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Agenda 2023-02-03

• Inledning

• Uppföljningen 2022 

• Kontrollplan 2023

• Rapporter ISAE-3000 och ISRS-4400 2022 

• Sparbanksintyget ISAE-3402,

• Övriga frågor
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Inledning

Uppföljning av utkontrakterad verksamhet 

2022  
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Inledning & Välkomna

• Övergripande summering av arbetet med uppföljningen under 2022. Arbetet har omfattat:

− Sparbanksintyget ISAE-3402

− Swedbank Bridgeletter till ISAE-3402 

− Kompletterande granskning 2022 med bäring på identifierade brister i sparbanksintyget i format ISRS-4400 

− IFRS9 Sparbankerna – i format ISRS-4400

− Sparbanker IFRS 9 oneflow-signed – i format ISAE-3000

− OP-Risker Rapport – i format ISRS-4400

− Tjänster inom området IT – i format ISRS-4400

− Outsourcing Regulatorisk Rapportering – i format ISRS-4400

− Tjänster inom området Åtgärder mot penningtvätt – i format ISRS-4400
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Inledning

• Under 2022 har följande underavtal uppdaterats. De nya versionerna finns i SORC

– IT - Tjänster

– Registrering Fondandelsägare 

– Personuppgiftsbiträdesavtalet

• Förbättringsarbetet GDPR

• Swedbank har kommenterat enskilda påståenden i möte med SR

• IFRS9 och ISAE 3000 intyg
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Kontrollplan 2023

Uppföljning av utkontrakterad verksamhet 

2023 
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Kontrollplan 2023

• Övergripande processbeskrivning

– tydliggör när, vilka aktiviteter skall 

utföras och av vem

– beskriver att sparbankernas 

riskbaserade förslag och önskemål till 

kontrollmål är underlag till 

kontrollplanen

– Anger beslutade datum som styr 

årshjulet och samarbetet med 

revisorerna
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Årshjul 2023
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Kontrollplan 2023

• Preliminär kontrollplan för 2023 från 2022

– Sparbankernas förslag och önskemål ligger till grund för den definitiva kontrollplanen 

2023 och preliminär plan kommande två år 2024 och 2025
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Kontrollplan 2023

• Tidpunkter för upprättande av kontrollplan och kontrollmål 2023

– Sparbankernas riskbaserade återkoppling utgör grund för att få relevanta kontrollmål 

• Sparbankerna delger SR återkoppling senast fredag 17 mars

• Materialet skickas till _fb.8992.outsourcingsparbankerna 

• SR samordnar arbetet Sparbankernas återkoppling, upprättande av kontrollplan, sammankallar arbetsgrupper

• Deadline för SR att delge Swedbank sparbankernas kontrollmål är 31 maj
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Stöd för strukturerad återkoppling finns i 

bilagan till dokument Stöd och 

läsanvisningarna. 

• Se excelark, Bilaga 3 - Mall sammanfattande 

Utvärdering av SNT4400-intyg, som ligger på 

sharepoint Outsourcing Sparbankerna

• OBS 

– SR vill ha input från så många sparbanker 

som möjligt
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ISAE 3402

Swedbanks system för bearbetning av 

sparbankstransaktioner



© Sparbankernas Riksförbund

KONFIDENTIELLT

ISAE 3402

Omfattning och syfte:

• Rapporten omfattar beskrivning av- och granskning av 

Swedbanks interna kontroller över finansiell rapportering

• ISAE-rapporten är av kategori Typ II, vilket innebär utvärdering av 

effektiviteten av organisationens kontroller över 12 månader (Nov 

1 – Okt 31)

• Bestyrkandeuppdrag vilket innebär att revisorn uttalar sig med 

rimlig säkerhet om kontrollernas ändamålsenlighet och effektivitet 

i relation till sparbanken

• Syftet är att rapporten och granskningen som utförs av revisorn 

ska användas av sparbankens styrelse, ledning kontrollfunktioner 

och deras revisorer i sin uppföljning av att säkerställa 

riskhantering relaterat till felaktigheter i den finansiella 

rapporteringen i den behandling/tjänst som Swedbank utför 
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ISAE 3402 (forts.)

Innehåll i huvuddrag:

• Kapitel 1

- Beskrivning av Swedbanks tillhandahållna tjänster och 
kontrollkomponenter

- Beskrivning av Swedbanks kontrollaktiviteter för tjänster

- Systemsupporttjänster

- Registrering av transaktioner

- Finansiell rapportering

- In- och upplåning från allmänhet

- Utlåning till allmänhet

- Provisionstjänster

- Lönehanteringstjänster

- Kreditreserveringar (IFRS9)

- Regulatorisk rapportering
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KONFIDENTIELLT

ISAE 3402 (forts.)

Innehåll i huvuddrag (forts.):

• Kapitel 1 (forts.)

- Beskrivning av Generella IT-

kontroller

- Ändringar av IT-miljön

- Användning och övervakning av IT-

miljön

- Informationssäkerhet
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KONFIDENTIELLT

ISAE 3402 (forts.)

Innehåll i huvuddrag (forts.):

• Kapitel 1 (forts.)

- Kompletterande användarenhetskontroller (CUEC)

- Kontroller som bedömts nödvändiga för att 

kontrollmålen skall uppnås 

- Behöver utföras av sparbankerna

- Kontroller kompletterar, men kan till viss del också 

kompensera vid eventuella avvikelser 

- CUEC’s är indikativa, varje sparbank behöver därför 

själva detaljera/specificera sin egna motsvarande 

kontroll
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KONFIDENTIELLT

ISAE 3402 (forts.)

Innehåll i huvuddrag (forts.):

• Kapitel 2

- Uttalande av servicebyrån (Swedbank)

- Swedbanks uttalande innehåller dels: 

(1) de principer och kriterier Swedbank använt för att identifiera relevanta 

risker, kontroller och kontrollmål

(2) bedömning av kontrollernas effektivitet

(3) beskrivning av kända kontrollbrister  
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KONFIDENTIELLT

ISAE 3402 (forts.)

Innehåll i huvuddrag (forts.):

• Kapitel 3

- Revisorns bestyrkanderapport (Deloitte)

- Revisorns rapport innehåller dels: 

(1) inriktning, omfattning och ansvarsfördelning

(2) grund för uttalande och uttalande

(3) beskrivning av hur kontroller testats
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KONFIDENTIELLT

ISAE 3402 (forts.)

Innehåll i huvuddrag (forts.):

• Bilaga 1

A. Process

B. Kontrollmål

C. Kontrollaktivitet

D. Beskrivning av utförd testning

E. Beskrivning av avvikelser

F. Swedbanks kommentarer

G. CUEC

A

B

C

D
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F
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KONFIDENTIELLT

ISAE 3402 (forts.)

Utfall testning affärsprocesskontroller

Utfall testning affärsprocesskontroller 2022 2021 2020 2019

Totalt antal kontrollmål 45 45 47 47

Kontrollmål som uppnås 45 45 47 47

Kontrollmål som inte uppnås 0 0 0 0

Totalt antal kontrollaktiviteter som testas 135 136 139 139

Kontroller som bedömts vara effektiva 132 134 137 132

Kontroller som bedömts inte effektiva 3 2 2 7
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KONFIDENTIELLT

ISAE 3402 (forts.)
Utfall testning IT-kontroller

Utfall testning IT-kontroller 2022 2021 2020 2019

Totalt antal kontrollmål 13 13 13 13

Kontrollmål som uppnås 9 9 8 7

Kontrollmål som inte uppnås 4 4 5 6

Totalt antal kontrollaktiviteter som testas 106 97 79 79

Kontroller som bedömts vara effektiva 83 81 61 58

Kontroller som bedömts inte effektiva 23 16 18 21

Swedbanks slutsatser för mitigerande åtgärder

Förändringshantering: 

• Ökad monitorering av kontrollefterlevnad. Anlitat oberoende part för att utreda påverkan av ej påvisad SOD. 

– Separering av behörigheter och dokumentation av ändringsgodkännande i samband med produktionssättning av ändringar (9D-2 & 9D-5)

• Swedbank bedömer baserat på kompletterande arbete att risker inte har materialiserats

Logisk säkerhet

• Uppföljande genomgång av den metodik som används vid genomgång av höga behörigheter

– Behörighetsgenomgångar av höga behörigheter för plattformar (11B-3d)
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KONFIDENTIELLT

ISAE 3402 (forts.)
Utfall testning IT-kontroller, forts.

Logisk säkerhet

• Behörighetsgenomgångar

– Uppföljning för att säkerställa att relevanta system, roller och användare ingår i den årliga användargenomgången. (11B-15)

• Efterlevnad av konfigurationsregler

– Påvisande kompletterande kontroller. (11F-4, 11F-5 & 11F-10)

• Swedbank bedömer baserat på kompletterande arbete att risken för otillbörligt innehav av behörighet/åtkomst är låg.

Fysisk Säkerhet

• Ingen mitigerande åtgärder utförda för fysisk säkerhet. (Kontrollmål 11-A)



ISRS 4400

Uppföljning av utkontrakterad verksamhet
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KONFIDENTIELLT

ISRS 4400

Omfattning och syfte:

• Rapporterna omfattar Swedbanks beskrivning av faktiska 

förhållanden och revisorns iakttagelser relaterat till Swedbanks 

processer/kontroller

– ISRS 4400, kontrollaktiviteter i Swedbank avseende operativa risker

– ISRS 4400, Tjänster inom området regulatorisk rapportering

– ISRS 4400, Tjänster inom området AML

– ISRS 4400, Tjänster på IT-området

– ISRS 4400, IFRS 9 kreditreserveringsmodeller använda av sparbankerna 

• Ger sparbanken insyn i förhållanden (utföranden, kontroller etc.) 

som kan vara av betydelse för sparbankens bedömning av 

riskhantering i utkontrakterad verksamhet
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KONFIDENTIELLT

ISRS 4400

Omfattning och syfte (forts.):

• ISRS 4400 är uppdaterad från 2022, hette tidigare SNT 4400. 

• Standarden innefattar inte något bestyrkande från revisorn, istället 

redogör revisorn för sina faktiska iakttagelser

• Swedbank/Revisorn gör ingen bedömning huruvida sparbankens 

kontrollmål uppnås

• Sparbanken behöver utvärdera mottagen information i ISRS 

rapporterna i relation till sin utkontrakterade verksamhet vad avser 

bl.a.:

– Förståelse för processer

– Riskbedömning

– Förväntade kontroller/utföranden

– Riskaptit

– Relation till kontroller utförda av sparbanken  
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KONFIDENTIELLT

ISRS 4400 (forts.)

Rapporternas struktur:

- Swedbanks beskrivningar av utkontrakterad tjänst och 

rapporternas syften, avgränsningar etc.

- Revisorernas rapport

- Appendix:

- Kontrollmål

- Referenser till underavtal

- Swedbanks beskrivning/påstående (obs, inte alltid en kontroll)

- Revisorernas faktiska iakttagelser och avvikelser

- Notering: ” Observation relaterat till Swedbanks påstående”

- Swedbanks kommentar

Område Beskrivning av delområde 

Process/Kontrollmål Kontrollmål som är identifierade av SR för att hantera 

vissa risker relaterat till utförande av tjänsterna inom 

ramen för det här intyget 

Referens till 

underavtalets 

tjänstebeskrivning 

Refererar till det specificerade tjänsteområdet i 

underavtalets tjänstebeskrivning. 

Kontrollaktivitet / 

Swedbanks 

påstående 

Swedbanks beskrivning av de aktiviteter som utförs 

för att adressera kontrollmålet (helt eller delvis) samt 

även Swedbanks beskrivning av förhållanden som 

utgör underlag för Deloittes ”granskning av faktiska 

iakttagelser” 

Deloittes faktiska 

iakttagelser 

Deloittes beskrivning av utförd aktivitet och faktiska 

iakttagelser relaterat till Swedbanks påståenden. 

Avvikelser Beskrivning av avvikelser noterade under 

testutförande i förhållande till beskrivet påstående.  

Swedbanks 

kommentar 

Swedbanks kommentar till noterade avvikelser 
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KONFIDENTIELLT

ISRS 4400 (forts.)
Exempel ”observation relaterat till Swedbanks påstående” *:

*Utdrag från 2022 års ISRS – Tjänster inom IT-området”
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KONFIDENTIELLT

ISRS 4400 (forts.)

Hantering av avvikelser:

- Avvikelse kan uppstå som ett led i sparbankens 

bedömning/analys av Swedbanks påstående

- Avvikelse kan ha beskrivits av Swedbank själva alternativt av 

revisorns iakttagelser

- Sparbanken behöver beakta s.k. residualrisk i relation till sin 

riskaptit och disponera iakttagelser. Vid behov, i enlighet med 

interna regler ta ställning till huruvida residualrisken kan 

accepteras och/eller huruvida den bör eskaleras inom 

organisationen

- Läsanvisningen innehåller exempel på hur 

riskmitigering/residualriskresonemang kan dokumenteras hos 

sparbanken




