
Starfsreg lu r en d u rskoðu narnefndar Lífeyrissjóðs verz lu narm an na

1. gr

MARKMIÐ

Markmið endurskoðunarnefndar Lífeyrissjóðs vetzlunarmantte- eî aô starfa samkvæmt íslenskum
lögum og reglum og góðum stjómarháttum. Endurskoðunamefnd er undirnefnd stjómar og ber
stjóm âbyrgô á störfum nefnd¿rinnar. Nefndinni er ætlað að sinna râôgtrafar- og eftiditshlutvetki

S'rir stjóm, m.a. við aô tryggja gæði átsreikninga oganîarra f1fumâla:upplfsinga.

2. gr

NEFNDARMENN

Endurskoðunarnefnd et skipuð af stjóm í samræmi við IX. kafla A laga nt.3 /2006 um ársreikninga
og gildandi reglur og leiðbeiningarFjfumâlaeftiditsins. Stjóm âkvarôar þóknun nefndarmannâ og
skal nefndin svara beint til stjórnar. Hún skal skipuð að minnsta kosti þremur aðilum eigi síðar en

mánuði ettir ársfund. Nefndin skal starfa fram zô næsta ársfundi sióðsins. Nefndarmenn skulu vera
6háLð11 endurskoðanda eða endurskoðendum lífeyrissjóðsins og meirihluti nefndarmanna skal
jafnftamt vera óháður lífeyrissjóðnum. Formaður stjómar og framkvæmdastjóri lífeyrissjóðsins
skulu ekki eþ sæti í endurskoðunamefnd. Nefndarmenn skulu hafa þekkingu og reynslu í samræmi
við störf nefndadnnar og skal að minnsta kosti einn nefndarmaðar hafz staðgóða þekkingu og
reynslu á sviði reikningsskila og endurskoðunar. Nefndarmenn skulu fâ etntak af starfsreglum

þessum er þeir taka sæti í nefndinni í fyrcø sinn. Þeim skal jafnfømt gerð aðgengileg gögn sem

teliast nauðsynleg nefndarmönflum í statfi sínu, í skdflegi eöa rzifrænniûg^f".

3. gr.

HEll,tlLDlR

Endurskoðunamefnd hefur heimild til nauðsynlegtar upp$singaöflunar innan lífeyrissjóðsins til
þess að geta upp$dlt skyldur sínar samkvæmt verklagsreglum þessum og í samtæmi við þær teglur
sem gilda um upp$singaöflun stiórnar. Endurskoðunarnefnd hefur óheftan aôgang að stjóm, ytri
og innri endurskoðendum og hefur heimild til að kalla til stjórnendut og starfsmenn á fundi
nefndarinnar. Starfsmenn lífeyrissjóðsins skulu hafa íheftar' aðgang að endunkoðunarnefnd.
Endurskoðunarnefnd hefur heimild og \ârhagslegt svigtum til ¿ð leita s& úög;pfar eins og hún
telur nauðsynlegt til að geta upp$'llt sþldur sínar.

4. gr.

Áevnco

Enduskoðunamefnd skal starfa sem samskiptaaðit milli stjórnat lífeydssjóðsins, stjórnenda hans

og ytri og innd endurskoðenda hans í tengslum við sþslugöf þeira og málefni sem tengjast innra
eftirliti.
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Nefndin skal jafnframt aðstoða stjórn við að uppS'lla sþldur sínar með því að statfa sem óhâóar
og hlutlægut aðili og inna af hendi stötf samkvæmt 6. gt. þessara rcglna.

5. gr.

FUNDIR

Endurskoðunarnefnd heldur aô lâgmatkt !óra fundi â ân og er gert tâ6 fyrtt aô alh nefndarmenn
séu viðstaddir. Meiti hluti nefndarmant:.a" ræður niðurstöðu. Það er ákvörðun nefndarinnat hvort
stjómendur lífeyrissjóðsins, innri enduskoðendur eða ytri endurskoðendur séu viðstaddir fundi
nefndarinnar. Framkvæmdastjóri og ritari endutskoðunarnefndar skulu veta nefndinni til aðstoðar
eftir því sem hún óskar eftir. Að lágmarki ârlega skal nefndin hitta innri og ytri endurskoðendur án

þess að stjómendur séu viðstaddir. Formaður skal boða til fundar að eigin frumkvæði eða að ósk

^rtîarra 
nefndarmanna. Formaður rtyrir fundum. FjârmáÃastjón sjóðsins er ntan

endurskoðunxnefndat og sér um boðun funda í umboði formanns nefndarinnar. Dagskrá og
öðrum fundargögnum skal dreift til nefndarmanna með aö lâgmaÅ<t tveggja daga fynrralz,.
Fundargetðir skulu verâ skriflegar og samþykktar af fundarmönnum og afnt afhent
nefnd¿rmönnum og stjóm. Hafi nefndarmaður ekki setið fund skal hann staðfesta með undirskrift
sinni á fundargetð aö hafa þnnt sér efni hennar. Fundargerðir skulu varðveittar í númeraröð. Á
$rrsta fundi eftir ársfund lífeyrissjóðsins skal endurskoðunarnefnd setja s& starfsáædun Srrir statf
endurskoðunamefndat innan átsins sem tryggir rô alltt þættit sem nefndinni bet að sinna sé sinnt,
sbr. 6. gr. þessara reglna.

6. gr.

VERKEFN¡

Endurskoðun¿mefnd skal aðstoða stjóm við að uppfylla sþldur sínat með því að statfa sem
óháðut og hlutlægur aðili sem hefur eftirlit með reikningsskilafeÃtlífeynssjóðsins og innra eftirliti
hans ásamt störfum ytd og innri endurskoðenda lífeyrissjóðsins eins ognânx er tilfeint h& â efnr
og í samræmi við 108. gt. b. laga m. 3/2006 um ársreikninga:

1. Eftirlit með vinnuferli við gerð reíkningsskíla.

Endurskoðunamefnd skalfaøyfirteikningsskiloghelstwâtrtaefitíreikningsskilummeðviðeþndi
stjómendum lífeyrissjóðsins við getð ársteiknings og árshlutateikninga âôvr en stiórn samþykkir
reikningana. Nefndin leitast við að leysa ágeiningsmál sem kunna að koma upp milli stjómenda og
enduskoðenda við teikningsskilagerðina.

Endurskoðunamefnd skal fata yfu sþslu stjórnar lífeydssjóðsins áður en hún et gefin út.

Endurskoðunarnefnd skal hafa eftfulit með aö sh.irslug¡öf til opinbera aôl/La (-.r. til
Fjârmá,Iaefnthtsins) sé með tryggum hætti.

2. Eftirlit með fyrirkomulagi ogvirkni innro eftirlits, innri endurskoöun og óhættustyringu.

Endurskoðunamefnd hefur eftidit með því að stjóm lífeyrissjóðsi"r ttygg með stefnu sinni og
verklagsreglum aö lífeyrissjóðurinn hafi innleitt innra eftfulit â þann hâtt aô innleiddar 
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eftirlitsaðgerðir séu tengdar þeim áhættum sem þeim er ætlaö aô veqa eöa draga úr, auk þess að

það bed með sér hvert sé markmið með eftirlitinu. Nefndin yfufet með stjómendum
lífeyrissjóðsins, innri endurskoðendum og ytri endurskoðendum eftir þörfum, hvott innra eftidit,
áhættustyring og innri endurskoðun vfuki sem skyldi.

Endurskoðunarnefnd gerir tillögu tìl stjórnar sjóðsins um ráðningu og uppsögn innri
enduskoðanda lífeydssjóðsins. Nefndin fer yfit að innri endurskoðunhafi hæfilegt umfang til að

sinna innri endutskoðuninni vel. Hún fer yft innri endutskoðunarâætlun, mikilvægat niðurstöður
innri endurskoðunar ársins og viðbrögð stjómenda við þeim. Nefndin tryggir ennftemur að ekki
séu til staðar takmarkanir sem hamla störfum innri endurskoðenda. Nefndin leitast við að leysa

ágreiningsmál sem kunn¿ að koma upp vatðandi inffi endurskoðun.

Formaður endurskoðunarnefndar skal taka við ábendingum um sviksemi (e. whistleblowet) og
gera stjóm grein fyrir sviksemismálum sem koma til vitundar nefndadnna4þar sem grunur er um
brct â lögum, reglum eða reglugetðum eða þar sem innra eftirlit hefur brugðist.

3. Eftirlit með endurskoðun órsreiknings sjóðsíns.

Endurskoðunamefnd sk¿l hitta endurskoðendur lífeyrissjóðsins og fan yfir umfang
endurskoðu nznnnat og endurskoðunaráætlun.

Endurskoðunamefnd skal hitta endurskoðendur lífeyrissjóðsins og fan yfu helstu niðutstöður
endurskoðunarvinnunnar. Nefndin skal m.a. spyqa að því hvott sérstök atriði hafi komið upp við
endurskoðunina sem endurskoðendur vilja vekja athygli á,,hvort ágreiningur hafi komið upp milli
endurskoðenda og stjómenda og hvort endutskoðendur hafi fengið þann aðgang að upp$singum
sem þeir óskuðu eftir við endurskoðunina. Nefndin skal sömuleiðis afla upplysinga ftá stjórnendum
lífeyrissjóðsins hvort þeir hafi athugasemdir við endutskoðunina í samræmi við stafsemi
lífeyrissjóðsins. Endutskoðunarnefnd skal fâ ú yf:r.ferðat sþslur um endurskoðunarvinnuna og
enáurskoðunarsh.irslu. Í s\irslunni skulu koma fram mikilvæg atnôt sem fram hafa komið við
endurskoðunina og sérstaklega gerð gein fyrir veikleikum í innra eftirliti við gerð reikningsskila,

sbr. 108. gr.d.laga nt. 3/2006 um ársreikninga. Nefndin leitast við að leysa ágreiningsmál sem

kunna að koma upp í tengslum við endurskoðunina.

Endurskoðunamefnd skal fara yfrt aô fanö haft verið að lögum um endutskoðun, m.a. lög nr.

79/2008 um endurskoðendur og 1ög ff. 3/2006 um átsreikninga, einnig aþjóðleg
endurskoðunarstaðla ISA.

Í lok futrd"ritts skulu stjórnendur lífeydssjóðsins víkia af fundi og endurskoðunarnefnd fundar ein

með endurskoðendum.

4. tilat ó óhæði endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis og eftirlit meö öðrum störfum
e nd u rskoð and a eða e nd u rskoöu nar fy ri r tæ ki s.

Endurskoðunarnefnd feryfir að ákvæðum lagzm.79/2008 um endutskoðun sé fylgt, m.a. aô

endurskoðandi lífeyrissjóðsins og eftir atvikum innri endurskoðandi, taki sér bLé frâ endurskoðun
hans í a.m.k. wö fu samfellt eigi síðar en sjö árum eftir að honum var fahô vetkið og að

endurskoðanda er óheimilt að takaþáttí áúsrörðunum stjómar eða stjómenda þess aðila sem hann

endurskoðat.
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Endurskoðunarnefnd skal móttaka skriflega staðfestingu endurskoð¿nda âúega að hann sé óháður
lífeyrissjóðnum. Nefndin skal ennfremur afla uppl'isinga um aðra þjónustu sem endurskoðandinn
veitir lífeydssjóðnum og leggja m^t âhvott sú þjónusta komi í veg $'rir óhæði hans. Nefndin skal

athuga hvort endurskoðunarSrrirtækið blnn ârlega á heimasíðu sinni sh.írslu um gagnsæí, sbr. 29.

gr. laga rc. 7 9 / 2008, um endurskoðendur.

Î mattendurskoðu narcfndat át ilhæóiendurskoðanda skal nefndin gæta þess að endurskoðandi og
endurskoðuna{ynttæki eiga aô vera óháð viðskiptavini sínum, bæôí i teynd og ásfnd.
Endurskoðandi skal .tgr fiattTçræma endurskoðun ef einhver þr* tengsl eru á mitli
endurskoðandans og viðskiptaitnx hans sem etu til þess fallin að vekja efa um óhæði hans hjá vel
uppllistum þdðja aðila, svo sem atvinnutengsl, bein eða óbein fjárhagsleg tengsl eða viðskiptatengsl
önnur en leiðir af endutskoðuninni.

5. Setja fram tillögu til stjórnor um val á endurskoöanda eða endurskoðunorfyrirtæki.

Endurskoðunarnefnd skal setja fram tillög" til stjórnat um vaI á endutskoôanda eôa
endursko ðun aúy irr.tælct.

6. SkVrsluSjöf endurskoöunarnefndar

Endurskoðunarnefnd skal að lâgmatkr âÃega og ergr síðar en â siðasta stjórnarfundi fytit átsfund,
gefa sþirslu til stjómar um störf og niðustöður vetkefna nefndadnnar â âitna.

7.9r.

Annað

Endurskoðunamefnd ber ábytgð á þeim skyldum sem ftam koma í reglum þessum en bet ekki
âbyrgö á reikningsskilum eða endurskoðun átsreiknings. Stjórn og framkvæmdastjóri sjóðsins bera
ábyrgð á reikningsskilum, innleiðingu innra eftidits í samræmi við gildandi lög og reglur sjóðsins
ogáthâôtt endurskoðendur bera átbyryô á endurskoðun ársteiknings sjóðsins í samræmi við lög og
önnur gild viðmið. Nefndarmenn eflr bundnir þagnarsþldu um allt það sem þett fâ vitneskju um í
starfi og leynt á zð fan samkvæmt lögum eða eðli máls. Þagnarskyldan helst þótt látið sé af starfi.
Nefndarmenn skulu v¿rðveita tryggil.g, þau gögn sem þeir fâ afhe¡t frá lífeynssjóðnum í tengslum
við starf sitt. Þegar nefndarmenn lâta af stötfum skulu þeir sjá til þess að gögn, sem þeir hafa
móttekið í sambandi við nefndarstörf sín komist ekki í hendur óviðkomandi.

Um hæfi nefndatmanna til að takaþâttí meðferð einstaks máls fer eftir II. kafla stjórnqfslulaga nr.
37/7993, sbr. gr. 5.9. í samþykktum lífeyrissjóðsins. Að minnsta kosti ádega skal nefndin meta

skilvirkni sína ás¿mt því að fanyfir og endutskoða starfsteglur þessar. Endurskoðunamefnd leggur
til við stjórn viðeþndi breytingar eða aukningu á vetkefnum og hluwetki nefndarinnar.

Stjómendur geta óskað eftir aðstoð nefndarinnat við sérstök údausnarefni ervarôa lífeynssjóðinn.
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8.9r.

Gildistaka og breytingar

Til breytinga á. fuamangreindum starfsreglum þarf samþykki stjórnar Lífeydssjóðs vetzlunarmanna.

Samþykkt á stjórnarfundi þann 27. nóvember 2078.

Guðrun Hafsteinsdóttìr, formaður Reimar Gunnarsso n, v atafotma}ut

(

.,{.uðut Ámadóttir Stefánsson

Benedikt K. Guðnf
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InaBjörk Hannesdóttir Magnús Ragnar
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