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Abstract 

Companies are increasingly outsourcing technology and business processes to service 
organisations. However, although the technology and processes are outsourced, the risk is not.  

This has led to increased demand for control assurance of activities performed by third parties. 
This need is compounded by global competition, various emerging threats, and growing regulatory 
requirements. In addition, with the recent introduction of new assurance standard reports, many 
companies are struggling to understand, react, and respond to the implications of these standards.  

IT attestation helps organisations satisfying requirements regarding third-party risk and compliance 
assurance and demonstrates the integrity of the control environment.  

However, in order to gain from the potential benefits, each company has to determine their overall 
attestation needs. Central elements come into play during the determination process and will be 
the pivot of the process.   

The methodical approach comprises observations from practical experience, client interactions and 
best practice methodology, closely combined with relevant theory, audit standards and relevant 
legislation.   

This thesis deals with internal and external needs as well as audit requirements, related internal 
needs with regards to outsourced IT processes, how they are managed and how the control 
environment performs in general. External needs are discussed focusing on regulatory 
requirements and legislation. The audit requirements roots from the reliance on attestation work 
in regards to the audit process.  

If elements in the internal or external needs or audit requirements are not covered, the need cannot 
be fulfilled due to lack of control objectives or irrelevant controls in the control environment, the 
attestation work is not living up to the potential it was designed to cover.    

Relevant attestation reports are presented as opportunities for meeting the attestation needs.  

The requirements are broad and selecting an optimal attestation type is relatively complex. The 
probability of mastering this selection increases if the three above mentioned focusses are handled 
correctly and the precise need is determined.  

Whether the selection of a relevant assurance report is possible and more importantly whether the 
report actually covers the need is up for discussion. Recommendations originates from this 
discussion and present actual possibilities, based on the current situation, for a match between the 
attestation work and the company's need.  

 

 

 

 



iii 
 

Forord 

Der skal lyde en stor tak til alle, som har deltaget aktivt til en inspirerende specialeproces.  Venner, 

familie og kollegaer har været en stor støtte igennem forløbet. En særlig tak til specialevejleder Kurt 

Keldebæk som via sin store viden og erfaring på området har vejledt og holdt snor i projektet. Kurt 

har med stor fordel forholdt sig kritisk og udfordret idéer og forslag, hvilket der er kommet stor 

nytte ud af.  

Herudover skal også lyde en stor tak til KPMG P/S for at støtte op omkring projektet. Den løbende 

sparring vedrørende faglige spørgsmål og udfordringer viderebringes nu til arbejdsmæssige 

henseender.  

Særlig stor tak skal lyde til partnere Jon Beck og Kasper Carøe samt senior managere Søren 

Rosenkvist og Erik Selmann som har underbygget teori med praktiske udfordringer, 

problemstillinger og eksempler. Det har været en unik mulighed for at koble teori og praksis, samt 

har skabt stor værdi for specialet og motivation for personlig dygtiggørelse.  

Tak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Indholdsfortegnelse 

Forfattererklæring ......................................................................................................................... i 

Abstract ....................................................................................................................................... ii 

Forord ........................................................................................................................................ iii 

1. Motivation ............................................................................................................................ 7 

2. Indledning ........................................................................................................................... 8 

3. Problemstillingen ............................................................................................................... 10 

3.1 Indledning .......................................................................................................................... 10 

3.2 Virksomhedens behov ........................................................................................................ 10 

 Interne krav ........................................................................................................................ 11 

 Eksterne krav ..................................................................................................................... 11 

 Revisors krav ...................................................................................................................... 11 

3.3 Hvordan afdækkes behovet? ............................................................................................... 12 

3.4 IT-erklæringen .................................................................................................................... 12 

3.5 Problemstillingen: ............................................................................................................... 12 

3.6 Problemformulering: .......................................................................................................... 14 

4. Metode & Disposition ........................................................................................................ 17 

4.1 Metode ............................................................................................................................... 17 

4.2 Disposition ......................................................................................................................... 17 

5. Afgrænsning ....................................................................................................................... 19 

6. Hvad er virksomhedens behov? .......................................................................................... 21 

6.1 Behovet. ............................................................................................................................. 21 

 Stigende behov for tredjepartstryghed. ................................................................................ 21 

6.1.1.1 Regulatoriske krav ...................................................................................................... 22 

6.2 Erklæring fra tredjepart ....................................................................................................... 22 

6.3 Forskellige behovssituationer .............................................................................................. 23 

7. Involverede parter i behovsfastlæggelse. ............................................................................. 24 

7.1 Indledning .......................................................................................................................... 24 

7.2 Ansvarlig part ..................................................................................................................... 24 

7.3 Tiltænkte brugere ................................................................................................................ 26 

 Virksomheden selv ............................................................................................................. 26 

 Virksomhedens revisor ....................................................................................................... 27 



v 
 

7.4 Serviceorganisationen ......................................................................................................... 27 

8. Centrale elementer i behovsfastlæggelsen........................................................................... 29 

8.1 Indledning .......................................................................................................................... 29 

8.2 Første centrale element: Interne Krav ................................................................................. 29 

 Efterlevelse af kontraktuelle aftaler. .................................................................................... 29 

 Driftstryghed ...................................................................................................................... 30 

8.3 Andet centrale element: Eksterne krav ................................................................................ 31 

 Lovgivning ......................................................................................................................... 31 

 Sikkerhedskrav.................................................................................................................... 32 

 Krav til økonomi- og finanssystemer .................................................................................. 32 

8.3.3.1 Eksterne forventninger ............................................................................................... 33 

8.4 Tredje centrale element: Revisors krav ................................................................................ 34 

 Offentlighedens tillidsrepræsentant ..................................................................................... 34 

 Praktiserende Revisor ......................................................................................................... 34 

 Revisionsstandarden ISA 315 .............................................................................................. 35 

 Kontroller hos serviceorganisationen .................................................................................. 36 

 Kontroludvælgelsen ............................................................................................................ 37 

 IT revisionens behov .......................................................................................................... 37 

9. Behovet for erklæringer: ..................................................................................................... 39 

9.1 Indledning .......................................................................................................................... 39 

9.2 Hvorfor er det aktuelt? ....................................................................................................... 40 

9.3 Udfordringerne ................................................................................................................... 40 

9.4 Den uafhængige part ........................................................................................................... 41 

 Observationer ..................................................................................................................... 42 

 Lovkrav om uafhængighed.................................................................................................. 42 

 Begrebsrammen .................................................................................................................. 43 

10. Erklæringernes udvikling. .............................................................................................. 44 

10.1 Indledning .......................................................................................................................... 44 

10.2 Historisk tilgang .................................................................................................................. 44 

10.3 Behovet for international standard. ..................................................................................... 45 

 Sammenfatning på erklæringernes udvikling. ................................................................... 46 

11. Afgivelse af erklæring ..................................................................................................... 47 

11.1 Hvordan bestemmes erklæringens indhold? ........................................................................ 47 

11.2 Begrebsrammens rækkevidde. ............................................................................................. 47 

11.3 Erklæringens indhold .......................................................................................................... 48 



vi 
 

 Serviceleverandørens beskrivelse af systemet .................................................................. 48 

 Serviceleverandørens udsagn om beskrivelse af kontroller .............................................. 49 

 Revisors erklæring ........................................................................................................... 49 

11.4 Hvem bestemmer erklæringens indhold .............................................................................. 49 

11.5 Særligt vedrørende aftalte arbejdshandlinger ....................................................................... 50 

12. IT erklæringstyper .......................................................................................................... 51 

12.1 Indledning for relevante IT erklæringstyper. ....................................................................... 51 

 Revisors IT-erklæringer .................................................................................................. 51 

12.2 Erklæringstyperne ............................................................................................................... 52 

 ISAE 3402 ...................................................................................................................... 52 

 ISAE 3000 ...................................................................................................................... 53 

 ISRS 4400 ....................................................................................................................... 53 

12.3 Erklæringsopgaver med sikkerhed, hhv. ISAE 3402 og ISAE 3000 ..................................... 54 

 Grad af sikkerhed ........................................................................................................... 56 

 Grundlæggende forskel mellem ISAE 3000/3402 og ISRS 4400 ..................................... 56 

12.4 Komplekse erklæringsbehov ............................................................................................... 57 

12.5 Afrunding ........................................................................................................................... 58 

13. Opfyldes virksomhedens behov? ..................................................................................... 59 

13.1 Efterspørgsel på kendt erklæring ......................................................................................... 59 

13.2 Findes den ideelle erklæringstype? ....................................................................................... 60 

13.3 Virksomhedens rejse. .......................................................................................................... 61 

 Systemernes indhold ....................................................................................................... 62 

13.4 Dækkes de interne krav? ..................................................................................................... 62 

13.5 Dækkes de eksterne krav? ................................................................................................... 63 

 Persondatabehandling ..................................................................................................... 64 

13.6 Dækkes revisors krav? ........................................................................................................ 65 

 Centrale elementer i revisors erklæringsgennemgang ....................................................... 65 

 Revisionsgrundlaget ........................................................................................................ 66 

13.7 Konsekvens ved forkert erklæringstype ............................................................................... 67 

14. Mangler vi erklæringstyper? ............................................................................................ 68 

14.1 Flere erklæringstyper ........................................................................................................... 68 

14.2 Teorien overført til praktiske løsningsforslag ...................................................................... 69 

 Kompromiset ................................................................................................................. 69 

 To erklæringer ................................................................................................................ 70 

 Udvidelse af kontrolgrundlag og en konklusion .............................................................. 70 



vii 
 

 Udvidelse af kontrolgrundlag og to konklusioner ............................................................ 70 

 Kombination af nuværende erklæringsmuligheder .......................................................... 71 

14.3 Reflektoriske overvejelser ................................................................................................... 71 

14.4 Fremtidige muligheder. ....................................................................................................... 73 

 Aftalte arbejdshandlinger med grad af sikkerhed?............................................................ 73 

14.4.1.1 Anvendelsen ........................................................................................................... 73 

14.4.1.2 Generel opfattelse ................................................................................................... 74 

14.5 Løsningsmuligheden ........................................................................................................... 74 

 Overskuelighed ............................................................................................................... 75 

 Ny erklæringstype: Aftalte arbejdshandling med sikkerhed .............................................. 75 

 Kombination af nuværende sikkerhedserklæringer .......................................................... 75 

15. Konklusion ..................................................................................................................... 76 

16. Litteraturliste .................................................................................................................. 80 

Standarder .......................................................................................................................................... 80 

Online ................................................................................................................................................ 80 

Bøger .................................................................................................................................................. 81 

Artikler ............................................................................................................................................... 81 

Andre udgivelser ................................................................................................................................. 81 

17. Bilag ............................................................................................................................... 82 

17.1 Relevante tiltænkte brugere (Reference til afsnit 7.3) ........................................................... 82 

 Kunder ........................................................................................................................... 82 

17.1.1.1 Ringe i vandet ......................................................................................................... 84 

17.1.1.2 Diversitet ................................................................................................................ 85 

17.2 Building Confidence Through IT Attestation ...................................................................... 85 

 

Figur & Tabel oversigt 
Figur 1: Behov og erklæringscyklus ..........................................................................................................................14 
Figur 2: Google søgninger i 2015 .............................................................................................................................68 
 

Tabel 1: Test af kontrol ..............................................................................................................................................55 
Tabel 2: Forskel mellem sikkerhedserklæringer ......................................................................................................58 
Tabel 3: Erklæringer & Løsningsmodeller ..............................................................................................................72 
 

 



Side 7 af 87 
 

1. Motivation 

Motivationen for IT-erklæringer som emne, oprinder fra en lyst til, at nærstudere et komplekst 

område, som indeholder store udfordringer i praksis. Emnet er aktuelt og gennemgår en interessant 

udvikling. Området er underlagt standarder og lovkrav, men er meget praksisbestemt.  

Forventningen er ikke, at skabe endnu en teoretisk fremstilling af IT-erklæringer, men derimod at 

inddrage den praktiske erfaring og diskutere hvorvidt teori, rammer og forudsætninger reelt 

efterleves. Hensigten er, at videreformidle et erklæringsoverblik og ikke mindst en lærerig oplevelse 

ved gennemlæsning af specialet.  Formålet vil være, at skabe inspiration og værdi for den 

udefrakommende læser. 

Opbygningen vil bestå af teori underbygget med praktiske eksempler. Det primære fokus vil 

omhandle den praktiske proces mellem partsforholdet, herunder virksomhed og revisor. I så vidt 

muligt omfang vil best practice1 for erklæringsafgivelse blive inddraget.   

Baggrunden for fokus på virksomhedens behov, er den praktiserende forskellighed. Ofte sker det 

at kontrolgrundlaget er decideret upræcist og hele arbejdsprocessen dermed bliver spild af 

ressourcer – økonomisk såvel som menneskeligt. Der er eksempler på decideret forkert 

erklæringsanvendelse. 

Virksomheder foretrækker den erklæringstype, kunder eller andre stakeholders efterspørger, 

hvorefter virksomheden tilpasser sine behov til erklæringstypen. Proceduren bør være omvendt, 

ved først at fastlægge virksomhedens behov, dvs. gennemgå centrale elementer af virksomhedens 

behov, og på det grundlag foretage valget mellem de respektive erklæringstyper. Hermed sørger 

man for, at dække virksomhedens faktiske behov, hvilket medfører en højere værdi end alternativet.   

Centrale elementer af virksomhedens behov gennemarbejdes indledningsvist, hvorefter 

behandlingen af grundlæggende og elementære elementer danner grundlag for diskussion om 

hvorvidt virksomhedens behov opfyldes eller ej.   

God fornøjelse. 

                                                           
1 Best Practice er en officiel anderkendt bestemt fremgangsmåde 
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2. Indledning 

Udflytning af informationsteknologi gennemlever en hastig voksende udvikling, og en stigende 

afhængighedsgrad til serviceorganisationen, sætter nye standarder for efterspørgslen på IT-

erklæringer.  

Muligheden for udflytning af IT frister mange virksomheder. IT-kravene stiger eksponentielt med 

globaliseringen, og driften heraf kræver flere og flere ressourcer, økonomiske såvel som 

organisatoriske. Fordelen ved at flytte IT ud af huset er, at virksomheden kan fokusere på 

kerneforretningen.  

Afhandlingen vil ikke berøre, hvorvidt virksomheder med fordel kan flytte IT ud af huset. Der vil 

være fokus på de problemstillinger og drøftelser, virksomheden møder ved udflytning af IT-

aktiviteter.  

Oftest underlægges virksomheden serviceorganisationens processer, dvs. den direkte 

procespåvirkning er ikke så tilgængelig som ved in-house håndtering. Ved udflytning af servere, 

databaser mv. til serviceorganisation mistes den operationelle berøringsflade med kontrolmiljøet. 

Men det er stadigvæk et behov, for så vidt angår forsat, at være i berøring med kontrolmiljøet. 

Udfordringen ligger i, hvordan denne berøring fastholdes tilstrækkeligt og tilmed danner løbende 

overblik over processer og kontroller. Hvordan bestemmes sikkerhedsniveauet, og hvordan sikrer 

man, at man leve op til virksomhedens fastlagte risikoprofil? At have styr på kontrolmiljøet er blot 

et af mange delelementer i virksomhedens behov.   

Netop virksomhedens behov er grundlæggende for efterspørgslen på det faktiske 

erklæringsarbejde, hvor essensen er, at skabe vurderingsgrundlag for erklæringsemnet. Grundlaget 

er konstant skiftende, hvorfor det er vanskeligt, at fastsætte et fikseret behov og samtidig vurdere, 

om erklæringsarbejdet reelt set opfylder virksomhedens behov.  

Der vil blive kigget dybt ned i processen vedrørende elementerne i behovsfastlæggelsen af de tre 

elementer, bestående af interne krav, eksterne krav og revisors krav.  

Interne krav er det første centrale element, og omhandler, hvordan driften forløber; tilfredsstillende 

og/eller om der er afvigelser i forhold til den indgåede kontrakt med serviceorganisation. Dvs. 

virksomhederne har interesse i, at vide eksempelvis, om de assets, som er placeret hos 

serviceorganisation, er aktive, hvorvidt de håndteres og udvikles, og hvordan adgangsstyringen er 
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hertil mv., jævnfør krav i ISO 27000. Eksempelvis hvis serviceorganisation undlader, at 

sikkerhedsopdatere vil det medføre forøget risiko for uautoriseret adgang til data. 

Virksomheden har en sund interesse i at kende sikkerhedsniveauet og de svagheder, der måtte være. 

Eksterne krav bestående i at overholde lovgivning, krav fra omverdenen, herunder krav fra kunder 

osv., er vigtig for virksomhedens integritet og brand.  

Revisors krav omhandler forventninger til det slutprodukt som udstedes, herunder hvilke 

nødvendige foranstaltninger der er opstillet til sikring af tilstrækkeligt revisionsbevis, hvorfor det 

tredje centrale element er prioriteret lavest ved centrale behovselementer for IT-erklæringer. Det 

er klart, at hvis erklæringen ikke giver revisor tilstrækkeligt revisionsbevis, må revisor om 

nødvendigt forsøge, at afdække sit risikobillede på anden vis.   

Summen af de tre centralt prioriterede elementer behandles som grundlag for den forudgående 

forventningsafstemning til IT-erklæringen som slutprodukt.     

Behovsafdækningen vil blive diskuteret og der vil blive sat spørgsmålstegn ved den tryghed eller 

høje grad af sikkerhed, en IT-erklæring udstedes med. Hvorvidt erklæringens behov matcher 

erklæringens formål, og om det overhovedet vil kunne afstemmes, bliver ligeledes diskuteres. 

Afgives der reelt forkerte erklæringstyper med ukorrekte erklæringsemner og svagt designede 

kontroller ift. virksomhedens behov, og hvad er den faktiske konsekvens ved mismatch mellem 

behov og erklæring? Det vil alt sammen blive behandlet heri. Der er ingen tvivl om, at IT-

erklæringer befinder sig på en spændende rejse, og praksis oplever mange udfordringer ved 

nutidens set-up og muligheder. Hvorfor der afslutningsvist vil blive udarbejdet løsningsorienterede 

forslag som mulig problemløser eller næste skridt på vejen for IT-erklæringer.  
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3. Problemstillingen 

3.1 Indledning 

En større bevågenhed omkring IT-governance og fokus på kontrolmiljøet fra ledelsen ligger pres 

på de krav, som skal dække virksomhedens interne behov. Strammere lovgivning og stigende 

markedsefterspørgsel skærper de krav, som skal dække virksomhedens eksterne behov. Revisors 

efterspørgsel på revisionsbevis skal ligeledes indgå i behovsfastsættelsen.  

Parterne oplever en stigende efterspørgsel på troværdige erklæringer via tredje-part. De tre 

elementer udgør virksomhedens samlede behov, men i praksis opstår situationer, hvor væsentlige 

behov undlades ved den faktiske behovsfastlæggelse. 

I denne sammenhæng spiller en uafhængig part en fundamental rolle, foruden at bidrage med 

kompetencer og uafhængighed; som del i partsforholdet, at fastlægge et behovsgrundlag, 

erklæringstypen vælges på baggrund af.  

Årsagen hertil er kompleks, idet behovssituationen er forskellig fra virksomhed til virksomhed. 

Eksempler på krav til erklæringsindhold omhandler blandt andet systemsikkerhed, tilgængelighed, 

procesintegritet, fortrolighed og persondata. Kravene består af interne krav, eksterne krav og 

revisors krav. Det er vanskeligt i praksis, at fastlægge skræddersyede krav til opfyldelse af 

virksomhedens behov. 

3.2 Virksomhedens behov 

Vælger en virksomhed at udflytte sin IT-aktivitet, bevares det overordnede ansvar. Virksomheder 

behøver derfor kendskab, og derigennem tryghed for, hvordan IT-funktionerne og underliggende 

processer håndteres.   

Dette gælder alle niveauer; fra politikker, til procedurer, til processer, til det overordnede 

kontrolmiljø. Et optimalt fundament for overholdelse af ansvaret, selv ved udflytning af IT, kræver 

et højt informationsniveau til ledelsen om, hvorvidt driften forløber som aftalt. Hvis 

uhensigtsmæssigheder opstår, må ledelsen have interesse i den nyhed og forvente, at blive 

underrettet herom.  

Det er essentielt at forstå de tre centrale elementer ved behovsfastlæggelsen, hvorfor disse vil blive 

belyst herunder og problematikken herom kort berørt.  
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 Interne krav 

Dybest set har virksomheden og virksomhedens ledelse behov for driftstryghed. Denne skal 

afdækkes via de interne krav, man opstiller i forbindelse med erklæringsafgivelsen.  

Indholdet skal indeholde krav for kontroltilstrækkelighed i forhold til virksomhedens risikoappetit 

og ønskede driftstryghed.  

Består virksomhedens interne krav blot af tre adgangskontroller, men kræver behovet reelt set fem 

kontroller, vil virksomhedens interne krav ikke være tilstrækkelige. Hvorfor virksomhedens interne 

behov ej vil blive opfyldt. Kontrollerne skal være præcise, skarpe og relevante for det kontrolmål 

der afdækkes. Upræcise kontroller er ikke meget værd.  

 Eksterne krav 

Selvom virksomheden flytter IT-aktiviteten ud af huset, er denne dog stadig ansvarlig for, at 

overholde gældende lovgivning. Idet der er en betragtelig mindre grad af involvering hvad angår 

udflyttede aktiviteter, opstår behovet for, som virksomhed, at sikre, at serviceleverandøren opfylder 

lovgivningen.  

I samme forbindelse må efterspørgslen på erklæringstyper tillige nævnes. Eksterne har 

forventninger til specielle erklæringstyper, forinden et forretningssamarbejde kan etableres, hvilket 

skævvrider anvendelsen af erklæringstyperne.  

 Revisors krav 

Revisors arbejde er omfattet af revisorloven, der regulerer betingelser for revisorer og vilkårene for 

udførelse af revisors erklæringsopgaver. Dette betyder, at denne i forbindelse med 

erklæringsafgivelse er underlagt revisorlovens krav om erklæringsafgivelse. Årsagen til, at revisors 

krav ikke behandles i forbindelse med eksterne krav er, at ovenstående lovkrav har direkte 

påvirkning på virksomheden. Revisor er en del af partsforholdet, og virksomheden påvirkes blot 

indirekte af om revisor overholder lovgivningen.   

I forbindelse med revisors erklæringsafgivelse stiller revisor krav til erklæringsindholdet, og er 

afhængig af den udflyttede aktivitets indvirkning på regnskabet. Er aktiviteten uden finansiel 

karakter og uvæsentlig for regnskabsaflæggelsen, vil revisors krav ikke være på samme niveau som 

ved det omvendte tilfælde, idet revisor ikke vil skulle basere sin revision på erklæringen om 
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finansielle kontroller eller processer. Revisors krav indgår i højere grad, såfremt aktiviteten 

omhandler finans- eller økonomisystemer, idet denne har indvirkning regnskabsaflæggelsen.  

3.3 Hvordan afdækkes behovet? 

Simplificeret set, er virksomhedens behov dækket, når ovenstående krav er indfriet. Dette kan gøres 

på forskellige måder, eksempelvis via fysisk tilstedeværelse i serviceorganisationen eller tæt 

kommunikation. Det hele skal blot indgå i det kontraktuelle aftalegrundlag, idet flere krav medfører 

højere driftspåvirkning. Serviceorganisationen har ingen interesse i, at opfylde flere krav, end der 

fremgår i aftalegrundlaget.  

IT-erklæringer kan afdække virksomhedens behov effektivt. Fremgangsmåden involverer 

uafhængig ekstern part, som har til formål at lave IT-erklæringer for serviceorganisationens kunder, 

og som må bestræbe sig på, at afdække alle behov ved dette erklæringsarbejde. Virksomheder har 

forskellige behovssituationer, afhængigt af den kravsammensætning, som ligger til grundlag herfor.  

3.4 IT-erklæringen  

En IT-erklæring er en formaliseret udtalelse fra erklæringsgiver, typisk en uafhængig part, omkring 

et givent emne. IT-erklæringen er designet til at opfylde de behov, indholdet og emnet fastlægger. 

Der findes forskellige erklæringer, som er etableret til at afdække forskellige formål, og de er 

normalvis omfattet af erklæringsbekendtgørelsen mv. 2 

Grundarbejdet, dvs. fastlæggelse af virksomhedens faktiske behov, skal dog udføres, førend en 

passende erklæringstype kan vælges, og indholdet defineres. Fokus vil her omhandle 

behovsfastlæggelsens centrale elementer; interne krav, eksterne krav og revisors krav. Hvis 

fastlæggelsen, grundarbejdet, er forkert, dækkes virksomhedens behov ikke. Er de centrale 

behovselementer gennemarbejdede og passende, vil virksomhedens behov i højere grad blive 

opfyldt. Valg af erklæringstypen vil da være forholdsvis smertefri. 

3.5 Problemstillingen:  

Den naturlige efterspørgsel på uafhængig kontrolsikring af udflyttet IT-aktivitet skabt af hhv. 

interne og eksterne forhold er, hvad erklæringsarbejdet skal forsøge at matche. Der bliver 

efterspurgt en lang række krav, før parternes behov er opfyldt; sammensætningen af disse krav, og 

                                                           
2 Füchsel, Lunden, Thomsen & Engelund, Revisors skriftlige erklæringer, s.26-27 
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ikke mindst vurderingen af, hvorvidt kravene opfyldes, afføder flere problemstillinger.  Behovet 

består af flere centrale elementer og skal ses i sammenhæng informationssikkerhed og risikoappetit. 

Markedet har i dag den opfattelse, at særligt én type erklæring har forrang; erklæringer udstedes 

med og uden sikkerhed, hvorfor erklæringer med sikkerhed bør foretrækkes, osv. Dette er 

grundlæggende forkert, idet hver enkel erklæring er etableret med et specifikt formål. 

Forudsætningen må være, at alle erklæringer har en værdi baseret på deres grundlæggende formål.  

Rent teoretisk forekommer adskillelsen simpel, men i praksis opstår en række problemstillinger. 

Det centrale udgangspunkt er virksomheden og identificering af det konkrete behov. 

Erklæringstypen skal reflektere virksomhedens behov, virksomhedens behov afhænger ikke af 

erklæringstypen.  

Det er forkert, at indblande persondata i en ISAE 3402-erklæring. Det gælder i øvrigt også, selvom 

konkurrenten måske har fået udstedt en ISAE 3402 med persondatakontroller. Markedet 

efterspørger ISAE 3402 fremfor ISAE 3000, også mht. persondata, så muligvis er efterspørgslen 

forkert, eller måske er det erklæringerne, som ikke matcher efterspørgslen. Kombinationen kan 

tillige være en mulighed. 

Virksomhedens behov er hyppigt nævnt i det ovenstående og vil være en platform for den videre 

analyse og diskussion. Første skridt på vejen er, at behandle og fastlægge virksomhedens behov. 

Denne proces indeholder flere centrale elementer, og de skal behandles grundigt for, at processen 

ender med det korrekte slutprodukt. Et slutprodukt i form af en erklæringstype designet med de 

underliggende kontroller, som matcher virksomhedens faktiske behov.  

Hovedproblemstillingen består i, at redegøre, behandle og analysere de centrale elementer med 

henblik på, at kunne fastlægge et faktisk behov. Det faktiske behov er ikke summen af 

virksomhedens behov, men udgør de behov, som erklæringsarbejdet som minimum skal afdække.  

Det faktiske behov er grundlaget for erklæringsarbejdet.   

Denne behandling videreføres til en diskussion omkring valg af erklæringstype og 

erklæringsafgivelse. Erklæringer med en grad af sikkerhed skal agere forsikring, for virksomheden 

og skabe tryghed for, at kontrolmiljøet hos serviceorganisationen dækker de aftalte forhold og 

matcher virksomhedens IT-sikkerhedsniveau. Når man taler forsikring, er der altid situationer, hvor 

forsikringen ikke dækker. En afgivet erklæring med høj grad af sikkerhed er ikke en undtagelse. 

Hvis erklæringen ikke omhandler periodisk revurdering af brugere, på trods af, at virksomheden 
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har et behov og en stor risiko forbundet hermed, så dækkes virksomhedens faktiske behov ikke. 

Graden af sikkerhed dækker kun erklæringsemnets formål og kontrolgrundlag.  

Formålet er helt lavpraktisk; en erklæring bestående af et kontrolgrundlag, som dækker 

virksomhedens faktiske behov. Det er yderst komplekst, at sammensætte et erklæringsemne, som 

dækker virksomhedens behov, herunder udfordringerne ved et bredt faktisk behov, som med 

fordel kan bringe flere erklæringstyper i spil. Hvad bringer fremtiden, og hvilke forslag kunne 

afhjælpe nutidens erklæringsafgivelse? Muligvis en kombination af erklæringerne. Afslutningsvist 

vil konsekvenserne ved valg af forkert erklæringstype, med udgangspunkt i virksomhedens behov, 

ligeledes blive behandlet.  

3.6 Problemformulering: 

Virksomhedens behov skaber fundamentet for valget af erklæringstype. Erklæringstypen skal 

dække virksomhedens behov. Såfremt erklæringen ikke dækker de ønskede behov, har 

identificeringen af behov været forkert, eller der har været valgt en erklæringstype. Der ikke 

reflekterede de identificerede behov. 

Cirklen herunder illustrerer erklæringsarbejdets cyklus. Behovet fastlægges som grundlag for 

erklæringstypen med det formål, at afdække det indledningsvist fastlagte behov.  

 

Figur 1: Behov og erklæringscyklus 

2) 
Erklæring

3) 
Formål/Resultat

1) Behov
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Problemformuleringen er udarbejdet med baggrund i ovenstående cyklus omkring 

behovsfastlæggelsen og hvordan denne opfyldes via erklæringer. Problemformuleringen er som 

følger:   

Hvilke centrale elementer indgår i behovsfastlæggelsen ved IT-erklæringer, og 
diskuter hvordan behovet kan opfyldes.  

Formålet skal være, at behandle de centrale elementer, som indgår i virksomhedens behov ved 

erklæringsarbejdet, og videreføre denne behandling til en egentlig behandling af, hvordan 

virksomhedens behov kan blive opfyldt. Eventuelt - og om muligt - må løsningsmodeller blive 

fremstillet hertil.   

Tilgangen er, at opdele problemformuleringen, og hensigten er en struktureret problemløsning og 

samtidig behandle essentielle underproblemstillinger, der bidrager med inputs til ovenstående 

problemformulering. Nedenfor er udarbejdet en struktureret problemløsningstilgang der vil være 

afspejlet direkte i problemformuleringen samt konklusionen.  

Til bestemmelse af de centrale elementer ved behovsfastlæggelsen må virksomhedens behov 

indledningsvist defineres.      

Hvilke parter involveres ved behovsfastlæggelsen?  Udgangspunktet vil være præsentation af det 

trepartsforhold, som typisk anvendes i erklæringsøjemed. Fokus må være på parternes indflydelse 

og eventuelle samspil. Parterne besidder forskellige krav, og denne forskellighed må behandles 

grundet den store påvirkning på opfyldelse af behovet.  

I umiddelbar forlængelse vil de centrale elementer i behovsfastlæggelsen blive defineret. Med 

respekt for omfanget vil fokus alene omhandle de centrale, men væsentligste elementer.  

Virksomhedens behov må konkretiseres, og ved at præcisere de essentielle behov fokuseres på 

værdiskabende elementer i den videre diskussion af hovedproblemformuleringen.   

Når de centrale elementer ved behovsfastlæggelse er klarlagt, vil det blive diskuteret hvorvidt 

erklæringer kan dække de behov virksomheden har. Temaer vil blandt andre være udfordringerne 

ved erklæringsarbejdet, samt hvorfor en uafhængig part kan opfylde behov ved at afgive erklæringer 

herom.   

For at forstå nutiden må man først forstå datiden, og hvordan virksomheder tidligere har fået 

opfyldt tilsvarende behov. I dag er de baseret på internationale erklæringsstandarder, men for 
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ganske få år siden eksisterede kun danske erklæringer. Grundlaget for ændringen i 

erklæringstyperne ligger i, at virksomhedernes behov har udviklet sig.   

Ved samme lejlighed er det vigtigt, at forstå processen og indholdet af selve erklæringsafgivelsen.  

Alle erklæringstyper er designede med specifikke erklæringsformål, hvorfor indholdet og særligt 

forskellene danner fundament for diskussion af, hvorvidt kun én erklæringstype kan være 

tilstrækkelig når virksomheders komplekse erklæringsbehov skal dækkes. 

Herefter må det være oplagt at diskutere, hvorvidt erklæringstyperne reelt opfylder centrale behov. 

Væsentlige elementer vil være virksomhedens situation, efterspørgslen og potentialet i nuværende 

erklæringstyper. Opfyldes behovet ikke, opstår en række konsekvenser, og disse behandles i 

umiddelbar forlængelse.   

Hvorvidt markedet har den ideelle sammensætning af erklæringstyper, eller om der med fordel 

kunne etableres endnu en erklæringssammensætning, vil afslutningsvist blive diskuteret. 

Udgangspunktet vil være en refleksion af ovenstående, som skal danne grundlag for eventuelle 

anbefalingsmuligheder.   
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4. Metode & Disposition 

4.1 Metode 

Den metodiske tilgang for det bedst mulige grundlag til besvarelse af problemstilling, herunder 

problemformulering, er anvendelse af kvalitativ dataindsamling. Formålet er, at indvie læser i, 

hvordan markedet behandler denne problemstilling i praksis.  

Det har ikke tilføjet megen værdi, at udarbejde kvantitative dataindsamlings metoder i form af 

spørgeskemaundersøgelser, kvantificering af interviewtyper, herunder individuelle eller 

fokusgruppe interviews. Der er indledningsvist lavet øvelser bestående af uformelle forespørgsler 

hos revisorer i flere forskellige revisionshuse omkring erklæringsarbejdet. Generelt har den 

indsamlede viden bekræftet tesen om, at kendskabet til IT-erklæringer er for svagt og flere kender 

blot til dem af navn, uden at kunne gå dybere i detaljerne.  

Metoden var grundlæggende, at skabe et fundament for virksomhed, serviceorganisation, revisor 

og andre relevante tiltænkte brugere. Formålet er, at lede læseren igennem et aktuelt emne inden 

for IT-erklæringerne. Emnet er ikke bare aktuelt fordi flere og flere flytter driftsaktiviteter ud, men 

også aktuelt fordi efterspørgslen og markedet er ved at stabilisere sig efter nye erklæringstyper 

erstattede gamle for nyligt.  

Den metodiske tilgang er, at bearbejde praktiske problemstillinger relateret til behovsfastlæggelsen 

og, hvor relevant, understøtte problemstillingen med teoretiske bearbejdelse heraf. Dvs. 

problemstillingen udspringer fra praksis, og understøttes af praktisk viden udmøntet i teorien. 

Hvorfor der ikke er tale om en teoretisk problemstilling, som praktiseres via dataindsamling. Den 

metodiske tilgang er opbygget på modsat vis. Praktisk problemstilling med praktisk behandling 

samt understøttende teoretisk viden.  

Metoden muliggør enestående emnebehandling. Formålet er, at skabe et indblik i problemstillingen 

og hvordan der i praksis arbejdes med koblingen mellem teori og praksis.  

4.2  Disposition 

Dispositionen følger nedenstående illustration i højere grad og er bygget med henvisning til de 

respektive kapitler.  
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Med udgangspunkt i en motivation for udarbejdelsen og en introduktion til emnets aktualitet, 

videretages læseren til den problemstilling der skal tages hånd om. Problemstillingen består i, at 

definere virksomhedens behov og diskutere hvorvidt disse afdækkes eller ej. Hvorfor tragten er 

brugt til, at illustrere virksomhedens faktiske behov, som består af en lang række inputs, herunder 

interne krav, eksterne krav og revisors krav, som værende de centrale elementer og involverede 

parter i behovsfastlæggelsen.  

Tragtens output er vist som virksomhedens behov. Dermed ikke sagt, at man har defineret 

virksomhedens behov, da virksomheder har forskellige behovssituationer. Hensigten er, at læser 

opnår en forståelse for den bagvedliggende proces der igangsættes forud for valget af 

erklæringstypen.  

Denne viden videreføres til kapitel 9, 10, 11 og 12 som behandler hhv. behovet for IT-erklæringer, 

hvordan udviklingen har fundet sted, hvordan erklæringer afgives, samt valget mellem 

erklæringerne. Særligt kapitel 12 vil diskutere forskellen erklæringerne iblandt og skal vise hvorfor 

ingen erklæringer har forrang.  

Hvilket fortsættes i en diskussion omkring opfyldelse af virksomhedens behov, jf. cirklen for 

erklæringsarbejdet og særligt kombinationen mellem led, formål og behov. Denne diskussion vil 

endvidere danne grundlag for en behandling af om hvorvidt vi mangler erklæringstyper i kapitel 

14. Sidste kapitel forinden konklusionen vil fremlægge en anbefalet løsning på nutidens 

erklæringsarbejde, og bidrage med forslag til hvordan virksomhedens behov afspejles i valg af 

erklæringstype, så det faktiske behov opfyldes.  

Konklusion vil opsummere hovedpunkter og resultater.  

5. Afgrænsning 

Fokus er udelukkende IT-erklæringer. Formålet vil være, at præcisere og behandle virksomhedens 

behov ved IT-erklæringer, hvorfor det ikke er meningsgivende at inddrage ikke-relevante 

erklæringer.  

IT-erklæringer afgives med hjemmel i revisionsstandarder, herunder International Standards on 

Assurance Engagements(ISAE)3;4 samt International Standards on Auditing(ISA)5. Sidstnævnte 

                                                           
3 ISAE 3402 
4 ISAE 3000 
5 https://www.iaasb.org/clarity-center/clarified-standards 
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indeholder en stribe af revisionsstandarder med henblik på regnskabsaflæggelsen og 

revisionsstandarder vil blive inddraget et i relevant omfang. 

Udover ISAE og ISA standarder vil fokus tillige være på International Standard on Related Services 

(ISRS)6, ej at forveksle med International Financial Reporting Standards (IFRS)7. Der er en 

væsentlig forskel.  

Ved at koncentrere arbejdet primært omkring ISAE hhv. 3402 og 3000 samt ISRS 4400 med 

eventuelle tillæg og gråzoner imellem, vil afgrænsningen skabe mulighed for dybere behandling af 

kerneproblemstillingen vedrørende virksomhedens behov ved erklæringsafgivelse.  

Til identifikations og vurderingsformål, for så vidt angår elementerne i behovsfastlæggelsen 

vedrørende IT-erklæringer, anbefales det, at inddrage en flerdimensionel belysning af 

problemstillingen bestående af virksomhedens, serviceorganisationens og revisors perspektiver. 

Dette trepartsforhold er grundlægger for behovsfastlæggelse og har en stærk korrelation til de 

førnævnte interne krav, eksterne krav og revisors krav.  

Umiddelbart behandles behovet på ledelsesniveau og rapporteringsniveau mellem partsforholdet 

og erklæringsafgiver. Der vil ikke være fokus på egentlig gennemgang på kontrolniveau. Dog vil 

der være meningsgivende tilfælde, hvor praktiske eksempler inddrages.  

Der vil ikke være fokus på konstaterede kontrolsvagheder og rapportering heraf. Dvs. test af design, 

test af effektivitet, observationer, herunder risikobeskrivelse og den klassiske prioritering fra et til 

tre. Det er et interessant emne, men et emne for sig. For interessens skyld må det nævnes, at den 

akkumulerede sum af observationer eller kontrolafvigelser er afgørende for erklæringens 

konklusion samt potentielle forbehold.  

Ydermere fokuseres der kun på udflyttet aktivitet hos serviceorganisation. Dvs. interne kontroller 

placeret hos virksomheden vil ikke blive behandlet. Der er kun fokus på den del af kontrolmiljøet, 

som er placeret hos serviceorganisation. Det er også udelukkende dette miljø, der er omfattet i 

erklæringsarbejdet.   

 

                                                           
6 ISRS 4400 
7 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs 
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6. Hvad er virksomhedens behov? 

6.1 Behovet.  

Dagens behov i den enkelte virksomhed er anderledes end det var i går. Behovet er 

situationsbestemt fra virksomhed til virksomhed og er en flydende størrelse. Behovet udvikles i 

takt med omverdenens udvikling, herunder risikovurdering og afstemningen mellem sikkerhed og 

risiko.  

Virksomheder skal løbende være på forkant med et kraftigt udviklende behov for ikke, at falde 

bagud og ende op med kortsigtede brandslukningsøvelser, frem for at tænke strategisk. Cyber 

Security8 og persondatalovgivningen9 er i skrivende stund to meget store fokusområder 

virksomheder bestræber sig på, at være på forkant med. Konsekvenserne er simpelthen for store 

ved at udskyde problemstillingen til det måske går galt.   

 Stigende behov for tredjepartstryghed. 

Et udviklende risikobillede medfører en række supplerende konsekvenser. Fokus er, som nævnt 

indledningsvist, på de aktiviteter virksomhederne har placeret ude af huset.  Risikoen forsvinder 

ikke ved, at flytte aktiviteten ud. I nogle tilfælde vil den blive reduceret, idet serviceorganisationen 

besidder bedre kendskab til håndtering af eks. personfølsom data og har højere ekspertise end 

virksomheden selv.   

Virksomheder udflytter i større grad IT-aktivitetsfunktioner: "Omkring hver anden danske virksomhed, 

46 pct., har prøvet kræfter med at outsource dele af virksomhedens it-drift"10. For få år siden flyttede man ikke 

kerneaktivitetsfunktioner ud, for at fastholde den operationelle berøring med kernefunktionerne 

under eget tag. I dag er det normalen, at flytte funktioner ud af huset, herunder kernefunktioner. 

Det kan skyldes forretningsmæssige eller økonomiske overvejelser.  

Det har aldrig været muligt, at skubbe ansvaret for kontrolmiljøet ud af huset. Ansvaret beholder 

virksomheden selv. Virksomheden varetager ikke den operationelle del i så høj grad som før, men 

                                                           
8 https://home.kpmg.com/dk/en/home/services/advisory/risk-consulting/it-advisory-services/cyber-
security.html 
9 Persondataloven 
10 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/93596/artikel.html?hl=YToxOntpOjA7czo2OiJWYWxjb24iO30, 
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virksomheden har et behov for at vide sikkerheden er på et forventeligt niveau og at driften 

fortsætter, herunder at man overholder gældende lovgivning.  

6.1.1.1 Regulatoriske krav 

Stigende krav for at imødegå den store globale udvikling presser organisationer som aldrig før. Der 

skal investeres store summer i IT-sikkerhed for, at følge med de opstillede krav i lovgivningen. Det 

gælder ikke blot internt, men også ved udflytning af processer og IT-systemer. At overholde 

lovgivning på anden matrikel end ens egen kan være vanskelig, hvorfor erklæringer kan dække dette 

behov ved hjælp af passende erklæringstyper og den rigtige kontrolsammensætning. 

6.2 Erklæring fra tredjepart 

Erklæring fra tredjepart, typisk fra en revisor, tilføjer endnu en behovsdimension. Revisor skal 

afgive erklæring ud fra en række regler, krav, bekendtgørelser, love og standarder for en ensartet 

erklæringsafgivelse. Dvs. revisor har et behov for, at kunne identificere og vurdere risici som har 

en væsentlig påvirkning, både på fejlinformation, men sågar også på regnskabsaflæggelsen.  

En uafhængig gennemgang af kritiske IT- og forretningskontroller kan hjælpe virksomheder med, 

at identificere og kontrollere sine risici. I markedet findes en række erklæringsløsninger med 

formålet at hjælpe organisationerne med, at få uafhængig gennemgang af IT-kontrolmiljøet, 

systemer og forretningsprocesser. ISAE 3402 og ISAE 3000 er begge erklæringer med sikkerhed. 

ISRS 4400 er uden sikkerhed og med formålet at hjælpe og rapportere omkring overholdelse af 

lovkrav, specifikationer eller kontrakter.  

Formålet ved en erklæring er, at få udstedt en dokumenteret rapport med:  

- Beskrivelse af IT-kontroller.  

- Vurdering af kontrollernes design. 

- Vurdering af kontrollernes implementering. 

Eventuel vurdering af kontrollernes effektivitet.11  

Det er essentielt for slutproduktet, at processen bliver planlagt i samarbejde med organisationen. 

Dvs. indledningsvist opnå enighed omkring in-scope kontroller og kontrolmål. Herudover skal 

tredjepart teste procedurer for test af design og hvor det er relevant skal kontrollernes effektivitet 

tests. Det er vigtigt, at kommunikere observationer, forbedringsområder og anbefalinger til 

                                                           
11 Füchsel, Lunden, Thomsen & Engelund, Revisors skriftlige erklæringer, s 44-46 
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organisationen løbende. Selve rapporteringen foregår på baggrund af testarbejdet vedrørende 

design og effektivitet. 

6.3 Forskellige behovssituationer 

Behovet er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvorfor der er etableret forskellige 

erklæringstyper til at afdække disse situation. Herunder er en kort redegørelse for potentielle 

behovssituationer.   

- Hvis man ønsker, at få udført en lang række arbejdshandlinger i forbindelse med 

eksempelvis flytning fra serviceorganisation til anden serviceorganisation vil en ISRS 4400 

erklæring uden sikkerhed kunne afdække behovet.  

- Type 1 erklæringer foretrækkes ved implementering af nye systemer for at få belyst selve 

implementeringen. Når systemet har været implementeret i mere end seks måneder eller i 

forbindelse med regnskabsafslutning vælges en type 2, som til forskel tester kontrollernes 

effektivitet i en defineret tidsperiode.  

Det er essentielt indledningsvist, at fastlægge virksomhedens behov og identificere hvem, besidder 

ansvaret for behovet opfyldes og informationssikkerheden overholdes. Det kan eksemplificeres 

med følgende bemærkning: "Statsrevisorerne finder det væsentligt, at Finansministeriet præciserer ansvaret for 

tilsynet med it-sikkerheden for de it-systemer, som drives af Statens It."12 Ydermere er følgende bemærkning 

noteret: "Statsrevisorerne bemærker, at statslige myndigheder generelt kan outsource it-driften til eksterne it-

leverandører, men ikke ansvaret for it-sikkerheden. "13 

 

                                                           
12 Rigsrevisionens beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører afgivet til Folketinget med 
Statsrevisorernes bemærkninger, 5/2016, (Statsrevisorernes bemærkning). 
13 Ibid. 
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7. Involverede parter i behovsfastlæggelse. 

7.1 Indledning 

IT-erklæringer har hjemmel primært i revisorloven14, herunder etiske regler samt begrebsrammen15 

og de internationale standarder. På den baggrund er der en række centrale elementer i 

erklæringsarbejdet, som kræver overensstemmelse med lovgrundlaget.  

Dette afsnit analyserer det typiske partsforhold. Partsforholdet består af ansvarlig part, tiltænkte 

brugere og serviceorganisationen. Såfremt erklæringsarbejdet kun tiltænkes internt brug kan 

topartsforholdet komme i spil mellem henholdsvis den ansvarlig part og serviceorganisation, hvor 

tiltænkt bruger indgår som en del af den ansvarlige part.  

7.2 Ansvarlig part 

Virksomheden selv består af den ansvarlige part, eller hvervgiver om man vil. Den ansvarlige part 

beder revisor afgive erklæring. Erklæringsemnet, dvs. substansen og procesbeskrivelser er 

virksomhedens ansvar. Revisor hjælper via erklæringsarbejdet med at leve op til dette ansvar. Det 

er den ansvarlige parts ansvar, at sikre et godt erklæringsemne med substantielt indhold, som kan 

afdække virksomhedens IT-erklæringsbehov. 16 

Erklæringsemnet og det substantielle indhold kan antage mange former, blandt andet finansiel 

karakter, ikke-finansiel karakter, fysisk sikkerhed, adfærd samt systemer og processer mv.17 

Den ansvarlige part, dvs. virksomhedens selv, skal stå til regnskab overfor revisor og assistere 

revisor i bedst mulige omfang. Herunder er fremlagt en række betingelser, som revisor kræver og 

skal have stillet til rådighed førend erklæring kan afgives.  

Et erklæringsemne skal kunne identificeres, vurderes og måles konsistent efter de identificerede 

kriterier og have en form, så det er muligt at indhente tilstrækkeligt og egnet bevis, der understøtter 

revisors konklusion. 18 

                                                           
14 Revisorloven 
15 Erklæringsbekendtgørelsen 
16 Füchsel, Lunden, Thomsen & Engelund, Revisors skriftlige erklæringer, s. 37 
17 Eilifsen, A., Messier, Jr, William F., Glover, Steven M. & Douglas F. Prawitt (2010, 2. Udgave), Auditing & 
Assurance Services, s. 18 
18 Füchsel, Lunden, Thomsen & Engelund, Revisors skriftlige erklæringer, s 56 
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Egnede kriterier er en forudsætning for relativt konsistente vurderinger af et erklæringsemne i 

forbindelse med en professionel vurdering.  Uden fastlagte kriterier, som ansvarlig part og tiltænkte 

brugere har adgang til vil konklusionen være fortolkningsbar og i praksis ubrugelig.  

Det er den ansvarlige parts ansvar, at revisor kan vurdere, om kriterierne for en erklæringsopgave 

med sikkerhed er egnede i forhold til følgende karakteristika: 

- Relevans: Relevante kriterier bidrager til konklusioner, der understøtter 

beslutningsprocessen hos de tiltænkte brugere 

- Pålidelighed: Pålidelige kriterier resulterer i rimeligt konsistent vurdering eller måling af 

erklæringsemnet. I praksis betyder det, at anden revisor med samme kvalifikationer skal 

under samme omstændigheder kunne frembringe samme konklusion.  

- Neutralitet: Neutrale kriterier bidrager til konklusioner, der er fri for præferencer. 

- Forståelighed: Forståelige kriterier bidrager til konklusioner, som er til at forstå, og som 

ikke kan fortolkes væsentligt forskelligt (Eksempelvis indskriver man 'Ingen konstaterede 

afvigelser konstateret). 19 

Revisors baseren på egne forventninger udgør ikke egnede kriterier ved vurdering af 

erklæringsemne i henhold til begrebsrammen. Imidlertid er det en faglig vurdering, om ovennævnte 

karakteristika er opfyldt, og med hvilken vægt de skal indgå. Egnede kriterier kan være "best practice" 

eller specifikt udviklede. Best practice kriterier er indarbejdet i love og bekendtgørelser eller udgivet 

af ekspertorganisationer såsom FSR20. Specifikt udviklede kriterier er dem, som er fastlagt til brug 

for opgavens mål.  

Revisor må tage højde for, om kriterierne har generel eller specifik karakter udviklet til erklæringen. 

Det er endvidere vigtigt, at disse er tilgængelige for de tiltænkte brugere for at give mulighed, for 

at forstå, hvordan erklæringsemnet er vurderet. Samtidig må de også være tilgængelige for den 

ansvarlige part, som udarbejder erklæringsemnet. Dvs. procesbeskrivelserne skal være tilgængelige 

imens erklæringen udarbejdes. Procesbeskrivelserne må ikke udvikles på bagkant.  

Kriterierne kan være tilgængelige for brugerne ved at være offentligt tilgængelige. Love, 

bekendtgørelser, standarder og vejledninger er offentligt tilgængelige. Kriterierne kan også være 

tilgængelige alene for bestemte tiltænkte brugere ved eksempelvis kontraktbetingelser eller kriterier 

udstedt af eksempelvis FSR, men når de identificerede kriterier kun er tilgængelige for specifikke 

                                                           
19 Füchsel, Lunden, Thomsen & Engelund, Revisors skriftlige erklæringer, s.57 
20 http://www.fsr.dk/Om%20os 
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tiltænkte brugere eller bestemt til specifikt formål, er brugen af erklæring begrænset til dette 

specifikke formål.   

7.3 Tiltænkte brugere 

Erklæringsindholdet er tiltænkt modtagere af erklæringen. Modtagere med arbejdsbetinget behov 

og adgangen må begrænses til de tiltænkte brugere.21 De tiltænkte brugere defineres som værende 

dem, hvis beslutninger må forventes at blive påvirket af udtalelsen eller erklæringen. De parter som 

antagelsesvist påvirkes af erklæringsarbejdets slutprodukt kan være personer, virksomheder og 

offentlige myndigheder. 

I praksis underskrives erklæringen af revisor og virksomheden selv. Så snart erklæringen er 

underskrevet stopper revisors arbejde. Det er altså ikke revisors ansvar, at viderebringe erklæringen 

til virksomhedens tiltænkte brugere. Det er alene virksomhedens ansvar. Revisor skal ikke ind og 

vurdere, hvilke relevante brugere som erklæringen er tiltænkt til. Dog gør revisor sig den ulejlighed, 

i erklæringen at indarbejde et vejledende afsnit omkring 'Intended Users and Purpose', hvori revisor 

påpeger, at erklæringen kun bør være tiltænkt dem, som benytter sig af servicen der erklæres 

omkring, herunder deres revisorer. Ydermere nævnes, at erklæringen kan henvendes til parter som 

har tilstrækkelig forståelse og interesse for erklæringen, herunder virksomhedens ordinære revisor, 

som skal efterleve henholdsvis ISA 40222 og ISA 31523.  

Virksomheden kan vælge, at publicere erklæringen internt i virksomheden, hvis det er relevant. 

Virksomheden kan sågar vælge, at offentliggøre erklæringen, hvis dette ønskes. Såfremt det 

overvejes, at offentliggøre en erklæring bør modargumenterne relativt hurtigt løbe op, idet 

erklæringen indeholder beskrivelse af generelle IT-kontroller for en given service, samt hvordan 

kontroldesignet er relateret til kontrolobjektiverne. At røbe den slags forretningskritisk information 

vil reducere virksomhedens konkurrencemæssige fordel. For uddybning henvises til bilagene i 

afsnit 17.1, som omhandler relevante tiltænkte brugere ved erklæringsafgivelsen.   

 Virksomheden selv 

Erklæringens tiltænkte brugere er i teorien alle, men en af de primære brugere er virksomheden 

selv.  Virksomhedens tiltænkte formål med erklæringen er overholdelse af interne krav, dvs. sikring 

                                                           
21 Füchsel, Lunden, Thomsen & Engelund, Revisors skriftlige erklæringer, s. 36 
22 ISA 402 
23 ISA 315 
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af leverede systemer og at ydelser er effektive og har opfyldt aftalen mellem virksomhed og 

serviceorganisation. Uddybes i kapitel 13.  

 Virksomhedens revisor 

Foruden den ansvarlige part, de tiltænkte brugere, er virksomhedens revisor det tredje centrale 

element vedrørende involverede parter for behovsfastlæggelsen. Revisors primære 

revisionsværktøjer er revisorloven samt revisionsstandarderne. Ved erklæringsopgaver er 

revisionsmæssige overvejelser relevante for især ISA 315, 402 og evt. 33024. 

For så vidt angår revisionsstandarden ISA 315, med formålet for revisor at identificere og vurdere 

risici for væsentlig fejlinformation på regnskabsniveau og revisionsmålsniveau, henvises til 

nedenstående afsnit vedrørende ISA 315, hvor standarden analyseres og behandles dybdegående. 

En anden relevant revisionsmæssig overvejelse brugervirksomhedens revisor skal benytte sig af er 

ISA 402. Denne revisionsstandard indeholder retningslinjer for revisors ageren, når væsentlige 

aktiviteter med påvirkning for regnskabsaflæggelsen udflyttes til serviceleverandør, dvs. om 

hvorvidt revisor kan indhente erklæring. Det er i serviceorganisationens interesse, at kunne udstede 

en erklæring, som dækker revisors behov, idet det mindsker risikoen for, at stå til rådighed for 

kundernes revisorer, der hver især ønsker specifik gennemgang af aktivitetens væsentlighed.   

Standarden indeholder ligeledes en vurdering af, hvorvidt udflyttede IT-aktiviteter ydelser eller 

aktiviteter er relevante for revisionen af årsregnskabet, dvs. driftstransaktioner med væsentlig 

betydning eller selve drift, udvikling og vedligeholdelse af økonomi- eller finanssystemer.  

330 standarden fastsætter retningslinjer for revisors ageren på vurderede risici. Hvor kritisk er den 

revisionsmæssige risiko og muligheden for, at reducere risikoen ved kompenserende handlinger 

eller kontroller til et tilfredsstillende niveau. Uddybes i afsnit 8.4.3. 

7.4 Serviceorganisationen 

Virksomhederne har indset fordele ved at udflytte IT-aktiviteter, måske via en erkendelse om at 

man ikke kan være eksperter på alle områder og eksterne løsninger kan øge sikkerheden.  

Serviceorganisationens rolle består i, at drifte den IT-aktivitet der er udflyttet til 

serviceorganisationen. Driftens omfang er forskellig, eksempler kan være fysisk og logisk sikkerhed. 

                                                           
24 ISA 330 
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I kontrakten mellem virksomhed og serviceorganisation står beskrevet de krav 

serviceorganisationen skal overholde. En omfangsrig kontrakt medfører gerne en fornuftig pris, 

men øger tillige forventningerne til kontraktuel overholdelse og udført arbejde. Erklæring fra 

uafhængig part bevidner hvorvidt serviceorganisationen overholder de aftalte handlinger.   

Som serviceorganisation er der stor fordel i dels at være ISO certificeret25, men det er også en klar 

fordel, at kunne fremvise en erklæring overfor nuværende og potentielle kunder. At 

serviceorganisationen kan fremvise en RS341126 og nu ISAE 3402/3000, samt et godt ry i markedet 

fra nuværende kunder er vigtigt for optag af nye kunder. Omdømmet opnår man kun ved at yde 

en høj oppetid, god servicering og et højt sikkerhedsniveau. Vigtigt er, at man højner 

troværdigheden ved, at få det på skrift fra ekstern part.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 ISO 27001 
26 http://www.revi-it.dk/farvel-til-revisionsstandard-3411/ 
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8. Centrale elementer i behovsfastlæggelsen 

8.1 Indledning 

De involverede parter, bestående af henholdsvis ansvarlig part, tiltænkt bruger og revisor, er 

behandlet i ovenstående afsnit, må identificere behovet inden uafhængig part påbegynder 

erklæringsarbejdet.  

Hensigten er behandling af involverede parters indflydelse på erklæringen som slutprodukt via 

behovsfastlæggelsen. Behovsfastlæggelsen består af tre centrale elementer, jf. problemstillingen, 

hvor disse elementer udspringer fra involverede parter og ønsker hver især at få dækket sit behov. 

Virksomhed ønsker driftstryghed og at lovgivningen overholdes. Revisor ønsker et tilstrækkeligt 

revisionsbevis.   

8.2 Første centrale element: Interne Krav 

Idet virksomheder udflytter IT-aktivitet til serviceorganisation forsvinder ansvaret ikke fra 

virksomheden. Ansvaret vil altid påhvile altid virksomheden selv. 

Det kunne friste, at udflytte svage dele af sin IT-drift til serviceorganisation. I tilfælde hvor man 

forsøger, at skubbe et dårligt IT-miljø med svage kontroller til ekstern part opnår man sjældent et 

godt resultat. Det er besværligt, at skubbe et dårligt IT-system ud og forvente der kommer styr på 

det øjeblikkeligt. Hellere kan det anbefales, at plukke lavt hængende frugter og få skabt en 

nogenlunde IT-platform inden den udflyttes, for derved, at have et bedre basisgrundlag at arbejde 

ud fra. Endvidere vil det være vanskeligt for revisor, at afgive blank erklæring i en sådan situation.  

 Efterlevelse af kontraktuelle aftaler.  

Der eksisterer en naturlig interesse hos virksomheden for om hvorvidt hvad informationen 

videregivet af en serviceorganisation reelt set er troværdigt, hvordan det går den udflyttede aktivitet, 

om hvorvidt serverne er online osv. Der er udarbejdet en kontrakt med velbeskrevne 

aktivitetsområder, som skal varetages af serviceorganisationen og det er vigtigt, at have klare 

retningslinjer for hvad serviceorganisationen og hvad virksomheden selv skal foretage sig. Såfremt 

kontrakten ikke indeholder aftale om test af genetablering, foretages denne test som oftest ikke. 

Virksomheder som har udflyttet hele sin backup og storage antager ofte, at for den pris der betales 

for backup-relaterede aktiviteter, testes backuppens læsbarhed vel også? På trods af manglende 
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kontraktuel aftale, eksisterer forventningen om genetableringen tydeligt, men i praksis er det en 

gråzone. I bedste fald kan erklæringens kontrolgrundlag bestå af kontrol af genetablering, og revisor 

fejler kontrollen over for serviceorganisationen med en konklusionskommentar om, at intet er 

aftalt. Virksomheden udarbejder derefter hurtigt et tillæg til kontrakten om genetablering og får 

derigennem dækket sit åbenlyse behov. Den eksisterende proces kan gøres mere effektiv ved at 

udvise rettidig omhu ved grundigere aftaler.  

 Driftstryghed 

Igennem erklæringsarbejdet får virksomheden belyst om hvorvidt serviceorganisationen har styr 

på processerne, men ligeså vigtigt; om de er skrevet ned, så der arbejdes struktureret, og platformen 

dermed er standardiseret. Derved vil medarbejderne kende eller kunne slå procedurebeskrivelserne 

op, hvormed alle ved hvad de skal gøre - også i tilfælde af sygdom og ferie.  

Generelt set er en erklæring en konkurrencemæssig fordel, idet markedet efterspørger om man har 

en erklæring, og gerne med sikkerhed.  

Dybest set er en erklæring et stykke papir på, at serviceorganisationen eller datacentret har styr på 

tingene. Det tiltrækker kunder via et troværdigt stykke arbejde hvad angår datasikkerhed og 

datatilgængelighed.  

Men det højner også seriøsiteten for den ansvarlige part, som stadigvæk er virksomheden selv. Kan 

virksomheden ikke fremvise erklæring, mister virksomheden kunder. Fremviser virksomheden en 

erklæring med mange kontrolsvagheder, eller måske et forbehold, mister virksomheden også 

kunder.   

I praksis arbejder man hen mod en modnings fase, som udføres inden det egentlige 

erklæringsarbejde starter. Øvelsen er, at gå igennem de interne kontroller, afvigelser og 

dokumentation med det formål, at se hvordan det hele ser ud.  Øvelsen skal forebygge en plettet 

erklæring. Oftest udstedes en type 1 først, da denne lettere undgår forbehold og herefter, dog senere 

end 6 måneder, fra implementering udstedes en type 2.   

Begrebet "one size does not fit all"27 anvendes flittigt i praksis, hvor der tales om grad af kompleksitet 

i den operationelle del og organisationens sammensætning, herunder hhv. centralisering eller 

decentralisering, og graden af udflyttede aktiviteter, status på interne kontroller og hvordan der 

                                                           
27 http://www.thefreedictionary.com/one-size-fits-all 
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dokumenteres. Alt påvirker det faktiske behov, herunder også prisen for erklæringen. En type 1 

erklæring ligger gerne i en prisklasse 20-35 % under type 2 erklæringen. Hvis det er første gang 

erklæringen skal afgives, vælger man typisk, at dække seks måneder, da dette er den mindste 

erklæringsperiode, dog med undtagelse af nyligt implementerede systemer. Her kan perioden være 

kortere.  

8.3 Andet centrale element: Eksterne krav 

Det må specificeres, at der både er lovgivningsbehov samt krav vedrørende revisors skriftlige 

erklæringer, dvs. love og regler primært med lovhjemmel i revisorloven, begrebsrammen og de 

internationale erklæringsstandarder.  

 Lovgivning 

Den globale udvikling sætter pres på virksomhedernes kontrolmiljø med effektive kontroller 

compliance kræver overholdelse af både national og EU lovgivning, i tillæg til diverse internationale 

aftaler 

Særligt persondatalovgivningen er aktuelt pt. Den vedrører kravene til databehandling af 

personhenførbar data og formalia herom. Karakteriseres data som værende personfølsomme, 

skærpes kravene vedrørende sikkerhedsforanstaltninger yderligere. Der er stort fokus herpå 

grundet persondataforordningens ikrafttrædelse i maj 201828, hvorfor mange virksomheder søger 

rådgivning for hvordan forordningen påvirker virksomhedens ansvar både internt, men også for så 

vidt angår den udflyttede IT. Bødestørrelserne afgøres af regnskabets toplinje og har en så stor 

påvirkning, at mange virksomheder har dette emne meget højt på dagsordenen.     

Der er i praksis stor debat om, hvornår persondata er personfølsomt. Adgang til et telefonnummer 

er ikke følsomt, et CPR nummer er følsomt, men hvad med et medlemsnummer til det lokale 

supermarked? Medlemsnummeret kan give adgang til både adresse, telefonnummer og i værste fald 

også et CPR nummer, hvis kundeservice taler over sig. I praksis er personfølsomme oplysninger 

karakteriseret ved eksempelvis, at vedrøre politisk overbevisning, religion, etnisk oprindelse mv.  

                                                           
28 http://www.plesner.com/insights/artikler/2016/06/ny-tjekliste-fra-datatilsynet-om-
persondataforordningen?sc_lang=da-DK 
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 Sikkerhedskrav 

Sikkerhedsforanstaltningerne omhandler forhold vedrørende kommunikation mellem 

serviceorganisation og virksomhed, adgang, anvendelse opbevaring og behandling samt 

destruktion af personfølsomme oplysninger. I praksis henvises til serviceorganisationens politikker, 

procedurer og retningslinjer når virksomheden stiller spørgsmålstegn herved. Såfremt behovet er 

af nogenlunde karakter eller derover, ønsker virksomheden at modtage erklæring på, at persondata, 

herunder personfølsomt data, behandles korrekt. Revisors udtalelse skal indeholde om hvorvidt 

kontrollerne er hensigtsmæssigt tilrettelagt og implementeret i overensstemmelse med 

persondatalovens krav og om de i øvrigt er effektive.  

Sikkerhedsforanstaltningernes krav vedrørende IT-sikkerheden kan eksempelvis være procedure 

og kontrol for brugeradministration og opsætning af password, genetablering af backupdata samt 

adfærdstræning, blandt mange andre. 

 Krav til økonomi- og finanssystemer 

Økonomi- og finanssystemer kræver særlig opmærksomhed omkring bogføringslovens regler29;30, 

herunder hvordan og hvor længe regnskabsdata skal opbevares i Danmark. Bogføringsloven stiller 

krav til bogføring, beskrivelse af bogføringssystem og dokumentation samt opbevaring af 

regnskabsmateriale. Ved udflytning er forholdene omkring opbevaring af regnskabsmateriale 

særligt i fokus. Bogføringslovens §§10-13 har opstillet krav til tilfredsstillende opbevaring af 

regnskabsmateriale. Der er intet krav om valg af medie, men blot, at opbevaringen sker på 

betryggende vis; herunder at opbevaringen skal kunne fremfindes i hele opbevaringsperioden, dvs. 

oftest fem år samt igangværende regnskabsår.    

Det kan nævnes, at reglerne er ens såfremt opbevaringen sker i Skandinavien, men sker 

opbevaringen andetsteds kræves dispensation fra Erhvervsstyrelsen. Dvs. har man placeret servere, 

vedligeholdelse, backup og opbevaring af bogføringsmateriale i Polen, fordi moderselskabet er 

placeret her, kræves en dispensation ifølge den danske bogføringslov. Det kan let blive en 

udfordring, når data datacentret som led i replikation flytter data mellem to eller flere lande af 

forretningsbestemte årsager, men det er fortsat virksomhedens ansvar, at vide hvor data befinder 

sig.  

                                                           
29 Bogføringsloven §§10-13 
30 Ibid, § 14 



Side 33 af 87 
 

8.3.3.1 Eksterne forventninger 

Herudover indeholder virksomhedens behov endvidere en mere strategisk karakter, hvor man 

bestræber sig på, at modtage rapportering uden forbehold eller kritiske observationer.   

En fraktion af de tiltænkte brugere, virksomhedens kunder, kan efterspørge og stille krav for en 

erklæring. Kravet kan være, at uden erklæring eller hvis erklæringen er med forbehold, kan 

forretning ikke etableres.  

At kunne fremvise rapportering på virksomhedens udflyttede IT-drift er en konkurrencemæssig 

fordel. Lad os forestille os et duopolistisk marked med to identiske virksomheder med en identisk 

service. Hvor forskellen alene er, at den ene virksomhed kan fremvise en erklæring. Det kan den 

anden virksomhed ikke. Hvorfor fravælger man en erklæring? Måske er det vurderet, at nuværende 

design ikke kan medføre en blank erklæring, måske fordi erklæringen er for omkostningstung eller 

måske fordi man ikke kan se formålet I en erklæring. Virksomheder, især finansielle virksomheder 

og det offentlige, vil som oftest fravælge virksomheden uden udarbejdet erklæring.  

Overvej situationen, hvor man som udefrakommende ønsker, at etablere forretning med 

virksomheden grundet et unikt produkt med store fordele mv. Men hvor man ikke ved eller kan få 

dokumenteret hvordan virksomheden overholder lovgivning, hvordan driftens stabilitet er og 

hvorvidt der er styr på adgangsstyringen.  

Det er et naturligt krav for kunden, at ønske dokumentation herfor i form af en erklæring. Hvis 

ikke må kunden vælge virksomhedens modpart. Det kan derfor hurtigt blive kritisk, at spare 

erklæringskronerne væk sammenholdt med bortløbende kunder.  

At modtage en erklæring er ikke altid positivt. Såfremt erklæringen er udstedt med forbehold 

betyder det, at inden for erklæringsemnet forefindes der væsentlige fejl og mangler vedrørende 

design og implementering samt muligvis også kontrol effektiviteten. 

I praksis er der stor forskel på, hvornår der udløses et forbehold. Hvorfor det er yderst vanskeligt, 

at vurdere erklæringerne grundet deres ugennemsigtige sammenligningsgrundlag for så vidt angår 

hvornår der udløses forbehold. I tilfælde med forbehold vil kunden sandsynligvis føle sig fristet til 

at vælge modparten. Hvorfor det at få udarbejdet en erklæring, ikke altid er lig et kvalitetsstempel, 

tværtimod. 
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8.4 Tredje centrale element: Revisors krav 

Et revisionsbehov er hvad revisor søger, at afdække via erklæringen. Erklæringens indhold bør 

indebære relevante kontroller for revisionen og gerne være dækkende for et tilstrækkeligt 

revisionsbevis for erklæringsemnet, for dermed, at revisor ikke skal foretage yderligere 

revisionshandlinger, end at vurdere og basere sin revision på erklæringens konklusion.  

Det kan let blive forvirrende og kompliceret når revisor omtales i erklæringsøjemed. Hvorfor det 

indledningsvist må præciseres, at der er en revisor på begge sider af bordet. På den ene side findes 

erklæringsafgiver, som ved hjælp af blandt andet internationale erklæringsstandarder (ISAE) afgiver 

erklæringer til brug for erklæringsmodtager. Erklæringsmodtager sidder på den anden side af bordet 

og er revisor for den virksomhed for, at udflyttet IT-aktivitet. Revisor som erklæringsmodtager skal 

som led i sin revision med udgangspunkt i revisionsstandarder, og særligt ISA 31531, kunne 

identificere og vurdere risici for væsentlig fejlinformation via en forståelse for virksomheden og 

dens omgivelser. Revisor kan selv udføre revision hos serviceorganisation, men som oftest 

afdækkes revisors revisionsområder, som er outsourcet til serviceorganisation, via erklæringer.   

Inden virksomhedens revisor kan basere sig på erklæringsafgivelse, skal en række 

grundforudsætninger vedrørende revision være på plads. Disse grundforudsætninger er som følger:  

 Offentlighedens tillidsrepræsentant 

Erklæringer med sikkerhed kræver en tillidsrepræsentant. Revisor er offentlighedens 

tillidsrepræsentant jf. revisorlovens §16. Dette studie behandler ikke hvor revisors loyalitet er 

placeret og om revisor reelt er tillidsfuld, grundet de klare interessekonflikter der opstår ved 

erklæringsarbejdet og revision generelt.  

Hvis revisor udfører rådgivning eller erklæringer uden sikkerhed, vil revisor ikke optræde som 

offentlighedens tillidsrepræsentant.  

 Praktiserende Revisor 

Begrebsrammen angiver, at erklæringsafgivende revisors arbejde bør afdække 

erklæringsmodtagende eller praktiserende revisor32. Revisor kan udføre erklæringer inden for en 

                                                           
31 ISA 315 
32 Füchsel, Lunden, Thomsen & Engelund, Revisors skriftlige erklæringer, s.54 
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lang række emner og kræver stor adspredelse og bredt kendskab, samt specialiseret viden, jf. blandt 

andet ordinære overvejelser og vurderinger vedrørende opgave accept. Her må revisor være i stand 

til, at indfri de forventede krav til særlig viden og kompetence.  

I forlængelse af heraf kræves overholdelse af etiske krav, så vidt revisor har FSR medlemskab. 

Ydermere kræver revisionsstandarderne, at erklæringsafgivende revisor vurderer en række 

karakteristika forinden afgivelse. Karakteristika er herunder listet: 

- Passende erklæringsemne 

- Hvorvidt kriterierne er tilgængelige for de tiltænkte brugere.  

- Adgang til revisionsbevis som grundlag for konklusion 

- Konklusion indgår i skriftlig erklæring tilpasset erklæringens form.  

- Fornuftigt formål33 

Bevæggrunden er, at højne erklæringens værdi, ensarte afgivelsen samt, at frembringe bedst mulige 

revisionsbevis for modtagende revisor.  

Som tidligere nævnt skal modtagende revisor via gennemgang af erklæring udtrykke 

revisionskonklusion via en identifikation og vurdering af virksomhedens interne og eksterne 

omgivelser, jf. ISA 315. Standarden er en hjørnesten inden for revision af virksomheder med 

outsourcet aktivitet med væsentlighed for regnskabsaflæggelsen, hvorfor næste afsnit omhandler 

netop revisionsstandarden ISA 315.   

 Revisionsstandarden ISA 315 

ISA 315 er en international revisions standard til identifikation og vurdering af risici for væsentlig 

fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser34. ISA 315 standarden sætter 

retningslinjer for revisors ansvar for dels, at forstå regnskabsaflæggende virksomhed, dels forstå 

dens mål, strategier og vedtægtsbestemte formål, dels forstå dens omgivelser både mht. muligheder 

og trusler samt konkurrencesituation, finansiering mv. Formår revisor, at opnå retningsbestemt 

forståelse via ISA 315, har revisor et langt bedre kendskabsgrundlag ved identifikations- og 

vurderingssituationer opstået ved risici og eventuelle kontrolsvagheder.  

                                                           
33 Füchsel, Lunden, Thomsen & Engelund, Revisors skriftlige erklæringer, s. 51 
34 ISA 315 
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315 berører i høj grad virksomhedens interne kontroller og indeholder fem kerneområder. Foruden 

revisionsmål, forretningsmæssig risiko, risikovurderingshandlinger og betydelig risiko er den 

interne kontrol defineret.  

For at vende tilbage til de interne kontroller, defineres disse som "den proces, der udformes, implementeres 

og vedligeholdes af den øverste ledelse, den daglige ledelse og andet personale for at give en høj grad af sikkerhed for, 

at virksomheden når sine mål med hensyn til pålidelighed i regnskabsaflæggelsen, effektivitet og økonomisk 

hensigtsmæssighed i driften og overholdelse af gældende lov og øvrig regulering.35"  

Det er særligt vigtigt, at adskille normale interne kontroller og erklæringskontroller. Heri behandles 

erklæringskontrollerne i højere grad end de interne kontroller, men forskellen er vigtig at holde for 

øje. Studiet tillægger en dybere dimension end ISA 315 standarden som udgangspunkt har og 

dimensionen findes naturligvis ved at der er flere parter involveret 

 Kontroller hos serviceorganisationen 

Det forestilles, at revisor har en virksomhed, som har udflyttet aktiviteter til serviceorganisation. 

For eksemplets skyld antages aktiviteterne, at være væsentlige for regnskabet. Foruden 

revisionshandlinger hos virksomheden skal revisor ligeledes opnå revisionsbevis for aktiviteter 

placeret ved serviceorganisationen. Hvor en erklæringsmodtagelse som oftest er en medspiller, 

afhængigt af erklæringsgrundlaget. Har revisor et begrænset behov for ekstern kontrolsikkerhed 

kan generiske erklæringer afdække revisors behov. Dvs. revisor baserer sig på 

serviceorganisationens egne interne kontroller, som er udvalgt til erklæringsøjemed.  

Et eksempel er, at revisor skal revidere brugeroprettelse og brugernedlæggelse på et finanssystem, 

som er outsourcet til tredjepart. Oprettelse og nedlukning af brugere foretages også af 

serviceorganisationen ud fra deres internt implementerede brugeradministrationsproces. Processen 

vedligeholdes af øverste ledelse osv. Revisor modtager en erklæring som blåstempler den interne 

kontrol for brugeroprettelse og nedlukning. Kontrollen er taget direkte fra serviceorganisationens 

proces og kopieret ind i erklæringskataloget. Altså en generisk kontrol via et værktøj 

serviceorganisationen sandsynligvis bruger på adskillelige af deres kunder.  

                                                           
35 ISA 315, s.4 
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Eksemplets pointe er, at serviceorganisationens interne kontroller kan danne et generisk grundlag 

for erklæringskontrollerne. Det kan sagtens lade sig gøre, såfremt revisor er tilbøjelig til at basere 

sig på serviceorganisationens interne kontrol og virksomheden i øvrigt også er.  

Interessant bliver det, når revisors behov er større og stiller yderligere krav end hvad den generiske 

erklæring kan rumme. For forståelsens skyld skal det nævnes, at et generisk kontrolkatalog består 

af x antal kontroller. Kontrollerne baserer sig på serviceorganisationens interne kontroller, for 

dermed at undgå at opfinde ekstra kontroller til et generisk kontrolkatalog.  

 Kontroludvælgelsen 

Der er set situationer, hvor virksomheden vælger hele kontrolkataloget til sit scope, i forsøget på 

at gå med livrem og seler. Revisors situation og revisionsbevis må antagelsesvist også kun blive 

forbedret. Det er typisk samme personkreds eller ledelse, som fravælger ISAE 3000 fremfor ISAE 

3402 under antagelsen at ISAE 3402 er bedre end ISAE 3000. Det er en længere diskussion, som 

vil blive behandlet senere. For at vende tilbage til scoping af hele kontrolkataloget, og ikke kun dele 

heraf, kan give et bedre overbliksbillede over hvilke områder, som er hhv. effektive eller ineffektive. 

Et fuldstændigt overbliksbillede over serviceorganisationens udvalgte generiske kontroller tilfører 

ikke megen erklæringsværdi. I teorien kan serviceorganisationen sammensætte et kontrolkatalog af 

effektive kontroller og dermed kunne opnå erklæringer uden kontrolafvigelser. Eksempelvis ved at 

undlade brugeradgangsgennemgangs kontroller eller undlade test omkring genetablering af backup.  

Igen må det bemærkes, at de generiske kontroller har en kraftig oprindelse i serviceorganisationens 

interne kontroller – hvilket er effektivt og økonomisk hensigtsmæssigt i driften. Men qua revisors 

evne til, at identificere og vurdere risici via ISA 315 standarden sammenholdt med den iboende 

professionelle skepsis og nysgerrighed, kan der med fordel spørges ind til andre kontroller end de 

generisk udvalgte.  

 IT revisionens behov 

IT revisionens tre kerneelementer består af brugeradministration, ændringsstyring og drift. 

Afhængigt af scope kan det betvivles om et kontrolkatalog udelukkende bestående af 

brugeroprettelse og nedlukning er et tilstrækkeligt og stærkt revisionsbevis. Hvad med 

funktionsadskillelse og herunder rettighedstildeling samt gennemgang af de autorisationer der blev 

tildelt ved oprettelse. Måske er det arbejdsbetingede behov ikke længere aktuelt, eller man har fået 

tilføjet flere adgange siden oprettelsen.    
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For effektiv revisionstilgang vejleder ISA 315 om kontroller, der er relevante for revisionen jf. 

afsnit A60-A6136.  Foruden generalist revisors mest anvendte faktor, væsentlighed, og i øvrigt 

kendskab til virksomheden og dens omverden beskrives en "direkte sammenhæng mellem en virksomheds 

mål og de kontroller, den implementerer for at give tilstrækkelig sikkerhed for, at målene nås. Virksomhedens mål 

og derfor dens kontroller relaterer til regnskabsaflæggelse, driftsforhold og overholdelse af regler."37 

ISA 315, Afsnit A61 lister en række faktorer, som er relevante for revisors bedømmelse om 

kontrollen alene, eller i kombination med andre, er revisionsrelevante. Væsentligheden er behandlet 

og særlig vigtig for generalist revisor, vigtigere er risikovurderingselementet og reducering af 

revisionsrisikoen samt betydning af den eventuelt konstaterede iboende risiko. Særlig vigtig er den 

ottende faktor omhandlende art og kompleksitet af system, herunder systemkontroller samt brugen 

af serviceorganisationer. 

For simplificering kan Asset Management området anvendes som eksempel. Asset Management, 

eller styring af aktiver, har til formål, at identificere et ansvar for aktiverne, klassifikation af 

information samt anskaffelse, brug og bortskaffelse af aktiver. For at starte high-level, så kan ansvar 

aldrig udflyttes, men det er relevant for revisor, at bestemme hvorvidt aktivet er placeret hos 

virksomheden eller hos serviceorganisation, dvs. enten egne revisionshandlinger eller opnå 

revisionsbevis via erklæring. Begge scenarier vedrører regnskabsaflæggelse og driftsmål. Revisors 

overvejelser af sådanne kontroller vedrørende aktiverne er generelt begrænset til relevante 

pålidelighedskontroller for regnskabsaflæggelsen.  

Som led i identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation skal revisor forstå de 

risici, der opstår ved brugen af IT. Revisors øvelse er, at vurdere om man kan basere sin revision 

på IT, herunder generelle IT-kontroller og applikationskontroller eller om revisionen skal have 

substantiel karakter. Vurderingen består i IT-kontrollernes effektivitet, som de anses at være ifald 

dataintegritet og sikkerhed bevares i systemet38.   

 

                                                           
36 ISA 315.pdf, S.21 
37 Ibid. 
38 ISA 315, afsnit A95 

http://www.ifac.org/system/files/downloads/a017-2010-iaasb-handbook-isa-315.pdf
http://www.ifac.org/system/files/downloads/a017-2010-iaasb-handbook-isa-315.pdf


Side 39 af 87 
 

9. Behovet for erklæringer:  

9.1 Indledning 

Behovet for sikkerhed omkring håndtering af driften hos serviceorganisation kan blive afdækket 

på flere måder. Serviceorganisationen kan stå til rådighed for virksomhedens revisor i forbindelse 

med revisionsbevis til revisionen osv., men det er ikke en holdbar langsigtet løsning.  

Det centrale i dette afsnit omhandler hvordan, både det revisionsbevis, men også den 

tryghedsskaber for virksomheden omkring driften samt overholdelse af lovgivning skabes.  

For at skabe en bedre forståelse involveres teori og historiske begivenheder som indgangsvinkel 

hertil. Siden den industrielle revolution og procesnytænkningen, skabt af Henry Ford, har fokus 

været på, at opsplitte komplekse processer i mindre individuelle opgaver. Årsagen hertil var, at den 

enkelte medarbejder ikke kunne mestre alle aspekter i en produktion. At behandle alle processer 

og hele kontrolmiljøet hos virksomheden selv kan virke uoverskueligt. Især hvis virksomhedens 

kernekompetencer består af helt andre aspekter. Virksomheden kan med fordel fokusere på hvad 

de er bedst til, og overlade databaseadministration mv. til serviceorganisationer.   

Ved at overdrage relativt svage områder til bedrevidende specialister, opnår man teoretisk en bedre 

platform for procesbehandling og effektive kontroller.  Ideen er, at driftshåndtering forbedres og 

effektiviseres eller virksomheden kan opnå økonomisk besparelse, måske endda begge dele og 

derved opnås også en konkurrencemæssig fordel.   

Dog opstår et utal af problemstillinger ved udflytning af IT aktiviteter. Serviceorganisationens 

formål er at håndtere og drifte virksomheders IT-aktivitet. De operationelle funktionsled er yderst 

specialiserede og besidder ofte en binær tankegang. Er man databaseadministrator er servere ikke 

et ansvarsområde. Den enkelte får stillet tid til rådighed for, at assistere den anden medarbejder. 

Serviceorganisationernes organisationssammensætning er oftest silopræget.   

Den enkelte medarbejder fokuserer kun på hvad der måtte lande på hans skrivebord eller indbakke, 

hvor man oftest ser, at den respektive specialist mangler det overordnede overblik for sit arbejde 

til organisationen. Specialisten er for tæt på den teknologiske problemstilling og ønsker at fjerne 

problemet hurtigst muligt.  
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9.2 Hvorfor er det aktuelt? 

Virksomhedernes efterspørgsel på IT-erklæringer er kraftigt stigende. Store som små 

virksomheder har et IT-erklæringsbehov. Men hvorfor er situationen som den er? Der er særligt 

tre nævneværdige undersøgelser, værd at nævne i denne kontekst. De er som følger:  

- Trenden i IT Investeringer: Grundet besparelser igennem finanskrisen oplever man store IT 

investeringer fra perioden 2010 og frem.  

- Trenden i typen af IT investeringer: 20% vil forøge investeringer til interne IT omkostninger. 

30% vil forøge investeringer til eksterne omkostninger.  

- Prioritering af IT investeringer: Knap 10 % har IT udflytning som en prioriteret IT investeringer 

inden for de næste 1-2 år. Endvidere har over 25% prioriteret IT sikkerheden, som en 

investering i samme tidsperiode.  

Undersøgelsens konklusion er, at der opleves en stramning på interne IT budgetter, da 

omkostningerne allokeres til eksterne serviceorganisationer grundet den stigende udflytning af 

aktiviteter. "Flere og flere virksomheder forstår i dag vigtigheden af at have en klar plan for 

informationssikkerheden. Derfor oplever vi, at flere firmaer nu er modne til at lade en professionel udbyder løfte 

opgaven. Tidligere kom jeg ud for, at det var Bent nede fra bogholderiet, der klarede den del, fordi han normalt var 

god til det der med computere"39. Som tidligere nævnt har ca. 46 % af danske virksomheder prøvet 

kræfter med at udflytte IT-aktiviteter. 

9.3 Udfordringerne 

Den store udfordring består i, at fokus kun er på egne og aftalte ansvarsområder. Ikke kun blandt 

de medarbejdere, som bliver af ledelsen tildelt ansvarsområder og faktiske arbejdsopgaver for 

overholdelse af kontrakt med virksomheden. Ledelsen i serviceorganisationen har overblikket over 

den indgåede kontrakt, men ikke vedrørende aktuelle og relevante aktiviteter som ikke indgår i 

kontrakten. Det samme gælder for virksomheden. 

Eksempelvis forestilles det at der foreligger tre aktivitetsområder. Virksomheden behandler den 

første, serviceorganisationen den anden og den tredje antager begge parter at modparten varetager. 

Den sidste aktivitet glemmes mellem to stole, og virksomhedens behov for aktivitet nummer tre 

opfyldes ikke.  

                                                           
39 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/93596/artikel.html?hl=YToxOntpOjA7czo2OiJWYWxjb24iO30, 
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Det vel nok mest sete eksempel vedrører genetablering af data. Der foreligger som oftest klare 

aftaler vedrørende backups. Hvilke servere, hvor hyppigt og tidspunkt på dagen mv. Det kræver 

kapacitet, at have backupdata lagret og der ønskes kun, at have den tilstrækkelige backupdata 

opbevaret pga. de relaterede lagringsomkostninger.  Vælger man, at outsource backup af sine data 

til serviceorganisation, skal det aftales hvorvidt aftalen inkluderer test af gendannelsesdata eller ej. 

Det kan ikke forudsættes at serviceorganisationen, som bliver betalt for backup kørsler, også 

foretager gendannelsestest uden betaling. Idet man videregiver arbejdshandlingerne vedrørende 

aktiviteter, videregiver man også store dele af den daglige berøringsflade. Virksomhederne 

modtager løbende rapporteringer for aktivitetshåndteringen og der er også etableret tæt dialog 

løbende. 

9.4 Den uafhængige part 

Ekstern part kan etablere og vedligeholde det ønskede overblik. Denne skal erklære sig om 

kontraktgrundlaget og dertilhørende kontrolsammensætning. Ekstern part må ikke sammenlignes 

med uafhængig part.  

En ekstern part kan være medspiller hos servicemodtager eller servicegiver. Den eksterne 

medspiller for servicegiver vil typisk forsøge at reducere ineffektive kontrollers kritiske indstilling, 

alene for, at fremstille serviceorganisationens arbejde så tilfredsstillende som muligt.  Dvs. de kan 

fastholde aftalt pris og potentielt forlænge serviceaftalen.  

Oftest ses det dog, at serviceorganisationen ansætter eller tildeler ansvaret til afdelingsledere, for 

afværgelse af oprejste observationer. Ved at inddrage agent-principal teorien40, opstår 

observationen hos den operationelle medarbejder, agenten. Ansvaret for denne agent ligger hos 

dennes stabsleder, principalen. Principalen er agent over for dennes leder, som typisk igen er agent 

for dennes leder osv. Det endelige ansvar ligger hos bestyrelsen, som ansætter direktionen til den 

daglige drift.  

I en serviceorganisation meddeles principalen om en specifik uhensigtsmæssighed hvorefter dennes 

agent bedes undersøge, redegøre og verificere observationen. Det kan eksempelvis være en 

database observation og en fysisk sikkerheds observation. Agenten her vil ikke være den samme, 

grundet områdernes forskellighed. De to agenter undersøger observationen og rapporterer så 

                                                           
40https://books.google.dk/books?hl=da&lr=&id=Yf1TwtIuNf8C&oi=fnd&pg=PA423&dq=agent+principal+theory
&ots=5v4701B66H&sig=3g40EZlHhWOaXixKW6iDoifEWgo&redir_esc=y#v=onepage&q=agent%20principal%20t
heory&f=false 
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principalen herom. Principalens opgave er, at samle trådene og fastholde det overordnede overblik. 

Denne vedholdende øvelse har til formål at samle de specialiserede processer og skabe et overblik 

og en sikkerhed for virksomhedens aktiviteter.  

 Observationer 

Ovenstående afsnit har overfladisk omhandlet observationer, observationsprioriteringer og 

forbundne risici. Men hvor oprinder disse observationer fra? De opstår fra ekstern uafhængig part. 

Denne eksterne part er ikke medspiller hos virksomhed eller serviceorganisation.  Parten er 

uafhængig og har til formål at gennemgå hvad der er aftalt, og sammenholde med hvad der udføres. 

Er der aftalt, at serverrummet skal beskyttes mod uautoriseret adgang via kortlæser, skal den 

uafhængige part inspicere hvorvidt kortlæseren er installeret eller ej.   

Grundlæggende revisionsteori siger, at uafhængig parts revision har det formål, at sikre regnskabets 

retvisende billede. Den eksterne uafhængige part, revisor, tester de aftalte kontroller som et led i 

trepartsforholdet. Formålet er, at afstemme forventninger vedrørende virksomhedens behov for 

overholdelse af aftale. Dvs. behov for drift, lovgivning og revision.  

Bemærk, at revisors rolle som erklæringsafgiver er, at skabe et revisionsbevis til brug for revisionen. 

Det er kun erklæringer med sikkerhed, som kræver faktisk uafhængighed. Dvs. uafhængigheden er 

ikke nødvendig for erklæringer eller rapporter, der falder uden for begrebsrammen.  

 Lovkrav om uafhængighed 

Sondringen er vigtig ved erklæringer med og uden sikkerhed. Erklæringer med sikkerhed er fortsat 

efter 2008-loven underlagt den fulde revisorlov, herunder kravene til uafhængighed. Revisor skal 

oplyse om eventuel afhængighed eller manglende overholdelse af kravene til uafhængighed, jf. 

Revisorlovens §16. Revisors rolle er, at være offentlighedens tillidsrepræsentant. Lovreguleringen 

afhænger af om revisor afgiver erklæring eller ej, samt hvilken type af erklæring. Det er altså 

afgørende hvilken type erklæring, der er tale om og om denne indeholder sikkerhed eller ej, førend 

revisors afhængighed kommer i spil. 

Men, hvad er en erklæring? Ifølge Revisorlovens §1, stk. 2 beskrives en erklæring som følgende "ved 

revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget brug" 

endvidere i Revisorlovens §1, stk. 3 suppleres lovens anvendelse "ved revisors afgivelse af andre 

erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen, eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget brug. 
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" . Dvs. alt som ikke udelukkende er beregnet for klientens øjne, er erklæringer. Det samme er 

lovpligtige erklæringer, underforstået om disse er til klientens interne brug eller ej.  

Bemærk dog, at rapporter ej længere er omfattet af loven efter 2008-lovændringen, da det fortsat 

er afgørende om arbejdet er til brug for tredjemand eller ej. Det lyder simpelt, men medfører i 

praksis en række udfordringer. Ordet erklæring har flere betydninger. Mindst to, da det bruges i to 

vidt forskellige sammenhænge. I lovens anvendes begrebet til, at afgrænse lovområdet, og dermed 

hvornår en revisor skal følge reglerne i loven, bekendtgørelsen osv. Dette er den samfundsmæssige 

anvendelse af begrebet.  Begrebets fagtekniske betydning er omkring hvornår og under hvilke 

omstændigheder, man kan afgive erklæringer og med hvilken konklusion, sikkerhed osv., at en 

sådan udtrykkes. Hvor der i 2003-loven, var det fagtekniske aspekt nu blevet samfundsmæssigt 

relevant, idet kun erklæringer med sikkerhed er omfattet af den fulde lov.  

 Begrebsrammen 

Begrebsrammen for erklæringsopgaver med sikkerhed beskrives som "en opgave, hvor revisor udtrykker 

en konklusion, der er udformet for at øge graden af tillid, som tiltænkte brugere ud over de ansvarlige for emnet kan 

have til vurderingen eller målingen af et erklæringsemne efter kriterier". 41 

Det er via begrebsrammens punkter, at virksomhedens behov skal opfyldes, herunder blandt andet 

et trepartsforhold, inklusiv revisor, ansvarlig part og tiltænkte brugere. Et passende erklæringsemne 

og egnede kriterier. Tilstrækkeligt bevis samt en udformet skriftlig erklæring, der er tilpasset 

hvorvidt erklæringen er med høj grad eller med begrænset sikkerhed.  

Begrebsrammen har ikke samme rets betydning som en lov.  Denne er et fortolkningsbidrag til 

gældende lovs begrænsning og er kun aktuel, hvor det er passende. Hverken i loven eller 

erklæringsbekendtgørelsen nævner definition på erklæringer med og uden sikkerhed. Det betyder, 

at disse implicit er indarbejdet via revisionsstandardernes forståelse heraf.  

 

                                                           
41 Füchsel, Lunden, Thomsen & Engelund, Revisors skriftlige erklæringer, s. 56 
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10. Erklæringernes udvikling.  

10.1 Indledning 

Nutidens situation har udgangspunkt i datidens udvikling. Afsnittet er udarbejdet med formålet om 

kort at berøre erklæringernes udvikling. Behovet har ændret sig og det samme har erklæringerne.  

Et centralt problemstillingsområde, er hvorvidt de erklæringstyper som eksisterer i dag faktisk lever 

op til dets forventninger. Behovssituationerne er forskellige og med to til tre erklæringstyper, kan 

det være vanskeligt, at afdække samtlige situationsbehov.   

Lad os gå skridtet tilbage, og undersøge hvorfor indholdet og kravene til nutidens erklæringer er 

etableret. Måske, datidens udvikling medbringer læring til diskussionen omkring nutidens og 

fremtidens erklæringstyper.   

10.2 Historisk tilgang 

Hjørnesten i erklæringsudviklingen ses i 1995, 2005 og 2011. Globalt set vedtog American Institute 

of Certified Public Accountants (AICPA)42 tilbage i 1995 den såkaldte SAS 7043 vedrørende 

serviceorganisationer.  Formålet var indsamling af bevis for interne kontroller hos 

serviceorganisationer hvor kontrollerne var tilknyttet med levering af aftalte service som er relevant 

for den finansielle rapportering og som har væsentlig påvirkning på årsregnskabet. 

Man vedtog SAS 70 på baggrund af revisorens behov for tilstrækkelig sikkerhed på kontroller 

vedrørende konti, transaktioner eller oplysninger, som var væsentlige. Kontroller som disse 

forekommer hos serviceorganisationer.  

Det var ikke realiserbart for virksomhedens revisor, at fremskaffe ønsket revisionsbevis, som var 

passende grundet interessekonflikter vedrørende eksempelvis kriteriet neutralitet. Hvorfor man 

besluttede at sikkerheden skulle udstedes af en anden end virksomhedens revisor, altså af tredjepart. 

Jf. ovenstående afsnit. 

Virksomhedens revisor opnåede derfor et revisionsbevis, som var udarbejdet fra et troværdigt og 

objektivt perspektiv med fokus på test af kontrollers effektivitet.  Ved den oprindelige SAS 70 blev 

kontrolgrundlaget bestemt af den ansvarlige part, nemlig ledelsen. Processen for anlæggelse af 

                                                           
42 http://www.aicpa.org/About/Pages/About.aspx 
43 http://sas70.com/sas70_overview.html 
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kontrolgrundlaget kan undlade, at omhandle svage kontroller, da ledelsen bør være indforstået med 

hvor kontrollernes styrker og svagheder er, hvorfor ledelsen vil kunne etablere en række 

antagelsesvist effektive kontroller. Et sådant revisionsbevis er ikke meget værd. Tillæg dertil 

forskellen på slutbrugeren af erklæringen er ændret væsentligt. SAS 70 var designet til at favne bredt 

og blev ofte offentliggjort på virksomhedernes hjemmesider, som et kvalitetsstempel. 

Oprindeligt var formålet ved SAS 70 at være kommunikation mellem serviceorganisationens 

revisor og den uafhængige revisor, som havde til formål at frembringe revisionsbevis for at kunne 

udarbejde regnskabet samt at overholde lovgivningen. Bestyrelsesmedlemmet i IAASB Arnold 

Schilder citeres for følgende: "A single service provided by a service organization can have direct relevance to 

the quality of financial reports prepared by entities around the globe. Effective controls for delivering the service are 

therefore essential. This new standard sets a global benchmark for reporting on controls at a service organization, 

thereby helping to fulfil the needs of those who use such services and their auditors under International Standards on 

Auditing.44 

SAS 70 erstattedes af to nye ISAE standarder vedrørende rapportering af kontroller fra en 

serviceorganisation. Standarderne er godkendt af International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB)45 og Auditing Standards Board (ASB)46, fra AICPA.  

10.3 Behovet for international standard.  

Hvorfor globalt og ikke nationalt? Et dansk erklæringsbehov er jo ikke identisk med et amerikansk 

behov. Tidligere har Danmark haft en type erklæring, Tyskland en anden og England en helt tredje. 

Med harmonisering af de nationale erklæringstyper til en fælles erklæringstype opstår store fordele. 

Grundprincippet for erklæringsmodtager er, at denne skal kunne forstå indholdet. Det kan være 

vanskeligt såfremt erklæringsmodtager for et globalt selskab modtager en RS 3411 fra Danmark, 

IDW PS 951 fra Tyskland samt en Audit and Assurance Faculty Standard 01/06 fra England.  

Hvorfor der i 2011 fødtes en global standard, som de forskellige lande kan følge ved at adoptere 

ISAE standarden eller ved at lade den nationale revisionsstandard følge den globale standard.  

Den danske revisionsstandard 3411 var ikke nødvendigvis dårligere end SAS 70 eller ISAE 3402 

erklæringen. Danske revisorer, som har erklæret sig efter RS 3411, har også haft udgangspunkt i 

                                                           
44 http://www.ifac.org/news-events?g=node/view/687 
45 https://www.iaasb.org/about-iaasb 
46 https://www.aicpa.org/Research/Standards/AuditAttest/ASB/Pages/AuditingStandardsBoard.aspx 

http://www.ifac.org/news-events?g=node/view/687
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den internationale ISO 27000 standard i forbindelse med erklæringsarbejdet. Problematikken 

opstod hvis revisor for amerikansk koncern med datterselskab I Danmark har efterspurgt en SAS 

70-erklæring, så har danske revisorer ikke kunne afgive denne erklæring.  

 Sammenfatning på erklæringernes udvikling.  

Baseret på markedets anvendelse af SAS 70, udviklede AICPA de såkaldte ISAE 3402 og ISAE 

3000-erklæringer. Disse erstattede SAS 70 grundet ændring i virksomhedernes globale behov. Et 

udviklende behov medfører efterspørgselsændring i markedet og erklæringstyperne følger med. 

Om nuværende erklæringstyper er passende, eller om vi mangler erklæringstyper er et 

diskussionselement i et senere afsnit.   

ISRS 4400 er alternativet til ISAE erklæringerne som er aftalte-arbejdshandlinger eller agreed upon 

procedures, som indeholder klare fordele for evalueringskontrol hos en serviceorganisation. Da 

ledelsen identificerer specifikke procedurer og revisor udfører præcist disse aftalte handlinger. Der 

er ingen grad af sikkerhed og defineres ikke som en erklæring. Det er en her-og-nu 

kontrolevaluering.  
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11. Afgivelse af erklæring 

11.1 Hvordan bestemmes erklæringens indhold? 

Formålet med erklæringens indhold er, at afdække virksomhedens behov. Virksomhedens behov 

bestemmer erklæringens indhold. Omfatter virksomhedens behov finansielle kontroller til 

understøttelse af regnskabsaflæggelse, må erklæringen derfor indeholde finansielle kontroller for at 

opfylde behovet ved erklæringsafgivelsen.  

Tidligere er der redegjort for erklæringskrav omhandlende virksomhedens behov. Herunder 

nødvendige procesbeskrivelser, egnet revisionsbevis og passende indhold mv. Der er herudover en 

række krav til udformningen af erklæringen. Begrebsrammen dækker over erklæringsopgaver med 

høj eller begrænset sikkerhed og dækker ikke aftalte-handlinger. Begrebsrammen dækker ej heller 

erklæringer til internt brug ikke nødvendigvis bør følge revisorloven. Jævnfør ovenstående afsnit 

herom.   

Behovet skal afdækkes via erklæringer, men inden for det relevante regelsæt. Dvs. vælger man 

aftalte-handlinger kan der ikke udstedes erklæring med sikkerhed. Virksomheden må her vurdere 

om aftalte handlinger er tilstrækkeligt og hvorvidt alternativet foretrækkes.   

Afhængigt af hvilke forhold der skal afdækkes afgives erklæringerne med hjemmel i revisorloven, 

de internationale standarder (ISAE) og begrebsrammen. Alt afhængigt af hvilke forhold de skal 

dække.  

11.2 Begrebsrammens rækkevidde.  

Sikkerhedserklæringer indgår i begrebsrammen. Erklæringer uden sikkerhed omfattes ikke af 

begrebsrammen. Aftalte arbejdshandlinger er uden sikkerhed og beslægtet med begrebsrammens 

erklæringer. Aftalte arbejdshandlinger indeholder ikke tilstrækkelig troværdighed vedrørende 

udført arbejde og revisor har ikke tilstrækkelig overbevisning til, at kunne udtrykke en konklusion 

med sikkerhed.  

Begrebsrammen kan blive fravalgt ved specifikke begrænsninger. Specielt ved særlige 

investeringssager og lignende, som differentierer sig fra ISAE eller begrebsrammen kan medføre, 

at begrebsrammen ikke følges. Her må revisor støtte sig til relevante standarder og øvrigt kendskab 

til begrebsrammen.  
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Erklæringer, som ikke omfattes af begrebsrammen, må tydeligt adskille sig fra erklæringer med 

sikkerhed. Erklæringen må ikke indeholde konklusion eller lignende, for derved ikke, at mislede 

brugere omkring en eventuelt øget tillids situation.   

11.3 Erklæringens indhold 

Erklæringsindholdet består af en række elementer. En klar definition på elementerne er essentielt 

for forståelsen af erklæringens samlede indhold. Begrebsrammen har opstillet nedenstående 

elementer.   

- Et trepartsforhold bestående af tiltænkte brugere, den ansvarlig part og revisor.   

- Et passende erklæringsemne 

- Egnede kriterier 

- Tilstrækkeligt og egnet bevis 

- En skriftlig erklæring i den udformning, der passer til henholdsvis en opgave med høj grad 

af sikkerhed og en opgave med begrænset sikkerhed. 47 

For så vidt angår den ansvarlige part og de tiltænkte brugere, så kan disse tilhøre samme 

organisation. I så fald er erklæringen ikke underlagt erklæringsbekendtgørelsen eller revisorloven. 

Dog stadigvæk af begrebsrammen. Erklæringsbekendtgørelsen differentierer ikke mellem to- eller 

trepartsforholdet. Det skal fremgå tydeligt af erklæringen, såfremt denne udelukkende er til 

virksomhedens eget brug.  

Revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen bliver aktuelle såfremt revisor så eller burde have 

indset at erklæringen vil anvendes over for tredjemand. Dvs. selvom der i erklæringen står skrevet, 

at denne udelukkende er til internt brug, kan denne stadigvæk være omfattet af revisorloven og 

erklæringsbekendtgørelsen.  

Sammenfattes ovenstående elementer resulteres i et erklæringsindhold bestående af tre dele. De tre 

dele vil herunder blive redegjort for.   

 Serviceleverandørens beskrivelse af systemet 

Serviceleverandøren har til opgave, at udarbejde systembeskrivelse og udsagn om denne, herunder 

de indførte kontroller. Herudfra skal revisor udføre revision og erklære sig om beskrivelsens 

                                                           
47 Füchsel, Lunden, Thomsen & Engelund, Revisors skriftlige erklæringer, s. 52 
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udsagn.  Politikker og procedurer, der er designet og implementeret samt vedligeholdt ved levering 

af de aftalte ydelser herunder hele kontrolmiljøet. Beskrivelsen skal omhandle kontrolmål og 

kontroller, så virksomhedens revisor kan opnå forståelse herfor. Revisor skal på 

beskrivelsesgrundlaget kunne vurdere hvorvidt kontrollerne er dækkende for revisors 

revisionsbevis og dermed dække revisors behov.  

Systembeskrivelsen er i øvrigt et nyt krav i forhold til RS3411.   

 Serviceleverandørens udsagn om beskrivelse af kontroller 

Udsagnet skal bekræfte, at beskrivelsen er retvisende og hvilke underliggende kriterier, som danner 

grundlag herfor. Endvidere skal dette indeholde udtalelse om kontrollernes design og effektivitet i 

perioden. Udtalelsen skal kun indeholde design og implementerings udtalelse ved type 1 

erklæringer.  

 Revisors erklæring 

Revisor skal erklære sig med sikkerhed for kontrolbeskrivelse, design og effektivitet. Er det en type-

1 erklæring, omfatter revisors erklæring kun design og implementering. Erklæringsafgivelse om 

kontrollens effektivitet over en periode bringes i spil ved type 2 erklæringer.  

11.4 Hvem bestemmer erklæringens indhold 

Revisor afgiver erklæring over for de tiltænkte brugere omkring det bestemte erklæringsemne. Som 

udgangspunkt bestemmes erklæringsemnet af den ansvarlige part, dvs. virksomheden. 

Bestemmelsen sker via behovsfastlæggelsen og er afhængig af hvilke forhold, som indgår I 

erklæringsemnet. Følgende erklæringsemner er typiske eksempler herpå:  

- Ved generelle IT-kontroller og applikationskontroller er behovet en erklæring med 

sikkerhed da ISAE 3402 er designet hertil.   

- Ved Overholdelse af lovgivning, standarder samt opfyldelse af bekendtgørelse er der behov 

for erklæring med sikkerhed da ISAE 3000 er designet hertil og mest veloplagt 

erklæringstype hertil.  

- Ved behov for et øjebliksbillede for et erklæringsemne, som ikke omhandler ovenstående 

to eksempler og derfor ikke kræver en grad af sikkerhed eller en potentiel konklusion. 
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Hvorfor en ISRS 4400 vedrørende aftalte arbejdshandlinger er mest veloplagt 

erklæringstype hertil.  

- Ved behov for et øjebliksbillede omkring aftalte arbejdshandlinger med en grad af 

sikkerhed samt konklusion, så skal man kigge søge længe. Dette behov kan på nuværende 

tidspunkt ikke efterleves, da hertil hørende erklæringstype eller rapportering ikke er 

eksisterende.  Jf. dog anbefalingerne i afsnit 14.2 

Så snart erklæringens indhold er fastlagt er næste step i processen, at vurdere hvilken erklæringstype 

der er bedst designet til erklæringens indhold og afdækker virksomhedens behov.   

Der opstår tvivlstilfælde i praksis. Hvornår er et IT-system af væsentlig karakter for 

regnskabsaflæggelsen? Er Finanssystemet Navision reelt et finanssystem og fordrer revision heraf 

reelt en ISAE 3402 erklæring? Ikke nødvendigvis. Navision har en udmærket HR-funktion som 

isoleret kan anvendes. HR kontroller medfører som udgangspunkt ikke en revisionsunderstøttende 

væsentlighed. HR kontroller testes via ISAE 3000 erklæringer og typisk via ISO27002. Hvor 

kontrolområde 7 omhandler HR kontroller, inklusiv formål, implementeringsvejledning og anden 

information. Mere herom senere.  

11.5 Særligt vedrørende aftalte arbejdshandlinger 

Vedrørende erklæringer uden sikkerhed, dvs. ved aftalte arbejdshandlinger, kræves klar forståelse 

af udførte arbejdshandlinger og indholdet fra revisors side. Herunder er listet en række aktuelle 

forhold:  

- Opgavens art, herunder det faktum, at der ikke udføres review eller revision, og at der 

derfor ikke udtrykkes nogen grad af sikkerhed.  

- Opgavens formål 

- Begrænsninger i, hvem der må modtage erklæringen om de faktiske resultater.48  

Revisor skal udføre de aftalte arbejdshandlinger og bruge de opnåede beviser som basis for 

erklæringen om de faktiske resultater. Hvilket forudsætter at indholdets beskrivelse af formålet for 

de aftalte arbejdshandlinger er af tilstrækkelig detaljeringsgrad til, at brugeren bliver i stand til at 

forstå art og omfang fra det udførte arbejde.   

 

                                                           
48 Füchsel, Lunden, Thomsen & Engelund, Revisors skriftlige erklæringer, s.51 
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12. IT erklæringstyper 

12.1 Indledning for relevante IT erklæringstyper.  

IT-erklæringer kan let virke uoverskuelige for den udefrakommende. Forståelsen opstår først når 

der er tilstrækkeligt IT kendskab for derved, at forstå vigtigheden for erklæringsarbejdet. Om 

servere er tidssynkroniseret virker for den ikke IT kyndige som værende uvæsentlig. Men der er 

eksterne og interne krav til synkroniseringen for ellers kan auditlogs være unøjagtige og fremtidige 

opdagende kontroller vil indeholde højere utroværdighed. Hvorfor er det vigtigt at nævne en 

teknisk kontrol? Pointen består i, at eksemplet handler om vurdering af fejlrisici forbundet med 

informationsbehandling. Det kan være et lov- eller et kontraktkrav, hvorfor en erklæringstype 

vælges til denne type kontrol. Andre kontroller kan indgå I samme erklæringstype, men andre typer 

af kontroller kræver andre erklæringstyper.  

Der er udarbejdet adskillige erklæringstyper. Ikke for mange og ikke for få. Med respekt for 

overskueligheden udvikles erklæringstyperne i forhold til virksomhedens behov.     

Sommetider kan selv ikke den generelle revisor finde hoved og hale i IT-erklæringerne. Oftest er 

kendskabet begrænset i mindre revisionsvirksomheder. Fordomsfulde udsagn er der nok af. Nogle 

ved der findes et udvalg, nogle nævner stadigvæk 3411, mens andre kun har kendskab til 3402. 

Visse påstår at 3000 er light-udgaven af 3402 erklæringen og ISRS 4400 er uden værdi da 

sikkerheden udebliver.   

Det er et generelt problem hos revisor, men et endnu større problem for kunderne. Kunderne 

bliver vejledt i, at efterspørge den kendte 3402 erklæring, fordi den kender man og man ved den 

skaber tryghed. Men den tryghedsskabelse, der opstår ved at sætte overliggeren højt, hvordan 

balancerer den i øvrigt det ledelsesbestemte IT-sikkerhedsniveau? Den største erklæring er 

tidskrævende, er dyr og medfører driftspåvirkning som muligvis overstiger den ledelsesbestemte 

grad af IT-sikkerhed.  Hvorfor der findes alternativer. I nedenstående er de tre primære IT-

erklæringer sat op imod hinanden.  

 Revisors IT-erklæringer  

Kombination mellem den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed 

(ISAE) og revisionsmæssige overvejelser vedrørende en virksomhed, der anvender 
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serviceleverandører (ISA 402) medfører sikkerhedserklæringer. Erklæringer med en grad af 

sikkerhed for kontroller hos serviceleverandør.  

ISAE fastsætter standarder og giver vejledning om, hvordan serviceleverandørens revisor skal 

udføre sit arbejde og afgive erklæringer, herunder hvordan revisor opnår en høj grad af sikkerhed 

for, om serviceleverandørens beskrivelse af sit system er retvisende, om kontrollerne er 

hensigtsmæssigt udformet, og om kontrollerne har fungeret effektivt.  

ISAE 3402 har en ramme for erklæringen, som skal udfyldes. På baggrund af serviceleverandørens 

kundeaftaler og den anvendte metode for tilrettelæggelse af kontrollerne. Der skal være 

sammenhæng mellem de kontroller, revisor reviderer, og kontrollernes formål, herunder risici, som 

kontrollerne søger at imødegå.  

Et kontrolmål kan eksempelvis være, at adgangsbegrænsning til systemer og data, for dermed at 

imødegå uautoriseret adgang. Uden kontrolmålet bestående af logisk og/eller fysisk 

adgangssikkerhed vil uautoriseret adgang lettere forekomme.  

12.2 Erklæringstyperne 

 ISAE 3402 

ISAE 3402 erklæringen indeholder serviceleverandørens beskrivelse af ydelsen til 

brugervirksomheden, og hvilke komplementerende kontroller som brugervirksomheden selv skal 

iagttage. Selve indholdet er forholdsvist omfattende bestående af procesbeskrivelser, kontrolmål 

og kontrolbeskrivelser samt resultat af tests for hver kontrol.  

ISAE 3402 kategoriseres som IT-Assurance49, da formålet her blandt andet er, at forsikre 

virksomhedens revisor om at regnskabsrelaterede kontroller er håndteret i en sådan grad at revisor 

vil kunne basere sin revision herpå. Dvs. formålet her er, at opnå sikkerhed via et tilstrækkeligt 

revisionsbevis til revision eller gennemgang af finansielle oplysninger.  

Erklæres der ikke om finansielle systemer eller finansielle applikationskontroller fravælges ISAE 

3402 erklæringen. Det vil være, at sætte baren for højt. Erklæringen er designet til finansielle 

kontroller med påvirkning på regnskabsaflæggelsen, hvilket medfører en relativt stor proces for at 

                                                           
49 ISAE 3402 
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tilvejebringe et tilstrækkeligt revisionsbevis herfor. Prismæssigt er ISAE 3402 erklæringen klassens 

dyreste.   

 ISAE 3000 

ISAE 3000 er en international standard for erklæringsopgaver med sikkerhed omhandlende andre 

erklæringsopgaver end revision eller gennemgang af historiske finansielle oplysninger.50 

ISAE 3000 er placeret mellem ISAE 3402 og ISRS 4400. Erklæringsindholdet omfatter alt, på nær 

revision eller gennemgang af finansielle systemer eller oplysninger.  

Persondatalovgivningen har eksempelvis hjemsted heri. Det samme har fysisk sikkerhed og 

førnævnte HR kontroller også.  

Udgangspunktet i praksis for relevante kontroller findes ofte i ISO 270002. Denne er inklusiv 

formål, implementeringsvejledning, anden information og samtidigt er overskueligheden 

forholdsvis ligetil.  

 ISRS 4400 

International Standard on Related Services (ISRS) har opstillet en standard for revisors 

professionelle ansvar, som anvendes ved aftalte arbejdshandlinger, om form og indhold. 51 

ISRS 4400 har det formål, at revisor udfører revisionslignende arbejdshandlinger, som revisor, 

virksomheden og enhver relevant tredjepart er blevet enige om og derigennem erklærer sig om de 

faktiske resultater. Revisor afgiver kun erklæring om de faktiske resultater for de aftalte 

arbejdshandlinger, hvorfor der ikke udtrykkes en grad af sikkerhed. I stedet må brugerne selv 

vurdere de arbejdshandlinger og forhold, som revisor erklærer sig om og derigennem er 

konklusionen tilgængelig for subjektiv fortolkning af det udførte arbejde.   

Derfor er det meningsgivende at begrænse erklæringen til de parter, som er blevet om indholdet 

og arbejdshandlinger, idet andre ikke kender grundlaget eller begrundelserne. Udefrakommende 

modtager vil lettere kunne misfortolke resultaterne.   

                                                           
50 ISAE 3000 
51 ISRS 4400 
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Tilvalg af ISRS 4400 eller aftalte arbejdshandlinger sker på baggrund af et virksomhedsbestemt 

behov, i de tilfælde hvor sikkerhedsbehovet udebliver.   

Priselementet er påvirkelig for virksomhedens behov. Er behovet hovedsageligt til internt brug, 

hvor man ønsker at teste delelementer af hele opsætningen for at få temperaturen på det udvalgte 

driftselement kan 4400 med fordel vælges. Revisors involvering i den indledende fase er mindre og 

prisen er som udgangspunkt væsentligt under erklæringer med sikkerhed.  

Foruden at henvise til ovenstående, dog blot med omvendt fortegn, fravælges 4400 i tilfælde hvor 

behovet er bredere end virksomhedens kernebehov. Dvs. så snart erklæringen skal afdække 

bogføringsloven, persondataloven eller på anden måde har en offentlig instans som tiltænkt bruger 

eller modtager, så kommer ISRS 4400 til kort. Offentlige instanser har et behov for en vis grad af 

sikkerhed ved afgivelse af erklæring.   

ISRS 4400 kan i flere tilfælde bedre dække behovet hos virksomheden, men usikkerheden grundet 

manglende erklæringssikkerhed har efterladt et negativt præg i markedet vedrørende ISRS 4400 – 

desværre. 

12.3 Erklæringsopgaver med sikkerhed, hhv. ISAE 3402 og ISAE 3000 

Ved udførelse af en erklæringsopgave med sikkerhed har revisor til formål at: 

- At opnå en grad af sikkerhed for at emneindholdet ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation. 

- At udtrykke en konklusion af erklæringsemnet i en skriftlig rapport, hvor enten denne 

formidles med høj- eller begrænset sikkerhed, som beskriver grundlaget for konklusionen. 

Dvs. erklæringsemnet måles eller vurderes efter kriterierne ved erklæringsopgaver med sikkerhed. 

Begge erklæringer udstedes med det der kaldes "Reasonable Assurance"52 eller "høj grad af sikkerhed". 

Oversættelsen er forskellig, men praksis behandler forskelligheden ens. Det skal understreges at 

begge erklæringer er lige meget værd. Den ene besidder ikke højere grad af sikkerhed end den 

anden. Graden af sikkerhed er ens. Værdien er ens. En testhandling i den ene går ikke dybere, dvs. 

flere stikprøver end den gør i den anden type erklæring. Praksis foretrækker ISAE 3402 fremfor 

ISAE 3000, hvilket er forkert. Det er forkert på den baggrund, at såfremt forudsætningerne for 

anvendelse af ISAE 3000 er til stede må det være ukorrekt at udstede en ISAE 3402 erklæring. Er 

                                                           
52 ISAE 3402 
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der dog tvivlende forudsætninger for så vidt angår om hvorvidt systemet indeholder finansielle data 

eller ej, må ISAE 3402 udstedes.  

Forskellen består udelukkende af erklæringernes definerede formål, dvs. at teste hhv. finansielle 

systemer til brug for regnskabsaflæggelsen eller ikke-finansielle systemer. Ikke-finansielle systemer 

som endvidere omhandler herunder datasikkerhed, driftstryghed eller udviklingsmiljøer samt 

behandling af persondata mv.  

En anden, og udefrakommende uset, forskel er formalia omkring opsætningsmuligheden. 

Grundlæggende skal testhandlinger ved ISAE 3402 dokumenteres i som sidste afsnit i erklæringen. 

Dvs. kontrollerne skal vises, typisk skematisk. Herudover skal udførte test handlinger samt 

konklusion på kontrolniveau ligeledes dokumenteres, jf. skema herunder.  

Kontrolbeskrivelse Udført Test Resultat af test 

Systemer til administration af 

adgangskoder bør være 

interaktive og bør sikre, at 

koderne er af høj kvalitet.  

Testet af systemer til 

administration af 

adgangskoder er interaktive 

samt at passwords overholder 

best practice. 

Der er ikke noteret relevante 

undtagelser.  

Tabel 1: Test af kontrol 

Det giver modtagen et supplerende input til revisors konklusion. Hvorfor modtagerens grundlag 

forbedres og kan se hvor der specifikt er observeret svagheder. Herudover belyses de respektive 

svagheder, som potentielt set kan udløse et forbehold.  

Denne skematiserede fremlæggelse på kontrolniveau er ikke et krav i en ISAE 3000, men en 

mulighed. Erklæringsafgiver kan sammenfatte et par siders skriv om virksomheden, 

serviceorganisationen og hvordan kontrollerne generelt har fungeret i tidsperioden. Som en naturlig 

afslutning på erklæringer med sikkerhed endes dette skriv med en konklusion. En blank konklusion 

eller indeholdende et forbehold. Blanke konklusioner indeholder også kontrolsvagheder, og det er 

en gråzone revisor befinder sig i når forbehold udstedes. Nogle revisionshuse er mere strikse end 

andre. Derfor er det vanskeligt at vurdere for erklæringsmodtager hvorvidt forbeholdet udstedes 

pga. en eller ti kritiske observationer eller kontrolsvagheder. Omvendt vil en blank konklusion 

efterlade det billede, at alt er i fungerende drift uden nævneværdige observationer.  
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Undlader man det kontrolspecificerede afsnit spår man blandt andet tvivl om den eksternes 

uafhængighed. Det anbefales, at vælge det sidste afsnit til, når ISAE 3000 erklæringen vælges. 

Herforuden vil værdien være kraftigt reduceret grundet manglende gennemsigtighed, både i tilfælde 

med eller uden forbehold.  

 Grad af sikkerhed 

En opgave med sikkerhed, er en opgave hvor revisor tilsigter, at opnå et tilstrækkeligt bevis for, at 

kunne udtrykke en revisionskonklusion. Konklusionen skal cementere tilliden hos tiltænkte brugere 

for emneindholdet, dvs. udfaldet af erklæringsemnet efter kriterierne.  Erklæringsopgaver med høj 

grad af sikkerhed er en erklæringsopgave hvor revisor reducerer omstændighederne til et 

acceptabelt lavt niveau som grundlag for revisors konklusion.   

Erklæringsopgave med begrænset sikkerhed er en erklæringsopgave, hvor revisor reducerer 

opgaverisikoen til et niveau der er acceptabelt efter opgavens omstændigheder, men hvor denne 

risiko er højere end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.  

 Grundlæggende forskel mellem ISAE 3000/3402 og ISRS 4400  

Den grundlæggende forskel ligger i sikkerhedselementet. ISRS har et større spillerum og 

virksomheden har muligheden for selv at skræddersy et kontrolkatalog for aftalte handlinger 

grundet reducerede krav til revisors stillingstagen omkring erklæringsemne og formål. Hvorimod 

dette er et strengt krav ved erklæringer med sikkerhed. Sikkerhedserklæringer indeholder, 

modsætningsvist ISRS 4400, en konklusion om troværdig drift og grad af sikkerhed.   

Med andre ord, kan virksomheden selv vælge, at få testet de kontroller som er effektive for, at få 

en blank ISRS 4400 erklæring til fremvisning. ISRS 4400 er bygget op med en kontrolbeskrivelse 

og en testbeskrivelse. Sikkerhedserklæringer medfører en konklusion på kontrolniveau og kan 

udløse forbehold. Det kan ISRS 4400 ikke.   

Eksempelvis kan virksomheden vælge kontrolbeskrivelse der tester om password kompleksiteten 

er aktiveret. Udført handling kan være at et password skal bestå af tal og bogstaver i active directory 

konfigurationen. Hvis i øvrigt antallet af karakterer er under best practice eller om et password aldrig 

skal udskiftes vil man observere en afvigelse i en erklæring med sikkerhed. Her vil man tjekke 

password parametre, herunder om kompleksiteten er slået til eller ej. Kontrollen vil være positiv i 

ISRS 4400, men negativ i erklæringer med sikkerhed.  
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ISRS eller aftalte arbejdshandlinger består i at datacentret og virksomheden i samspil designer en 

række kontroller, som dækker virksomhedens behov. Revisors indblanding er her mindre end ved 

ISAE erklæringerne, da det ikke er et krav at revisor er med til designet af kontrollerne. Det 

anbefales, at spørge revisor til råds herom i forsøget på højere erklæringsværdi. Modsat kan en ISRS 

4400 erklæring hvor kun datacentret har designet kontrollerne ikke bruges til noget. Man må 

formode de kender til deres styrker og svagheder.   

12.4 Komplekse erklæringsbehov 

Virksomhedens behov er komplekse. Mange involverede parter og centrale elementer danner 

grundlaget herfor. Behovet er ikke koncentreret omkring erklæringstypen. Erklæringstypen vælger 

man med udgangspunkt i behovet. Der findes ikke en erklæringstype, som dækker den specifikke 

behovssituation.   

Erklæringstyperne dækker majoriteten af behovssituationerne. Behov for økonomisystemer og 

finanskontroller dækkes af ISAE 3402. Hvis erklæringsområde uden betydning for 

regnskabsaflæggelsen erklæres der via ISAE 3000. Endeligt afgives en ISRS 4400 ved aftalte 

arbejdshandlinger. Dette er gennemgået.  

Det er let, at forestille sig situationer, hvor virksomheder har behov for en erklæringskombination. 

Hvor den ene erklæring passer til dele af kontrolgrundlaget og anden erklæring passer til andre dele 

af kontrolgrundlaget. Hvis eksempelvis HR, fysisk sikkerhed og finansielle kontroller er placeret 

hos serviceorganisation; de to førstnævnte skulle indgå i 3000 og sidstnævnte i 3402-erklæringen.   

I markedet ses at Trepartsforholdets parter oftest vælger, at gå med livrem og seler. Det metaforiske 

udtryk betyder at der i højere grad ønskes en højere tryghed samt informationssikkerhed, end hvad 

det ledelsesbestemte behov er. Hvis ledelsen og virksomhedens modning ikke tilegner en ISAE 

3000, må virksomheden derfor været nødsaget til at vælge ISAE 3402 erklæringen. Såfremt 

kontrolområdet omhandler ikke-finansielle systemer, men med den iboende risiko at 

erklæringsemnet indeholder spor af finansielle kontroller eller lignende, så må man alt andet lige 

være nødsaget til at vælge den eneste rigtige løsning.  

Et andet, men mindst ligeså aktuelt eksempel er i situationen hvor ISAE 3402 kontrolgrundlaget 

er specificeret, men der ligeledes eksisterer kontrolbehov for persondata. Persondata indgår ikke i 

ISAE 3402 erklæringen, hvorfor anden løsning skal udformes for at få afdækket behovet. 
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Nedenfor er udarbejdet en tabel for klarificering af hvornår den ene erklæring teoretisk vælges 

fremfor den anden erklæring.  

 3000 3402 

Sikkerhed   

Finansielle systemer   

Ikke-finansielle systemer   

I tvivl   

Testhandlinger på 

kontrolniveau 

  

Persondata   

Tabel 2: Forskel mellem sikkerhedserklæringer 

Overblikket viser hvornår hvilken erklæring, der er aktuel. Den rød/grønne kombination betyder, 

at kun den grønne erklæringstype kan vælges. Orange/grøn kombinationen betyder, at begge kan 

vælges, men den grønne tillægger størst værdi til erklæringsmodtager. Grøn/grøn kombinationerne 

betyder isoleret set, at erklæringerne er ens, dvs. der er ikke en erklæring som er bedre end den 

anden. Forskellen afhænger udelukkende af om hvorvidt denne afdækker finansielle systemer.  

Vælger virksomheden en rød erklæringstype ift. formål og behov, vil tiltænkte brugere, herunder 

virksomheden selv, ikke opnå værdi ved erklæringen. Eksempelvis vil test af persondata ikke 

afdække virksomhedens behov såfremt ISAE 3402 vælges.  Persondata indgår ikke som et led i test 

af finansielle systemer, hvorfor persondata per definition ikke har tilhørsforhold i ISAE 3402.   

12.5 Afrunding  

Erklæringer med eller uden sikkerhed og finansielle systemer eller ikke-finansielle systemer; det er 

de skarpe hjørner i erklæringsverdenen. Er der tale om den ene, er der ikke tale om den anden. 

Omhandler behovet finansielle systemer og ønskes en vis grad af sikkerhed, er det kun ISAE 3402 

som kan afdække dette behov. Ovenstående er et byggested for videre behandling af valget mellem 

erklæringstyperne og de muligheder som ligger heri. Som udgangspunkt vil den vidensformidling 

blive behandlet om hvorfor man vælger den ene erklæring frem for den anden. Hvordan har man 

reelt valgt erklæringer og hvordan kommer ser fremtiden ud. Kan man kombinere et finansielt 

system med kontroller vedrørende persondata? Efterfølgende afsnit vil være præget af teoretisk 

tankegang sammenblandet med praktiske eksempler.  
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13. Opfyldes virksomhedens behov?  

13.1 Efterspørgsel på kendt erklæring 

Udviklingen i virksomhedernes behov har medfødt ISAE 3000 og ISAE 3402 som afløsere for 

RS3411. Herudover tester ISRS 4400 aftalte arbejdshandlinger uden nogen grad af sikkerhed eller 

konklusion.  

Hver erklæring er etableret med bestemte formål og kan ikke rangordnes. En ISAE 3402 erklæring 

er ikke pr. definition den bedste selvom den både indeholder høj grad af sikkerhed samt kan 

håndtere generelle IT-kontroller og teste regnskabspåvirkelige processer. Erklæringen er ikke 

designet til persondata. Hvorfor man enten må modificere eller indskrive kontrolområdet i en 

erklæring, som ikke er designet hertil. Alternativt må virksomheden få afdækkes sit behov ved at 

vælge en anden type eller flere forskellige.   

Det er ovenfor slået fast, at der ikke findes en erklæring, som er bedre end de andre. Dog opleves 

det, at der er klart størst efterspørgsel på ISAE 3402 erklæring. Det er erklæringen, som er 

markedsført bedst og den erklæring som den generelle revisor som oftest kender.  

I sjældne tilfælde efterspørges RS 3411 sågar stadigvæk. RS 3411 havde samme formål som ISAE 

3402 erklæringen har i dag. Dvs. generelle IT-kontroller samt applikationskontroller mv. RS 3411 

sluttede sin erklæringsperiode i december 2011.    

Revisors lyst til at favorisere den kendte ISAE 3402 frem for mindre kendte alternativer er ikke 

optimalt for de respektive parter. Revisor vælger erklæringen under antagelsen, at denne er kendt i 

markedet, har høj grad af sikkerhed og må være dækkende for virksomhedens behov, herunder 

revisionens behov.  

Generalist revisors svingende kendskab til erklæringstyperne, medfører den risiko, at der let kan 

opstå efterspørgsel på forkert valg af erklæringstype. En erklæring når ikke sit potentiale og 

efterlever i øvrigt ikke standardernes krav, hvorfor revisor ikke kan opnå den ønskede værdi ved 

erklæringen.  

Desværre ses det ofte, at revisor anbefaler virksomheden, at få udstedt ISAE 3402, dvs. den store 

erklæringstype, selvom behovet ikke er eksisterende. Det at efterspørge eller kræve en større 

sikkerhedsstillelse end nødvendigt rammer blandt andet grundprincipperne i 

informationssikkerhedsteorien. Hvor man her opstiller en række IT-sikkerhedsforanstaltninger, 
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som skal nedbringe IT-risikoen til et ledelsesbestemt niveau. Ved at installere yderligere 

foranstaltninger giver virksomheden en lavere IT-risiko end risikoappetitten. Det er nærliggende at 

mene, en lavere IT-risiko end ønsket er positivt, konsekvenserne er dog en omkostningstung 

proces, forkert erklæring og lav værdi samt unødig produktionsforstyrrelse.  

En udstedt erklæring på baggrund af manglende kendskab hos erklæringsefterspørger skaber ikke 

værdi for virksomhedens og dækker ikke virksomhedens faktiske behov. Eneste behov, der dækkes 

er det behov efterspørgeren besidder. Et forkert behov grundet manglende indsigt i 

erklæringstyperne.  

13.2 Findes den ideelle erklæringstype? 

Ordbogsdefinitionen på ordet "ideel" er at være "perfekt til det givne formål53". De enkelte 

erklæringstyper er udarbejdet med hver sine specifikke formål. 

For tilnærmelsesvist at kunne besvare dette spørgsmål er det nødvendigt, at vende behovstilgangen. 

Indtil videre har virksomhedens behov været i fokus. Dvs. hvordan defineres behovet og hvordan 

afdækkes behovet via erklæringstyperne.   

Situationen vendes nu rundt. Erklæringstypen er udarbejdet til et specifikt behov.  ISRS 4400 er 

udarbejdet til, at afdække behovet for aftalte arbejdshandlinger. Det er den ideelle erklæring til 

netop det formål. Såfremt aftalte arbejdshandlinger er virksomhedens behov, vil erklæringstypen 

være "perfekt til det givne formål". 

Hvis virksomheden har et behov for aftalte arbejdshandlinger med dertilhørende konklusion eller 

grad af sikkerhed, er ISRS 4400 ikke længere ideel. ISAE 3000 indeholder konklusion og en grad 

af sikkerhed. Graden af sikkerhed opnås ved at revisor foretager reel vurdering af emneindholdet 

mv., dvs. virksomhedens ønskede arbejdshandlinger. Hvorfor revisor kan tilføje kontroller eller 

kontrolområder, før en reel sikkerhed kan udstedes i ISAE 3000 erklæringen. Dvs. erklæringens 

scope udvides fra hvad virksomheden reelt antog som sit egentlige behov.  

Behovet er fastlagt i de aftalte arbejdshandlinger, virksomheden har fastlagt. Teoretisk skulle 

erklæringens formål være, at afdække dette behov, dvs. de udspecificerede kontroller. Hverken 

mere eller mindre.  

                                                           
53 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=ideel 
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I tidligere afsnit var opsummeringen; såfremt virksomhedens mål og de implementerede kontroller 

stemte overens, ville behovet blive dækket. Med udgangspunkt i ISA 315 var matchet mellem mål 

og kontrol ikke på erklæringsniveau, men på kontrolniveau. Dvs. hvis en eller flere kontroller kunne 

dække et formål var kontrollerne relevante for virksomheden og revisionen heraf. Samme agenda 

på erklæringsniveau – hvis en ISRS 4400 erklæring uden sikkerhed ikke dækker virksomheden og 

revisors behov er forkerte erklæringstype valgt. Virksomhedens behov skal passe til erklæringens 

formål. Hvis behovet afviger fra erklæringens formål, vil erklæringen ikke være ideel, men kan 

måske være bedste alternativ.   

Overordnet set præfereres en ISAE 3402 erklæring, hvis det omhandler interne kontroller med 

væsentlig påvirkning på årsrapporten. Omhandler det derimod sikkerhed, persondata eller 

systemtilgængelighed vil en ISAE 3000 erklæring være mere passende. Det bedste alternativ 

afhænger af behovet for interne krav, eksterne krav og revision.   

13.3 Virksomhedens rejse.  

Det er essentielt, at studere virksomhedens nuværende fase. Fasen består blandt andet af hvilke 

systemer og processer er hos serviceorganisationen. Her er det vigtigt, at bemærke hvor længe 

systemerne har været hos serviceorganisationen samt hvordan forløbet har været. Hvis 

serviceorganisationen blot håndterer back-office rutiner vil behovet alt andet lige være lavere end 

modsat. Hvis virksomheden har outsourcet et stort finanssystem eller lignende, har virksomheden 

et højere behov for tryghed via attestationsarbejdet. Det er ikke raketvidenskab, men absolut 

essentielt for forståelsen af valget mellem erklæringstyperne.  

Det er simpelt, at såfremt virksomheden ved systemet der outsources indeholder finansielle 

processer og i øvrigt indeholder applikationskontroller, så skal ISAE 3402 typen vælges. Hvis 

systemet netop er outsourcet kan man med fordel vælge type 1 og hvis behovet er en evidens for 

en længere periode samt kontrollernes effektivitet, skal en type 2 erklæring vælges.  

Humlen her, og hvad der oftest er vanskeligt at kategorisere og bestemme i markedet, er gråzonen 

imellem ISAE 3402 og ISAE 3000. Eksempelvis hvis Navision udflyttes. Når et sådan system 

outsources, er der frygt for, at systemet kan indeholde finansiel data. Det er ikke sikkert, men 

virksomheden ved, at såfremt systemet indeholder finansielt data vil man skulle vælge ISAE 3402 

og ikke ISAE 3000. I ni ud af ti tvivlstilfælde vælges ISAE 3402. Grundlæggende handler det om 

at være på den rigtige side af sin risikoappetit.  
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 Systemernes indhold 

Det er essentielt, at vide hvilke systemer man har outsourcet, hvad de indeholder og om de 

indeholder væsentlig påvirkning af regnskabet. Det er som oftest undtagelsen end reglen, at 

virksomhederne kan fremlægge hvad der præcist er outsourcet. Virksomheden og 

serviceorganisationen har det resultat af attestationen, at de kommer nærmere på hvilke systemer 

der er placeret hos serviceorganisationen. I praksis er der to forskellige procedurer hertil. Den 

første er, at revisor eller tilsvarende har efterspurgt ISAE 3402 og det er så hvad man gerne ser 

udarbejdet. Den anden mulighed er, at man vælger ISAE 3402 igennem den eller de første 

revisioner, for derved på et senere tidspunkt at kunne tage skridtet ned til ISAE 3000. Eventuelt 

en ISAE 3000 med dertilhørende supplerende handlinger.  

Der er generelt i markedet den opfattelse at ISAE 3402 er den "rigtige" erklæring. Det er den 

erklæring med størst kendskabsgrad. Heldigvis overgår ISAE 3402 den gamle RS 3411, som kunder 

og revisorer stadigvæk omtaler i markedet. Revisor efterspørger den erklæring man kender og den 

erklæring som man ved vil kunne dække sit revisionsbehov. Udtrykket at skyde gråspurve med 

kanoner er lettere anvendt, hvis generalist revisor forkert efterspørger ISAE 3402 erklæringen. Som 

revisor opnår du med større sandsynlighed det ønskede revisionsbevis ved en ISAE 3402, da denne 

er designet til finansielle systemer er overliggeren er højere her.  

Hvis ikke virksomheden, serviceorganisationen eller dens revisor kan fastlægge et bestemt behov 

eller berette hvilke systemer og processer virksomheden har i scope, vil virksomheden endnu ikke 

være på modningsstadiet. Hvorfor man er nødsaget til at udarbejde en ISAE 3402. Simpelthen 

grundet manglende overblik eller styring. Så snart virksomheden og serviceaftalen modnes vil man 

muligvis være klar til ISAE 3000 erklæringen.  

13.4 Dækkes de interne krav?   

De interne krav er ovenfor omtalt som værende tryghedsbehov, berøring med kontrolmiljøet og 

sikring af hvorvidt det kontraktuelle overholdes. 

Tryghedsbehovet handler om sikkerhed, integritet, høj stabilitet, sikring mod uautoriseret adgang 

og frihed fra nervøsitet ved udflyttet IT-aktivitet. Der er et behov for, at vide at 

serviceorganisationens kompetencer er tilstrækkelige til, at løse opgaven.  
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Oftest undlader man, at tilføje et afsnit i kontrakten, som tillader virksomheden, at kigge 

serviceorganisationen over skulderen i dagligdagen, hvorfor virksomheden må få opfyldt sit 

tryghedsbehov på anden vis. Eksempelvis via erklæringsarbejdet.  

Processen er, at partsforholdet bestemmer et kontrolgrundlag, som uafhængig part skal udtale sig 

om via en erklæring. Hvor det derfor et krav til kontrolgrundlaget, at indeholde tilstrækkelig kvalitet 

til, at dække de krav, virksomheden har identificeret, for så vidt angår tryghedsbehovet. Har 

virksomheden et behov for sikring mod uautoriseret adgang, skal kontrolgrundlaget indeholde 

kontroller til, at dække netop dette formål. Oftest omhandler erklæringsindholdet adgangsstyring, 

ændringsstyring og drift, hvorfor kontrolgrundlaget vedrørende uautoriseret adgang som oftest 

indgår i erklæringsindholdet. Et andet praktisk eksempel er test af genetablering; et område i 

praksis, hvor partsforholdet kan undlade et kontrolgrundlag i erklæringsindholdet. Dvs. der kan 

være et utal af backup kontroller i erklæringsindholdet, men om backup kan genindlæses ved 

nedbrud vides reelt set ikke. Det anbefales, at virksomheder tester om genindlæsning af data er 

muligt som minimum årligt, hvorfor det kunne være en god idé at tilføje en kontrol herom i 

kontrolgrundlaget.  

Der må ikke være for mange nuancetilfælde, hvor kontrolgrundlaget mangler et element, før 

virksomhedens behov ikke længere opfyldes. Det gælder for så vidt både ved interne krav, eksterne 

krav og revisors krav, dvs. ved hele virksomhedens behov.  

Overordnet set er kontrolgrundlaget den afgørende faktor for, om de interne krav bliver dækket. 

Det ses ofte at et kontrolgrundlag udvides løbende i erklæringsarbejdet, da partsforholdet opnår 

større indsigt i det behov, som der i sidste ende skal opfyldes.   

13.5 Dækkes de eksterne krav? 

Om en erklæringstype følger lovkrav er første skridt. Dvs. krav ift. Bogføringsloven afdækkes af 

3402 erklæringen og persondataloven dækkes af 3000 erklæringen. At der foreligger krav ud fra 

bogføringsloven er fastlagt igennem virksomhedens centrale elementer, herunder involverede 

parter hvor særligt den ansvarlige parts job er, at sikre loven overholdes.  Dvs. behovet afgør 

erklæringstype baseret på erklæringstypens formål for blandt andet at afdække behov for ikke-

finansielle kontroller. 
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Ved persondatalovgivningen skal 3000 erklæringen vælges. Er det ensbetydende med at 

lovgivningen overholdes? Behovet omhandler persondata og erklæringstypen afdækkes behovet 

om persondata. Grundlaget for at lovgivningen overholdes stemmer.  

Formålet er, at få ekstern uafhængig part til at erklære sig om persondatabehandling hos 

serviceorganisation hvor slutproduktet er, at få dækket de relevante kontrolområder for persondata, 

som indgår i virksomhedens behov. Dvs. primært, at loven overholdes og, at virksomheden ikke 

risikerer uautoriseret adgang hertil mv.  

Den svære øvelse består i, at kunne udvælge relevante kontrolområder og ydermere udspecificere 

hvilke kontroller, der skal indgå i erklæringen. Der er i praksis ikke et antal generisk bestemte 

kontroller, som sikrer overholdelse af lovgivningen. Det afhænger af udflyttet aktivitet, ydelse, 

kontrakt, virksomheden og serviceorganisationen. Sagt med andre ord, alle de involverede parter.  

 Persondatabehandling 

Persondataloven indeholder databehandlingsregler, som til enhver tid skal være opfyldt. Blandt 

andet at der skal være et formål med behandling af persondataoplysninger, herunder skal 

betingelser være opfyldt ved særlige følsomme oplysninger54. Termen "det arbejdsbetingede behov" er 

identificerbar med persondatalovgivningen, hvor det helt centrale for persondatabehandling er at 

sikre imod uautoriseret adgang. I øvrigt også at begrænse autoriseret adgang til et absolut minimum 

ved, at være effektiv til, at fjerne adgang når arbejdsbetinget behov forsvinder midlertidigt eller 

permanent.  

Revisors kontrolarbejde vil bestå i, at sikre hvem der har adgang, hvilken adgang og til hvad. Hvem 

har tildelt adgangen og hvordan er den løbende gennemgang for adgangsrettigheder. Kan man i 

øvrigt følge op på hvem der har behandlet hvad og hvem kontrollerer eventuelt dette. De nævnte 

kontroller vurderes som et absolut minimum til sikring af håndtering af persondatabehandlingen.  

Opdager revisor kontrolsvaghed ved at brugere har adgang til persondata uden arbejdsbetinget 

behov er betingelserne ikke opfyldt. Kontrolmiljøet overholder dermed ikke 

persondatalovgivningen. Relevante adgangskontroller er essentielle for opfyldelse af 

persondatalovens krav. Det giver relativ minimal værdi såfremt erklæringens hovedfokus er backup 

kontroller, når største udfordring omhandler adgangskontroller.  

                                                           
54 Persondataloven §§5-14 
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Nøglen for overholdelse af lovgivning er valg af rigtig erklæring ud fra et bestemt behov af de 

involverede parter. Herefter skal kontrolsammensætningen have tilstrækkelig relevans, som sikrer 

revisors konklusion kan afgives med sikkerhed for erklæringsemnet.  

13.6 Dækkes revisors krav? 

Revisors behov indgår i virksomhedens behov. Dækkes revisors behov ikke må revisor selv udføre 

revisionshandlinger. En sideløbende revision er ikke effektivt og medfører større omkostninger. 

Det er ikke billigt at udføre en IT-revision.  

Revisor har revisionsmæssige overvejelser baseret på ISA 402, som sætter retningslinjerne for 

revisors ageren når væsentlige aktiviteter af betydning for regnskabet outsources til 

serviceleverandør. Revisor skal vurdere, om ydelserne er relevante for regnskabet. Oftest er ydelsen 

relevant, når denne er en del af informationssystemet eller forretningsprocesserne, som indeholder 

væsentlighed med hensyn til transaktioner i driften samt drift, udvikling og vedligeholdelse af it-

systemer anvendt i regnskabsprocessen.  

 Centrale elementer i revisors erklæringsgennemgang 

Revisor må forstå om der er tale om generel erklæring eller specifik erklæring. En specifik og 

tilpasset erklæring rammer sandsynligvis virksomhedens behov i højere grad end en generel 

erklæring. Det er derfor essentielt at undersøge om erklæringen dækker brugervirksomhedens 

aktivitet hos serviceleverandøren eller blot de generelle forretningsgange og kontroller hos 

serviceleverandøren.  

Eksempelvis kan generel kontrol vedrørende brugergennemgang foretages halvårligt. Da kunden i 

dette tilfælde har stor omsætning i dens brugere grundet skiftende projekter, hvor brugeren i øvrigt 

har et arbejdsbetinget behov for udvidet adgang osv. Tilfælde som disse opstår konstant, men hvad 

er problematikken? I kontrakten kan der være aftalt brugergennemgang hver måned. Hvis 

kontrollen udføres halvårligt er der tale om en væsentlig afvigelse.  

Kontrollen er dog underlagt generelle kontroller hos serviceleverandøren som siger halvårlig 

gennemgang. Virksomheden oplever derfor et effektivt testresultat hvad angår brugergennemgang 

af rettigheder. Den dygtige revisor, vil nævne en kundespecifik uhensigtsmæssighed. Selvom det er 

en generel erklæring og prisen er derefter, må revisor gerne tillade sig, at tilføre erklæringen 

merværdi.  
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Revisor må forstå om der er tale om en type-1 eller type-2. Sidstnævnte dækker både design, 

implementering og effektivitet af kontroller. Dvs. type-2 typen indeholder en højere grad af 

stikprøver, da erklæringsperioden som oftest er minimum seks måneder. Type-1 indeholder som 

oftest en stikprøve for test af implementeringen. Hvorfor revisor i højere grad kan basere sin ISA 

402 revision på type-2 end på type-1.  

I forlængelse heraf må revisor forstå hvilken periode erklæringen dækker, da det skaber overvejelser 

i forhold til regnskabsperioden. Dækker erklæringen kun dele af regnskabsperioden, må revisor 

foretage supplerende revisionshandlinger for perioden erklæringen ikke dækker. Dvs. forespørge 

om væsentlige nedbrud eller hændelser uden for erklæringsperioden. Afhængig af situationen, må 

revisor endvidere udføre tests også.  

Revisor må forstå om alle aktiviteter i værdikæden er med i erklæringen eller om aktiviteter hos 

serviceleverandøren er placeret hos mulige underleverandører. Eksempelvis hvis fjernelse og 

destruktion af medier sker via ekstern part og serviceleverandøren ved forespørgsel informerer 

herom, vil revisor reelt ikke opnå tryghed for håndtering af processen samt effektiviteten heraf.  

 Revisionsgrundlaget 

Erklæringernes grundlag er essentielt for valg af erklæringstype. Såfremt behov-specifikationen er 

forkert vil det være uhyre vanskeligt at forestille sig, at det reelle behov vil blive afdækket. I praksis 

ses det desværre ofte, at den ansvarlige part mister overblikket. Ved at undgå for mange kortsigtede 

lappeløsninger, fravælges ISAE 3000 til fordel for ISAE 3402. Den store ISAE 3402 er mere kendt 

i markedet og kan i øvrigt teste generelle IT-kontroller vedrørende finansielle systemer. Et 

tilbagevendende eksempel er erklæringer i finanssystemet Navision. Det oprindelige formål hertil 

er økonomistyring og forenkling af arbejdsprocesser55. Navision har i øvrigt også 

funktionalitetsområder inden for projektstyring og business intelligence. Har virksomheden derfor et 

særskilt finanssystem, forudsættes det, at Navision ikke har finansiel indflydelse og understreger 

herved, at ISAE 3402 kan fravælges.  

Det er en gråzone for hvornår man vælger ISAE 3000 fremfor ISAE 3402, men i de tilfælde hvor 

den ansvarlige part præcist ved hvilke services der indgår i de outsourcede systemer, vil 

virksomhedens behov bedre kunne klarlægges og resultere i korrekt valg af erklæringstype.  

                                                           
55 https://www.microsoft.com/da-dk/dynamics/erp-nav-oversigt.aspx 
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Såfremt lovgivning og revisors behov ikke er opfyldt, vil virksomhedens behov heller ikke være 
opfyldt.  

13.7 Konsekvens ved forkert erklæringstype 

Konsekvensen er, at virksomhedens behov vil ikke blive dækket. Som allerede behandlet vil ISAE 

3000 erklæringsemnet ikke skabe værdi i en ISAE 3402 erklæring. Sådanne kontroller må ikke indgå 

i konklusionen.  

Hvorvidt persondatabehandlingen og kontrollerne herfor har været effektive i perioden fortæller 

erklæringen intet om. ISAE 3402 erklæringen er nytteløs for så vidt angår test af 

persondatakontroller. Virksomheden bør i dette tilfælde overveje et alternativ, jævnfør afsnit 14.2.  

Revisors søgen efter tilstrækkeligt bevis kan afdækkes via modtagelse af erklæring, forudsat 

erklæringens værdi er tilstrækkelig herfor. Hvis værdien er for lav, dvs. indeholder for få irrelevante 

kontroller i forbindelse med revisors krav, for tyndt et testgrundlag eller store afvigelser, må revisor 

i første omgang udføre andre revisionshandlinger.  Det er omkostningstungt og unødigt i forhold 

til alternativet, hvor revisor kan basere sig på erklæringen. Pointen her er, at design af kontrollerne 

skal for så vidt muligt afdække virksomhedens fastlagte behov, herunder interne krav, eksterne krav 

og revisors krav.    

  



Side 68 af 87 
 

14. Mangler vi erklæringstyper?  

14.1 Flere erklæringstyper  

Det er komplekst, at udarbejde IT-erklæringer. Revisionsbranchen har det konservative rygte, men 

bestræber sig på at være agil og på forkant med regulatoriske krav og lovgivning i øvrigt.  Hvor om 

alting er, at blev der i perioden efter 15. juni 2011 stadigvæk afgivet erklæringer på den forkerte 

side af ikrafttrædelsen af de nye ISAE erklæringer. Hvor ISAE erstattede RS3411 i Danmark og 

SAS 70 i USA.  

5 år efter afskaffelsen af RS3411 har markedet stadigvæk et relativt godt kendskab til RS3411. 

Særligt i små revisionshuse uden særligt kendskab til IT-erklæringsarbejdet kan efterspørgsel på 

RS3411 desværre opstå. 3411 erklæringen var kendt i markedet og tryghedsfaktoren var en vigtig 

faktor for valg af erklæringstype. Revisors efterspørgsel går desværre hånd i hånd med revisors 

kendskabsgrad til erklæringstypen. Dvs. revisor var trygge ved RS3411, hvorfor denne efterspørges. 

Det samme gælder mere nutidige revisorer, som har begrænset erfaring med erklæringstyperne. 

3402 er kendt og mere kendt en 3000. Man kommer ikke i klemme mellem to stole mht. potentielle 

finanskontroller hvis man til vælger 3402 erklæringen. 3402'eren har et bedre omdømme end de 

andre erklæringer, jf. tidligere behandling.  

I 2015 havde "ISAE 3402" 1.580 Google-søgninger og næsten dobbelt så mange som "ISAE 3000" 

med 830 Google-søgninger. "ISRS 4400" var medløber med 410 Google søgninger, eller 13,5 %. 

Det er kun dobbelt så mange søgninger som den gamle "RS 3411". Der er udarbejdet en grafisk 

illustration fordelt månedsvist over Google-søgningerne.  

 

Figur 2: Google søgninger i 2015 
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Det er fordomsfuldt, at nævne generalist revisors kendskab til IT-erklæringer, men revisor kender 

ISAE 3402 og har hørt om ISAE 3000. Kendskabet til ISRS 4400 er minimalt hos den generelle 

revisor, jf. blandt andet ovenstående graf.   

Hvorfor er det nævneværdigt, at revisors kendskab til IT-erklæringer kan forbedres? Pointen er, at 

des flere specifikke IT-erklæringer, der findes i markedet, des vanskeligere bliver det, at bevare 

gennemsigtigheden.    

En signifikant udvidelse af erklæringstyper vil i teorien medføre afstemning mellem erklæringerne 

og behov. Dermed undgår man, at skyde gråspurve med kanoner, gå med livrem og seler mv. Der 

er mange brancheudtryk når der diskuteres valg af erklæringstype.   

Oftest er der langt fra teori til praksis og sandsynligvis vil ti yderligere erklæringer ikke afhjælpe 

situationen. I dag eksisterer to med sikkerhed og en uden. Selv ved kun tre erklæringer har markedet 

vanskeligt ved, at gennemskue mulighederne.   

14.2 Teorien overført til praktiske løsningsforslag 

Hvordan udformes IT-erklæringer i den virkelige verden når behovssituationerne mellem 

erklæringstyperne overlapper hinanden? Det spørgsmål, som stilles ofte er hvordan man udsteder 

en erklæring med persondatabehandling håndteret i et finansielt system. Der er ikke et entydigt svar 

på spørgsmålet og det ser ikke ud til, at erklæringstyperne i praksis kan håndtere denne 

problemstilling optimalt.  

Hvordan man i praksis løser problematikken er forskellig og situationsbestemt. Herunder er en 

række potentielle muligheder behandlet, som kan afværge gråzone udfordringen mellem 

behandling af persondata og finansiel data.   

 Kompromiset 

Udstedelse af én erklæring. Valget falder på den erklæring, hvor behovet er størst. Er 

virksomhedens behov for en erklæring vedrørende finansiel data større end behovet er for 

persondata, vælger man kun at få udstedt én ISAE 3402 erklæring. Persondatakontroller hører ikke 

hjemme i en ISAE 3402 erklæring, hvorfor man teoretisk ikke kan tilføje persondata kontroller. 

Der er dog ikke noget til hindring for, at tilføje et par kontrolobjektiver omhandlende persondata. 

Men det udløser en problematik omkring den endelige konklusion, da konklusionen konkluderer 

på kriterierne for den finansielle data og ikke persondata. Dvs. tilføjes persondatakontroller i en 
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ISAE 3402 vil konklusionen ikke blive påvirket heraf. Faktisk kan fejlene og kritiske observationer 

ikke påvirke konklusionen og slet ikke medføre et forbehold i en ISAE 3402. Hvorfor det ikke 

skaber meget værdi, at tilføje kontrollerne i ISAE 3402 kontrollerne, tværtimod reduceres 

erklæringens gennemsigtighed.   

 To erklæringer 

Fravælger man kompromiset, da man ønsker at konklusionen indeholder både finansielle systemer 

samt persondata, kan udstedelse af både ISAE 3000 og ISAE 3402 være løsningen. Hermed har 

revisor mulighed for, at teste finansielle kontroller og persondata kontroller hver for sig, og 

udforme en konklusion på hvert område. Som nævnt kræver det to erklæringer, hvilket medfører 

ekstra omkostninger for virksomeden. Dog kan det være eneste rigtige alternativ, såfremt man 

ønsker at afdække virksomhedens behov. Der er set eksempler hvor virksomheden efterspørger en 

ISAE 3402 erklæring pga. et ultimativt krav fra kunder, derfor blev denne udstedt og tilsvarende 

blev også en ISAE 3000 udstedt for at dække virksomhedens andre behov, herunder behov om 

persondata behandling. Dette forekommer højst upraktisk.  

 Udvidelse af kontrolgrundlag og en konklusion 

Muligheden for at udstede en ISAE 3402 erklæring med persondatakontroller inkluderet eksisterer. 

Erklæringen vil indeholde et skriv om, at konklusionen blot er vedrørende de finansielle kontroller 

og ikke persondata kontrollerne. Der må specifikt stå beskrevet hvilke kontroller, som er inkluderet 

i konklusionen og hvilke kontroller som er et tillæg til det hovedsagelige kontrolgrundlag. Dermed 

opretholdes modtagers gennemsigtighed for test af kontroller og linket til konklusionen. Linjerne 

skal være meget skarpt defineret i beskrivelsen for ikke, at gå på kompromis med hvornår 

kontrollen er inkluderet i konklusionen eller ej. Der må ikke være den mindste tvivl om hvilke 

kontroller der er inkluderede eller ej. Det planter en tvivl ved konklusions grundlaget, og ikke 

mindst ved den grad af sikkerhed konklusionen udstedes med.  

 Udvidelse af kontrolgrundlag og to konklusioner 

Denne model er udvidelse af ovenstående afsnit 12.4.2.3. Hvor man undlader, at konkludere på 

ikke-finansielle kontroller og har alene fokus på finansielle kontroller i konklusionen. Her vil man 

kunne udforme en beskrivelse indeholdende specifikation af hvilke kontroller, som konkluderes på 

i den ene konklusion. Tillige hvilke kontroller som konkluderes på i den anden konklusion. Helt 
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lavpraktisk betyder det, at der udstedes en ISAE 3402, inklusiv finansielle kontroller. Samtidigt i én 

og samme rapport afgives separat konklusion vedrørende ikke-finansielle kontroller. Dvs. typiske 

ISAE 3000 kontroller.  

To typer af kontroller, to erklæringsformål, to konklusioner. Alt sammen samlet i en rapport.  

 Kombination af nuværende erklæringsmuligheder 

Som nævnt i afsnit 14.2.1 til og med 14.2.4 praktiseres kombinationer på tværs af hhv. ISAE 3000 

og ISAE 3402. Hvor kontrolgrundlaget kan få tilføjet ikke-hjemmehørende kontroller i erklæringen 

og samtidigt have muligheden for en eller flere konklusioner.  

Verden er ikke så sort/hvid som den præsenteres i erklæringernes verden. Kombinationen af 

finansielle data og persondata er og bliver to områder, som skal forenes i en og samme erklæring. 

Om det kræver en eller to konklusioner må det faktiske behov afgøre.   

Det vurderes, at der i den nærmeste fremtid, og garanteret i forbindelse med persondataforordnings 

ikrafttrædelse i 2018, vil blive fremlagt en ny type erklæring som 'den gyldne løsning'. En løsning, 

som skal skabe gennemsigtighed i den gråzone, der i dag befinder sig imellem hvornår 

virksomhedens behov kræver en ISAE 3000 eller en ISAE 3402 erklæring.   

14.3 Reflektoriske overvejelser 

Valget mellem de to klassiske erklæringer, samt de fire erklæringsudvidelser nævnt ovenfor må 

under ingen omstændigheder så tvivl ved graden af sikkerhed forbundet med erklæringsafgivelsen.  

Der findes ikke en genvej til test af persondata kontroller i en ISAE 3402. Disse hører til i en ISAE 

3000 og/eller som tillæg til ISAE 3402 med særskilt konklusion. Testes persondata kontroller i en 

ISAE 3402, må testresultatet ikke påvirke konklusionen for de finansielle kontroller. Der er ikke 

erklæringsgrundlag for test af persondata kontroller med høj grad af sikkerhed i en ISAE 3402.  

Løsningsmodellerne er indarbejdet i skemaet fra afsnit 14.2.  Skemaet er udvidet vertikalt for at 

skabe overblik over faktiske muligheder. Løsningerne er forklaret under skemaet.  
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Farverne er forklaret således:  

- Grøn farve indikerer at typens formål dækker behovet.   
- Orange farve indikerer at behovet, afhængig af situationen, kan dækkes.  
- Gul farve indikerer at behovet indgår i typen indholdet, men er uden sikkerhed. 
- Rød farve indikeret at typens formål ikke dækker behovet.  

Behov/Type 
3000 3402 Kompromis 

2 

erklæringer 

Udvidelse af 

kontrolgrundlag; 

1 konklusion 

Udvidelse af 

kontrolgrundlag; 

2 konklusioner 

Finansielle 

systemer 

      

Ikke-

finansielle 

systemer 

      

Persondata       

Tabel 3: Erklæringer & Løsningsmodeller 

Løsningsforslaget vedrørende et kompromis omhandlede en afvejning af, hvor behovet var størst, 

hvorefter der aktivt blev foretaget et fravalg af behov. Er behovet størst for så vidt angår 

persondata, må man fravælge ISAE 3402 erklæringstypen og omvendt.  

To erklæringer dækker situationerne indeholdende persondata og finansiel data. ISAE 3402 

erklæringen varetager den finansielle del og ISAE 3000 varetager alt herudover, herunder 

persondata.   

Udvides kontrolgrundlaget til finansielle og ikke-finansielle kontroller, hvor blot de finansielle 

kontroller inkluderes i konklusionen, vil behovet for ikke-finansielle kontroller ikke blive opfyldt. 

Udvidelsen af kontrolgrundlag med to konklusioner behandler både finansielle og ikke-finansielle 

kontroller, hvorfor dette forslag har samme grønne felter som ved valg af to erklæringer.  

Det er essentielt, at erklæringsafgiver er skarp på kontroller i gråzonen hhv. mellem ISAE 3000 og 

ISAE 3402. Vælges alternativet med to konklusioner, må de kontroller direkte udspecificeres som 

værende tilhørende hvilken konklusion. Erklæringsmodtager må ikke modtage et mudret billede 

uden gennemsigtighed for hvilke kontroller, som medfører input til positiv eller negativ 

erklæringskonklusion.   
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14.4 Fremtidige muligheder.  

 Aftalte arbejdshandlinger med grad af sikkerhed? 

Markedet efterspørger som udgangspunkt sikkerhed. I dag er aftalte arbejdshandlinger uden 

sikkerhed og markedet fravælger den med fordel for anden erklæring med sikkerhed. Vil man kunne 

udvide aftalte arbejdshandlinger til, at indeholde en grad af sikkerhed men ved fastholdelse af det 

primære formål, nemlig aftalte arbejdshandlinger?  Årsagen til, at ISRS 4400 er uden sikkerhed er, 

som tidligere nævnt, at virksomheden selv vælger arbejdshandlinger. Revisor involveres ikke i det 

indledende arbejde og udformer ikke konklusion, hverken på kontrolniveau eller overordnet 

konklusion.    

Er der mulighed for, at kombinere aftalte arbejdshandlinger og grad af sikkerhed? Sandsynligvis. 

Markedet efterspørger løsningen og som tidligere nævnt er markedet regulerende. Grundlag og 

muligheder herfor er diskuterbare. Hvornår har man et tilstrækkeligt bevis til en grad af sikkerhed, 

hvornår har man et tilstrækkeligt bevis til en konklusion og hvordan kan man stille sikkerhed for 

systemer, processer osv. hvis kunden selv vælger kontrolemnet? Access Management bliver nok 

testet hvis der er styr på kontrollerne herom, og måske undlades Change Management fordi 

virksomheden ved der er rod i processen herfor.  

Det er kun fantasien og et grundlæggende kendskab til processer og effektivitet af kontroller som 

sætter grænserne for en sammensætning af et kontrolkatalog med formålet, at få en positiv 

konklusion. Fravalg af uhensigtsmæssigheder samt svage kontroller skaber ingen værdi for den 

tiltænkte bruger. Det hele bliver uigennemsigtigt uden ekstern uafhængig parts indflydelse. Måske.  

14.4.1.1 Anvendelsen 

Erklæringstypen vil være vel modtaget af serviceorganisationer overfor virksomheder, da denne 

favoriserer deres arbejde med et trykt papir indeholdende kun effektive kontroller omkring deres 

arbejde. Det skaber en falsk tryghed på kort sigt.  

Men, erklæringsemnets berøreren omhandler kun de kontroller som revisor erklærer sig om. Emnet 

er meget specifikt og revisionsmetodikken er uændret. Det er samme stikprøvemodel, det er samme 

identifikation og vurdering af risici revisor foretager. Forskellen er at revisor kun konkluderer på 

de af kunden udvalgte kontroller. Erklæringen giver ikke et fuldstændigt billede af den udflyttede 

drift, men erklæringen giver en konklusion på hvordan billedet er på det specificerede kontrolemne.  
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Endvidere skal revisor involveres i fastlæggelse af kontrolemne og kontrolsammensætning.  Sågar 

med en udvidet funktion eller mulighed for at nævne uhensigtsmæssigheder, som ligger nært 

kontroldefinitionen. Eksempelvis at brugeroprettelse, lukning af brugere og 

adgangstildelingskontrollerne er effektive, men at der i øvrigt ikke foretages periodisk gennemgang. 

Revisor vil da have konklusion for effektiv brugeroprettelse samt tildeling af rettigheder. 

Observationen eller den faktiske rådgivning vil man anbefale, at indarbejde i næste års 

kontrolsammensætning, for derved, at genteste om revurderingen da er implementeret.  Det højner 

erklæringskvaliteten og hjælper virksomheden med, at lukke huller i sikkerhedsniveauet. Samtidigt 

banes vejen for, at afgive aftalte arbejdshandlinger med en grad af sikkerhed.  

14.4.1.2 Generel opfattelse 

Den generelle opfattelse der er i markedet, er at man helst søger en form for sikkerhed. Det 

medfører alt andet lige en større tryghed for virksomheden. Men, så snart det fremligges, at aftalte 

arbejdshandlinger er uden sikkerhed forsøger den ene virksomhed efter den anden at opfinde den 

gyldne løsning. En løsning som hjælper dem få dækket sit behov og samtidigt gør IT-revisors liv 

endnu mere behageligt.  

Forslaget er så simpelt som, at udvide stikprøvestørrelsen. Flere stikprøver må give et bedre 

grundlag for grad af sikkerhed og konklusion. Det er som udgangspunkt rigtigt. Der er større 

sandsynlighed for at finde svagheder hvis man udvider stikprøvestørrelsen fra 25 til 40. Jo flere 

stikprøver jo lavere risiko. Men ved at udvide stikprøvestørrelsen omkring brugeroprettelser, 

lukning af brugere og adgangstildeling så berøres uhensigtsmæssigheden vedrørende periodisk 

gennemgang af rettigheder stadigvæk ikke. Du ville kunne teste populationen og stadig intet kunne 

konkludere omkring periodisk gennemgang.  

14.5  Løsningsmuligheden 

Dagligdagen som erklæringsafgiver er koncentreret omkring observationer, risikobeskrivelser og 

anbefalinger. Det ligger meget nært det sikkerhedsrådgivende arbejde, at behandle observationer, 

udarbejde risikobeskrivelser og dertilhørende anbefalinger. Denne arbejdsskade, om man vil, kan 

med fordel anvendes i dette kapitel.  

Det er i ovenstående kapitler blevet observeret at virksomhedens behov ikke per definition dækkes 

via erklæringsarbejdet. Forskellige og komplekse behovssituationer skal passe ned i 

formålsbestemte erklæringstyper, hvor kombinationen herimellem gør tilværelsen som 
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erklæringsafgiver interessant. Den dertilhørende risiko er, at erklæringen ikke skaber den ønskede 

værdi og ikke dækker det faktiske behov. Anbefalingsmulighederne er uendelige og påvirkes 

konstant af hhv. interne forhold, eksterne forhold og revisors krav. Hvorfor den anbefaling der 

tilvejebringes her vil være aktuel her og nu. Om et tidsrum vil situationen være en anden.   

 Overskuelighed 

IT-erklæringer er et komplekst område, som ikke behøver yderligere kompleksitet tilført. Udvides 

erklæringstyperne i en sådan grad at sikkerhedsrådgiver mister overblikket, vil de involverede parter 

gøre det samme. Den første pointe er at udvalget skal forblive overskueligt. Idet det er vigtigt at 

kunne skelne imellem erklæringstyperne og særligt imellem erklæringer med og uden sikkerhed. For 

mange erklæringstyper giver et mudret billede. Ved tilføjelse af ny erklæringstype, med anderledes 

formål end de eksisterende, skal markedet først forstå og acceptere denne, førend potentialet kan 

høstes.  

 Ny erklæringstype: Aftalte arbejdshandling med sikkerhed 

Kombinationen mellem de i dag eksisterende erklæringer kan medføre en ny erklæringstype. En 

erklæring med samme formål som aftalte arbejdshandlinger, som den fremstår i dag, men med 

udvidede kontrolhandlinger for at opnå grad af sikkerhed. Erklæringen vil være en centralplaceret 

erklæring midt imellem de to fløje med henholdsvis ingen sikkerhed og sikkerhed. Alternativt kan 

nuværende ISRS 4400 anvendes til, at sikre om hvorvidt ISAE kontrolgrundlaget dækker 

virksomhedens behov, ved at sammenholde identificerede krav til virksomhedens behov med de 

faktisk etablerede kontroller.  

 Kombination af nuværende sikkerhedserklæringer 

Muligheden for at kombinere nuværende erklæringstyper kan afhjælpe virksomheders her og nu 

situation, idet denne kombination i praksis muliggør, at indarbejde eksempelvis persondata i en 

ISAE 3402 erklæring. Virksomheden er derfor ikke nødsaget til at få udstedt to erklæringer for, at 

afdække det faktiske behov. Formålet med de to erklæringstyper sammenkædes i en samlet 

erklæring med en eller flere konklusioner. Se afsnit 14.2 for uddybende specifikation af disse 

kombinationsmuligheder erklæringerne imellem.  
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15. Konklusion 

Emnet har givet anledning til, at behandle IT-komplekse problemstillinger ved IT-erklæringer. 

Herunder behovsfastlæggelsen gennem de involverede parter, og hvordan behovet kan blive 

opfyldt ved erklæringsafgivelse.   

Virksomhedens behov, særligt vedrørende IT-aktivitet placeret hos serviceorganisation, skaber 

efterspørgsel på sikkerhed for ansvarlig håndtering. Uagtet indholdet i det kontraktuelle grundlag, 

vil ansvaret aldrig kunne overdrages til andre end virksomheden selv. Grundlæggende består 

behovet af, at kontrollere IT-driften og opnå tredjeparts rapportering herom. For derigennem at 

fastholde overblikket over kontrolmiljøet.   

De involverede parter i behovsfastlæggelsen, har som oftest udgangspunkt i partsforholdet imellem 

den ansvarlig part, serviceleverandøren og revisor.  Temaet var, at tilvejebringe det 

erklæringsindhold, som matcher aktuelle forhold samt opfylder virksomhedens behov. Ved 

omvendt rækkefølge er det revisors rolle, at erklære sig et givent erklæringsindhold. 

Serviceorganisationens rolle er, at overholde kontraktuelle aftaler med virksomheden. Rollen som 

ansvarlig part påhviler virksomheden selv. Hvorfor virksomhedens behov består i at søge tryghed 

ved IT-driften, blandt andet via aftalte kontroller kontraktuelt aftalt med serviceorganisation. 

Hvilket uafhængig part, typisk revisor, erklære sig om.   

Præciseringen af virksomhedens behov medførte tre centrale elementer i forbindelse med 

behovsfastlæggelsen. Disse tre elementer blev præsenteret som interne krav, eksterne krav og 

revisors krav. Såfremt kravene blev opfyldt, måtte virksomhedens behov forudsætningsvist være 

opfyldt.  

Interne krav som værende første centrale element består af en driftstryghed og 

kontraktoverholdelse, herunder betryggende håndtering af outsourcet aktivitet. Dvs. sikring af 

blandt andet hensigtsmæssig behandling af følsom data, smertefri afvikling af nedbrudssituationer, 

håndtering af ændringskrav mv.   

Eksterne krav består i overholdelse af gældende lovgivning og specifikke lovkrav til databehandling, 

særligt med fokus på bogføringslovens krav om tilgængelighed og genskabelse af 

regnskabsmateriale. Endvidere blev persondataloven tillige behandlet med særlig fokus på ekstra 

krav for administration af adgangsstyring.  
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Revisors krav som værende det sidste centrale element omhandler det, revisor ønsker at modtage 

som modtager af erklæring. Revisor forventer at modtage et tilstrækkeligt revisionsbevis i forhold 

til aktivitet hos serviceorganisation. Revisionsbeviset har grundlag i revisionsstandarderne for 

krævede revisionshandlinger vedrørende identifikation og vurdering af risici. Som oftest foreligger 

der match mellem revisors krav og den ansvarlige parts fastlagte behov, men situationer kan 

forekomme, hvor revisor kræver særlige kontrolområder for at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis.    

Virksomheden, som den ansvarlige part, kan afdække de tre centrale behovselementer på flere 

måder. Den mest anvendelige løsning er via erklæringsarbejdet. Hvor ekstern uafhængig part via et 

fastlagt erklærings indhold afgiver erklæring om definerede kontroller. Pointen bestod i, at såfremt 

centrale elementer ved behovsfastlæggelsen var behandlet korrekt og indgik i erklæringsemnet, ville 

virksomhedens behov blive opfyldt.  

Virksomheders behov ændrer sig konstant, og erklæringstyperne gør ligeså. Tidligere fandtes 

danske erklæringstyper, men grundet globaliseringen er erklæringsafgiver nu underlagt 

internationale revisionsstandarder.  

Erklæringstyperne ISAE 3402 og ISAE 3000 samt ISRS 4400 har alle til formål at dække et fastlagt 

defineret behov. Den afgørende forskel består i anvendelsesmulighederne, herunder hvilke 

behovssituationer disse er designet til.  Markedsopfattelsen af prioriteringsrækkefølgen blev 

diskuteret med det udfald, at ingen erklæringer er bedre end andre. Virksomhedens situation og 

særligt det fastlagte behov er afgørende for, hvorvidt erklæringstypen opfylder behovet og skaber 

værdi for virksomheden. Den grundlæggende forskel består i, om erklæringerne er designet til 

finansiel eller ikke-finansiel data, men grundet komplekse erklæringsbehov opstår gråzonetilfælde.     

De centrale elementer bestående af hhv. interne krav, eksterne krav og revisors krav skal indgå i 

erklæringsindholdet, førend det kan antages, at virksomhedens behov kan blive opfyldt. 

Virksomheden vælger herudfra en passende erklæringstype, som er designet til netop dette 

erklæringsindhold. Graden af kompleksitet i de centrale elementer og de derfor tilhørende gråzoner 

besværliggør dette valg. Behovet er bredere end erklæringernes design, hvorfor det i visse tilfælde 

kræver flere erklæringstyper, førend virksomhedens behov opfyldes. Det blev diskuteret, hvorvidt 

en ideel erklæringstype eksisterede, idet behovet bestod af elementer, som krævede flere 

erklæringstyper eller en kombination heraf.  

Hvorvidt behovet opfyldes via erklæringsarbejdet er vanskeligt at vurdere. En høj grad af 

kompleksitet og berøring med gråzoneelementer vanskeliggør den egentlige vurdering. Udvides 
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kontrolgrundlaget, dækker erklæringen ikke nødvendigvis et bredere behov, men det blev fastslået 

igennem diskussionen, at fastlæggelsen af virksomhedens behov skal udføres så præcist som muligt 

via de centrale elementer ved behovsfastlæggelsen, for derigennem at opnå et værdiskabende 

erklæringsindhold. Sandsynligheden for opfyldelse af virksomhedens behov stiger progressivt i 

forbindelse med højere præcisering af de centrale elementers krav til indhold.  

Afslutningsvist blev de nuværende og potentielle muligheder diskuteret. Opfordringen var ikke at 

tilføje et utal af erklæringstyper for at kunne afdække flere behovssituationer.  Overskueligheden 

skal fastholdes, uanset hvilken mulighed der overvejes. Derved reduceres risikoen for forkert 

anvendelse af erklæringstyperne. Den fremlagte anbefaling bestod i at kombinere nuværende 

erklæringstyper for derigennem bedre at kunne matche og opfylde virksomhedens behov. 

Anbefalingens design er baseret på tidligere behandlede teoretiske problemstillinger. Fire praktiske 

løsningsforslag blev præsenteret med det formål at præsentere muligheder for et erklæringsemne 

med dertilhørende kontrolgrundlag bestående af både finansiel og ikke-finansiel karakter. Vigtigt 

er, at modtageren kan gennemskue via tydelig præcisering på kontrolniveau, hvorvidt kontrollen 

har reference til en konklusion, og om denne udstedes med eller uden sikkerhed.  

Sammenfattende viser papiret, at behovsfastlæggelsen er grundlagt af involverede parter, som 

opstiller krav til erklæringsindholdet. Kravene kategoriseres som interne krav, eksterne krav og 

revisors krav. Kravene afføder et bredt behov, som skal afdækkes via IT-erklæringer. IT-

erklæringer har specifikke formål og er ikke designet til, at dække forskellige erklæringsemner, 

hvorfor det blev konkluderet, at et finansielt erklæringsindhold og et ikke-finansielt 

erklæringsindhold krævede to forskellige konklusioner.  

Virksomhedens behov er komplekse og er ikke designede til nuværende erklæringstyper. 

Erklæringstyperne er designede til, at afdække specifikke formål. De tilfælde hvor 

erklæringstypernes formål skal kombineres opstår gråzoner, for hvornår virksomheden skal vælge 

den ene frem for den anden, idet virksomheden kræver begge erklæringstyper før behovet opfyldes. 

Gråzoneproblematikken, som opstår ved behov for erklæringsindhold på tværs af 

erklæringstyperne, kan løses ved at udvide erklæringens kontrolgrundlag, for dermed at afgive 

erklæring for både finansielt og ikke-finansielt erklæringsindhold. 
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Løsningen kunne være: 

- Afgive formålsbestemt erklæringstype med dertilhørende konklusion samt et tillæg med en 

udvidelse af kontrolgrundlaget. Konklusionen vil ikke blive påvirket af tillægskontrollerne, 

og samtidig vil disse kontroller ikke udstedes med høj grad af sikkerhed.  

- Afgive formålsbestemt erklæringstype med dertilhørende konklusion samt et tillæg med en 

udvidelse af kontrolgrundlaget og en særskilt konklusion. Dvs. en erklæring med to typer 

erklæringsindhold og to separate konklusioner.    

I begge tilfælde er det vigtigt at specificere finansielle kontroller og ikke-finansielle kontroller, samt 

hvilke kontroller der tilhører hvilken konklusion. Det er vigtigt at opretholde gennemsigtigheden 

for den tiltænkte bruger, og denne må ikke være i tvivl om, hvilken kontrol, der tilhører hvilken 

konklusion.  

Den samlede konklusion er, at virksomheders behov danner et fundament for valget af 

erklæringstype, og behovets kompleksitet udgør ofte en bredere rækkevidde end erklæringstypernes 

design, hvorfor nuværende erklæringstyper har vanskeligt ved, at opfylde behovet. Anbefalingen er 

en erklæringskombination, hvor kontrolgrundlaget udvides for, at opfylde de behov, som ligger 

uden for erklæringstypens designede formål.  
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17. Bilag 

17.1 Relevante tiltænkte brugere (Reference til afsnit 7.3) 

Eksempler på relevante tiltænkte brugere er udvalgt nedenfor. Listen er ikke udtømmende eller 

fuldstændig. De væsentlige eksempler er som følger:  

 Kunder 

Generelt har kunderne interesse i, at modtage et erklæring afgivet af uafhængig revisor. Revisor har 

mulighed for at lave generelle erklæringer og specifikke erklæringer tiltænkt den specifikke bruger. 

Revisor kan udarbejde specifik erklæring, som grundlagsdannelse for vurdering af virksomhedens 

overlevelsesevne som leverandør.   

Lad os tage et eksempel. Virksomheden outsourcer aktiviteter til serviceleverandør. Den 

outsourcede aktivitet berører kundens data, dvs. at virksomheden reelt set ikke har fuld kontrol 

over kundens data. Kunden ønsker en form for sikkerhed omkring dette punkt, hvori hverken 

kunden eller virksomheden har kontrol. Virksomheden indhenter erklæring fra serviceleverandør. 

Indholdet skal give en tryghedsfornemmelse for både kunden og virksomheden selv. Det kan være 

i form af, at uafhængig part har været inspiceret serverrum og påset, der er adgangssikring og at 

serverne står forsvarligt placeret over gulvet, og at der i øvrigt er tilkoblet sprinkleranlæg i tilfælde 

af brand, osv.  

Er kundens behov blot at tilsikre datacentret håndteres på behørig vis, da typen af data ikke 

indeholder finansiel eller kritisk data med væsentlig effekt på regnskabet, vil kunden efterspørge en 

ISAE 3000 erklæring.  

Indeholder kundens data i højere grad kritisk data, vil kontrolgrundlaget forventes at blive udvidet, 

og såfremt data indeholder finansielt indhold, vil en ISAE 3402 erklæring sandsynligvis blive 

efterspurgt.  

Virksomheden kan altså have adskillelige behov, der skal efterleves for at tilfredsstille kundens 

behov. En ISAE 3000 erklæring vedrørende fysisk sikkerhed, indeholder typisk nogle generiske 

kontroller, som er værdiskabende for en række af kunderne.  

Det samme gælder en ISAE 3402, hvor man kan sammensætte et generisk kontrolkatalog, som 

rammer størstedelen af kundernes behov. Bemærk, at det ikke er værdiskabende at erklære sig via 
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et generisk kontrolkatalog. Det er først værdiskabende når Revisor i samarbejde med virksomheden 

gennemgår procesbeskrivelserne og derefter skræddersyer kontroller hertil. Kontrollerne skulle så 

gerne, dække størstedelen af kundernes behov. Det der skaber værdi i erklæringsøjemed er 

udformningen af disse, og bestemt ikke antallet af kontroller. En erklæring med +50 kontroller er 

ikke nødvendigvis mere værd end en kontrol med 18 kontroller.  

En erklæring med +50 kontroller er med garanti en mere bekostelig affære, end en mere 

kvalitetsfyldt erklæring med færre kontroller. Når en skræddersyet erklæring er udformet, testet og 

afgivet, er der muligvis kunder som har et større eller andet behov end hvad den generelle erklæring 

kan efterleve. Et eksempel kan være, at finansielle virksomheder, såsom bankvæsen, 

forsikringsselskaber eller pensionsselskaber, har et større behov for tryghedsfornemmelse, da de 

som bekendt er underlagt strammere lovgivning end ikke-finansielle-virksomheder. Hvorfor det er 

muligt at udforme en særligt specialiseret erklæring, med specificerede kontrolmål, for dermed at 

de finansielle virksomheder, vil efterleve de strengere krav, som disse er pålagt.  

Det kan være kostbart for virksomheden at efterleve de forskellige kunders erklæringsbehov. 

Hvorfor virksomheden må tænke på dens strategiske platform og vurdere hvilken tilgang man bør 

have til erklæringsarbejdet. Historisk set har man måske ikke haft behov for 3402 erklæring, da 

kundegrundlaget vedrørende finansiel data har været for begrænset, set i relation til omfanget.  

Virksomheder bør tilpasse sig omverdenen og være agile i den forstand, at hvis interessen og sågar 

efterspørgslen for virksomhedens ydelse stiger, dog med den 'konsekvens' at finansielle data indgår 

i serviceaftalen, vil virksomheden forøge sin interesse i 3402 erklæringen. Trods en dybere 

kontrolgennemgang, og eventuelt endda med test af effektivitet over en periode via type 2, vil 

omkostningerne herved være færre end alternativet. At udarbejde en erklæring med høj grad af 

sikkerhed over i en periode fra normalvis 6 måneder til 12 måneder, har et større omfang. Det 

relativt store arbejde, vil allokere efterspørgslen hen til den virksomhed, som dækker kundens 

behov. Hvis virksomheden undlader 3402 erklæringen, vælger kunden en anden virksomhed, for 

at kunne efterleve lovkravene. Så simpelt er det.  

Det kræver både en stor investering, men virksomheden skal være 3402 type 2 moden, førend 

erklæringsarbejdet bør begynde. Det er et kvalitetsstempel revisor afgiver, og hvis kvaliteten i 

virksomhedens processer udestår, vil det blive en uskøn erklæring eller sågar en erklæring med 

forbehold der udstedes. Hvilket ligeledes har en naturlig påvirkning på efterspørgslen.  
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Kontrollerne kræver at være tilpasset procesbeskrivelserne og kontrollerne skal efterleve kundens 

specifikke behov. Det skaber den tilstrækkelige værdi hvis man kun tester generiske kontrolmål. 

For eksemplets skyld, kan vi forudsætte at en virksomhed kortvarigt har kundens data opbevaret. 

Denne data er fortrolig og adgangen hertil er meget striks. Der er gode argumenter for, at 

erklæringen bør indeholde operationelle kontroller som backup samt ændringskontroller 

vedrørende ændringshåndtering. Pointen er, at kundens særlige behov var adgangsstyring og 

erklæringens fokus bør blive bygget herop omkring. Kontrollerne skal give en tryghed og skal vise 

hvordan procesbeskrivelserne er udformet og hvordan kontrollerne er testet. Undlader man 

derimod andre og essentielle områder, hvori kunden havde en mindre behov, end ved 

adgangsstyringen, så vil erklæringens værdi sandsynligvis blive reduceret. Det er den ansvarliges 

part, i samarbejde med revisor og eventuelt tiltænkt bruger, at udarbejde den 

kontrolsammensætning, som skaber den største værdi for alle parter.  

Som tidligere nævnt, er tiltænkte brugere de personer, parter og virksomheder, som har interesse i 

erklæringen. Det er en grundlæggende antagelse, at brugeren af erklæringen forstår indholdet heraf. 

Igen bliver det generelle erklæringsprodukt fremhævet for eksemplets skyld. Lad os forudsætte at 

revisor udarbejder erklæring vedrørende virksomhedens økonomiske situation. Denne erklæring 

har andre tiltænkte brugere end hvad erklæringstyperne behandler ovenfor. Medarbejdere, 

aktionærer samt lån- og kreditgivere har naturlig interesse i virksomhedens økonomiske situation.  

17.1.1.1 Ringe i vandet 

En undersøgelse lavet af FSR – Danske Revisorer og Epinion viser, at 'ifølge de kreditansvarlige 

har en revisionspåtegning på årsregnskabet en væsentlig betydning, når der skal gives kredit til 

virksomheden. 81 procent svarer, at det i forbindelse med kreditgivningen har en meget stor eller 

stor betydning, at årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning. En revisionspåtegning på 

regnskabets retvisende billede besidder større grad af informationskilde, for baggrundsdannelse for 

virksomhedens finansielle tilstand. Artiklens pointe, er at trods lempeligere krav vedrørende 

revisionspligten, så vil 63-65 procent af pengeinstitutterne fortsat kræve reviderede regnskaber i forbindelse med 

kreditgivning til en virksomhed. 56 

Revisors påtegning og erklæring om outsourcing er ikke sammenlignelig. En påtegning er ikke 

nødvendigvis afhængig af erklæringen, og omvendt indgår erklæringen som element i påtegningen 

                                                           
56 FSR, Signatur – Medlemsmagasin for FSR Danske revisorer (2015, nr. 3) 
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via blandt andet ISA 315, ISA 400 og ISA 402. Koblingen mellem artiklens pointe er, at majoriteten 

af långivere ønsker fortsat påtegning, og erklæringsarbejdet består i, at trods lempeligere 

regulatoriske krav, efterspørger markedet stadigvæk påtegning og herunder eventuelt erklæringer.  

Udførte man lignende øvelse, hvor man gik niveauet længere ned, og spurgte kunder om hvorvidt 

det ville påvirke valg af forretningspartner, såfremt virksomheden havde en erklæring afgivet af 

uafhængig part, ville man sandsynligvis ikke ramme 81 procent som svarer, at det i forbindelse med 

kreditvurdering har stor eller meget stor betydning. Mange virksomheder har fastlagte procedurer 

for valg af forretningspartenere, hvor kravet om erklæring er i stigende udvikling. Fravælges 

erklæringer mister man eksisterende og fremtidige kunder.  

17.1.1.2 Diversitet 

Normalvist indeholder tiltænkte brugere en stor diversitet. Det er dog afhængig af erklæringen. For 

at opsummere ovenstående, hvor afsnittets diskuterede relevansen for at udstede erklæring til lån- 

og kreditgiver, det samme gælder i øvrigt aktionærer, medarbejdere og i et vist omfang også 

virksomhedens kunder. Grundforudsætningen for at en erklæring skal give værdi er at modtager 

forstår erklæringens indhold. Virksomheden kan udstede en erklæring vedrørende Change 

Management og undlade Access Management, velvidende at der er styr på Change Management, 

men at alle har adgang til administrator brugeren med et password som aldrig udskiftes. Det giver 

en blank erklæring, som skaber en falsk tryghed for omverdenen. Det giver et opstillet 

tryghedsbillede af Change Management, men opfylder ikke trygheden omkring Access 

Management. Det er ikke værdiskabende for virksomheden.   
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