Fælles erklæring mellem regeringen og FSR - danske revisorer
Med udbruddet af coronavirus står Danmark i en alvorlig situation. I en
sådan tid er det vigtigt, at ansvarlige aktører fra alle dele af samfundet står
sammen. Regeringen og FSR – danske revisorer er derfor enige om denne
fælles erklæring med henblik på at bidrage til at bringe danske virksomheder bedst muligt gennem krisen med tilliden og trygheden i behold.
Når staten i denne tid investerer milliarder af kroner i dansk erhvervsliv,
følger også et krav om kontrol med de midler, der udbetales, så pengene
går til de rigtige, og vi undgår spekulation og misbrug af ordningerne. Derfor er der i flere af de statslige støtteordninger krav om, at udbetalingen af
pengene forudsætter en revisorerklæring.
Det er erfaringen, at en revisorerklæring generelt bidrager til at sikre god
regelefterlevelse.
FSR – danske revisorer har tilkendegivet, at branchen også i denne ekstraordinære situation vil leve op til sin rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant og løfte sin opgave ansvarligt og med samfundssind.
Regeringen har tilkendegivet at ville arbejde aktivt for, at lovgrundlag, bekendtgørelser og vejledninger mv., som danner grundlag for revisorernes
arbejde, vil være rettidigt tilgængeligt og i en form, så det understøtter kvaliteten og effektiviteten i revisorernes arbejde.
På den baggrund vil FSR – danske revisorer:


Forpligte sig til at bistå medlemmerne med at hjælpe virksomhederne
bedst muligt gennem krisen ved effektivt, hurtigt og med blik for den
enkelte virksomheds overlevelse at medvirke til at sikre, at pengene
kommer hurtigt ud at arbejde, men også at det er de berettigede, der
modtager pengene.



Understøtte de enkelte revisorer med vejledning og værktøjer, så de
kan udføre deres arbejde omkostningseffektivt og på rimelige vilkår
for kunderne.



Forpligte sig til at arbejde aktivt for at stoppe snyd og omgåelse, da de
betydelige milliardbeløb er et fristende mål for kriminelle.



FSR – danske revisorer vil understøtte og være opmærksom på, at foreningens medlemmer efterlever lovgivningen og foreningens etiske
retningslinjer mv. og ikke medvirker til spekulation eller misbrug af
ordningerne.
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