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Hvorfor skal man få sig en revisorerklæring?
En revisorerklæring dokumenterer ordentlige it-forhold hos
en virksomhed, og fungerer som bevis for, at man lever op
til lovkrav og god it-skik.

Afhængigt af ens virksomhedstype og ydelser, kan revisor-
erklæringer være relevante på forskellig vis. Nogle virksom-
heder får lavet revisorerklæringer grundet krav fra kunder
og samarbejdspartnere, andre får dem for at sende et signal
om troværdighed og sikkerhed til eksisterende og potentiel-
le kunder. Ofte er der simpelthen lovkrav om, at man inden
for bestemte brancher eller services skal have en revisorer-
klæring, eller at man skal bruge en leverandør, som har en
revisorerklæring.

Som statsautoriserede it-revisorer kan vi erklære os efter en
revisionsstandard om, at ”det du siger, at du leverer, også
er det, du leverer.”

Vi erklærer os efter de internationale og danske revisions-
standarder ISAE 3000 og ISRS 4400 samt ISAE 3402, som alle
på hver sin måde er bundet op på førnævnte detailstandar-
der inden for it-sikkerhed og kontrolmiljø.

Som generel it-virksomhed

Flere og flere virksomheder, der leverer forretningsservice
(typisk it-outsourcing-virksomheder), vælger at få udarbej-
det en revisionserklæring vedr. virksomhedens leverance.

Finansielle virksomheder samt en række offentlige instanser
skal herudover vælge leverandører, der kan præsentere en
revisionserklæring. Dette er typisk inden for it-outsourcing-
området.

En erklæring giver virksomheden mulighed for:

 At kunne tilbyde kunder en erklæring om sikkerhedsni-
veauet som udtryk for kvalitet og sikkerhed knyttet til
de aftalte ydelser

 At kunne dokumentere et givent sikkerhedsniveau,
hvilket er et naturligt salgsparameter og kan være af-
gørende for en kundes beslutning om valg af outsour-
cing-leverandør

 At få dokumenteret den udførte gennemgang via en
rapport, som omfatter konstruktive anbefalinger til
forbedringer af interne forretningsgange mv. i det om-
fang, der måtte være identificeret et behov herfor

 At givne it-sikkerhedsstandarder lægges til grund for
vurderingen, eks. DS 484, ISO 27001/27002, God it-
skik, CoBIT eller andre

 At kunne signalere overfor omverden, at virksomheden
har ladet uafhængige revisorer gennemgå virksomhe-
dens forhold, hvilket i mange tilfælde kan medvirke po-
sitivt i virksomhedens markedsføring.

Som hostingvirksomhed

Flere og flere virksomheder efterspørger en revisorer-
klæring, når de indgår aftale med en it-hostingvirk-
somhed. Som hostingvirksomhed er der flere årsager til
at få lavet en revisorerklæring:

 Hostingvirksomheden ønsker at skille sig ud i for-
hold til konkurrenter, der ikke har fået gennemgået
deres it-hostingmiljø af en revisor

 Hostingvirksomhedens kunde vil gerne have garanti
for, at der er bagvedliggende procedurer og rutiner
hos hostingvirksomheden, som bliver fulgt, fx i for-
bindelse med restore fra backup, registrering af
hændelser, logning, sikring af fysiske forhold mv.

 Hostingvirksomhedens kunde er underlagt regel-
sæt, som gør, at det er nødvendigt at indhente en
revisorerklæring – fx finansielle virksomheder, fag-
foreninger og a-kasser, offentlige myndigheder eller
sundhedsvirksomheder. Det kan også være, at ho-
stingvirksomhedens kunde er underlagt særlige
krav i databeskyttelsesloven, og her vil en erklæring
efter ISAE 3000 være et godt supplement

 Hostingvirksomheden kan i markedsføringsøjemed
bryste sig med, at der sker en årlig gennemgang af
virksomhedens kontrolsystemer (”Vi synes, vi er
dygtige – og det synes vores revisor også”)

 Hostingvirksomheden ønsker at være en del af
Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i
Danmark. Et medlemskab fordrer en revisorgen-
nemgang efter ISAE 3402.

Særlige erklæringer

De omtalte revisorerklæringer er dog ikke forbeholdt it-
virksomheder alene. Vi assisterer herudover ved en
række øvrige erklæringsafgivelser, hvor der er tale om et
specifikt regelsæt eller lovgrundlag. Vi løser erklærings-
opgaver for mange øvrige og helt almindelige virksom-
heder, såsom:

 Databeskyttelsesloven (GDPR), om overholdelsen
heraf

 MS VPA (revisor erklæring til Microsoft ifm.
Microsoft Vendor Privacy Assurance Program)

 AMS (revisorerklæring til den danske Arbejdsmar-
kedsstyrelse ifm. Anden Aktørs adgang til Arbejds-
markedsportalen for overholdelse af databeskyttel-
sesloven

 OIS (Den Offentlige Informations Server – revisor-
erklæring til Erhvervs- og Byggestyrelsen ifm. data-
distributørs adgang til OIS).


