Uppförandekod

Uppförandekod
FAR är branschorganisationen för revisorer,
redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. Vi vill bidra till en
relevant och ansvarstagande bransch som är en
naturlig partner till näringsliv och samhälle. Det
gör vi genom att ta fram tydliga spelregler, ha
rätt kompetens och ge tillförlitlig information.

Vision
Steget före – när förtroende räknas.

Mission
Hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv
och samhälle.

Uppdrag
// Vi driver opinionsbildning
// Vi klargör god yrkessed
// Vi paketerar och förmedlar kunskap
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FAR:s viktigaste hållbarhetsfrågor

Samhällsansvar
FAR har i uppdrag att tillvarata
medlemmarnas yrkesintressen och
bidra till branschens affärsmässiga
förutsättningar samt skapa värde och
förtroende inom näringsliv och samhälle.

Miljö
FAR:s verksamhet ska belasta
miljön i så liten utsträckning
som möjligt genom aktiva och
medvetna val. Vi bidrar också
genom utveckling av rapportering
av såväl finansiell som icke-
finansiell information.

Förtroende,
etik & kvalitet
Förtroende, etik och kvalitet
är grundläggande värden för
branschen och FAR:s medlemmar.

Medlemmar
& medarbetare
FAR ska vara en attraktiv
organisation för medlemmar och
medarbetare. Deras kunskap och
engagemang är organisationens
största tillgång.
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Medlemmar & medarbetare
FAR:s verksamhet bygger på kompetens där den viktigaste tillgången är medlemmarnas och medar-betarnas kunskap och engagemang. Därför värnar vi om
kompetensutveckling, mångfald och jämställdhet.

Samhällsansvar
Genom ett aktivt samhällsengagemang skapar vi opinion,
uttrycker våra åsikter och synliggör branschens intressen.
FAR påverkar även genom sitt omfattande internationella nätverk. Vi väljer samarbetspartners som delar FAR:s
värderingar.

Förtroende, etik & kvalitet
Vi tar fram rekommendationer och uttalanden som skapar
ramar för hela branschen. Kvalitetskontroll av medlemmar
säkerställer kvalitet som tillsammans med god etik och
kommunikation medverkar till högt förtroende.

Miljö
FAR ställer krav på sina leverantörer att ta ansvar och väljer
samarbetspartners med omsorg. Vi bidrar också genom
utveckling av rapportering av såväl finansiell som icke-
finansiell information.
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Är det okej?
FAR tar avstånd från alla former av korruption och mutor.
Vi är stödjande medlem till Institutet Mot Mutor och följer
dess näringslivskod. Vi strävar efter transparens och god
etik i vår verksamhet.
Uppförandekoden är ett stöd för att fatta rätt beslut i olika
sammanhang. Om du som medar- betare eller som verkar
på uppdrag av FAR hamnar i en situation där det kan uppstå otydligheter hjälper de här frågorna dig:

// Är det lagligt?
// Är det i linje med FAR:s
riktlinjer och policys?
// Har det med FAR:s
verksamhet att göra?
// Kan det skada FAR:s rykte?
// Skulle det tåla en extern
granskning?

Därför har vi en
uppförandekod
FAR:s ansvar är att ta tillvara våra medlemmars och branschens intressen. Vi ska samtidigt tänka långsiktigt och
vara sparsamma och hållbara med våra resurser – med
arbetare, medlemmar, pengar och miljön.
Uppförandekoden riktar sig till FAR:s med- arbetare och
andra personer som verkar på uppdrag av FAR. Har du
frågor kring FAR:s uppförandekod eller anser du att vi inte
lever upp till den vill vi gärna veta det. Du kan kontakta oss
på info@far.se.
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