
       
ENDURSKOÐUNARDAGUR  2008  

Grand Hótel Reykjavík  -  Gullteigur 
FLE - föstudagur 18. apríl 2008  -  kl. 8:30  12:30  

Ráðstefnustjóri:  Helena Hilmarsdóttir, endurskoðandi hjá VBS fjárfestingarbanka 

---ooo0ooo--- 

8:30 - 8:40 Ráðstefnan sett  
Margrét Pétursdóttir formaður menntunarnefndar FLE 

8:40 - 9:10  Vinnupappírar endurskoðanda  ISA 230  
Jón Rafn Ragnarsson, endurskoðandi hjá Deloitte hf. 

Nýr ISA 230 um vinnuappíra endurskoðenda gildir fyrir endurskoðun 
fjárhagslegra upplýsinga frá reikningsskilatímabilum sem hófust eftir 15. júní 
2006. Fjallað verður um hvaða kröfur eru gerðar til vinnupappíra endurskoðenda 
og þá sérstaklega kröfur sem snúa að varðveislu vinnupappíra. Jafnframt verður 
farið yfir hvaða áhrif þessar breytingar hafa á endurskoðunarfyrirtæki, 
gæðaeftirlit innan þeirra og vinnuferli við endurskoðunina. 

9:10  10:10  Descartes  an audit methodology for SME  
Barbro Andresen, fagsjef, DnRs  Kvalitetssikring 

Descartes is helping the auditor to do the audit of small and medium-sized 
businesses, including the documentation, in compliance with the international 
auditing standards. The presentation will emphasize this, by showing the audit of 
a small example-client with the use of Descartes. 

10:10  10:30   Kaffihlé  

10:30  11:00 Tryggingastærðfræðilegt mat lífeyrisskuldbindinga  
Bjarni Guðmundsson, tryggingastærðfræðingur.   

Fjallað verður um útreikninga á lífeyrisskuldbindingum 

11:00  11:30  Endurskoðun lífeyrisskuldbindinga  
Sigrún Guðmundsdóttir, endurskoðandi hjá PwC hf. 

Fjallað verður um endurskoðun á lífeyrisskuldbindingum 

11:30  12:00  SAS 70  Third Party Assurance  
Jóhann G. Ásgrímsson, deildarstjóri UT endurskoðunar hja Landsbanki Íslands hf. 

Fjallað verður um ýmis praktísk atriði varðandi SAS 70 staðalinn og notagildi 
hans.  Einnig verður stuttlega fjallað um þróun sambærilega staðala. 

12:00  12:30  Störf endurskoðunarnefnda skráðra félaga  
Bjarnfreður Ólafsson, lögmaður og stjórnarmaður í Kaupþingi banka hf. og meðlimur 
endurskoðunarnefndar Kaupþings 

Fjallað verður um megintilgang endurskoðunarnefnda fyrirtækja sem skráð eru á 
hlutabréfamarkaði, afmörkun verkefna endurskoðunarnefnda, helstu 
áhersluatriði og samskipti nefndarmanna við starfsmenn fyrirtækjana, ytri 
endurskoðendur og aðra ráðgjafa. 

Erlendur fyrirlesari flytur erindi sín á ensku 

Ráðstefnugjald: Kr. 14.000 

Námsmat: Ráðstefnan gefur 4 einingar í endurskoðun skv. reglum um endurmenntun 
endurskoðenda 

Ráðstefnan er opin félagsmönnum FLE, FIE og öðrum þeim sem áhuga hafa 
Vinsamlegast tilkynnið þátttöku til skrifstofu FLE ekki síðar en fyrir hádegi 16. apríl nk. 


