Vedtægter
Kollegiale regler
Revisoretik

Afsnit I: Målsætning
§1
Foreningens navn er Foreningen Danske Revisorer (FDR).
Stk. 2. Foreningens hjemsted og værneting er sekretariatets adresse.

§2
Foreningens formål er:
1. Ved sammenslutning af kvalificerede revisorer at sikre medlemmernes
kunder faglig og forsvarlig bistand på det regnskabs- og
revisionsmæssige område.
2. At varetage medlemmernes faglige interesser.
3. At yde kollegial støtte i alle faglige forhold.
4. At virke for en stadig højnelse af medlemmernes kvalifikationer gennem kurser og etablering af ERFA-grupper.
5. At medvirke til, at de almindelige, særlige og moralske pligter, der pålægges revisorer, bliver opfyldt.
6. At udgive interne og eksterne publikationer.

§3
Som ordinære medlemmer af foreningen kan optages revisorer, der:
1. Har bopæl her i landet eller er omfattet af De Europæiske Fællesskaber
eller EØS- aftalens regler om etablering og tjenesteydelser.
2. Har rådighed over sit bo.
3. Har ført en retskaffen vandel.

4. Har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed som revisor i mindst 3 år
eller haft ansættelsesforhold hos en revisor i mindst 3 år og hos denne
udført selvstændigt kvalificeret arbejde, og overfor bestyrelsen eller et
af denne nedsat optagelsesudvalg kan påvise derved at have opnået de
til fagets bestridelse nødvendige kvalifikationer.
5. Driver bogførings- og revisionsvirksomhed.
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Stk. 2. Bestyrelsen eller et af denne nedsat optagelsesudvalg kan dispensere fra
bestemmelserne i stk. 1 nr. 4 i henhold til retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen

§4
Ordinære medlemmer kan anvende betegnelsen “Revisor FDR”.
Stk. 2. Som ordinære medlemmer kan optages revisorer, der opfylder foreningens
optagelsesbetingelser jf. § 3.
Stk. 3. Revisorer, der er ansat som lønmodtagere i en revisorvirksomhed, kan
optages som ordinære medlemmer.
Stk. 4. Passivt medlemskab kan opnås af hidtidige ordinære medlemmer, der ikke
længere opfylder betingelsen i § 3, stk. 1, nr. 5, og som ikke er omfattet af § 3,
stk. 2, er gået på efterløn eller pension.
Stk. 5. Revisorstuderende kan optages på samme vilkår som passive medlemmer.

§5
Anmodning om optagelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat.
Stk. 2. Forinden optagelse i foreningen skal ansøgeren underskrive en erklæring
om overholdelse af foreningens vedtægter, herunder de vedtagne kollegiale og
etiske regler.

§6
Samtidig med optagelse i foreningen som ordinært medlem skal ansøgeren tegne
en revisoransvarsforsikring herunder dækning for rådgiveransvar og assistance
samt en garantiforsikring i et af foreningen godkendt forsikringsselskab med en
forsikringssum, der fastsættes af bestyrelsen for hver af de to nævnte forsikringer.
Stk. 2. Såfremt ansøgeren på optagelsestidspunktet har tegnet de nævnte forsikringer, skal police og præmiekvittering dokumenteres på forlangende.
Stk. 3. Ved alle skadesager vedrørende såvel revisoransvarsforsikringen som
garantiforsikringen kan forsikringsselskabet indhente oplysninger hos sekretariatet
og må give bestyrelse/sekretariat løbende orientering om sagernes forløb.
Stk. 4. Bestyrelsen/sekretariatet er til enhver tid berettiget til at modtage
oplysninger om medlemmernes forsikringsforhold.

Afsnit II: Administration og ledelse
§7
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, på hvilken ethvert
fremmødt ordinært medlem har én stemme.
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Stk. 2. Ethvert fremmødt ordinært medlem kan ved fuldmagt stemme for ét andet stemmeberettiget ordinært medlem.
Stk. 3. Ordinære medlemmer, som er i restance med et beløb svarende til mere
end et kvartals kontingent, har ikke stemmeret ved generalforsamlingen og kan
ikke afgive stemme ved fuldmagt.

§8
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i slutningen af
september og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved henvendelse til hvert
enkelt medlem indeholdende:

A. Dagsorden
B. Revideret regnskab
C. Et af bestyrelsen udarbejdet forslag til budget og kontingent for indeværende regnskabsår samt estimat for det følgende regnskabsår D.
Indkomne forslag i henhold til § 9, pkt. 6.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes:
1. Når bestyrelsen beslutter det.
2. Når mindst 1/5 af medlemmerne med angivelse af dagsordenen skriftligt opfordrer bestyrelsen hertil.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med
angivelse af dagsordenen for generalforsamlingen.
Finder generalforsamlingen sted på medlemmernes opfordring, skal generalforsamlingen afholdes senest én måned efter, at bestyrelsen har modtaget
opfordringen.
§9
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Valgt af dirigent
Valg af 3 stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Udvalgsberetninger
Forelæggelse at der reviderede årsregnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for indeværende regnskabsår på grundlag af et
budget for indeværende regnskabsår samt et estimat for det følgende
regnskabsår
Valg af formand, der vælges for 2 år ad gangen, på lige årstal.
Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således:
3 medlemmer på lige årstal
3 medlemmer på ulige årstal
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10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
sekretariatet i hænde senest den 15. august.

§ 10
Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uden
hensyn til antal af fremmødte medlemmer.
Stk. 2. Afgørelser træffes, hvor ikke andet er vedtaget i medfør af nærværende
vedtægter mv., ved simpel stemmeflerhed.
Stk. 3. Afstemning skal ske skriftligt, såfremt mindst 1 ordinært medlem forlanger
dette.
Stk. 4. Til vedtagelse af ændringer i foreningens vedtægter, kollegiale og etiske
regler kræves, at mindst 2/3 af afgivne stemmer er for ændringerne.
Stk. 5. Der kan afgives stemme på op til det antal personer der skal vælges.
Stemmesedler er gyldige med mindst et navn.
Stk. 6. Til vedtagelse af ophævelse af foreningen kræves, at mindst 9/10 af de
afgivne stemmer er for ophævelsen, ligesom vedtagelsen derefter og atter med
9/10 af de afgivne stemmer for ophævelsen skal bekræftes på en ekstraordinær
generalforsamling, der skal afholdes tidligst 14 dage og senest 1 måned efter
vedtagelsen har fundet sted første gang.
Stk. 7. Denne sidste generalforsamling træffer samtidig beslutning om, hvorledes
foreningens midler skal anvendes.
Denne beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 8.
Over det på generalforsamlingen
beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten.

passerede

udfærdiges

et

§ 11
Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.
Stk. 2. Kasserer- og sekretærfunktionen varetages af foreningens sekretariat.
Stk. 3. Bestyrelsen indkaldes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer
finder det fornødent.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er
til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 5. Bestyrelsen varetager foreningens og dens medlemmers interesser i
overensstemmelse med vedtægterne mv. og de af generalforsamlingen vedtagne
beslutninger.
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Stk. 6. Bestyrelsen bestyrer og forvalter foreningens formue.
Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af forskellige hverv og
interesseområder. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for udvalgenes arbejde.
Stk. 8. Bestyrelsen udarbejder et referat over det på bestyrelsesmøderne
besluttede, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskriver dette.

§ 12
Foreningens økonomiske grundlag fremkommer på grundlag af det fastsatte
kontingent jf. § 9 dagsordenens punkt 7.
Stk. 2. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene
skal være formand eller næstformand.
Stk. 3. Ved køb, salg og pantsætning af ejendom tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.
Stk. 4. Prokura kan meddeles af den samlede bestyrelse.
Stk. 5. Intet medlem har noget krav på foreningens formue, og for foreningens
forpligtelser hæfter kun foreningens formue.
Stk. 6. Kontingentet betales kvartalsvis forud i den 1. kvartalsmåned.
Stk. 7. Kontingentreduktion i henhold til § 4, stk. 3 og stk. 4, er gældende fra 1.
kvartal efter godkendelse af den skriftlige ansøgning om reduktion.
Ændring af en opnået kontingentreduktion kan kun ske med mindst 3 måneders
skriftligt varsel til et kvartals udløb.

§ 13
Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni.
Stk. 2. Foreningens årsregnskab skal være afsluttet og kunne forelægges den
generalforsamlingsvalgte revisor senest den 15. august.
Det reviderede regnskab skal afleveres til foreningen senest den 31. august. Det
skal af revisorens påtegning fremgå, at regnskabet er revideret samt om der er
forhold, der giver anledning til bemærkninger.

§ 14
Udmeldelse af foreningen kan kun ske med mindst 3 måneders skriftligt varsel til
et kvartals udløb, dog med 1 måneds varsel til et kvartals udløb ved forretningsophør.
Stk. 2. Et medlem, der udtræder af foreningen, har intet krav på tilbagebetaling af
betalt kontingent eller på andel i foreningens formue.
Stk. 3. Efter udtræden, uanset årsagen, må medlemmet ikke benytte foreningens
bomærke eller på anden måde tilkendegive nogen form for tilknytning til
foreningen.
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§ 15
foretage eksklusion

Foreningens bestyrelse kan
af et medlem, såfremt
medlemmet:
1. Overtræder foreningens vedtægter, herunder de vedtagne kollegiale og
etiske regler.
2. Har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger over for foreningen.
3. Trods påkrav ikke efterlever sin pligt til at besvare henvendelser fra
foreningen.
4. Mister rådighed over sit bo.
5. Ikke længere opfylder betingelserne i § 3 stk. 1 nr. 1
6. Umyndiggøres eller sættes under lavværgemål.

7. Ved dom findes skyldig i en handling, der er uværdig for revisorstanden.
8. Ikke trods 2 påkrav betaler sit kontingent, og restancen andrager mere
end 1 kvartals kontingent.
9. Ikke er forsikret i overensstemmelse med § 6.
Stk. 2. En af bestyrelsen foretaget eksklusion kan indankes for den førstkommende
ordinære generalforsamling.
Anken fremsættes og behandles som “Indkomne forslag” til behandling på den
ordinære generalforsamling.
Stk. 3. For medlemmer, der ekskluderes, er reglerne i § 14, stk. 2 og 3 ligeledes
gældende.

Afsnit III: Kollegiale regler og Revisoretik
§ 16
Ved ordet medlem i § 17-37 forstås et ordinært medlem af foreningen.
§ 17
Ved en kollega forstås et andet medlem af foreningen.
§ 18
Får et medlem tilbudt revisorarbejde, der hidtil har været udført af en kollega, skal
den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor og meddele
sin tiltræden.

§ 19
Da revisor skal udføre et højt kvalificeret og samvittighedsfuldt arbejde, er det
naturligt at dette og det ansvar arbejdet i øvrigt medfører, må tages i betragtning
ved honorarets fastsættelse.
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§ 20
Et medlems honorarfastsættelse er underlagt bestemmelserne i § 26 stk. 2 og 3 i
Revisorloven.
Stk. 2. Et medlem må ikke oprette eller indgå i aftaleforhold, der forhindrer, at en
kunde når som helst kan skifte revisor.

§ 21
Det anses ikke for foreneligt med revisors virksomhed at modtage nogen form for
godtgørelser fra andre end kunder for råd eller vejledning om benyttelse af
regnskabssystemer, kontormaskiner, tegning af forsikringer eller lignende.
Det anses for værende i orden at videredebitere almindeligt materialeforbrug,
databehandling mv. med avance.
§ 22
I sygdomstilfælde af langvarig karakter skal bestyrelsen efter den sygdomsramtes anmodning drage omsorg for, at medlemmets og dettes kunders interesser
varetages i nødvendigt omfang.
Stk. 2. Ethvert medlem er forpligtet til på bestyrelsens opfordring at påtage sig det
nødvendige arbejde i mindst 25 timer for en sygdomsramt kollegas kunder.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter honoraret for denne assistance.
Stk. 4. Ved kendskab til dødsfald skal bestyrelsen tilbyde den efterladte eller boet sin assistance med henblik på afståelse af virksomheden på bedst mulige
betingelser.
Stk. 5. Et medlem, der har fået pålagt en opgave af bestyrelsen i.h.t. stk. 2 eller
stk. 4, må ikke overtage revisorarbejdet for den syge eller afdøde kollegas kunder, medmindre tilladelse er givet af bestyrelsen eller boet.

§ 23
I tilfælde af, at der skulle opstå uoverensstemmelser medlemmerne imellem, må
ingen af parterne indgive klage, uden at uoverensstemmelsen først er søgt bragt
til ophør ved direkte henvendelse til modparten.
Stk. 2. Hvis begge parter er indforstået med mægling vil der blive indkaldt til
mægling af Foreningen forinden sagen overdrages til afgørelse i
responsumudvalget
Stk. 3. Bestyrelsen eller et af denne nedsat udvalg behandler herefter klagen og
kan indhente alle oplysninger, der er nødvendige for sagens opklaring. Bestyrelsen
eller udvalget kan supplere sig med juridisk eller anden ekstern assistance.
Stk. 4. Ethvert medlem har pligt til at besvare henvendelser fra foreningen eller
give møde til forklaring.
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Stk. 5. Ethvert medlem, der klager eller indklages, har ret til efter ønske at
fremkomme med skriftlige redegørelser mv. eller ved personligt fremmøde, for
bestyrelse/udvalg, at redegøre for sin opfattelse af sagen.

§ 24
Bestyrelsen vil forsøge at bilægge striden til parternes tilfredshed, og hvis der skal
iværksættes sanktioner, kan bestyrelsen:
1. Udtale sin misbilligelse og tildele advarsel.
2. Idømme en bod på indtil et års fuldt ordinært medlemskontingent
3. Ekskludere den eller de implicerede medlemmer.

4. Pålægge det medlem, der bliver fundet skyldig i henhold til en indsendt
klage, at betale et beløb til dækning af de med sagen forbundne
omkostninger.
5. Pkt. 2 og 4 kan bringes i anvendelse samtidig.
Stk. 2. Såfremt der i en klage indeholdes krav om erstatning, og man ikke ved
forhandling kan opnå enighed herom, henvises dette punkt til behandling ved
domstolene.
Stk. 3. Boden tilfalder foreningen.
Stk. 4. Er en klage kendt uberettiget, kan bestyrelsen pålægge klageren at betale de med sagen forbundne omkostninger jvf. retningslinjer vedtaget af
bestyrelsen.
Stk. 5. Bestyrelsen træffer selv bestemmelse om offentliggørelse af kendelser, der
altid afgives skriftligt. Offentliggørelse bør normalt kun foretages i foreningens
interne publikationer og med udeladelse af parternes navne.
Stk. 6. I tilfælde af eksklusion skal det pågældende medlems navn offentliggøres i
foreningens medier.
§ 25
Hvis et medlem skal udtale sig om et af en anden revisors udført revisorarbejde,
skal denne udtalelse være skriftlig og saglig, samt forelægges den pågældende
revisor, forinden udtalelsen endeligt afgives, så den revisor, som udtalelsen vedrører, får mulighed for imødegåelse.

§ 26
Annoncering og skiltning er kun tilladt under iagttagelse af god markedsføringsskik.
Stk. 2. Samme bestemmelse gælder angående brevpapir og tryksager.
Stk. 3. Hvis det findes ønskeligt, er det tilladt at anføre titler, der kan være af
betydning for bedømmelsen af faglige kvalifikationer, samt at angive
arbejdsopgaver, som medlemmet har særlig interesse for.

9

Stk. 4. Medlemskab af foreningen bør altid anføres i tekst og/eller med foreningens
bomærke.

§ 27
Det er medlemmets pligt efter bedste evne og samvittighed inden for lovgivningens
rammer at varetage sine kunders interesser på bedst mulig måde og at ud- føre
de af medlemmet betroede hverv i overensstemmelse med god regnskabs-,
revisions- og revisorskik.

§ 28
Det er medlemmets pligt at holde sin faglige viden og uddannelse à jour.
Stk. 2. For at opfylde stk. 1 og § 2, nr. 1, 4 og 5 er det nødvendigt, at medlemmet
deltager i relevant faglig efteruddannelse.
Stk. 3 Revisorer der ikke er omfattet af Revireg skal som minimum deltage i 60
timers efteruddannelse. Opgørelsen af 60 efteruddannelsestimer opgøres over en
fastlagt treårig periode. 1. periode er perioden fra 1. januar 2011 og til 31.
december 2013, 2. periode løber fra 1. januar 2014 til 31. december 2016 og så
fremdeles. Hvis man melder sig ind midt i en periode, opgøres timerne
forholdsmæssigt (eks.: meldes man ind den 1. juli 2017, skal man den 31.
december 2019
have
50
timers efteruddannelse). Overholdelse
af
uddannelseskravet skal på foreningens forlangende kunne dokumenteres.
Man kan, hvis man har for mange timer i den forgangne periode, overføre 10 timer
til den efterfølgende periode.

§ 29
Ethvert ordinært medlem skal kunne dokumentere, at der foreligger aftalegrundlag, kundeaccept og fortsat kundeaccept.
Stk. 2. Ethvert ordinært medlem skal opfylde kravene i Hvidvaskloven.
Stk. 3. Ethvert ordinært medlem og dennes medarbejdere har tavshedspligt om
de forhold, der opnås kendskab til i forbindelse med udførelse af deres erhverv.
Stk. 4. Foreningen udarbejder eksempler og instrukser til brug for udarbejdelse af
dokumentation for, at forholdene jf. stk. 1-3 er overholdt.
Stk. 5. Ethvert ordinært medlem, skal lade sig kontrollere af foreningen vedr.
forhold jf. stk. 1-3. Udgiften til kontrollen afholdes af foreningen.
Stk. 6. Såfremt revisorer udfører erklæringsopgaver med sikkerhed, vil de blive
omfattet af udvidet kontrol efter retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen og
offentliggjort på foreningens intranet. Denne udvidede kontrol skal afregnes til
foreningen i forhold til den forbrugte tid.
Stk. 7. Kontrollen udføres af en af bestyrelsen udpeget kontrollant. Foreningens
kontrol vil som minimum blive udført hvert 6. år.
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Stk. 8. Ordinære medlemmer, som ved udtagelse til foreningens kontrol kan
dokumentere, at de er underlagt offentlig kontrol af Revisortilsynet, kan ved
anmodning herom blive fritaget for foreningens kontrol.
Stk. 9. Hvis der ved kontrollen konstateres, at forholdene jf. stk. 1,2,3 og 6
ikke er overholdt, idømmes følgende sanktion:
1. Første gang: Ny kontrol inden for 1 år
2. Anden gang: Ny kontrol inden for 1 år + afgift kr. 2.500
3. Tredje gang: Ny kontrol inden for 1 år + afgift kr. 5.000
4. Fjerde gang: Eksklusion af foreningen
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra sanktionen.
Stk. 10. Ordinære medlemmer, der ikke lader foreningen kontrollere forholdene jf.
stk. 5 og 6, ekskluderes af foreningen.

§ 30
Et medlem, der fratræder et hverv, har pligt til, på forlangende, at meddele den
revisor, der tiltræder, om der er særlige grunde til fratrædelsen.

§ 31
Såfremt revisor gennem sit arbejde får kendskab til, at en kunde ikke overholder
gældende love og forskrifter inden for revisors arbejdsområde for den pågældende
kunde, bør revisor skriftligt gøre kunden opmærksom på forholdet, såfremt det
ikke omgående bliver rettet efter første mundtlige henstilling.

§ 32
Da revisor fungerer som uafhængig rådgiver og medhjælper i skattemæssige,
regnskabsmæssige, økonomiske og andre forhold, er det kun tilladt at påtage sig
opgaver der er omfattet af revisoransvarsforsikringen.

§ 33
Det er ikke tilladt at bringe sig i afhængighedsforhold til kunden.

§ 34
Forespørgsler og klager fra andre end foreningens medlemmer behandles af et af
foreningens bestyrelse nedsat responsumudvalg.
Stk. 2. Responsumudvalget afgiver udtalelse om, hvad der må anses for god revisions-, regnskabs- og revisorskik.
Stk. 3. Responsumudvalget kan i konkrete sager afgive udtalelse om rimeligheden
af medlemmers honorarer mv., under forudsætning af, at revisor har et
fyldestgørende timeregnskab på kunden og opgaven. Hvis et sådant timeregnskab
ikke foreligger, eller hvis revisor ikke på anden måde kan sandsynliggøre de forbrugte timer, kan udvalget afvise at behandle klagen.
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Således vedtaget på foreningens generalforsamling i Odense den 25. september 1991 med
efterfølgende ændringer på generalforsamlingen i Odense den 22. september 1993 og på
gene- ralforsamlingen i Middelfart den 23. september 1998 og på generalforsamlingen i
Middelfart den 26. september 2003 og på generalforsamlingen i Middelfart den 29.
september 2004 og på generalforsamlingen i Fredericia den 24. september 2008 og på
generalforsamlingen i Fredericia den 22. september 2010 og på generalforsamlingen i
Korsør den 21. september 2011 og på generalforsamlingen i Middelfart den 26. september
2012 og på generalforsamlingen i Slagelse den 25. september 2013 og på
generalforsamlingen i Kolding den 24. september 2014 og på generalforsamlingen i Korsør
den 23. september 2015 og på generalforsamlingen i Middelfart den 27. september 2017,
og på generalforsamlingen i Middelfart den 26. september 2018.
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