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REVI-IT A/S er specialiseret indenfor it-revision og beslægtet rådgivning,
og vi lægger vægt på en pragmatisk tilgang og værdi gennem en tæt dialog.

Vi afgiver revisorerklæringer om blandt andet infor-
mationssikkerhed og datahåndtering efter ISAE 3402,
ISAE 3000 og ISRS 4400 med ISO 27001/2 (DS 484)
som referenceramme. Vi har erfaring med - og over-
blik over - relevante love og bekendtgørelser og ar-
bejder ud fra gældende standarder, herunder databe-
skyttelsesloven (GDPR), sundhedsloven og lov om
finansiel virksomhed.

Udover revisorerklæringer rådgiver vi om forskellige
aspekter af it-sikkerhed og it-ledelse. Vi har praktisk
erfaring med både intern it-drift, rådgivning og revi-
sorrollen og arbejder blandt andet med udarbejdelse
og forankring af it-sikkerhedspolitik, beredskabspla-
ner samt tekniske gennemgange af applikationer og
driftssystemer.

Hvem er vi?

Vi er både statsautoriserede revisorer og certificerede
it-revisorer (Certified Information System Auditor
(CISA) og Certified in Risk and Information System
Controls (CRISC)). Vi er godkendt af Revisortilsynet
uden anmærkninger og er desuden godkendt til ”For-
troligt” hos FE/PET.

Som statsautoriseret revisionsvirksomhed er vi under-
lagt krav til dokumentation og kompetenceforhold
ligesom andre revisionsvirksomheder. Internt har vi
systemer, som styrer vores kvalitet og uddannelse.
Det er vores kunders garanti for, at vi udfører alle
opgaver i overensstemmelse med den danske revisor-
lov samt de internationale revisionsstandarder. Vi
påtager os kun opgaver indenfor vores fagområde og
er helt uvildige i vores arbejde.

Hvorfor vælge os?

Flere og flere offentlige organisationer og private
firmaer kræver en revisorerklæring af deres leveran-
dører. En revisorerklæring er kundernes eller bruger-
nes sikkerhed for, at leverandøren har sikkerheden og
kvaliteten i orden og kan levere det lovede. Her er it-
revision en vigtig del.

Vores kunder får:

 Dokumentation for, at sikkerhed og kvalitet er
i orden

 En gennemarbejdet revisorrapport med kon-
struktive anbefalinger

 Et stærkt signal om troværdighed, da de har
vovet at lade uafhængige revisorer gennemgå
virksomheden.

Vores arbejdsfacon er uformel. Vi lægger meget
vægt på at tilføre værdi til vores kunder i stedet for
blot at afgive en erklæring, og vores kunder ople-
ver at være i tæt kontakt med os. Vi tror på, at det
giver et bedre afkast af revisionsarbejdet.

Hvem arbejder vi for?

Blandt vores kunder er en række af Danmarks
betydende virksomheder, men vores primære
fokus er mindre og mellemstore virksomheder. Vi
arbejder inden for de fleste brancher, med en
overvægt af it-virksomheder, sundhedsvirksomhe-
der og finansielle virksomheder.

Find ud af mere

Vi står gerne til rådighed for en uformel snak – vær
derfor velkommen til at kontakte vores direktør
Martin Brogaard Nielsen på 61 31 00 01 eller
mbn@revi-it.dk.

I kan også besøge vores hjemmeside revi-it.dk,
hvor man kan læse artikler og nyheder om vores
felt.

Vil I jævnligt gerne have relevante nyheder om it-
ledelse, god it-skik og informationsbehandling? Så
kan I tilmelde jer til vores nyhedsbrev:
http://www.revi-it.dk/nc/nyhedsbrev/


