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Forord

Folderen – Etik & Troværdighed – er udarbejdet af Forenin-
gen af Statsautoriserede Revisorer med det formål at skabe
kendskab til og opmærksomhed omkring de særlige krav,
som lovgivningen og internationale standarder m.m. stiller
til revisors etik.

Der er tale om krav, som har til formål at sikre offentlig-
hedens tillid til revisors troværdighed.

Etikreglernes betydning for revisors troværdighed forudsæt-
ter et bredt, offentligt kendskab til de overordnede princip-
per, som kan stilles til revisors etiske adfærd.

Vi håber nærværende folder kan medvirke hertil.

Januar 2007
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Efterfølgende er en forenklet beskrivelse af de væsent-
ligste af de bestemmelser, der under ét kan benævnes
som etiske rammer for revisorer. Beskrivelsen er af 
orienterende art og kan ikke anvendes som et konkret
grundlag for de gældende og i sin helhed meget om-
fattende og detaljerede regler. 

Når udtrykket „revisor“ anvendes, er det i det efterføl-
gende, hvis ikke andet fremgår af sammenhængen, et
fælles udtryk for revisor og revisionsvirksomheden og
dennes medarbejdere.
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Troværdighed
Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant

Revisors primære opgave er at give øget troværdighed 
til regnskaber og økonomiske opgørelser, som revisor 
erklærer sig om.

Revisor yder herudover assistance og rådgivning inden for
de områder, hvor revisionsvirksomheden har særlig kompe-
tence.

Ved udøvelse af sin primære opgave skal revisor, som
offentlighedens tillidsrepræsentant, varetage hensynet
til virksomhedens omverden, herunder aktionærer,
medarbejdere, myndigheder, kreditorer og investorer.

Grundlaget for troværdighed
Etiske rammer

Revisor skal opfylde lovgivningen og gældende faglige 
standarder, herunder krav om etisk adfærd, som omfatter
principper om
• integritet
• objektivitet
• professionel kompetence
• fortrolighed
• professionel adfærd.

Revisor skal herudover bl.a. følge gældende tekniske 
standarder og regler om ansvarlighed, honorarberegning 
og kommunikation.

Resultatet af revisors arbejde skal ved revision o.l. udtrykkes
i en erklæring.

Regler og krav til revisor findes i den danske lovgiv-
ning, EU’s 8. direktiv, FSR’s vedtægter, FSR’s retnings-
linjer for revisors etiske adfærd og IFAC’s Code of 
Ethics.
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Revisors erklæringer
Tydelige og forståelige

Revisor skal være uafhængig ved udøvelse af sin primære
opgave, det vil sige i tilfælde, hvor revisor har foretaget 
revision og erklærer sig om et regnskab eller lignende. 

Revisor skal tage forbehold for rigtigheden, hvis et regnskab
– efter revisors opfattelse – ikke er retvisende eller ikke op-
fylder lovgivningen eller andre gældende bestemmelser.

Foretages der ikke revision, men yder revisor assistance med
udarbejdelse af regnskaber o.l. skal revisor i en erklæring
beskrive karakteren af sin assistance og tydeligt oplyse, at
revisors assistance ikke giver grundlag for en udtalelse om,
hvorvidt regnskabet er retvisende.

Bliver revisor gennem sit revisions- eller assistance-
arbejde opmærksom på væsentlige fejl og/eller indika-
tioner herpå, skal revisor undersøge forholdet, og hvis
kendte fejl og mangler ikke rettes i regnskabet, skal 
revisor give oplysninger herom i sin erklæring på regn-
skabet.

Integritet og objektivitet
Gælder for alle revisorer

Revisor skal være redelig, ærlig og objektiv i alle forretnings-
mæssige sammenhænge.

Revisor skal være upåvirket af private og forretningsmæs-
sige interesser og holdninger og skal undgå relationer, der
kan give anledning til forudindtagethed, partiskhed eller 
påvirkning fra andre.

Revisor må ikke give eller modtage gaver eller tjenester, 
der med rette kan opfattes som en trussel mod revisors 
objektivitet.

Vurderer revisor, at en opgave ikke kan løses på et objektivt
grundlag, skal revisor fratræde opgaven.

Kravet om integritet og objektivitet gælder, uanset 
om revisor yder revision eller assistance og rådgivning,
og omfatter alle ansatte i revisionsvirksomheden samt 
revisorer ansat hos det offentlige eller i en erhvervs-
virksomhed.

6 7

! !



Professionel kompetence
Revisor skal være fagligt kompetent

Revisor skal have bestået en eksamen på kandidatniveau,
omfattende bl.a. økonomi, regnskab, revision og erhvervs-
jura.

Revisor skal efter mindst 3 års praktik dokumentere praktisk
kompetence ved en eksamen over for Revisorkommissio-
nen.

Revisor er forpligtet til og skal kunne dokumentere del-
tagelse i vedvarende efteruddannelse.

Revisor skal udføre sit hverv med fornøden omhu og i 
overensstemmelse med gældende faglige og professionelle
standarder.

Revisor skal ved planlæggelse og udførelse af revisions-
opgaver udvise professionel skepsis og herunder overveje
pålideligheden af anvendte informationer og oplysninger.

Revisor må kun påtage sig opgaver, som revisor har
den fornødne uddannelse og erfaring til at løse.

Fortrolighed
Revisor har tavshedspligt

Revisor og revisors medarbejdere er omfattet af straffe-
lovens bestemmelser om særligt betroedes tavshedspligt.
Revisor og dennes medarbejdere er også omfattet af lov-
givningens regler om misbrug af insider-viden.

Udgangspunktet for en effektiv revision er, at alle klient-
oplysninger er tilgængelige for revisor, og at oplysninger
ikke bevidst tilbageholdes.

Der er derfor behov for høj tillid til, at revisor ikke videre-
giver eller misbruger fortrolige oplysninger.

Tavshedspligten gælder også, hvor revisor alene yder assi-
stance eller rådgivning, og er også gældende efter, at revisor 
er fratrådt opgaven.

Domstolene kan – hvis der vedrørende konkrete forhold
foreligger særlig begrundelse herfor – ophæve revisors 
tavshedspligt.

Som generalforsamlingsvalgt revisor har revisor pligt til
at underrette en klients ledelse om økonomisk krimi-
nalitet begået af medlemmer af virksomhedens ledel-
se. Berigtiger ledelsen ikke forholdet inden 14 dage, 
er revisor forpligtet til at underrette myndighederne.

Revisor skal foretage straks-anmeldelse, hvis revisor
vurderer, at underretning af den samlede ledelse ikke
vil stoppe kriminaliteten.

Revisor har – uanset om der er tale om en revisions- 
eller rådgivningsopgave – pligt til at anmelde formo-
det kriminalitet, omfattende hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme, uden at underrette klienten
herom.
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Professionel adfærd
For revisor er privat ikke kun privat

Revisor skal i sin personlige og forretningsmæssige adfærd,
herunder også uden for revisorerhvervet, undgå forhold,
som kan medvirke til at nedsætte revisors eget eller revisor-
standens omdømme og derved svække offentlighedens tillid
til, at revisor kan varetage opgaven som offentlighedens til-
lidsrepræsentant på forsvarlig måde.

Revisor må ikke fremsætte overdrevne udtalelser om
ydelser, der tilbydes, eller om de kvalifikationer og den 
erfaring, revisor besidder.

Lovgivningen omfatter for revisor regler om rådighed over
eget bo, forfalden gæld til det offentlige og skærpede straf-
feretlige bestemmelser.

I FSR’s vedtægter er der bestemmelse om eksklusion ved
utilbørlig adfærd.

Revisionsvirksomheden skal organiseres, så der er
kontrol med, at enkeltpersoner i revisionsvirksomhe-
den udfører deres opgaver i overensstemmelse med
lovgivningens og de for revisionsvirksomheden gæl-
dende regler.

Det er en etisk forpligtelse for ansatte i en revisions-
virksomhed at medvirke til, at virksomhedens ledelse
oplyses om væsentlige faglige eller etiske forhold, som
efter den ansattes opfattelse ikke løses tilfredsstillen-
de. Revisionsvirksomheden skal sikre, at dette kan ske
under betryggende forhold for den enkelte medarbej-
der.

Uafhængighed
Ved afgivelse af revisionserklæringer 
skal revisor være uafhængig

Offentlighedens tillid til revisionserklæringer forudsætter, 
at revisor er uafhængig, men ingen – heller ikke revisor – 
er uafhængig af alt og alle.

Uafhængighed skal derfor afgøres ud fra en vurdering 
om, hvorvidt en velinformeret udenforstående person i en 
given situation vil være i tvivl om revisors uafhængighed.

Den udenforstående person forudsættes bekendt med 
de sikkerhedsforanstaltninger (safeguards), revisor har 
etableret for at imødegå trusler mod uafhængigheden.

Revisor skal altid overveje, om assistance- og rådgivnings-
ydelser udgør en trussel mod uafhængigheden, og skal
kunne dokumentere sine overvejelser og etablerede sikker-
hedsforanstaltninger.

Der kan foreligge trusler, over for hvilke der ikke kan opstil-
les tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. Revisor skal i så
fald fratræde opgaven.

Efter revisorlovens bestemmelser foreligger sådanne trusler
altid ved særlige familie-, forretnings- og investeringsmæs-
sige samt økonomiske forbindelser.

For virksomheder af særlig offentlig betydning, her-
under børsnoterede virksomheder, gælder skærpede
bestemmelser til revisors uafhængighed bl.a. omfat-
tende begrænsning af revisors regnskabsmæssige assi-
stance og krav om underskrivende revisors fratræden
(rotation) efter 7 år.
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Tekniske standarder
Fælles internationale standarder

Revisor skal udføre
• revisionsopgaver
• assistanceopgaver
• rådgivningsopgaver

i overensstemmelse med gældende faglige standarder.

Revisor skal tydeligt oplyse, hvis regnskaber og økonomiske
opgørelser, som revideres, ikke er i overensstemmelse med
gældende lovgivning og standarder for god regnskabsskik.

Det tekniske grundlag for revisors arbejde er primært 
• revisorlovgivningen
• internationale revisionsstandarder (ISA’er) 
• årsregnskabsloven
• internationale regnskabsstandarder (IFRS)

De internationale, tekniske standarder og heraf afledte
danske standarder skal lægges til grund, med mindre
national lovgivning kræver andre regler anvendt.

Ansvarlighed
Revisor er ansvarlig for kvaliteten 
af sit arbejde

Revisionsvirksomheden har gennem krav til kvalitetsstyring
et ansvar for, at revisionsvirksomhedens enkelte revisorer
overholder lovgivningen og gældende faglige standarder.

Revisor skal udarbejde arbejdspapirer, der er tilstrækkelige til
at give en samlet forståelse af den gennemførte revision.

Der er gennem Revisortilsynet en offentlig kvalitetskontrol
med revisors revisionsarbejde, og medlemmer af Foreningen
af Statsautoriserede Revisorer er herudover underlagt en
foreningskontrol med assistance- og rådgivningsarbejde.

Spørgsmål om kvaliteten af revisors arbejde og rådgivning
kan stilles til foreningens Responsumudvalg.

Klager over revisors arbejde i forbindelse med revisions-
opgaver kan afgøres af det i.h.t. lovgivningen nedsatte 
Disciplinærnævn.

Erstatningskrav kan indbringes for domstolene.

Revisor skal i forbindelse med revisionsopgaver være
forsikret mod erstatningsansvar. Det lovpligtige forsik-
ringskrav er maksimeret efter særlige regler.
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Honorar
Revisor skal kunne begrunde 
sin honorarberegning

Revisor skal føre en oversigt over arbejdets art og de 
enkelte medarbejdergruppers timeanvendelse.

Ved erklæringsopgaver, hvor revisor udtaler sig om et 
regnskab eller lignende, må revisor alene gøre sit honorar
afhængigt af arbejdets omfang, og revisors honorar skal
være rimeligt.

Erklæringsopgaver skal udføres med nøjagtighed og den
hurtighed, som deres beskaffenhed tillader.

Specialafdelinger i revisionsvirksomheden kan beregne 
honorar efter resultatet – forudsat at ingen personer i afde-
lingen er knyttet til en erklæringsopgave hos klienten.

Hvis revisor modtager eller betaler anvisningshonorar 
eller lignende, skal klienten oplyses herom.

Revisionshonoraret må ikke påvirkes eller bestemmes af 
levering af yderligere tjenesteydelser til den virksomhed, 
der revideres.

Spørgsmål om revisors honorarberegning kan af klienten
indbringes for FSR’s Responsumudvalg

Revisor skal – uanset aftale om et revisionshonorars
størrelse – udføre revisionsarbejdet i overensstemmel-
se med god revisionsskik.

Kommunikation
Fornøden omhu og hurtighed

Revisor skal ved accept af en revisionsopgave aftale 
opgavens indhold og vilkår.

Aftalen kan omfatte retningslinjer for assistance og rådgiv-
ningsopgaver.

Aftalen skal dokumenteres i et aftalebrev eller på anden
passende måde.

Overordnet refererer revisor til generalforsamlingen og 
bestyrelsen, herunder til en evt. revisionskomite.

Ved revisionsopgaver skal revisor føre en revisionsprotokol,
som over for bestyrelsen beskriver resultatet af revisors 
arbejde.

Revisors skriftlige kommunikation til den daglige ledelse kan
ske gennem management letters.

Revisors kommunikation med ledelsen må ikke kompromit-
tere revisionens effektivitet ved at gøre revisionshandlin-
gerne forudsigelige for ledelsen og ansatte i den reviderede
virksomhed.

Revisor skal med fornøden omhu og hurtighed oplyse 
ledelsen om væsentlige forhold, som revisor bliver 
bekendt med.

I revisionsprotokollen skal revisor i henhold til lovgiv-
ningen berette om arten og omfanget af de udførte 
revisionsarbejder og konklusionen herpå.
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Etiske publikationer fra FSR

• Retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for 
revisorer), marts 2005, revideret december 2006

• Revisors uafhængighed ved udførelse af assistance 
og rådgivningsopgaver for små og mellemstore 
erklæringsklienter, juli 2006

• Etiske dilemmaer, februar 2007

• Professionsetik for revisorer, lærebog, februar 2007
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