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MIS etiska regler för miljö- och hållbarhetsrevisorer
Som medlem i MIS förbinder du dig att som revisor:
1) Säkerställa att du har god kompetens för ditt arbete och att alltid sträva efter att förbättra den
2) Redovisa för uppdragsgivaren samtliga resultat som framkommit vid en revision och att stödja dina
påpekanden med nödvändig och tillräcklig fakta
3) Alltid sträva efter att vara opartisk i förhållande till den verksamhet som du reviderar
4) Inte låta ekonomiska intressen eller andra bindningar påverka ditt arbete
5) Inte åta dig uppdrag som rör verksamheter som är ohederliga eller olagliga
6) Inte utnyttja kunskaper om ett reviderat företag på ett otillbörligt sätt
7) Inte yppa, utan uppdragsgivarens medgivande, vad som framkommit vid en revision
8) Uppträda på ett sätt som gör att respekten för revision och revisorer främjas
Kommentarer till de etiska reglerna:
1) Det är i första hand revisorn själv som har ansvaret för att säkerställa att han eller hon har god
kompetens för sitt arbete och att ständigt förbättra sin kompetens.
2) I rapporten från en revision redovisas i första hand avvikelser och fel, men rapporten bör även innehålla
information om vad som fungerar bra. Både positiva och negativa noteringar ska stödjas av fakta – lösa
påståenden bidrar inte till trovärdigheten.
3) Opartisk och oberoende är inte samma sak. Löntagare är beroende av dem som betalar lönen och
konsulten är beroende av dem som betalar arvodet. I båda fallen kan opartiskhet nås genom att
uppdragstagaren och uppdragsgivaren är organisatoriskt åtskilda. Om det finns risk för partiskhet bör
revisorn tacka nej till uppdraget. Om det finns risk för partiskhet hos dem som revisorn tar till sin hjälp
vid revisionen, är revisorn skyldig att undanröja risken.
4) Exempel på ekonomiska intressen som kan påverkas av resultatet av revisionen är delägarskap och
bonusavtal. Det kan även finnas sociala bindningar som kan påverka resultatet, t.ex. bekantskapskrets,
släkt, vänner etc. Aktieinnehav i börsnoterade företag är däremot inte att betrakta som ekonomiska
intressen som kan påverka revisorns arbete.
5) Som revisor har man en skyldighet att inte bidra till att ohederlig eller olaglig verksamhet legitimeras
genom en revision.
6) Vid revisionen får revisorn ingående kunskaper om företaget. Uppdragsgivaren måste kunna vara
övertygad om att revisorn inte för sådan kunskap vidare. Ospecifika erfarenheter och kunskaper från sin
verksamhet bör revisorn dock kunna utnyttja i rådgivning och diskussioner i samband med
miljörevisioner. Förutsättningen är naturligtvis att det sker med omdöme och på ett sätt som inte
missgynnar någon klient.
7) Ett klientförhållande som mellan en advokat och klient finns inte mellan revisorn och uppdragsgivare. I
en utredning om t.ex. miljöbrott kan revisorn bli förhörd som vem som helst som åklagaren anser kunna
bidra till utredningen. De etiska reglerna fritar naturligtvis inte revisorn från skyldigheten att besvara
frågor i ett sådant förhör.
8) För att revisorn ska främja respekten för revision och revisorer ska revisorn inte bara i sin
revisorsverksamhet utan också i övrigt göra sig känd för rättrådighet och opartiskhet.

