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Erindi: Umsögn endurskoðunarnefndar vegna ársreiknings Faxaflóahafna sf. fyrir árið 2014.  

Á fundi stjórnar Faxaflóahafna sf. þann 9. janúar 2015 var samþykkt að fela endurskoðunarnefnd  

Reykjavíkurborgar hlutverk endurskoðunarnefndar félagsins og var formanni stjórnar og hafnarstjóra falið að 

ganga frá samningi við nefndina.  Með bréfi þessu fylgja drög að samkomulagi um samstarf nefndarinnar og 

stjórnar Faxaflóahafna sf. og óskar nefndin eftir því að þessi drög að samkomulagi verði rædd á fundi 

hafnarstjóra, formanni stjórnar og formanni endurskoðunarnefndar.  

 

 Endurskoðunarnefnd mun vinna fyrir hönd stjórnar Faxaflóahafna sf. að verkefnum sem skilgreind eru í 

samþykktum fyrir endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar.   

 

Meðal verkefna endurskoðunarnefndar er að hafa eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila, innra 

eftirliti, innri endurskoðun og áhættustýringu og ytri endurskoðun eins og fram kemur í samþykkt 

nefndarinnar og með tilvísun í 108 gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006.   

 

Nefndin vinnur að því eftirliti sem henni er falið með því að yfirfara og samþykkja endurskoðunaráætlun 

innri og ytri endurskoðenda.  Nefndin getur falið innri endurskoðun sérstök verkefni sem varða störf hennar 

og er samstarf við innri endurskoðun að þessu leyti mikilvægt fyrir störf nefndarinnar.  Innri endurskoðun 

Reykjavíkurborgar hefur ekki komið að innri endurskoðun Faxaflóahafna sf. og samþykkti 

endurskoðunarnefndin á fundi sínum 18. febrúar s.l. sérstaka tillögu um fyrirkomulag um innri endurskoðun 

hjá Faxaflóahöfnum sf. sem er samhljóða tillögum sem kynntar eru öðrum fyrirtækjum innan samstæðu 

Reykjavíkurborgar. 

Tillaga þessi verður kynnt á væntanlegum fundi formanns nefndarinnar með hafnarstjóra og 

stjórnarformanni.  

 

Þar sem nefndin er að taka til starfa sem undirnefnd stjórnar Faxaflóahafna sf. gerir hún ráð fyrir að sinna 

hlutverki sínu frá og með ársbyrjun þessa árs, 2015. 

Vegna hlutverks síns hefur nefndin rætt við ytri endurskoðendur Faxaflóahafna sf. um ársreikning 

fyrirtækisins fyrir árið 2014.  Óskað var upplýsinga um helstu álitamál sem upp kunna að hafa komið við 

endurskoðunina.  Samkvæmt upplýsingum endurskoðenda eru engin veruleg álitamál óafgreidd og verður 

ársreikningur Faxaflóahafna sf. fyrir árið 2014 áritaður af endurskoðenda án fyrirvara.     

Mið hliðsjón af upplýsingum endurskoðenda um ársreikningi Faxaflóahafna sf. fyrir árið  2014 telur 

endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar ekkert hafa komið fram sem leiði í ljós annað en að 

ársreikningurinn sé gerður í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur.   

Reykjavík, 11. mars 2015 

f.h. endurskoðunarnefndar 

 

Ólafur Kristinsson, formaður nefndarinnar 


