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Evolution or irrelevance?
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Helstu niðurstöður

Miklar breytingar framundan

Innri endurskoðun þarf meiri áhrif og vægi

Hæfni vantar í innri endurskoðunar-
deildirnar á ákveðnum sviðum

Mannauður innri endurskoðunar mun koma 
frá utanaðkomandi sérfræðingum að hluta

Mikil tækifæri eru í greiningartækni 
(e. Analytics)

Skýrslugerð verður myndrænni og 
meira lifandi

Ráðgjöf innri endurskoðunar mun 
aukast

Innri endurskoðun mun þurfa að 
kynna sér nýjungar

Áhersla á stefnumótunaráhættu og 
áhættustýringu almennt

Meiri kröfur en óbreytt fjárveiting
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Miklar breytingar framundan

Er búist við breytingum innan fyrirtækisins á næstu 3-5 árum?

Verulegum 

breytingum

Frekar miklum 

breytingum

Engum 

breytingum

Á ekki 

við

Ekki

viss
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Innri endurskoðun skortir áhrif og vægi

There are five predefined text levels in the main
text area on a standard slide. Some layouts may
use slightly different formatting or type sizes, 
depending on their use and requirements.

Level one is the standard text style

Level two is the subheading style

• Level three is the first level of bullets

− Level four is the second level of bullets

− Level five is the third level of bullets

Núverandi áhrif og vægi innri 
endurskoðunar

Mikilvægi þess að auka áhrif og vægi innri 
endurskoðunar á næstu 3-5 árum

Einungis tæp 30% þátttakenda telur að innri endurskoðun hafi sterk áhrif í starfsemi 
fyrirtækisins. 

16% svarenda töldu meira að segja að innri endurskoðun hefðu engin áhrif. 

ÍSLAND
30% telja sig hafa mikil áhrif en 70% einhver áhrif

Mikið Eitthvað
Lítið sem 

ekkert
Ekki viss
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Hæfni vantar aðallega á
5 sviðum

Þátttakendur könnunarinnar skilgreindu aðallega 
5 svið þar sem þeir telja að hæfni vanti :

• Sviksemisáhætta og hvernig á að koma í veg 
fyrir sviksemi

• Nýjungar

• Kerfisáhætta

• Greiningaraðgerðir

• Djúp/sérhæfð þekking á upplýsingatækni

ÍSLAND
Íslenskir þátttakendur voru jákvæðari gagnvart eigin þekkingu á sviksemisáhættu
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Tækifæri í greiningartækni og greiningaraðgerðum

Úrtaksgerð og einföld 
skoðun gagna70%

Þróaðar aðferðir við 
gagnagreiningu og 
heildrænn samanburður 
á gagnasöfnum20%

45% Samanburður gagna 
við raungögn (mat á 
gæðum gagna)

10% Engin

27%
Myndræn framsetning 
gagna og notkun 
“mælaborðayfirlita”

8% Líkanagerð með hegðunar-
og spárlíkönum

3% Ekki viss

1% Annað

Tegundir greiningaraðgerða sem þátttakendur notuðu:
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Greiningartækni er framtíðin
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Áhersla á stefnumótunaráhættu og áhættustýringu

Innri endurskoðun mun fara yfir áhættumat og 
áhættustýringu í fyrirtækinu

Innri endurskoðun mun leggja mat á 
stefnumótunaráhættu í fyrirtækinu

ÍSLAND
Um 60% þátttakendanna vilja yfirfara stefnumótunaráhættu á næstu 3 árum
Um 90% þátttakendanna vilja yfirfara áhættumat og áhættustýringu á næstu 3 árum

Já Nei Ekki viss Nei* Nei** Ekki vissJá
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Áhættustýring hjálpar að taka réttar ákvarðanir
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Meiri kröfur en óbreytt fjárveiting næstu 3-5 árin

9 af hverjum 10 telja að fjárveiting til innri 
endurskoðunar muni verða óbreytt eða að 
einhverju leyti hærri næstu 3-5 árin. 

Einungis 4% telja að veruleg aukning verði á 
fjárveitingu til innri endurskoðunar.

Áhyggjuefni að 50% telja að fjárveiting til innri 
endurskoðunar verði óbreytt.

ÍSLAND
70% þátttakendanna telja að þeir fái óbreytta fjárveitingu næstu 3-5 árin

Ekki viss
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