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STJÓRN OG NEFNDIR  
 

Á aðalfundi voru eftirfarandi félagsmenn kosnir í stjórn félagsins fyrir starfsárið 2018-2019:  

Stjórn  

Ingunn Ólafsdóttir, formaður. 

Anna Sif Jónsdóttir, meðstjórnandi kosin á félagsfundi 15. mars 2019. 

Björn Snær Atlason, ritari. 

Guðmundur Óli Magnússon, meðstjórnandi. Hann sagði sig úr stjórn 16. janúar 2019. 

Jón Sigurðsson, gjaldkeri. 

Sigrún Lilja Sigmarsdóttir, meðstjórnandi. 

 

  

 

Ingunn Ólafsdóttir, Guðmundur Óli Magnússon, Sigrún Lilja Sigmarsdóttir voru kosin til tveggja ára.  

Aðrir stjórnarmenn voru kosnir til tveggja ára á aðalfundi 2017 og sátu því áfram í stjórn. Haldnir voru 9 

stjórnarfundir á starfsárinu 2018-2019. 

Fræðslunefnd 

Enginn skipaður formaður á starfsárinu og sá stjórn um fræðslustarfið. 

Alþjóða- og staðlanefnd 

Auðbjörg Friðgeirsdóttir, formaður. 

Siðanefnd 

Ingi Magnússon, formaður. 
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Fjöldi félagsmanna og faggildingar á árinu 

Félagsmenn voru 87 talsins í lok árs 2018 og hefur fjöldi þeirra haldist svipaður á síðustu árum.  Þá hafa 

27 félagsmenn (31%) hlotið faggildingu í innri endurskoðun og af þeim eru 24 í gildi.  

 

Eftirfarandi félagsmenn hlutu fagvottun á starfsárinu 2018-2019: 

 Axel Blöndal, CIA faggildingarprófi. 

 Guðjón Magnússon, CIA faggildingarprófi. 

 Ingunn Ólafsdóttir, CRMA faggildingarprófi. 

 Jóhanna Karlotta Svavarsdóttir, CIA faggildingarprófi. 

 Sonja Kristín Jakobsdóttir, CIA faggildingarprófi.  

 

 

Heiðursskírteini William S. Smith 

Alþjóðasamtök innri endurskoðenda hafa veitt Hinriki Pálssyni heiðurskírteini William S. Smith fyrir 

framúrskarandi árangur á faggildingarprófunum. Hinrik lauk faggildingu í innri endurskoðun (CIA) þann 

16. apríl 2018 og starfar við innri endurskoðun hjá Íslandsbanka.  

 

 

 



  

5 

STARFSEMI FÉLAGSINS 
Félag um innri endurskoðun var stofnað ár ið 2003.  Markmið félagsins er að ef la 

innbyrðis tengsl  og kynningu þeirra sem starfa við innri endurskoðun, vera vet tvangur 

t i l  að styrkja fagleg vinnubrögð, styrkja þróun innri endurskoðunar og faglega umræðu.  

Fræðslustarf 

Haustráðstefna 2018 

Haustráðstefnan fór fram dagana 27.-28. september 2018 í húsakynnum PwC 

í Skógarhlíð. Stjórnin stóð að skipulagningu haustráðstefnu félagsins að þessu 

sinni. Við val á efni var stuðst við niðurstöður fræðslukönnunar sem send var 

til félagsmanna í byrjun árs 2018. Niðurstaða hennar var að flestir félagsmenn 

höfðu áhuga á námskeiði um netöryggismál. Þetta kom ekki á óvart þar sem 

netöryggismál og persónuverndarlöggjöfin hafa verið ofarlega á baugi hjá innri 

endurskoðendum um heim allan á síðustu misserum. Stjórnin ákvað að nýta 

sér fræðsluþjónustu Alþjóðasamtaka innri endurskoðenda og fá bandarískan 

sérfræðing, Ray Irvin, á þeirra vegum til landsins til að fjalla um netöryggismál og hvernig hægt er að 

bregðast við þeim ógnunum sem steðja að rekstri fyrirtækja og stofnana.   

Ray Irvin hefur áratuga stjórnunarreynslu í endurskoðun, fjármálastjórn og upplýsingatæknimálum hjá 

ýmsum fyrirtækjum í Bandaríkjunum. Hann er tölvunarfræðingur og viðskiptafræðingur að mennt, 

löggiltur endurskoðandi (CPA), fagvottaður innri endurskoðandi (CIA) og tölvuendurskoðandi (CISA). 

Ráðstefnan var vel sótt og var mikil ánægja meðal þátttakenda með hann og áhugi á að fá hann aftur til 

að fjalla um upplýsingaöryggi og er verið að skoða möguleika á námskeiði í grundvallaratriðum 

tölvuendurskoðun (IT Basic) fyrir næsta starfsár.  

 

Ray Irvin CIA, CPA og CISA 

 
Ray Irvin fyrirlesari með stjórn félagsins: Birni Snæ, Sigrúnu Lilju, 

Ingunni og Guðmundi Óla. Á myndina vantar Jón Sigurðsson.  

Staðið er fyrir framan nýja kynningarstand félagsins. 

 
Ray Irvin fjallar hér um netöryggismál fyrir fullum sal 

félagsmanna og öðrum þátttakendum. 
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Nordic Light  2019 

Nordic Light ráðstefnan er samstarfsverkefni aðildarfélaganna á Norðurlöndunum og Eystrasalts-

ríkjunum. Ráðstefnan var haldin í Finnlandi árið 2017 en þar á undan í Svíþjóð í júní 2015. Þriðja 

ráðstefnan var haldin 8-10. maí 2019 á Íslandi. Þetta er stærsti viðburður sem félagið hefur skipulagt og 

af þeim sökum féll Innri endurskoðunardagurinn 2019 niður. Þátttakendur voru um 100 talsins frá 12 

löndum. Boðið var upp á samtals 24 fyrirlestra og voru þrjár áherslulínur fyrir opinbera geirann, 

einkageirann og um upplýsingatækni. Heiðursgestir voru stjórnarformaður Alþjóðasamtakanna, Naohiro 

Mouri, forseti Alþjóðasamtakanna, Richard Chambers og stjórnarformaður COSO nefndarinnar og fv. 

stjórnarformaður Alþjóðasamtakanna, Paul Sobel.   

Í undirbúningshópi ráðstefnunnar voru: Ágúst Hrafnkelsson og Anna Margrét Jóhannesdóttir. 

Undirbúningurinn var í samstarfi við stjórn félagsins og ýmsa félagsmenn, félögin á Norðurlöndunum og 

Eystrasaltsríkjunum. Þátttakendum var boðið í kokteilveislu í Ásmundarsafni kvöldið fyrir ráðstefnuna en 

hún fór fram á Hótel Hilton, Suðurlandsvegi.  Ráðstefnan gekk gríðarlega vel!  

  

 

Paul Sobel formaður COSO, Naohiro Mouri formaður 

Global IIA, Ingunn Ólafsdóttir formaður IIA Iceland, 

Anna Margrét Jóhannesdóttir og Ágúst Hrafnkelsson 

ráðstefnunefnd. 

Fullur salur á Nordic Light 

 

Prófessor Ýmir Vigfússon, hvetur hér innri 

endurskoðendur ti að hugsa eins og hakkari. 

 

Pirjo Shaer, fjallar hér um skipulag innri 

endurskoðunar í opinbera geiranum í Bretlandi 

 

Richard Chambers, Forseti Alþjóðasamtakanna að 

fjalla um hraðar breytingar á áhættum í rekstri. 

 

Norskir innri endurskoðendur á góðum degi. 
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Morgunverðarfundir 2018-2019 

Félagið hefur veigamiklu hlutverki að gegna við að skapa félagsmönnum grundvöll til að afla 

endurmenntunareininga með þátttöku í viðburðum sem haldnir eru á vegum félagsins. Á síðasta starfsári 

sá stjórn félagsins alfarið um fræðslustarfið og voru eftirfarandi morgunverðarfundir haldnir:  

 Siðareglur og viðskiptasiðferði (15. nóv) 

Ingi Magnússon, formaður siðanefndar fjallaði um siðareglur innri endurskoðenda og Ásgeir Brynjar 

Torfason, lektor við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands fjallaði um viðskiptasiðferði. Nú þurfa 

faggiltir innri endurskoðendur að afla sér árlega 2 endurmenntunareininga í siðferði. 

 Þátttaka við þróun leiðbeininga hjá IIA og Alþjóðleg 

könnun Deloitte meðal forstöðumanna innri 

endurskoðunardeilda 2018. (17. janúar 2019). 

Auðbjörg Friðgeirsdóttir formaður alþjóðanefndar 

félagsins sagði frá reynslu sinni við gerð þeirra 

leiðbeininga IIA og vinnu sinni í norrænum vinnuhópi 

sem vinnur að gerð leiðbeininga um áhættustýringu og 

er stefnt að útgáfu þeirra á þessu ári. Hvatti hún faggilta 

félagsmenn til að taka þátt í alþjóðastarfinu sem hluta af 

sinni endurmenntun. 

Inga Rós Reynisdóttir og Sif Einarsdóttir frá Deloitte sögðu frá niðurstöðum norrænnar könnunar 

fyrirtækisins meðal forstöðumanna innri endurskoðunardeilda. Helstu niðurstöður voru að 

greiningarhæfni og þekking á greiningartólum og upplýsingatæknimálum væri mikilvægur þáttur í 

starfsemi innri endurskoðunardeilda. Þá kom einnig fram að margir forstöðumenn töldu að auka 

þyrfti fjármögnun og áhrif innri endurskoðunar. Nokkrar umræður voru á fundinum. 

 Misferli og netörygissmál (15. mars).   

Herman Þór Snorrason, Guðmundur Örn Ingvarsson og Hákon L. 

Ákerlund UT sérfræðingar frá Landsbankanum fjölluðu um mismunandi 

tegundir tölvuglæpa og í því sambandi mikilvægi netöryggismála. Sveinn 

Ingiberg Magnússon, yfirlögregluþjónn og sviðsstjóri rannsóknarsviðs 

Héraðssaksóknara sagði frá embættinu, verklaginu við að elta ávinning 

af auðgunarbrotum og birtingamyndum þeirra. 

 

Fræðslustarfið á starfsárinu gaf samtals 38 endurmenntunareiningar. 

Morgunverðafundirnir voru vel sóttir á síðasta starfsári. 

  

 
Sveinn Ingiberg Magnússon, 

yfirlögregluþjónn og sviðsstjóri 

rannsóknasviðs Héraðssaksóknara.  
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Önnur fræðsla fyrir félagsmenn 

Félagsmenn hafa einnig átt kost á því að sækja ýmis námskeið og fundi á vegum Félags löggiltra 

endurskoðenda, en þau námskeið gefa einnig rétt á endurmenntunareiningum. Um nokkurra ára skeið 

hefur verið gagnkvæm samvinna milli félaganna hvað varðar aðgengi að námskeiðum. 

Í gegnum samstarf Háskólans í Reykjavík og Félags um innri endurskoðun hafa félagsmenn aðgang að 

fjölda námskeiða á meistarastigi hjá HR. Stök námskeið gefa allt að 40 endurmenntunareiningar.  

Háskólakennsla í innri endurskoðun 

Guðmundur Bergþórsson tók að sér á síðasta starfsári að finna samstarfsgrundvöll milli félagsins og 

Háskólans í Reykjavík um kennslu í innri endurskoðun í meistaranámi í reiknishaldi og endurskoðun. Að 

sinni taldi háskólinn ekki tímabært að setja slíkt námskeið á laggirnar. Ekki var lokað á samstarf í 

framtíðinni m.a. um námskeið um innri endurskoðun í Opna háskólanum. 

Fræðslukönnun meðal félagsmanna 

Fræðslukönnunin framkvæmdi fræðslukönnun í byrjun árs 2019 og tóku um 60% félagsmanna þátt í 

henni. Félagsmenn gefa starfsemi félagsins tæplega 80 stig af 100 stigum (mjög ánægðir). Ánægjulegt 

er að sjá hversu margir félagsmenn eru ánægðir með starfsemi félagsins.  

Félagsmenn voru spurðir um áhuga á fræðsluefni og voru eftirfarandi efst á lista:  

1. Misferli og sviksemi 

2. Netöryggismál 

3. ERM  

4. Samtímaendurskoðun og - eftirlit  

5. COSO  

6. Greiningartól  

7. Áhættumiðuð endurskoðunaráætlun  

8. Almenn tölvuendurskoðun  

9. Verkefnaáætlun og áhættumat úttektar  

10. Gagnagreiningar.  

 

Stjórn og fræðslunefnd munu líta til niðurstaðna þessarar könnunnar við val á efni fræðsluviðburða. 
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Nefndarstarf 

Alþjóða- og staðlanefnd 

Formaðurinn nefndarinnar hefur verið virkur í starfi Alþjóðasamtakanna við gerð leiðbeininga fyrir 

fjármálafyrirtæki.  Hann var einnig skipaður fulltrúi félagsins í vinnuhóp norrænu aðildarfélaganna sem 

vinnur að gerð leiðbeininga um áhættustýringu.  Stefnt er að útgáfu þeirra seinna á þessu ári (2019). 

Siðanefnd 

Eitt mál barst siðanefnd á árinu og er það enn í vinnslu.  

Faghópur um upplýsingaöryggi 

Engin starfsemi var í hópnum á árinu. 

Faghópur um endurskoðun fjármálafyrirtækja 

Engin starfsemi var í hópnum á árinu.  

Faghópur um innri endurskoðun hjá hinu opinbera 

Engin starfsemi var í hópnum á árinu.  
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Alþjóðlegt samstarf 

Global IIA og ECIIA 

Félag um innri endurskoðun er í ágætu samstarfi við systurfélögin á Norðurlöndum og í Eystrasalts-

ríkjunum. Félagið er jafnframt aðildarfélag Evrópusamtaka innri endurskoðenda (ECIIA) og 

Alþjóðasamtaka innri endurskoðenda (IIA). Nokkuð er um upplýsingaskil til Alþjóðasamtakanna um 

starfsemi félagsins. Fjölmargir félagsmenn sækja árlegar ráðstefnur þessara félaga.  

Formaður stjórnar fór á Evrópuráðstefnuna sem bar 

yfirskriftina Super Internal Auditors og var haldin í Madrid 

í október 2018 og sótti einnig aðalfund samtakanna fyrir 

hönd Íslands. Á aðalfundinum var sagt frá verkefnum 

opinberu nefndar ECIIA m.a. samstarfi við EUROSAI um 

verkefni um bætta stjórnarhætti innan opinbera geirans í 

Evrópu.  Formaður stjórnar er tengiliður við nefndina fyrir 

hönd Íslands.  

 

 

Norrænt samstarf í opinbera geiranum 

Innri endurskoðendur sem starfa innan í opinbera 

geiranum á Norðurlöndunum komu saman á Hótel 

Hilton 8. maí 2019 og funduðu um mögulegt samstarf 

milli faghópa og nefnda innan aðildarfélaganna. Mikill 

áhugi er á að efla samstarfið og er í undirbúningi 

samstarfssamningur milli félaganna. Fyrir fundinn var 

ýmsum hagsmunaaðilum í ríkisrekstri á Íslandi m.a. 

fjármálaráðuneytinu, Ríkisendurskoðun, Fjársýslu 

ríkisins og Félagi forstöðumanna í ríkisrekstri (FFR) 

boðið á kynningu um skipulag innri endurskoðunar á 

Norðurlöndunum. Samanburður og reynsla nágranna 

okkar mun án efa aðstoða við framkvæmd innri 

endurskoðunar hjá ríkisaðilum í A-hluta í samræmi við 

lög um opinber fjármál. 

  

 

Á myndinni eru: Ingunn Ólafsdottir, innri endurskoðandi Háskóla 

Íslands, Niina Sipiläinen, innri endurskoðandi finnska 

velferðarráðuneytisins, Ellen Brataas, framkvæmdastjóri IIA 

Norway, Anna Margrét Jóhannesdóttir, verkefnastjóri úttekta hjá 

Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar, Pia Sønderlund Nielsen, 

innri endurskoðandi fjármálaráðuneytisins í Danmörku, Riikka 

Koivunen, verkefnastjóri heilbrigðisumdæmis Helsinki og Stina 

Nilsson Kristiansson, innri endurskoðandi sænsku 

Ríkislögreglunnar. 

 
Á myndinni eru stjórnarformenn aðildarfélaganna í Evrópu með 

starfsmönnum Global IIA á aðalfundi  ECIIA í Madrid. 
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Innra starf félagsins 

Ný heimasíða félagsins 

Ný heimasíða félagsins var tekin í notkun í nóvember 2018. Síðan breyttist mikið við uppfærsluna en 

eftir er að endurskoða efnið á henni. Björg Ýr Jóhannsdóttir sá um vinnuna í samstarfi við stjórn. Þetta 

er mikilvægur vettvangur til að miðla upplýsingum til félagsmanna og annarra hagsmunaaðila innri 

endurskoðunar.  Einnig hefur Facebook síðan verið mikið notuð m.a. við auglýsingar á viðburðum.  

Uppskeruhátíð 2019 

Eftir annasamt starfsár en ekki síst skemmtilegt 

var ákveðið að stjórn og nefndir félagsins kæmu 

saman á veitingahúsinu Apótekið á árlega 

uppskeruhátíð fyrir aðalfund félagsins.  

 

 

 

 

Þakkir til félagsmanna  

Að lokum vill stjórn félagsins koma á framfæri þökkum til allra þeirra einstaklinga sem lagt hafa félaginu 

lið með þátttöku sinni í nefndum, umsjón með starfi faghópa, fyrirlestrum eða með öðrum hætti. Auk 

þess óskar stjórn félagsmönnum sem hlutu faggildingu á þessu ári innilega til hamingju og nýjum 

félagsmönnum hjartanlega velkomna í félagið.  

 

 

 

 

 

 

Reykjavík, 28. maí 2019 

f.h. stjórnar Félags um innri endurskoðun, 

Ingunn Ólafsdóttir 

formaður 

 

  

Á myndinni eru: Björn Snær AtIason, Ingunn Ólafsdottir, Sigrún 

Lilja Sigmarsdóttir, Anna Sif Jónsdóttir, Anna Margrét 

Jóhannesdóttir, Ingi Magnússon og Jón Sigurðsson.  
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ÁRSREIKNINGUR 2018 
 

Samantekt 

Á árinu 2018 varð 676 þús.kr. hagnaður af rekstri félagsins.  Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir 

félagsins 7.907 þús.kr, skuldir 78 þús.kr. og eigið fé nam 7.828 þús.kr. í árslok 2018. Eiginfjárhlutfall 

félagsins er 99% 

Rekstrarreikningur 2018 

Lýsing – í þús.kr. 2018 2017 Breyting þús.kr. 

Rekstrartekjur 5.306 4.430 20% 

Rekstrargjöld 4.641 4.289 8% 

Fjármunatekjur og -gjöld 12 45 -73% 

Hagnaður ársins 676 186 263% 

Efnahagsreikningur 2018 í þús.kr. 

Lýsing – í þús.kr. 2018 2017 Breyting þús.kr. 

Eignir 7.907 7.226 9,4% 

Skuldir 78 73 6,8% 

Eigið fé 7.828 7.152 9,4% 

Skuldir og eigið fé alls 7.907 7.226 9,4% 

 

 

Skoðunarmaður félagsins 

Skoðunarmaður er kosin á aðalfundi félagsins annað hvert ár. Á aðalfundi í maí 2018 var Sigrún 

Guðmundsdóttir, löggiltur endurskoðandi hjá BDO, kosin skoðunarmaður félagsins.  

Fjárstoð ehf. sér um bókhald félagsins, mánaðaruppgjör, innheimtu tekna og greiðslur reikninga.   

 

 


