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Starfsreglur endurskoðunarnefndar Regins hf.

EndurskoÕunarnefnd er undirnefnd stjórnar Regins hf. (,,Reginn" eða ,,félagiÕ") og starfar
samkvæmt ákvæÕum lX. kafla A. laga nr. 3/2006 um ársreikninga. Kveöið er á um skipan
hennar í starfsreglum stjórnar. Helsta hlutverk endurskoÕunarnefndar er aö leitast viÕ aö
tryggja gæði ársreikninga og annarra fjármálauppliisinga Regins hf.

Nefndin, sem skal starfa ísamræmi viö íslensk lög og reglur og góÕa stjórnarhætti, hefur
sett sér þessar starfsreglur sem stjórn Regins hf. samþykkir með undirskrift sinni.

1. gr.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Skipan endurskoðunarnefndar
Endurskoöunarnefnd Regins er þriggja manna nefnd sem skipuð er af stjórn
Regins eigi síÕar en mánuði eftir aðalfund.

Nefndarmenn skulu vera óháÕir endurskoÕendum og stjórnendum Regins.
Meirihluti nefndarmanna skal jafnframt vera óháður félaginu. Þá skal einn
nefndarmanna, sem bæði er óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess,
vera óháöur stórum hluthöfum félagsins. Forstjóri og aörir stjórnendur Regins
skulu ekki eiga sæti íendurskoðunarnefnd.

Nefndarmenn skulu hafa til samans næga þekkingu og reynslu til aö sinna
verkefnum nefndarinnar og skal aÕ lágmarki einn þeirra hafa staðgóða þekkingu
og reynslu á sviöi reikningsskila eða endurskoöunar. Til a0 fullnægja
framangreindum skilyrÕum er stjórn heimilt að kjósa aöra en stjórnarmenn til setu
í endurskoÕunarnefnd.

Endurskoðunarnefnd er skipuð til eins árs í senn og eru laun nefndarmanna, sem
sitja í endurskoöunarnefnd, ákvörÕuö á aðalfundi félagsins.

Stjórn Regins velur formann nefndarinnar sem jafnframt er málsvari nefndarinnar
og kemur fram fyrir hennar hönd s.s. gagnvart stjórn, endurskoðendum og
forstjóra varöandi viðfangsefni nefndarinnar nema að endurskoöunarnefndin
ákveði annaö.

2. gr. Hlutverk og verkefni
2.1 Starfssvið endurskoðunarnefndar nær til Regins og félaga innan samstæÕu

Regins. Endurskoðunarnefnd hefur eftirfarandi hlutverk og verkefni án tillits til
ábyrgöar stjórnar, stjórnenda eöa annarra á þessu sviði.

2.2 Eftirlit með vinnuferli reikningsskila

Endurskoðunarnefndin skal leggja sérstaka áherslu á eftirlit með trúverðugleika
fjárhagsupplfsinga sem stjórn fær meö því að athuga hvort
reikningsskilaaðferöir, sem félagið og samstæðan sem hún er hluti af notar, séu
viÕeigandi og samræmdar.
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2.3

2.4

2.5

í því st<yni skal endurskoðunarnefndin fara yfir árshluta- og ársreikninga félagsins
með forstjóra, framkvæmdastjóra fjármála og ytri endurskoðanda til a0 staÕfesta
aö þeir hafi ekki athugasemdir viÖ niÖurstööu og innihald reikningsskilanna.

Endurskoöunarnefndin skilar stjórn áliti sínu á reikningunum.

Eftirlit með endurskoðun ársreiknings og samstæðureikninga og annarra
fjárhagsupplfsinga Regins

EndurskoÕunarnefnd fer yfir starfsáætlun ytri endurskoðenda og hefur eftirlit með
umfangi endurskoÕunar og kostnaðaráætlunum.

Endurskoðunarnefnd skal aÕ minnsta kosti árlega kalla eftir aö ytri endurskoðandi
eða endurskoöunarfyrirtæki geri grein fyrir störfum sínum og niðurstöðu
endurskoðunar í skriflegri sk¡irslu. EndurskoÕunarnefnd skal ganga eftir því að
ytri endurskoöandi eöa endurskoðunarfyrirtæki greini eins fljótt og kostur er frá
mikilvægum atriÕum sem kunna að hafa komiö upp viö endurskoöunina og bendi
á veikleika í innra eftirliti og ívinnuferli viÕ gerð reikningsskila þegar svo ber viÕ.

Mat á óhæði ytri endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis og efrirlit
með öðrum störfum ytri endurskoðenda

Skv. 19. gr. laga nr. 7912008 um endurskoöendur skal endurskoöandi og
endurskoðunarfyrirtæki vera óháö viÕskiptavini sínum, bæÖi í reynd og ás¡ind.
EndurskoÕunarnefnd gætir þess að endurskoðendur staðfesti með formlegum
hætti aö hvorki þeir, né starfsmenn þeirra er að félaginu koma, hafi fjárhagslega
hagsmuni tengda félaginu, eða tengdum félögum, né hafi innt af hendi þau störf
fyrir félagiö, eÕa tengd félög, sem geta haft áhrif á óhæði eÖa faglega dómgreind

þeirra.

Eftirlit með fyrirkomulagi á virkni innra eftirlits, innri endurskoðun og
áhættustfringar

Endurskoðunarnefnd hefur eftirlit með að virkni innra eftirlits og áhættustfring sé
í samræmi viÕ stefnu félagsins og að eftirlitsaðgerðir taki miÕ af áhættu í

starfseminni. í þessu felst m.a. aö fyrirkomulag innra eftirlits sé formlegt, skjalfest
og að virkni þess sé sannreynd með reglubundnum hætti. Endurskoöunarnefnd
skal veita stjórn félagsins umsögn um áhættustefnu félagsins áÖur en hún er lögö
fyrir stjórn til samþykktar.

EndurskoÖunarnefnd kannar hvort mikilvægustu áhættur félagsins séu greindar,

þeim lfst og stlirt á viðunandi hátt. Hún fylgir eftir úrbótum á annmörkum sem
fram koma á innra eftirliti og áhættustfringu.

Endurskoöunarnefnd skal gera stjórn grein fyrir sviksemismálum sem hún veröur
áskynja um þar sem grunur er um brot á lögum, reglugerÕum eÕa aÕ innra eftirlit
hafi brugöist.

Tillaga um endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki

EndurskoÕunarnefnd gerir tillögu til stjórnar Regins um val ytri endurskoðanda
eöa end urskoöu narfyri rtækis.
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2.7 Onnurverkefniendurskoðunarnefndar

EndurskoÖunarnefnd skal tryggja aÕ stjórnarháttayfirliisingu sé aÕ finna í

árssk¡irslu. Nefndin skal einnig skoða meÕ starfskjaranefnd áhrif launa á
áhættutöku og áhættustfringu.

Þá getur stjórn Regins sent nefndinni hvert þaÕ mál til nánari skoöunar eða
eftirfylgni sem varÕar innra eftirlit félagsins, gerÕ reikningsskila og
áhættustfringu. Nefndin getur einnig átt frumkvæði aö nánari skoöun eða
eftirfylgni í hverjum þeim málum sem hún telur nauösynlegt aö gera.

Nefndin skal árlega skila stjórn sk¡irslu um störf sín. ísk¡irslunni skulu koma fram
samskipti viö stjórn, endurskoöanda og stjórnendur félagsins. Þá skal koma fram
mat nefndarinnar á störfum sínum og einstakra nefndarmanna, mat á vinnuferli
viö gerö reikningsskila, mat á virkni innra eftirlits, mat á áhættustfringu og mat á
óhæði endurskoÕanda og á endurskoðun ársreiknings.

3. 9r.
3.1

3.2

3.3

Fundir og starfshættir
Formaður endurskoðunarnefndar boðar til fundar og stfrir þeim.

íupphafi hvers starfsárs skalendurskoðunarnefnd gera starfsáætlun, skipuleggja
fundi og áætlun um fundarefni út starfsáriö. Starfsáætlun skal lögÕ fram til
samþykktar í stjórn félagsins í upphafi starfstímabils. FundargerÖir og önnur gögn
sem lögð eru fyrir stjórn, skulu vera aögengileg í góðum tíma fyrir stjórnarfundi á
vefsvæÕi hennar.

Fundir í endurskoÖunarnefnd skulu að lágmarki haldnir ársfjórÕungslega til aÕ

fara yfir ársreikning og árshlutauppgjör, eða þegar formaÕur boðar til fundar s.s.
vegna aÕkallandi málefnis. Formanni endurskoöunarnefndar ber að kalla saman
fund ef einhver nefndarmanna, stjórnarformaÕur Regins, ytri endurskoðandi eÕa
forstjóri, krefst þess.

4. gr. Heimildir og aðgengi að gögnum

4.1 EndurskoÕunarnefnd hefur heimild til aö afla faglegrar og óháðrar ráögjafar sem
hún telur nauösynlega til að sinna hlutverki sínu. Kostnaöur viö ráðgjöf skal
kynntur formanni stjórnar Regins meÕ formlegum hætti.

4.2 Endurskoðunarnefnd hefur víÕtækan og óheftan aögang að þeim gögnum
félagsins sem hún telur nauösynleg til að sinna hlutverki sínu. Í því skyni að afla
nauösynlegra upplfsinga og gagna vegna starfa sinna getur nefndin leitað til
einstakra stjórnarmanna og starfsmanna Regins sem og dótturfélaga og ytri og
innri endurskoðenda.

5. gr.Staðfesting starfsreglna og breytingar á þeim
5.1 Stjórn Regins undirritar frumrit starfsreglna þessara. Frumrit starfsreglnanna,

meÖ áorÕnum breytingum ef viÕ á, skal jafnan vera til staðar í fundargögnum
stjórnar Regins.
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5.2 Endurskoðunarnefnd skal fara yfir og endurmeta árlega hvort reglur nefndarinnar
séu fullnægjandi. Telji endurskoðunarnefnd aö breyta þurfi starfsreglunum skal
hún koma meö tillögur aö breytingum til stjórnar en hún ein getur samþykkt
breytingar á starfsreglum þessum.

6. gr. Takmarkanir á hlutverki og ábyrgð

6.1 EndurskoÕunarnefnd ber ábyrgð á þeim skyldum sem koma fram í reglum

þessum en ber ekki ábyrgö á reikningsskilum eöa endurskoÕun ársreiknings.
Stjórn og stjórnendur Regins bera ábyrgð á reikningsskilum og innleiöingu innra
eftirlits og óháöir endurskoðendur bera ábyrgð á endurskoöun ársreiknings
félagsins. Rfni endurskoðunarnefndar á reikningsskilum og ársreikningi er ekki
sama eðlis og sú endurskoðun sem gerð er af óháÖum endurskoöanda.

7. gr. Þagnar- og trúnaðarskylda
7.1 Á nefndarmönnum hvílir þagnar- og trúnaöarskylda um málefni Regins og önnur

atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt
samþykktum Regins, lögum eÕa eðli máls, nema um sé a0 ræöa málefni sem
stjórnin ákveður aÕ gera opinber.

7.2. Þagnar- og trúnaöarskylda helst þótt látið sé af starfi. Nefndarmaöur skal
varÖveita meö tryggilegum hætti öll gögn sem hann fær afhent til aö gegna starfi
sínu.

Þannig staðfest af stjórn Regins hf. þann 11. apríl 2Q19

Albert Þór Jónsson

Brynd ís Hrafnkelsdóttir

Guörún Tinna Ótafsdóttir

Heiðrún Emilia Jónsdóttir

Tómas Kristjánsson
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