefur, til að 

bregðast við breytingum á starfsemi 

fyrirtækisins, áhættu, rekstri, verkefnum, kerfum 

og eftirlitsþáttum.

Túlkun
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2010.A1 Verkefnaáætlun innri endurskoðunar 

skal vera gerð á grundvelli skjalfests áhættu-

mats sem gert er a.m.k. árlega. Taka skal tillit til 

framlags stjórnenda og stjórnar í þessu ferli.

2010.A2 Yfirmaður innri endurskoðunar skal 

kynna sér og taka tillit til væntinga stjórnenda, 

stjórnar og annarra hagsmunaaðila varðandi álit 

og aðrar niðurstöður innri endurskoðunar.

2010.C1 Yfirmaður innri endurskoðunar ætti að 

taka til athugunar að samþykkja ráðgjafar-

verkefni þegar slíkt verkefni er líklegt til þess að 

bæta áhættustýringu, vera virðisaukandi og 

bæta rekstur fyrirtækisins. Samþykkt verkefni 

skulu koma fram í áætluninni.

Áætlanagerð

Áhættumiðuð áætlun
Skjalfest áhættumat
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2020 Yfirmaður innri endurskoðunar skal koma 

verkefnaáætlun innri endurskoðunar og þörf fyrir 

auðlindir, þ.m.t. verulegar breytingar sem verða 

innan tímabils, á framfæri við stjórnendur og 

stjórn til yfirferðar og samþykktar. Yfirmaður innri 

endurskoðunar skal einnig upplýsa um áhrif af 

takmörkunum á auðlindum.

Kynning og samþykki

Kynning, samþykki og auðlindir
Viðeigandi og nægjanlegum auðlindum ráðstafað á skilvirkan hátt

2030 Yfirmaður innri endurskoðunar skal tryggja 

að auðlindir innri endurskoðunar séu viðeigandi, 

nægilegar og ráðstafað á skilvirkan hátt til þess 

að ná settri áætlun.

Túlkun:

Með orðinu viðeigandi er átt við blöndu af 

þekkingu, reynslu og annarri færni sem þörf er á 

til þess að framkvæma áætlunina. Nægilegt 

vísar til magns auðlinda sem þarf til þess að 

framkvæma áætlunina. Auðlindum telst 

ráðstafað á skilvirkan hátt þegar þær eru 

notaðar þannig að það hámarki árangur 

samþykktrar áætlunar.

Stjórnun auðlinda
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2200 Innri endurskoðendur skulu búa til og 

skjalfesta áætlun fyrir hvert verkefni, sem 

inniheldur markmið úttektarinnar, umfang, 

tímasetningu og úthlutun auðlinda. Áætlunin 

skal taka mið af stefnu fyrirtækisins, markmiðum 

og áhættu hvað varðar umrætt verkefni.

Verkefnaáætlun

Val verkefna og úttektarskrefa
Þarf að byggja á áhættumati

2201 Þegar innri endurskoðendur skipuleggja 

verkefni skulu þeir huga að:

• Stefnu og markmiðum þeirrar starfsemi sem til 

skoðunar er og með hvaða hætti starfsemin fylgist 

með frammistöðu sinni.

• Verulegum áhættuþáttum sem tengjast þeirri 

starfsemi sem er til skoðunar, markmiðum hennar, 

auðlindum og rekstri og hvernig mögulegum áhrifum 

áhættu er haldið innan ásættanlegra marka.

• Því hversu fullnægjandi og árangursríkir 

stjórnarhættir, áhættustýring og eftirlitsferli 

starfseminnar eru í samanburði við viðeigandi ramma 

eftirlitsferla eða líkan.

• Tækifæri til að ná fram verulegum úrbótum í 

stjórnarháttum, áhættustýringu og eftirlitsferli 

starfseminnar.

Athugunarefni við gerð verkefnaáætlunar
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2050 Yfirmaður innri endurskoðunar ætti að miðla upplýsingum, samhæfa 

störf og íhuga að reiða sig á framlag annarra innri og ytri aðila sem sinna 

staðfestingar- og ráðgjafarþjónustu til að tryggja viðeigandi yfirferð og 

lágmarka tvíverknað. 

Túlkun: 

Þegar störf eru samhæfð getur yfirmaður innri endurskoðunar reitt sig á 

framlag annarra aðila sem sinna staðfestingar- og ráðgjafarþjónustu. Koma 

ætti á samræmdu ferli við að byggja á vinnu annarra og yfirmaður innri 

endurskoðunar ætti að taka til athugunar færni, hlutlægni og fagmennsku 

aðila sem sinna staðfestingar- og ráðgjafarþjónustu. Yfirmaður innri 

endurskoðunar ætti einnig að hafa góðan skilning á umfangi, markmiðum og 

niðurstöðum vinnu annarra aðila sem sinna staðfestingarvinnu og 

ráðgjafarþjónustu. Þegar byggt er á vinnu annarra er yfirmaður innri 

endurskoðunar áfram ábyrgur og honum ber að tryggja fullnægjandi 

rökstuðning hvað varðar niðurstöður og álit innri endurskoðunardeildarinnar. 

Samhæfing og traust

Traust á vinnu annarra eftirlitseininga
Ábyrgðin er yfirmanns innri endurskoðunar



Frá áhættumati til áhættumats

Meta

Skoða

Endurmeta
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Heildstæð áhættustýring

Samhæfð sýn á eftirlitsumhverfið

Heimild: http://datatec.investoreports.com

Stjórnendur

Ytri 
eftirlitsaðilar

Innri 
eftirlitsaðilar

Samhæfð sýn á eftirlitsumhverfið

Áhætta sem hefur áhrif á fyrirtækið
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• Koma á og viðhalda heildstæðu yfirliti um áhættu og mótvægisaðgerðir, sem byggir á 

varnarlínunum þremur og fjölvíddasýn á stjórnskipulag, vörur og lykilferla, stefnumótandi verkefni, 

áhættuflokka o.fl.

• Greina hugsanleg göt í stjórnarháttum, áhættustýringu og eftirlitsumhverfi bankans

• Styðja við samhæfingu eftirlitseininga og virka umræðu um áhættu

• Leggja grunn að samhæfðri skýrslugjöf til stjórnar og stjórnenda um áhættu og staðfestingu á 

virkni eftirlits

Heildstæð sýn á eftirlitsumhverfið
Meginmarkmið



Áhættumat - aðferðafræði
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áhættustig = líkur * áhrif

Áhætta og mótvægisaðgerðir

Eftirstæð áhætta

Áhætta
Áhætta

Áhætta

Eðlislæg 

áhætta

Mótvægis-

aðgerðir
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Aukinn sveigjanleiki og markvissara utanumhald

Áhættumat Innri endurskoðunar
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Prófun mótvægisaðgerða

Mikilvægar mótvægisaðgerðir og eftirlit

Dæmi um mat þar sem talið er að 

mótvægisaðgerðir dragi verulega úr 

áhættu – en staðfesta þarf virkni þeirra
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1. Klárum stöðumyndina – svona eins og hægt er...

2. Skoðum myndina – hvar vantar okkur yfirsýn og skilning?

3. Tengiliða- og þemadrifnir fundir til að kortleggja starfsemina

4. Viðbótarupplýsingar og mat fylla inn í stöðumyndina

5. Fylgjumst „stöðugt“ með okkar málaflokkum og skynjum breytingar sem 

kalla á uppfærslu – og gerum þær jafnóðum

6. Reglulegir fundir með Áhættueftirliti og Regluvörslu til að yfirfara tiltekna 

þætti úr áhættumatinu

7. Fylgjum eftir því sem við heyrum og sjáum á göngunum

Guð gaf mér eyra, svo nú má ég heyra,

Guð gaf mér augu, svo nú má ég sjá. 

Guð gaf mér hendur, svo gjört gæti meira,

Guð gaf mér fætur, sem nú stend ég á.

Svona fylgjumst við með umhverfinu Ertu að hlusta?

Verklag við uppfærslu og viðhald
Mikilvægt að grunnurinn sé í stöðugri uppfærslu
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• Birtum að jafnaði tvo ársfjórðunga í einu

• Byggt á áhættumatinu á hverjum tíma

• Yfirstandandi ársfjórðungur áætlaður „nákvæmlega“ / hátt hlutfall ráðstöfunartíma

• Næsti ársfjórðungur áætlaður í grófum dráttum / lægra hlutfall ráðstöfunartíma

• Markmið verkefna og gróft umfang skilgreint og birt

• Verkefnum úthlutað á starfsmenn og tímalengd áætluð

• Ný áætlun ársfjórðungslega

• Byggt á áhættumatinu á hverjum tíma

• Flutningur verkefna af fyrri áætlun ekki sjálfgefinn

• Upplýst um helstu breytingar og frávik frá fyrri áætlun

• Helst í hendur við umræður um ársfjórðungsskýrslur Innri endurskoðunar

• Aukinn sveigjanleiki

• Auðveldara að mæta breytingum á áhættumati og í starfsemi bankans

• Minni röskun ef verkefni riðlast

• Forsenda að áhættumatið sé stöðugt í uppfærslu

• Gallar

• Tilhneiging til að vanáætla umfang verkefna

• Viðbótarvinna við gerð áætlunar ársfjórðungslega – en ekki mjög tímafrek

Endurskoðunaráætlun
Endurskoðuð ársfjórðungslega


