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Executive summary 
Many companies are likely to rush in to using cloud services without managing the concomitant risks 

it brings to the business. The use of cloud services can quickly become catastrophic for companies that 

store critical information assets in the cloud. If the management does not take the necessary 

provisions, it can affect the going concern of the companies. 

The objective of this thesis is to analyse how companies can manage risks arising from the use of cloud 

solutions with focus on going concern and on how the management of risks affect the audit.  

Throughout the thesis, we will especially draw attention to and discuss the Danish Companies Act and 

the Annual Accounts Act. These laws will set the foundation of requirements and responsibilities for 

risk assessment and internal controls to the management of the company. From a business and 

management perspective, it will be analyzed how these two acts define how the company complies 

with the regulation, when placing information assets in a cloud solution. The risk assessment is 

approached by using relevant elements from the COSO Enterprise Risk Management framework. 

Based on the findings in the analysis, we will give recommendations on how the management could 

respond to identified risks and thereby secure its critical information assets in a cloud solution.   

Due to company’s use of cloud solutions, the approach of the audit is changed. It will be analysed how 

the auditor can address general it-controls (GITC), when critical information assets are placed in a 

cloud solution. The analysis will address what steps the auditor could take in order to meet the 

requirements stated in the International Standards of Auditing 315 and 570. A part of the audit of GITC 

will be based on an ISAE 3402 report and a part will be based of supplementary actions of the auditor. 

Based on the conclusions we will provide recommendation to the auditor on how to approach the 

audit of a cloud solution.   

Companies must be cautious with which information assets they chose to place in a cloud solution. In 

order for the company to manage and reduce risks by the use of cloud solutions, they must monitor 

their critical information assets and events that could compromise the confidentiality, integrity and 

availability. In comparison the auditor should be aware of events that could result in significant and 

increasing risks that can affect the companies going concern. The auditor should review the ISAE 3402 

report made by the cloud providers auditor, and it should be reassured that the GITC’s are addressed 

in the report as if the report was crafted by the auditor himself, meaning that an exhaustive auditing is 

needed.  



Forord 
Denne afhandling er udarbejdet som det afsluttende led på kandidatuddannelsen 

Cand.merc.aud på Copenhagen Business School. 

Indeværende afhandling vil være møntet mod virksomheder, der er revisionspligtige og 

revisorer som reviderer virksomheder, der benytter sig af cloudløsninger. Virksomheder kan 

derfor med rette drage nytte af afhandlingens kortlægning omkring forhold, der kan påvirke 

adgangen til informationsaktiver ved brugen af cloud computing. 

Denne afhandling vil afslutningsvis give anbefalinger til virksomhedens ledelse og til 

virksomhedens revisor.  

Afhandlingen henvender sig til virksomheder, revisorer, revisionsstuderende på 

Cand.merc.aud studiet og personer, der har interesse for cloud computing og revision. 

Afhandlingen er indleveret på CMA-sekretariatet Copenhagen Business School (CBS), fredag 

den 21 februar 2014 af: 

 

Thomas Peter Liebst Jakobsen & Mats Erik Liekfeld Andersen 
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1 Indledning 
Informationsteknologien har været igennem en rivende udvikling gennem de seneste 60 år. Går 

man tilbage i tiden, vil man blive forbløffet over den udvikling, der har været over en relativ kort 

periode. En periode, hvor virksomheder er gået fra at have én central computer, som blev brugt af 

hele virksomheden, til en periode igennem 1980’erne. Gradvist blev det mere almindeligt, at de 

fleste af virksomhedens ansatte havde adgang til en personlig computer. I dag er det mere reglen 

end undtagelsen, at man har adgang til en computer.  I løbet af de seneste år, er det blevet mere og 

mere almindeligt at medtage sine egne apparater, også kaldt ”BYOD”.1 Ligeså er det blevet 

almindeligt, at virksomheder tilkobler sig teknologisk skalerbar serviceløsninger hos en ekstern 

serviceleverandør. Når data lægges ud i en sådan systemløsning, beskrives det som cloud 

computing.2

”Computation may someday be organized as a public utility.”

 Selvom cloud computing er et nyere begreb om en konceptløsning, blev ideen herom 

forudsagt af flere velprofillerede it-mænd for flere år tilbage. Blandt andet blev det forudsagt helt 

tilbage i 1960’erne:  

3

Hastigheden på computerens processer og hastigheden ift. internettets udvikling var akilleshælen 

for at dette kunne blive en realitet. Så snart teknologien var udviklet til det, ville det som den 

tidligere Chief Executive Officer (CEO) for Google udtalte:  

 - John McCathy (1960) 

”When the network becomes as fast as the processor, the computer hollows out and spreads across 

the network.” 4

Dette citat er et meget sigende i forhold til den udvikling vi har set indenfor det seneste årti, samt 

den udvikling vi ser i dag indenfor informationsteknologien. Tidligere har man været skeptisk 

overfor at ovenstående citat kunne blive en realitet. For hvordan og hvem ville afgive kontrol over 

sine vigtige informationsaktiver, specielt følsomme informationsaktiver, til en 3. part?

 – Eric Schmidt (1993) 

 5

                                                           
1 BYOD dækker over det engelske begreb: “Bring Your Own Device” – medtag dine egne apparater.  

  

2 Yderlige definition foretages i kapitel 3. 
3 Carr (2008:58) 
4 Carr (2008:60) 
5 Cooke (2010:4)  
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Udviklingen er gået utrolig stærkt. I 2008 skrev Nicholas Carr, den anerkendte it-forfatter, om den 

fremtidige udvikling ved virksomheders overgang til brug af cloudløsninger. 6 Han 

sammenlignede denne overgang med, at man gik fra at producere egen elektricitet ved hjælp 

dampmaskiner eller vandhjul, til at få elektriciteten gennem en stikkontakt fra en ekstern 

leverandør. Som sagt af Nicholas Carr; ”dette får lokaliteten af infrastrukturen til at være 

ligegyldigt for brugeren,7” Dét virksomheden engang oplevede som en ren selvfølge at have in-

house, var nu muligt at tilegne sig gennem betaling. Men hvorfor dette paradigmeskift lige nu? 

Teoretikere, og heriblandt Nicholas Carr, har peget på at to teknologiers udvikling mødtes, og 

derfor var dette skift i informationsteknologien blevet en realitet. Disse to teknologiers udvikling 

er beskrevet igennem litteraturen som Moore’s lov8 og Grove’s lov.9 Hastigheden på computeren 

har haft en stabil udvikling gennem en lang årrække, mens udviklingen i båndbreddens hastighed 

til internettet er sket meget hurtigere. Grove’s lov tog ikke højde for det ”boom” udviklingen af 

World Wide Web bragte med sig.  Han havde dog ret i én grundlæggende ting, at knapheden på 

båndbredde var en hæmsko for effektiv datakommunikation.10

Cloud computing har i de seneste år været en meget central del i udviklingen af virksomheders 

brug af informationsteknologi. Dette er en væsentlig forandring i erhvervslivets brug af 

informationsteknologi, hvor mange potentielle fordele er at hente.

 

11

Der er sket et paradigmeskift. Dette har medført, at der er sket en ændring i det risikobillede 

virksomheder, der benytter sig af cloudløsninger til at understøtte deres forretningsgange.  

Ikke alle risici kan håndteres lige effektivt. Dette kan udhule de potentielle fordele, der er ved at 

benytte en cloudløsning. Umiddelbart ligger udfordringen for virksomheder i, at foretage de 

  

Udbuddet af erhvervsmæssige cloudløsninger er accelereret. I dag leverer cloudleverandører 

løsninger, lige fra programmer til hele infrastrukturer. Løsninger som online behandler 

regnskabssystemer, økonomistyring, salg, kundepleje, data generelt mm. Løsninger, som vil rykke 

systemer, data, dokumenter og andre vigtige informationsaktiver fra virksomheden og ud i 

clouden.  

                                                           
6 Carr (2008:60) 
7 Carr (2008:58) 
8 Moore’s lov siger at der sker en fordobling i styrke af microprocessorer (CPU), hver enkelt til andet år. 
9 Grove’s lov siger at telekommunikationens båndbredde kun fordobles hvert århundrede.  
10 Carr (2008:60) 
11 (Bilag 1. side 16) Interview med Peter Lunding Smith  
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fornødne risikovurderinger og skabe en balance mellem disse og de forretningsmæssige risici, der 

kan opstå ved brug af en cloudløsning.  

 

Virksomheder outsourcer i dag grundlæggende aktiviteter, der understøtter virksomhedens virke 

og drift. Dette kan i værste fald resultere i en negativ påvirkning på virksomhedens indtjening. 

Eksempelvis hvis adgangen til data og systemer forsvinder ved brugen af cloudløsninger, vil 

virksomheden formentlig blive mere sårbar overfor it-relaterede risici.  

Cloudløsninger kan ydermere give både udfordringer og muligheder i forhold til virksomheders 

opretholdelse af informationsaktivers fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Udfordringen for 

virksomheden ligger i at føre en god it-governance. It-anvendelsen skal understøtte virksomheden 

forretning.   

1.1 Problemformulering 
Den hastige udvikling for brugen af cloudløsninger giver anledning til mange nye 

problemstillinger for både virksomheden og dens ledelse, men også for virksomhedens revisor. I 

forlængelse af dette skal det undersøges, hvordan virksomheden imødekommer eventuelle risici 

ved brug af en cloudløsning, samt hvilke tiltag virksomheden og dens ledelse aktivt skal foretage 

for ikke at gå på kompromis med informationsaktivernes sikkerhed. 

Alt efter virksomhedens afhængighed af deres cloudløsning, vil dette alt andet lige medføre en 

anderledes tilgang til revisionen. Dette sker i relation til at revisor skal opnå den samme 

overbevisning om at virksomhedens kontrolmiljø er tilstrækkeligt designet, implementeret og 

fungerer effektivt  

Når virksomheden benytter en cloudløsning, skal det undersøges, hvorvidt dette har en 

indvirkning på revisors arbejde i forbindelse med revisionen af virksomhedens årsregnskab. 

Revisors tilgang til revisionen bliver anderledes, idet revisor ikke har den samme adgang til at 

inspicere virksomhedens it-anvendelse. Det skal derfor undersøges, hvorledes revisor kan 

indhente egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis, når virksomheden er gået over til en cloudløsning. 

Virksomhedens revisor kan, på grund af den umiddelbare manglende adgang til 

cloudleverandørens systemer og data, ikke foretage de samme revisionshandlinger i forhold til 

virksomhedens it-anvendelse. Revisors opgave er igennem de internationale revisionsstandarder 

(ISA), blandt andet at vurdere, hvorledes virksomheden har reageret på it-relaterede risici jf. ISA 

315.  
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I tilfælde af nedbrud kan virksomheden afskæres for nødvendig data- og kommunikationsflow for 

at kunne gennemføre virksomhedens forretning. Informationsaktiver kan herved være essentielle 

for virksomhedens regnskabsaflæggelse.  Bliver informationsaktiver lækket, eller falder de i de 

forkerte hænder, kan dette ligeledes påvirke forretningen.  

For revisor kan dette vanskeliggøre overholdelse af krav om, hvorledes revisor opnår 

overbevisning om at der ikke er begivenheder eller forhold, der kan rejse tvivl om virksomhedens 

evne til at fortsætte driften. 

Med afsæt i ovenstående problemstilling vil følgende problemformulering blive belyst: 

Når virksomhedens informationsaktiver er placeret i en cloudløsning, hvorledes overholder ledelsen 

da årsregnskabslovens og selskabslovens krav til risikostyring, interne kontroller og going concern, 

og hvilken dokumentation er nødvendig i denne sammenhæng for revisors overholdelse af krav jf. ISA 

315 og ISA 570? 

Denne afhandling tager afsæt i et specifikt område, hvor virksomhedens fortsatte drift er 

afhængig af adgangen til dets informationsaktiver i en cloudløsning, samt hvilken indvirkning 

dette vil have på revisionen. 

Til at underbygge og assistere besvarelsen af ovennævnte problemformulering vil følgende 

underspørgsmål blive besvaret:    

• Hvad er cloud computing?  

• Hvilke krav stiller dansk lovgivning til virksomhedens ledelse i relation til risikostyring, 

interne kontroller og going concern ved behandling af informationsaktiver?    

• Hvilke krav stiller revisorloven, ISA 315 og ISA 570 til revisor? 

• Hvordan håndterer ledelsen informationsaktiver, der kan påvirke virksomhedens 

going concern? 

• Hvordan sikrer ledelsen virksomhedens informationsaktivers fortrolighed, integritet 

og tilgængelig?  

• Hvordan reviderer revisor outsourcede kontroller, når revisionsbevis opnås igennem 

en ISAE 3402 erklæring? 

• Hvilken dokumentation skal revisor indhente for at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis 

for overholdelse af ISA 315 og ISA 570?  

 



 Brug af cloudløsninger med fokus på going concern - Ledelsens og revisors tilgang 

 21.02.2014 

Side 10 af 122 

 

1.2 Afhandlingens struktur 
Til at klarlægge afhandlingens struktur er der udarbejdet følgende figur 1, hvis formål er at skabe 

overblik over afhandlingens kapitler.   

 

1.3 Fokus og afgrænsning  

Figur 1 Afhandlingens struktur 

Med den ovenstående problembelysning og problemformulering, vil der være elementer denne 

afhandling ikke vil kortlægge og afklare. Disse valg er truffet ud fra vores vurdering om relevans, 

set i forhold til vores studie og til den endelige besvarelse af problemformuleringen.  

Afhandlingens fokus vil ligge på, hvordan virksomhedens ledelse og revisor skal forholde sig til 

going concern, når virksomheden benytter sig af cloud computing.  

• Kapitel 1 - Indledning, introduktion til 
problemstillinger og metode for afhandlingen Indledende 

• Kapitel 2 - Teoriafsnit via lovgivning og standarder Redegørende 

• Kapitel 3 - Cloud computing Vurderende 

• Kapitel 4 - Virksomhedens håndtering af cloud- 
        løsninger        
• Kapitel 5 - Revision af cloudløsninger 

Analyserende 

• Kapitel 6 - Konklusion 
• Kapitel 7 - Anbefalinger Konkluderende 

• Kapitel 8- Perpsektivering 
 

Perspektiverende 
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Afhandlingens udgangspunkt vil primært være med afsæt i adgang til systemer og data, og hvilken 

påvirkning dette har på risikobilledet.  

Vi afgrænser os fra, at analysere flere specifikke områder, heriblandt bogføringsloven og 

persondataloven. Disse er ikke ændret i kraft af brugen af cloudløsninger, hvorfor de ikke er 

relevante i forhold til afhandlingens problemstilling.  

Vi er bevidste om at nogle brancher, såsom den finansielle sektor og børsnoterede selskaber, er 

underlagt specifikke krav i forhold til deres it-anvendelse. Dette vil derfor ikke blive belyst 

yderligere i denne afhandling. 

Det vil blive klarlagt i afhandlingen, hvilke rammer revisor skal agere indenfor. Yderligere forhold, 

samt stillingtagen til revisors uafhængighed vil ikke være inddraget som en del af analysen.  

Vi vil indkredse os om kun at tage stilling til revisionsstandarderne, ISA 315 – Identifikation og 

vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens 

omgivelser og ISA 570 - Fortsat drift (Going Concern). 

Alle internationale revisionsstandarder er obligatoriske ved revision af årsrapporter. I kraft af 

afhandlingens formål, vil afhandlingen ikke fokusere på de resterende standarder.  

Hele ISA 315 og ISA 570 behandles ikke i denne afhandling, men derimod kun dele af dem. Disse 

dele vil blive introduceret i afhandlingens teoriafsnit i afsnit 2.2. 

Udarbejdelse og anvendelse, samt tests af business continuity og disaster recovery planer vil ikke 

blive taget i betragtning i denne afhandling.  
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1.4 Definitioner og forudsætninger 

1.4.1 Virksomheder i fokus 

Afhandlingen tager udgangspunkt i virksomheder, hvor virksomhedens it-anvendelse er kritisk 

for virksomhedens fortsatte drift. Dette vedrører informationsaktiver og tilhørende processer i 

cloudløsninger, som kan have indvirkning på virksomhedens forretning. 

1.4.2 Informationsaktiver 

For ikke at skulle skitsere eksempler på data, processer, systemer og infrastrukturer for hyppigt, 

vil benævnelser som disse falde ind under benævnelsen ”informationsaktiver”. Vi definerer 

således: 

 

1.4.3 ISAE 3402 erklæring 

Det forudsættes, at revisor ikke har adgang til cloudleverandørens it-infrastruktur. Revisionen af 

generelle it-kontroller hos cloudleverandøren vil baseres på en specifik ISAE 3402 erklæring type 

2. Når ISAE 3402 erklæring nævnes i opgaven, forudsættes det, at erklæringen dækker hele 

virksomhedens regnskabsperiode.  

  

Igennem denne afhandling vil ordet "informationsaktiver" være dækkende for 

følgende: 

• Data, databaser, filer, systemer og programmer 
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1.5 Metode 
Afhandlingen har til hensigt, at identificere og analysere de udfordringer cloud computing giver 

anledning til ud fra et virksomheds- og revisionsmæssigt perspektiv i relation til going concern.  

Udarbejdelsen af afhandlingen er foretaget ud fra en eksplorativ og deduktiv metode.  

 

Figur 2 Undersøgelsesprocessen12

Undersøgelsesprocessen er skildret i figur 2 ovenfor. Figuren rummer fire faktorer: 

problemformulering, teori, data og konklusion. Disse faktorer bindes sammen ved hjælp af 

analyse og fortolkning. Det er dertil hensigten, at tilegne mere viden, skildre udfordringer og 

analysere ud fra et teoretisk perspektiv, hvorvidt disse bedst muligt kan håndteres. 

Tilsammen udgør dette undersøgelsesprocessen for denne afhandling. Afhandlingen er ikke 

udarbejdet i en kronologisk rækkefølge. Hvert hovedkapitel er udarbejdet sideløbende med 

hinanden. Dette har vi valgt at gøre, da vi fra afhandlingens begyndelse vidste at der hele tiden 

ville komme nye problemstillinger at forholde sig til, og derved nye overvejelser omkring 

dertilhørende løsningsforslag.  

  

Afhandlingens problemstilling har indvirkning på valget af vores metode. For hvordan skaber vi 

tilstrækkelig evidens til at belyse og erkende den anskuede virkelighed. Den 

                                                           
12 Andersen (2009:23) 
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erkendelsesteoretiske position og ontologiske ståsted, som vi bekender os med, kan betegnes som 

konstruktiv kritisk realisme. 13

Strukturen i afhandlingen er opbygget ved, at første del indeholder en redegørelse af relevante 

teorier. Herefter foretages en analyse og vurdering af hvorledes cloud computing påvirker 

virksomheden og revisors arbejde, og på baggrund af analysens resultater, vil der blive sondret 

over hvilke forbedringsmuligheder, der kan foretages.  

 Det har vi valgt, da vi har haft nogle formodninger om hvordan 

virkeligheden så ud indenfor afhandlingens emne inden vi begyndte undersøgelsesprocessen. Vi 

kan på den baggrund få information igennem vores dataindsamling, som er behandlet i afsnit 

1.5.1-1.5.4, og derefter forholde os personligt til det efterfølgende.   

1.5.1 Dataindsamling 

Indhentede primære data er fremkommet gennem delvis strukturerede interview med kyndige 

indenfor it- eller it-revisionsbranchen.  

Sekundære data er indhentet gennem lovgivning, standarder, artikler, fjernsynsdokumentarer og 

faglitterære bøger om emnet. 

Det delvis strukturerede interview er karakteriseret ved at have en delvis struktureret tilgang til 

interviewet, modsat det åbne interview, hvor der bliver snakket mere løst om emnet. Vi har valgt 

denne interview form, da vi har en generel viden indenfor it-revisionsområdet, men søgte en 

bredere viden. Samtidig kunne vi stille kritiske eller supplerende spørgsmål i forlængelse af 

respondentens besvarelse. Mere omkring anvendelsen af afholdte interviews sker i afsnit 1.5.4. 

1.5.2 Respondenter 

Afhandlingen vil analysere en given situation indenfor brug af cloudløsninger og efterfølgende 

skabe fælles løsningsforslag. Derfor er der mange overvejelser, vi skal have in mente ved valget af 

respondenter, for at få så kvalificerede svar som muligt.  

Det er en forudsætning, at respondenten har mere end almindeligt kendskab til cloudløsninger og 

at respondenten tidligere har revideret eller deltaget i revision af en virksomhed, der benytter sig 

af cloudløsninger.  

Alle respondenter er blevet tilbudt, at deres interview og udtalelser bliver anonymiseret. Dette 

udgangspunkt er valgt for at få de bedste forudsætninger for valide og brugbare data, i kraft af at 

respondenternes udtalelser ikke kan føres tilbage til dem. Ved at tilbyde dette, vil respondenterne 

                                                           
13 Andersen (2009:31) 
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have incitament til at udtale sig kritisk om emnet og sætte spørgsmålstegn ved eventuelle 

lovgivningsmæssige rammer eller standarder som ikke overholdes. 14

Vores endelige valg og antallet af respondenter er valgt ud fra hvad vi har vurderet tilstrækkeligt, 

til at underbygge vores besvarelse af problemformulering. Hermed vil vi være i stand til at drage 

afhandlingens endelige konklusioner og komme med velbegrundede og kvalificerede 

løsningstiltag til virksomhedens ledelse og revisor.  

  

1.5.3 Præsentation af respondenter 

Martin Brogaard Nielsen, administrerende direktør for Revi-IT. Et statsautoriseret 

revisionsselskab, der arbejder med IT-revision, som yder rådgivning beslægtet med dette. 

Peter Lunding Smith, daglig rådgiver og leder af Cloud Innovation Team hos ProActive A/S. 

Derudover er han uddannet jurist og advokat, blogger og forfatter til bogen IT i Skyen.  

Hans Henrik Aa Berthing, er statsautoriseret revisor, partner og stifter af revisionsvirksomheden 

Verifica. Han er specialist indenfor IT revision, IT Governance og risikostyring. Berthing har en 

lang række certificeringer på it-området. Derudover er han medlem af Informatikudvalget ved 

FSR – Danske Revisorer. 

1.5.4 Interview 

Interviewene er bygget op som delvist strukturerede interview. 15 Dette er gjort efter en 

eksplorativ metode for at søge bredere viden indenfor emnet, men også få specificeret nogle 

besvarelser ved at stille supplerende spørgsmål. Ved de delvis strukturerede interviews har vi 

udarbejdet en interviewguide. Denne har været med til at skabe og strukturere interviewet og 

samtidigt til at checke, hvorvidt alle spørgsmål har været belyst. Interviewguiden findes sammen 

med selve interviewene i bilagene bagest i denne afhandling (bilag  1, bilag 2 og bilag 3). 16 

Interviewene vil tage udgangspunkt i en fænomenologisk tilgang.17

                                                           
14 Ingen af vores respondenter har taget imod tilbuddet omkring anonymitet.  

 Dette er valgt af flere årsager. 

Hovedsageligt fordi emnet kan være følsomt, og respondenten ved optagelse måske vil være mere 

tilbøjelig til at tilbageholde sandheden. De oplysninger, der ønskes indenfor området, er 

respondentens egen fortolkning af spørgsmålene.  Besvarelserne er vigtige, da de vil have 

15 Kvale & Brinkmann (2009:44-50) 
16 Interviewguides er vedlagt i hvert interview i bilag 1, 2 og 3. 
17 Kvale & Brinkmann (2009:44-50) 
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betydning for forståelsen og anvendelsesmulighederne af vores data.  

Det er derfor vigtigt, at vi som interviewere bemærker, hvorledes respondenten reagerer i forhold 

til optagelse og anonymitet. Der er ved den delvist strukturerede tilgang til interviews mulighed 

for at stille yderligere spørgsmål. Dette kan være nyttigt, hvis besvarelserne på de forberedte 

spørgsmål ligger op til en uddybende forklaring og præcisering. Derpå sikrer vi en dialog mellem 

os som interviewere og respondenten. 

For at opnå det størst mulige udbytte interviewene er interviewguiden udarbejdet med åbne 

spørgsmål, således at respondenten selv sætter ord på situationen og ordene ikke lægges i 

munden på respondenten. Det har vi set som en nødvendighed, da dette er med til at gøre 

udtalelserne brugbare, samt give en indikation af hvordan de oplever emneområdet. 

For at få de mest valide data, er tilliden mellem respondent og interviewer vigtig. For at øge 

tilliden mellem respondent og interviewer, har vi inden interviewets begyndelse kort præciseret 

overfor respondenten, hvordan interviewet vil foregå. Herunder hvilke elementer vi vil komme 

ind på. Derefter har vi spurgte om vi måtte optage under interview, og endnu engang spurgt om 

hvorvidt respondenten vil forholde sig anonym i denne afhandling.   

Efter interviewenes afslutning har vi valgt at transskribere lydgrundlaget. Dette har vi valgt for at 

gøre det mere analyserbart, da varigheden af det samlede datagrundlag nemt kan gøre at vi mister 

overblikket og overskueligheden. Interviewene er aktivt anvendt i afhandlingen til at understøtte 

og belyse problemstillinger og tilvirke til løsningsforslag. 

1.5.5 Kildekritik 

I denne afhandling har vi inddraget flere forskellige former for kilder. Kildernes egnethed er 

blevet overvejet inden inddragelse. Dette er gjort med det formål, at højne validiteten af 

afhandlingens dragne konklusioner, og for at få en høj grad af pålidelighed i vores besvarelser af 

problemformuleringen.18

Ud fra en vurdering af egnethed har vi besluttet, hvorvidt kilden kan inddrages. Her har vi 

overvejet, hvem kilden er udarbejdet af, hvor den første gang er publiceret og hvem den 

henvender sig til.  

Den indsamlede sekundære litteratur er ud fra en kildekritisk tilgang blevet vurderet, og på den 

baggrund er det besluttet, hvorvidt litteraturen findes egnet for afhandlingens udarbejdelse. 

 

                                                           
18 Andersen (2009:83) 
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Der er blevet inddraget de, af FSR – Danske Revisorer (FSR), oversatte Internationale 

revisionsstandarder (ISA'er), som er udgivet af FSR og godkendt af International Federation of 

Accountants (IFAC).  

Anvendelsen af disse standarder og anvendt dansk lovgivning vurderes ikke, at have væsentlig 

indvirkning på analysen og de deraf afledte konklusioner.  

De indhentede interviews er forbundet med en hvis grad af usikkerhed, idet de er indhentet med 

belæg om mangler i risikovurderingen og revisionen. Dele af branchen er helt udeladt, idet vi har 

antaget, at den finansielle revisor og ledelsen, som udgangspunkt, ikke vil tilkendegive valgte 

emne som en mulig mangel. Dette sker på baggrund af, at en tilkendegivelse af en mangel, 

samtidig vil være at gå på kompromis med overholdelse af de internationale revisionsstandarder 

for revisor og dermed deres rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. For virksomhedens 

ledelse vil dette være en indrømmelse af manglende overholdelse af dansk lovgivning.  

De udvalgte respondenter er repræsenteret af personer med kendskab til revisionen af 

cloudløsninger. Vi er bevidste om at tre respondenter kun repræsenterer en lille delmængde af 

branchen. Den indsamlede primærdata kan i den sammenhæng ikke findes tilstrækkelig til at 

angive et fuldstændigt billede, hvorfor konklusioner på baggrund af interviewene ikke vil være 

repræsentativ. Udtalelserne fra respondenterne kan derfor kun anses som et tilnærmelsesvist 

billede af virkeligheden. I forbindelse med indhentning af interviews kontaktede vi FSR – Danske 

Revisorer’s informatikudvalg og fik en kontakt derigennem, da vi gerne ville have udtalelser på 

vegne af branchen. Udtalelserne fra vores respondent fra FSR – Danske Revisorer kan derfor ses i 

sammenhæng til branchens holdning, men vi er bevidste om at hans udtalelser vil også skildre 

hans subjektive holdning til emnet. 

Dertil kommer, at respondenternes holdninger på flere områder var tilnærmelsesvist 

enstemmige, hvorfor vi vurderer at udtalelserne ikke nødvendigvis havde været anderledes med 

et større antal respondenter. 

I det følgende kapitel redegøres og fortolkes der på udvalgte rammer til at uddybe det rammerne 

for afhandlingens problemfelt.  
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2 Teori - Lovgivning, frameworks og revisionsstandarder 
I dette kapitel redegøres for omkringliggende rammer på området. Kapitlet vil blive inddelt i to 

afsnit, hvor afsnit 2.1-2.3 vil omhandle hvad der er af relevant lovgivning, god skik og frameworks 

til risikohåndtering som vedrører virksomheden. Afsnit 2.4 vil omhandle teori, der knytter sig til 

revisionen, herunder lovgivning og standarder. 

Afsnittene vil ikke være udtømmende, men vil fremhæve de mest centrale områder fra lovgivning 

og standarder i forhold til virksomheden og revisor.  

Formålet med kapitlet er, at give læser forståelse for de antagelser og fortolkninger der foretages 

af teori, standarder og frameworks i forbindelse med afhandlingen.  

2.1  Virksomheden 
I det følgende redegøres og fortolkes områder, som knytter sig til virksomheden. Af figur 2 

fremgår en række lovgivningsmæssige krav som virksomheden skal overholde. 

Vi har i denne afhandling valgt at indkredse os om virksomhedsledelsens overholdelse af nogle 

specifikke områder i årsregnskabsloven og selskabsloven, jf. afgrænsning.   

 

 

Figur 3 Lovgivningsmæssige rammer for virksomheden - Egen tilvirkning 
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2.1.1  Årsregnskabsloven 

Årsregnskabsloven stiller følgende krav til virksomheden omkring udarbejdelse af årsregnskab, 

samt at lade det revidere.  

Virksomheder har: ”(…) pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller 

D, skal lade sit og et eventuelt koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer”, jf. ÅRL § 135 stk. 

1.  

De grundlæggende krav til virksomhedens udarbejdelse af årsrapporten har hjemmel i ÅRL §§ 11-

16. Efter ÅRL skal årsregnskabet give et retvisende billede af virksomhedens- og hvis der er 

udarbejdet koncernregnskab – koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt 

resultat. 

Af ÅRL fremgår forudsætningen om going concern – at virksomhedens aflæggelse af regnskab skal 

ske under forudsætning om fortsat drift. Her fremgår det, at: 

”Driften af en aktivitet formodes at fortsætte, medmindre den ikke skal eller ikke antages at kunne 

fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling tilpasses 

med denne afvikling.” - jf. ÅRL § 13, stk. 1, litra 4 

 

Virksomhedens drift, er i afhandlingen, afhængig af deres informationsaktivers tilgængelighed, 

herunder adgang til services og infrastruktur hos cloudleverandøren. Det vil sige at, såfremt data 

opbevares hos, eller programmer styres fra cloudleverandøren, har det en indvirkning på 

virksomhedens fortsatte drift. 

Såfremt det viser sig, at der kan være usikkerheder om virksomhedens going concern, skal disse 

forhold nævnes. Dette sker som en noteoplysning i årsregnskabet, hvori der gives et retvisende 

billede af virksomhedens øjeblikkelige økonomiske situation jf. ÅRL § 11. Ligeledes skal oplyses 

hvis der er sket væsentlige ændringer i bl.a. virksomhedens drift, som har påvirket indeværende 

regnskabsår, eller som vil påvirke kommende regnskabsår. Det vil dog bero på en konkret 

vurdering, om ændringerne anses for væsentlige. 
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2.1.2 Selskabsloven 

Selskabsloven (SEL) er gældende for alle kapitalselskaber. Af selskabslovens kapitel 7 fremgår 

kravene til henholdsvis virksomhedens direktion og bestyrelse. Disse krav kan suppleres med 

anbefalingerne for God Selskabsledelse udsendt af Komitéen for God Selskabsledelse. 

Disse anbefalinger er rettet mod danske selskaber, og supplerer de selskabs- og børsretlige regler 

for virksomheder, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked.  

Dette begrænser dog ikke øvrige virksomheder i at følge dem, da dele af anbefalingerne kan virke 

som en inspirationskilde for andre virksomheder.  

Anbefalingerne er en såkaldt ”soft law”, som modsat ”hard law”, beskriver en minimumsstandard 

til virksomhederne, der sætter rammer for deres handlemåde til at overholde lovgivningen. Soft 

law er en best practice, som der i princippet ikke er krav om at efterleve. Soft law gør sig i denne 

sammenhæng relevant i forhold til det interne kontrolmiljø i virksomheder. Det anbefales at 

ledelsen deltager aktivt i risikostyringen og udarbejdelsen af det interne kontrolmiljø.19

 

  

Af SEL § 115 fremgår reglerne om hvilke opgaver, der pålægges bestyrelsen i kapitalselskaber. 

Det er bestyrelsens opgave at varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, samt 

at sikre en forsvarlig organisering af selskabets ledelse, ligesom det er deres ansvar at påse, at 

bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en, efter selskabets forhold, tilfredsstillende 

og behørig måde. 

Det er bestyrelsen, der er ansvarlige for det overordnede kontrolmiljø og for at tage stilling til, om 

der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og implementering af interne kontroller.  

Disse krav underbygges også via Komitéen for God Selskabsledelses anbefalinger. I anbefalingerne 

beskrives, at det er bestyrelsens opgave at ansætte en kompetent direktion og fastlægge 

arbejdsfordelingen mellem dem og direktionen.20

Virksomhedens direktion er ansvarlig for at varetage den daglige drift efter anvisning fra 

selskabets bestyrelse jf. SEL § 117. Begrebet ”den daglige drift” betyder, at beslutninger af 

  

                                                           
19 Komitéen for God Selskabsledelse (2013:24) 
20 Komitéen for god Selskabsledelse (2013:12) 
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usædvanlig karakter eller med stor betydning for virksomheden skal forelægges bestyrelsen. 

Beslutninger som disse foretages kun med bestyrelsens accept. Det er en selvfølge, at dette 

varierer efter hvilken virksomhed der berøres.21

For at få de bedste forudsætninger for skabe mest mulig værdi for virksomheden understreger 

Komitéen for god selskabsledelse at bestyrelsen opstiller nogle klare retningslinjer for 

direktionens arbejde, samt opsætter specifikke mål, som direktionen forstår og kan arbejde hen 

imod. Forudsætningen for at opfylde selskabets strategiske mål er, at bestyrelsen ansætter en 

kompetent direktion og fastlægger arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen.

  

22 Det 

anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling til selskabets overordnede strategi 

med henblik på at sikre værdiskabelsen i selskabet. Ligeledes bør bestyrelsen årligt gennemgå og 

godkende retningslinjer for direktionen, og herunder fastlægge krav til direktionens rettidige, 

præcise og tilstrækkelige rapportering til bestyrelsen.23  Direktionen bør løbende identificere de 

væsentligste risici og rapportere til bestyrelsen om udviklingen for de væsentligste risikoområder 

og om eventuelle handlingsplaner.24

Komitéen anbefaler, i forhold til selskabers effektive risikostyring, at bestyrelsen tager særlig 

stilling til de væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici i ledelsesberetningen. Og 

derudover risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, samt for risikostyringen i virksomheden 

generelt.

  

25

2.2 Anden relevant lovgivning 

  

I det ovenstående afsnit er der redegjort for overordnede lovgivningsmæssige rammer i 

afhandlingen, der knytter sig direkte til virksomhedens ledelse.  

Dette afsnit vil afdække lovgivning, der vil blive inddraget til at underbygge områder i 

afhandlingen. Hensigten er hermed, at skabe overblik over særlig problematiske områder ift. 

overholdelse af persondataloven og bogføringsloven ved brug af cloud løsninger. 

                                                           
21 Bunch & Rosenberg (2010) 
22 Komitéen for god Selskabsledelse (2013:12) 
23 Komitéen for god Selskabsledelse (2013:13) 
24 Komitéen for god Selskabsledelse (2013:24) 
25 Komitéen for god Selskabsledelse (2013:24) 
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2.2.1 Bogføringsloven  

Teori i forlængelse ved brug af cloud computing er overholdelse af bogføringsloven. Ifølge 

bogføringslovens § 10 stk. 1 skal regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis i 5 år fra 

udgangen af det regnskabsår materialet indgår. Virksomheden skal til enhver tid kunne fremfinde 

materialet på egen vis. Derudover skal virksomheder i udgangspunktet opbevare 

regnskabsmateriale inden for landets grænser, jf. BL § 12, stk. 1. Dog kan virksomheden opbevare 

data i udlandet i den indeværende og forrige måned såfremt de opfylder kravene i BL §12 stk. 2-5.  

Ifølge bogføringslovens § 3 anses følgende som regnskabsmateriale:  

1) ”registreringer, herunder transaktionssporet, jf. § 4, stk. 1,  

2) eventuelle beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, jf. 

§ 14, stk. 2,  

3) eventuelle beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret 

regnskabsmateriale, jf. § 14, stk. 3,  

4) bilag og anden dokumentation, jf. § 5,  

5) oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, jf. § 4, stk. 2,  

6) regnskaber, som kræves udarbejdet i henhold til lovgivning, og  

7) eventuelle revisionsprotokoller.  

Stk. 2. Medmindre andet fremgår af lovgivningen i øvrigt, omfatter et regnskab, jf. stk. 1, nr. 6,  

også eventuelle årsberetninger og lignende, der er knyttet til regnskabet."  

Jævnfør vores afgrænsning i  ligger fokus i afhandlingen ikke på behandling af bogføringsloven.  

Ovenstående er medtaget da behandling af regnskabsmateriale i forbindelse med cloud 

computing vil blive inddraget gennem afhandlingen, hvor dette anses for relevant.  

2.3 Standarder og frameworks 
De følgende afsnit vil specificere en række standarder og frameworks som virksomhedens ledelse 

med fordel kan gøre brug af i styringen af deres it-governance og risikostyring.  

2.3.1 God it-skik 

God it-skik er ikke stadfæstet i lovgivningen. Lovgivningen overtrædes dermed nødvendigvis ikke, 

såfremt anbefalingerne ikke efterleves.  

Ved at benytte anbefalingerne for God it-skik, vil virksomhedens ledelse mere effektivt kunne 
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styre sin it-anvendelse. God it-skik forudsætter bevidsthed i hele organisationen om it-

muligheder, afhængigheden af it, risici og ansvar forbundet med it26

God it-skik omfatter installationer, anvendte systemer og programmel, ligesom den omfatter hele 

it-organisationen og dets brugere.

.  

27

God it-skik tager sit udgangspunkt i virksomhedens afhængighed af it, samt hvilke risici der måtte 

være forbundet med anvendelsen. Det beskrives i God it-skik at selve stillingtagen til it-politik og 

en behørig organisering af it-anvendelsen er de essentielle.  

  

God it-skik indebærer følgende 7 hovedpunkter: 

1. 

2. 

"Udvikling og opretholdelse af it-anvendelsen inddrager relevante parter i en samlet, 

veltilrettelagt organisatorisk proces med virksomhedens forretningsstrategi som 

målsætning. 

3. 

Rollerne vedrørende it-anvendelsen, herunder ansvar og arbejdsopgaver, er omhyggeligt 

opdelt for at sikre, at der er en rimelig og effektiv indbyrdes balance mellem opgaver, 

ressourcer, råderum og kontrol i overensstemmelse med virksomhedens behov. 

4. 

Beslutninger træffes på en formaliseret måde, og at såvel beslutninger som systemer og 

procedurer dokumenteres, kommunikeres og følges. 

5. 

De involverede personer har en positiv, ansvarsbevidst og disciplineret holdning til it-

mulighederne som vitale redskaber for virksomheden. 

6. 

Medarbejdere bliver tilstrækkeligt uddannet, instrueret og trænet i de opgaver, de skal 

udføre. 

7. 

Tilrettelæggelsen af it-anvendelsen indeholder effektive sikkerhedsforanstaltninger og 

beredskab i overensstemmelse med virksomhedens behov. 

Der er fastlagt rammer, der sikrer effektiv tilpasning til ændrede forudsætninger.” 28

Alle ovenstående områder er delelementer, som virksomheden skal have med i sine overvejelser, 

når de foretager en risikovurdering af virksomhedens it ifølge god it-skik.  

 

                                                           
26 Dansk IT (2011) 
27 Heilbuth & Tjaghvad (2008:29-30) 
28 Heilbuth & Tjaghvad (2008:29-30) 
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2.3.2 COSO Enterprise Risk Management 

Committe of Sponsoring Organizations (COSO) er oprindeligt et joint venture mellem fem større 

organisationer i den private sektor i USA, som i 1985 skabte initiativet bag COSO.  

Enterprise Risk Management bliver af COSO defineret som følgende: 

”Enterprise risk management er en proces, som en virksomheds bestyrelse, ledelse og andet 

personale bruger til at udvikle strategier på tværs af virksomheden og identificere potentielle 

begivenheder, som kan have indflydelse på virksomheden. Virksomheder anvender enterprise risk 

management til at håndtere risikoappetit og til på en fornuftig måde at forsikre, at virksomhedens 

mål bliver opfyldt.” 29

Ved begivenheder i denne sammenhæng er der både tale om en begivenhed, der kan have positiv 

og negativ indvirkning på værdiskabelsen.  

 

COSO ERM er inddraget i denne afhandling da dette anses som et anerkendt framework. 

Opbygning af anskuelsen for interne kontroller i de internationale revisionsstandarder er 

opbygget omkring det oprindelige COSO framework, jf. ISA 315 A51: 

• "Kontrolmiljøet 

• Virksomhedens risikovurderingsproces 

• Informationssystemet, herunder de tilhørende forretningsprocesser, der er relevante for 

regnskabsaflæggelse og kommunikation 

• Kontrolaktiviteter, og 

• Overvågning af kontroller."  

Vi har i denne afhandling valgt at benytte COSO ERM, da denne medtager flere elementer som er 

relevant i cloud computing sammenhæng. Herunder:  

• Identificering af begivenheder 

• Risikovurdering 

• Risikoreaktion.  

 

 

                                                           
29 COSO (2004:2) 
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Grundlæggende antagelser i COSO ERM 

COSO’s ERM framework bygger på en antagelse om, at enhver virksomhed har til formål at tilføre 

virksomhedens interessenter og investorer værdi.  

Uanset branche, vil virksomheder have nogle former for usikkerheder i forbindelse med driften. 

Usikkerheder består både af risici og muligheder. Begge har potentiale til at svække eller forøge 

virksomhedens værdiskabelse. 

Ud fra styring og analyse af disse usikkerheder, vil der være en potentiel mulighed for 

virksomheden, til at påvirke værdiskabelsen i en positiv retning.  

Hensigten med COSO ERM at:  

• skabe sammenhæng mellem risikoappetit og strategi 

• understøtte beslutninger vedrørende risikoreaktion 

• reducere operationelle overraskelser og tab 

• identificere og håndtere mangesidige og tværorganisatoriske risici 

• gribe mulighederne 

• forbedre spredning af kapital (ved at tilegne sig risikoinformation kan ledelsen udnytte 

dette på en proaktiv måde). 30

 

 

COSO Kuben 

Selve ERM frameworket er bygget op omkring en kube, kaldet COSO kuben. Denne kube består af 

nogle dimensioner; 

1. Objekt, som kan beskrives som de krav virksomheden og dens omverden stiller til 

virksomheden og dens ledelse. 

2. Det interne kontrolmiljø, som er inddelt i otte underkomponenter, som vil blive yderligere 

specificeret nedenfor. 

3. Hvilken forretnings- enhed eller aktivitet der er tale om, samt i hvilken del af 

virksomhedens datterselskaber, afdelinger eller processer? 

COSO CUBEN udgøres af otte elementer, som udgør processen i styringen af risici. Nedenfor i figur 

4 afbildes COSO’s ERM framework, samt en oplistning af hvad kubens otte elementer udgøres af.  

                                                           
30 COSO (2004:4) 
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Figur 4 COSO Enterprise Risk Management Cube31

Kuben viser en opdeling af områder i en virksomheds risikostyring.  Områderne opdeles i mål, 

processer og niveauer.

 

32

De otte komponenter i ledelsens risikovurderingsproces udgøres af:

  

Det interne miljø 

Det interne kontrolmiljø favner bredt og udgøres af hele organisationen. Det er en filosofi for en 

fælles kultur i virksomheden, som udgøres af medarbejdernes holdning, opfattelse og forståelse af 

virksomheden og det risikobillede den befinder sig i. Dette har stor påvirkning på hvordan 

medarbejderne identificerer og håndterer risici.  Det interne kontrolmiljø er fundamentet til risk 

management, det skaber en struktur, etisk adfærd og dermed en mere strømlinet proces.

  

 33

Målsætning 

Ledelsen skal klart definere en målsætning. Før målsætningen er fastlagt kan ledelsen, igennem 

deres risikoanalyse, ikke identificere begivenheder, som kan have indvirkning på de fastsatte mål.  

 

Målet med dette element er, at ledelsen kan opstille målsætninger, som støtter virksomhedens 

mission og at de ligeledes er i overensstemmelse med virksomhedens risikoprofil. 34

                                                           
31 COSO (2004:5) 

 

32 COSO (2004:6) 
33 COSO (2004:6) 
34 COSO (2004:5) 
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Identificering af begivenheder 

Interne, såvel som eksterne begivenheder skal identificeres, såfremt disse har indvirkning på den 

opstillede målsætning. Risici kan, hvis ikke identificeret, have en negativ påvirkning på 

virksomhedens bestræbelser på, at tilføre virksomhedens interessenter værdi. Identificerede 

muligheder ledes tilbage til virksomhedens strategi og opstilling af mål. 

Risikovurdering  

Virksomheden kan ud fra de identificerede risici vurdere, hvorvidt begivenhederne kan have 

indflydelse på opfyldelsen af målsætningen. Her er det ledelsens opgave, at vurdere risici overfor 

virksomhedens risikoprofil.  Sandsynligheden er en vurdering ud fra begivenheder som har 

indtruffet, eller ud fra et objektivt skøn. 

Risikoreaktion 

Dette element beskriver, hvordan ledelsen bør håndtere risici. Ledelsen skal opsætte en politik, 

som beskriver hvordan virksomheden skal reagere på risici. Den opsatte risikostyringspolitik skal 

fungere som en guideline til hvordan virksomheden og dets ledelse skal agere i bestemte 

situationer. Ledelsen kan enten vælge at undgå, reducere eller acceptere identificerede risici.  

Kontrolaktiviteter 

Virksomheden bør have udarbejdet og iværksat politikker og procedurer for at sikre en effektiv 

reaktion på risici.  

Effektiviteten af kontrolaktiviteterne afhænger af, at de er hensigtsmæssige og implementeret 

igennem hele organisationen. Kontrolaktiviteterne er en del af virksomhedens fundament til at 

sikre opfyldelse af virksomhedens målsætning. 

Kontrolaktiviteter er hermed en individuel disciplin fra virksomhed til virksomhed.  Opsætningen 

af kontrolaktiviteter er et bindeled mellem virksomhedens målsætning og risikoappetit.35

Information og kommunikation 

Ved effektiv styring af risici er information og kommunikation en nødvendighed i relation til at 

kunne identificere, vurdere og reagere på risici, som kan påvirke virksomhedens opfyldelse af 

målsætningen.   

 

Den relevante information skal blive identificeret, kortlagt og rettidigt kommunikeret ud på en 

hensigtsmæssig og forståelig måde, imellem virksomhedsniveauer på tværs af organisationen. En 

                                                           
35 COSO (2004:5) 
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effektiv kommunikation skal ske på tværs af virksomheden og dets afdelinger. Dette sker uanset 

om kommunikationsflowet går op eller ned i organisationen36

Information og kommunikation er vigtige set i forhold til virksomhedens evne til at opnå sin 

målsætning.  Virksomhedens medarbejdere kan, via god information og effektiv kommunikation, 

blive bekendt med fastlagte procedurer og politikker. Dermed kan medarbejderne hurtigere 

tilpasse ændrede situationer og dermed hurtigere udøve deres rolle og ansvar.

.  

37

Overvågning 

Risikostyring er en kontinuerlig proces og bør derfor overvåges. Løbende vil kontrollernes 

tilstedeværelse og kvalitet skulle vurderes og evalueres af ledelsen. Ved overvågning kan der være 

tale om en enkeltstående evaluering på nogle fastsatte tidspunkter, eller der kan være tale om en 

løbende overvågning som er inkorporeret i virksomhedens driftsaktiviteter. Dette skal være 

medvirkende til at fejl i virksomhedens kontroller identificeres og håndteres af virksomhedens 

ledelse.

 

 38

Bedømmelse af, hvor effektivt en organisations risikostyring fungerer, bygger på en vurdering af 

hvorvidt de otte komponenter er til stede og fungerer effektivt. Disse virker således som 

virksomhedens kriterier for effektiv risikostyring og skal være afstemt med organisationens 

overordnede risikovillighed. 

 

2.4 Rammer for revisor 
Dette afsnit vil redegøre for lovgivning og standarder, der relaterer sig til revision af generelle it-

kontroller og revisors ansvar i forbindelse going koncern forudsætningen, for virksomheder der 

benytter sig af cloud computing.  

2.4.1 Revisorlovens § 16 

”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2. Revisor 

skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og 

hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal 

                                                           
36 COSO (2004:5) 
37 Davidsen (2008:219) 
38 Davidsen (2008:220) 
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udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og 

fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne.”39

Revisor skal ved revisionen af årsrapporter overholde revisorloven (RL). Af RL § 16 er det 

specificeret, at revisor skal revidere i overensstemmelse med god revisorskik. God revisorskik 

defineres som, at revisor reviderer efter de internationale standarder, benytter sig af almindelig 

anerkendte fremgangsmåder, ikke handler i ond tro eller mod de åbenlyse forventninger til 

revisor.

 

40

2.4.2 Offentlighedens tillidsrepræsentant  

  

Revisor skal agere som offentlighedens tillidsrepræsentant.41

Ved revisions- og erklæringsopgaver er det vigtigt, at revisor tager højde for at offentligheden er 

modtageren. Med offentligheden menes alle interessenter, både interne og eksterne. Dette 

betyder, at revisor i sin revisionspåtegning skal tilgodese offentlighedens interesse, på trods af det 

ikke nødvendigvis er i virksomhedens interesse. I de tilfælde hvor offentligheden ikke er 

modtageren, vil revisor ikke være afhængig af at have dette med i sin tilgang til revisionen.

  Dette skal sikre, at årsrapporten 

ikke vil indeholde væsentlig fejlinformation. Ved at leve op til en række krav som samlet beskrives 

som god revisionsskik, kan revisor bevare tilliden til interessenter under revisionen.  

42

Revisor er i sin revision underlagt tavshedspligt fra virksomhedens side. Dette bevirker, at der 

kan opstå gråzoner, da revisor samtidig er forpligtet til at oplyse visse ting. Det er i disse 

situationer, at revisor skal udvise den fornødne integritet. Herved forstås at revisor ikke må lade 

sig påvirke, men varetager offentlighedens interesser bedst muligt.

 

43 Ud fra den uddannelse og 

sagkundskab revisor har, skal vedkommende altid agere professionelt.44

Ved revision af virksomheder der benytter af cloudløsninger, vil revisor være nødsaget til at 

foretage yderligere handlinger i tilfælde af, at revisor ønsker at basere sig på interne kontroller, 

som ligger hos cloudleverandøren. Dette vil blive analyseret i afhandlingens kapitel 5. Revisor kan 

 

                                                           
39 RL § 16 stk. 1. 
40 Langsted et al. (2009:183)  
41 RL §16 stk. 1 
42 Langsted et al. (2009:174-175) 
43 Langsted et al. (2009:177) 
44 Langsted et al. (2009:176) 
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ikke umiddelbart selv få adgang til cloudleverandørens it-infrastruktur. I denne situation kan 

revisor være nødsaget til at indhente erklæringer fra  tredjepart for at leve op til god revisionsskik 

og dermed agere i offentlighedens interesse. 

2.5 God revisionsskik  
God revisionsskik er på trods af at være nedfældet i lovgivningen et separat dokument. Ifølge 

lovgivningen må god revisionsskik ikke tilsidesættes. I og med at god revisionsskik er skrevet som 

et separat dokument, kan lovkravene fastholdes over længere perioder.  

Den gode revisionsskik er defineret som den adfærd offentligheden kan forvente, at omhyggelige 

og fagligt kompetente revisorer vil udvise ved overholdelse af de faglige og etiske krav der kræves 

i lovgivningen. Hermed er det et udtryk for, at der skal være kvalitet i det udførte 

revisionsarbejde.45

Nøjagtighed  

Nøjagtighed henviser til at revisor i sin udførelse af revisionen skal benytte og tage hele sin faglige 

uddannelse i betragtning, samt den erfaring revisor har opnået gennem sin karriere. Der er ikke 

fastsat juridisk bestemte fremgangsmåder. Dette er med til at sikre at revisionen bliver effektivt 

og habilt udført i forhold til den specifikke opgave. Under planlægningen og udførelsen, skal 

revisor tage højde for, at revisionsrisikoen reduceres til et acceptabelt niveau, hvilket skal ske på 

bagrund af et fastsat væsentlighedsniveau. Væsentlighedsniveauet og den relative risiko 

forbundet med de regnskabsmæssige poster afgør hvor revisors fokus i særdeleshed skal 

placeres.

 

46

Hurtighed  

Det er et krav at revisor skal udvise hurtighed i sin revision.  På trods af dette er der ikke fastsat 

nogen bestemt tidsgrænse, da revisionsopgaver varierer meget på tværs af virksomheder og 

brancher. Der er derimod pligt til at revisor sikrer, at der er balance mellem det honorar 

virksomheden betaler og udførelsen af opgaverne. Denne balance er med til at sikre at revisor 

udfører den mest effektive revision.  Ligeledes må revisor ikke gå på kompromis med honoraret 

for at foretage en fyldestgørende revision. 

 

                                                           
45 Langsted et al. (2009:187) 
46 Langsted et al. (2009:191-192) 
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Integritet  

Revisor skal være ærlig og redelig overfor sine forretningsforbindelser. Dette indebærer at 

revisor, uanset sympati eller antipati overfor sin klient skal behandle opgaver ens. I tilfælde, hvor 

revisor ikke kan se bort fra sine personlige holdninger, bør revisor ikke revidere den pågældende 

klient. Revisor skal som udgangspunkt kunne revidere alle klienter, på nær i de tilfælde hvor 

klienten udfører åbenlyse kriminelle aktiviteter. Det er essentielt for markedet, at revisor ikke 

fravælger virksomheder af uetiske årsager, da dette ikke vil være i offentlighedens interesse.47

Objektivitet  

Revisor skal som offentlighedens tillidsrepræsentant, ikke have forudindtagede holdninger, have 

interessekonflikter eller være under utilbørlig påvirkning af andre, da dette kan undertrykke den 

professionelle dømmekraft.

 

 48

Fortrolighed  

Fortrolighed indebærer at revisor til hver en tid skal overholde sin tavshedspligt overfor klienten. 

Eksempelvis må revisor ikke informere en tredjepart om klientens going concern problemer uden 

forudgående tilladelse, eller medmindre en juridisk oplysningspligt kræver det.

 For at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved revisors udførte 

arbejde, er det essentielt at revisor kan agere objektivt.   

49

Professionel adfærd  

Revisor skal overholde lovgivning samt anden regulering. Det er et krav, at revisor ikke udviser 

adfærd, der kan skade revisionsprofessionen.  Af revisorloven fremgår, at statsautoriseret 

revisors godkendelse kan nægtes eller frakendes i sådanne tilfælde.

  

50

Professionel kompetence  

Det er revisors pligt at vedligeholde og tilegne sig ny faglig viden og færdigheder, som er 

nødvendigt for, at revisor kan udføre en professionel og kvalificeret ydelse. Revisor skal i sin 

revision overholde lovgivningen, revisionsstandarder, gældende metoder og agere i 

overensstemmelse med god revisionsskik.  

 

                                                           
47 Langsted et al. (2009:195) 
48 Langsted et al. (2009:195) 
49 Langsted et al. (2009:195) 
50 Langsted et al. (2009:195) 
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Fornøden omhu 

Fornøden omhu involverer en systematisk, grundig og planmæssig efterprøvning af materialet. 

Det er derfor obligatorisk at udarbejde en revisionsplan. Dertil er det fundamentalt, at revisor 

forholder sig kritisk til virksomhedens regnskabsmateriale og undersøger det så grundigt, at 

revisor kan danne sin egen overbevisning.51

2.6 ISA 315  

 

Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af 

virksomheden og dens omgivelser 

I dette afsnit vil der blive redegjort for relevante krav i revisionsstandarden ISA 315, der knytter 

sig direkte og indirekte til revisor ved revision af virksomheder, der benytter sig af 

cloudløsninger.  

ISA 315 omhandler overordnet jf. afsnit 1: ” Denne ISA omhandler revisors ansvar for at identificere 

og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i regnskaber igennem forståelse af virksomheden og 

dens omgivelser, herunder virksomhedens interne kontrol."52

Der skelnes i ISA 315 mellem interne og eksterne risici som revisor skal opnå forståelse for. De 

interne forhold er de forhold virksomheden har direkte indvirkning på. Herunder interne 

kontroller, virksomhedens medarbejdere, strategi, informationssystemer osv. Eksterne forhold er 

lovgivning, branchen, konkurrenter, leverandører, den økonomiske situation i samfundet og 

katastrofer.   

 

Når virksomheden benytter sig af cloudløsninger må revisor både tage stilling til de eksterne og 

interne forhold, der kan have væsentlig indvirkning på virksomhedens regnskabsaflæggelse. 

Kravene til revisor i forhold til identifikation og vurdering af risici forbundet med virksomhedens 

it-anvendelse, er den samme, uanset om virksomhedens informationssystemer ligger in house 

eller out house.  

Når f.eks. virksomhedens afhængighed af adgang til deres informationsaktiver kan have væsentlig 

indvirkning på regnskabsaflæggelsen, vil revisors arbejde hermed være afgørende for at opnå et 

stærkt revisionsbevis. I og med at informationssystemet er outsourcet vil virksomheden kun have 

                                                           
51 Langsted et al. (2009:196) 
52 ISA 315, dansk oversættelse, afsnit 1 
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direkte indvirkning på informationssystemet gennem kontrakter med cloudleverandøren. Da 

virksomheden, som udgangspunkt, ikke har direkte adgang til placeringen af deres 

informationsaktiver vil revisor formentlig heller ikke have adgang. Dette medfører at 

informationssystemet ud over at være et internt forhold også er et eksternt forhold som skal 

medtages.  

Det kan for revisor blive en større udfordring at opfylde de direkte krav, der er opstillet i ISA 315 

til de risici, der vil opstå i kraft af virksomhedens brug af cloud computing. Det fremgår direkte af 

ISA 315, at: ”ved forståelsen af virksomhedens kontrolaktiviteter skal revisor opnå en forståelse af, 

hvordan virksomheden har reageret på it-relaterede risici."53

Når virksomheden har hele eller vigtige dele af deres informationsaktiver placeret hos en 

cloudleverandør, vil virksomheden i de fleste tilfælde ikke have adgang til at påse hvorvidt 

cloudleverandøren reagerer på flere af de it-relaterede risici. Da det samme vil gælde for revisor, 

alt efter hvilken aftale virksomheden har med cloudleverandøren, vil revisors tilgang ændres.  

  

Udfordringen består i, at revisor skal opnå og besidde en dybere forståelse af risici ved brugen af 

cloudløsninger, før revisor kan vurdere virksomhedens reaktion på de it-relaterede risici.  

Afsnit A56 I ISA 315 redegør for en række eksempler på it-relaterede risici, for en virksomheds 

interne kontroller, hvorfor dette er relevant i sammenhæng med cloudløsninger:  

• ”Tillid til systemer eller programmer, som behandler data unøjagtigt, behandler unøjagtige 

data eller begge dele 

• Uautoriseret adgang til data, som kan medføre ødelæggelse af data eller ugyldige ændringer 

af data, herunder bogføring af ikke godkendte eller ikke eksisterende transaktioner eller 

unøjagtig bogføring af transaktioner. Særlige risici kan opstå, når mange brugere har adgang 

til en fælles database 

• Muligheden for, at it-medarbejdere får adgangsrettigheder, der går ud over dem, som er 

nødvendige for udførelsen af deres opgaver, og derved nedbryder funktionsadskillelsen 

• Uautoriserede ændringer af data i stamfiler 

• Uautoriserede ændringer af systemer eller programmer 

• Undladelse af at foretage de nødvendige ændringer af systemer eller programmer 

• Upassende manuel indgriben 

                                                           
53 ISA 315, dansk oversættelse, afsnit 21 
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• Muligt tab af data eller manglende mulighed for at få adgang til data."54

Samtlige eksempler på risici kan være øget for en virksomhed, der har valgt at outsource vigtige 

informationsaktiver til en cloudleverandør. Disse it-relaterede risici vil blive behandlet i kapitel 4.  

 

Afsnit A96 definerer generelle it-kontroller som:  

”Generelle it-kontroller er politikker og procedurer, der vedrører mange applikationer og 

understøtter, at applikationskontrollerne fungerer effektivt.” 

Områderne i de generelle it-kontroller deles i ISA 315 op i følgende områder:  

• ”Drift af datacentre og netværk  

• Anskaffelse, ændring og vedligeholdelse af systemsoftware  

• Programændring  

• Adgangssikkerhed  

• Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af applikationssystemer.” 55

Muligheden for at identificere og vurdere risici for væsentlige forhold, der kan have indvirkning 

på regnskabsaflæggelsen vil være afhængig af udformningen af den kontrakt virksomheden har 

med deres cloudleverandør. Tilgangen til revisionen af generelle it-kontroller kan blive ændret for 

revisor, da adgang til at undersøge, hvorvidt virksomhedens kontrolforanstaltninger fungerer 

effektivt ikke vil være den samme.  

 

Kravet til revisor om overholdelse af ISA 315, i forhold til virksomhedens informationssystemer, 

kan blive påvirket ved virksomhedens brug af cloudløsninger. Som redegjort skal revisor opnå 

overbevisning om, at der er implementeret fornødne interne kontroller i relation til it-relaterede 

risici. Revisors opnåelse af overbevisning skal være den samme, uanset om virksomhedens 

informationssystemer er placeret in- eller out house.  

  

                                                           
54 ISA 315, dansk oversættelse, afsnit 56 
55 ISA 315, dansk oversættelse, afsnit 96 
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2.6.1 ISA 402 

Revisionsmæssige overvejelser vedrørende en virksomhed, der anvender 

serviceleverandør 

ISA 402 er her relevant, da den angiver hvilke krav, revisor skal overholde ved benyttelse af 3. 

parts erklæringer. Brugen af 3. parts erklæringer til opnåelse af tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis er reguleret i ISA 402. ISA 402 er i denne sammenhæng kun relevant når det anses 

for nødvendigt at indhente en 3.parts erklæring. 

Målene ved brug af en 3. parts erklæring er ved brug af en cloudleverandør: 

• “at opnå en forståelse af arten og betydeligheden af de ydelser, som serviceleverandøren 

leverer, og deres indvirkning på brugervirksomhedens interne kontrol med relevans for 

revisionen, der er tilstrækkelig til at identificere og vurdere risiciene for væsentlig 

fejlinformation, og 

• at udforme og udføre revisionshandlinger som reaktion på disse risici."56

Hvor revisor i sin revision kun har begrænset eller ingen adgang til it-anvendelsen, der vil det 

være problematisk at udforme og udføre revisionshandlinger, som reaktion på de identificerede 

risici, der vil opstå og som kan have indvirkning på virksomhedens interne kontroller med 

relevans for revisionen.   

 

Det er et direkte krav jf. ISA 402 afsnit 9, at revisor skal opnå forståelse af: ”hvordan virksomheden 

anvender ydelser fra serviceleverandør i sine driftsaktiviteter.”57

2.6.2 ISA 570  

                                 

- Fortsat drift (going concern) 

Dette afsnit vil redegøre for de krav som fremgår af ISA 570, og som vi finder relevante i forhold 

til vores problemstilling og.  

ISA 570 omhandler ”revisors ansvar ved revision af regnskaber med hensyn til den daglige 

ledelses anvendelse af forudsætningen om fortsat drift ved udarbejdelse af regnskabet."58

                                                           
56 ISA 570, dansk oversættelse, afsnit 7 

 

57 ISA 570, dansk oversættelse, afsnit 9 
58 ISA 570, dansk oversættelse, afsnit 1 
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ISA 570 er relevant da data og de systemer virksomheden har outsourcet i værste fald kan have 

indvirkning på virksomhedens evne til at fortsætte driften.  Det er revisors opgave at tage stilling 

til ledelsens vurdering af, hvorvidt virksomheden er going concern. Revisor skal påse og opnå 

overbevisning om at ledelsens going koncern forudsætning er korrekt. På den baggrund kan 

revisor tage stilling til ledelsens vurdering og komme med en konklusion på regnskabet.59

”Revisors ansvar er at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at den daglige ledelses 

anvendelse af forudsætningen om fortsat drift ved udarbejdelsen og aflæggelsen af regnskabet er 

passende, samt at konkludere, hvorvidt virksomhedens evne til at fortsætte driften er forbundet med 

væsentlig usikkerhed. Dette ansvar gælder, selv om den regnskabsmæssige begrebsramme, der er 

anvendt ved udarbejdelsen af regnskabet, ikke omfatter et udtrykkeligt krav til den daglige ledelse 

om at foretage en specifik vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften."

 Dette 

leder frem til revisors ansvar ift. ISA 570: 

60

Det skal særligt bemærkes, at revisor har et ansvar på trods af at virksomhedens daglige ledelse 

ikke har pligt til at udføre en vurdering.  

 

Det er et direkte krav jf. ISA 570 at:  

”Når revisor udfører risikovurderingshandlinger som krævet i ISA 315, skal revisor overveje, om der 

er begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte 

driften."61

For at opnå revisionsbevis herom, skal revisor skal tage stilling til den daglige ledelses vurdering 

af virksomhedens fortsatte drift. Den daglige ledelses vurdering af virksomhedens evne til at 

fortsætte driften skal gå mindst 12 måneder frem efter balancedagen."

                                                             

62

• ”tab af et større marked, nøglekunde(r), franchise, licens eller hovedleverandør(er)  

 ISA 570 fremsætter en 

lang række eksempler på begivenheder og forhold, der kan rejse tvivl om virksomhedens fortsatte 

drift. To af eksemplerne på driftsforhold der er forbundet med høj risiko ved brug af 

cloudløsninger er:  

                                                           
59 FSR (2012:4) 
60 ISA 570, dansk oversættelse, afsnit 6 
61 ISA 570, dansk oversættelse, afsnit 10 
62 ISA 570, dansk oversættelse, afsnit A10-A12 
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• mangler på vigtige leverancer."63

Adgangen til systemer og data i skyen kan være altafgørende for virksomhedens fortsatte drift.  

 

ISA 570 har central rolle for en virksomhed, ift. virksomhedens it-anvendelse. Den kan være en 

vigtig faktor, da revisors opfattelse og overbevisning om virksomhedens going concern i sidste 

ende er afgørende for interessenternes tillid til virksomheden.  

2.7 3. parts erklæringer med høj grad af sikkerhed  
ISAE 3402 er central i afhandlingen ift. revisionen af virksomheder, der benytter sig af en 

cloudløsning. Store dele af tilgangen til revisionen vil i afhandlingen tage udgangspunkt i brug af 

en 3402 erklæring i revisionen.  

2.7.1 ISAE 3402  

ISAE 3402 omhandler erklæringsopgaver vedrørende kontroller hos en serviceorganisation, 

udført af en praktiserende revisor. Denne erklæring bliver udarbejdet af serviceleverandørens 

uafhængige revisor. ISAE 3402 bygges oftest op omkring anerkendte standarder eller 

frameworks. Det er serviceleverandøren selv, der definerer kontroller indeholdt i erklæringen. 

Erklæringen benytter serviceleverandøren til at give sine kunder overbevisning om, at deres 

kontrolmiljø fungerer effektivt. Virksomheden har mange fordele ved at serviceleverandøren har 

en ISAE 3402 erklæring. Den giver virksomheden værdifuld information omkring 

serviceleverandørens kontroller og effektiviteten heraf. Erklæringen kan ses som uafhængig 

undersøgelse udført af serviceleverandørens revisor, om hvorvidt der er implementeret 

tilstrækkelige interne kontroller, om de er designet tilstrækkeligt til formålet, implementeret og 

om de fungeret effektivt i erklæringsperioden.  

I sammenhæng med revision af virksomheder, der benytter sig af cloudløsninger er denne 

erklæringsstandard relevant, da revisor herigennem kan opfylde de opstillede krav i ISA 402. 

Revisor kan i de fleste tilfælde basere sin revision på denne erklæringsstandard. For at revisor 

skal kunne basere sin revision på en ISAE 3402 erklæring, skal de indeholdte kontroller hos 

cloudleverandøren, der relaterer sig til virksomhedens kontrolmiljø, fungere på et 

tilfredsstillende niveau.  

                                                           
63 ISA 570, dansk oversættelse, afsnit 2 
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En ISAE 3402, med høj grad af sikkerhed, skal ifølge erklæringsbekendtgørelsen § 17 som 

minimum indeholde følgende i nævnte rækkefølge: 

1. ”

2. en omtale af revisors ansvar og det udførte arbejde. 

En identifikation af det forhold, hvorom der afgives erklæring (erklæringsemnet) og en 

beskrivelse af erklæringsopgaven, 

3. forbehold (i tilfælde der tages nogle) 

4. en konklusion om det udførte arbejde 

5. supplerende oplysninger.” 64

ISAE 3402 beskriver serviceleverandørens kontroller. Revisors mål med erklæringen er som 

følger:  

 

 

”På grundlag af hensigtsmæssige kriterier i alle væsentlige henseender at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om: 

(i) Serviceleverandørens beskrivelse af sit system er en retvisende beskrivelse af det system, der er 

udformet og implementeret i hele den anførte periode (eller i tilfælde af en type 1-erklæring, på en 

anført dato) 

(ii) Kontrollerne, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i serviceleverandørens beskrivelse af 

sit system, var hensigtsmæssigt udformet i hele den anførte periode (eller i tilfælde af en type 1-

erklæring, på en anført dato) 

(iii) Kontrollerne, hvor det er omfattet af opgaven, fungerede effektivt i relation til at give høj grad af 

sikkerhed for, at de kontrolmål, der var anført i serviceleverandørens beskrivelse af sit system, blev 

opfyldt i hele den anførte periode. 

(b) At afgive erklæring om de i (i) nævnte forhold er i overensstemmelse med serviceleverandørens 

revisors resultater."65

Erklæringens formål er relevant i denne sammenhæng, da den skal kunne benyttes af 

virksomheden og deres revisorer i forhold til kontroller hos en cloudleverandør. Erklæringen skal 

omhandle de leverede ydelser, der er relevant for virksomhedens interne kontroller og som 

 

                                                           
64 Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer § 17 
65 ISAE 3402, afsnit 8 
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vedrører regnskabsaflæggelsen. Alt efter revisors risikovurdering skal erklæringen være 

udarbejdet således, at revisor kan opnå egnet revisionsbevis efter ISA 402.  

En 3402 erklæring kan være udarbejdet efter partiel- eller helhedsmetoden som dækker følgende:  

Partielmetoden:   

"metode til håndtering af de ydelser, en serviceunderleverandør leverer, hvorved 

serviceleverandørens beskrivelse af sit system omfatter arten af de ydelser, der leveres af en 

serviceunderleverandør, men hvor serviceunderleverandørens relevante kontrolmål og tilknyttede 

kontroller ikke indgår i serviceleverandørens beskrivelse af sit system eller i omfanget af 

serviceleverandørens revisors opgave. Serviceleverandørens beskrivelse af sit system og omfanget af 

serviceleverandørens revisors opgave omfatter kontroller hos serviceleverandøren, der overvåger 

funktionaliteten af serviceunderleverandørens kontroller, hvilket kan omfatte serviceleverandørens 

gennemgang af en erklæring med sikkerhed om kontroller hos en serviceunderleverandør"66

Helhedsmetoden:   

"metode til håndtering af de ydelser, en serviceunderleverandør leverer, hvor serviceleverandørens 

beskrivelse af sit system omfatter arten af de ydelser, en serviceunderleverandør leverer, og hvor 

serviceunderleverandørens relevante kontrolmål og tilknyttede kontroller indgår i 

serviceleverandørens beskrivelse af sit system og i omfanget af serviceleverandørens revisors 

opgave"

 

67

En erklæring kan være udformet som en specifik eller generel erklæring.  

 

Specifik 

En specifik ISAE 3402 erklæring knytter sig udelukkende til de interne kontroller og de ydelser, 

der er aftalte for den enkelte virksomhed. Eksempelvis kan den udelukkende omhandle de 

kontroller, der direkte kan påvirke virksomhedens omsætning, produktion eller 

kvalitetskontrol.68

                                                           
66 ISAE 3402, afsnit 9  

 Lægges for eksempel fokus på going koncern, er det vigtigt at de kontroller, der 

kan have direkte indvirkning på virksomhedens fortsatte drift er en del af erklæringen.  

67 ISAE 3402, afsnit 9  
68 ISAE 3402, afsnit 3.(b)  
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Generel ISAE 3402 erklæring 

En generel ISAE 3402 erklæring, er som det ligger i ordet, en generel erklæring om 

serviceleverandørens interne kontroller. Den benyttes af flere virksomheder, der modtager 

ydelser fra serviceleverandøren, og som ikke har en specifik erklæring.69

Dertil er der to typer af 3402 erklæringer:  

 

Type 1 erklæring 

En type 1 erklæring dækker beskrivelse og udformning af kontroller hos serviceleverandør. Den 

uafhængige revisor har i dette tilfælde kun erklæret sig om, at serviceleverandøren har 

implementeret kontroller og hvordan de er designet på en bestemt dato. 70

Type 2 erklæring 

  

En type 2 erklæring dækker beskrivelse, udformning og funktionalitet af kontroller hos 

serviceleverandør. Ved en type 2 erklæring har den uafhængige revisor testet, igennem 

anerkendte revisionsmetoder for test, at serviceleverandørens kontroller er implementeret og 

fungerer effektivitet over en aftalt periode, dette vil typisk være 12 måneder. 7172

2.7.2  ISAE 3000 

  

Ved en ISAE 3000 erklæring, kan revisor opnå overbevisning om at cloudleverandørens 

kontroller, der kan have indvirkning på virksomhedens risikobillede, fungerer effektivt. En ISAE 

3000 erklæring er en erklæring om andre kontroller hos en serviceleverandør med høj grad af 

sikkerhed end dem som vedrører regnskabsaflæggelsen. Den er mere brugerdefineret end ISAE 

3402, idet cloudleverandøren selv kan tilføje hvad erklæringen skal indeholde. ISAE 3000 

erklæringen er relevant i denne afhandlings sammenhæng, da den kan ses som en nødvendighed i 

de tilfælde, hvor der ligger kontroller hos cloudleverandøren, som ikke er afdækket af ISAE 3402.  

2.7.3 ISRS 4400 

En ISRS 4400 kan revisor benytte til at afdække specifikke områder hos cloudleverandøren 

revisor ikke selv kan eller har tilladelse til at teste. Arbejdshandlinger aftales mellem revisor, 

                                                           
69 FSR (2010:15-20) 
70 ISAE 3402, afsnit 53 (k)(ii) 
71 ISAE 3402, afsnit 53 (k)(i) 
72 FSR (2010:15-20) 
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virksomhed og cloudleverandørens revisor. Cloudleverandørens revisor udfører 

arbejdshandlinger og erklærer sig på baggrund af disse. Erklæringen afgives med ingen grad af 

sikkerhed. Det er virksomheden og revisors opgave at drage konklusioner på baggrund af 

erklæringsafgivende revisors resultater af udførte arbejdshandlinger.  
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3 Cloud computing 
Formålet med dette kapitel er at afstemme begreber og give en introduktion til de løsninger og 

typer, der hæftes sammen med cloudløsninger. Det er ligeledes hensigten at skitsere 

problemstillinger og udfordringer virksomheden kan komme ud for ved brug af cloudløsning. 

Dette afsnit vil redegøre for typer af cloud computing og hvorledes disse kan defineres. Endvidere 

vil det analyseres, hvilke fordele og udfordringer cloud computing medfører for virksomheder og 

hvorfor den er relevant i forhold til revisionen. 

Det bliver fra et virksomhedsperspektiv set som den absolutte udnyttelse af computerteknologi.73 

En cloudløsning giver som udgangspunkt en virksomhed øget fleksibilitet i dens it-anvendelse. 

Dette sker på baggrund af at cloudløsninger kan skaleres hurtigt op og ned. Dette kan dermed 

medføre en øget effektivitet og indhente ressourcebesparelser for virksomheden. Dette er 

estimeret til besparelser i snit til omkring 25%, men ofte helt op til 40-50% i omkostninger 

forbundet med it-anvendelsen74

Der findes ikke nogen entydig definition på cloud computing. Dette er der flere årsager til. Blandt 

andet er der ikke tale om nogen umiddelbar revolution i anvendt teknologi indenfor 

computerverdenen. Derimod er der tale om en sammenkobling af flere teknologier, som allerede 

har været anvendt i adskillige år. Overordnet har cloud computing følgende fem karakteristika

.  

Virksomheden kan få lettere og billigere adgang til avancerede computerteknologi, som de måske 

ikke ville have budget- eller den fornødne ekspertise til at kunne håndtere selv.   

75

Netværksadgang:  

Løsninger via cloud computing tilgås, som anført i det ovennævnte, via internettet. Dette gør det 

meget let som bruger, at tilgå sine informationsaktiver via forskellige enheder, forudsat at der er 

adgang til internettet.  

: 

Elasticitet: 

Cloud computing er karakteriseret ved dens evne til at hurtigt at skalere kapaciteten efter 

virksomhedens behov. Dette sker med en lille grad af kommunikation med cloudleverandøren. 

                                                           
73 Halpert (2011:2)  
74 (Bilag 2. side 19) Interview med Peter Lunding Smith 
75 CSA (2009:15) 
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Ofte vil det ske automatisk ved at leverandøren måler virksomhedens forbrug eller at brugeren på 

forhånd.  

Betal efter forbrug:  

Elasticiteten og målingen af forbrug medfører at cloud computing giver effektiv udnyttelse af 

ressourcerne og at brugeren betaler alt efter hvad der forbruges.  

Selvbetjening per efterspørgsel: 

På baggrund af at cloudløsninger sker i et virtuelt miljø, er det muligt for brugeren at forudse og 

tilpasse sine kapacitetbehov i cloudløsningen. Dette sker egenhændigt eller med en lille grad af 

kommunikation med cloudleverandøren. 

Sammenlægning og deling af ressourcer: 

Cloudleverandøren kan ses som en forvalter af flere virksomheders ressourcer. Dette gør det 

muligt for cloudleverandøren at fordele virksomhedernes ressourcer internt, alt efter 

virksomhedernes behov. Dette kan også ses i relation til elasticiteten hvor cloudleverandøren, 

igennem optimal udnyttelse af hans ressourcer, kan sikre brugerne en mere dynamisk og effektiv 

pris.   

På baggrund af redegørelsen af essentielle karakteristika ved cloud computing, kan en egentlig 

definition udledes. Digitaliseringsstyrelsen har i et notat vedrørende cloud computingens 

berøring med love og regler, forelagt følgende som en definition på Cloud Computing76

”Ved Cloud Computing forstås i almindelighed, at visse it-ydelser bliver leveret som en 

abonnementsordning, således at man som kunde overlader håndteringen af sine data til en 

leverandør af cloud computing. Kundens adgang til data og applikationer sker ved Cloud Computing 

udelukkende via internettet, og kunden har derfor ikke behov for at drive egne servere

:   

77

National Institute for Standards and Technology (NIST) under handelsministeriet i USA har 

defineret cloud computing i en publikation fra september 2011 cloud computing således:  

”.  

"[…] a model for enabling ubiquitous convenient, on-demand network access to a shared pool of 

configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that 

                                                           
76 Digitaliseringsstyrelsen (2012:3) 
77 Digitaliseringsstyrelsen (2012:3) 
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can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider 

interaction."78

3.1 Grundlæggende definitioner  

 

Cloud computing kan indebære forskellige typer af tjenester alt efter hvad kunden finder 

nødvendig. Disse cloudtjenester kan grundlæggende skildres gennem SPI-modellen, som 

defineres: Software as a Service, Platform as a Service og Infrastruktur as a Service79

 

.  

Der er forskellige fordele ved brugen af Cloud Computing alt efter hvilken eller hvilke løsninger 

virksomheden vælger benytte.   

 
Figur 5 Visuel model af NIST’s definition af cloud computing80

Ovenstående afbildning, fra National Institute of Standards and Security (NIST),  viser de generelle 

udtryk på cloud computing området.  

Øverste del viser de essentielle karakteristika ved cloud computing, som blev gennemgået 

 

                                                           
78 NIST (2011:2-1)  
79 IT- & Telestyrelsen (2011b:7) 
80 NIST (2012) 
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ovenfor. Af midterste del fremgår de forskellige cloudløsninger. Nederste del viser de forskellige 

typer af clouds.  

I det følgende vil der blive redegjort for de forskellige cloudløsninger, Software as a Service, 

Platform as a Service og Infrastructure as a Service (SPI-modellen). Ligeledes vil der blive 

redegjort for de forskellige cloudtyper. 

3.1.1 Software as a Service (SaaS)  

Ved en SaaS-løsning ligger et program i skyen, som er tilgængeligt for virksomheden via 

internettet. I en SaaS-løsning kan man som virksomhed få adgang til egne data og administrere 

egne brugere. Der vil ikke være adgang til de underliggende computere eller til selve 

applikationen, alt efter hvilken kontrakt der foreligger mellem virksomhed og leverandør. Hermed 

er der udelukkende tale om et program, som udbydes i leverandørens cloud. Brugerne logger sig 

på med brugerdefinerede rettigheder, og alt efter hvilke rettigheder, der er aftalt, kan der kun 

konfigureres og varetages funktioner i de applikationer bruger anvender.   

Ved en SaaS-løsning vil virksomheden ikke selv skulle installere, opdatere og vedligeholde 

hverken programmer, systemer eller applikationer. Dette giver virksomheden besparelser 

hovedsageligt i for hold til support, drift og vedligeholdelse.  

3.1.2 Platform as a Service (PaaS) 

Ved denne løsning er systemer og værktøjer til at vedligeholde og opbygge systemer outsourcet.  

Ved en PaaS-løsning har virksomheden adgang til operativsystemer og databasesystemer i den 

forstand, at de har mulighed for at installere og administrere egne programmer. Virksomheden 

har ikke administratoradgang til operativsystemet, men kan dog frit udvikle funktionaliteten eller 

tilkoble egne funktioner.  

Ved brug af en PaaS-løsning kan virksomheden opnå fleksibilitet og besparelser på omkostninger 

til it-systemer.  

3.1.3 Infrastructure as a Service (IaaS) 

Ved denne løsning er lager og serverkapacitet outsourcet. 

Klienten får adgang til et virtuelt miljø, hvor klienten selv kan installere og administrere dets 

virtuelle maskiner hos cloudleverandøren. I forhold til de andre løsninger, vil man have 

administratoradgang til de virtuelle maskiner og virksomheden kan således selv lave dataudtræk, 

som hvis virksomheden havde deres it-infrastruktur placeret in house.  
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Ved brug af en IaaS-løsning får virksomheden større fleksibilitet og skalerbarhed på deres it-

infrastruktur.  

Af figur 6 fremgår en række cloudleverandører af forskellige ovennævnte løsninger: 

  

Figur 6 Cloudleverandører af forskellige løsninger81

 

 

3.2 Typer af clouds 
Udover de forskellige udbudte løsninger, så skelnes der også mellem de forskellige typer af clouds. 

3.2.1 Public clouds 

En public cloud er karakteriseret ved at virksomhedens informationsaktiver er placeret i et eller 

flere datacentre og benyttes af andre end virksomheden selv. Clouden er ejet af en 

cloudleverandør som sælger til alle slags virksomheder, såvel som private personer. Derfor kan 

det siges, at løsningen er offentlig tilgængelig, da alle kan skaffe sig adgang. 

                                                           
81 http://www.trigent.com/technology/cloud.htm  

http://www.trigent.com/technology/cloud.htm�
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3.2.2 Private cloud 

En private cloud er en cloudtype, hvor virksomhedens informationsaktiver placeres i en lukket 

cloud, som kun er tilegnet den enkelte virksomhed. Den kan enten være styret af virksomheden 

selv, eller en tredje part. 

3.2.3 Community cloud 

En community cloud er karakteriseret ved, at clouden er delt imellem flere organisationer eller 

koncerner med samme hovedmål. I mange tilfælde vil det også være forskellige virksomheder, 

hvor kravene til clouden er den samme. Dette kan for eksempel være igennem ensartede behov til 

sikkerhed, overholdelse af lovgivning eller sikkerhedspolitikker. 

Denne type cloud bliver oftest kontrolleret af en fælles tilvejebragt leverandør eller en tredje part. 

Denne type bliver oftest brugt af regeringer, sygehusvæsen eller i store koncerner med mange 

datterselskaber. Koncerner vil typisk lave et datterselskab der fungerer som cloudleverandør for 

koncernen og alle dens datterselskaber. Dette er et helt typisk eksempel på en community cloud.  

3.2.4 Hybrid cloud  

En hybrid cloud, er hvor infrastrukturen placeres i en sammensætning af to eller flere typer af de 

ovenstående. Eksempelvis hvis en virksomhed har deres mest følsomme informationsaktiver 

liggende i en private cloud, og andre mindre følsomme i en public- og community cloud.  

3.3 Generelle udfordringer ved anvendelse af cloudløsninger  
Cloudløsninger kan medføre en række risici på specifikke områder. Nedenstående afsnit vil 

vurdere risici, som kan fremkomme i kraft af cloudløsninger ud fra et generelt perspektiv82

3.3.1 Samme økosystem som andre lejere 

.    

Cloudleverandører sikrer lave priser for deres kunder gennem stordriftsfordele. Datacentrene 

fungerer som store multiple lejemål og dette kan have indvirkning på sikkerheden i skyen. 

Virksomheden kan ikke vide, hvorledes data holdes adskilt, hvordan ressourceforbruget måles og 

allokeres i forhold til virksomheder i clouden. 

Når man som virksomhed benytter sig af cloudløsninger, befinder man sig i en relation med andre 

virksomheder. Dette kan medføre, at virksomheden afledt pådrager sig dele af det risikounivers, 

som cloudleverandøren og andre brugere befinder sig i. Hvis cloudleverandør eller en lejer har 

                                                           
82 Halpert (2011:11) & COSO (2004:4) 
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forhøjede risici på bestemte områder, vil virksomheden også få overført disse og dermed i 

princippet flere risici at forholde sig til.  

3.3.2 Cloudleverandørens økonomiske stilling 

Der vil være en risiko forbundet med cloudleverandørens økonomiske bæredygtighed og 

nuværende finansielle stilling. Hvis det økonomisk ikke er profitabelt at opretholde clouden, vil 

virksomheden risikere at opleve ustabil drift, driftstop eller være tvunget til alternative løsninger 

fra eksisterende udbydere eller en helt ny løsning, som ikke kan erstatte den nuværende løsning. I 

værste tilfælde kan cloudleverandøren gå konkurs. Virksomheden risikere dermed at få indfrosset 

vigtige informationsaktiver hos en kurator eller helt miste dem.  

3.3.3 Gennemsigtighed ved placeringen af data 

Virksomheden vil ofte ikke have indblik i hvordan processer, metoder og kontroller der udføres i 

clouden. Virksomheden vil derfor ikke have direkte indblik i hvor data er opbevaret.  

Da cloudleverandørens datacentre kan være placeret rundt om i verdenen, kan det til tider være 

en umulighed at vide hvor data befinder sig. I den relation kan der opstå problemstillinger på flere 

niveauer, f.eks. i forhold til at følsomme data kan havne i tredjepartslande, hvor lovgivningen og 

holdning kan være meget varierende.  

3.3.4 Ydeevne 

Tilgængeligheden af systemerne er som oftest ikke nok. Cloudløsningen skal fungere effektivt og 

skal kunne opfylde virksomhedens behov. Der er en risiko for, at systemfejl og forsinkelser kan 

forekomme i alle it-systemer. Ved cloud computing udgøres dette af en mere unik karakter, idet 

fejlen ikke kan udbedres af virksomheden selv. Andre lejere i clouden kan ligeledes møde 

forhindringer, hvorfor der kræves et øget ressourcetræk fra cloudleverandørens infrastruktur. 

3.3.5 Datakonvertering og kompatibilitet 

Dette kan udgøre en risiko for, at virksomheden ikke vil have mulighed for at konvertere sine data 

og systemer til andre leverandører eller løsninger.   

3.3.6 Overholdelse af lovgivning  

Det lovgivningsmæssige aspekt ved brug af en cloudløsning udgør et stort element som skal have 

virksomhedens fokus. De fleste virksomheder ligger inde med data, som ikke må opbevares i 

udlandet, og heller ikke må flyttes ud over landets grænser, uden forudgående dispensation. I og 

med at data i en cloudløsning ofte flyttes på tværs af landegrænser, er der en risiko for at 

virksomheden ikke overholder dansk lovgivning på området.  
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3.3.7 Øget genstand for cyberangreb 

Idet flere organisationer deler ressourcer i samme infrastruktur, vil der være en relativ større 

risici forbundet med cyberangreb, end hvis virksomheden havde it placeret in-house. 

Virksomhedens systemer og data kan blive udsat for angreb i kraft af, at de er placeret samme 

sted, som den virksomhed der egentlig var det oprindelige mål for angrebet jf. også afsnit 3.3.1. 

3.3.8 Data lækage 

Ved større multiple lejemål, hvor flere organisationer deler de samme ressourcer, vil der være en 

forøget risiko i forbindelse med lækage. Dette kan have en direkte økonomisk påvirkning på 

virksomheder i clouden, men også en indirekte indvirkning i kraft af at virksomhedens omdømme 

kan blive skadet. 

3.3.9 Organisatoriske ændringer 

Brugen af cloud computing er forbundet med mange organisatoriske udfordringer. Dette sker på 

baggrund af at virksomhedens it er outsourcet, og derved ikke længere en del af organisationens 

infrastruktur. Dette bevirker, at såfremt virksomheden mister sin adgang til deres outsourcede it, 

vil virksomheden ikke nødvendigvis have nogle nøglepersoner internt i virksomheden, som kan 

håndtere situationen ved eventuelle nedbrud. Virksomheden vil derfor stå i en situation, hvor de 

hverken kan gøre til eller fra. 

3.4 Delkonklusion  
Det er vigtigt at understrege, at sikkerheden i en cloud er ikke anderledes i forhold til ”normale” 

it-systemer, som er placeret in-house. Derimod vil selve teknologien anvendt i cloudløsninger og 

selve opstillingen heraf præsentere andre typer af risici for virksomheden.  

Cloud computing kan på baggrund af dette kapitel siges at handle om at miste kontrollen med ens 

it-anvendelse og samtidig prøve at opretholde ansvarlighed i denne. Også selvom det 

operationelle ansvar falder på en tredjepart eller flere.  

Ansvarligheden i virksomhedens it-anvendelse kommer til at udmærke sig i effektiviteten og 

fuldstændigheden af de implementerede risikostyrende kontroller. Disse kontroller optræder i 

flere lag, herunder den fysiske sikkerhed, netværkssikkerhed, systemsikkerhed og sikkerhed i 

applikationerne. 

Hvordan virksomheden kan håndtere dette, samt hvilket ansvar virksomhedens ledelse har, er 

nogle af de spørgsmål vi vil rejse i det følgende kapitel. 
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4 Virksomheden og cloud computing 
Dette kapitel har til formål, at analysere hvordan virksomheder skal agere ved anvendelsen af 

cloud computing. Først kortlægges, hvilket ansvar virksomhedens ledelse har i denne forbindelse, 

samt hvilke ændringer anvendelsen af cloud computing medfører for virksomhedens 

risikobillede, og hvordan disse ændringer kan håndteres.  

Ydermere vil det blive analyseret hvilke forhold, der kan have væsentlig indvirkning på 

virksomhedens going concern, og hvordan disse forhold bedst muligt behandles af virksomheden. 

Inden virksomhederne benyttede sig af cloudløsninger, havde de direkte fysisk adgang til deres it-

infrastruktur og viden om den præcise placering af deres informationsaktiver.  

De virksomheder, som placerer deres informationsaktiver hos en tredjepart, afgiver en del af 

deres kontrol over informationsaktiver, men ikke deres ansvar.   

Informationsaktiver kan være af så kritisk karakter og ses som en væsentlig konkurrencemæssig 

parameter for virksomheder. Når afhængigheden af it-anvendelsen er stor, vil der være et øget 

behov for risikostyring og kontrolaktiviteter.  

Et eksempel er shippingbranchen, som er karakteriseret ved skarp konkurrence i kraft af mange 

aktører på markedet, hvilket har medført lave bruttoavancer, ca. 5 %.83

Når it driftes in-house er det mere simpelt at inddele risici i områder, da it-anvendelsen er mere 

overskuelig for virksomheden. Committee of Sponsoring Organizations (COSO) definerede i 2012 

områderne med de højeste risici som sikkerhed, integritet, tilgængelighed og ydeevne,

 Deres supply-chain 

management systemer anses derfor som kritiske informationsaktiver i forhold til indvirkning på 

regnskabsaflæggelsen. 

84

                                                           
83 Lund (2013:5) 

 Denne 

kategorisering er ikke anderledes for virksomheder, der benytter sig af cloudløsninger. Cloud 

computing medfører dog yderligere risiko for at virksomheden ikke kan holde deres data 

fortrolige. 

84 COSO (2012:4) 
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Ved brug af cloudløsninger vil der opstå en række faktorer, som påvirker virksomhedens 

risikobillede. Virksomheder skal derfor nøje overveje deres betingelser for en cloudløsning og 

hvordan disse betingelser håndteres ved en omlægning til cloud.  

4.1.1 Tab som følge af virksomhedens it-anvendelse  

Der har til dags dato ikke været offentliggjort eksempler på virksomheder, der er gået konkurs 

direkte som følge af virksomhedens it-anvendelse. Der har heller ikke været eksempler på 

virksomheder, som er gået konkurs som følge af anvendelsen af cloudløsninger. Dette kan 

indikere flere forhold:  

• Der har ikke været noget tilfælde. 

• Der har været tale om virksomheder uden offentlighedens interesse  

• Der er indgået forlig om fortrolighed.   

Der har været offentliggjort en række eksempler, hvor læk af data eller mistet adgang er foregået, 

som følge af it-løsninger gennem en serviceleverandør. Der har dog ikke været tale om data, som 

har haft direkte påvirkning på virksomhedens fortsatte drift, men udelukkende større 

omkostninger.  

I løbet af det seneste år har der været stort fokus på nedbrud i it-systemer85, som afskar adgang til 

systemer, applikationer og data. Specielt inden for sygehusvæsnet, som benytter 

serviceleverandøren CSC86

I forsikringsselskabet TRYG er salgssystemet og skadesystemet nogle af de mest kritiske 

applikationer.  Senest offentliggjorte hændelse omkring mistet adgang var i 2011. Denne 

hændelse var også forsaget af en fejl hos serviceleverandøren CSC

. Nedbruddet som afskar hele Region Hovedstadens adgang til 

patientjournaler i flere timer, kunne have haft fatale konsekvenser for behandlingen af livstruede 

patienter.  

87

CSC hoster en lang række store internationale virksomheder og offentlige institutioner. Dette er 

formentlig årsag til, at netop nedbrud hos serviceleverandøren CSC kommer til offentlighedens 

kendskab. CSC har også været ude for hacker angreb, hvor Rigspolitiets servere blev påvirket.

.  

 88

                                                           
85 

 

http://politiken.dk/indland/ECE2170252/laeger-it-fejl-bringer-syge-i-fare/  
86 http://www.b.dk/nationalt/hospitaler-ramt-af-stort-it-nedbrud  
87 http://www.computerworld.dk/art/117194/csc-nedbrud-sender-kunde-ud-i-timelangt-nedbrud  
88 http://www.version2.dk/artikel/csc-mainframe-hacking-har-ramt-ganske-faa-kunder-52440  

http://politiken.dk/indland/ECE2170252/laeger-it-fejl-bringer-syge-i-fare/�
http://www.b.dk/nationalt/hospitaler-ramt-af-stort-it-nedbrud�
http://www.computerworld.dk/art/117194/csc-nedbrud-sender-kunde-ud-i-timelangt-nedbrud�
http://www.version2.dk/artikel/csc-mainframe-hacking-har-ramt-ganske-faa-kunder-52440�


 Brug af cloudløsninger med fokus på going concern - Ledelsens og revisors tilgang 

 21.02.2014 

Side 52 af 122 

 

Det blev sporet frem til, at hackerne havde opnået adgang til fortrolige data i Rigspolitiets 

kørekortregister og til det europæiske Schengen Information System. Hvorvidt disse data var 

blevet ændret, slettet eller videregivet kunne efterfølgende ikke konstateres.  

Ovenstående eksempler tegner et billede af, at den brede befolkning kun ser toppen af isbjerget 

når det kommer til nedbrud i it-systemer, som påvirker kritiske informationer.  

Det kan undre, at der ikke foreligger nogen eksempler, hvor virksomheder har oplevet større 

økonomisk påvirkning som følge af sådanne nedbrud. Hvis virksomheder med offentlighedens 

interesse oplever nedbrud, vil andre virksomheder alt andet end lige opleve det samme.  

Det fremgik af Region Hovedstadens hjemmeside89

Sager omkring svagheder i informationssystemer er yderst relevant at holde væk fra 

offentlighedens kendskab.

, at alle CSC kunder var påvirket af fejlen. Dette 

har det dog ikke været muligt at finde yderligere information om.  

 90

I cloud computing sammenhæng kan dette relateres til, at interessenter ikke vil være tryg ved at 

investere i virksomheder der ikke har sikret deres informationsaktiver, som kan påvirke 

virksomhedens going concern tilstrækkeligt.  

 I en australsk dokumentar om cyberspionage udtaler en it-

sikkerhedsekspert om årsagerne hertil. Han nævner en række årsager til, at sådanne hændelser 

bør hemmeligholdes. Eksempelvis, hvis svagheder i informationssystemer hos en bestemt 

virksomhed kommer til offentligt kendskab, vil uvedkommende have incitament til at forsøge at få 

adgang til systemerne, idet muligheden er der.  Hans tese bliver i dokumentaren underbygget af, 

at efter offentliggørelsen af en it-svaghed hos en virksomhed efterfølgende kunne måle langt 

højere aktivitet på virksomhedens firewall. Han nævner derudover, at en offentliggørelse af 

svagheder i it-systemer kan påvirke interessenternes holdning til virksomheden. Det vil være 

naturligt, at eksempelvis en investor eller bank vil være interesseret i at virksomheden beskytter 

sine kritiske informationsaktiver, da disse kan være afgørende for virksomhedens indtjening.  

4.2 Overholdelse af lovgivningsmæssige krav 
Lovgivningsmæssige krav til virksomhedens ledelse og direktion, der bliver analyseret i denne 

afhandling, blev redegjort i afsnit 2.1.1 og 2.1.2. Dette afsnit analyserer, hvilke tiltag og handlinger 

virksomhedens ledelse skal foretage for at opfylde den redegjorte lovgivning.  
                                                           
89http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/Arkiv/Nedbrud+i+hospitalers+itsystemer.htm  
90 ABC.net (2013) 

http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/Arkiv/Nedbrud+i+hospitalers+itsystemer.htm�
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4.2.1  Årsregnskabsloven - going concern   

Når virksomheden har placeret informationsaktiver i en cloudløsning, som er grundlæggende for 

virksomhedens fortsatte drift, er det essentielt at virksomheden har adgang til disse 

informationsaktiver og at de ikke går tabt. For at ledelsen kan aflægge regnskab, under 

forudsætning om going concern, skal den dermed sikre at virksomhedens informationsaktiver 

opbevares på betryggende vis. Forudsætningen for overholdelse af de lovgivningsmæssige forhold 

er at informationsaktivernes fortrolighed, integritet og tilgængelighed er sikret. Dette vil blive 

behandlet i afsnit 4.3.  Igennem kapitlet vil tiltag og handlinger, som danner disse rammer, blive 

analyseret.  

4.2.2 Selskabsloven - ledelsens ansvar 

Det vigtigste for virksomhedens øverste ledelse, at have in mente i forbindelse med brugen af en 

cloudløsning, er at ansvaret ikke kan outsources. Ledelsen skal sikre sig, at de fornødne 

procedurer for risikostyring og interne kontroller er foretaget.  

Ud fra et foretaget interview med Peter Lunding Smith kan det tyde på, at risikostyringen ikke er 

foretaget tilstrækkeligt, når en virksomhed benytter sig eller overgår til en cloudløsning. Han 

udtaler:  

"Jeg tror faktisk ikke, at der bliver lavet en risikovurdering, jeg har ikke set det i hvert fald. Så jeg 

tror ikke, at der generelt bliver lavet så meget risikovurdering."91

Ledelsen skal være opmærksom på, at de i værste fald kan blive idømt erstatningsansvar jf. SEL § 

361, såfremt at det kan påvises, at ledelsen har handlet culpøst. Den culpøse handling vil 

naturligvis ikke ligge i at spare penge på it-driften. Den culpøse handling vil efter vores vurdering 

være at overlade virksomhedens vigtigste informationsaktiver til en cloudleverandør uden en 

forudgående risikovurdering, men kun med fokus på besparelser på it-driften.  

 

Når kritiske informationsaktiver placeres i en cloudløsning anser vi det som en strategisk 

beslutning, som skal behandles på øverste ledelsesniveau. Den øverste ledelse skal sikre en god og 

effektiv it-governance og en kontinuerlig risikovurderingsproces i forhold til virksomhedens 

                                                           
91 (Bilag 2. side 7) Interview med Peter Lunding Smith 
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kritiske informationsaktiver. Dermed vil ledelsen ikke handle uagtsomt i relation til risikostyring 

og interne kontroller forbundet med it-anvendelsen.92

4.2.3 Risikovurdering - en ledelsesopgave 

 

Uanset hvilken cloudløsning virksomheden benytter, er det en nødvendighed at overveje hvilken 

indflydelse dette har på virksomhedens risikobillede, risikostyring og interne kontroller. Det er 

vigtigt, at en risikovurdering foretages af personer med de rette kompetencer. Det kan derfor 

blive et problem for den almene ledelse at foretage en risikovurdering, som giver et realistisk 

risikobillede af virksomhedens it-anvendelse. Hvis bestyrelsen ikke har de fornødne kompetencer 

inden for cloud computing, kan det blive problematisk at opfylde de krav, der vil opstå som følge 

af virksomhedens overgang til en cloudløsning. Risikobilledet vil ikke være realistisk, hvis ikke 

der kontinuerligt foretages risikovurderingshandlinger i forhold til den cloudløsning 

virksomheden benytter sig af. Det er vigtigt at it-anvendelsen understøtter virksomhedens 

forretning. Procedurer for risikovurderingen skal fastsættes på øverste ledelsesniveau. Dels for at 

imødegå interessenternes interesser, men også øverste ledelses interesser, da det er deres ansvar 

at varetage virksomhedens overordnede og strategiske ledelse, herunder fastlæggelse af it-

strategi og målsætning.   

Peter Lunding Smith, beskriver ledelsens risikovurdering således; 

”Jeg tror faktisk ikke at der bliver lavet en risikovurdering, jeg har ikke set det i al fald[…]. Der bliver 

i bedste fald lavet en form for business case, hvor man kigger på det økonomiske i det, hvad er vores 

SLA, hvad er vores sikkerhed, backup og restore muligheder?93

Ud fra ovenstående kan det uddrages, at virksomheder har en tendens til kun at fokusere på it-

anvendelsen ud fra et omkostningsminimerende synspunkt. Dette bevirker, at der tages 

udgangspunkt i den nuværende løsning, og denne matches udelukkende med den økonomiske 

effekt ved overgang til en ny løsning. Dette kan derfor nemt resultere i, at ledelsen går på 

kompromis med sikring af informationsaktivernes fortrolighed, integritet og tilgængelighed, som 

vil blive beskrevet i afsnit 4.3.   

Ved at virksomheden afgiver kontrol over deres kritiske informationsaktiver, vil risikoen for at 

 

                                                           
92 SEL § 115, litra 2 
93 (Bilag 2. side 7) Interview med Peter Lunding Smith 
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miste adgang til disse alt andet lige være øget. Vigtigheden af øverste ledelses deltagelse i den 

strategiske beslutning om overgang og brug af cloud computing skal derfor understreges.  

Undersøgelser blandt andet fra ISACA og Cloud Security Alliance (CSA), konkluderer, at der meget 

store besparelser ved at anvende cloudløsninger. Peter Lunding Smith udtaler i foretagne 

interview, at en virksomhed som minimum, ved overgang til en cloudløsning, kan spare 25 % på 

omkostninger til it-anvendelse. Han præciserer yderligere, at han har set eksempler på 

virksomheder, som har sparet helt op til 40-50 %. Primært er besparelserne forårsaget af 

løsningernes skalerbarhed.94

"Jeg tror ofte at det er it-afdelingen, som føler sig presset til at gå cloudvejen, fordi de har set og hørt 

at andre har gjort det. De har måske en bestyrelse, som siger noget om det her cloud. Er det noget vi 

kan, og sparer vi nogle penge på det? Og så må ledelsen gå ud fra it-afdelingen følger en best 

practice og tjekker at alt er i orden og auditeret. Så det er egentlig meget sjældent, at der er en fra 

det højere ledelsesorgan som har været inde at blande sig. Det er sådan set mellemlederen der kører 

det hele, også implementeringen."

  Endvidere udtaler han: 

95

Ovenstående udtalelse underbygges også ved Hans Henrik Aa Berthing; 

”[…] Der er jo egentlig tale om en strategisk beslutning her. Undersøgelser viser jo netop, at der er 

meget få af de her cloud-beslutninger, som bliver taget af den øverste ledelse. Men det er derimod 

den daglige ledelse, som der tager de her beslutninger. Det synes jeg er lidt for langt nede."

 

96

Der er mange umiddelbare forhold ledelsen skal forholde sig til. Alt efter hvilken løsning der er 

tale om, og hvilken indvirkning løsningen har på virksomhedens risikobillede. Det er vigtigt at 

have in mente, at en vurdering af risikobilledet er en statisk betragtning.  

 

Den øverste ledelses opgave er at fastlægge strategier og målsætninger. Den daglige ledelse og 

organisationens opgave er at operationalisere disse.   

Risikobilledet kan hurtigt ændres på baggrund af eksterne påvirkninger over en periode.  

Martin Brogaard fra Revi-IT udtaler;  

” […]det er jo helt ligegyldigt at se at der er køling på i dag, men hvad er der så i morgen og hvem har 
                                                           
94 (Bilag 2. Side 7) Interview med Peter Lunding Smith 
95 (Bilag 2. Side 7) Interview med Peter Lunding Smith 
96 (Bilag 1. Side 10) Interview med Hans Henrik Aa Berthing 
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adgang i morgen? PRISM, NSA osv.?  Hvor mange har adgang til data? Så det jo helt ligegyldigt, 

hvorvidt der er fejet i datacentret hvis de forskellige IT-chefer og top ledelser går op i det, at blive 

inviteret af leverandør til fin middag og se datacenteret. Hvis det er nok, så syntes jeg godt nok at 

beslutningskompetencen er ringe[…]”97

Dette tyder på, ud fra Martin Brogaards udtalelse, at ledelsen har fokus på forkerte forhold til at 

outsource deres it-anvendelse.  

Når ledelsen ikke engagerer sig tilstrækkeligt i beslutningsprocessen, hæmmer det belægget for at 

træffe kvalificerede beslutninger på rette niveau. 

 

Risikovurderingen er altså med til at højne beslutningskompetencen hos den øverste ledelse. Des 

mere de kender til virksomheden og dets omverden, des bedre kan ledelsen tage kvalificerede 

beslutninger i forhold til it-anvendelsen og evt. løsningsalternativer.   

4.3 IT Governance 
Der findes mange notater, vejledninger og frameworks til hvordan virksomheden kan opretholde 

en god og effektiv it-governance. Ingen af dem tager umiddelbart direkte stilling til 

virksomhedens opbevaring af kritiske informationsaktiver i en cloudløsning, som kan påvirke 

virksomhedens fortsatte drift.   

En tilstrækkelig it-governance vil være når virksomhedens øverste ledelse har fastsat og 

implementeret politiker, der understøtter virksomhedens forretningsstrategi, it-strategi og it-

sikkerhedspolitik.98 

 

Figur 7 - It-governance og ledelse99

                                                           
97 (Bilag 3. Side 8) Interview med Martin Brogaard 

  

98 Heilbuth & Tjagvad (2008:30-32) 
99 God It-skik (2011:10) 
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Med afsæt i virksomhedens strategier og mål skal it-risikovurderingsprocessen tage 

udgangspunkt i virksomhedens kritiske informationsaktiver og deres særskilte behov til 

informationssikkerhed.  

Informationssikkerhed vedrører sikring af virksomhedens informationsaktiver. Dette indebærer, 

at informationsaktiver er beskyttet mod uautoriserede brugere, utilsigtede ændringer, samt at de 

kan tilgås, når det er hensigten. 

Det er vigtigt at denne proces sikrer følgende sikkerhedsegenskaber i forhold til 

informationssikkerheden: Confidentiality (fortrolighed), Integrity (integritet) og Availability 

(tilgængelighed). 100

Fortrolighed  

Ved fortrolighed forstås i denne sammenhæng, at bevare og begrænse adgangen til 

informationsaktiver. Dette vedrører, at opsætte restriktioner for hvem der kan tilgå 

informationer, læse, foretage ændringer og slette i systemer, applikationer og data. Derved kan 

informationsaktiver ikke tilgås af uautoriserede personer, men kun personer med 

arbejdsbetingede behov. At bevare informationers fortrolighed er et meget vigtigt element i 

bevarelsen af informationsaktivernes værdi.  

 

Integritet  

Informationsaktivernes integritet er forbundet med fuldstændighed og nøjagtighed. Her er der 

f.eks. tale om validiteten af data som et produkt. Udfordringen er at beskytte informationer mod 

utilsigtede og fejlagtige ændringer eller destruktion af uautoriserede personer.  

For at kunne bevare informationers integritet er det vigtigt, som beskrevet i ovenstående, at der 

er procedurer for hvem der har adgangen til informationerne, således at data ikke 

kompromitteres eller ændres uden tilladelse af virksomheden. 

Tilgængelighed  

Tilgængelighed refererer til sikring af informationernes rettidighed og pålidelighed. I denne 

sammenhæng stiller dette høje krav til ydeevne og svartider. Det er en vigtig faktor for 

virksomheden at have adgang til informationsaktiver, og at ressourcer er tilgængelige på det 

tidspunkt de skal anvendes.  

                                                           
100 ISACA (2012:19) 
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Den øverste ledelse i virksomheden har det overordnede ansvar for at sikre en forsvarlig intern 

kontrol af virksomhedens it-anvendelse, med risiko for påvirkning på virksomhedens going 

concern. Den øverste ledelse skal i denne sammenhæng forholde sig til virksomhedens 

organisering af it og it-sikkerhed. Dette sker igennem ledelsens aktive deltagelse i fastlæggelsen af 

virksomhedens it-strategi, it-risikovurdering og it-sikkerhedspolitik.  

4.4 Risici ved virksomheders anvendelse af cloudløsninger 
Når virksomhedens informationsaktiver er placeret i en cloudløsning, vil det samtidig betyde, at 

virksomhedens interne kontroller er ændret.  Det er dermed betydningsfuldt, at virksomheden 

forstår hvordan virksomhedens interne kontroller ændres ved brug af cloudløsninger. Ledelsen 

skal specielt have fokus på de kontroller hos cloudleverandøren, som ikke kan kompenseres for i 

de fastsatte interne kontroller i virksomheden. Dette kan medføre at virksomheden ikke vil opnå 

et tilstrækkeligt kontrolniveau til at imødegå, den af ledelsen accepterede risiko.  

På baggrund af det omlagte kontrolmiljø bliver konsekvensen, at ledelsen ud over at have et 

ansvar med at udføre løbende kontroller i virksomheden, nu også skal føre et tilsyn med 

serviceleverandøren.101

Des mere afhængig virksomheden er af de programmer og data som lagres i clouden, des mere 

udfordres ledelsen i at etablere tilstrækkelige kontroller ved anvendelsen af cloud computing. 

Med cloudløsninger af stor betydning menes løsninger, der kan have direkte eller indirekte 

virkning på virksomhedens indtjeningsevne og i værste fald dens going concern. Dette vil være 

mest kritisk i de tilfælde hvor virksomheden mister adgangen til data og applikationer.   

 Ledelsens ansvar kan ikke udliciteres, uanset hvilken kontrakt der indgås 

med cloudleverandøren. 

Der er nogle specifikke områder, hvor virksomheder er ekstra sårbare.  Som eksempler kan 

følgende informationsaktiver specielt udgøre en væsentlig risiko for tab af indtjening:  

Forsknings- og udviklingsdata  

Forsknings- og udviklingsdata er forbundet med meget store risici, da de udgør virksomhedens 

fremtidige forretnings- og indtjeningsgrundlag.  

Tages der eksempelvis udgangspunkt i pharma-industrien vil forskning generelt være forbundet 

med høje omkostninger. Resultater af foretaget forskning kan i en uautoriseret tredjeparts 

besiddelse være forbundet med store økonomiske tab for virksomheden, idet forskningsresultater 
                                                           
101 FSR (2010:15-16) 
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danner grundlag for den fremtidige indtjening. For særligt mindre pharma- virksomheder, der 

fokuserer på en enkelt produktkategori, vil tab eller uautoriseret adgang til deres 

informationsaktiver med stor sandsynlighed have stor indvirkning på virksomhedens fremtidige 

indtjening.  

Det samme gælder tøjindustrien, hvor udviklingsdata, i form af næste års design og kollektioner 

udgør den fremtidige indtjening for virksomheden. Fortroligheden af sådanne data er derfor 

kritiske for virksomhedens fremtidige virke. 

Finansielle data  

Finansielle data benyttes ved mange lejligheder af virksomheden. I denne sammenhæng henvises 

specielt til finansielle data, som er med til at udgøre virksomhedens interne regnskab. 

Virksomhedens interne regnskab kan ses som et strategisk værktøj til beslutninger vedrørende 

forretningsstrategier og fastsættelse af målsætninger, hvorfor de har stor værdi for 

virksomheden. Det interne regnskab er følsomt data, da konkurrerende virksomheder vil have 

stor interesse i at kende til disse tal, herunder ressourceallokering og lønsomhed.  

Virksomheder, der har placeret deres regnskabstal i clouden, skal desuden sætte nogle krav til 

cloudleverandøren i forhold til overholdelse af bogføringsloven, som i afsnit 2.2.1.   

Kunde stamdata og kontraktlige vilkår 

Alle virksomheder er afhængig af at kunne afsætte varer eller tjenesteydelser til deres kunder. 

Mister en virksomhed adgangen, eller går deres kundedatabase og kontrakter tabt, vil det for de 

fleste virksomheder have konsekvenser og være forbundet med større tab af ressourcer. 

Købsaftaler eller kundelister kan give en 3. part adgang til en virksomheds indtjeningsgrundlag og 

udgøre en stor trussel for virksomhedens fortsatte drift.  

Kontraktlige vilkår udgør en sårbarhed. Eksempelvis vil det udgøre en risiko når byggeprojekter 

bliver sat i udbud. I sådanne tilfælde vil bud på et projekt for en bygge- og anlægsvirksomhed, i 

konkurrenternes besiddelse, i værste fald underminere virksomhedens indtjening, idet 

konkurrenterne vil underbyde virksomhedens tilbud.  

Kommunikation  

Kommunikationen internt virksomheden er essentiel for den daglige drift i størstedelen af alle 

virksomheder. Eksempelvis er kommunikationen i en produktionsvirksomhed grundlæggende for 

driften fra vugge til grav. Kan personale og maskiner ikke kommunikere vil driften gå i stå.  
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For at opsummere de ovenstående områder, kan følgende være eksempler på typer af sårbare 

informationsaktiver set ud fra et industrielt perspektiv:  

Medicinalindustrien:  Forskningsdata 

Finansiel sektor:  Personfølsomme data, kreditdata, markedsdata etc.   

Tøj- /modeindustrien:  Udvikling, design og kollektionsdata  

Produktionsindustrien:  Produktionsdata og afsætningsdata   

Transportindustrien:  Booking, planlægning og logistik  

Alt efter hvilken virksomhed der tages udgangspunkt i, vil der være forskellige 

informationsaktiver, som er kritiske for driften af virksomheden. Hvilke tiltag virksomheden skal 

foretage for at sikre deres informationsaktivers fortrolighed, integritet og tilgængelighed vil 

skildres fra afsnit 4.5, og hvilke handlinger virksomheden aktivt skal foretage sig aktivt behandles 

i afsnit 4.8. 

4.5 Håndtering af risici i clouden 
For at få det bedste udbytte af en cloudløsning, skal den styres og implementeres systematisk.102

I en lang årrække har sikkerhedseksperter været af den overbevisning, at den mest optimale 

måde at håndtere informationsteknologiens sårbarheder, var at have det stærkeste 

sikkerhedsudstyr til at beskytte alt virksomhedens data. Hermed lå fokus på den nyeste teknologi 

indenfor software og hardware, hvorimod tendensen i dag er mere effektiviseret og tilpasset 

virksomhedens behov.

  

For at kunne implementere en løsning systematisk er det vigtigt at virksomheden forholder sig til 

de forhold, der relaterer sig til virksomhedens kritiske informationsaktiver. 

103

Dette kan i teorien være den bedste løsning, men virksomheden bliver også nødt til at se på det 

økonomiske udbytte af it-løsninger. Ved virksomheders drift er den økonomiske faktor en 

drivkraft for beslutninger. At dække sig ind som Fort Knox kan oven i købet risikere at give nogle 

potentielle problemer i forhold til informationsaktivers tilgængelighed, ydeevne og samtidig 

medføre uacceptable høje omkostninger forbundet med virksomhedens it-anvendelse.

  

104

                                                           
102 IT & Telestyrelsen (2010:7-8) 

 

Tilgængeligheden og ydeevnen kan blive svækket ved at virksomheden overgarderer sig med 

103 Mattson (2010:13-15) 
104 Mattson (2010:13) 
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beskyttende programmel.  Dette kan resultere i den omvendte effekt, hvormed arbejdsrelaterede 

handlinger blokeres og besværliggøres, fremfor formålet at blokere uautoriserede og ondsindede 

handlinger.  

Selve tilgangen til at styre risici i almindelig it-anvendelse og derved også i en cloudsammenhæng, 

er at risikovurderingen skal baseres ud fra en cost/benefit betragtning.   

Virksomheden skal sikre at der balance mellem teknikken og organiseringen af it-anvendelsen. 

Hernæst at processer er implementeret i virksomheden til at understøtte it-sikkerheden. For at 

disse processer er effektive er det vigtigt at disse vedligeholdes. Ift. adgange kan virksomheden 

eksempelvis lave løbende opfølgning på aktive brugere og deres rettigheder, herunder vurdere 

deres arbejdsbetingede behov til kritiske informationsaktiver. Opfølgningen på aktive brugere vil 

samtidig sikre at fratrådte medarbejdere ikke længere har aktive brugerkonti. Understøttelsen af 

sådanne processer kan være, at virksomheden følger en fastsat procedure. Procedurer kan 

eksempelvis være at den daglige ledelse ved fratrædelser eller ændring af arbejdsbetingede behov 

sender en standard blanket til it-afdelingen eller service desk hos cloudleverandøren vedrørende 

lukning af bruger eller ændring af adgangsrettigheder.  

Ved anvendelsen af cloudløsninger er størsteparten af sikkerhedshåndteringen placeret hos 

cloudleverandøren. Dette medfører andre forhold, som der aktivt skal tages stilling til. Dette 

gælder både før, under og efter implementering af en cloudløsning. Disse forhold vil blive 

redegjort for i afsnit 4.6. 

4.5.1 En risikobaseret tilgang 

Ved en risikobaseret tilgang tager virksomhedens ledelse udgangspunkt i en risikoanalyse.  

Dernæst tages der aktivt stilling til procedurer og sikringsforanstaltninger, for dermed at blive i 

stand til at styre virksomhedens risici forbundet med it-anvendelsen bedst muligt. Dette skal 

gøres med henblik på at:  

• Klarlægge virksomhedens risikobillede 

• Identificere de mest kritiske områder og faktorer 

• Fastlægge et passende sikkerhedsniveau ift. virksomhedens forretning 

• Styrke virksomhedens sikkerhed og compliance profil105

                                                           
105 Mattson (2010:13) 
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Hermed kan virksomheden både identificere risici, som er kritiske ift. virksomhedens 

informationsaktiver og sikkerhedsmæssige faldgruber. Samtidig skal der tages stilling til hvad der 

økonomisk er effektivt i forhold til sikring af virksomhedens informationsaktiver.  

Der findes flere guidelines og frameworks, virksomheder kan benytte sig af, til at identificere risici 

og hvorledes disse kan håndteres. Til dette kan virksomheder med fordel benytte sig af 

anerkendte frameworks på området.  

Der er i denne afhandling taget udgangspunkt i dele af COSO’s Enterprise Risk Management 

framework til at analysere områder, der kan have indvirkning på virksomhedens fortsatte drift. På 

den baggrund vil vi komme med anbefalinger, til hvordan virksomheden håndterer risici 

forbundet med kritiske informationsaktivers placering i clouden.  

I afsnit 2.3.2 blev det redegjort hvordan COSO ERM frameworket aktivt benyttes af virksomheden. 

I de kommende afsnit er det analyseret, ud fra udvalgte dele af COSO ERM, hvordan virksomheden 

fører en effektiv risikobaseret tilgang ved brugen af cloudløsninger.  

4.5.2 Risikoanalyse 

I afsnit 4.3 blev det analyseret at en god it-governance, vil være når virksomhedens ledelse har 

fastsat og implementeret politikker, der understøtter virksomhedens forretningsstrategier og mål. 

For at nå dertil, skal virksomheden i deres risikoanalyse især være opmærksomme på 

sikkerhedsegenskaberne ved it-anvendelsen: fortrolighed, integritet og tilgængelighed, som blev 

gennemgået i afsnit 4.3.106

Virksomhedens ledelse skal tage udgangspunkt i de forretningsmæssige forhold, for at kunne 

identificere og prioritere de risici, der kan have indvirkning på virksomhedens indtjening. Dette 

gør ledelsen i stand til at beslutte hvilke tiltag og kontroller, der er nødvendige for at håndtere de 

risici der er relevante for den enkelte virksomhed.   

 

4.5.3 Risikovurdering 

Når ledelsen har fastsat og formuleret virksomhedens målsætning og identificeret begivenheder, 

som kan have indvirkning på opfyldelse af målsætningen, vil den egentlige risikovurdering kunne 

foretages. I risikovurderingen er det ledelsens opgave og ansvar, at vurdere og evaluere de 

identificerede begivenheders konsekvenser, som anvendelsen af cloud computing medfører. 

                                                           
106 ISACA (2012:19) 
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Risikovurderingen kan foretages på flere måder, både kvantitativt og kvalitativt. Ud fra et 

omkostningseffektivt og styringsmæssigt perspektiv, vil det være nærliggende, at benytte et 

Heatmap. Her vurderes identificerede begivenheder som et produkt af sandsynlighed og 

konsekvensen for et indtræf. Nedenstående figur 8 giver et eksempel herpå.107
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107 Inspiration hentet fra Reding (2009:5-12) 

Figur 8 Heatmap 
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Det udarbejdede Heatmap har en generel tilgang, hvorfor sandsynlighed og påvirkning på 

virksomhedens indtjening ikke er foretaget i absolutte tal. Det er derfor op til virksomheden selv, 

at vurdere og tilpasse efter hvilken situation virksomheden befinder sig i.  

Virksomheden skal fastsætte en smertetærskel, for herigennem at beslutte hvordan den skal 

reagere på en potentiel begivenhed. For at fastlægge en smertetærskel, kan virksomheden 

fastsætte et Recovery Point Objective og Recovery Time Objective.108

Recovery Point Objective (RPO)  

Defineres som den maksimale tolerable periode, hvor en virksomheds data kan være tabt uden at 

det vil have en katastrofal betydning for virksomhedens drift. Er der tale om en relativ kort 

periode, skal virksomheden sikre at der sker backup hyppigt. 

  

Recovery Time Objective (RTO)  

Er i denne sammenhæng den periode virksomheden kan overleve, fra at en begivenhed indtræder, 

til at løsningen igen er tilgængelig eller at data er genskabt.  

Figur 9 viser den grafiske sammenhæng for fastlæggelsen af RPO og RTO109

 

:  

Figur 9 Recovery Point Objective og Recovery Time Obejective110

Denne tilgang er relevant i forhold til tankegangen for virksomhedens informationsaktiver, og 

hvilket tidsperspektiv virksomheden kan klare sig uden at det vil have større konsekvenser for 

driften. Ledelsen skal ud fra deres afhængighed og behov for adgang til informationsaktiver 

fastlægge tidspunkt og tidsramme. Denne overvejelse kan betragtes i sammenhæng med 

heatmappet i relation til påvirkning på virksomhedens indtjening.  

  

                                                           
108 https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/current-risk/bcm-resilience/bc-plan/it-service-

continuity-plan 
109 Halpert (2011:129) 
110 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Schematic_ITSC_and_RTO,_RPO,_MI.jpg  

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/current-risk/bcm-resilience/bc-plan/it-service-continuity-plan�
https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/current-risk/bcm-resilience/bc-plan/it-service-continuity-plan�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Schematic_ITSC_and_RTO,_RPO,_MI.jpg�
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Ledelsen skal vurdere, hvilket tab en mistet adgang vil medføre i forhold til tidsrammen som 

skildret i ovenstående figur 9. RPO og RTO vil som minimum skulle leve op til virksomhedens 

opsatte it-strategi og politik. Herigennem kan modellerne tilpasses den enkelte virksomhed.  

Des mere kritisk informationsaktiver er, des mindre skal RPO og RTO være.  

4.5.4 Reaktion på risici 

Ud fra foretagne risikovurderinger, er ledelsens opgave at forholde sig til og beslutte, hvad deres 

reaktion på risici skal være.  Ifølge COSO ERM kan ledelsens reaktion på risici ske på fire måder: 

• Undgå den, ved ikke at benytte denne cloudstrategi 

• Reducere konsekvensen eller sandsynligheden for, at en identificeret risiko indtræder ved 

implementering af en kompenserende kontrol. Eksempelvis skal kontrakten med 

cloudleverandør indeholde krav til, at virksomhedens kritiske informationsaktiver kun 

opbevares inde for landets grænser  

• Dele og dermed mindske sandsynlighed og konsekvens ved at overføre risikoen til 

tredjepart.  

• Acceptere den identificerede risiko uden at foretage sig yderligere handlinger.111

Hvilken reaktion ledelsen skal vælge afhænger af virksomhedens opsatte sikkerhedspolitik, it-

strategi og risikovillighed. I en cloudsammenhæng vil der ikke umiddelbart være nogle mulighed 

for at dele virksomhedens risici. Eneste eksempel, der vil passe, vil være hvis virksomheden har 

aftalt kompensationsmuligheder i kontrast til dens mistede drift.  

Som det fremgår af figur 10 skal virksomhedens overordnede forretningsstrategi tages i 

betragtning når virksomheden foretager risikovurdering og opsætning af sikkerhedspolitikker. 

Dette gøres for, på bedst mulig måde, at nå det overordnede forretningsmål. De er derfor gensidigt 

afhængige. 

 

 

                                                           
111 COSO (2012:11) 
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4.5.5 Kontrolaktiviteter  

Figur 10 Risikovurdering, en kontinuerlig proces i overensstemmelse med It-sikkerhedspolitik-og strategi 

Ud fra resultatet af risikovurderingen er det en del af ledelsens opgave, som analyseret i afsnit 4.3, 

at opsætte de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller jf. SEL § 115 litra 1. 

Kontrolaktiviteterne er, i cloud computing sammenhæng, primært placeret hos 

cloudleverandøren. Behovet for kontrolaktiviteter ændres ikke ved, at virksomheden benytter sig 

af en cloudløsning. Ændringen består i, hvem der udfører kontrolaktiviteten. Det vil sige, at flere af 

kontrolaktiviteterne vil være placeret hos cloudleverandøren. Virksomhedens mulighed for at 

følge op på kontrolaktiviteter, udførelse og effektivitet skal ske igennem overvågning, som vil 

blive behandlet i afsnit 4.8.   

I forhold til going concern skal fokus ligge på følgende områder:  

• Adgang til data 

• Tab af data  

• Kompromittering af data  

• Kommunikation 

Ovenstående områder vil blive nærmere analyseret i afsnit 6.1.  
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4.5.6 Information og kommunikation  

Information og kommunikation danner fundament for effektiviteten af kontrolaktiviteter, som 

skal håndtere de risici som er identificeret. Hvis ledelsen ikke kommunikerer procedurer og 

politikker tilstrækkeligt ud på tværs af organisationen, vil udbyttet af den samlede 

risikohåndtering formentlig være mindsket.   

Ved brug af en cloudleverandør vil informationen og kommunikationen alt andet lige ikke have 

den samme kvalitet og forståelighed, som hvis it’en var placeret in-house. Derfor er det vigtigt, at 

ledelsen har tiltag, som kan afhjælpe dette. Eksempelvis kan dette foregå gennem beståelse af 

onlinetræningsprogrammer omkring virksomhedens it-sikkerhedspolitik og beredskabsplaner, 

såfremt disse områder vurderes som de mest kritiske ved ledelsens risikovurdering.  

4.5.7 Overvågning 

Kontinuerlig overvågning af den samlede risikovurdering er vigtig for at sikre, at gennemførelsen 

og formålet med kontrolaktiviteterne opfylder virksomhedens forretningsmæssige målsætning. 

Som tidligere beskrevet ændres virksomhedens risikobillede kontinuerligt, både pga. af eksterne 

og interne faktorer. Det er derfor vigtigt, at ledelsen sikrer fastsatte procedurer for overvågning. 

Dette er afgørende for at identificere og håndtere eventuelle hændelser, som kan have påvirkning 

på virksomhedens aktiviteter over tid.   

Overvågning er det grundlæggende element til opfølgning på risici i clouden. Dette vil blive 

behandlet særskilt i afsnit 4.8.   

4.5.8 Identificering af begivenheder  

Risikovurderinger skal foretages regelmæssigt, da der hele tiden vil ske ændringer i risikobilledet. 

Dels pga. interne faktorer som ændringer i f.eks. organisatoriske-, it-infrastrukturelle-, og 

systembehov, men også eksterne som ny teknologi og lovgivning. Dette er ved cloudløsninger ikke 

en undtagelse. Når ledelsen foretager risikovurdering er det vigtigt, at de gennemføres efter 

fastsatte politikker eller vejledninger. Dette giver virksomheden den styrke, at den kan 

sammenligne dens risikovurdering med tidligere resultater. Dette er med til at sikre en øget 

beslutningskompetence og dermed vil ledelsen kunne træffe mere kvalificerede beslutninger set 

ud fra det nuværende risikobillede.  

Når virksomheden har klarlagt, hvilke områder som er kritiske ved virksomhedens it-anvendelse i 

forhold til opnåelse af dennes strategi og målsætning, kan den aktivt agere og udøve kontroller 
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gennem kontrakter med cloudleverandøren. Det kontraktuelle grundlag, imellem virksomhed og 

serviceleverandør, vil som udgangspunkt bestå i en hovedaftale og en Service Level Agreement 

(SLA). Dette er meget vigtige elementer, og som virksomheden til enhver tid bør forholde sig til, 

da det definerer ansvarsforholdet mellem virksomheden og cloudleverandør. Dette er således af 

særlig betydning for virksomhedens bevarelse af informationsaktivernes sikkerhed.  Årsagen til at 

kontrakterne med cloudleverandøren er særligt vigtige i forhold til virksomhedens 

risikohåndtering, er at det i disse skal specificeres, hvordan leverandøren håndterer 

virksomhedens kritiske informationsaktiver. Jo mere specifik SLA’en er udarbejdet, jo bedre kan 

virksomheden overvåge at alle kontraktlige forhold overholdes. I afsnit 4.6 vil det blive analyseret, 

hvad en SLA bør indeholde ved en cloudløsning og hvordan virksomheden bedst kan sikre at 

denne overholdes.  

Ved udarbejdelsen af SLA'en er den vigtigste opgave, at fokusere på virksomhedens kritiske 

informationsaktiver, da de kan have indvirkning på virksomhedens indtjeningsevne og going 

concern.  

4.6 Forhold som kan påvirke virksomhedens going concern   
Det kan have fatale konsekvenser for virksomheden at miste deres adgang til data, eller at en 

tredjepart får adgang til disse. Det er naturligvis forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke 

informationsaktiver der kan påvirke going concern.  

I det følgende vil en række eksempler på informationsaktiver, der kan true virksomhedens 

fortsatte drift i tilfælde af tab eller uautoriseret adgang fra en tredjepart, blive analyseret.  

Flere områder med høj risiko, kan ses som generelle på tværs af organisationer og brancher. 

At hardware og software fungerer, er et grundlæggende element for driften af alle virksomheders 

informationssystemer. Områder med høj risiko er her driftsforstyrrelser, midlertidige eller 

permanente skader på data og hardware, samt at software ikke fungerer under/efter 

opdateringer eller ved udskiftning.   

Virksomheden skal kunne stole på deres informationssystemers pålidelig og integritet. Kan den 

ikke det, bliver konsekvenserne heraf at de informationer, der genereres i systemerne bliver 

irrelevante, ufuldstændige, unøjagtige, uhensigtsmæssige og hermed kan påvirke virksomhedens 

strategiske beslutninger negativt.  
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Risikoen for uautoriseret adgang og ondsindede handlinger er kraftigt forhøjet, hvilket kan have 

konsekvenser i form af store økonomiske tab og fejlagtige oplysninger, som vil medføre at 

virksomhedens beslutningstagere ikke kan basere sine beslutninger herpå.  

Virksomheden skal kunne sikre, at data holdes fortroligt, så informationer ikke bliver lækket eller 

at tredjepart kan udnytte informationerne til deres vinding.  

4.6.1 Adgang til data 

Det skal være klart defineret hvem der har adgang til virksomhedens informationsaktiver og 

hvordan informationsaktiver kan tilgås. Dette kan opdeles i mere specifikke delområder.  

Virksomhedens adgang  

Adgang til kritiske informationsaktiver skal kun være tilgængelig for de medarbejdere med 

arbejdsbetinget behov. Gennem politikker skal virksomheden fastægge følgende:  

• Autorisation, det skal specificeres nøje hvem der har tilladelse til at tilgå forskellige data.  

• Roller, det skal fastlægges hvilke typer brugere som har hvilke rettigheder. En brugeropdeling 

kan eksempelvis opdeles som administratorer, udviklere, begrænsede brugere, superbrugere 

mv. for at sikre en tilstrækkelig funktionsadskillelse.  

• Personer hos cloudleverandøren som kan tilgå data og systemer i tilfælde af kritiske 

hændelser.  

Andres adgang  

Ud over personer internt i virksomheden kan der være en række personer som har adgang til 

virksomhedens data uden nogen former for formål, og uden virksomheden har mulighed for at 

påvirke det. Dette vil typisk være ansatte hos cloudleverandøren uden et arbejdsrelateret behov 

eller af uautoriserede personer. Det er vigtigt, at have overblik over adgangen til data i hele 

systemlandskabet. Hvis virksomheden eksempelvis har lagret personfølsomme oplysninger, 

forskningsdata eller andre former for fortrolige oplysninger, som i realiteten kan have påvirkning 

på going concern, bør virksomheden have overblik i form af udtræk over hvilke personer som 

principielt har mulighed for at tilgå ens data. Dette kan virksomheden imødekomme ved 

fortrolighedsaftaler med personer, som kan tilgå systemerne.  

Fysisk og logisk adgang  

For at lave en risikoanalyse af den fysiske og logiske adgang til informationsaktiver, skal 
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virksomheden i princippet kende den eksakte placering af virksomhedens informationsaktiver. 

Dette er imidlertid kompliceret, da virksomheden i de fleste tilfælde ikke vil kende den præcise 

placering. På trods af at virksomheden kender adressen på det datacenter, hvor ens 

informationsaktiver er placeret, kan virksomheden ikke uden en større undersøgelse identificere 

hvilke servere ens informationsaktiver er placeret på, da et datacenter består af utrolig mange 

servere placeret på ét sted. Hvis virksomheden eksempelvis benytter sig af en løsning fra Google, 

Amazon eller Microsoft vil det være urealistisk at finde placeringen af ens data, da den kan være 

placeret på flere 1000 forskellige servere. Hertil kommer at informationsaktiver ofte flyttes og 

dermed er placeret på flere forskellige lokaliteter, i og med at en cloudløsning netop er skalerbar.  

Det er som beskrevet helt centralt, at virksomheden aktivt foretager en kontinuerlig risikovurdering, 

og at virksomheden har identificeret de risici, som for den enkelte virksomhed, er mest kritiske. 

Dermed kan virksomheden beslutte hvilke handlinger den skal foretage for at sikre at 

serviceleverandørens kontroller afdækker de identificerede risici, som kan påvirke virksomhedens 

fortsatte drift.  

Kontrakter og service level agreements vil i de fleste tilfælde være standardiserede, hvorfor 

kendskabet og betydningen af indholdet er essentielt. Afsnit 4.7 vil analysere, hvilket indhold i SLA'en 

og kontrakter, der skal prioriteres højest i forhold til aktivt at sikre virksomhedens kritiske 

informationsaktiver.  

Uautoriseret adgang  

Vurdering af risikoen for uautoriseret adgang fra personer med onde hensigter er en vigtig del af 

risikovurderingen. Vurdering af dette område skal laves ud fra et trusselsbillede af hvor stor interesse 

udefrakommende har i at tilgå ens informationsaktiver. Des mere værdi data kan have for 

udefrakommende, des større vil interessen alt andet lige være for at få adgang til virksomhedens 

data. Det er derfor er det vigtigt også at have det in mente ved klassificering informationsaktiver.  

4.6.2 Tab af informationsaktiver  

Går virksomheders vigtige informationsaktiver tabt, kan det i værste fald have indvirkning på 

virksomhedens going concern. Tab af data kan ske i flere sammenhænge. Risici, som er forbundet 

med tab af data, kan være: 

• Nedbrud hos cloudleverandøren eller cloud-underleverandører - dette kan medføre at 

informationsaktiver går tabt.  
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• Cloudleverandøren eller cloud-underleverandørers konkurs 

• Data tyveri ved hacking  

• Data konvertering   

Disse risici kan eksempelvis håndteres ved at virksomheden sikrer, at de har foretaget den 

fornødne backup, hvilket med fordel kan vurderes ud fra figur 9. Risikoen vil dermed kunne 

minimeres ved ofte at foretage backup af kritiske informationsaktiver.  

Den største risiko for at virksomheden mister sine informationsaktiver er i tilfælde af en konkurs. 

Virksomheden vil her risikere at der opstår tvists om ejerskabet af informationsaktiver. På trods 

af at ejerskabet er klart defineret vil alle aktiver i en virksomhed, her cloudleverandøren eller 

cloud-underleverandør, kunne risikere at blive indefrosset indtil boet er gjort op af kurator.  

4.6.3 Kompromittering af informationsaktiver   

Ved uautoriseret adgang er der risiko for at virksomhedens informationsaktiver kan blive 

kompromitteret. Dette kan ske hvis der er eller opstår et sikkerhedshul til virksomhedens 

informationsaktiver. Eksempel kan det ske ved en manglende opdatering eller fejl i software. Er 

informationsaktiver blevet kompromitteret, vil der være risici forbundet med anvendelse af 

informationsaktiverne. Er informationsaktiver kompromitteret kan de være manipuleret og 

dermed ikke retvisende. Har cloudleverandøren oplevet et nedbrud i clouden, uautoriseret eller 

anden sikkerhedsbrist, der medfører risici for at virksomhedens informationsaktiver er 

kompromitteret eller lækket, skal virksomheden have indgået en aftale med cloudleverandøren 

om at få tilsendt en notifikation og hvilke informationsaktiver dette berører.  

4.6.4 Kommunikation   

Mange virksomheders drift er bundet op på centrale Enterprise Ressource Planning-systemer 

(ERP), som i større eller mindre grad kan stoppe driften i tilfælde af nedbrud eller mistet adgang. 

Eksempelvis ligger logistik virksomheder i skarp konkurrence om markedsandele, hvormed 

booking og planlægningssystemer er essentielle for driften. I tilfælde af kontinuerlige nedbrud 

som vil stoppe booking af transportbestillinger, vil det pga. den store konkurrence om 

markedsandele udhule virksomhedens mulighed for indtjening. Dette vil ske på baggrund af at 

bookinger vil overgå til konkurrenter. 

4.7 Kontrakter med cloudleverandør 
Ved outsourcing skal virksomheden, efter at have identificeret hvilke elementer af it-anvendelsen 

som er mest kritiske for virksomheden, sikre sig at der er taget hensyn til netop disse elementer i 
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kontrakter med cloudleverandøren. Derudover skal det sikres, at nøglekontroller som 

understøtter virksomhedens kritiske informationsaktiver bliver udført effektivt. 

Forholdet mellem virksomhed og serviceleverandør skal udgøres af en kontrakt. Det 

kontraktuelle grundlag bør udgøres af en hovedaftale og en specifik service level agreement 

(SLA), alt efter hvilke løsninger virksomheden benytter sig af hos cloudleverandøren. 

Ved udarbejdelsen af kontrakterne er det vigtigt at termer i SLA'en adresserer termerne i 

hovedaftalen.  

4.7.1 Hovedaftalen 

Hovedaftalen er en vigtig bestanddel i virksomhedens håndtering af deres cloudløsning. 

Hovedaftalen danner udgangspunktet for underliggende SLA'er og dermed den udbudte løsning. 

En SLA kan være en standardiseret aftale, cloudleverandøren benytter til alle kunder.  Er dette 

tilfældet, anbefales det at virksomhedens opmærksomhed rettes mod følgende specifikke krav i 

hovedaftalen. Det bør af hovedaftalen fremgå: 

• Overordnet indhold af cloudløsningen 

• Typen af cloudløsningen 

• Hvordan serviceleverandøren overholder kundens sikkerhedspolitik og hvordan dette 

håndteres 

• Hvilke erklæringer eller certificeringer cloudleverandøren skal have og efterleve,  

• Revisors adgang til cloudleverandøren  

• Hvorvidt virksomhedens revisor kan adgang til arbejdspapirer fra cloudleverandørens 

revisor  

• Konsekvenser og kompensationer ved kontraktbrud  

• Hvordan skal ændringer håndteres  

• Aftaler omkring rapportering af hændelser og ændringer112

Hovedaftalen er vigtig at have præciseret nøje, da denne danner grundlag for opretholdelse af 

fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af de informationsaktiver, der er placeret i 

cloudløsningen.  

  

                                                           
112 FSR (2010:15) 
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4.7.2 Service level agreements   

I SLA'en fremgår krav omkring leverancen, som virksomheden kan forvente af cloudløsningen. 

Formålet med en SLA er overordnet at forene kundens behov med cloudleverandørens løsning. 

Hernæst kan den udbudte service håndhæves af virksomheden, såfremt den ikke efterlever 

SLA’en specifikke krav. Eventuelle afslag i prisen eller kompensationer kan være en løsning for 

cloudleverandørens manglende efterlevelse.  

 En SLA kan inddeles i fire kategorier: 

• Serviceniveau 

• Databehandling og opbevaring 

• Infrastruktur og sikkerhed 

• Forhold mellem virksomheden og udbyder113

En kort redegørelse af dette behandles i de følgende afsnit. Dette vil blive efterfulgt af hvilke 

forhold, som virksomheden bør tage hensyn til for at kunne føre aktivt tilsyn med deres 

informationsaktiver i cloudløsningen. Dette vil yderligere blive behandlet i afsnit 4.8 om 

overvågning.  

 

4.7.2.1 Serviceniveau  

SLA'en bør indeholde retningslinjer for udbudte serviceniveau. Dette kan virksomheden aktivt 

bruge til at overvåge om cloudleverandøren opfylder aftalte betingelser.  

I serviceniveau fremgår variable, der har direkte indflydelse på drift og tilgængelighed af 

cloudløsningen. Her præciseres:  

• Ydeevne  

• Oppetid 

• Nedetid  

• Responstid 

• Vedligeholdelse  

• Opdateringer114

Udfordringen kan ligge i, hvordan definitionen af effektiviteten af områderne måles, da hver 

enkelt leverandør ofte beregner effektiviteten forskelligt.

 

115

                                                           
113 Trappler (2010a) 

 Eksempelvis vil nogle 

114 Trappler (2010b) 
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cloudleverandører måske ikke medregne weekender, helligdage, eller tidspunkter udenfor normal 

arbejdstid i deres beregninger. Det kan være, at en række bestemte hændelser ikke medregnes, 

eksempelvis nedbrud forsaget af force majeure eller uforudsete opdateringer.  

Det er derfor vigtigt, at virksomheden er opmærksom på alle disse termer for at kunne vurdere 

drift og tilgængelighed af en cloudløsning. 116

4.7.2.2 Databehandling og opbevaring 

 Vurderingen af betydningen for effektiviteten af de 

enkelte områder, kan variere alt efter hvilken virksomhed der er tale om. Som tidligere beskrevet 

skal it-anvendelse altid vurderes ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. Altså vil behovet 

bestemmes ud fra ledelsens risikovurdering.  

Der bør aftales klare retningslinjer for hvordan data behandles og opbevares. Områder der bør 

specificeres i denne sammenhæng er:  

• Lovgivningsmæssige krav  

• Grafisk placering 

• Adgang til informationsaktiver 

• Brud på datasikkerhed  

• Ejerskab af informationsaktiver  

Ændringer i hvordan data behandles og opbevares, kan have indvirkning på både kvalitet og 

omkostninger, men også virksomhedens overholdelse af lovgivning. Det er derfor vigtigt, at 

virksomheden løbende bliver oplyst om eventuelle ændringer. Ejerskabet af virksomhedens 

informationsaktiver bør specificeres og de rettigheder virksomheden har for at få 

informationsaktiverne tilbageleveret, eksempelvis hvis cloudleverandøren går konkurs.  

4.7.2.3 Infrastruktur og sikkerhed 

Virksomheden skal føre aktivt tilsyn igennem modtagelse af rapporter og notifikationer ved 

hændelser der kan have en indvirkning. Som flere gange nævnt kender virksomheden ikke til 

informationsaktivernes præcise placering i en cloudløsning, hverken fysiske eller virtuelle. Derfor 

kan det være vanskeligt at efterprøve og opnå overbevisning om det aftalte sikkerhedsniveau er 

overholdt. Områderne der her er vigtige at have præciseret er:  

                                                                                                                                                                                                 
115 Diaz (2011) 
116 Badger et al. (2012:a3-p3) 
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• Kontrol af log over hændelser og ændringer 

• Kan virksomhedens revisor få adgang til cloudleverandørens it-miljø  

• Overholdelse af sikkerhedsstandarder  

• Redundans   

• Disaster recovery og fortsat drift af infrastruktur  

4.7.2.4 Forhold mellem virksomhed og cloudleverandør 

Hvilke rettigheder har virksomheden ved ophør eller fornyelse af kontrakt med cloudleverandør? 

Der kan opstå en lang række retslige tvists ift. ansvarsplacering og rettigheder. Virksomheden skal 

i denne sammenhæng have detaljeret beskrivelse om:  

• Forhandling af nye kontrakter  

• Funktionaliteten af løsningen 

• Forhold ved opsigelse af samarbejde  

• Forhold ved skifte af ejerskab over cloudleverandøren   

• Forhold ved cloudleverandørens brug af cloud-underleverandører.   

Det er individuelt for virksomheder hvilke elementer der vigtige. Vigtigst er at virksomheden 

tager udgangspunkt i ledelsens risikovurdering, for at sikre alignment med  it-sikkerhedspolitik.   

4.8 Virksomhedens opmærksomhed 
For at virksomheden kan sikre dens informationsaktiver og overholdelse af kontrakter hos 

cloudleverandøren, skal virksomheden foretage overvågning af aktiviteter, der kan have 

indvirkning på informationsaktiverne. Som tidligere konstateret kan ledelsen ikke outsource 

deres ansvar. Konsekvensen af dette er, at ledelsen skal føre skærpet overvågning af 

cloudleverandøren, for aktivt at kunne forholde sig til de risici, placering af informationsaktiver i 

en cloudløsning, medfører.  

Det anbefales at virksomheden har foretaget en fornøden risikovurdering og aktivt tager stilling 

til hvilke informationsaktiver, der lægges op i clouden og hvilke særskilte krav disse stiller til 

cloudløsningen, for at få afdækket kritiske behov i forhold til sikkerhed og overholdelse af 

lovgivning.  

4.8.1 Overvågning af cloudleverandør 

Virksomheden skal overvåge områder, der kan have væsentlig indvirkning på virksomhedens 

informationsaktiver og i værste fald going concern.  
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Det væsentligste for virksomheden er at overvåge adgangen til virksomhedens 

informationsaktiver. Mængden af overvågning bør bero på en vurdering af virksomhedens 

afhængighed af informationsaktiverne, samt deres tilgængelighed bestemt ud fra virksomhedens 

forretningsmål.  

4.8.1.1 Prioritering 

Det bør af virksomheden være defineret hvilken prioritet, eksempelvis fra 1-5, forskellige typer af 

deres informationsaktiver har. Således vil virksomheden kunne fastsætte procedurer ud fra 

prioriteterne og den indvirkning en hændelse vil have på informationsaktivet.  

4.8.1.2 Hændelser 

Virksomheden skal have oplysninger om aftalte væsentlige hændelser, som kan have indvirkning 

på virksomhedens informationsaktiver. Det skal oplyses hvorvidt der har været nedbrud, lækager 

eller uautoriseret adgang til informationsaktiver. Det anbefales at virksomheden får tilsendt 

notifikationer når en hændelse indtræder.  

4.8.1.3 Ændringer 

Ændringer bør være foruddefinerede så virksomheden i denne sammenhæng oplyses om 

ændringer, der kan have direkte eller indirekte påvirkning på virksomhedens 

informationsaktiver. Det skal af dokumentationen fremgå at ændringer behandles og 

implementeres rettidigt. Ved ændringer i applikationer eller systemer bør det yderligere fremgå 

hvilke personer der har udviklet, testet og sat ændringen i produktion for at sikre 

funktionsadskillelse. Virksomheden skal modtage dokumentation, hvoraf det fremgår, at 

ændringer som foretages følger fastlagte politikker. 

4.8.1.4 Adgang  

Virksomheden bør tage stilling til hvem der har adgang til deres informationsaktiver hos 

cloudleverandøren og hvilke rettigheder disse personer skal have. Det anbefales at virksomheden 

inkorporerer en aftale i kontrakten, hvor adgangen til virksomhedens informationsaktiver logges.  

Virksomheden skal derefter følge op på logning af adgangen.   

4.8.1.5 Beredskabsplaner og test 

I tilfælde af nedbrud bør der hos cloudleverandøren foreligge beredskabs- og nødplaner. Det er 

vigtigt at virksomheden fører tilsyn med disse beredskabsplaner og få dokumenteret, hvornår test 

af backup foretages og hvorvidt det foregik succesfuldt.  

Beredskabsplaner og test af backup skal både foretages hos cloudleverandøren og hos 
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virksomheden selv. Virksomheden anbefales at foretage test af nødprocedurer jævnligt for at 

sikre informationsaktivers tilgængelighed og integritet ved genindlæsning. 

4.8.1.6 Rapportering  

Alt efter hvilken hændelse som indtræder, og alt efter hvilket informationsaktiv der påvirkes bør 

der af virksomheden være aftalt klare retningslinjer med cloudleverandøren for rapportering. 

Dette gælder for utilsigtede hændelser, uautoriseret adgang, kompromittering af data, 

programændringer eller lækage. Virksomheden skal overveje frekvensen af rapporteringen, og 

hvilken rapportering der skal foregå. Ligeledes skal det vurderes om rapporteringen skal ske 

automatisk igennem notifikationer eller om der er behov løbende aflæggelse af rapport.  

4.9 Delkonklusion  
Det er ifølge dansk lovgivning ledelsens ansvar, at sikre virksomhedens fortsatte drift. Når 

virksomhedens fortsatte drift er afhængig af kritiske informationsaktiver lagret i en cloudløsning, 

kræver det øget fokus fra ledelsen at disse er sikret på behørig vis.  

Ledelsen har det overordnede ansvar for, at der i virksomheden er etableret fornødne procedurer 

for risikostyring og interne kontroller. Uanset hvilke kontrakter og setups der er foretaget for it-

anvendelsen i virksomheden, kan ledelsen ansvar ikke udliciteres.  

Fortrolighed, integritet og tilgængelighed skal betragtes som grundlæggende elementer til at 

opretholde en god it-governance.  

Informationssikkerheden er vigtig for virksomheden, idet driften og interessenters tillid til 

virksomheden kan være direkte afhængig heraf. Anvendelsen af cloudløsninger medfører nye 

risici, og dette påvirker virksomhedens risikobillede som helhed.  

Et cloudmiljø ændrer sig kontinuerligt, hvorfor risikobilledet kan ændres over tid.  Virksomheder 

som har placeret deres kritiske informationsaktiver i en cloudløsning skal derfor sikre at der 

foretages en kontinuerlig risikovurdering.  

En effektiv risikostyring skal understøtte virksomhedens forretning. Ledelsen bør benytte sig af 

anerkendte frameworks. Dette vil give ledelsen et godt værktøj til at sikre at der tages stilling til 

de mest kritiske områder og elementer. Herigennem kan ledelsen foretage en effektiv 

risikostyring, og implementere de fornødne interne kontroller i virksomheden, som skal sikre 

virksomhedens fortsatte drift.  
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Indvirkning på virksomhedens fortsatte drift kan komme fra interne og eksterne forhold. 

Identificering af risici for den almene ledelse kan være en svær proces. Derfor bør ledelsen få 

assistance til denne proces fra it-kyndige med ekspertviden på området. 

Ledelsen skal have deres primære fokus på de områder, som resulterer i store tab og trusler mod 

virksomhedens fortsatte drift. Dette foretages igennem en analyse af hændelser kontra tab.  

 

En SLA skal virksomheden se som et redskab til at identificere hvilken reaktion den skal foretage 

på identificerede risici. De fleste af virksomhedens handlinger består i overvågning af 

cloudleverandørens kontroller, behandling af data og ændringer til systemer, software og 

applikationer.  

Elementerne i SLA'en skal understøtte virksomhedens forretningsmål. SLA'en skal benyttes af 

virksomheden til at holde dialog med cloudleverandøren om de løsninger der leveres. 

Virksomhedens overvågning vil blive holdt op imod cloudløsningen, og virksomheden vil 

herigennem kunne konstatere, hvorvidt cloudleverandøren overholder sine forpligtelser. SLA'en 

er et vigtigt værktøj for virksomheden for at sikre deres informationsaktiver fremadrettet hos 

cloudleverandøren.  

Virksomheden bør, for at sikre dens informationsaktiver, aktivt forholde sig til og føre tilsyn med 

informationsaktivers tilgængelighed. Virksomheden skal tage stilling til logning, dokumentation 

og rapportering fra cloudleverandøren.   
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5 Revision af Cloud Computing 
I afhandlingens afsnit 2.2 blev der redegjort for de standarder og den lovgivning for revisors 

tilgang til revisionen, som vi analyserer i denne afhandling. 

Overordnet set skal revisor ikke forholde sig anderledes når virksomheden har outsourcet dele af 

deres it-anvendelse til en cloudløsning. Ved at virksomheden har omlagt dele af deres it 

anvendelse til en cloudløsning, vil der være nogle specifikke risici, som skal behandles og 

håndteres. Revisionen skal af denne årsag evt. foretages et andet sted end i virksomheden.  

5.1 It-revisionen i forhold til den samlede revision  
Revisor skal som følge af ISA 315 tage stilling til, hvorvidt it-anvendelse er væsentlig for 

virksomhedens regnskab som helhed. Såfremt at it-anvendelsen findes væsentlig, skal der 

foretages en gennemgang af de generelle it-kontroller og brugersystemer. 

5.1.1 Den generelle tilgang 

Ved revision af en virksomheds informationssystemer, skal revisor først og fremmest opnå 

kendskab til virksomhedens grundlæggende forretningsprocesser, for herefter at kunne 

identificere hvilke dele af informationssystemerne, der understøtter disse. På den baggrund kan 

revisor fastlægge, hvilken tilgang til revisionen og hvilke revisionshandlinger der skal foretages.   

Det samme er gældende når revisor skal foretage revision af virksomheder, der har outsourcet 

deres informationssystemer til en cloudleverandør. Revisor skal tage stilling til hvorvidt generelle 

it-kontroller er designet, implementeret og fungerer effektivt over hele regnskabsperioden:  

Generelle it-kontroller er politikker og procedurer, der vedrører mange applikationer og 

understøtter, at applikationskontrollerne fungerer effektivt.”117

• Drift af datacentre og netværk 

 

• Anskaffelse, ændring og vedligeholdelse af systemsoftware  

• Programændringer 

• Adgangssikkerhed  

• Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af applikationssystemer.118

                                                           
117 ISA 315 afsnit 97 

  

118 ISA 315 afsnit 96 
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Tilgangen til revisionen vil være anderledes, da opsætning og it-infrastrukturen vil adskille sig i 

forhold til hvis informationssystemerne blev driftet in-house. Informationssystemet vil ikke 

nødvendigvis være designet efter den specifikke virksomheds behov. Der vil derfor opstå nye 

risici, når systemerne er flyttet ud i clouden, hvorfor revisors tilgang og handlinger ændres.  

5.1.2 Stillingtagen til fortsat drift 

Revisor skal fortage risikovurderingshandlinger ift. virksomhedens brug af it. Samtidig skal 

revisor under sine risikovurderingshandlinger overveje om der er begivenheder eller forhold, der 

kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften119. Desuden gælder det, at 

revisor under hele revisionen skal være opmærksom på revisionsbevis120

For at forstå going concern problematikken ved brugen af en cloudløsning, er det vigtigt at forstå 

hvilke krav, der specifikt er til revisor ift. going concern som følge af ISA 570.  

 for begivenheder eller 

forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften.  

Going concern kan skitseres med en tidslinje over revisionen ift. revisors erklæring om going 

concern ved brug af en cloudløsning. Figur 11 vil danne ramme for indeværende kapitel: 

 

Figur 11 skitserer et eksempel, hvor regnskabsperioden løber fra 01.01.2013 - 31.12.2013. 

Perioden 01.01.2014 - 31.12.2014 er perioden efter balancedagen, revisor skal erklære sig om, 

hvorvidt virksomheden er going concern. Efterfølgende begivenheder fremgår som perioden 

01.01.2014 - 01.03.2014 ved årsregnskabets godkendelse. Revisor skal på denne dato informere 

om, hvis der er kommet begivenheder eller forhold til revisors kendskab, som kan give væsentlig 

Figur 11 - Revisors udtalelse om going koncern - egen tilvirkning ud fra ISA 570 

                                                           
119 ISA 570 afsnit 10 
120 ISA 570 afsnit 11 
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usikkerhed om virksomhedens going concern. Yderligere fremgår perioden 01.01.2013 - 

31.12.2013, som den periode ISAE 3402 erklæringen vi i denne afhandling tager udgangspunkt i 

afdækker.   

Når en virksomhed benytter sig af cloudløsninger, skal revisor indhente dokumentation på anden 

vis. Forhold der kan rejse betydelig tvivl om fortsat drift, indeholder både nuværende og 

fremtidige. Dette stiller revisor overfor et andet risikobillede i de overvejelser revisor skal have 

under sine risikovurderingshandlinger og revisionen jf. ISA 570 afsnit 10 og 11.  

Vurderer revisor, at der er it-forhold, der er så kritiske for virksomhedens drift, at de kan rejse 

betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, skal revisor for at overholde ISA 

315 og ISA 570 have en anderledes tilgang til revisionen, når virksomheden benytter sig af 

cloudløsninger, end hvis de har deres it placeret in-house.  

De følgende afsnit vil analysere, hvordan revisors tilgang bør være til revisionen af en 

virksomhed, der benytter sig af cloudløsninger. Tilgangen tager udgangspunkt i en virksomhed, 

hvor virksomhedens it-anvendelse er kritisk for virksomhedens fortsatte drift.  

 

Revisor skal konkludere om der er væsentlig usikkerhed i relation til begivenheder eller forhold, 

der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens going concern.  

Under revisionens udførelse og planlægning skal revisor være opmærksom på hele indholdet i ISA 

570. Derudover skal revisor overholde de øvrige revisionsstandarder og god revisionsskik. Dette 

gælder særligt i de tilfælde, hvor der foreligger indikationer i forhold til going concern. For at 

overholde ISA 570 skal revisor have tilstrækkelig dokumentation for overvejelser der ligger til 

grund for revisors udtalelse om going concern.121

5.1.3 Grundlæggende elementer - ISA 315  

  

Som følge af ISA 315 pkt. 18 skal revisor opnå forståelse af virksomhedens informationssystem og 

forretningsprocesser, der er relevante for regnskabsaflæggelsen.  Herunder:  

"(b) de procedurer i både it-systemer og manuelle systemer, der anvendes til at igangsætte, 

registrere og behandle disse transaktioner samt rette dem efter behov, overføre dem til 

finansbogholderiet og rapportere dem i regnskabet."122

                                                           
121 FSR (2012b:1)  

 

122 ISA 315 pkt. 18  
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Ved revision af en virksomhed, der har outsourcet flere forskellige aktiviteter og funktioner 

herunder informationssystemet, må revisor oftest benytte sig af 3. parts erklæringer som er 

reguleret af ISA 402. Herigennem kan revisor opnå tilstrækkelig overbevisning om, at 

virksomhedens serviceleverandør har implementeret tilstrækkelige interne kontroller og at de 

fungerer effektivt. Revisor kan på den baggrund benytte erklæringen som grundlag for 

revisionsbevis i sin revisionskonklusion. For at benytte sig af denne tilgang, må revisor foretage 

en række handlinger, som vil blive behandlet i afsnit 5.3.3.  

Omfanget af revisionen af virksomhedens informationssystemer er den samme, som hvis it-

anvendelsen blev driftet in-house. Revisor kan ikke opnå den samme overbevisning om at 

generelle it-kontroller er implementeret og fungerer tilstrækkeligt, uden at foretage yderligere 

handlinger.  

Revisor skal først og fremmest opnå forståelse for hvilke områder af de outsourcede aktiviteter, 

der er relevante for virksomhedens regnskabsaflæggelse gennem dialog med kunden. Dernæst 

skal revisor gennemgå den eller de kontrakter, der foreligger mellem virksomheden og 

cloudleverandøren, for at opnå en dybere forståelse af de outsourcede aktiviteter. Dette vil give et 

billede af hvilke informationsaktiver der er placeret hos cloudleverandøren. Revisor burde 

herefter kunne identificere, hvilke handlinger der skal foretages, for at kunne konstatere hvorvidt 

virksomhedens it-sikkerhedspolitik, ud fra de kontraktuelle, overholdes. En beskrivelse af 

indholdet i en SLA, ved brug af en cloudløsning, blev behandlet i afsnit 4.4.6. Det ses ofte at 

cloudleverandører også har outsourcede aktiviteter. Dette vil yderligere ændre tilgangen til at 

opnå forståelse og overblik over virksomhedens informationssystemer.  

5.1.4 Revision af generelle it-kontroller i clouden  

For at udføre revision af generelle it-kontroller skal revisor:  

1. Opnå forståelse af hvorledes virksomheden har reageret på de risici, der relaterede sig til it  

2. Fastlægges hvilke dele af virksomhedens it-systemer, der har relevans for it-miljøet, og om 

hvorvidt der skal foretages test af kontrollerne.  

3. Have forståelse for de generelle it-kontroller, herunder hvilke generelle it-kontroller i 

virksomheden har, og hvilke generelle it-kontroller der er relevant for de kritiske 

informationsaktiver.   

4. Udarbejde en revisionsplan for tests der skal udføres af de generelle it-kontroller og sikre 

sig at den overholdes  
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5. Udføre de planlagte tests  

6. Evaluere på de fundne resultater  

7. Reagere på de ineffektive generelle it-kontroller  

8. Dokumentere revisionen.123

Denne proces er som nævnt ændret ved revision af virksomheder der benytter sig af 

cloudløsninger. Der vil opstå en række nye opgaver og nogle vil i praksis nødvendigvis slet ikke 

kunne udføres.  

  

De punkter der primært vil ændres er punkt 4, 5 og 8.  

Punkt 4 - Udarbejde en revisionsplan for tests der skal udføres af de generelle it-kontroller og 

sikre sig at den overholdes 

Når revisor fastlægger hvilke generelle it-kontroller der skal testes, skal det være de samme 

kontroller revisor selv ville teste hvis it-anvendelsen blev driftet in-house. Tilgangen ændres, idet 

at flere af kontrollerne vil blive foretaget hos cloudleverandøren. Det primære udgangspunkt til at 

revidere it-anvendelsen er kontrakten mellem virksomheden og cloudleverandøren.   

Punkt 5 - Udføre de planlagte tests  

Revisor vil i de fleste tilfælde ikke have tilladelse, til selv at udføre tests ude hos 

cloudleverandøren. Derfor må revisor foretage andre revisionshandlinger.   

Punkt 8 - Dokumentere revisionen 

Revisor skal kunne dokumentere sine revisionshandlinger og på hvilken baggrund konklusioner 

drages. For at dokumentere at kontroller er tilstrækkeligt designet, kan revisor enten ved 

forespørgsel eller inspicering af procedurer for at foretage sin vurdering.  For at dokumentere at 

kontrollen er implementeret skal revisor inspicere at kontrollen er udført én gang. For at 

dokumentere at kontrollen er effektiv skal revisor have dokumentation for at kontrollen har 

fungeret over hele perioden. Eksempelvis vil revisor fra virksomheden indhente oversigter over 

alle ændringer i data eller programmer foretaget i perioden, der kan have væsentlig indvirkning 

på regnskabsaflæggelsen.  På den baggrund kan revisor herefter udvælge en stikprøve over 

ændringer. Dokumentation for stikprøven skal derefter indhentes for at vurdere effektiviteten. 

                                                           
123 Sudan (2012:441-442)   
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Hvorvidt ovenstående eksempel kan udføres i praksis, vil afhænge af kontrakten med 

cloudleverandøren.  

5.1.4.1 Revision af specifikke områder 

Når en virksomhed benytter sig af en cloudløsning, vil specielt to områder af revisionen af 

generelle it-kontroller ændre tilgangen og arbejdshandlinger. Herunder revisionen af databaser 

og brugersystemer. 124

En tilgang til revisionen og forslag til arbejdshandlinger, vil blive analyseret i de kommende afsnit.  

De to nævnte områder kompliceres for revisor i og med, at adgang til informationer der kan give 

revisionsbevis, dels kan være svære at fremskaffe og dels at få adgang til.  

 

Revisor vil ikke nødvendigvis have adgang til de samme oplysninger om de databaser, hvor 

virksomheden informationsaktiver er placeret. Dette er problematisk, da revisor af denne årsag i 

de fleste tilfælde må basere en stor del af revisionen på andres arbejde. Dette kan medføre, at 

revisor ikke kan opnå samme overbevisning, som hvis revisor selv havde udført alle 

arbejdshandlinger. 

5.1.4.2 Databaser 

Revisionen af databaser forholder sig blandt andet til overholdelse relevant lovgivning, at data er 

tilstrækkeligt beskyttet og at de korrekte data er tilgængelige.  

Formålet vil være at identificere hvorvidt der har været fejl i databehandlingen, der kan have 

væsentlig indvirkning på regnskabsaflæggelsen. Revisor kan herigennem opnå overbevisning om, 

at der ikke gennem uautoriseret adgang er foregået bedrageri, manipulation af data, eller misbrug 

af fortrolige oplysninger og vigtige informationsaktiver i regnskabsperioden. 125 126 127

5.1.4.3 Typiske undersøgelser  

 

Ved en revision af en database inspiceres typisk: 128

• Log in og log off forsøg, herunder både bekræftede adgangsforsøg og afviste adgangsforsøg.  

  

                                                           
124 Cloud Security Alliance (2011:22-24)  
125 Heilbuth & Tjagvad (2011:266-269) 
126 Mullins (2007:4)  
127 Sudan (2012:434-435)   
128 ISACA (2009:30- 38)  
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• Antal gange databaserne er blevet genstartet. 

• Hvilke tilladelser og adgangsrettigheder administratorer og andre brugere har til 

databaser og systemer. 

• Er der foretaget forsøg på handlinger som kan skade integriteten – er der blevet ændret 

eller lagret data som ikke har funktioner for virksomheden.  

• Procedurer for lagring af data.  

• Oversigt over ændringer i systemets metadata. 

5.1.4.4 Resultat af undersøgelser  

Når revisor har indsamlet de fornødne informationer, bør revisor ved en gennemgang være i 

stand til, at konkludere på en række spørgsmål:  

• Hvem har adgang til forskellige data? 

• Hvilken dato og hvilke tidspunkter blev forskellige data forsøgt ændret, tilgået eller brugt? 

• Hvilke programmer blev brugt til at få adgang til data? 

• Fra hvilken lokation blev der skabt eller forsøgt adgang til data? 

• Hvis data blev ændret, hvilke specifikke dele data blev ændret og hvor blev de hentet?  

• Foreligger der backup af data? 

• Kan data genetableres?   

5.1.4.5 Brugersystemer 

Virksomheden skal kunne tilgå, ændre og opdatere og opdatere deres data. Dette kræver at 

virksomheden har adgang til deres forskellige data gennem deres brugersystemer. Derfor er 

revisionen af brugersystemer helt afgørende for revisors sikring af at virksomheden har adgang til 

sine informationsaktiver.  

Ved revision af brugersystemer skal revisor lave en informationsindsamling for at kunne afgøre 

en lang række forhold omkring adgangen hertil: 129 130

• Helt overordnet, sikre at brugersystemerne på et tilfredsstillende niveau understøtter 

integritet, tilgængelighed og autenticitet. 

  

Revisor skal gennem informationsindsamlingen:  

                                                           
129 Heilbuth & Tjagvad (2011:166-177) 
130 Sudan (2012:436)  



 Brug af cloudløsninger med fokus på going concern - Ledelsens og revisors tilgang 

 21.02.2014 

Side 86 af 122 

 

• Indhente beskrivelser, og derudfra vurdere implementerede kontroller som sikrer 

fuldstændigheden af data. Altså hvorvidt brugersystemerne genererer korrekte data 

• Indhente beskrivelser af mængden informationsstrømme.  

• Indhente dokumentation for transaktionsspor, kontrolspor og systembeskrivelser. 

Informationsindsamlingen er essentiel for at kunne afgøre virksomhedens overholdelse af 

lovgivning og overbevisning om virksomhedens fortsatte drift.  

Revisionen af databaser og brugersystemer er de grundlæggende elementer revisor skal være 

ekstra opmærksom i sin revision af virksomheder der benytter sig af cloudleverandør. På 

baggrund af sine observationer vil revisor kunne opnå overbevisning om at virksomhedens 

ledelses udtalelse om er going koncern er korrekt.  Revisor skal, som beskrevet afsnit 2.4, 

overholde de internationale revisionsstandarder. Ved at revisor sikrer at have besvaret 

spørgsmål, stillet i overstående afsnit, vil revisor kunne tage kvalificeret stilling til om 

virksomheden er going koncern i forhold til sikringen af adgangen til deres brugersystemer og 

data.  

5.2 Revisors opmærksomhed  
Når virksomheden har sin it-infratruktur in-house, vil man som udgangspunkt være bedre 

beskyttet imod udefrakommende adgangen. Dette skyldes at netværket ligger lokalt, og at du selv 

har kontrollen131

Når virksomheder benytter sig af cloudløsninger er de ekstra sårbare overfor en lang række 

hændelser. Cloud Security Alliance (CSA) udgiver hvert år et notat om de største trusler ved brug 

. Når data er placeret i clouden vil en lang række risici opstå. Risici som 

virksomheden ikke nødvendigvis selv kan håndtere. Dels vil data, som flyttes, ikke nødvendigvis 

være krypteret, og den midlertidige beliggenhed af data på forskellige servere vil være svær at 

identificere, hvormed at risikoen for uautoriseret adgang til data vil øges.  

Når virksomhedens systemer er placeret in-house, vil de alt andet lige være designet således, at de 

specifikt understøtter virksomhedens behov. Når data flyttes i clouden vil cloudleverandørens 

systemer ikke nødvendigvis leve op til de samme standarder og krav, der skal understøtte 

virksomhedens systemer. Der kan derved opstå risici, som virksomheden nødvendigvis ikke ville 

have, hvis data og systemer var placeret in-house.   

                                                           
131 Halbert, (2011:17-18) 
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af cloud computing. I 2013 nævnes blandt de største trusler, som revisor derfor bør ekstra 

opmærksom på:   

1. Brud på datasikkerhed.  

2. Tab af data.  

3. Kopiering af konti.  

4. Usikre brugerflader.  

5. Miste adgang til systemer. 

6. Uautoriseret adgang fra ansatte hos serviceleverandør.  

7. Misbrug af tjenester.  

8. Begrænset overvågning.  

9. Deling af it-infrastruktur. 132

Det er vigtigt at revisor opnår kendskab til, hvem der har adgang til virksomhedens 

informationsaktiver der er placeret i clouden. Serviceleverandørens ansatte kan eksempelvis 

udgøre en risiko i kraft af deres adgang til virksomhedens informationsaktiver. Det bør inspiceres 

hvilke personer der har adgang, for at konstatere at kun personer med arbejdsbetinget behov har 

disse rettigheder. Inspicering af hvem og hvordan personer har adgang til virksomhedens 

informationsaktiver er et område, som skal have stor opmærksomhed fra revisors side.  

Mange virksomheder tror fejlagtigt, at de er tilstrækkeligt sikret af serviceleverandørens firewalls 

og it-politikker. Medarbejdernes adgang til informationsaktiver kan udgøre trussel. I og med at de 

enheder de benytter sig af, til at få adgang til informationsaktiverne, ikke nødvendigvis er sikret. 

Eksempelvis smartphones, private bærbare og tablets. Disse er ikke nødvendigvis understøttet af 

virksomhedens og cloudleverandørens sikkerhedsstandarder, og derfor kan udgøre en trussel. 

Det er derfor vigtigt at have kendskab og overblik over, hvordan informationsaktiverne kan tilgås.  

 

Revisor skal have fokus på hvilken cloudløsning virksomheden benytter sig af, samt hvilket miljø 

den befinder sig i. Som beskrevet i kapitel 3 findes der flere typer af clouds. Der vil være forskel på 

hvilken tilgang revisor skal have alt efter om der er tale om en hybrid, community, public eller 

privat cloud model. Overvågning af kommunikationen mellem serviceleverandør og 

virksomheden er en central del. Eksempelvis at indhente dokumentation for at ændringer i 

systemet bliver testet, godkendt og implementeret og at der er sikret tilstrækkelig 

funktionsadskillelse. 
                                                           
132 Cloud Security Alliance (2013b:8-20) 
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De kontraktlige krav til it-miljøet skal være tilstrækkeligt opfyldt til at understøtte virksomhedens 

informationssystem. Det vil derfor være af afgørende betydning for revisors tilgang, hvilken 

cloudløsning virksomheden benytter sig af. De tre typer af løsninger Software as a Service, 

Platform as a Service og Infrastruktur as a Service medfører forskellige risici. Omfanget vil være 

størst ved brug af offentlig og hybride cloud typer. Disse medfører højere risiko for hændelser, der 

kan have negative konsekvenser for virksomheden, i og med at virksomhedens 

informationsaktiver er placeret i samme økosystem som andre af cloudleverandørens kunder.  

I disse tilfælde skal revisors opmærksomhed specielt rettes mod overholdelsen af kontrakter og 

aftaler med serviceleverandøren, da disse forhold kan have høj påvirkning på 

informationssystemets fortrolighed, integritet og tilgængelig.  

5.2.1.1 Risikofyldte områder ift. vurdering af virksomhedens risikobillede 

Gennemgang af kontrakter med cloudleverandør, er et godt værktøj til at identificere risikofyldte 

områder. Som beskrevet i afsnit 4.7 er SLA'en et af de vigtigste elementer for virksomheden til at 

sikre kontinuerlig adgang til deres informationsaktiver. En vigtig del af revisors tilgang til at forstå 

risikobilledet, ved brug af en cloudløsning, er at forstå og vurdere indholdet af den service level 

agreement og andre eventuelle kontrakter, som virksomheden har med serviceleverandør.133  

Hans Henrik Berthing, udtaler desuden i interview at en 3. partserklæring er et af de vigtigste 

elementer ift. revisionen, hvis revisor ikke selv har mulighed for at foretage revision hos 

cloudleverandøren.134

Det er en vigtig handling, da revisor herigennem opnår forståelse for, hvilke løsninger 

virksomheden benytter sig af, og hvilke konsekvenser det har i det tilfælde hvor SLA'en ikke 

overholdes. Det er specielt vigtigt at identificere hvorvidt at der ske erstatning af direkte eller 

indirekte tab af indtjening set ift. virksomhedens fortsatte drift.    

  

5.2.1.2 Anden påvirkning på risikobilledet 

En serviceleverandør vil have andre kunder end den virksomhed, revisor reviderer. Dette er en 

faktor, som kan risikere at påvirke virksomhedens risikobillede, hvorfor revisor bør have dette 

med i sine overvejelser, såfremt det er en mulighed at få oplysninger herom. Det er interessant at 

få oplysninger om hvilke andre virksomheder der ligger i clouden, da deres informationsaktiver i 

clouden indirekte kan øge sandsynligheden for at virksomhedens informationsaktiver bliver 

                                                           
133 AICPA (2012:187) 
134 (Bilag 1. Side 7) Interview med Hans Henrik Berthing  
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påvirket. På trods af at virksomhedens data eller systemer ikke nødvendigvis har høj risiko for at 

blive angrebet, kan der indtræde hændelser som kan påvirke dette. Eksempelvis hvis 

virksomheden deler server med en anden kunde, der har informationsaktiver med høj risiko et for 

angreb lagret på samme placering. Dette øger risikoen for at virksomheden mister adgangen til 

informationsaktiver, der er vigtige for deres drift, hvorfor forholdet er interessant set fra revisors 

perspektiv. 

5.2.2 Prioritering af specifikke områder der kan påvirke revisionen 

Revisor bør have øget fokus på en række områder ved revision af en virksomhed, der benytter sig 

af en cloudløsning. Helt overordnet afbilder figur 12 hvilke områder revisor bør holde i fokus:   

 

Figur 12 - Revisors overvejelser ved revision af cloudløsninger135

Af figur 12 fremgår en række områder markeret med flag. Disse områder vil i de fleste tilfælde 

ændre sig over perioden. Derudover er der opsat nummerering på hvilken rækkefølge revisor bør 

prioritere sit fokus, når det drejer sig om overbevisning om virksomhedens fortsatte drift.  

 

                                                           
135 http://www.kpmg.com/PL/pl/services/Advisory/Ryzyko-i-zgodnosc/Audyt-

wewnetrzny/Documents/Assessing-the-Audit-Impact-of-Cloud-Computing-secured.pdf 

http://www.kpmg.com/PL/pl/services/Advisory/Ryzyko-i-zgodnosc/Audyt-wewnetrzny/Documents/Assessing-the-Audit-Impact-of-Cloud-Computing-secured.pdf�
http://www.kpmg.com/PL/pl/services/Advisory/Ryzyko-i-zgodnosc/Audyt-wewnetrzny/Documents/Assessing-the-Audit-Impact-of-Cloud-Computing-secured.pdf�
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Revisor skal foretage en risikoanalyse af hvilke fokusområder, som er mest kritiske for den 

enkelte virksomhed, og på den baggrund beslutte tilgangen til revisionen, dette vil blive behandlet 

i afsnit 5.2.3.  

De specifikke områder i figur 12 er nummereret 1-4. Nummerering er fastsat efter hvor revisor 

skal holde fokus.  

1: Revisor skal have fokus på informationsaktiver, der kan påvirke virksomhedens going concern. 

Revisor skal vurdere hvorvidt sikkerheden, performance for systemer og beskyttelse af 

informationsaktiver er til stede.  

2: Placering af data hos cloudleverandør. Revisors fokus skal lægges på de informationsaktiver 

der kan have væsentlig indvirkning virksomhedens going concern.   

3: Hvilke eksterne faktorer kan påvirke virksomhedens informationsaktiver. Har 

cloudleverandøren kompetencer og teknologier til at opfylde virksomhedens behov.  

4:

5.2.3 Risiko- og sårbarhedsanalyse 

 Hvilket økosystem placeres virksomhedens informationsaktiver i og hvilke løsninger og type 

cloud placeres de i.  

Revisors adgang til at udføre it-revision ude hos cloudleverandøren vil være begrænset alt efter 

hvilken aftale der foreligger mellem virksomheden og cloudleverandøren. Dette skyldes blandt 

andet på baggrund af at cloudleverandørens it-sikkerhed vil blive svækket alt efter hvor mange 

udefrakommende, der har adgang til data og systemer. Denne risici blev også skildret i afsnit 3.3.1. 

De generelle it-kontroller vil ikke kunne testes på samme vis, dog vil udgangspunktet til vurdering 

af væsentlighed og risiko være den samme.  Til at identificere risici ved virksomhedens it-

anvendelse, kan revisor benytte sig af en risiko- og sårbarhedsanalyse. Formålet hermed er, at 

vurdere virksomhedens it-anvendelse og hvilken indvirkning denne kan have på virksomhedens 

informationsaktiver, og i sidste ende regnskabsaflæggelsen. En sårbarhedsanalyse indeholder 

følgende.136

 

 

                                                           
136 Heilbuth & Tjagvad (2011:98-99) 
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Figur 13 skitserer risiko- og sårbarhedsanalysen som en fortløbende proces. Denne er afbildet 

med henblik på, at give læser en forståelse af det mindset, revisor bør have under sin analyse.  

 

Figur 13 Cyklus for risiko- og sårbarhedsanalyse137

• Risikofaktor 

Ved en sårbarhedsanalyse anvendes udtrykket en risikofaktor, til at beskrive en hændelse 

eller begivenhed, der kan medføre fejl, tab af data, eller andre forhold.   

 

• Risikohyppighed 

Risikohyppighed anvendes om en risikofaktors forekomst. Her vurderes det, hvor ofte en 

identificeret risikofaktor indtræder. Risikohyppigheden beskrives her som en faktor af 

årlig forekomster. 

• Risikomål 

Risikomålet udtrykker, hvad der er målet for identificerede risikofaktorer. Risikofaktorer 

                                                           
137 Heilbuth & Tjagvad (2011:98-99) 
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kan således være rettet mod it-infrastrukturen, data, adgange til informationssystemerne 

etc. 

• Sårbarhed  

Ved sårbarhed vurderes det, hvor følsomt et risikomål er målt imod identificerede risici. 

Det vurderes herved hvor sårbar virksomhedens it-anvendelse er, ved en indtrædelse af en 

hændelse eller begivenhed.  

• Afhængighed  

I forlængelse af ovenstående vurderes virksomhedens afhængighed af it-infrastrukturen, 

programmer, data, medarbejdere og cloudleverandører.  

• Konsekvens  

Er et udtryk for den indvirkning, der vil opstå, såfremt et risikomål udsættes for en 

risikofaktor.  

• Beløbsmæssig konsekvens  

Er udtryk for en beløbsmæssig indvirkning af en konsekvens.  

• Forebyggende foranstaltninger  

Er et udtryk for en foranstaltning eller kontrol, som er indført, med henblik på at begrænse 

eller forhindre en risikofaktors konsekvens ved hændelser eller begivenheder, der kan 

medføre tab. 

På baggrund af risiko- og sårbarhedsanalysen kan specifikke områder for tilgangen til revisionen 

fastlægges.   

Revision af virksomheder der benytter sig af cloudløsninger, vil i de fleste tilfælde ske ved at 

revisor indhenter en 3. partserklæring fra virksomhedens cloudleverandør. Denne er udarbejdet 

af cloudleverandørens eksterne revisor. Som tidligere beskrevet, skal revisor opnå den samme 

overbevisning om, hvorvidt virksomhedens it-anvendelse er væsentlig for virksomhedens 

regnskab som helhed. Det er ikke muligt for revisor, at foretage den samme revision af 

virksomhedens it-anvendelse. Derfor må revisor indhente en 3. partserklæring, for at få 

overbevisning om at de kritiske informationsaktiver, som er placeret hos cloudleverandøren, er 

sikret tilstrækkeligt gennem kontroller hos serviceleverandøren.  
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5.3 Revisors brug af 3. parts erklæringer  

5.3.1 Formål  

Formålet  med revisors brug af en 3. partserklæring er at opnå overbevisning om, at 

virksomhedens cloudleverandør har et tilfredsstillende kontrolniveau til at imødegå 

identificerede risici hos virksomheden.138

 I den ideelle verden vil erklæringen blive udført i dialog mellem revisor, virksomhed og 

serviceleverandør for at sikre, at de forhold der skal danne grundlag for revisors revisionsbevis er 

behandlet i erklæringen. Dette vil medføre en kundespecifik 3. partserklæring, som vil være langt 

mere brugbar end en generel erklæring om cloudleverandørens kontrolmiljø. Det kan være meget 

omkostningsfuldt at få udstedt en erklæring. Derfor vil serviceleverandøren i de fleste tilfælde få 

udarbejdet en ISAE 3402 type 1 erklæring for at holde udgifter nede.   

 Grundlæggende skal revisor opnå overbevisning om, at 

cloudleverandørens generelle it-kontroller er tilstrækkelig designet, implementeret og effektive, 

da dette er afgørende for, om revisor kan basere sin revision på erklæringens konklusioner.   

Erklæringen skal være fokuseret på de generelle it-kontroller hos serviceleverandøren, som kan 

have væsentlig indvirkning på virksomhedens regnskabsaflæggelse. Det vedrører her de 

kontroller revisor selv ville have testet, hvis virksomhedens it-infrastruktur var placeret in-house. 

I de tilfælde, hvor erklæringen skal afdække andre kontroller hos cloudleverandøren, end dem 

som er indeholdt i ISAE 3402 erklæringen, kan der indhentes en ISAE 3000 eller en ISRS 4400 

erklæring.  

Da revisor i de fleste tilfælde, alt efter hvilken kontrakt virksomheden har med 

serviceleverandøren, ikke har retsmæssig adgang til hverken databaser eller brugersystemer, må 

revisor basere sin revision på en 3. partserklæring. Hvis erklæringen skal omfatte kontroller, der 

vedrører virksomhedens finansielle rapportering, skal der indhentes en ISAE 3402 erklæring. Det 

kan også være et aktivt valg. Dette skyldes at cloudleverandørens revisor alt andet end lige kender 

cloudleverandørens miljø bedre, og dermed kan udføre en mere effektiv revision.  

 

 

                                                           
138 FSR; (2010) 
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Revisor skal specielt have fokus på og tage stilling til følgende områder ved vurderingen af en 3. 

partserklærings brugbarhed:  

Vurdering af en 3. partserklærings brugbarhed 

Aktiviteter   Stille sig kritisk overfor om erklæringen dækker de 

aktiviteter, som vedrører virksomheden.  

Erklæringstype  Hvilken type erklæring er der tale om og dækker den de 

kontroller revisor selv ville have testet.  

Fuldstændighed af områder Vurdere om alle relevante områder er med i erklæringen. 

Bliver aktiviteter outsourcet til en 3. cloudleverandør også 

afdækket. 

Periode  Dækker erklæringen hele regnskabsåret eller kun dele.  

Tests  Hvilke tests skal revisor udføre, har revisor mulighed for 

selv at teste kontroller ude hos cloudleverandøren.   

Revurdering   Revurdere, dækker erklæringen alle de nødvendige 

områder, herunder applikationer, servere med videre som 

vedrører virksomheden.  

Kompetencer  Det skal vurderes hvorvidt erklæringsgivende revisor har 

de fornødne kompetencer til at erklære sig om 

cloudleverandørens forhold. 

5.3.2 Udformning af 3. partserklæring  

Figur 14 Skitsering af risikofyldte områder og håndtering 

Ved udformningen af erklæringen, skal serviceleverandørens eksterne revisor følge god 

revisionsskik, som er specificeret i kapitel 2, ved afgivelse af en erklæring.  Dermed skal 

erklæringen udarbejdes i overensstemmelse med relevante revisionsstandarder på området.  

 

 

Figur 15 Opfyldelse af god revisionsskik ved udformning af 3. partserklæring  

RL § 16 God revisionsskik  

Internationale 
revisions-

standarder 
(ISA'er) 
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Som beskrevet i kapitel 2, skal en uafhængig 3. partserklæring som minimum indeholde:  

1) En identifikation af det forhold, hvorom der afgives erklæring – erklæringsemnet og en 

beskrivelse af erklæringsopgaven 

2) En omtale af revisors ansvar og det udførte arbejde 

3) Forbehold  

4) En konklusion om det udførte arbejde 

5) Supplerende oplysninger139

5.3.3 Brugen af 3. partserklæring i praksis 

 

Når revisor skal benytte sig af en 3. partserklæring om en serviceleverandør, skal revisor 

gennemgå en lang række forhold.  

Brugen af en 3. partserklæring i revisionsprocessen er reguleret i ISA 402. Den specificerer, 

hvordan revisor anvender ISA 315 og ISA 330140 til at forstå virksomhedens interne kontroller, 

der har relevans for revisionen. Herunder revisionens udførelse, identificering og vurdering af 

risici for væsentlig fejlinformation, og hvordan revisor skal reagere på de identificerede 

revisionshandlinger, som ligger til grund for konklusionen i 3. partserklæringen.141

ISA 402 fastsætter retningslinjerne, for hvordan revisor skal agere og hvilke overvejelser revisor 

skal have, når væsentlige aktiviteter af betydning for regnskabsaflæggelsen er outsourcet til en 

serviceleverandør.  

  

Revisor skal stille sig kritisk overfor for erklæringen. Det er især vigtigt når erklæringen 

omhandler en cloudleverandør. Dette er i kraft af, at cloudleverandøren ofte benytter sig af cloud-

underleverandører. I den sammenhæng skal cloudleverandøren ses som et mellemled. Det er 

derfor meget vigtigt, at kende hele it-infrastrukturen for at kunne foretage den fornødne 

risikovurdering af virksomhedens it-anvendelse. Eksempelvis kan virksomheden have en SaaS-

løsning hos en cloudleverandør, som har en IaaS-løsning hos en cloud-underleverandør. Dette gør 

det svært for revisor at få overblik af hele det økosystem virksomhedens informationsaktiver er 

placeret i. Specielt i det tilfælde revisor ikke kan indhente 3. partserklæringer fra alle 

cloudleverandører og cloud-underleverandører. Ifølge, Martin Brogaard, sker dette forholdsvis 

                                                           
139 Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer § 17  
140 Revisors reaktion på vurderede risici  
141 ISA 402. Afsnit 1 
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ofte:  

"Det er ofte, at det sker efterhånden. Det er cirka 50/50 at vi ikke kan få revisionsbevis for en 

underleverandør. Og det er problematisk".142

I det store hele skal revisor først og fremmest forstå 3.partserklæringen og hvad indholdet 

afdækker. En hver 3. partserklæring er indledt med, at der forelægges en række forudsætninger 

for at læse erklæringen. Dette betyder at læser, for at forstå en 3. partserklæring om generelle it-

kontroller, skal have en vis viden og kompetence.

 

143

Nedenstående skitsering skal give et eksempel på en cloudløsning, hvor virksomheden har 

outsourcet informationsaktiver til en cloudleverandør der benytter sig af cloud-

underleverandører:  

  

 

Når virksomhedens cloudleverandør benytter cloud-underleverandører er det vigtigt at revisor er 

ekstra opmærksom på hvorvidt erklæringen er udarbejdet efter helheds- eller partielmetoden, 

Figur 16 Skitsering af cloudleverandør der benytter cloudunderleverandør  

                                                           
142 (Bilag 3. Side 17) Interview med Martin Brogaard 
143 (Bilag 3. Side 6) Interview med Martin Brogaard 
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som redegjort i afsnit 2.7.1. Dette er yderst relevant, såfremt at 3402 erklæringen er udarbejdet 

efter helhedsmetoden, vil relevante kontroller hos cloud-underleverandøren være medtaget i 

erklæringen.  

Nedenstående afbildning skitserer revisors tilgang til brug af en 3. partserklæring144 145

 

:  

Det kan være en svær øvelse, at få ordentligt indblik i cloudleverandørens kontroller gennem en 3. 

partserklæring. Selvom revisionen heraf i de fleste tilfælde, ikke vil være den finansielle revisors 

ekspertiseområde, skal revisor kunne forstå de udførte revisionshandlinger og afledte 

Figur 17 Revisors tilgang til brug af 3. partserklæring 

                                                           
144 http://www.bdo.dk/Private%20Virksomheder/revision-og-regnskab/it-

erkl%C3%A6ringer/Documents/A4_Outsourching_af_it_It-revision_samlet_www.pdf  
145 http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/financial-services/sider/knaeenisae3402-

erklaering.aspx  

ISA 315 

• Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, igennem forståelse 
af virksomheden og dens omgivelser. 

• Opnå forståelse af hvordan virksomheden har reageret på it-relaterede risici.  

ISA 402 

• Forstå hvilke aktiviteter der er outsourcet.  
• Hvad er arten og betydningen af disse for regnskabet som helhed.  

ISA 402 

• Hvad gør virksomheden for følge op på cloudleverandørens kontrolmiljø  
• Udføre de fornødne risikovurderingshandlinger.   

 

ISAE 
3402 

• Indhente en ISAE 3402 erklæring type 1 eller 2. 
• Herigennem opnå specifik information omkring serviceleverandørens kontrolmiljø.  

Over-
vejelser 

• Eventuelt udføre revisionshandlinger hos cloudleverandør, hvis det er en mulighed.  

Kombi-
ner 

• Kombinering af ovenstående, hvis ISAE 3402 ikke anses som tilstrækkelig.  

http://www.bdo.dk/Private%20Virksomheder/revision-og-regnskab/it-erkl%C3%A6ringer/Documents/A4_Outsourching_af_it_It-revision_samlet_www.pdf�
http://www.bdo.dk/Private%20Virksomheder/revision-og-regnskab/it-erkl%C3%A6ringer/Documents/A4_Outsourching_af_it_It-revision_samlet_www.pdf�
http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/financial-services/sider/knaeenisae3402-erklaering.aspx�
http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/financial-services/sider/knaeenisae3402-erklaering.aspx�
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konklusioner. Revisor skal holde sig inde for sit ekspert område. Vurderer revisor ikke at have de 

fornødne kompetencer, kan revisor kontakte en specialist, eksempelvis en it-revisor, med de 

fornødne kompetencer.  

Den indhentede erklæring vil oftest være en generel ISAE 3402 erklæring, hvorfor det er vigtigt at 

forstå hvilke kontroller, der afdækker de specifikke risici som opstår ved virksomhedens brug af 

cloudløsninger.  

En cloudleverandørs risikobillede vil ændre sig kontinuerligt, både i kraft af interne og eksterne 

risici som analyseret i afsnit 4.4. Derfor skal revisor forstå, hvis der sker ændringer og specielt 

være opmærksom på de ændringer, der foretages i serviceleverandørens kontroller, da de direkte 

kan påvirke virksomhedens kontrolmiljø og dermed risikobillede.  

Til at vurdere ISAE 3402 erklæringens brugbarhed i revisionen, bør revisor have følgende 

tilgang146:  

Figur 18 afbilder den kontinuerlige proces revisor skal forholde sig til. Den kontinuerlige proces 

er afledt af, at når virksomheden benytter sig af cloudleverandør, vil deres informationsaktiver 

formentlig være placeret på flere forskellige virtuelle servere. Den virtuelle lokation på serverne 

Figur 18 Vurdering af 3. Partserklæringens brugbarhed - Egen tilvirkning  

                                                           
146 http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/financial-services/sider/knaeenisae3402-

erklaering.aspx  

Virksomheden 
ISA 315 --> ISA 402 

Aktiviteter 

Cloudløsninger 

Cloudleverandør 
3. partserklæring  

http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/financial-services/sider/knaeenisae3402-erklaering.aspx�
http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/financial-services/sider/knaeenisae3402-erklaering.aspx�
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skifter efter behov. Disse behov kan være flere. Virksomhedens behov for serverkapacitet vil 

typisk skifte, alt efter hvilken periode virksomheden er i. Dette er netop en del af hele idéen 

omkring en cloudløsning; at virksomheden kan skalere op og ned alt efter hvilket behov de har på 

et givent tidspunkt.  

Den fysiske lokation kan også skifte på baggrund af cloudleverandørens behov. En 

cloudleverandør vil naturligt gå efter, at have sine informationsaktiver placeret hvor det er mest 

omkostningseffektivt. 

Afledt heraf skifter virksomhedens risikobillede i princippet hver gang informationsaktiver flyttes 

fra lokation til lokation, hvorfor dette skal være med i revisors overvejelser. Revisor skal derfor 

opnå overbevisning om, at de lokationer informationsaktiver placeres på, har tilnærmelsesvist 

eller samme risikobillede, for at revisor kan basere sig på denne samme 3. partserklæringen 

gennem hele perioden.  

5.4 Specifikke overvejelser ved brug af 3402 erklæring  
Revisor skal have forståelse for hvordan cloudleverandørens kontrolmiljø er sat op. Dette skal 

revisor tage hensyn til i forbindelse med at vurdere, hvorvidt serviceleverandørens 3402 

erklæring er dækkende for alle indeholdte elementer, i hele perioden. Det er vigtigt, at der i 

erklæringen er taget højde for, hvordan cloudleverandøren kontinuerligt sikrer sig at opretholde 

kontrolmiljøet på trods af at informationsaktiver flyttes i clouden. Der ligger en udfordring for 

revisor i at vurdere, hvorvidt cloudleverandørens design- og testkontroller er tilstrækkelige, 

implementeret og om de fungerer effektivt over hele regnskabsperioden.  

For at revisor kan få en forståelse af cloudleverandørens kontrolmiljø, skal revisor opnå forståelse 

og identificere følgende områder:  

• Informationsaktiver placeret hos cloudleverandøren  

• Aktiviteter udført af serviceorganisationen,   

• Funktioner og personel der interagerer med serviceorganisationen   

• Typen af transaktioner der behandles af cloudleverandøren og mængden heraf,   

• Virksomhedens kontraktlige betingelser med cloudleverandøren,   

• Tvister eller andre forhold vedrørende aktiviteter udført af cloudleverandøren,   

• Omfanget af cloudleverandørens involvering i udførelse af aktiviteten 

• Hvordan bliver informationsaktiver styret fra cloudleverandøren  

• Den fysiske og logiske adgang til cloudleverandørens infrastruktur 

• Ændringer i data og programmer med væsentlig indvirkning på regnskabsaflæggelsen 
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• Cloudleverandørens økonomiske stilling 

• Vurdering af service level agreement  

Revisor kan ikke vurdere alle ovenstående områder ud fra en 3. partserklæring.  Revisor skal 

derfor selv revidere de områder som ikke kan afdækkes af erklæringen.   

5.5 Revisors udtalelse om going concern 
Vurderer revisor, at det overvejende er sandsynligt at virksomheden ikke kan fortsætte driften, 

som følge af at de mister adgang til deres informationsaktiver og at risikoen herfor er høj, skal 

revisor tage forbehold for going concern i sin påtegning. Revisors vurdering af væsentlig 

usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift beror på en professionel vurdering, eksempelvis ud 

fra revisors risiko- og sårbarhedsanalyse beskrevet i afsnit 5.2.3. For at revisor ikke skal tage 

forbehold for going concern, skal revisor kunne dokumentere sin begrundelse herfor. I en cloud 

computing sammenhæng vil revisor ofte, for at kunne indhente tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis, skulle basere sin vurdering ud fra en 3. partserklæring.  

Yderligere bør revisor drøfte de forhold, som giver anledning til forbeholdet om going concern 

med ledelsen. Her kan revisor spørge ind til og gennemgå fremtidige planer med ledelsen hvis 

sådanne foreligger.  

En ISAE 3402 erklæring om generelle it-kontroller indeholder kun de kontroller, som vedrører 

den finansielle rapportering.147

At en virksomhed er gået konkurs direkte som følge af anvendelsen af cloudløsninger, er endnu 

ikke set. Det er forfatternes holdning, at it-anvendelsen kan påvirke virksomhedens indtjening, og 

dermed i værste fald indirekte virksomhedens going concern. Et forbehold, udelukkende som 

følge af it-anvendelsen, vil med alt sandsynlighed ikke kunne stå alene. Et going concern 

forbehold, som følge af anvendelsen af cloudløsninger, bør derfor ses i sammenhæng med 

virksomhedens økonomiske stilling.  

 Derfor vil den ikke indeholde udtalelse om, hvorvidt 

virksomhedens SLA er overholdt eller udtalelse om cloudleverandørens økonomiske stilling. Kan 

revisor vurdere at kontrolniveauet hos serviceleverandøren er tilstrækkeligt, vil revisor i de fleste 

tilfælde kunne basere størstedelen sin revision på denne.   

                                                           
147 ISAE 3402, afsnit 1  
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En vurdering af going concern er en helheds vurdering af virksomheden evne til at fortsætte 

driften i 12 måneder fra balancedagen. Hvis virksomhedens cloudløsning er fundamentet for 

virksomhedens indtjeningsevne, er revisor nødsaget til at foretage en dybere gennemgang af 

virksomhedens it-anvendelse og dets risici for regnskabsaflæggelsen.  

En udtalelse om virksomhedens going concern når virksomhedens benytter sig af en cloudløsning, 

vil bero på en professionel vurdering af, at virksomheden har kontinuerlig adgang til 

virksomhedens til kritiske informationsaktiver, at disse ikke er kompromitteret og at 

uvedkommendes adgang ikke kan skade virksomhedens indtjeningsevne.  

5.5.1 Delkonklusion 

Revisors tilgang til revisionen af generelle it-kontroller ændres markant, når virksomheden 

benytter sig af cloudløsninger ift.  traditionel it-anvendelse, hvor informationssystemerne er 

placeret in-house.   

Revisors fokus skal primært ligge på de generelle it-kontroller, der vedrører adgang til data og 

systemer, når revisor skal vurdere om der er forhold, der kan have væsentlig indvirkning på 

virksomhedens fortsatte drift. Når disse generelle it-kontroller er identificeret, skal revisor sikre, 

at de kontroller revisor selv ville have testet er tilstrækkeligt designet, implementeret og effektive.  

Som revisor vil det ikke være muligt, at tage udgangspunkt i den ”normale” praksis for 

gennemgang af generelle it-kontroller. Revisor skal have en lang række andre færdigheder og 

kende til nye praksisser for arbejdsgange, til at foretage en tilstrækkelig revision. Ud over de 

generelle it-kontroller i ISA 315, skal revisor opnå forståelse af de underliggende systemer, som 

medfører nye risici og hvilke handlinger revisor kan foretage. Revisor skal kunne forstå en lang 

række termer, som revisor normalt ikke beskæftiger sig med. I de tilfælde revisor ikke har 

kompetencer, anbefales at revisor får hjælp fra specialister eller it-revisor.   

Der er mange forhold revisor skal have med i sine overvejelser omkring vurderingen af en 3. 

partserklærings brugbarhed. Revisor skal være selektiv og vurdere hvilke områder, der er 

relevante for revisionen for ikke at overrevidere og dermed ikke efterleve god revisionsskik.  

ISAE 3402 tager stilling til det interne kontrolmiljø, der relaterer sig direkte til den finansielle 

rapportering. Når revisor baserer sin kontrolrevision på en ISAE 3402 erklæring, skal revisor 

følge den "røde tråd" mellem ISA 315  ISA 402  ISAE 3402. Dette giver dels revisor en god 

rettesnor til at forstå virksomhedens risikobillede og dens omgivelser, men sikrer samtidig at 
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revisor kan opnå overbevisning om, at det interne kontrolmiljø hos serviceleverandøren fungerer 

effektivt. Revisor kan på den baggrund beslutte om 3. parts erklæring kan bruges som 

tilstrækkeligt revisionsbevis, om der skal udføres yderligere handlinger.    

ift. revisionen af virksomheden er det mest optimale, at cloudleverandøren får udarbejdet en 

specifik erklæring ift. virksomhedens behov. Det kan eksempelvis ske gennem en kontinuerlig 

dialog mellem revisor, virksomhed og cloudleverandør. Dette skaber det bedste grundlag for, at 

revisor kan benytte 3.partserklæringen som revisionsbevis for, at kontroller som vedrører 

informationssystemer og tilhørende processer der kan have indvirkning på virksomheden, er 

tilstrækkelige.  
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6 Konklusion  
Cloud computing er en række teknologiske løsninger, der bliver tilgået via internettet, som giver 

brugeren mulighed for at skalere op og ned efter behov. Idet at løsningen er skalerbar vil man ofte 

ikke kende til data og systemers fysiske placering. Cloud computing inddeles i tre hovedområder 

Software as a Service, Platform as a Service og Infrastruture as a Service. De tre løsninger udbydes 

i forskellige typer efter behov, Private, Public, Hybrid og Community cloud. 

Ledelsen er underlagt et ledelsesansvar som følge af SEL § 115 litra 1. Her er det bestyrelsens 

ansvar at der er etableret fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller. 

Virksomhedens bestyrelse fungerer dermed som et kontrolorgan, der har det formelle ansvar og 

fører tilsyn med, at virksomhedens drift foregår korrekt og overholder lovgivning.  

Ledelsen er forpligtet, som følge af ÅRL § 13, stk. 1, litra 4, til at aflægge årsregnskab under 

forudsætning om going concern, medmindre at virksomhedens drift ikke antages at fortsætte.   

Ledelsens ansvar kan ikke outsources, uanset hvilken kontrakt virksomheden indgår med en 

cloudleverandør angående behandling af informationsaktiver. Hvis ledelsen i et selskab ikke lever 

op til deres ansvar, kan de i værste fald idømmes erstatningsansvar for det tab, de har påført 

virksomhedens interessenter jf. SEL 361 stk. 1.  

Revisorlovens § 16 stiller krav til revisor om at agere som offentlighedens tillidsrepræsentant, 

leve op til god revisorskik, foretage en sikker og effektiv revision, samt tage hensyn til de globale 

etiske principper. God revisorskik stiller krav til, at revisor overholder de internationale revisions 

standarder.  

Det er et direkte krav i ISA 315, at revisor opnår forståelse for virksomhedens kontrolaktiviteter 

og herunder dens reaktion på it-relaterede risici. Ved en revision af virksomheder, hvor it-miljøet 

spiller en væsentlig rolle for den daglige drift og dermed aflæggelse af årsregnskabet, er der 

derfor et indirekte krav til anvendelse af it-revisor, jf. ISA 330 A1, til at håndtere de vurderede 

risici der kan have væsentlig indvirkning på regnskabsaflæggelsen.   

ISA 570 stiller krav til revision af ledelsens forudsætning om going concern. Revisor skal være 

opmærksom på disse krav både under hele revisionen og på erklæringstidspunktet. Revisor 

erklærer om, hvorvidt virksomheden er going concern 12 måneder efter balancedagen. Revisor 

skal tage forbehold, såfremt revisor vurderer, at der er usikkerhed forbundet med virksomhedens 

fortsatte drift og at dette ikke fremgår af ledelsens udtalelse i årsregnskabet. I det tilfælde der er 

tale om overvejende sandsynlighed, skal revisor tage forbehold for going concern i sin påtegning.   
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Ledelsens håndtering af informationsaktiver, der kan påvirke virksomhedens going concern, skal 

sikres igennem en kontinuerlig risikovurdering. Dette kan med stor fordel foretages igennem 

anvendelse af anerkendte frameworks. I denne afhandling er der taget udgangspunkt i COSO ERM, 

som rammeværktøj til at styre risikovurderingsprocessen. I ledelsens risikovurderingsproces skal 

opmærksomheden rettes mod hvert enkelt informationsaktiv. Informationsaktiverne prioriteres 

efter hvilken påvirkning manglende adgang til virksomhedens informationsaktiver vil have på 

forretningen. De informationsaktiver som kan have størst indvirkning på virksomhedens 

indtjening skal have ledelsens opmærksomhed. For at sikre adgangen til informationsaktiverne 

skal disse løbende overvåges for at forhindre at hændelser kan påvirke virksomhedens fortsatte 

drift. Overordnet sikres virksomhedens informationsaktiver ved at føre en god it-governance, og 

derved sikre virksomhedens informationsaktivers fortrolighed, integritet og tilgængelig. En 

tilstrækkelig it-governance vil være når virksomhedens øverste ledelse har fastsat og 

implementeret politikker, der understøtter virksomhedens forretningsstrategi, it-strategi og it-

sikkerhedspolitik. 

Informationsaktivers fortrolighed og integritet sikres ved at ledelsen indgår aftaler med 

cloudleverandøren omkring modtagelse af rapporter og notifikationer, når virksomhedens 

prioriterede informationsaktiver bliver ændret, eller foruddefinerede hændelser indtræder. 

Virksomheden skal løbende modtage rapportering, som udspecificerer parametrene for 

effektiviteten af løsningen. Igennem opfølgning på cloudleverandørens leverede services og 

hovedaftalen skal virksomheden fremadrettet sikre informationsaktivernes tilgængelighed 

gennem krav til opfyldelse af SLA. Virksomheden skal sikre at foreliggende SLA stemmer over ens 

og understøtter virksomhedens forretningsmål. 

Når revisionsbevis for outsourcede kontroller hos cloudleverandør skal opnås gennem en ISAE 

3402 erklæring, skal revisor kunne dokumentere at denne afdækker de samme generelle it-

kontroller, som revisor selv ville have testet, hvis informationsaktiverne var placeret in-house. 

Revisors adgang til dokumentation ved revisionen af virksomheder, der benytter sig af 

cloudløsninger ændrer tilgangen for revisor, idet revisor ikke har den samme adgang til 

virksomhedens informationsaktiver, som hvis informationsaktiver var placeret in-house i 

virksomheden. I og med at risikobilledet kontinuerligt ændres for virksomheden når 

informationsaktiver placeres i en cloudløsning, vil revisionen af generelle it-kontroller have en 

anden tilgang. Revisionen af generelle it-kontroller vil i meget højere grad baseres på 

virksomhedens overvågning af kontrolaktiviteter hos cloudleverandøren, og anvendelse af 3. 
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partserklæringer.  Dette udfordrer revisor i at opnå overbevisning om, at virksomhedens 

informationsaktiver har den fornødne fortrolighed, integritet og tilgængelighed i hele perioden. 

For at opnå overbevisning om ovenstående, skal revisor basere sin kontrolrevision på af en ISAE 

3402 erklæring.  Denne proces indebærer, at revisor identificerer og kan dokumentere følgende:  

• Hvilken cloudløsning omhandler erklæringen 

• Informationsaktiver placeret i clouden  

• Hvilke processer understøtter virksomhedens informationsaktiver 

• Hvor i virksomheden benyttes cloudløsningen 

• Hvilke informationsaktiver overvåges i clouden 

• Hvilke overvågningsaktiviteter er kontraktligt aftalt 

• Hvilke aktiviteter overvåges og rapporteres 

• Erklæringsgivende revisors fornødne kompetencer  

Revisor skal indhente dokumentation for at virksomhedens processer, politikker og sikkerhed i 

clouden imødegår de informationsaktiver, der kan have væsentlig indvirkning på virksomhedens 

fortsatte drift. Revisor skal opnå tilstrækkelig overbevisning om at virksomheden effektivt 

foretager overvågning af hændelser og ændringer, der kan have væsentlig indvirkning på 

informationsaktiver. Revisor kan indhente dokumentation i form af kommunikation mellem 

virksomhed og cloudleverandør. Derudover skal revisor indhente dokumentation for at 

virksomheden har behandlet de hændelser eller ændringer, der kan have væsentlig indvirkning 

på virksomhedens going koncern.   
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7 Specifikke anbefalinger 

7.1 Anbefalinger til virksomhedens ledelse ift. cloudløsninger 
Det grundlæggende for, at it-anvendelsen på et tilfredsstillende niveau understøtter 

informationsaktivernes fortrolighed, integritet og tilgængelighed, er at virksomhedens ledelse 

skal foretage en tilstrækkelig risikoanalyse, risikovurdering og risikohåndtering ved brugen af 

cloudløsninger.   

Anbefalinger til virksomheden 
Forankring 
• Risikostyringsprocessen skal forankres på øverste ledelsesniveau 
• Bestyrelsen skal fastsætte risikoappetit og retningslinjer 
• Retningslinjer skal forstås og efterleves af direktionen og medarbejdere skal involveres 

involveret i den daglige drift 
SLA 
• Sikre alignment mellem virksomhedens mål og aftalte kontrakter 
• Identifikation 
• Identifikation af kritiske informationsaktiver  
• Hvilke er kritisk for vores forretning?  
Risikovurdering 
• Klassificer og prioriter 
• Skal understøtte forretningsmæssige behov 
• Processen skal foretages kontinuerligt 
Frameworks 
• Benyt anerkendte frameworks 
• Hvilke frameworks matcher bedst virksomhedens behov?  
• Tilpas frameworks efter individuelle behov 
Overvågning 
• Aftaler med cloudleverandør omkring overvågning af aktiviteter og processer 
• Overvågning af adgange  
• Overvågning af ændringer 
• Fastlæg processer til at måle performance op imod kontrakter 
Rapportering 
• Rapportering af hændelser efter prioritet 
BCP-planer  
• Udarbejdelse og test af Business Continuity- og Disaster Recovery Plan  
     Figur 19 - Anbefalinger til virksomheden 
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Tilgang til risikohåndtering  

Det anbefales at ledelsen benytter sig af et anerkendt framework til dens risikohåndtering ved 

brug af en cloudløsning. Det er vigtigt, at ledelsen har de fornødne kompetencer til at identificere 

hvilke informationsaktiver, som er kritiske for virksomheden. Dette er fundamentalt for at 

opretholde et effektivt kontrolmiljø ved brug af en cloudløsning. Hvis ledelsen ikke har de 

fornødne kompetencer skal de indhente hjælp fra person med ekspert viden på området.  

Risikobaseret tilgang 

Gennem en risikobaseret tilgang kan det identificeres hvilke processer i clouden, som udgør en 

trussel mod virksomhedens indtjening og fortsatte drift. På den baggrund skal virksomheden 

beslutte, hvordan identificerede risici skal håndteres.  

Risikobillede 

Risikohåndteringen er en af de største udfordringer for en virksomhed, der benytter sig af 

cloudløsninger. Dette er afledt af at virksomhedens risikobillede konstant ændres. Dermed skal 

virksomhedens risikovurdering være en kontinuerlig proces for at give et realistisk billede af 

virksomhedens nuværende situation. Såfremt en risikovurdering ikke tegner et realistisk 

risikobillede, vil virksomhedens handlinger ikke imødekomme identificerede risici, altså være 

ineffektive. 

 Kontrolmiljø  

Et internt kontrolmiljø skal kommunikeres på tværs af hele organisationen. Derfor er det vigtigt, 

at virksomheden har opdaterede sikkerhedspolitikker og- procedurer, som er tilgængelige og 

forstået af virksomhedens medarbejdere på tværs af hele organisationen. Dette indebærer også 

medarbejdere hos cloudleverandør, som håndterer virksomhedens informationsaktiver. 

Øget fokus 

Det anbefales at have et øget fokus i sin interne kontrol i forhold til aktivt at overvåge cloud 

leverandørens behandling af virksomhedens informationsaktiver. Det er en forudsætning, at 

virksomheden har adgang til en række informationer hos cloudleverandøren for aktivt at 

overvåge effektiviteten af deres cloudløsning. Der skal foreligge en kontrakt om, hvilke 

informationer virksomheden har rettighed til at få oplyst.  

I en going concern sammenhæng, er det vigtigste for virksomheden, at have adgang til sine 

informationsaktiver. Det er af stor betydning, at virksomheden øjeblikkeligt får oplyst, såfremt 

deres informationsaktiver skifter placering, kompromitteres eller andre hændelser indtræder, 
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som kan påvirke virksomhedens informationsaktiver. Som virksomhed kan man ikke være 

garanteret at få sådanne informationer. Dette gør at kontrakter og service level agreement mellem 

virksomhed og cloudleverandør er specificeret så præcist, at aftaleforhold ikke kan misfortolkes i 

en eventuel tvist parterne imellem. Yderligere specifikationer omkring kontrakter og service level 

agreement er behandlet i kapitel 4, afsnit 4.6.2. 

Opsummering  

Der er ingen tvivl om at cloud computing er fremtiden indenfor anvendelsen af it. Derfor er det 

vigtigt, at virksomheden vurderer deres afhængighed og behov for hvert enkelt informationsaktiv, 

der er placeret i clouden. Derigennem kan virksomheden få klassificeret deres 

informationsaktiver og kan på den baggrund beslutte, hvor meget kontrol de vil acceptere at 

afgive. Worst case kan beskrives ved, at man som virksomhed vælger at samle alle æg i en kurv. 

Hermed billedligt beskrevet, at alle kritiske informationsaktiver placeres i samme cloudløsning. 

Det anbefales, at virksomheden spreder sin risiko ved at benytte sig af en tilpasset løsning efter 

virksomhedens behov. Et eksempel er at virksomheden adskiller sin kommunikations- og 

serviceplatform. Dette vil betyde meget for eksempelvis en logistik virksomhed, idet den til dels 

ville kunne fortsætte sin drift på trods af at den mister adgang til den ene eller anden platform.  

 

• Identificer informationsaktiver i clouden  

• Identificer kritiske informationsaktiver gennem risikovurdering  

• Vurder påvirkning på virksomhedens økonomiske stilling  

• Prioriter informationsaktiver efter økonomisk påvirkning 

• Identificer informationsaktiver der kan påvirke going concern  

• Hold fokus på informationsaktiver ved udarbejdelse af kontrakter 

• Sikre at der er match mellem kontrakter og forretningen  

• Sikre at overvågning og rapportering indgår i kontrakten  

• Overvåg informationsaktiver  

7.2 Anbefalinger til revisor ift. til cloudløsninger  
Revisors tilgang til revisionen vil ændres, når virksomheden benytter en cloudløsning. 

Revisor behøver ikke noget den gode virksomhed ikke allerede har.  Dette er i det tilfælde at 

virksomheden har en it-governance, der understøtter informationsaktivernes fortrolighed, 

integritet og tilgængelighed.  
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Er ovenstående tilfældet, vil revisionen af virksomheden ikke være den store udfordring. Igennem 

vores analyse er det konstateret, at dette ikke er det billede, der tegner sig af virkeligheden. Det 

tyder ikke på, at øverste ledelse tager ansvar i hverken risikovurderingsprocessen eller 

håndteringen af identificerede risici i forbindelse med it-anvendelsen.  

Generelle it-kontroller  

Revisionen af generelle it-kontroller vil baseres på en 3. partserklæring, når revisor ikke selv kan 

teste generelle it-kontroller hos cloudleverandøren. Revisor skal derfor rette fokus mod en række 

andre forhold. Revisor skal opnå overbevisning om, at de generelle it-kontroller revisor selv ville 

have testet, hvis virksomhedens kritiske informationsaktiver ikke var placeret i en cloudløsning, 

fungerer effektivt. Herunder kontroller som vedrører:  

• Drift af datacentre og netværk 

• Anskaffelse, ændring og vedligeholdelse af systemsoftware  

• Programændringer 

• Adgangssikkerhed  

• Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af applikationssystemer.  

Idet revisor ikke kan foretage de samme revisionshandlinger, når virksomhedens 

informationsaktiver er placeret hos en cloudleverandør, vil tilgangen til revision af generelle it-

kontroller ændres.  
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Brug af 3402 erklæring 

Når it-anvendelsen er outsourcet til en cloudleverandør, vil revisor benytte sig af 

3.partserklæringer. Når revisor baserer sin revision på en ISAE 3402 erklæring, skal revisor følge 

"den røde tråd" imellem ISA 315  ISA 402  ISAE 3402.  

Det anbefales derfor at revisor i denne sammenhæng har fokus på følgende områder:  

Anbefalinger til fokusområder - ISAE 3402 erklæringens anvendelighed  

• Identificer kontrolaktiviteter dækket af erklæringen 

• Typen af erklæringen - Type 1 eller Type 2 

• Er erklæringen udarbejdet efter helheds eller partiel metoden 

• Er relevante områder afdækket  

• Hvilken periode dækker erklæringen - er de tilstrækkeligt designet, implementeret og 

effektive i den nødvendige periode.   

• Hvilke tests er udført, og hvornår i perioden er de udført 

• Foretag løbende revurdering af hvorvidt erklæringen fortsat afdækker relevante risici 

• Vurder om erklæringsgivende revisor har de fornødne kompetencer 

Hvorvidt revisor kan basere sin revision på en ISAE 3402 erklæring vil afhænge af indholdet. Det 

anbefales at revisor som "minimum" tager stilling til ovenstående områder i figur 20, hvis revisor 

skal opnå revisionsbevis om at de generelle it-kontroller, som vedrører virksomheden er 

afdækket i ISAE 3402 erklæringen.  

Figur 20 - Fokusområder ved brug af ISAE 3402 erklæringer 

Ændringer 

En svag change management procedure giver risiko for, at ændringer ikke bliver testet og 

godkendt før de overføres på produktionsmiljøet.  

Her skelner ISA 315 mellem ændringer i systemsoftware og applikationer. Svage change 

management procedurer indenfor applikationssystemer, vil være mest kritisk for 

regnskabsaflæggelsen. 

Going concern  

Tilgangen til revision af ledelsens udtalelse om going concern vil ændres, i og med at ISAE 3402 

erklæringen ikke tager stilling til going concern.  
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Revisor skal kunne dokumentere sin stillingtagen til virksomhedens fortsatte drift. En ISAE 3402 

erklæring tager ikke stilling til hvorvidt cloudleverandøren, eller cloudleverandørens 

underleverandører er going concern. En konkurs hos cloudleverandøren eller dennes 

underleverandører vil kunne medføre en kritisk situation for virksomheden. Hvorvidt dette 

scenarie kan give anledning til et going concern forbehold, som følge af ISA 570, vil ikke være 

muligt for revisor at opnå revisionsbevis for gennem en ISAE 3402 erklæring. Revisor skal derfor 

selv have dette med i sine overvejelser. Revisor skal erklære sig om, hvorvidt virksomheden er 

going concern 12 måneder efter balancedagen. En ISAE 3402 erklæring om generelle it-kontroller 

indeholder ikke en udtalelse om going concern, denne vil kun afdække regnskabsperioden. Dette 

medfører, at revisor efter ISA 570 ikke vil have dokumentation for sin revision af ledelsens 

udtalelse om going concern på baggrund af erklæringen, idet en ISAE 3402 erklæring er 

bagudrettet, 01.01.2013 - 31.12.2013. Dertil vil revisor heller ikke have dokumentation for sin 

going concern betragtning under revisionen, uden at foretage supplerende handlinger. Dette er 

under forudsætningen om, at der eksisterer væsentlig usikkerhed i relation til virksomhedens 

fortsatte drift, i kraft af deres afhængighed af informationsaktivers fortrolighed, integritet og 

tilgængelighed. Going concern, skal ses i sammenhæng med virksomhedens økonomiske stilling. 

En vurdering af going concern afhænger af en betragtning af virksomheden som helhed. Derfor 

kan en vurdering om going concern ikke stå alene udelukkende i kraft af virksomhedens risici ved 

brug af en cloudløsning. For at revisor skal kunne tage stilling til cloudleverandøren og cloud-

underleverandørers fortsatte drift, kan revisor indhente deres regnskaber og foretage sin 

vurdering på den baggrund.  
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Vurdering af going concern  

Under revisors risikovurderingshandlinger skal revisor jf. ISA 315 overveje, om der er 

begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte 

driften. Disse overvejelser skal revisor kunne dokumentere under hele revisionen. Det anbefales 

derfor at revisor foretager følgende:  

Anbefalinger - Revisors vurdering af going concern ved brug af cloudløsninger                                                                 

Koblingen mellem ISA 315 - ISA 570 

• Vurder going concern ud fra en helhedsvurdering af virksomheden 

• Skab overblik over informationsaktiver der er placeret i clouden 

• Identificer informationsaktiver der kan påvirke regnskabsaflæggelsen 

• Hvilke specifikke informationsaktiver kan påvirke going concern  

• Hvilke kontroller har cloudleverandøren implementeret, som på tilstrækkelig vis sikrer disse 

informationsaktiver 

• Hvis ikke, har virksomheden da kompenserende kontroller, som på tilstrækkelig vis sikrer 

disse informationsaktiver 

• Sikre tilstrækkelig dokumentation for gennemførte revisionshandlinger jf. ISA 570   

Revisor vil på den baggrund kunne konkludere, om der er væsentlig usikkerhed i relation til 

begivenheder eller forhold der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte 

driften.  

Figur 21 - Koblingen mellem ISA 315 - 570 ved virksomhedens brug af cloudløsninger 
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8 Perspektivering 
Det er i denne afhandling analyseret, hvordan ledelsens risikohåndtering bør gribes an når 

virksomhedens fortsatte drift er afhængig af adgang til deres informationsaktiver via en 

cloudløsning. Ved brug af en cloud ændres virksomhedens risikobillede kontinuerligt. Dette stiller 

revisor overfor udfordringer ift. at opnå overbevisning om, at virksomhedens kontrolmiljø har 

fungeret effektivt gennem hele regnskabsperioden. Vi vil i det følgende komme med 

perspektiverende overvejelser omkring risikovurdering og afgivelse af kontrol.  

8.1 Sikkerhedskrav til cloudleverandører  
Der er på nuværende tidspunkt flere sikkerhedsstandarder og certificeringer til 

cloudleverandører under udarbejdelse.  

Heriblandt BFIH certificeringen som vil give et kvalitetsmærke til hosting leverandører, som 

overholder følgende 6 fastsatte krav: 

• "Sikre ydelser 

• Gennemsigtige aftaler 

• Bidrag til national it-sikkerhed 

• Økonomisk robusthed 

• Forsikringsmæssig dækning 

• Information om kvalitetsmærke på medlemmets hjemmeside."148

Formålet er at skabe gennemsigtighed i forhold til kvalitet og sikkerhed af hosted services, 

herunder cloudløsninger.  

 

Der er i øjeblikket en række nye ISO standarder under udarbejdelse, herunder ISO 27017 og ISO 

27018. Disse vil specifikt vedrøre informationssikkerhed og privacy vedrørende cloudløsninger. 

Standarderne bliver udarbejdet med henblik på, at være et supplement til ISO 27002.   

Det vil være interessant at foretage en analyse af, hvilken indvirkning kvalitetsmærker og 

standarder har på sikkerheden i cloudløsninger. Afledt heraf kan man undersøge, hvilken effekt 

standarder og certificeringer har på revisionen af virksomheder der benytter sig af 

cloudløsninger.  

                                                           
148 http://www.bfih.dk/ 



 Brug af cloudløsninger med fokus på going concern - Ledelsens og revisors tilgang 

 21.02.2014 

Side 114 af 122 

 

8.2 Perspektiver omkring ledelsens risikohåndtering 
Virksomheder skal erkende de udfordringer der eksisterer ved anvendelsen af cloudløsninger. It 

er et fundament for mere eller mindre alle virksomheders drift. Derfor er det et naturligt element 

til at skabe konkurrencemæssige fordele på markedet. Der findes et utal af frameworks til 

håndtering og vurdering af risici. I kapitel 4 bliver ledelsens ansvar i forbindelse risikohåndtering 

behandlet, herunder ansvaret i sammenhæng med procedurer for risikostyring og interne 

kontroller.  I denne afhandling er der taget udgangspunkt i COSO ERM. Man kan med evt. fordel 

tage udgangspunkt i eksempelvis, ITIL 3.0 eller COBIT 5. Et perspektiv ift. ledelsen 

risikovurdering og håndtering af risici er at analysere, hvilke frameworks og indhold der vil skabe 

det bedste fundament for håndtering af risici forbundet med brug af en cloudløsning. Perspektiver 

på at analysere forskellige frameworks kan give et billede af, hvilken tilgang der bedst muligt vil 

sikre at it-anvendelsen understøtter forretningen.  

Verden er fuld af muligheder. Dette bør ledelsen i virksomheder have in mente i deres tilgang til 

it-anvendelse. Dette gælder for alle størrelser af virksomheder. Når man fastlægger sin it-strategi i 

forbindelse med brug af cloudløsninger, er det vigtigt, at man ikke vælger at tænke "æbler eller 

pærer". Med denne skitsering af it-strategi, henledes til at virksomheden prioriterer sin placering 

af informationsaktiver. Eksempelvis kan man som virksomhed vælge, at have dybt fortrolige data 

placeret in-house, og vælge kun at outsource databehandling. Ved dette eksempel kan der være 

tale om en forskningsvirksomhed, som skal have behandlet store mængder af data, og derfor har 

brug for ekstra computerkraft i en kortere periode. Her vil en cloudløsning være oplagt, idet 

forskningsvirksomheden ikke skal købe computere der kan behandle deres data, men i stedet kan 

betale for den computerkraft de benytter hos cloudleverandøren.  

8.3 Perspektiver omkring afgivelse af kontrol  
Akilleshælen ved brug af cloud computing er, at man afgiver kontrol over sine 

informationsaktiver. Dette gælder dog også ved brug af hosted services, men specielt ved brug af 

cloud computing. Dette er i kraft af du ikke nødvendigvis kender til informationsaktivers 

placering, behandling og hvem der har adgang disse.   

Cloud computing er ifølge undersøgelser grundlag for fremtidens it-anvendelse. I 2012 blev ca. 39 

% af alle outsourcede it-aktiviteter behandlet i cloudløsninger. Det anslås, at dette tal allerede i 

2014 vil være 51 %149

                                                           
149 

. I en undersøgelse foretaget af Gartner, estimeres det at brugen af 

http://newsroom.cisco.com/release/1274405 

http://newsroom.cisco.com/release/1274405�
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cloudløsninger frem mod 2017 vil have en årlig stigning i omegnen af 35 %150

8.4 Afgivelse af kontrol i et samfundsmæssigt perspektiv 

.  Som virksomhed 

bør man tage stilling til, hvilken grad af kontrol man er villig til at afgive. Det er fakta, at des mere 

af ens it-infrastruktur man placerer i clouden, des mere kontrol afgiver man over sine 

informationsaktiver.  

Den strategiske overvejelse omkring afgivelse af kontrol, som behandlet i indeværende 

afhandling, kan perspektiveres til den nationale og samfundsmæssige situation omkring 

outsourcing/salg af kontrol over vigtige informationsaktiver. Det har på det seneste været på tale 

at sælge ud af Danmarks fundamentale infrastruktur. Dette gælder blandt andet salg af TDC’s 

mobile netværk til Huawei151

De omtalte virksomheder kategoriseres, som værende særligt kritiske i forhold den nationale 

infrastruktur. Fungerer dele af denne infrastruktur ikke, vil det resultere i store økonomiske tab 

ved nedbrud. Derfor kan afgivelse kontrol med den nationale infrastruktur være forbundet med 

store risici.   

 og bankernes eventuelle salg af NETS. Set ud fra et 

samfundsøkonomisk perspektiv er det den samme konklusion som i denne afhandling. 

Salg/outsourcing af vigtige informationsaktiver er naturlig både for virksomheder og samfundet i 

det tilfælde det kan vurderes at være mest omkostningseffektivt. Når man outsourcer/sælger ud 

af fundamentale aktiviteter, der er grundlæggende for "driften", kan dette blive et problem, idet 

der kan være forskellige interesser i at opretholde effektiviteten af aktiviteten.  

Ved et salg/outsourcing til en tredjepart bør man have med i sine overvejelser, at der 

nødvendigvis ikke hersker samme spilleregler på lokationer, som får kontrollen over ens aktiver. 

Det er vigtigt ikke at gøre sig mere sårbar end højest nødvendigt.  

Staten er indirekte i samme situation som virksomheder omfattet af denne afhandling. Her er man 

nødsaget til, på et højt strategisk niveau, at foretage en tilstrækkelig risikoanalyse til at vurdere, 

hvorvidt et eventuelt salg/outsourcing skal blive en realitet, og hvilke forhold, der skal tages højde 

for inden driften overgives til 3. part. I denne relation kunne en løsning være, at man ikke blot 

tænker alt eller intet og derved lader hele infrastrukturen outsource/sælge til tredjepart. For 

                                                           
150 http://www.gartner.com/newsroom/id/2613015  
151http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/266030/tdc_indgaar_kaempeaftale_med_kinesere_om_

4g.html?hl=VERDO1REQyBUREM,  

http://www.gartner.com/newsroom/id/2613015�
http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/266030/tdc_indgaar_kaempeaftale_med_kinesere_om_4g.html?hl=VERDO1REQyBUREM�
http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/266030/tdc_indgaar_kaempeaftale_med_kinesere_om_4g.html?hl=VERDO1REQyBUREM�
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virksomheder vil der være informationsaktiver, som under ingen omstændigheder må forlade 

virksomhedens fire vægge. Dette samme gælder på nationalt plan. Her er der fundamentale 

aktiviteter, hvis kontrol ikke må forlade landet. Derfor er det vigtigt, at man har en risikobaseret 

tilgang, klassificerer og prioriterer aktiviteterne på et enkeltstående niveau og vurderer hvilke 

risici, der vil være forbundet med en eventuel afgivelse af kontrol. Et eksempel kan være DSB, 

hvor selve infrastrukturen i form af jernbanerne ejes og drives af Banedanmark igennem staten, 

men dele af selve togdriften er overgået til en tredjepart på flere strækninger i landet.  
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Executive summary 
Many companies are likely to rush in to using cloud services without managing the concomitant risks 

it brings to the business. The use of cloud services can quickly become catastrophic for companies that 

store critical information assets in the cloud. If the management does not take the necessary 

provisions, it can affect the going concern of the companies. 

The objective of this thesis is to analyse how companies can manage risks arising from the use of cloud 

solutions with focus on going concern and on how the management of risks affect the audit.  

Throughout the thesis, we will especially draw attention to and discuss the Danish Companies Act and 

the Annual Accounts Act. These laws will set the foundation of requirements and responsibilities for 

risk assessment and internal controls to the management of the company. From a business and 

management perspective, it will be analyzed how these two acts define how the company complies 

with the regulation, when placing information assets in a cloud solution. The risk assessment is 

approached by using relevant elements from the COSO Enterprise Risk Management framework. 

Based on the findings in the analysis, we will give recommendations on how the management could 

respond to identified risks and thereby secure its critical information assets in a cloud solution.   

Due to company’s use of cloud solutions, the approach of the audit is changed. It will be analysed how 

the auditor can address general it-controls (GITC), when critical information assets are placed in a 

cloud solution. The analysis will address what steps the auditor could take in order to meet the 

requirements stated in the International Standards of Auditing 315 and 570. A part of the audit of GITC 

will be based on an ISAE 3402 report and a part will be based of supplementary actions of the auditor. 

Based on the conclusions we will provide recommendation to the auditor on how to approach the 

audit of a cloud solution.   

Companies must be cautious with which information assets they chose to place in a cloud solution. In 

order for the company to manage and reduce risks by the use of cloud solutions, they must monitor 

their critical information assets and events that could compromise the confidentiality, integrity and 

availability. In comparison the auditor should be aware of events that could result in significant and 

increasing risks that can affect the companies going concern. The auditor should review the ISAE 3402 

report made by the cloud providers auditor, and it should be reassured that the GITC’s are addressed 

in the report as if the report was crafted by the auditor himself, meaning that an exhaustive auditing is 

needed.  



Forord 
Denne afhandling er udarbejdet som det afsluttende led på kandidatuddannelsen 

Cand.merc.aud på Copenhagen Business School. 

Indeværende afhandling vil være møntet mod virksomheder, der er revisionspligtige og 

revisorer som reviderer virksomheder, der benytter sig af cloudløsninger. Virksomheder kan 

derfor med rette drage nytte af afhandlingens kortlægning omkring forhold, der kan påvirke 

adgangen til informationsaktiver ved brugen af cloud computing. 

Denne afhandling vil afslutningsvis give anbefalinger til virksomhedens ledelse og til 

virksomhedens revisor.  

Afhandlingen henvender sig til virksomheder, revisorer, revisionsstuderende på 

Cand.merc.aud studiet og personer, der har interesse for cloud computing og revision. 

Afhandlingen er indleveret på CMA-sekretariatet Copenhagen Business School (CBS), fredag 

den 21 februar 2014 af: 

 

Thomas Peter Liebst Jakobsen & Mats Erik Liekfeld Andersen 
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1 Indledning 
Informationsteknologien har været igennem en rivende udvikling gennem de seneste 60 år. Går 

man tilbage i tiden, vil man blive forbløffet over den udvikling, der har været over en relativ kort 

periode. En periode, hvor virksomheder er gået fra at have én central computer, som blev brugt af 

hele virksomheden, til en periode igennem 1980’erne. Gradvist blev det mere almindeligt, at de 

fleste af virksomhedens ansatte havde adgang til en personlig computer. I dag er det mere reglen 

end undtagelsen, at man har adgang til en computer.  I løbet af de seneste år, er det blevet mere og 

mere almindeligt at medtage sine egne apparater, også kaldt ”BYOD”.1 Ligeså er det blevet 

almindeligt, at virksomheder tilkobler sig teknologisk skalerbar serviceløsninger hos en ekstern 

serviceleverandør. Når data lægges ud i en sådan systemløsning, beskrives det som cloud 

computing.2

”Computation may someday be organized as a public utility.”

 Selvom cloud computing er et nyere begreb om en konceptløsning, blev ideen herom 

forudsagt af flere velprofillerede it-mænd for flere år tilbage. Blandt andet blev det forudsagt helt 

tilbage i 1960’erne:  

3

Hastigheden på computerens processer og hastigheden ift. internettets udvikling var akilleshælen 

for at dette kunne blive en realitet. Så snart teknologien var udviklet til det, ville det som den 

tidligere Chief Executive Officer (CEO) for Google udtalte:  

 - John McCathy (1960) 

”When the network becomes as fast as the processor, the computer hollows out and spreads across 

the network.” 4

Dette citat er et meget sigende i forhold til den udvikling vi har set indenfor det seneste årti, samt 

den udvikling vi ser i dag indenfor informationsteknologien. Tidligere har man været skeptisk 

overfor at ovenstående citat kunne blive en realitet. For hvordan og hvem ville afgive kontrol over 

sine vigtige informationsaktiver, specielt følsomme informationsaktiver, til en 3. part?

 – Eric Schmidt (1993) 

 5

                                                           
1 BYOD dækker over det engelske begreb: “Bring Your Own Device” – medtag dine egne apparater.  

  

2 Yderlige definition foretages i kapitel 3. 
3 Carr (2008:58) 
4 Carr (2008:60) 
5 Cooke (2010:4)  
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Udviklingen er gået utrolig stærkt. I 2008 skrev Nicholas Carr, den anerkendte it-forfatter, om den 

fremtidige udvikling ved virksomheders overgang til brug af cloudløsninger. 6 Han 

sammenlignede denne overgang med, at man gik fra at producere egen elektricitet ved hjælp 

dampmaskiner eller vandhjul, til at få elektriciteten gennem en stikkontakt fra en ekstern 

leverandør. Som sagt af Nicholas Carr; ”dette får lokaliteten af infrastrukturen til at være 

ligegyldigt for brugeren,7” Dét virksomheden engang oplevede som en ren selvfølge at have in-

house, var nu muligt at tilegne sig gennem betaling. Men hvorfor dette paradigmeskift lige nu? 

Teoretikere, og heriblandt Nicholas Carr, har peget på at to teknologiers udvikling mødtes, og 

derfor var dette skift i informationsteknologien blevet en realitet. Disse to teknologiers udvikling 

er beskrevet igennem litteraturen som Moore’s lov8 og Grove’s lov.9 Hastigheden på computeren 

har haft en stabil udvikling gennem en lang årrække, mens udviklingen i båndbreddens hastighed 

til internettet er sket meget hurtigere. Grove’s lov tog ikke højde for det ”boom” udviklingen af 

World Wide Web bragte med sig.  Han havde dog ret i én grundlæggende ting, at knapheden på 

båndbredde var en hæmsko for effektiv datakommunikation.10

Cloud computing har i de seneste år været en meget central del i udviklingen af virksomheders 

brug af informationsteknologi. Dette er en væsentlig forandring i erhvervslivets brug af 

informationsteknologi, hvor mange potentielle fordele er at hente.

 

11

Der er sket et paradigmeskift. Dette har medført, at der er sket en ændring i det risikobillede 

virksomheder, der benytter sig af cloudløsninger til at understøtte deres forretningsgange.  

Ikke alle risici kan håndteres lige effektivt. Dette kan udhule de potentielle fordele, der er ved at 

benytte en cloudløsning. Umiddelbart ligger udfordringen for virksomheder i, at foretage de 

  

Udbuddet af erhvervsmæssige cloudløsninger er accelereret. I dag leverer cloudleverandører 

løsninger, lige fra programmer til hele infrastrukturer. Løsninger som online behandler 

regnskabssystemer, økonomistyring, salg, kundepleje, data generelt mm. Løsninger, som vil rykke 

systemer, data, dokumenter og andre vigtige informationsaktiver fra virksomheden og ud i 

clouden.  

                                                           
6 Carr (2008:60) 
7 Carr (2008:58) 
8 Moore’s lov siger at der sker en fordobling i styrke af microprocessorer (CPU), hver enkelt til andet år. 
9 Grove’s lov siger at telekommunikationens båndbredde kun fordobles hvert århundrede.  
10 Carr (2008:60) 
11 (Bilag 1. side 16) Interview med Peter Lunding Smith  



 Brug af cloudløsninger med fokus på going concern - Ledelsens og revisors tilgang 

 21.02.2014 

Side 8 af 122 

 

fornødne risikovurderinger og skabe en balance mellem disse og de forretningsmæssige risici, der 

kan opstå ved brug af en cloudløsning.  

 

Virksomheder outsourcer i dag grundlæggende aktiviteter, der understøtter virksomhedens virke 

og drift. Dette kan i værste fald resultere i en negativ påvirkning på virksomhedens indtjening. 

Eksempelvis hvis adgangen til data og systemer forsvinder ved brugen af cloudløsninger, vil 

virksomheden formentlig blive mere sårbar overfor it-relaterede risici.  

Cloudløsninger kan ydermere give både udfordringer og muligheder i forhold til virksomheders 

opretholdelse af informationsaktivers fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Udfordringen for 

virksomheden ligger i at føre en god it-governance. It-anvendelsen skal understøtte virksomheden 

forretning.   

1.1 Problemformulering 
Den hastige udvikling for brugen af cloudløsninger giver anledning til mange nye 

problemstillinger for både virksomheden og dens ledelse, men også for virksomhedens revisor. I 

forlængelse af dette skal det undersøges, hvordan virksomheden imødekommer eventuelle risici 

ved brug af en cloudløsning, samt hvilke tiltag virksomheden og dens ledelse aktivt skal foretage 

for ikke at gå på kompromis med informationsaktivernes sikkerhed. 

Alt efter virksomhedens afhængighed af deres cloudløsning, vil dette alt andet lige medføre en 

anderledes tilgang til revisionen. Dette sker i relation til at revisor skal opnå den samme 

overbevisning om at virksomhedens kontrolmiljø er tilstrækkeligt designet, implementeret og 

fungerer effektivt  

Når virksomheden benytter en cloudløsning, skal det undersøges, hvorvidt dette har en 

indvirkning på revisors arbejde i forbindelse med revisionen af virksomhedens årsregnskab. 

Revisors tilgang til revisionen bliver anderledes, idet revisor ikke har den samme adgang til at 

inspicere virksomhedens it-anvendelse. Det skal derfor undersøges, hvorledes revisor kan 

indhente egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis, når virksomheden er gået over til en cloudløsning. 

Virksomhedens revisor kan, på grund af den umiddelbare manglende adgang til 

cloudleverandørens systemer og data, ikke foretage de samme revisionshandlinger i forhold til 

virksomhedens it-anvendelse. Revisors opgave er igennem de internationale revisionsstandarder 

(ISA), blandt andet at vurdere, hvorledes virksomheden har reageret på it-relaterede risici jf. ISA 

315.  
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I tilfælde af nedbrud kan virksomheden afskæres for nødvendig data- og kommunikationsflow for 

at kunne gennemføre virksomhedens forretning. Informationsaktiver kan herved være essentielle 

for virksomhedens regnskabsaflæggelse.  Bliver informationsaktiver lækket, eller falder de i de 

forkerte hænder, kan dette ligeledes påvirke forretningen.  

For revisor kan dette vanskeliggøre overholdelse af krav om, hvorledes revisor opnår 

overbevisning om at der ikke er begivenheder eller forhold, der kan rejse tvivl om virksomhedens 

evne til at fortsætte driften. 

Med afsæt i ovenstående problemstilling vil følgende problemformulering blive belyst: 

Når virksomhedens informationsaktiver er placeret i en cloudløsning, hvorledes overholder ledelsen 

da årsregnskabslovens og selskabslovens krav til risikostyring, interne kontroller og going concern, 

og hvilken dokumentation er nødvendig i denne sammenhæng for revisors overholdelse af krav jf. ISA 

315 og ISA 570? 

Denne afhandling tager afsæt i et specifikt område, hvor virksomhedens fortsatte drift er 

afhængig af adgangen til dets informationsaktiver i en cloudløsning, samt hvilken indvirkning 

dette vil have på revisionen. 

Til at underbygge og assistere besvarelsen af ovennævnte problemformulering vil følgende 

underspørgsmål blive besvaret:    

• Hvad er cloud computing?  

• Hvilke krav stiller dansk lovgivning til virksomhedens ledelse i relation til risikostyring, 

interne kontroller og going concern ved behandling af informationsaktiver?    

• Hvilke krav stiller revisorloven, ISA 315 og ISA 570 til revisor? 

• Hvordan håndterer ledelsen informationsaktiver, der kan påvirke virksomhedens 

going concern? 

• Hvordan sikrer ledelsen virksomhedens informationsaktivers fortrolighed, integritet 

og tilgængelig?  

• Hvordan reviderer revisor outsourcede kontroller, når revisionsbevis opnås igennem 

en ISAE 3402 erklæring? 

• Hvilken dokumentation skal revisor indhente for at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis 

for overholdelse af ISA 315 og ISA 570?  
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1.2 Afhandlingens struktur 
Til at klarlægge afhandlingens struktur er der udarbejdet følgende figur 1, hvis formål er at skabe 

overblik over afhandlingens kapitler.   

 

1.3 Fokus og afgrænsning  

Figur 1 Afhandlingens struktur 

Med den ovenstående problembelysning og problemformulering, vil der være elementer denne 

afhandling ikke vil kortlægge og afklare. Disse valg er truffet ud fra vores vurdering om relevans, 

set i forhold til vores studie og til den endelige besvarelse af problemformuleringen.  

Afhandlingens fokus vil ligge på, hvordan virksomhedens ledelse og revisor skal forholde sig til 

going concern, når virksomheden benytter sig af cloud computing.  

• Kapitel 1 - Indledning, introduktion til 
problemstillinger og metode for afhandlingen Indledende 

• Kapitel 2 - Teoriafsnit via lovgivning og standarder Redegørende 

• Kapitel 3 - Cloud computing Vurderende 

• Kapitel 4 - Virksomhedens håndtering af cloud- 
        løsninger        
• Kapitel 5 - Revision af cloudløsninger 

Analyserende 

• Kapitel 6 - Konklusion 
• Kapitel 7 - Anbefalinger Konkluderende 

• Kapitel 8- Perpsektivering 
 

Perspektiverende 
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Afhandlingens udgangspunkt vil primært være med afsæt i adgang til systemer og data, og hvilken 

påvirkning dette har på risikobilledet.  

Vi afgrænser os fra, at analysere flere specifikke områder, heriblandt bogføringsloven og 

persondataloven. Disse er ikke ændret i kraft af brugen af cloudløsninger, hvorfor de ikke er 

relevante i forhold til afhandlingens problemstilling.  

Vi er bevidste om at nogle brancher, såsom den finansielle sektor og børsnoterede selskaber, er 

underlagt specifikke krav i forhold til deres it-anvendelse. Dette vil derfor ikke blive belyst 

yderligere i denne afhandling. 

Det vil blive klarlagt i afhandlingen, hvilke rammer revisor skal agere indenfor. Yderligere forhold, 

samt stillingtagen til revisors uafhængighed vil ikke være inddraget som en del af analysen.  

Vi vil indkredse os om kun at tage stilling til revisionsstandarderne, ISA 315 – Identifikation og 

vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af virksomheden og dens 

omgivelser og ISA 570 - Fortsat drift (Going Concern). 

Alle internationale revisionsstandarder er obligatoriske ved revision af årsrapporter. I kraft af 

afhandlingens formål, vil afhandlingen ikke fokusere på de resterende standarder.  

Hele ISA 315 og ISA 570 behandles ikke i denne afhandling, men derimod kun dele af dem. Disse 

dele vil blive introduceret i afhandlingens teoriafsnit i afsnit 2.2. 

Udarbejdelse og anvendelse, samt tests af business continuity og disaster recovery planer vil ikke 

blive taget i betragtning i denne afhandling.  
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1.4 Definitioner og forudsætninger 

1.4.1 Virksomheder i fokus 

Afhandlingen tager udgangspunkt i virksomheder, hvor virksomhedens it-anvendelse er kritisk 

for virksomhedens fortsatte drift. Dette vedrører informationsaktiver og tilhørende processer i 

cloudløsninger, som kan have indvirkning på virksomhedens forretning. 

1.4.2 Informationsaktiver 

For ikke at skulle skitsere eksempler på data, processer, systemer og infrastrukturer for hyppigt, 

vil benævnelser som disse falde ind under benævnelsen ”informationsaktiver”. Vi definerer 

således: 

 

1.4.3 ISAE 3402 erklæring 

Det forudsættes, at revisor ikke har adgang til cloudleverandørens it-infrastruktur. Revisionen af 

generelle it-kontroller hos cloudleverandøren vil baseres på en specifik ISAE 3402 erklæring type 

2. Når ISAE 3402 erklæring nævnes i opgaven, forudsættes det, at erklæringen dækker hele 

virksomhedens regnskabsperiode.  

  

Igennem denne afhandling vil ordet "informationsaktiver" være dækkende for 

følgende: 

• Data, databaser, filer, systemer og programmer 
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1.5 Metode 
Afhandlingen har til hensigt, at identificere og analysere de udfordringer cloud computing giver 

anledning til ud fra et virksomheds- og revisionsmæssigt perspektiv i relation til going concern.  

Udarbejdelsen af afhandlingen er foretaget ud fra en eksplorativ og deduktiv metode.  

 

Figur 2 Undersøgelsesprocessen12

Undersøgelsesprocessen er skildret i figur 2 ovenfor. Figuren rummer fire faktorer: 

problemformulering, teori, data og konklusion. Disse faktorer bindes sammen ved hjælp af 

analyse og fortolkning. Det er dertil hensigten, at tilegne mere viden, skildre udfordringer og 

analysere ud fra et teoretisk perspektiv, hvorvidt disse bedst muligt kan håndteres. 

Tilsammen udgør dette undersøgelsesprocessen for denne afhandling. Afhandlingen er ikke 

udarbejdet i en kronologisk rækkefølge. Hvert hovedkapitel er udarbejdet sideløbende med 

hinanden. Dette har vi valgt at gøre, da vi fra afhandlingens begyndelse vidste at der hele tiden 

ville komme nye problemstillinger at forholde sig til, og derved nye overvejelser omkring 

dertilhørende løsningsforslag.  

  

Afhandlingens problemstilling har indvirkning på valget af vores metode. For hvordan skaber vi 

tilstrækkelig evidens til at belyse og erkende den anskuede virkelighed. Den 

                                                           
12 Andersen (2009:23) 
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erkendelsesteoretiske position og ontologiske ståsted, som vi bekender os med, kan betegnes som 

konstruktiv kritisk realisme. 13

Strukturen i afhandlingen er opbygget ved, at første del indeholder en redegørelse af relevante 

teorier. Herefter foretages en analyse og vurdering af hvorledes cloud computing påvirker 

virksomheden og revisors arbejde, og på baggrund af analysens resultater, vil der blive sondret 

over hvilke forbedringsmuligheder, der kan foretages.  

 Det har vi valgt, da vi har haft nogle formodninger om hvordan 

virkeligheden så ud indenfor afhandlingens emne inden vi begyndte undersøgelsesprocessen. Vi 

kan på den baggrund få information igennem vores dataindsamling, som er behandlet i afsnit 

1.5.1-1.5.4, og derefter forholde os personligt til det efterfølgende.   

1.5.1 Dataindsamling 

Indhentede primære data er fremkommet gennem delvis strukturerede interview med kyndige 

indenfor it- eller it-revisionsbranchen.  

Sekundære data er indhentet gennem lovgivning, standarder, artikler, fjernsynsdokumentarer og 

faglitterære bøger om emnet. 

Det delvis strukturerede interview er karakteriseret ved at have en delvis struktureret tilgang til 

interviewet, modsat det åbne interview, hvor der bliver snakket mere løst om emnet. Vi har valgt 

denne interview form, da vi har en generel viden indenfor it-revisionsområdet, men søgte en 

bredere viden. Samtidig kunne vi stille kritiske eller supplerende spørgsmål i forlængelse af 

respondentens besvarelse. Mere omkring anvendelsen af afholdte interviews sker i afsnit 1.5.4. 

1.5.2 Respondenter 

Afhandlingen vil analysere en given situation indenfor brug af cloudløsninger og efterfølgende 

skabe fælles løsningsforslag. Derfor er der mange overvejelser, vi skal have in mente ved valget af 

respondenter, for at få så kvalificerede svar som muligt.  

Det er en forudsætning, at respondenten har mere end almindeligt kendskab til cloudløsninger og 

at respondenten tidligere har revideret eller deltaget i revision af en virksomhed, der benytter sig 

af cloudløsninger.  

Alle respondenter er blevet tilbudt, at deres interview og udtalelser bliver anonymiseret. Dette 

udgangspunkt er valgt for at få de bedste forudsætninger for valide og brugbare data, i kraft af at 

respondenternes udtalelser ikke kan føres tilbage til dem. Ved at tilbyde dette, vil respondenterne 

                                                           
13 Andersen (2009:31) 
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have incitament til at udtale sig kritisk om emnet og sætte spørgsmålstegn ved eventuelle 

lovgivningsmæssige rammer eller standarder som ikke overholdes. 14

Vores endelige valg og antallet af respondenter er valgt ud fra hvad vi har vurderet tilstrækkeligt, 

til at underbygge vores besvarelse af problemformulering. Hermed vil vi være i stand til at drage 

afhandlingens endelige konklusioner og komme med velbegrundede og kvalificerede 

løsningstiltag til virksomhedens ledelse og revisor.  

  

1.5.3 Præsentation af respondenter 

Martin Brogaard Nielsen, administrerende direktør for Revi-IT. Et statsautoriseret 

revisionsselskab, der arbejder med IT-revision, som yder rådgivning beslægtet med dette. 

Peter Lunding Smith, daglig rådgiver og leder af Cloud Innovation Team hos ProActive A/S. 

Derudover er han uddannet jurist og advokat, blogger og forfatter til bogen IT i Skyen.  

Hans Henrik Aa Berthing, er statsautoriseret revisor, partner og stifter af revisionsvirksomheden 

Verifica. Han er specialist indenfor IT revision, IT Governance og risikostyring. Berthing har en 

lang række certificeringer på it-området. Derudover er han medlem af Informatikudvalget ved 

FSR – Danske Revisorer. 

1.5.4 Interview 

Interviewene er bygget op som delvist strukturerede interview. 15 Dette er gjort efter en 

eksplorativ metode for at søge bredere viden indenfor emnet, men også få specificeret nogle 

besvarelser ved at stille supplerende spørgsmål. Ved de delvis strukturerede interviews har vi 

udarbejdet en interviewguide. Denne har været med til at skabe og strukturere interviewet og 

samtidigt til at checke, hvorvidt alle spørgsmål har været belyst. Interviewguiden findes sammen 

med selve interviewene i bilagene bagest i denne afhandling (bilag  1, bilag 2 og bilag 3). 16 

Interviewene vil tage udgangspunkt i en fænomenologisk tilgang.17

                                                           
14 Ingen af vores respondenter har taget imod tilbuddet omkring anonymitet.  

 Dette er valgt af flere årsager. 

Hovedsageligt fordi emnet kan være følsomt, og respondenten ved optagelse måske vil være mere 

tilbøjelig til at tilbageholde sandheden. De oplysninger, der ønskes indenfor området, er 

respondentens egen fortolkning af spørgsmålene.  Besvarelserne er vigtige, da de vil have 

15 Kvale & Brinkmann (2009:44-50) 
16 Interviewguides er vedlagt i hvert interview i bilag 1, 2 og 3. 
17 Kvale & Brinkmann (2009:44-50) 
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betydning for forståelsen og anvendelsesmulighederne af vores data.  

Det er derfor vigtigt, at vi som interviewere bemærker, hvorledes respondenten reagerer i forhold 

til optagelse og anonymitet. Der er ved den delvist strukturerede tilgang til interviews mulighed 

for at stille yderligere spørgsmål. Dette kan være nyttigt, hvis besvarelserne på de forberedte 

spørgsmål ligger op til en uddybende forklaring og præcisering. Derpå sikrer vi en dialog mellem 

os som interviewere og respondenten. 

For at opnå det størst mulige udbytte interviewene er interviewguiden udarbejdet med åbne 

spørgsmål, således at respondenten selv sætter ord på situationen og ordene ikke lægges i 

munden på respondenten. Det har vi set som en nødvendighed, da dette er med til at gøre 

udtalelserne brugbare, samt give en indikation af hvordan de oplever emneområdet. 

For at få de mest valide data, er tilliden mellem respondent og interviewer vigtig. For at øge 

tilliden mellem respondent og interviewer, har vi inden interviewets begyndelse kort præciseret 

overfor respondenten, hvordan interviewet vil foregå. Herunder hvilke elementer vi vil komme 

ind på. Derefter har vi spurgte om vi måtte optage under interview, og endnu engang spurgt om 

hvorvidt respondenten vil forholde sig anonym i denne afhandling.   

Efter interviewenes afslutning har vi valgt at transskribere lydgrundlaget. Dette har vi valgt for at 

gøre det mere analyserbart, da varigheden af det samlede datagrundlag nemt kan gøre at vi mister 

overblikket og overskueligheden. Interviewene er aktivt anvendt i afhandlingen til at understøtte 

og belyse problemstillinger og tilvirke til løsningsforslag. 

1.5.5 Kildekritik 

I denne afhandling har vi inddraget flere forskellige former for kilder. Kildernes egnethed er 

blevet overvejet inden inddragelse. Dette er gjort med det formål, at højne validiteten af 

afhandlingens dragne konklusioner, og for at få en høj grad af pålidelighed i vores besvarelser af 

problemformuleringen.18

Ud fra en vurdering af egnethed har vi besluttet, hvorvidt kilden kan inddrages. Her har vi 

overvejet, hvem kilden er udarbejdet af, hvor den første gang er publiceret og hvem den 

henvender sig til.  

Den indsamlede sekundære litteratur er ud fra en kildekritisk tilgang blevet vurderet, og på den 

baggrund er det besluttet, hvorvidt litteraturen findes egnet for afhandlingens udarbejdelse. 

 

                                                           
18 Andersen (2009:83) 
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Der er blevet inddraget de, af FSR – Danske Revisorer (FSR), oversatte Internationale 

revisionsstandarder (ISA'er), som er udgivet af FSR og godkendt af International Federation of 

Accountants (IFAC).  

Anvendelsen af disse standarder og anvendt dansk lovgivning vurderes ikke, at have væsentlig 

indvirkning på analysen og de deraf afledte konklusioner.  

De indhentede interviews er forbundet med en hvis grad af usikkerhed, idet de er indhentet med 

belæg om mangler i risikovurderingen og revisionen. Dele af branchen er helt udeladt, idet vi har 

antaget, at den finansielle revisor og ledelsen, som udgangspunkt, ikke vil tilkendegive valgte 

emne som en mulig mangel. Dette sker på baggrund af, at en tilkendegivelse af en mangel, 

samtidig vil være at gå på kompromis med overholdelse af de internationale revisionsstandarder 

for revisor og dermed deres rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. For virksomhedens 

ledelse vil dette være en indrømmelse af manglende overholdelse af dansk lovgivning.  

De udvalgte respondenter er repræsenteret af personer med kendskab til revisionen af 

cloudløsninger. Vi er bevidste om at tre respondenter kun repræsenterer en lille delmængde af 

branchen. Den indsamlede primærdata kan i den sammenhæng ikke findes tilstrækkelig til at 

angive et fuldstændigt billede, hvorfor konklusioner på baggrund af interviewene ikke vil være 

repræsentativ. Udtalelserne fra respondenterne kan derfor kun anses som et tilnærmelsesvist 

billede af virkeligheden. I forbindelse med indhentning af interviews kontaktede vi FSR – Danske 

Revisorer’s informatikudvalg og fik en kontakt derigennem, da vi gerne ville have udtalelser på 

vegne af branchen. Udtalelserne fra vores respondent fra FSR – Danske Revisorer kan derfor ses i 

sammenhæng til branchens holdning, men vi er bevidste om at hans udtalelser vil også skildre 

hans subjektive holdning til emnet. 

Dertil kommer, at respondenternes holdninger på flere områder var tilnærmelsesvist 

enstemmige, hvorfor vi vurderer at udtalelserne ikke nødvendigvis havde været anderledes med 

et større antal respondenter. 

I det følgende kapitel redegøres og fortolkes der på udvalgte rammer til at uddybe det rammerne 

for afhandlingens problemfelt.  
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2 Teori - Lovgivning, frameworks og revisionsstandarder 
I dette kapitel redegøres for omkringliggende rammer på området. Kapitlet vil blive inddelt i to 

afsnit, hvor afsnit 2.1-2.3 vil omhandle hvad der er af relevant lovgivning, god skik og frameworks 

til risikohåndtering som vedrører virksomheden. Afsnit 2.4 vil omhandle teori, der knytter sig til 

revisionen, herunder lovgivning og standarder. 

Afsnittene vil ikke være udtømmende, men vil fremhæve de mest centrale områder fra lovgivning 

og standarder i forhold til virksomheden og revisor.  

Formålet med kapitlet er, at give læser forståelse for de antagelser og fortolkninger der foretages 

af teori, standarder og frameworks i forbindelse med afhandlingen.  

2.1  Virksomheden 
I det følgende redegøres og fortolkes områder, som knytter sig til virksomheden. Af figur 2 

fremgår en række lovgivningsmæssige krav som virksomheden skal overholde. 

Vi har i denne afhandling valgt at indkredse os om virksomhedsledelsens overholdelse af nogle 

specifikke områder i årsregnskabsloven og selskabsloven, jf. afgrænsning.   

 

 

Figur 3 Lovgivningsmæssige rammer for virksomheden - Egen tilvirkning 
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2.1.1  Årsregnskabsloven 

Årsregnskabsloven stiller følgende krav til virksomheden omkring udarbejdelse af årsregnskab, 

samt at lade det revidere.  

Virksomheder har: ”(…) pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller 

D, skal lade sit og et eventuelt koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer”, jf. ÅRL § 135 stk. 

1.  

De grundlæggende krav til virksomhedens udarbejdelse af årsrapporten har hjemmel i ÅRL §§ 11-

16. Efter ÅRL skal årsregnskabet give et retvisende billede af virksomhedens- og hvis der er 

udarbejdet koncernregnskab – koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt 

resultat. 

Af ÅRL fremgår forudsætningen om going concern – at virksomhedens aflæggelse af regnskab skal 

ske under forudsætning om fortsat drift. Her fremgår det, at: 

”Driften af en aktivitet formodes at fortsætte, medmindre den ikke skal eller ikke antages at kunne 

fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling tilpasses 

med denne afvikling.” - jf. ÅRL § 13, stk. 1, litra 4 

 

Virksomhedens drift, er i afhandlingen, afhængig af deres informationsaktivers tilgængelighed, 

herunder adgang til services og infrastruktur hos cloudleverandøren. Det vil sige at, såfremt data 

opbevares hos, eller programmer styres fra cloudleverandøren, har det en indvirkning på 

virksomhedens fortsatte drift. 

Såfremt det viser sig, at der kan være usikkerheder om virksomhedens going concern, skal disse 

forhold nævnes. Dette sker som en noteoplysning i årsregnskabet, hvori der gives et retvisende 

billede af virksomhedens øjeblikkelige økonomiske situation jf. ÅRL § 11. Ligeledes skal oplyses 

hvis der er sket væsentlige ændringer i bl.a. virksomhedens drift, som har påvirket indeværende 

regnskabsår, eller som vil påvirke kommende regnskabsår. Det vil dog bero på en konkret 

vurdering, om ændringerne anses for væsentlige. 
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2.1.2 Selskabsloven 

Selskabsloven (SEL) er gældende for alle kapitalselskaber. Af selskabslovens kapitel 7 fremgår 

kravene til henholdsvis virksomhedens direktion og bestyrelse. Disse krav kan suppleres med 

anbefalingerne for God Selskabsledelse udsendt af Komitéen for God Selskabsledelse. 

Disse anbefalinger er rettet mod danske selskaber, og supplerer de selskabs- og børsretlige regler 

for virksomheder, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked.  

Dette begrænser dog ikke øvrige virksomheder i at følge dem, da dele af anbefalingerne kan virke 

som en inspirationskilde for andre virksomheder.  

Anbefalingerne er en såkaldt ”soft law”, som modsat ”hard law”, beskriver en minimumsstandard 

til virksomhederne, der sætter rammer for deres handlemåde til at overholde lovgivningen. Soft 

law er en best practice, som der i princippet ikke er krav om at efterleve. Soft law gør sig i denne 

sammenhæng relevant i forhold til det interne kontrolmiljø i virksomheder. Det anbefales at 

ledelsen deltager aktivt i risikostyringen og udarbejdelsen af det interne kontrolmiljø.19

 

  

Af SEL § 115 fremgår reglerne om hvilke opgaver, der pålægges bestyrelsen i kapitalselskaber. 

Det er bestyrelsens opgave at varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, samt 

at sikre en forsvarlig organisering af selskabets ledelse, ligesom det er deres ansvar at påse, at 

bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en, efter selskabets forhold, tilfredsstillende 

og behørig måde. 

Det er bestyrelsen, der er ansvarlige for det overordnede kontrolmiljø og for at tage stilling til, om 

der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og implementering af interne kontroller.  

Disse krav underbygges også via Komitéen for God Selskabsledelses anbefalinger. I anbefalingerne 

beskrives, at det er bestyrelsens opgave at ansætte en kompetent direktion og fastlægge 

arbejdsfordelingen mellem dem og direktionen.20

Virksomhedens direktion er ansvarlig for at varetage den daglige drift efter anvisning fra 

selskabets bestyrelse jf. SEL § 117. Begrebet ”den daglige drift” betyder, at beslutninger af 

  

                                                           
19 Komitéen for God Selskabsledelse (2013:24) 
20 Komitéen for god Selskabsledelse (2013:12) 



 Brug af cloudløsninger med fokus på going concern - Ledelsens og revisors tilgang 

 21.02.2014 

Side 21 af 122 

 

usædvanlig karakter eller med stor betydning for virksomheden skal forelægges bestyrelsen. 

Beslutninger som disse foretages kun med bestyrelsens accept. Det er en selvfølge, at dette 

varierer efter hvilken virksomhed der berøres.21

For at få de bedste forudsætninger for skabe mest mulig værdi for virksomheden understreger 

Komitéen for god selskabsledelse at bestyrelsen opstiller nogle klare retningslinjer for 

direktionens arbejde, samt opsætter specifikke mål, som direktionen forstår og kan arbejde hen 

imod. Forudsætningen for at opfylde selskabets strategiske mål er, at bestyrelsen ansætter en 

kompetent direktion og fastlægger arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen.

  

22 Det 

anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling til selskabets overordnede strategi 

med henblik på at sikre værdiskabelsen i selskabet. Ligeledes bør bestyrelsen årligt gennemgå og 

godkende retningslinjer for direktionen, og herunder fastlægge krav til direktionens rettidige, 

præcise og tilstrækkelige rapportering til bestyrelsen.23  Direktionen bør løbende identificere de 

væsentligste risici og rapportere til bestyrelsen om udviklingen for de væsentligste risikoområder 

og om eventuelle handlingsplaner.24

Komitéen anbefaler, i forhold til selskabers effektive risikostyring, at bestyrelsen tager særlig 

stilling til de væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici i ledelsesberetningen. Og 

derudover risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, samt for risikostyringen i virksomheden 

generelt.

  

25

2.2 Anden relevant lovgivning 

  

I det ovenstående afsnit er der redegjort for overordnede lovgivningsmæssige rammer i 

afhandlingen, der knytter sig direkte til virksomhedens ledelse.  

Dette afsnit vil afdække lovgivning, der vil blive inddraget til at underbygge områder i 

afhandlingen. Hensigten er hermed, at skabe overblik over særlig problematiske områder ift. 

overholdelse af persondataloven og bogføringsloven ved brug af cloud løsninger. 

                                                           
21 Bunch & Rosenberg (2010) 
22 Komitéen for god Selskabsledelse (2013:12) 
23 Komitéen for god Selskabsledelse (2013:13) 
24 Komitéen for god Selskabsledelse (2013:24) 
25 Komitéen for god Selskabsledelse (2013:24) 
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2.2.1 Bogføringsloven  

Teori i forlængelse ved brug af cloud computing er overholdelse af bogføringsloven. Ifølge 

bogføringslovens § 10 stk. 1 skal regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis i 5 år fra 

udgangen af det regnskabsår materialet indgår. Virksomheden skal til enhver tid kunne fremfinde 

materialet på egen vis. Derudover skal virksomheder i udgangspunktet opbevare 

regnskabsmateriale inden for landets grænser, jf. BL § 12, stk. 1. Dog kan virksomheden opbevare 

data i udlandet i den indeværende og forrige måned såfremt de opfylder kravene i BL §12 stk. 2-5.  

Ifølge bogføringslovens § 3 anses følgende som regnskabsmateriale:  

1) ”registreringer, herunder transaktionssporet, jf. § 4, stk. 1,  

2) eventuelle beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, jf. 

§ 14, stk. 2,  

3) eventuelle beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret 

regnskabsmateriale, jf. § 14, stk. 3,  

4) bilag og anden dokumentation, jf. § 5,  

5) oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, jf. § 4, stk. 2,  

6) regnskaber, som kræves udarbejdet i henhold til lovgivning, og  

7) eventuelle revisionsprotokoller.  

Stk. 2. Medmindre andet fremgår af lovgivningen i øvrigt, omfatter et regnskab, jf. stk. 1, nr. 6,  

også eventuelle årsberetninger og lignende, der er knyttet til regnskabet."  

Jævnfør vores afgrænsning i  ligger fokus i afhandlingen ikke på behandling af bogføringsloven.  

Ovenstående er medtaget da behandling af regnskabsmateriale i forbindelse med cloud 

computing vil blive inddraget gennem afhandlingen, hvor dette anses for relevant.  

2.3 Standarder og frameworks 
De følgende afsnit vil specificere en række standarder og frameworks som virksomhedens ledelse 

med fordel kan gøre brug af i styringen af deres it-governance og risikostyring.  

2.3.1 God it-skik 

God it-skik er ikke stadfæstet i lovgivningen. Lovgivningen overtrædes dermed nødvendigvis ikke, 

såfremt anbefalingerne ikke efterleves.  

Ved at benytte anbefalingerne for God it-skik, vil virksomhedens ledelse mere effektivt kunne 
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styre sin it-anvendelse. God it-skik forudsætter bevidsthed i hele organisationen om it-

muligheder, afhængigheden af it, risici og ansvar forbundet med it26

God it-skik omfatter installationer, anvendte systemer og programmel, ligesom den omfatter hele 

it-organisationen og dets brugere.

.  

27

God it-skik tager sit udgangspunkt i virksomhedens afhængighed af it, samt hvilke risici der måtte 

være forbundet med anvendelsen. Det beskrives i God it-skik at selve stillingtagen til it-politik og 

en behørig organisering af it-anvendelsen er de essentielle.  

  

God it-skik indebærer følgende 7 hovedpunkter: 

1. 

2. 

"Udvikling og opretholdelse af it-anvendelsen inddrager relevante parter i en samlet, 

veltilrettelagt organisatorisk proces med virksomhedens forretningsstrategi som 

målsætning. 

3. 

Rollerne vedrørende it-anvendelsen, herunder ansvar og arbejdsopgaver, er omhyggeligt 

opdelt for at sikre, at der er en rimelig og effektiv indbyrdes balance mellem opgaver, 

ressourcer, råderum og kontrol i overensstemmelse med virksomhedens behov. 

4. 

Beslutninger træffes på en formaliseret måde, og at såvel beslutninger som systemer og 

procedurer dokumenteres, kommunikeres og følges. 

5. 

De involverede personer har en positiv, ansvarsbevidst og disciplineret holdning til it-

mulighederne som vitale redskaber for virksomheden. 

6. 

Medarbejdere bliver tilstrækkeligt uddannet, instrueret og trænet i de opgaver, de skal 

udføre. 

7. 

Tilrettelæggelsen af it-anvendelsen indeholder effektive sikkerhedsforanstaltninger og 

beredskab i overensstemmelse med virksomhedens behov. 

Der er fastlagt rammer, der sikrer effektiv tilpasning til ændrede forudsætninger.” 28

Alle ovenstående områder er delelementer, som virksomheden skal have med i sine overvejelser, 

når de foretager en risikovurdering af virksomhedens it ifølge god it-skik.  

 

                                                           
26 Dansk IT (2011) 
27 Heilbuth & Tjaghvad (2008:29-30) 
28 Heilbuth & Tjaghvad (2008:29-30) 
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2.3.2 COSO Enterprise Risk Management 

Committe of Sponsoring Organizations (COSO) er oprindeligt et joint venture mellem fem større 

organisationer i den private sektor i USA, som i 1985 skabte initiativet bag COSO.  

Enterprise Risk Management bliver af COSO defineret som følgende: 

”Enterprise risk management er en proces, som en virksomheds bestyrelse, ledelse og andet 

personale bruger til at udvikle strategier på tværs af virksomheden og identificere potentielle 

begivenheder, som kan have indflydelse på virksomheden. Virksomheder anvender enterprise risk 

management til at håndtere risikoappetit og til på en fornuftig måde at forsikre, at virksomhedens 

mål bliver opfyldt.” 29

Ved begivenheder i denne sammenhæng er der både tale om en begivenhed, der kan have positiv 

og negativ indvirkning på værdiskabelsen.  

 

COSO ERM er inddraget i denne afhandling da dette anses som et anerkendt framework. 

Opbygning af anskuelsen for interne kontroller i de internationale revisionsstandarder er 

opbygget omkring det oprindelige COSO framework, jf. ISA 315 A51: 

• "Kontrolmiljøet 

• Virksomhedens risikovurderingsproces 

• Informationssystemet, herunder de tilhørende forretningsprocesser, der er relevante for 

regnskabsaflæggelse og kommunikation 

• Kontrolaktiviteter, og 

• Overvågning af kontroller."  

Vi har i denne afhandling valgt at benytte COSO ERM, da denne medtager flere elementer som er 

relevant i cloud computing sammenhæng. Herunder:  

• Identificering af begivenheder 

• Risikovurdering 

• Risikoreaktion.  

 

 

                                                           
29 COSO (2004:2) 



 Brug af cloudløsninger med fokus på going concern - Ledelsens og revisors tilgang 

 21.02.2014 

Side 25 af 122 

 

Grundlæggende antagelser i COSO ERM 

COSO’s ERM framework bygger på en antagelse om, at enhver virksomhed har til formål at tilføre 

virksomhedens interessenter og investorer værdi.  

Uanset branche, vil virksomheder have nogle former for usikkerheder i forbindelse med driften. 

Usikkerheder består både af risici og muligheder. Begge har potentiale til at svække eller forøge 

virksomhedens værdiskabelse. 

Ud fra styring og analyse af disse usikkerheder, vil der være en potentiel mulighed for 

virksomheden, til at påvirke værdiskabelsen i en positiv retning.  

Hensigten med COSO ERM at:  

• skabe sammenhæng mellem risikoappetit og strategi 

• understøtte beslutninger vedrørende risikoreaktion 

• reducere operationelle overraskelser og tab 

• identificere og håndtere mangesidige og tværorganisatoriske risici 

• gribe mulighederne 

• forbedre spredning af kapital (ved at tilegne sig risikoinformation kan ledelsen udnytte 

dette på en proaktiv måde). 30

 

 

COSO Kuben 

Selve ERM frameworket er bygget op omkring en kube, kaldet COSO kuben. Denne kube består af 

nogle dimensioner; 

1. Objekt, som kan beskrives som de krav virksomheden og dens omverden stiller til 

virksomheden og dens ledelse. 

2. Det interne kontrolmiljø, som er inddelt i otte underkomponenter, som vil blive yderligere 

specificeret nedenfor. 

3. Hvilken forretnings- enhed eller aktivitet der er tale om, samt i hvilken del af 

virksomhedens datterselskaber, afdelinger eller processer? 

COSO CUBEN udgøres af otte elementer, som udgør processen i styringen af risici. Nedenfor i figur 

4 afbildes COSO’s ERM framework, samt en oplistning af hvad kubens otte elementer udgøres af.  

                                                           
30 COSO (2004:4) 
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Figur 4 COSO Enterprise Risk Management Cube31

Kuben viser en opdeling af områder i en virksomheds risikostyring.  Områderne opdeles i mål, 

processer og niveauer.

 

32

De otte komponenter i ledelsens risikovurderingsproces udgøres af:

  

Det interne miljø 

Det interne kontrolmiljø favner bredt og udgøres af hele organisationen. Det er en filosofi for en 

fælles kultur i virksomheden, som udgøres af medarbejdernes holdning, opfattelse og forståelse af 

virksomheden og det risikobillede den befinder sig i. Dette har stor påvirkning på hvordan 

medarbejderne identificerer og håndterer risici.  Det interne kontrolmiljø er fundamentet til risk 

management, det skaber en struktur, etisk adfærd og dermed en mere strømlinet proces.

  

 33

Målsætning 

Ledelsen skal klart definere en målsætning. Før målsætningen er fastlagt kan ledelsen, igennem 

deres risikoanalyse, ikke identificere begivenheder, som kan have indvirkning på de fastsatte mål.  

 

Målet med dette element er, at ledelsen kan opstille målsætninger, som støtter virksomhedens 

mission og at de ligeledes er i overensstemmelse med virksomhedens risikoprofil. 34

                                                           
31 COSO (2004:5) 

 

32 COSO (2004:6) 
33 COSO (2004:6) 
34 COSO (2004:5) 
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Identificering af begivenheder 

Interne, såvel som eksterne begivenheder skal identificeres, såfremt disse har indvirkning på den 

opstillede målsætning. Risici kan, hvis ikke identificeret, have en negativ påvirkning på 

virksomhedens bestræbelser på, at tilføre virksomhedens interessenter værdi. Identificerede 

muligheder ledes tilbage til virksomhedens strategi og opstilling af mål. 

Risikovurdering  

Virksomheden kan ud fra de identificerede risici vurdere, hvorvidt begivenhederne kan have 

indflydelse på opfyldelsen af målsætningen. Her er det ledelsens opgave, at vurdere risici overfor 

virksomhedens risikoprofil.  Sandsynligheden er en vurdering ud fra begivenheder som har 

indtruffet, eller ud fra et objektivt skøn. 

Risikoreaktion 

Dette element beskriver, hvordan ledelsen bør håndtere risici. Ledelsen skal opsætte en politik, 

som beskriver hvordan virksomheden skal reagere på risici. Den opsatte risikostyringspolitik skal 

fungere som en guideline til hvordan virksomheden og dets ledelse skal agere i bestemte 

situationer. Ledelsen kan enten vælge at undgå, reducere eller acceptere identificerede risici.  

Kontrolaktiviteter 

Virksomheden bør have udarbejdet og iværksat politikker og procedurer for at sikre en effektiv 

reaktion på risici.  

Effektiviteten af kontrolaktiviteterne afhænger af, at de er hensigtsmæssige og implementeret 

igennem hele organisationen. Kontrolaktiviteterne er en del af virksomhedens fundament til at 

sikre opfyldelse af virksomhedens målsætning. 

Kontrolaktiviteter er hermed en individuel disciplin fra virksomhed til virksomhed.  Opsætningen 

af kontrolaktiviteter er et bindeled mellem virksomhedens målsætning og risikoappetit.35

Information og kommunikation 

Ved effektiv styring af risici er information og kommunikation en nødvendighed i relation til at 

kunne identificere, vurdere og reagere på risici, som kan påvirke virksomhedens opfyldelse af 

målsætningen.   

 

Den relevante information skal blive identificeret, kortlagt og rettidigt kommunikeret ud på en 

hensigtsmæssig og forståelig måde, imellem virksomhedsniveauer på tværs af organisationen. En 

                                                           
35 COSO (2004:5) 
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effektiv kommunikation skal ske på tværs af virksomheden og dets afdelinger. Dette sker uanset 

om kommunikationsflowet går op eller ned i organisationen36

Information og kommunikation er vigtige set i forhold til virksomhedens evne til at opnå sin 

målsætning.  Virksomhedens medarbejdere kan, via god information og effektiv kommunikation, 

blive bekendt med fastlagte procedurer og politikker. Dermed kan medarbejderne hurtigere 

tilpasse ændrede situationer og dermed hurtigere udøve deres rolle og ansvar.

.  

37

Overvågning 

Risikostyring er en kontinuerlig proces og bør derfor overvåges. Løbende vil kontrollernes 

tilstedeværelse og kvalitet skulle vurderes og evalueres af ledelsen. Ved overvågning kan der være 

tale om en enkeltstående evaluering på nogle fastsatte tidspunkter, eller der kan være tale om en 

løbende overvågning som er inkorporeret i virksomhedens driftsaktiviteter. Dette skal være 

medvirkende til at fejl i virksomhedens kontroller identificeres og håndteres af virksomhedens 

ledelse.

 

 38

Bedømmelse af, hvor effektivt en organisations risikostyring fungerer, bygger på en vurdering af 

hvorvidt de otte komponenter er til stede og fungerer effektivt. Disse virker således som 

virksomhedens kriterier for effektiv risikostyring og skal være afstemt med organisationens 

overordnede risikovillighed. 

 

2.4 Rammer for revisor 
Dette afsnit vil redegøre for lovgivning og standarder, der relaterer sig til revision af generelle it-

kontroller og revisors ansvar i forbindelse going koncern forudsætningen, for virksomheder der 

benytter sig af cloud computing.  

2.4.1 Revisorlovens § 16 

”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2. Revisor 

skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og 

hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal 

                                                           
36 COSO (2004:5) 
37 Davidsen (2008:219) 
38 Davidsen (2008:220) 
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udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og 

fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne.”39

Revisor skal ved revisionen af årsrapporter overholde revisorloven (RL). Af RL § 16 er det 

specificeret, at revisor skal revidere i overensstemmelse med god revisorskik. God revisorskik 

defineres som, at revisor reviderer efter de internationale standarder, benytter sig af almindelig 

anerkendte fremgangsmåder, ikke handler i ond tro eller mod de åbenlyse forventninger til 

revisor.

 

40

2.4.2 Offentlighedens tillidsrepræsentant  

  

Revisor skal agere som offentlighedens tillidsrepræsentant.41

Ved revisions- og erklæringsopgaver er det vigtigt, at revisor tager højde for at offentligheden er 

modtageren. Med offentligheden menes alle interessenter, både interne og eksterne. Dette 

betyder, at revisor i sin revisionspåtegning skal tilgodese offentlighedens interesse, på trods af det 

ikke nødvendigvis er i virksomhedens interesse. I de tilfælde hvor offentligheden ikke er 

modtageren, vil revisor ikke være afhængig af at have dette med i sin tilgang til revisionen.

  Dette skal sikre, at årsrapporten 

ikke vil indeholde væsentlig fejlinformation. Ved at leve op til en række krav som samlet beskrives 

som god revisionsskik, kan revisor bevare tilliden til interessenter under revisionen.  

42

Revisor er i sin revision underlagt tavshedspligt fra virksomhedens side. Dette bevirker, at der 

kan opstå gråzoner, da revisor samtidig er forpligtet til at oplyse visse ting. Det er i disse 

situationer, at revisor skal udvise den fornødne integritet. Herved forstås at revisor ikke må lade 

sig påvirke, men varetager offentlighedens interesser bedst muligt.

 

43 Ud fra den uddannelse og 

sagkundskab revisor har, skal vedkommende altid agere professionelt.44

Ved revision af virksomheder der benytter af cloudløsninger, vil revisor være nødsaget til at 

foretage yderligere handlinger i tilfælde af, at revisor ønsker at basere sig på interne kontroller, 

som ligger hos cloudleverandøren. Dette vil blive analyseret i afhandlingens kapitel 5. Revisor kan 

 

                                                           
39 RL § 16 stk. 1. 
40 Langsted et al. (2009:183)  
41 RL §16 stk. 1 
42 Langsted et al. (2009:174-175) 
43 Langsted et al. (2009:177) 
44 Langsted et al. (2009:176) 
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ikke umiddelbart selv få adgang til cloudleverandørens it-infrastruktur. I denne situation kan 

revisor være nødsaget til at indhente erklæringer fra  tredjepart for at leve op til god revisionsskik 

og dermed agere i offentlighedens interesse. 

2.5 God revisionsskik  
God revisionsskik er på trods af at være nedfældet i lovgivningen et separat dokument. Ifølge 

lovgivningen må god revisionsskik ikke tilsidesættes. I og med at god revisionsskik er skrevet som 

et separat dokument, kan lovkravene fastholdes over længere perioder.  

Den gode revisionsskik er defineret som den adfærd offentligheden kan forvente, at omhyggelige 

og fagligt kompetente revisorer vil udvise ved overholdelse af de faglige og etiske krav der kræves 

i lovgivningen. Hermed er det et udtryk for, at der skal være kvalitet i det udførte 

revisionsarbejde.45

Nøjagtighed  

Nøjagtighed henviser til at revisor i sin udførelse af revisionen skal benytte og tage hele sin faglige 

uddannelse i betragtning, samt den erfaring revisor har opnået gennem sin karriere. Der er ikke 

fastsat juridisk bestemte fremgangsmåder. Dette er med til at sikre at revisionen bliver effektivt 

og habilt udført i forhold til den specifikke opgave. Under planlægningen og udførelsen, skal 

revisor tage højde for, at revisionsrisikoen reduceres til et acceptabelt niveau, hvilket skal ske på 

bagrund af et fastsat væsentlighedsniveau. Væsentlighedsniveauet og den relative risiko 

forbundet med de regnskabsmæssige poster afgør hvor revisors fokus i særdeleshed skal 

placeres.

 

46

Hurtighed  

Det er et krav at revisor skal udvise hurtighed i sin revision.  På trods af dette er der ikke fastsat 

nogen bestemt tidsgrænse, da revisionsopgaver varierer meget på tværs af virksomheder og 

brancher. Der er derimod pligt til at revisor sikrer, at der er balance mellem det honorar 

virksomheden betaler og udførelsen af opgaverne. Denne balance er med til at sikre at revisor 

udfører den mest effektive revision.  Ligeledes må revisor ikke gå på kompromis med honoraret 

for at foretage en fyldestgørende revision. 

 

                                                           
45 Langsted et al. (2009:187) 
46 Langsted et al. (2009:191-192) 
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Integritet  

Revisor skal være ærlig og redelig overfor sine forretningsforbindelser. Dette indebærer at 

revisor, uanset sympati eller antipati overfor sin klient skal behandle opgaver ens. I tilfælde, hvor 

revisor ikke kan se bort fra sine personlige holdninger, bør revisor ikke revidere den pågældende 

klient. Revisor skal som udgangspunkt kunne revidere alle klienter, på nær i de tilfælde hvor 

klienten udfører åbenlyse kriminelle aktiviteter. Det er essentielt for markedet, at revisor ikke 

fravælger virksomheder af uetiske årsager, da dette ikke vil være i offentlighedens interesse.47

Objektivitet  

Revisor skal som offentlighedens tillidsrepræsentant, ikke have forudindtagede holdninger, have 

interessekonflikter eller være under utilbørlig påvirkning af andre, da dette kan undertrykke den 

professionelle dømmekraft.

 

 48

Fortrolighed  

Fortrolighed indebærer at revisor til hver en tid skal overholde sin tavshedspligt overfor klienten. 

Eksempelvis må revisor ikke informere en tredjepart om klientens going concern problemer uden 

forudgående tilladelse, eller medmindre en juridisk oplysningspligt kræver det.

 For at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved revisors udførte 

arbejde, er det essentielt at revisor kan agere objektivt.   

49

Professionel adfærd  

Revisor skal overholde lovgivning samt anden regulering. Det er et krav, at revisor ikke udviser 

adfærd, der kan skade revisionsprofessionen.  Af revisorloven fremgår, at statsautoriseret 

revisors godkendelse kan nægtes eller frakendes i sådanne tilfælde.

  

50

Professionel kompetence  

Det er revisors pligt at vedligeholde og tilegne sig ny faglig viden og færdigheder, som er 

nødvendigt for, at revisor kan udføre en professionel og kvalificeret ydelse. Revisor skal i sin 

revision overholde lovgivningen, revisionsstandarder, gældende metoder og agere i 

overensstemmelse med god revisionsskik.  

 

                                                           
47 Langsted et al. (2009:195) 
48 Langsted et al. (2009:195) 
49 Langsted et al. (2009:195) 
50 Langsted et al. (2009:195) 
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Fornøden omhu 

Fornøden omhu involverer en systematisk, grundig og planmæssig efterprøvning af materialet. 

Det er derfor obligatorisk at udarbejde en revisionsplan. Dertil er det fundamentalt, at revisor 

forholder sig kritisk til virksomhedens regnskabsmateriale og undersøger det så grundigt, at 

revisor kan danne sin egen overbevisning.51

2.6 ISA 315  

 

Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation igennem forståelse af 

virksomheden og dens omgivelser 

I dette afsnit vil der blive redegjort for relevante krav i revisionsstandarden ISA 315, der knytter 

sig direkte og indirekte til revisor ved revision af virksomheder, der benytter sig af 

cloudløsninger.  

ISA 315 omhandler overordnet jf. afsnit 1: ” Denne ISA omhandler revisors ansvar for at identificere 

og vurdere risici for væsentlig fejlinformation i regnskaber igennem forståelse af virksomheden og 

dens omgivelser, herunder virksomhedens interne kontrol."52

Der skelnes i ISA 315 mellem interne og eksterne risici som revisor skal opnå forståelse for. De 

interne forhold er de forhold virksomheden har direkte indvirkning på. Herunder interne 

kontroller, virksomhedens medarbejdere, strategi, informationssystemer osv. Eksterne forhold er 

lovgivning, branchen, konkurrenter, leverandører, den økonomiske situation i samfundet og 

katastrofer.   

 

Når virksomheden benytter sig af cloudløsninger må revisor både tage stilling til de eksterne og 

interne forhold, der kan have væsentlig indvirkning på virksomhedens regnskabsaflæggelse. 

Kravene til revisor i forhold til identifikation og vurdering af risici forbundet med virksomhedens 

it-anvendelse, er den samme, uanset om virksomhedens informationssystemer ligger in house 

eller out house.  

Når f.eks. virksomhedens afhængighed af adgang til deres informationsaktiver kan have væsentlig 

indvirkning på regnskabsaflæggelsen, vil revisors arbejde hermed være afgørende for at opnå et 

stærkt revisionsbevis. I og med at informationssystemet er outsourcet vil virksomheden kun have 

                                                           
51 Langsted et al. (2009:196) 
52 ISA 315, dansk oversættelse, afsnit 1 
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direkte indvirkning på informationssystemet gennem kontrakter med cloudleverandøren. Da 

virksomheden, som udgangspunkt, ikke har direkte adgang til placeringen af deres 

informationsaktiver vil revisor formentlig heller ikke have adgang. Dette medfører at 

informationssystemet ud over at være et internt forhold også er et eksternt forhold som skal 

medtages.  

Det kan for revisor blive en større udfordring at opfylde de direkte krav, der er opstillet i ISA 315 

til de risici, der vil opstå i kraft af virksomhedens brug af cloud computing. Det fremgår direkte af 

ISA 315, at: ”ved forståelsen af virksomhedens kontrolaktiviteter skal revisor opnå en forståelse af, 

hvordan virksomheden har reageret på it-relaterede risici."53

Når virksomheden har hele eller vigtige dele af deres informationsaktiver placeret hos en 

cloudleverandør, vil virksomheden i de fleste tilfælde ikke have adgang til at påse hvorvidt 

cloudleverandøren reagerer på flere af de it-relaterede risici. Da det samme vil gælde for revisor, 

alt efter hvilken aftale virksomheden har med cloudleverandøren, vil revisors tilgang ændres.  

  

Udfordringen består i, at revisor skal opnå og besidde en dybere forståelse af risici ved brugen af 

cloudløsninger, før revisor kan vurdere virksomhedens reaktion på de it-relaterede risici.  

Afsnit A56 I ISA 315 redegør for en række eksempler på it-relaterede risici, for en virksomheds 

interne kontroller, hvorfor dette er relevant i sammenhæng med cloudløsninger:  

• ”Tillid til systemer eller programmer, som behandler data unøjagtigt, behandler unøjagtige 

data eller begge dele 

• Uautoriseret adgang til data, som kan medføre ødelæggelse af data eller ugyldige ændringer 

af data, herunder bogføring af ikke godkendte eller ikke eksisterende transaktioner eller 

unøjagtig bogføring af transaktioner. Særlige risici kan opstå, når mange brugere har adgang 

til en fælles database 

• Muligheden for, at it-medarbejdere får adgangsrettigheder, der går ud over dem, som er 

nødvendige for udførelsen af deres opgaver, og derved nedbryder funktionsadskillelsen 

• Uautoriserede ændringer af data i stamfiler 

• Uautoriserede ændringer af systemer eller programmer 

• Undladelse af at foretage de nødvendige ændringer af systemer eller programmer 

• Upassende manuel indgriben 

                                                           
53 ISA 315, dansk oversættelse, afsnit 21 
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• Muligt tab af data eller manglende mulighed for at få adgang til data."54

Samtlige eksempler på risici kan være øget for en virksomhed, der har valgt at outsource vigtige 

informationsaktiver til en cloudleverandør. Disse it-relaterede risici vil blive behandlet i kapitel 4.  

 

Afsnit A96 definerer generelle it-kontroller som:  

”Generelle it-kontroller er politikker og procedurer, der vedrører mange applikationer og 

understøtter, at applikationskontrollerne fungerer effektivt.” 

Områderne i de generelle it-kontroller deles i ISA 315 op i følgende områder:  

• ”Drift af datacentre og netværk  

• Anskaffelse, ændring og vedligeholdelse af systemsoftware  

• Programændring  

• Adgangssikkerhed  

• Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af applikationssystemer.” 55

Muligheden for at identificere og vurdere risici for væsentlige forhold, der kan have indvirkning 

på regnskabsaflæggelsen vil være afhængig af udformningen af den kontrakt virksomheden har 

med deres cloudleverandør. Tilgangen til revisionen af generelle it-kontroller kan blive ændret for 

revisor, da adgang til at undersøge, hvorvidt virksomhedens kontrolforanstaltninger fungerer 

effektivt ikke vil være den samme.  

 

Kravet til revisor om overholdelse af ISA 315, i forhold til virksomhedens informationssystemer, 

kan blive påvirket ved virksomhedens brug af cloudløsninger. Som redegjort skal revisor opnå 

overbevisning om, at der er implementeret fornødne interne kontroller i relation til it-relaterede 

risici. Revisors opnåelse af overbevisning skal være den samme, uanset om virksomhedens 

informationssystemer er placeret in- eller out house.  

  

                                                           
54 ISA 315, dansk oversættelse, afsnit 56 
55 ISA 315, dansk oversættelse, afsnit 96 
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2.6.1 ISA 402 

Revisionsmæssige overvejelser vedrørende en virksomhed, der anvender 

serviceleverandør 

ISA 402 er her relevant, da den angiver hvilke krav, revisor skal overholde ved benyttelse af 3. 

parts erklæringer. Brugen af 3. parts erklæringer til opnåelse af tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis er reguleret i ISA 402. ISA 402 er i denne sammenhæng kun relevant når det anses 

for nødvendigt at indhente en 3.parts erklæring. 

Målene ved brug af en 3. parts erklæring er ved brug af en cloudleverandør: 

• “at opnå en forståelse af arten og betydeligheden af de ydelser, som serviceleverandøren 

leverer, og deres indvirkning på brugervirksomhedens interne kontrol med relevans for 

revisionen, der er tilstrækkelig til at identificere og vurdere risiciene for væsentlig 

fejlinformation, og 

• at udforme og udføre revisionshandlinger som reaktion på disse risici."56

Hvor revisor i sin revision kun har begrænset eller ingen adgang til it-anvendelsen, der vil det 

være problematisk at udforme og udføre revisionshandlinger, som reaktion på de identificerede 

risici, der vil opstå og som kan have indvirkning på virksomhedens interne kontroller med 

relevans for revisionen.   

 

Det er et direkte krav jf. ISA 402 afsnit 9, at revisor skal opnå forståelse af: ”hvordan virksomheden 

anvender ydelser fra serviceleverandør i sine driftsaktiviteter.”57

2.6.2 ISA 570  

                                 

- Fortsat drift (going concern) 

Dette afsnit vil redegøre for de krav som fremgår af ISA 570, og som vi finder relevante i forhold 

til vores problemstilling og.  

ISA 570 omhandler ”revisors ansvar ved revision af regnskaber med hensyn til den daglige 

ledelses anvendelse af forudsætningen om fortsat drift ved udarbejdelse af regnskabet."58

                                                           
56 ISA 570, dansk oversættelse, afsnit 7 

 

57 ISA 570, dansk oversættelse, afsnit 9 
58 ISA 570, dansk oversættelse, afsnit 1 
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ISA 570 er relevant da data og de systemer virksomheden har outsourcet i værste fald kan have 

indvirkning på virksomhedens evne til at fortsætte driften.  Det er revisors opgave at tage stilling 

til ledelsens vurdering af, hvorvidt virksomheden er going concern. Revisor skal påse og opnå 

overbevisning om at ledelsens going koncern forudsætning er korrekt. På den baggrund kan 

revisor tage stilling til ledelsens vurdering og komme med en konklusion på regnskabet.59

”Revisors ansvar er at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at den daglige ledelses 

anvendelse af forudsætningen om fortsat drift ved udarbejdelsen og aflæggelsen af regnskabet er 

passende, samt at konkludere, hvorvidt virksomhedens evne til at fortsætte driften er forbundet med 

væsentlig usikkerhed. Dette ansvar gælder, selv om den regnskabsmæssige begrebsramme, der er 

anvendt ved udarbejdelsen af regnskabet, ikke omfatter et udtrykkeligt krav til den daglige ledelse 

om at foretage en specifik vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften."

 Dette 

leder frem til revisors ansvar ift. ISA 570: 

60

Det skal særligt bemærkes, at revisor har et ansvar på trods af at virksomhedens daglige ledelse 

ikke har pligt til at udføre en vurdering.  

 

Det er et direkte krav jf. ISA 570 at:  

”Når revisor udfører risikovurderingshandlinger som krævet i ISA 315, skal revisor overveje, om der 

er begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte 

driften."61

For at opnå revisionsbevis herom, skal revisor skal tage stilling til den daglige ledelses vurdering 

af virksomhedens fortsatte drift. Den daglige ledelses vurdering af virksomhedens evne til at 

fortsætte driften skal gå mindst 12 måneder frem efter balancedagen."

                                                             

62

• ”tab af et større marked, nøglekunde(r), franchise, licens eller hovedleverandør(er)  

 ISA 570 fremsætter en 

lang række eksempler på begivenheder og forhold, der kan rejse tvivl om virksomhedens fortsatte 

drift. To af eksemplerne på driftsforhold der er forbundet med høj risiko ved brug af 

cloudløsninger er:  

                                                           
59 FSR (2012:4) 
60 ISA 570, dansk oversættelse, afsnit 6 
61 ISA 570, dansk oversættelse, afsnit 10 
62 ISA 570, dansk oversættelse, afsnit A10-A12 
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• mangler på vigtige leverancer."63

Adgangen til systemer og data i skyen kan være altafgørende for virksomhedens fortsatte drift.  

 

ISA 570 har central rolle for en virksomhed, ift. virksomhedens it-anvendelse. Den kan være en 

vigtig faktor, da revisors opfattelse og overbevisning om virksomhedens going concern i sidste 

ende er afgørende for interessenternes tillid til virksomheden.  

2.7 3. parts erklæringer med høj grad af sikkerhed  
ISAE 3402 er central i afhandlingen ift. revisionen af virksomheder, der benytter sig af en 

cloudløsning. Store dele af tilgangen til revisionen vil i afhandlingen tage udgangspunkt i brug af 

en 3402 erklæring i revisionen.  

2.7.1 ISAE 3402  

ISAE 3402 omhandler erklæringsopgaver vedrørende kontroller hos en serviceorganisation, 

udført af en praktiserende revisor. Denne erklæring bliver udarbejdet af serviceleverandørens 

uafhængige revisor. ISAE 3402 bygges oftest op omkring anerkendte standarder eller 

frameworks. Det er serviceleverandøren selv, der definerer kontroller indeholdt i erklæringen. 

Erklæringen benytter serviceleverandøren til at give sine kunder overbevisning om, at deres 

kontrolmiljø fungerer effektivt. Virksomheden har mange fordele ved at serviceleverandøren har 

en ISAE 3402 erklæring. Den giver virksomheden værdifuld information omkring 

serviceleverandørens kontroller og effektiviteten heraf. Erklæringen kan ses som uafhængig 

undersøgelse udført af serviceleverandørens revisor, om hvorvidt der er implementeret 

tilstrækkelige interne kontroller, om de er designet tilstrækkeligt til formålet, implementeret og 

om de fungeret effektivt i erklæringsperioden.  

I sammenhæng med revision af virksomheder, der benytter sig af cloudløsninger er denne 

erklæringsstandard relevant, da revisor herigennem kan opfylde de opstillede krav i ISA 402. 

Revisor kan i de fleste tilfælde basere sin revision på denne erklæringsstandard. For at revisor 

skal kunne basere sin revision på en ISAE 3402 erklæring, skal de indeholdte kontroller hos 

cloudleverandøren, der relaterer sig til virksomhedens kontrolmiljø, fungere på et 

tilfredsstillende niveau.  

                                                           
63 ISA 570, dansk oversættelse, afsnit 2 
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En ISAE 3402, med høj grad af sikkerhed, skal ifølge erklæringsbekendtgørelsen § 17 som 

minimum indeholde følgende i nævnte rækkefølge: 

1. ”

2. en omtale af revisors ansvar og det udførte arbejde. 

En identifikation af det forhold, hvorom der afgives erklæring (erklæringsemnet) og en 

beskrivelse af erklæringsopgaven, 

3. forbehold (i tilfælde der tages nogle) 

4. en konklusion om det udførte arbejde 

5. supplerende oplysninger.” 64

ISAE 3402 beskriver serviceleverandørens kontroller. Revisors mål med erklæringen er som 

følger:  

 

 

”På grundlag af hensigtsmæssige kriterier i alle væsentlige henseender at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om: 

(i) Serviceleverandørens beskrivelse af sit system er en retvisende beskrivelse af det system, der er 

udformet og implementeret i hele den anførte periode (eller i tilfælde af en type 1-erklæring, på en 

anført dato) 

(ii) Kontrollerne, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i serviceleverandørens beskrivelse af 

sit system, var hensigtsmæssigt udformet i hele den anførte periode (eller i tilfælde af en type 1-

erklæring, på en anført dato) 

(iii) Kontrollerne, hvor det er omfattet af opgaven, fungerede effektivt i relation til at give høj grad af 

sikkerhed for, at de kontrolmål, der var anført i serviceleverandørens beskrivelse af sit system, blev 

opfyldt i hele den anførte periode. 

(b) At afgive erklæring om de i (i) nævnte forhold er i overensstemmelse med serviceleverandørens 

revisors resultater."65

Erklæringens formål er relevant i denne sammenhæng, da den skal kunne benyttes af 

virksomheden og deres revisorer i forhold til kontroller hos en cloudleverandør. Erklæringen skal 

omhandle de leverede ydelser, der er relevant for virksomhedens interne kontroller og som 

 

                                                           
64 Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer § 17 
65 ISAE 3402, afsnit 8 
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vedrører regnskabsaflæggelsen. Alt efter revisors risikovurdering skal erklæringen være 

udarbejdet således, at revisor kan opnå egnet revisionsbevis efter ISA 402.  

En 3402 erklæring kan være udarbejdet efter partiel- eller helhedsmetoden som dækker følgende:  

Partielmetoden:   

"metode til håndtering af de ydelser, en serviceunderleverandør leverer, hvorved 

serviceleverandørens beskrivelse af sit system omfatter arten af de ydelser, der leveres af en 

serviceunderleverandør, men hvor serviceunderleverandørens relevante kontrolmål og tilknyttede 

kontroller ikke indgår i serviceleverandørens beskrivelse af sit system eller i omfanget af 

serviceleverandørens revisors opgave. Serviceleverandørens beskrivelse af sit system og omfanget af 

serviceleverandørens revisors opgave omfatter kontroller hos serviceleverandøren, der overvåger 

funktionaliteten af serviceunderleverandørens kontroller, hvilket kan omfatte serviceleverandørens 

gennemgang af en erklæring med sikkerhed om kontroller hos en serviceunderleverandør"66

Helhedsmetoden:   

"metode til håndtering af de ydelser, en serviceunderleverandør leverer, hvor serviceleverandørens 

beskrivelse af sit system omfatter arten af de ydelser, en serviceunderleverandør leverer, og hvor 

serviceunderleverandørens relevante kontrolmål og tilknyttede kontroller indgår i 

serviceleverandørens beskrivelse af sit system og i omfanget af serviceleverandørens revisors 

opgave"

 

67

En erklæring kan være udformet som en specifik eller generel erklæring.  

 

Specifik 

En specifik ISAE 3402 erklæring knytter sig udelukkende til de interne kontroller og de ydelser, 

der er aftalte for den enkelte virksomhed. Eksempelvis kan den udelukkende omhandle de 

kontroller, der direkte kan påvirke virksomhedens omsætning, produktion eller 

kvalitetskontrol.68

                                                           
66 ISAE 3402, afsnit 9  

 Lægges for eksempel fokus på going koncern, er det vigtigt at de kontroller, der 

kan have direkte indvirkning på virksomhedens fortsatte drift er en del af erklæringen.  

67 ISAE 3402, afsnit 9  
68 ISAE 3402, afsnit 3.(b)  
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Generel ISAE 3402 erklæring 

En generel ISAE 3402 erklæring, er som det ligger i ordet, en generel erklæring om 

serviceleverandørens interne kontroller. Den benyttes af flere virksomheder, der modtager 

ydelser fra serviceleverandøren, og som ikke har en specifik erklæring.69

Dertil er der to typer af 3402 erklæringer:  

 

Type 1 erklæring 

En type 1 erklæring dækker beskrivelse og udformning af kontroller hos serviceleverandør. Den 

uafhængige revisor har i dette tilfælde kun erklæret sig om, at serviceleverandøren har 

implementeret kontroller og hvordan de er designet på en bestemt dato. 70

Type 2 erklæring 

  

En type 2 erklæring dækker beskrivelse, udformning og funktionalitet af kontroller hos 

serviceleverandør. Ved en type 2 erklæring har den uafhængige revisor testet, igennem 

anerkendte revisionsmetoder for test, at serviceleverandørens kontroller er implementeret og 

fungerer effektivitet over en aftalt periode, dette vil typisk være 12 måneder. 7172

2.7.2  ISAE 3000 

  

Ved en ISAE 3000 erklæring, kan revisor opnå overbevisning om at cloudleverandørens 

kontroller, der kan have indvirkning på virksomhedens risikobillede, fungerer effektivt. En ISAE 

3000 erklæring er en erklæring om andre kontroller hos en serviceleverandør med høj grad af 

sikkerhed end dem som vedrører regnskabsaflæggelsen. Den er mere brugerdefineret end ISAE 

3402, idet cloudleverandøren selv kan tilføje hvad erklæringen skal indeholde. ISAE 3000 

erklæringen er relevant i denne afhandlings sammenhæng, da den kan ses som en nødvendighed i 

de tilfælde, hvor der ligger kontroller hos cloudleverandøren, som ikke er afdækket af ISAE 3402.  

2.7.3 ISRS 4400 

En ISRS 4400 kan revisor benytte til at afdække specifikke områder hos cloudleverandøren 

revisor ikke selv kan eller har tilladelse til at teste. Arbejdshandlinger aftales mellem revisor, 

                                                           
69 FSR (2010:15-20) 
70 ISAE 3402, afsnit 53 (k)(ii) 
71 ISAE 3402, afsnit 53 (k)(i) 
72 FSR (2010:15-20) 
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virksomhed og cloudleverandørens revisor. Cloudleverandørens revisor udfører 

arbejdshandlinger og erklærer sig på baggrund af disse. Erklæringen afgives med ingen grad af 

sikkerhed. Det er virksomheden og revisors opgave at drage konklusioner på baggrund af 

erklæringsafgivende revisors resultater af udførte arbejdshandlinger.  
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3 Cloud computing 
Formålet med dette kapitel er at afstemme begreber og give en introduktion til de løsninger og 

typer, der hæftes sammen med cloudløsninger. Det er ligeledes hensigten at skitsere 

problemstillinger og udfordringer virksomheden kan komme ud for ved brug af cloudløsning. 

Dette afsnit vil redegøre for typer af cloud computing og hvorledes disse kan defineres. Endvidere 

vil det analyseres, hvilke fordele og udfordringer cloud computing medfører for virksomheder og 

hvorfor den er relevant i forhold til revisionen. 

Det bliver fra et virksomhedsperspektiv set som den absolutte udnyttelse af computerteknologi.73 

En cloudløsning giver som udgangspunkt en virksomhed øget fleksibilitet i dens it-anvendelse. 

Dette sker på baggrund af at cloudløsninger kan skaleres hurtigt op og ned. Dette kan dermed 

medføre en øget effektivitet og indhente ressourcebesparelser for virksomheden. Dette er 

estimeret til besparelser i snit til omkring 25%, men ofte helt op til 40-50% i omkostninger 

forbundet med it-anvendelsen74

Der findes ikke nogen entydig definition på cloud computing. Dette er der flere årsager til. Blandt 

andet er der ikke tale om nogen umiddelbar revolution i anvendt teknologi indenfor 

computerverdenen. Derimod er der tale om en sammenkobling af flere teknologier, som allerede 

har været anvendt i adskillige år. Overordnet har cloud computing følgende fem karakteristika

.  

Virksomheden kan få lettere og billigere adgang til avancerede computerteknologi, som de måske 

ikke ville have budget- eller den fornødne ekspertise til at kunne håndtere selv.   

75

Netværksadgang:  

Løsninger via cloud computing tilgås, som anført i det ovennævnte, via internettet. Dette gør det 

meget let som bruger, at tilgå sine informationsaktiver via forskellige enheder, forudsat at der er 

adgang til internettet.  

: 

Elasticitet: 

Cloud computing er karakteriseret ved dens evne til at hurtigt at skalere kapaciteten efter 

virksomhedens behov. Dette sker med en lille grad af kommunikation med cloudleverandøren. 

                                                           
73 Halpert (2011:2)  
74 (Bilag 2. side 19) Interview med Peter Lunding Smith 
75 CSA (2009:15) 
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Ofte vil det ske automatisk ved at leverandøren måler virksomhedens forbrug eller at brugeren på 

forhånd.  

Betal efter forbrug:  

Elasticiteten og målingen af forbrug medfører at cloud computing giver effektiv udnyttelse af 

ressourcerne og at brugeren betaler alt efter hvad der forbruges.  

Selvbetjening per efterspørgsel: 

På baggrund af at cloudløsninger sker i et virtuelt miljø, er det muligt for brugeren at forudse og 

tilpasse sine kapacitetbehov i cloudløsningen. Dette sker egenhændigt eller med en lille grad af 

kommunikation med cloudleverandøren. 

Sammenlægning og deling af ressourcer: 

Cloudleverandøren kan ses som en forvalter af flere virksomheders ressourcer. Dette gør det 

muligt for cloudleverandøren at fordele virksomhedernes ressourcer internt, alt efter 

virksomhedernes behov. Dette kan også ses i relation til elasticiteten hvor cloudleverandøren, 

igennem optimal udnyttelse af hans ressourcer, kan sikre brugerne en mere dynamisk og effektiv 

pris.   

På baggrund af redegørelsen af essentielle karakteristika ved cloud computing, kan en egentlig 

definition udledes. Digitaliseringsstyrelsen har i et notat vedrørende cloud computingens 

berøring med love og regler, forelagt følgende som en definition på Cloud Computing76

”Ved Cloud Computing forstås i almindelighed, at visse it-ydelser bliver leveret som en 

abonnementsordning, således at man som kunde overlader håndteringen af sine data til en 

leverandør af cloud computing. Kundens adgang til data og applikationer sker ved Cloud Computing 

udelukkende via internettet, og kunden har derfor ikke behov for at drive egne servere

:   

77

National Institute for Standards and Technology (NIST) under handelsministeriet i USA har 

defineret cloud computing i en publikation fra september 2011 cloud computing således:  

”.  

"[…] a model for enabling ubiquitous convenient, on-demand network access to a shared pool of 

configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that 

                                                           
76 Digitaliseringsstyrelsen (2012:3) 
77 Digitaliseringsstyrelsen (2012:3) 
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can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider 

interaction."78

3.1 Grundlæggende definitioner  

 

Cloud computing kan indebære forskellige typer af tjenester alt efter hvad kunden finder 

nødvendig. Disse cloudtjenester kan grundlæggende skildres gennem SPI-modellen, som 

defineres: Software as a Service, Platform as a Service og Infrastruktur as a Service79

 

.  

Der er forskellige fordele ved brugen af Cloud Computing alt efter hvilken eller hvilke løsninger 

virksomheden vælger benytte.   

 
Figur 5 Visuel model af NIST’s definition af cloud computing80

Ovenstående afbildning, fra National Institute of Standards and Security (NIST),  viser de generelle 

udtryk på cloud computing området.  

Øverste del viser de essentielle karakteristika ved cloud computing, som blev gennemgået 

 

                                                           
78 NIST (2011:2-1)  
79 IT- & Telestyrelsen (2011b:7) 
80 NIST (2012) 
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ovenfor. Af midterste del fremgår de forskellige cloudløsninger. Nederste del viser de forskellige 

typer af clouds.  

I det følgende vil der blive redegjort for de forskellige cloudløsninger, Software as a Service, 

Platform as a Service og Infrastructure as a Service (SPI-modellen). Ligeledes vil der blive 

redegjort for de forskellige cloudtyper. 

3.1.1 Software as a Service (SaaS)  

Ved en SaaS-løsning ligger et program i skyen, som er tilgængeligt for virksomheden via 

internettet. I en SaaS-løsning kan man som virksomhed få adgang til egne data og administrere 

egne brugere. Der vil ikke være adgang til de underliggende computere eller til selve 

applikationen, alt efter hvilken kontrakt der foreligger mellem virksomhed og leverandør. Hermed 

er der udelukkende tale om et program, som udbydes i leverandørens cloud. Brugerne logger sig 

på med brugerdefinerede rettigheder, og alt efter hvilke rettigheder, der er aftalt, kan der kun 

konfigureres og varetages funktioner i de applikationer bruger anvender.   

Ved en SaaS-løsning vil virksomheden ikke selv skulle installere, opdatere og vedligeholde 

hverken programmer, systemer eller applikationer. Dette giver virksomheden besparelser 

hovedsageligt i for hold til support, drift og vedligeholdelse.  

3.1.2 Platform as a Service (PaaS) 

Ved denne løsning er systemer og værktøjer til at vedligeholde og opbygge systemer outsourcet.  

Ved en PaaS-løsning har virksomheden adgang til operativsystemer og databasesystemer i den 

forstand, at de har mulighed for at installere og administrere egne programmer. Virksomheden 

har ikke administratoradgang til operativsystemet, men kan dog frit udvikle funktionaliteten eller 

tilkoble egne funktioner.  

Ved brug af en PaaS-løsning kan virksomheden opnå fleksibilitet og besparelser på omkostninger 

til it-systemer.  

3.1.3 Infrastructure as a Service (IaaS) 

Ved denne løsning er lager og serverkapacitet outsourcet. 

Klienten får adgang til et virtuelt miljø, hvor klienten selv kan installere og administrere dets 

virtuelle maskiner hos cloudleverandøren. I forhold til de andre løsninger, vil man have 

administratoradgang til de virtuelle maskiner og virksomheden kan således selv lave dataudtræk, 

som hvis virksomheden havde deres it-infrastruktur placeret in house.  
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Ved brug af en IaaS-løsning får virksomheden større fleksibilitet og skalerbarhed på deres it-

infrastruktur.  

Af figur 6 fremgår en række cloudleverandører af forskellige ovennævnte løsninger: 

  

Figur 6 Cloudleverandører af forskellige løsninger81

 

 

3.2 Typer af clouds 
Udover de forskellige udbudte løsninger, så skelnes der også mellem de forskellige typer af clouds. 

3.2.1 Public clouds 

En public cloud er karakteriseret ved at virksomhedens informationsaktiver er placeret i et eller 

flere datacentre og benyttes af andre end virksomheden selv. Clouden er ejet af en 

cloudleverandør som sælger til alle slags virksomheder, såvel som private personer. Derfor kan 

det siges, at løsningen er offentlig tilgængelig, da alle kan skaffe sig adgang. 

                                                           
81 http://www.trigent.com/technology/cloud.htm  

http://www.trigent.com/technology/cloud.htm�
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3.2.2 Private cloud 

En private cloud er en cloudtype, hvor virksomhedens informationsaktiver placeres i en lukket 

cloud, som kun er tilegnet den enkelte virksomhed. Den kan enten være styret af virksomheden 

selv, eller en tredje part. 

3.2.3 Community cloud 

En community cloud er karakteriseret ved, at clouden er delt imellem flere organisationer eller 

koncerner med samme hovedmål. I mange tilfælde vil det også være forskellige virksomheder, 

hvor kravene til clouden er den samme. Dette kan for eksempel være igennem ensartede behov til 

sikkerhed, overholdelse af lovgivning eller sikkerhedspolitikker. 

Denne type cloud bliver oftest kontrolleret af en fælles tilvejebragt leverandør eller en tredje part. 

Denne type bliver oftest brugt af regeringer, sygehusvæsen eller i store koncerner med mange 

datterselskaber. Koncerner vil typisk lave et datterselskab der fungerer som cloudleverandør for 

koncernen og alle dens datterselskaber. Dette er et helt typisk eksempel på en community cloud.  

3.2.4 Hybrid cloud  

En hybrid cloud, er hvor infrastrukturen placeres i en sammensætning af to eller flere typer af de 

ovenstående. Eksempelvis hvis en virksomhed har deres mest følsomme informationsaktiver 

liggende i en private cloud, og andre mindre følsomme i en public- og community cloud.  

3.3 Generelle udfordringer ved anvendelse af cloudløsninger  
Cloudløsninger kan medføre en række risici på specifikke områder. Nedenstående afsnit vil 

vurdere risici, som kan fremkomme i kraft af cloudløsninger ud fra et generelt perspektiv82

3.3.1 Samme økosystem som andre lejere 

.    

Cloudleverandører sikrer lave priser for deres kunder gennem stordriftsfordele. Datacentrene 

fungerer som store multiple lejemål og dette kan have indvirkning på sikkerheden i skyen. 

Virksomheden kan ikke vide, hvorledes data holdes adskilt, hvordan ressourceforbruget måles og 

allokeres i forhold til virksomheder i clouden. 

Når man som virksomhed benytter sig af cloudløsninger, befinder man sig i en relation med andre 

virksomheder. Dette kan medføre, at virksomheden afledt pådrager sig dele af det risikounivers, 

som cloudleverandøren og andre brugere befinder sig i. Hvis cloudleverandør eller en lejer har 

                                                           
82 Halpert (2011:11) & COSO (2004:4) 
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forhøjede risici på bestemte områder, vil virksomheden også få overført disse og dermed i 

princippet flere risici at forholde sig til.  

3.3.2 Cloudleverandørens økonomiske stilling 

Der vil være en risiko forbundet med cloudleverandørens økonomiske bæredygtighed og 

nuværende finansielle stilling. Hvis det økonomisk ikke er profitabelt at opretholde clouden, vil 

virksomheden risikere at opleve ustabil drift, driftstop eller være tvunget til alternative løsninger 

fra eksisterende udbydere eller en helt ny løsning, som ikke kan erstatte den nuværende løsning. I 

værste tilfælde kan cloudleverandøren gå konkurs. Virksomheden risikere dermed at få indfrosset 

vigtige informationsaktiver hos en kurator eller helt miste dem.  

3.3.3 Gennemsigtighed ved placeringen af data 

Virksomheden vil ofte ikke have indblik i hvordan processer, metoder og kontroller der udføres i 

clouden. Virksomheden vil derfor ikke have direkte indblik i hvor data er opbevaret.  

Da cloudleverandørens datacentre kan være placeret rundt om i verdenen, kan det til tider være 

en umulighed at vide hvor data befinder sig. I den relation kan der opstå problemstillinger på flere 

niveauer, f.eks. i forhold til at følsomme data kan havne i tredjepartslande, hvor lovgivningen og 

holdning kan være meget varierende.  

3.3.4 Ydeevne 

Tilgængeligheden af systemerne er som oftest ikke nok. Cloudløsningen skal fungere effektivt og 

skal kunne opfylde virksomhedens behov. Der er en risiko for, at systemfejl og forsinkelser kan 

forekomme i alle it-systemer. Ved cloud computing udgøres dette af en mere unik karakter, idet 

fejlen ikke kan udbedres af virksomheden selv. Andre lejere i clouden kan ligeledes møde 

forhindringer, hvorfor der kræves et øget ressourcetræk fra cloudleverandørens infrastruktur. 

3.3.5 Datakonvertering og kompatibilitet 

Dette kan udgøre en risiko for, at virksomheden ikke vil have mulighed for at konvertere sine data 

og systemer til andre leverandører eller løsninger.   

3.3.6 Overholdelse af lovgivning  

Det lovgivningsmæssige aspekt ved brug af en cloudløsning udgør et stort element som skal have 

virksomhedens fokus. De fleste virksomheder ligger inde med data, som ikke må opbevares i 

udlandet, og heller ikke må flyttes ud over landets grænser, uden forudgående dispensation. I og 

med at data i en cloudløsning ofte flyttes på tværs af landegrænser, er der en risiko for at 

virksomheden ikke overholder dansk lovgivning på området.  



 Brug af cloudløsninger med fokus på going concern - Ledelsens og revisors tilgang 

 21.02.2014 

Side 49 af 122 

 

3.3.7 Øget genstand for cyberangreb 

Idet flere organisationer deler ressourcer i samme infrastruktur, vil der være en relativ større 

risici forbundet med cyberangreb, end hvis virksomheden havde it placeret in-house. 

Virksomhedens systemer og data kan blive udsat for angreb i kraft af, at de er placeret samme 

sted, som den virksomhed der egentlig var det oprindelige mål for angrebet jf. også afsnit 3.3.1. 

3.3.8 Data lækage 

Ved større multiple lejemål, hvor flere organisationer deler de samme ressourcer, vil der være en 

forøget risiko i forbindelse med lækage. Dette kan have en direkte økonomisk påvirkning på 

virksomheder i clouden, men også en indirekte indvirkning i kraft af at virksomhedens omdømme 

kan blive skadet. 

3.3.9 Organisatoriske ændringer 

Brugen af cloud computing er forbundet med mange organisatoriske udfordringer. Dette sker på 

baggrund af at virksomhedens it er outsourcet, og derved ikke længere en del af organisationens 

infrastruktur. Dette bevirker, at såfremt virksomheden mister sin adgang til deres outsourcede it, 

vil virksomheden ikke nødvendigvis have nogle nøglepersoner internt i virksomheden, som kan 

håndtere situationen ved eventuelle nedbrud. Virksomheden vil derfor stå i en situation, hvor de 

hverken kan gøre til eller fra. 

3.4 Delkonklusion  
Det er vigtigt at understrege, at sikkerheden i en cloud er ikke anderledes i forhold til ”normale” 

it-systemer, som er placeret in-house. Derimod vil selve teknologien anvendt i cloudløsninger og 

selve opstillingen heraf præsentere andre typer af risici for virksomheden.  

Cloud computing kan på baggrund af dette kapitel siges at handle om at miste kontrollen med ens 

it-anvendelse og samtidig prøve at opretholde ansvarlighed i denne. Også selvom det 

operationelle ansvar falder på en tredjepart eller flere.  

Ansvarligheden i virksomhedens it-anvendelse kommer til at udmærke sig i effektiviteten og 

fuldstændigheden af de implementerede risikostyrende kontroller. Disse kontroller optræder i 

flere lag, herunder den fysiske sikkerhed, netværkssikkerhed, systemsikkerhed og sikkerhed i 

applikationerne. 

Hvordan virksomheden kan håndtere dette, samt hvilket ansvar virksomhedens ledelse har, er 

nogle af de spørgsmål vi vil rejse i det følgende kapitel. 
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4 Virksomheden og cloud computing 
Dette kapitel har til formål, at analysere hvordan virksomheder skal agere ved anvendelsen af 

cloud computing. Først kortlægges, hvilket ansvar virksomhedens ledelse har i denne forbindelse, 

samt hvilke ændringer anvendelsen af cloud computing medfører for virksomhedens 

risikobillede, og hvordan disse ændringer kan håndteres.  

Ydermere vil det blive analyseret hvilke forhold, der kan have væsentlig indvirkning på 

virksomhedens going concern, og hvordan disse forhold bedst muligt behandles af virksomheden. 

Inden virksomhederne benyttede sig af cloudløsninger, havde de direkte fysisk adgang til deres it-

infrastruktur og viden om den præcise placering af deres informationsaktiver.  

De virksomheder, som placerer deres informationsaktiver hos en tredjepart, afgiver en del af 

deres kontrol over informationsaktiver, men ikke deres ansvar.   

Informationsaktiver kan være af så kritisk karakter og ses som en væsentlig konkurrencemæssig 

parameter for virksomheder. Når afhængigheden af it-anvendelsen er stor, vil der være et øget 

behov for risikostyring og kontrolaktiviteter.  

Et eksempel er shippingbranchen, som er karakteriseret ved skarp konkurrence i kraft af mange 

aktører på markedet, hvilket har medført lave bruttoavancer, ca. 5 %.83

Når it driftes in-house er det mere simpelt at inddele risici i områder, da it-anvendelsen er mere 

overskuelig for virksomheden. Committee of Sponsoring Organizations (COSO) definerede i 2012 

områderne med de højeste risici som sikkerhed, integritet, tilgængelighed og ydeevne,

 Deres supply-chain 

management systemer anses derfor som kritiske informationsaktiver i forhold til indvirkning på 

regnskabsaflæggelsen. 

84

                                                           
83 Lund (2013:5) 

 Denne 

kategorisering er ikke anderledes for virksomheder, der benytter sig af cloudløsninger. Cloud 

computing medfører dog yderligere risiko for at virksomheden ikke kan holde deres data 

fortrolige. 

84 COSO (2012:4) 
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Ved brug af cloudløsninger vil der opstå en række faktorer, som påvirker virksomhedens 

risikobillede. Virksomheder skal derfor nøje overveje deres betingelser for en cloudløsning og 

hvordan disse betingelser håndteres ved en omlægning til cloud.  

4.1.1 Tab som følge af virksomhedens it-anvendelse  

Der har til dags dato ikke været offentliggjort eksempler på virksomheder, der er gået konkurs 

direkte som følge af virksomhedens it-anvendelse. Der har heller ikke været eksempler på 

virksomheder, som er gået konkurs som følge af anvendelsen af cloudløsninger. Dette kan 

indikere flere forhold:  

• Der har ikke været noget tilfælde. 

• Der har været tale om virksomheder uden offentlighedens interesse  

• Der er indgået forlig om fortrolighed.   

Der har været offentliggjort en række eksempler, hvor læk af data eller mistet adgang er foregået, 

som følge af it-løsninger gennem en serviceleverandør. Der har dog ikke været tale om data, som 

har haft direkte påvirkning på virksomhedens fortsatte drift, men udelukkende større 

omkostninger.  

I løbet af det seneste år har der været stort fokus på nedbrud i it-systemer85, som afskar adgang til 

systemer, applikationer og data. Specielt inden for sygehusvæsnet, som benytter 

serviceleverandøren CSC86

I forsikringsselskabet TRYG er salgssystemet og skadesystemet nogle af de mest kritiske 

applikationer.  Senest offentliggjorte hændelse omkring mistet adgang var i 2011. Denne 

hændelse var også forsaget af en fejl hos serviceleverandøren CSC

. Nedbruddet som afskar hele Region Hovedstadens adgang til 

patientjournaler i flere timer, kunne have haft fatale konsekvenser for behandlingen af livstruede 

patienter.  

87

CSC hoster en lang række store internationale virksomheder og offentlige institutioner. Dette er 

formentlig årsag til, at netop nedbrud hos serviceleverandøren CSC kommer til offentlighedens 

kendskab. CSC har også været ude for hacker angreb, hvor Rigspolitiets servere blev påvirket.

.  

 88

                                                           
85 

 

http://politiken.dk/indland/ECE2170252/laeger-it-fejl-bringer-syge-i-fare/  
86 http://www.b.dk/nationalt/hospitaler-ramt-af-stort-it-nedbrud  
87 http://www.computerworld.dk/art/117194/csc-nedbrud-sender-kunde-ud-i-timelangt-nedbrud  
88 http://www.version2.dk/artikel/csc-mainframe-hacking-har-ramt-ganske-faa-kunder-52440  

http://politiken.dk/indland/ECE2170252/laeger-it-fejl-bringer-syge-i-fare/�
http://www.b.dk/nationalt/hospitaler-ramt-af-stort-it-nedbrud�
http://www.computerworld.dk/art/117194/csc-nedbrud-sender-kunde-ud-i-timelangt-nedbrud�
http://www.version2.dk/artikel/csc-mainframe-hacking-har-ramt-ganske-faa-kunder-52440�
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Det blev sporet frem til, at hackerne havde opnået adgang til fortrolige data i Rigspolitiets 

kørekortregister og til det europæiske Schengen Information System. Hvorvidt disse data var 

blevet ændret, slettet eller videregivet kunne efterfølgende ikke konstateres.  

Ovenstående eksempler tegner et billede af, at den brede befolkning kun ser toppen af isbjerget 

når det kommer til nedbrud i it-systemer, som påvirker kritiske informationer.  

Det kan undre, at der ikke foreligger nogen eksempler, hvor virksomheder har oplevet større 

økonomisk påvirkning som følge af sådanne nedbrud. Hvis virksomheder med offentlighedens 

interesse oplever nedbrud, vil andre virksomheder alt andet end lige opleve det samme.  

Det fremgik af Region Hovedstadens hjemmeside89

Sager omkring svagheder i informationssystemer er yderst relevant at holde væk fra 

offentlighedens kendskab.

, at alle CSC kunder var påvirket af fejlen. Dette 

har det dog ikke været muligt at finde yderligere information om.  

 90

I cloud computing sammenhæng kan dette relateres til, at interessenter ikke vil være tryg ved at 

investere i virksomheder der ikke har sikret deres informationsaktiver, som kan påvirke 

virksomhedens going concern tilstrækkeligt.  

 I en australsk dokumentar om cyberspionage udtaler en it-

sikkerhedsekspert om årsagerne hertil. Han nævner en række årsager til, at sådanne hændelser 

bør hemmeligholdes. Eksempelvis, hvis svagheder i informationssystemer hos en bestemt 

virksomhed kommer til offentligt kendskab, vil uvedkommende have incitament til at forsøge at få 

adgang til systemerne, idet muligheden er der.  Hans tese bliver i dokumentaren underbygget af, 

at efter offentliggørelsen af en it-svaghed hos en virksomhed efterfølgende kunne måle langt 

højere aktivitet på virksomhedens firewall. Han nævner derudover, at en offentliggørelse af 

svagheder i it-systemer kan påvirke interessenternes holdning til virksomheden. Det vil være 

naturligt, at eksempelvis en investor eller bank vil være interesseret i at virksomheden beskytter 

sine kritiske informationsaktiver, da disse kan være afgørende for virksomhedens indtjening.  

4.2 Overholdelse af lovgivningsmæssige krav 
Lovgivningsmæssige krav til virksomhedens ledelse og direktion, der bliver analyseret i denne 

afhandling, blev redegjort i afsnit 2.1.1 og 2.1.2. Dette afsnit analyserer, hvilke tiltag og handlinger 

virksomhedens ledelse skal foretage for at opfylde den redegjorte lovgivning.  
                                                           
89http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/Arkiv/Nedbrud+i+hospitalers+itsystemer.htm  
90 ABC.net (2013) 

http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Nyheder/Arkiv/Nedbrud+i+hospitalers+itsystemer.htm�
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4.2.1  Årsregnskabsloven - going concern   

Når virksomheden har placeret informationsaktiver i en cloudløsning, som er grundlæggende for 

virksomhedens fortsatte drift, er det essentielt at virksomheden har adgang til disse 

informationsaktiver og at de ikke går tabt. For at ledelsen kan aflægge regnskab, under 

forudsætning om going concern, skal den dermed sikre at virksomhedens informationsaktiver 

opbevares på betryggende vis. Forudsætningen for overholdelse af de lovgivningsmæssige forhold 

er at informationsaktivernes fortrolighed, integritet og tilgængelighed er sikret. Dette vil blive 

behandlet i afsnit 4.3.  Igennem kapitlet vil tiltag og handlinger, som danner disse rammer, blive 

analyseret.  

4.2.2 Selskabsloven - ledelsens ansvar 

Det vigtigste for virksomhedens øverste ledelse, at have in mente i forbindelse med brugen af en 

cloudløsning, er at ansvaret ikke kan outsources. Ledelsen skal sikre sig, at de fornødne 

procedurer for risikostyring og interne kontroller er foretaget.  

Ud fra et foretaget interview med Peter Lunding Smith kan det tyde på, at risikostyringen ikke er 

foretaget tilstrækkeligt, når en virksomhed benytter sig eller overgår til en cloudløsning. Han 

udtaler:  

"Jeg tror faktisk ikke, at der bliver lavet en risikovurdering, jeg har ikke set det i hvert fald. Så jeg 

tror ikke, at der generelt bliver lavet så meget risikovurdering."91

Ledelsen skal være opmærksom på, at de i værste fald kan blive idømt erstatningsansvar jf. SEL § 

361, såfremt at det kan påvises, at ledelsen har handlet culpøst. Den culpøse handling vil 

naturligvis ikke ligge i at spare penge på it-driften. Den culpøse handling vil efter vores vurdering 

være at overlade virksomhedens vigtigste informationsaktiver til en cloudleverandør uden en 

forudgående risikovurdering, men kun med fokus på besparelser på it-driften.  

 

Når kritiske informationsaktiver placeres i en cloudløsning anser vi det som en strategisk 

beslutning, som skal behandles på øverste ledelsesniveau. Den øverste ledelse skal sikre en god og 

effektiv it-governance og en kontinuerlig risikovurderingsproces i forhold til virksomhedens 

                                                           
91 (Bilag 2. side 7) Interview med Peter Lunding Smith 
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kritiske informationsaktiver. Dermed vil ledelsen ikke handle uagtsomt i relation til risikostyring 

og interne kontroller forbundet med it-anvendelsen.92

4.2.3 Risikovurdering - en ledelsesopgave 

 

Uanset hvilken cloudløsning virksomheden benytter, er det en nødvendighed at overveje hvilken 

indflydelse dette har på virksomhedens risikobillede, risikostyring og interne kontroller. Det er 

vigtigt, at en risikovurdering foretages af personer med de rette kompetencer. Det kan derfor 

blive et problem for den almene ledelse at foretage en risikovurdering, som giver et realistisk 

risikobillede af virksomhedens it-anvendelse. Hvis bestyrelsen ikke har de fornødne kompetencer 

inden for cloud computing, kan det blive problematisk at opfylde de krav, der vil opstå som følge 

af virksomhedens overgang til en cloudløsning. Risikobilledet vil ikke være realistisk, hvis ikke 

der kontinuerligt foretages risikovurderingshandlinger i forhold til den cloudløsning 

virksomheden benytter sig af. Det er vigtigt at it-anvendelsen understøtter virksomhedens 

forretning. Procedurer for risikovurderingen skal fastsættes på øverste ledelsesniveau. Dels for at 

imødegå interessenternes interesser, men også øverste ledelses interesser, da det er deres ansvar 

at varetage virksomhedens overordnede og strategiske ledelse, herunder fastlæggelse af it-

strategi og målsætning.   

Peter Lunding Smith, beskriver ledelsens risikovurdering således; 

”Jeg tror faktisk ikke at der bliver lavet en risikovurdering, jeg har ikke set det i al fald[…]. Der bliver 

i bedste fald lavet en form for business case, hvor man kigger på det økonomiske i det, hvad er vores 

SLA, hvad er vores sikkerhed, backup og restore muligheder?93

Ud fra ovenstående kan det uddrages, at virksomheder har en tendens til kun at fokusere på it-

anvendelsen ud fra et omkostningsminimerende synspunkt. Dette bevirker, at der tages 

udgangspunkt i den nuværende løsning, og denne matches udelukkende med den økonomiske 

effekt ved overgang til en ny løsning. Dette kan derfor nemt resultere i, at ledelsen går på 

kompromis med sikring af informationsaktivernes fortrolighed, integritet og tilgængelighed, som 

vil blive beskrevet i afsnit 4.3.   

Ved at virksomheden afgiver kontrol over deres kritiske informationsaktiver, vil risikoen for at 

 

                                                           
92 SEL § 115, litra 2 
93 (Bilag 2. side 7) Interview med Peter Lunding Smith 
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miste adgang til disse alt andet lige være øget. Vigtigheden af øverste ledelses deltagelse i den 

strategiske beslutning om overgang og brug af cloud computing skal derfor understreges.  

Undersøgelser blandt andet fra ISACA og Cloud Security Alliance (CSA), konkluderer, at der meget 

store besparelser ved at anvende cloudløsninger. Peter Lunding Smith udtaler i foretagne 

interview, at en virksomhed som minimum, ved overgang til en cloudløsning, kan spare 25 % på 

omkostninger til it-anvendelse. Han præciserer yderligere, at han har set eksempler på 

virksomheder, som har sparet helt op til 40-50 %. Primært er besparelserne forårsaget af 

løsningernes skalerbarhed.94

"Jeg tror ofte at det er it-afdelingen, som føler sig presset til at gå cloudvejen, fordi de har set og hørt 

at andre har gjort det. De har måske en bestyrelse, som siger noget om det her cloud. Er det noget vi 

kan, og sparer vi nogle penge på det? Og så må ledelsen gå ud fra it-afdelingen følger en best 

practice og tjekker at alt er i orden og auditeret. Så det er egentlig meget sjældent, at der er en fra 

det højere ledelsesorgan som har været inde at blande sig. Det er sådan set mellemlederen der kører 

det hele, også implementeringen."

  Endvidere udtaler han: 

95

Ovenstående udtalelse underbygges også ved Hans Henrik Aa Berthing; 

”[…] Der er jo egentlig tale om en strategisk beslutning her. Undersøgelser viser jo netop, at der er 

meget få af de her cloud-beslutninger, som bliver taget af den øverste ledelse. Men det er derimod 

den daglige ledelse, som der tager de her beslutninger. Det synes jeg er lidt for langt nede."

 

96

Der er mange umiddelbare forhold ledelsen skal forholde sig til. Alt efter hvilken løsning der er 

tale om, og hvilken indvirkning løsningen har på virksomhedens risikobillede. Det er vigtigt at 

have in mente, at en vurdering af risikobilledet er en statisk betragtning.  

 

Den øverste ledelses opgave er at fastlægge strategier og målsætninger. Den daglige ledelse og 

organisationens opgave er at operationalisere disse.   

Risikobilledet kan hurtigt ændres på baggrund af eksterne påvirkninger over en periode.  

Martin Brogaard fra Revi-IT udtaler;  

” […]det er jo helt ligegyldigt at se at der er køling på i dag, men hvad er der så i morgen og hvem har 
                                                           
94 (Bilag 2. Side 7) Interview med Peter Lunding Smith 
95 (Bilag 2. Side 7) Interview med Peter Lunding Smith 
96 (Bilag 1. Side 10) Interview med Hans Henrik Aa Berthing 
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adgang i morgen? PRISM, NSA osv.?  Hvor mange har adgang til data? Så det jo helt ligegyldigt, 

hvorvidt der er fejet i datacentret hvis de forskellige IT-chefer og top ledelser går op i det, at blive 

inviteret af leverandør til fin middag og se datacenteret. Hvis det er nok, så syntes jeg godt nok at 

beslutningskompetencen er ringe[…]”97

Dette tyder på, ud fra Martin Brogaards udtalelse, at ledelsen har fokus på forkerte forhold til at 

outsource deres it-anvendelse.  

Når ledelsen ikke engagerer sig tilstrækkeligt i beslutningsprocessen, hæmmer det belægget for at 

træffe kvalificerede beslutninger på rette niveau. 

 

Risikovurderingen er altså med til at højne beslutningskompetencen hos den øverste ledelse. Des 

mere de kender til virksomheden og dets omverden, des bedre kan ledelsen tage kvalificerede 

beslutninger i forhold til it-anvendelsen og evt. løsningsalternativer.   

4.3 IT Governance 
Der findes mange notater, vejledninger og frameworks til hvordan virksomheden kan opretholde 

en god og effektiv it-governance. Ingen af dem tager umiddelbart direkte stilling til 

virksomhedens opbevaring af kritiske informationsaktiver i en cloudløsning, som kan påvirke 

virksomhedens fortsatte drift.   

En tilstrækkelig it-governance vil være når virksomhedens øverste ledelse har fastsat og 

implementeret politiker, der understøtter virksomhedens forretningsstrategi, it-strategi og it-

sikkerhedspolitik.98 

 

Figur 7 - It-governance og ledelse99

                                                           
97 (Bilag 3. Side 8) Interview med Martin Brogaard 

  

98 Heilbuth & Tjagvad (2008:30-32) 
99 God It-skik (2011:10) 
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Med afsæt i virksomhedens strategier og mål skal it-risikovurderingsprocessen tage 

udgangspunkt i virksomhedens kritiske informationsaktiver og deres særskilte behov til 

informationssikkerhed.  

Informationssikkerhed vedrører sikring af virksomhedens informationsaktiver. Dette indebærer, 

at informationsaktiver er beskyttet mod uautoriserede brugere, utilsigtede ændringer, samt at de 

kan tilgås, når det er hensigten. 

Det er vigtigt at denne proces sikrer følgende sikkerhedsegenskaber i forhold til 

informationssikkerheden: Confidentiality (fortrolighed), Integrity (integritet) og Availability 

(tilgængelighed). 100

Fortrolighed  

Ved fortrolighed forstås i denne sammenhæng, at bevare og begrænse adgangen til 

informationsaktiver. Dette vedrører, at opsætte restriktioner for hvem der kan tilgå 

informationer, læse, foretage ændringer og slette i systemer, applikationer og data. Derved kan 

informationsaktiver ikke tilgås af uautoriserede personer, men kun personer med 

arbejdsbetingede behov. At bevare informationers fortrolighed er et meget vigtigt element i 

bevarelsen af informationsaktivernes værdi.  

 

Integritet  

Informationsaktivernes integritet er forbundet med fuldstændighed og nøjagtighed. Her er der 

f.eks. tale om validiteten af data som et produkt. Udfordringen er at beskytte informationer mod 

utilsigtede og fejlagtige ændringer eller destruktion af uautoriserede personer.  

For at kunne bevare informationers integritet er det vigtigt, som beskrevet i ovenstående, at der 

er procedurer for hvem der har adgangen til informationerne, således at data ikke 

kompromitteres eller ændres uden tilladelse af virksomheden. 

Tilgængelighed  

Tilgængelighed refererer til sikring af informationernes rettidighed og pålidelighed. I denne 

sammenhæng stiller dette høje krav til ydeevne og svartider. Det er en vigtig faktor for 

virksomheden at have adgang til informationsaktiver, og at ressourcer er tilgængelige på det 

tidspunkt de skal anvendes.  

                                                           
100 ISACA (2012:19) 
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Den øverste ledelse i virksomheden har det overordnede ansvar for at sikre en forsvarlig intern 

kontrol af virksomhedens it-anvendelse, med risiko for påvirkning på virksomhedens going 

concern. Den øverste ledelse skal i denne sammenhæng forholde sig til virksomhedens 

organisering af it og it-sikkerhed. Dette sker igennem ledelsens aktive deltagelse i fastlæggelsen af 

virksomhedens it-strategi, it-risikovurdering og it-sikkerhedspolitik.  

4.4 Risici ved virksomheders anvendelse af cloudløsninger 
Når virksomhedens informationsaktiver er placeret i en cloudløsning, vil det samtidig betyde, at 

virksomhedens interne kontroller er ændret.  Det er dermed betydningsfuldt, at virksomheden 

forstår hvordan virksomhedens interne kontroller ændres ved brug af cloudløsninger. Ledelsen 

skal specielt have fokus på de kontroller hos cloudleverandøren, som ikke kan kompenseres for i 

de fastsatte interne kontroller i virksomheden. Dette kan medføre at virksomheden ikke vil opnå 

et tilstrækkeligt kontrolniveau til at imødegå, den af ledelsen accepterede risiko.  

På baggrund af det omlagte kontrolmiljø bliver konsekvensen, at ledelsen ud over at have et 

ansvar med at udføre løbende kontroller i virksomheden, nu også skal føre et tilsyn med 

serviceleverandøren.101

Des mere afhængig virksomheden er af de programmer og data som lagres i clouden, des mere 

udfordres ledelsen i at etablere tilstrækkelige kontroller ved anvendelsen af cloud computing. 

Med cloudløsninger af stor betydning menes løsninger, der kan have direkte eller indirekte 

virkning på virksomhedens indtjeningsevne og i værste fald dens going concern. Dette vil være 

mest kritisk i de tilfælde hvor virksomheden mister adgangen til data og applikationer.   

 Ledelsens ansvar kan ikke udliciteres, uanset hvilken kontrakt der indgås 

med cloudleverandøren. 

Der er nogle specifikke områder, hvor virksomheder er ekstra sårbare.  Som eksempler kan 

følgende informationsaktiver specielt udgøre en væsentlig risiko for tab af indtjening:  

Forsknings- og udviklingsdata  

Forsknings- og udviklingsdata er forbundet med meget store risici, da de udgør virksomhedens 

fremtidige forretnings- og indtjeningsgrundlag.  

Tages der eksempelvis udgangspunkt i pharma-industrien vil forskning generelt være forbundet 

med høje omkostninger. Resultater af foretaget forskning kan i en uautoriseret tredjeparts 

besiddelse være forbundet med store økonomiske tab for virksomheden, idet forskningsresultater 
                                                           
101 FSR (2010:15-16) 
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danner grundlag for den fremtidige indtjening. For særligt mindre pharma- virksomheder, der 

fokuserer på en enkelt produktkategori, vil tab eller uautoriseret adgang til deres 

informationsaktiver med stor sandsynlighed have stor indvirkning på virksomhedens fremtidige 

indtjening.  

Det samme gælder tøjindustrien, hvor udviklingsdata, i form af næste års design og kollektioner 

udgør den fremtidige indtjening for virksomheden. Fortroligheden af sådanne data er derfor 

kritiske for virksomhedens fremtidige virke. 

Finansielle data  

Finansielle data benyttes ved mange lejligheder af virksomheden. I denne sammenhæng henvises 

specielt til finansielle data, som er med til at udgøre virksomhedens interne regnskab. 

Virksomhedens interne regnskab kan ses som et strategisk værktøj til beslutninger vedrørende 

forretningsstrategier og fastsættelse af målsætninger, hvorfor de har stor værdi for 

virksomheden. Det interne regnskab er følsomt data, da konkurrerende virksomheder vil have 

stor interesse i at kende til disse tal, herunder ressourceallokering og lønsomhed.  

Virksomheder, der har placeret deres regnskabstal i clouden, skal desuden sætte nogle krav til 

cloudleverandøren i forhold til overholdelse af bogføringsloven, som i afsnit 2.2.1.   

Kunde stamdata og kontraktlige vilkår 

Alle virksomheder er afhængig af at kunne afsætte varer eller tjenesteydelser til deres kunder. 

Mister en virksomhed adgangen, eller går deres kundedatabase og kontrakter tabt, vil det for de 

fleste virksomheder have konsekvenser og være forbundet med større tab af ressourcer. 

Købsaftaler eller kundelister kan give en 3. part adgang til en virksomheds indtjeningsgrundlag og 

udgøre en stor trussel for virksomhedens fortsatte drift.  

Kontraktlige vilkår udgør en sårbarhed. Eksempelvis vil det udgøre en risiko når byggeprojekter 

bliver sat i udbud. I sådanne tilfælde vil bud på et projekt for en bygge- og anlægsvirksomhed, i 

konkurrenternes besiddelse, i værste fald underminere virksomhedens indtjening, idet 

konkurrenterne vil underbyde virksomhedens tilbud.  

Kommunikation  

Kommunikationen internt virksomheden er essentiel for den daglige drift i størstedelen af alle 

virksomheder. Eksempelvis er kommunikationen i en produktionsvirksomhed grundlæggende for 

driften fra vugge til grav. Kan personale og maskiner ikke kommunikere vil driften gå i stå.  
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For at opsummere de ovenstående områder, kan følgende være eksempler på typer af sårbare 

informationsaktiver set ud fra et industrielt perspektiv:  

Medicinalindustrien:  Forskningsdata 

Finansiel sektor:  Personfølsomme data, kreditdata, markedsdata etc.   

Tøj- /modeindustrien:  Udvikling, design og kollektionsdata  

Produktionsindustrien:  Produktionsdata og afsætningsdata   

Transportindustrien:  Booking, planlægning og logistik  

Alt efter hvilken virksomhed der tages udgangspunkt i, vil der være forskellige 

informationsaktiver, som er kritiske for driften af virksomheden. Hvilke tiltag virksomheden skal 

foretage for at sikre deres informationsaktivers fortrolighed, integritet og tilgængelighed vil 

skildres fra afsnit 4.5, og hvilke handlinger virksomheden aktivt skal foretage sig aktivt behandles 

i afsnit 4.8. 

4.5 Håndtering af risici i clouden 
For at få det bedste udbytte af en cloudløsning, skal den styres og implementeres systematisk.102

I en lang årrække har sikkerhedseksperter været af den overbevisning, at den mest optimale 

måde at håndtere informationsteknologiens sårbarheder, var at have det stærkeste 

sikkerhedsudstyr til at beskytte alt virksomhedens data. Hermed lå fokus på den nyeste teknologi 

indenfor software og hardware, hvorimod tendensen i dag er mere effektiviseret og tilpasset 

virksomhedens behov.

  

For at kunne implementere en løsning systematisk er det vigtigt at virksomheden forholder sig til 

de forhold, der relaterer sig til virksomhedens kritiske informationsaktiver. 

103

Dette kan i teorien være den bedste løsning, men virksomheden bliver også nødt til at se på det 

økonomiske udbytte af it-løsninger. Ved virksomheders drift er den økonomiske faktor en 

drivkraft for beslutninger. At dække sig ind som Fort Knox kan oven i købet risikere at give nogle 

potentielle problemer i forhold til informationsaktivers tilgængelighed, ydeevne og samtidig 

medføre uacceptable høje omkostninger forbundet med virksomhedens it-anvendelse.

  

104

                                                           
102 IT & Telestyrelsen (2010:7-8) 

 

Tilgængeligheden og ydeevnen kan blive svækket ved at virksomheden overgarderer sig med 

103 Mattson (2010:13-15) 
104 Mattson (2010:13) 
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beskyttende programmel.  Dette kan resultere i den omvendte effekt, hvormed arbejdsrelaterede 

handlinger blokeres og besværliggøres, fremfor formålet at blokere uautoriserede og ondsindede 

handlinger.  

Selve tilgangen til at styre risici i almindelig it-anvendelse og derved også i en cloudsammenhæng, 

er at risikovurderingen skal baseres ud fra en cost/benefit betragtning.   

Virksomheden skal sikre at der balance mellem teknikken og organiseringen af it-anvendelsen. 

Hernæst at processer er implementeret i virksomheden til at understøtte it-sikkerheden. For at 

disse processer er effektive er det vigtigt at disse vedligeholdes. Ift. adgange kan virksomheden 

eksempelvis lave løbende opfølgning på aktive brugere og deres rettigheder, herunder vurdere 

deres arbejdsbetingede behov til kritiske informationsaktiver. Opfølgningen på aktive brugere vil 

samtidig sikre at fratrådte medarbejdere ikke længere har aktive brugerkonti. Understøttelsen af 

sådanne processer kan være, at virksomheden følger en fastsat procedure. Procedurer kan 

eksempelvis være at den daglige ledelse ved fratrædelser eller ændring af arbejdsbetingede behov 

sender en standard blanket til it-afdelingen eller service desk hos cloudleverandøren vedrørende 

lukning af bruger eller ændring af adgangsrettigheder.  

Ved anvendelsen af cloudløsninger er størsteparten af sikkerhedshåndteringen placeret hos 

cloudleverandøren. Dette medfører andre forhold, som der aktivt skal tages stilling til. Dette 

gælder både før, under og efter implementering af en cloudløsning. Disse forhold vil blive 

redegjort for i afsnit 4.6. 

4.5.1 En risikobaseret tilgang 

Ved en risikobaseret tilgang tager virksomhedens ledelse udgangspunkt i en risikoanalyse.  

Dernæst tages der aktivt stilling til procedurer og sikringsforanstaltninger, for dermed at blive i 

stand til at styre virksomhedens risici forbundet med it-anvendelsen bedst muligt. Dette skal 

gøres med henblik på at:  

• Klarlægge virksomhedens risikobillede 

• Identificere de mest kritiske områder og faktorer 

• Fastlægge et passende sikkerhedsniveau ift. virksomhedens forretning 

• Styrke virksomhedens sikkerhed og compliance profil105

                                                           
105 Mattson (2010:13) 
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Hermed kan virksomheden både identificere risici, som er kritiske ift. virksomhedens 

informationsaktiver og sikkerhedsmæssige faldgruber. Samtidig skal der tages stilling til hvad der 

økonomisk er effektivt i forhold til sikring af virksomhedens informationsaktiver.  

Der findes flere guidelines og frameworks, virksomheder kan benytte sig af, til at identificere risici 

og hvorledes disse kan håndteres. Til dette kan virksomheder med fordel benytte sig af 

anerkendte frameworks på området.  

Der er i denne afhandling taget udgangspunkt i dele af COSO’s Enterprise Risk Management 

framework til at analysere områder, der kan have indvirkning på virksomhedens fortsatte drift. På 

den baggrund vil vi komme med anbefalinger, til hvordan virksomheden håndterer risici 

forbundet med kritiske informationsaktivers placering i clouden.  

I afsnit 2.3.2 blev det redegjort hvordan COSO ERM frameworket aktivt benyttes af virksomheden. 

I de kommende afsnit er det analyseret, ud fra udvalgte dele af COSO ERM, hvordan virksomheden 

fører en effektiv risikobaseret tilgang ved brugen af cloudløsninger.  

4.5.2 Risikoanalyse 

I afsnit 4.3 blev det analyseret at en god it-governance, vil være når virksomhedens ledelse har 

fastsat og implementeret politikker, der understøtter virksomhedens forretningsstrategier og mål. 

For at nå dertil, skal virksomheden i deres risikoanalyse især være opmærksomme på 

sikkerhedsegenskaberne ved it-anvendelsen: fortrolighed, integritet og tilgængelighed, som blev 

gennemgået i afsnit 4.3.106

Virksomhedens ledelse skal tage udgangspunkt i de forretningsmæssige forhold, for at kunne 

identificere og prioritere de risici, der kan have indvirkning på virksomhedens indtjening. Dette 

gør ledelsen i stand til at beslutte hvilke tiltag og kontroller, der er nødvendige for at håndtere de 

risici der er relevante for den enkelte virksomhed.   

 

4.5.3 Risikovurdering 

Når ledelsen har fastsat og formuleret virksomhedens målsætning og identificeret begivenheder, 

som kan have indvirkning på opfyldelse af målsætningen, vil den egentlige risikovurdering kunne 

foretages. I risikovurderingen er det ledelsens opgave og ansvar, at vurdere og evaluere de 

identificerede begivenheders konsekvenser, som anvendelsen af cloud computing medfører. 

                                                           
106 ISACA (2012:19) 
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Risikovurderingen kan foretages på flere måder, både kvantitativt og kvalitativt. Ud fra et 

omkostningseffektivt og styringsmæssigt perspektiv, vil det være nærliggende, at benytte et 

Heatmap. Her vurderes identificerede begivenheder som et produkt af sandsynlighed og 

konsekvensen for et indtræf. Nedenstående figur 8 giver et eksempel herpå.107
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107 Inspiration hentet fra Reding (2009:5-12) 

Figur 8 Heatmap 
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Det udarbejdede Heatmap har en generel tilgang, hvorfor sandsynlighed og påvirkning på 

virksomhedens indtjening ikke er foretaget i absolutte tal. Det er derfor op til virksomheden selv, 

at vurdere og tilpasse efter hvilken situation virksomheden befinder sig i.  

Virksomheden skal fastsætte en smertetærskel, for herigennem at beslutte hvordan den skal 

reagere på en potentiel begivenhed. For at fastlægge en smertetærskel, kan virksomheden 

fastsætte et Recovery Point Objective og Recovery Time Objective.108

Recovery Point Objective (RPO)  

Defineres som den maksimale tolerable periode, hvor en virksomheds data kan være tabt uden at 

det vil have en katastrofal betydning for virksomhedens drift. Er der tale om en relativ kort 

periode, skal virksomheden sikre at der sker backup hyppigt. 

  

Recovery Time Objective (RTO)  

Er i denne sammenhæng den periode virksomheden kan overleve, fra at en begivenhed indtræder, 

til at løsningen igen er tilgængelig eller at data er genskabt.  

Figur 9 viser den grafiske sammenhæng for fastlæggelsen af RPO og RTO109

 

:  

Figur 9 Recovery Point Objective og Recovery Time Obejective110

Denne tilgang er relevant i forhold til tankegangen for virksomhedens informationsaktiver, og 

hvilket tidsperspektiv virksomheden kan klare sig uden at det vil have større konsekvenser for 

driften. Ledelsen skal ud fra deres afhængighed og behov for adgang til informationsaktiver 

fastlægge tidspunkt og tidsramme. Denne overvejelse kan betragtes i sammenhæng med 

heatmappet i relation til påvirkning på virksomhedens indtjening.  

  

                                                           
108 https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/current-risk/bcm-resilience/bc-plan/it-service-

continuity-plan 
109 Halpert (2011:129) 
110 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Schematic_ITSC_and_RTO,_RPO,_MI.jpg  

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/current-risk/bcm-resilience/bc-plan/it-service-continuity-plan�
https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/current-risk/bcm-resilience/bc-plan/it-service-continuity-plan�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Schematic_ITSC_and_RTO,_RPO,_MI.jpg�
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Ledelsen skal vurdere, hvilket tab en mistet adgang vil medføre i forhold til tidsrammen som 

skildret i ovenstående figur 9. RPO og RTO vil som minimum skulle leve op til virksomhedens 

opsatte it-strategi og politik. Herigennem kan modellerne tilpasses den enkelte virksomhed.  

Des mere kritisk informationsaktiver er, des mindre skal RPO og RTO være.  

4.5.4 Reaktion på risici 

Ud fra foretagne risikovurderinger, er ledelsens opgave at forholde sig til og beslutte, hvad deres 

reaktion på risici skal være.  Ifølge COSO ERM kan ledelsens reaktion på risici ske på fire måder: 

• Undgå den, ved ikke at benytte denne cloudstrategi 

• Reducere konsekvensen eller sandsynligheden for, at en identificeret risiko indtræder ved 

implementering af en kompenserende kontrol. Eksempelvis skal kontrakten med 

cloudleverandør indeholde krav til, at virksomhedens kritiske informationsaktiver kun 

opbevares inde for landets grænser  

• Dele og dermed mindske sandsynlighed og konsekvens ved at overføre risikoen til 

tredjepart.  

• Acceptere den identificerede risiko uden at foretage sig yderligere handlinger.111

Hvilken reaktion ledelsen skal vælge afhænger af virksomhedens opsatte sikkerhedspolitik, it-

strategi og risikovillighed. I en cloudsammenhæng vil der ikke umiddelbart være nogle mulighed 

for at dele virksomhedens risici. Eneste eksempel, der vil passe, vil være hvis virksomheden har 

aftalt kompensationsmuligheder i kontrast til dens mistede drift.  

Som det fremgår af figur 10 skal virksomhedens overordnede forretningsstrategi tages i 

betragtning når virksomheden foretager risikovurdering og opsætning af sikkerhedspolitikker. 

Dette gøres for, på bedst mulig måde, at nå det overordnede forretningsmål. De er derfor gensidigt 

afhængige. 

 

 

                                                           
111 COSO (2012:11) 
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4.5.5 Kontrolaktiviteter  

Figur 10 Risikovurdering, en kontinuerlig proces i overensstemmelse med It-sikkerhedspolitik-og strategi 

Ud fra resultatet af risikovurderingen er det en del af ledelsens opgave, som analyseret i afsnit 4.3, 

at opsætte de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller jf. SEL § 115 litra 1. 

Kontrolaktiviteterne er, i cloud computing sammenhæng, primært placeret hos 

cloudleverandøren. Behovet for kontrolaktiviteter ændres ikke ved, at virksomheden benytter sig 

af en cloudløsning. Ændringen består i, hvem der udfører kontrolaktiviteten. Det vil sige, at flere af 

kontrolaktiviteterne vil være placeret hos cloudleverandøren. Virksomhedens mulighed for at 

følge op på kontrolaktiviteter, udførelse og effektivitet skal ske igennem overvågning, som vil 

blive behandlet i afsnit 4.8.   

I forhold til going concern skal fokus ligge på følgende områder:  

• Adgang til data 

• Tab af data  

• Kompromittering af data  

• Kommunikation 

Ovenstående områder vil blive nærmere analyseret i afsnit 6.1.  
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4.5.6 Information og kommunikation  

Information og kommunikation danner fundament for effektiviteten af kontrolaktiviteter, som 

skal håndtere de risici som er identificeret. Hvis ledelsen ikke kommunikerer procedurer og 

politikker tilstrækkeligt ud på tværs af organisationen, vil udbyttet af den samlede 

risikohåndtering formentlig være mindsket.   

Ved brug af en cloudleverandør vil informationen og kommunikationen alt andet lige ikke have 

den samme kvalitet og forståelighed, som hvis it’en var placeret in-house. Derfor er det vigtigt, at 

ledelsen har tiltag, som kan afhjælpe dette. Eksempelvis kan dette foregå gennem beståelse af 

onlinetræningsprogrammer omkring virksomhedens it-sikkerhedspolitik og beredskabsplaner, 

såfremt disse områder vurderes som de mest kritiske ved ledelsens risikovurdering.  

4.5.7 Overvågning 

Kontinuerlig overvågning af den samlede risikovurdering er vigtig for at sikre, at gennemførelsen 

og formålet med kontrolaktiviteterne opfylder virksomhedens forretningsmæssige målsætning. 

Som tidligere beskrevet ændres virksomhedens risikobillede kontinuerligt, både pga. af eksterne 

og interne faktorer. Det er derfor vigtigt, at ledelsen sikrer fastsatte procedurer for overvågning. 

Dette er afgørende for at identificere og håndtere eventuelle hændelser, som kan have påvirkning 

på virksomhedens aktiviteter over tid.   

Overvågning er det grundlæggende element til opfølgning på risici i clouden. Dette vil blive 

behandlet særskilt i afsnit 4.8.   

4.5.8 Identificering af begivenheder  

Risikovurderinger skal foretages regelmæssigt, da der hele tiden vil ske ændringer i risikobilledet. 

Dels pga. interne faktorer som ændringer i f.eks. organisatoriske-, it-infrastrukturelle-, og 

systembehov, men også eksterne som ny teknologi og lovgivning. Dette er ved cloudløsninger ikke 

en undtagelse. Når ledelsen foretager risikovurdering er det vigtigt, at de gennemføres efter 

fastsatte politikker eller vejledninger. Dette giver virksomheden den styrke, at den kan 

sammenligne dens risikovurdering med tidligere resultater. Dette er med til at sikre en øget 

beslutningskompetence og dermed vil ledelsen kunne træffe mere kvalificerede beslutninger set 

ud fra det nuværende risikobillede.  

Når virksomheden har klarlagt, hvilke områder som er kritiske ved virksomhedens it-anvendelse i 

forhold til opnåelse af dennes strategi og målsætning, kan den aktivt agere og udøve kontroller 
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gennem kontrakter med cloudleverandøren. Det kontraktuelle grundlag, imellem virksomhed og 

serviceleverandør, vil som udgangspunkt bestå i en hovedaftale og en Service Level Agreement 

(SLA). Dette er meget vigtige elementer, og som virksomheden til enhver tid bør forholde sig til, 

da det definerer ansvarsforholdet mellem virksomheden og cloudleverandør. Dette er således af 

særlig betydning for virksomhedens bevarelse af informationsaktivernes sikkerhed.  Årsagen til at 

kontrakterne med cloudleverandøren er særligt vigtige i forhold til virksomhedens 

risikohåndtering, er at det i disse skal specificeres, hvordan leverandøren håndterer 

virksomhedens kritiske informationsaktiver. Jo mere specifik SLA’en er udarbejdet, jo bedre kan 

virksomheden overvåge at alle kontraktlige forhold overholdes. I afsnit 4.6 vil det blive analyseret, 

hvad en SLA bør indeholde ved en cloudløsning og hvordan virksomheden bedst kan sikre at 

denne overholdes.  

Ved udarbejdelsen af SLA'en er den vigtigste opgave, at fokusere på virksomhedens kritiske 

informationsaktiver, da de kan have indvirkning på virksomhedens indtjeningsevne og going 

concern.  

4.6 Forhold som kan påvirke virksomhedens going concern   
Det kan have fatale konsekvenser for virksomheden at miste deres adgang til data, eller at en 

tredjepart får adgang til disse. Det er naturligvis forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke 

informationsaktiver der kan påvirke going concern.  

I det følgende vil en række eksempler på informationsaktiver, der kan true virksomhedens 

fortsatte drift i tilfælde af tab eller uautoriseret adgang fra en tredjepart, blive analyseret.  

Flere områder med høj risiko, kan ses som generelle på tværs af organisationer og brancher. 

At hardware og software fungerer, er et grundlæggende element for driften af alle virksomheders 

informationssystemer. Områder med høj risiko er her driftsforstyrrelser, midlertidige eller 

permanente skader på data og hardware, samt at software ikke fungerer under/efter 

opdateringer eller ved udskiftning.   

Virksomheden skal kunne stole på deres informationssystemers pålidelig og integritet. Kan den 

ikke det, bliver konsekvenserne heraf at de informationer, der genereres i systemerne bliver 

irrelevante, ufuldstændige, unøjagtige, uhensigtsmæssige og hermed kan påvirke virksomhedens 

strategiske beslutninger negativt.  
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Risikoen for uautoriseret adgang og ondsindede handlinger er kraftigt forhøjet, hvilket kan have 

konsekvenser i form af store økonomiske tab og fejlagtige oplysninger, som vil medføre at 

virksomhedens beslutningstagere ikke kan basere sine beslutninger herpå.  

Virksomheden skal kunne sikre, at data holdes fortroligt, så informationer ikke bliver lækket eller 

at tredjepart kan udnytte informationerne til deres vinding.  

4.6.1 Adgang til data 

Det skal være klart defineret hvem der har adgang til virksomhedens informationsaktiver og 

hvordan informationsaktiver kan tilgås. Dette kan opdeles i mere specifikke delområder.  

Virksomhedens adgang  

Adgang til kritiske informationsaktiver skal kun være tilgængelig for de medarbejdere med 

arbejdsbetinget behov. Gennem politikker skal virksomheden fastægge følgende:  

• Autorisation, det skal specificeres nøje hvem der har tilladelse til at tilgå forskellige data.  

• Roller, det skal fastlægges hvilke typer brugere som har hvilke rettigheder. En brugeropdeling 

kan eksempelvis opdeles som administratorer, udviklere, begrænsede brugere, superbrugere 

mv. for at sikre en tilstrækkelig funktionsadskillelse.  

• Personer hos cloudleverandøren som kan tilgå data og systemer i tilfælde af kritiske 

hændelser.  

Andres adgang  

Ud over personer internt i virksomheden kan der være en række personer som har adgang til 

virksomhedens data uden nogen former for formål, og uden virksomheden har mulighed for at 

påvirke det. Dette vil typisk være ansatte hos cloudleverandøren uden et arbejdsrelateret behov 

eller af uautoriserede personer. Det er vigtigt, at have overblik over adgangen til data i hele 

systemlandskabet. Hvis virksomheden eksempelvis har lagret personfølsomme oplysninger, 

forskningsdata eller andre former for fortrolige oplysninger, som i realiteten kan have påvirkning 

på going concern, bør virksomheden have overblik i form af udtræk over hvilke personer som 

principielt har mulighed for at tilgå ens data. Dette kan virksomheden imødekomme ved 

fortrolighedsaftaler med personer, som kan tilgå systemerne.  

Fysisk og logisk adgang  

For at lave en risikoanalyse af den fysiske og logiske adgang til informationsaktiver, skal 
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virksomheden i princippet kende den eksakte placering af virksomhedens informationsaktiver. 

Dette er imidlertid kompliceret, da virksomheden i de fleste tilfælde ikke vil kende den præcise 

placering. På trods af at virksomheden kender adressen på det datacenter, hvor ens 

informationsaktiver er placeret, kan virksomheden ikke uden en større undersøgelse identificere 

hvilke servere ens informationsaktiver er placeret på, da et datacenter består af utrolig mange 

servere placeret på ét sted. Hvis virksomheden eksempelvis benytter sig af en løsning fra Google, 

Amazon eller Microsoft vil det være urealistisk at finde placeringen af ens data, da den kan være 

placeret på flere 1000 forskellige servere. Hertil kommer at informationsaktiver ofte flyttes og 

dermed er placeret på flere forskellige lokaliteter, i og med at en cloudløsning netop er skalerbar.  

Det er som beskrevet helt centralt, at virksomheden aktivt foretager en kontinuerlig risikovurdering, 

og at virksomheden har identificeret de risici, som for den enkelte virksomhed, er mest kritiske. 

Dermed kan virksomheden beslutte hvilke handlinger den skal foretage for at sikre at 

serviceleverandørens kontroller afdækker de identificerede risici, som kan påvirke virksomhedens 

fortsatte drift.  

Kontrakter og service level agreements vil i de fleste tilfælde være standardiserede, hvorfor 

kendskabet og betydningen af indholdet er essentielt. Afsnit 4.7 vil analysere, hvilket indhold i SLA'en 

og kontrakter, der skal prioriteres højest i forhold til aktivt at sikre virksomhedens kritiske 

informationsaktiver.  

Uautoriseret adgang  

Vurdering af risikoen for uautoriseret adgang fra personer med onde hensigter er en vigtig del af 

risikovurderingen. Vurdering af dette område skal laves ud fra et trusselsbillede af hvor stor interesse 

udefrakommende har i at tilgå ens informationsaktiver. Des mere værdi data kan have for 

udefrakommende, des større vil interessen alt andet lige være for at få adgang til virksomhedens 

data. Det er derfor er det vigtigt også at have det in mente ved klassificering informationsaktiver.  

4.6.2 Tab af informationsaktiver  

Går virksomheders vigtige informationsaktiver tabt, kan det i værste fald have indvirkning på 

virksomhedens going concern. Tab af data kan ske i flere sammenhænge. Risici, som er forbundet 

med tab af data, kan være: 

• Nedbrud hos cloudleverandøren eller cloud-underleverandører - dette kan medføre at 

informationsaktiver går tabt.  
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• Cloudleverandøren eller cloud-underleverandørers konkurs 

• Data tyveri ved hacking  

• Data konvertering   

Disse risici kan eksempelvis håndteres ved at virksomheden sikrer, at de har foretaget den 

fornødne backup, hvilket med fordel kan vurderes ud fra figur 9. Risikoen vil dermed kunne 

minimeres ved ofte at foretage backup af kritiske informationsaktiver.  

Den største risiko for at virksomheden mister sine informationsaktiver er i tilfælde af en konkurs. 

Virksomheden vil her risikere at der opstår tvists om ejerskabet af informationsaktiver. På trods 

af at ejerskabet er klart defineret vil alle aktiver i en virksomhed, her cloudleverandøren eller 

cloud-underleverandør, kunne risikere at blive indefrosset indtil boet er gjort op af kurator.  

4.6.3 Kompromittering af informationsaktiver   

Ved uautoriseret adgang er der risiko for at virksomhedens informationsaktiver kan blive 

kompromitteret. Dette kan ske hvis der er eller opstår et sikkerhedshul til virksomhedens 

informationsaktiver. Eksempel kan det ske ved en manglende opdatering eller fejl i software. Er 

informationsaktiver blevet kompromitteret, vil der være risici forbundet med anvendelse af 

informationsaktiverne. Er informationsaktiver kompromitteret kan de være manipuleret og 

dermed ikke retvisende. Har cloudleverandøren oplevet et nedbrud i clouden, uautoriseret eller 

anden sikkerhedsbrist, der medfører risici for at virksomhedens informationsaktiver er 

kompromitteret eller lækket, skal virksomheden have indgået en aftale med cloudleverandøren 

om at få tilsendt en notifikation og hvilke informationsaktiver dette berører.  

4.6.4 Kommunikation   

Mange virksomheders drift er bundet op på centrale Enterprise Ressource Planning-systemer 

(ERP), som i større eller mindre grad kan stoppe driften i tilfælde af nedbrud eller mistet adgang. 

Eksempelvis ligger logistik virksomheder i skarp konkurrence om markedsandele, hvormed 

booking og planlægningssystemer er essentielle for driften. I tilfælde af kontinuerlige nedbrud 

som vil stoppe booking af transportbestillinger, vil det pga. den store konkurrence om 

markedsandele udhule virksomhedens mulighed for indtjening. Dette vil ske på baggrund af at 

bookinger vil overgå til konkurrenter. 

4.7 Kontrakter med cloudleverandør 
Ved outsourcing skal virksomheden, efter at have identificeret hvilke elementer af it-anvendelsen 

som er mest kritiske for virksomheden, sikre sig at der er taget hensyn til netop disse elementer i 
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kontrakter med cloudleverandøren. Derudover skal det sikres, at nøglekontroller som 

understøtter virksomhedens kritiske informationsaktiver bliver udført effektivt. 

Forholdet mellem virksomhed og serviceleverandør skal udgøres af en kontrakt. Det 

kontraktuelle grundlag bør udgøres af en hovedaftale og en specifik service level agreement 

(SLA), alt efter hvilke løsninger virksomheden benytter sig af hos cloudleverandøren. 

Ved udarbejdelsen af kontrakterne er det vigtigt at termer i SLA'en adresserer termerne i 

hovedaftalen.  

4.7.1 Hovedaftalen 

Hovedaftalen er en vigtig bestanddel i virksomhedens håndtering af deres cloudløsning. 

Hovedaftalen danner udgangspunktet for underliggende SLA'er og dermed den udbudte løsning. 

En SLA kan være en standardiseret aftale, cloudleverandøren benytter til alle kunder.  Er dette 

tilfældet, anbefales det at virksomhedens opmærksomhed rettes mod følgende specifikke krav i 

hovedaftalen. Det bør af hovedaftalen fremgå: 

• Overordnet indhold af cloudløsningen 

• Typen af cloudløsningen 

• Hvordan serviceleverandøren overholder kundens sikkerhedspolitik og hvordan dette 

håndteres 

• Hvilke erklæringer eller certificeringer cloudleverandøren skal have og efterleve,  

• Revisors adgang til cloudleverandøren  

• Hvorvidt virksomhedens revisor kan adgang til arbejdspapirer fra cloudleverandørens 

revisor  

• Konsekvenser og kompensationer ved kontraktbrud  

• Hvordan skal ændringer håndteres  

• Aftaler omkring rapportering af hændelser og ændringer112

Hovedaftalen er vigtig at have præciseret nøje, da denne danner grundlag for opretholdelse af 

fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af de informationsaktiver, der er placeret i 

cloudløsningen.  

  

                                                           
112 FSR (2010:15) 
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4.7.2 Service level agreements   

I SLA'en fremgår krav omkring leverancen, som virksomheden kan forvente af cloudløsningen. 

Formålet med en SLA er overordnet at forene kundens behov med cloudleverandørens løsning. 

Hernæst kan den udbudte service håndhæves af virksomheden, såfremt den ikke efterlever 

SLA’en specifikke krav. Eventuelle afslag i prisen eller kompensationer kan være en løsning for 

cloudleverandørens manglende efterlevelse.  

 En SLA kan inddeles i fire kategorier: 

• Serviceniveau 

• Databehandling og opbevaring 

• Infrastruktur og sikkerhed 

• Forhold mellem virksomheden og udbyder113

En kort redegørelse af dette behandles i de følgende afsnit. Dette vil blive efterfulgt af hvilke 

forhold, som virksomheden bør tage hensyn til for at kunne føre aktivt tilsyn med deres 

informationsaktiver i cloudløsningen. Dette vil yderligere blive behandlet i afsnit 4.8 om 

overvågning.  

 

4.7.2.1 Serviceniveau  

SLA'en bør indeholde retningslinjer for udbudte serviceniveau. Dette kan virksomheden aktivt 

bruge til at overvåge om cloudleverandøren opfylder aftalte betingelser.  

I serviceniveau fremgår variable, der har direkte indflydelse på drift og tilgængelighed af 

cloudløsningen. Her præciseres:  

• Ydeevne  

• Oppetid 

• Nedetid  

• Responstid 

• Vedligeholdelse  

• Opdateringer114

Udfordringen kan ligge i, hvordan definitionen af effektiviteten af områderne måles, da hver 

enkelt leverandør ofte beregner effektiviteten forskelligt.

 

115

                                                           
113 Trappler (2010a) 

 Eksempelvis vil nogle 

114 Trappler (2010b) 
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cloudleverandører måske ikke medregne weekender, helligdage, eller tidspunkter udenfor normal 

arbejdstid i deres beregninger. Det kan være, at en række bestemte hændelser ikke medregnes, 

eksempelvis nedbrud forsaget af force majeure eller uforudsete opdateringer.  

Det er derfor vigtigt, at virksomheden er opmærksom på alle disse termer for at kunne vurdere 

drift og tilgængelighed af en cloudløsning. 116

4.7.2.2 Databehandling og opbevaring 

 Vurderingen af betydningen for effektiviteten af de 

enkelte områder, kan variere alt efter hvilken virksomhed der er tale om. Som tidligere beskrevet 

skal it-anvendelse altid vurderes ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. Altså vil behovet 

bestemmes ud fra ledelsens risikovurdering.  

Der bør aftales klare retningslinjer for hvordan data behandles og opbevares. Områder der bør 

specificeres i denne sammenhæng er:  

• Lovgivningsmæssige krav  

• Grafisk placering 

• Adgang til informationsaktiver 

• Brud på datasikkerhed  

• Ejerskab af informationsaktiver  

Ændringer i hvordan data behandles og opbevares, kan have indvirkning på både kvalitet og 

omkostninger, men også virksomhedens overholdelse af lovgivning. Det er derfor vigtigt, at 

virksomheden løbende bliver oplyst om eventuelle ændringer. Ejerskabet af virksomhedens 

informationsaktiver bør specificeres og de rettigheder virksomheden har for at få 

informationsaktiverne tilbageleveret, eksempelvis hvis cloudleverandøren går konkurs.  

4.7.2.3 Infrastruktur og sikkerhed 

Virksomheden skal føre aktivt tilsyn igennem modtagelse af rapporter og notifikationer ved 

hændelser der kan have en indvirkning. Som flere gange nævnt kender virksomheden ikke til 

informationsaktivernes præcise placering i en cloudløsning, hverken fysiske eller virtuelle. Derfor 

kan det være vanskeligt at efterprøve og opnå overbevisning om det aftalte sikkerhedsniveau er 

overholdt. Områderne der her er vigtige at have præciseret er:  

                                                                                                                                                                                                 
115 Diaz (2011) 
116 Badger et al. (2012:a3-p3) 
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• Kontrol af log over hændelser og ændringer 

• Kan virksomhedens revisor få adgang til cloudleverandørens it-miljø  

• Overholdelse af sikkerhedsstandarder  

• Redundans   

• Disaster recovery og fortsat drift af infrastruktur  

4.7.2.4 Forhold mellem virksomhed og cloudleverandør 

Hvilke rettigheder har virksomheden ved ophør eller fornyelse af kontrakt med cloudleverandør? 

Der kan opstå en lang række retslige tvists ift. ansvarsplacering og rettigheder. Virksomheden skal 

i denne sammenhæng have detaljeret beskrivelse om:  

• Forhandling af nye kontrakter  

• Funktionaliteten af løsningen 

• Forhold ved opsigelse af samarbejde  

• Forhold ved skifte af ejerskab over cloudleverandøren   

• Forhold ved cloudleverandørens brug af cloud-underleverandører.   

Det er individuelt for virksomheder hvilke elementer der vigtige. Vigtigst er at virksomheden 

tager udgangspunkt i ledelsens risikovurdering, for at sikre alignment med  it-sikkerhedspolitik.   

4.8 Virksomhedens opmærksomhed 
For at virksomheden kan sikre dens informationsaktiver og overholdelse af kontrakter hos 

cloudleverandøren, skal virksomheden foretage overvågning af aktiviteter, der kan have 

indvirkning på informationsaktiverne. Som tidligere konstateret kan ledelsen ikke outsource 

deres ansvar. Konsekvensen af dette er, at ledelsen skal føre skærpet overvågning af 

cloudleverandøren, for aktivt at kunne forholde sig til de risici, placering af informationsaktiver i 

en cloudløsning, medfører.  

Det anbefales at virksomheden har foretaget en fornøden risikovurdering og aktivt tager stilling 

til hvilke informationsaktiver, der lægges op i clouden og hvilke særskilte krav disse stiller til 

cloudløsningen, for at få afdækket kritiske behov i forhold til sikkerhed og overholdelse af 

lovgivning.  

4.8.1 Overvågning af cloudleverandør 

Virksomheden skal overvåge områder, der kan have væsentlig indvirkning på virksomhedens 

informationsaktiver og i værste fald going concern.  
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Det væsentligste for virksomheden er at overvåge adgangen til virksomhedens 

informationsaktiver. Mængden af overvågning bør bero på en vurdering af virksomhedens 

afhængighed af informationsaktiverne, samt deres tilgængelighed bestemt ud fra virksomhedens 

forretningsmål.  

4.8.1.1 Prioritering 

Det bør af virksomheden være defineret hvilken prioritet, eksempelvis fra 1-5, forskellige typer af 

deres informationsaktiver har. Således vil virksomheden kunne fastsætte procedurer ud fra 

prioriteterne og den indvirkning en hændelse vil have på informationsaktivet.  

4.8.1.2 Hændelser 

Virksomheden skal have oplysninger om aftalte væsentlige hændelser, som kan have indvirkning 

på virksomhedens informationsaktiver. Det skal oplyses hvorvidt der har været nedbrud, lækager 

eller uautoriseret adgang til informationsaktiver. Det anbefales at virksomheden får tilsendt 

notifikationer når en hændelse indtræder.  

4.8.1.3 Ændringer 

Ændringer bør være foruddefinerede så virksomheden i denne sammenhæng oplyses om 

ændringer, der kan have direkte eller indirekte påvirkning på virksomhedens 

informationsaktiver. Det skal af dokumentationen fremgå at ændringer behandles og 

implementeres rettidigt. Ved ændringer i applikationer eller systemer bør det yderligere fremgå 

hvilke personer der har udviklet, testet og sat ændringen i produktion for at sikre 

funktionsadskillelse. Virksomheden skal modtage dokumentation, hvoraf det fremgår, at 

ændringer som foretages følger fastlagte politikker. 

4.8.1.4 Adgang  

Virksomheden bør tage stilling til hvem der har adgang til deres informationsaktiver hos 

cloudleverandøren og hvilke rettigheder disse personer skal have. Det anbefales at virksomheden 

inkorporerer en aftale i kontrakten, hvor adgangen til virksomhedens informationsaktiver logges.  

Virksomheden skal derefter følge op på logning af adgangen.   

4.8.1.5 Beredskabsplaner og test 

I tilfælde af nedbrud bør der hos cloudleverandøren foreligge beredskabs- og nødplaner. Det er 

vigtigt at virksomheden fører tilsyn med disse beredskabsplaner og få dokumenteret, hvornår test 

af backup foretages og hvorvidt det foregik succesfuldt.  

Beredskabsplaner og test af backup skal både foretages hos cloudleverandøren og hos 
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virksomheden selv. Virksomheden anbefales at foretage test af nødprocedurer jævnligt for at 

sikre informationsaktivers tilgængelighed og integritet ved genindlæsning. 

4.8.1.6 Rapportering  

Alt efter hvilken hændelse som indtræder, og alt efter hvilket informationsaktiv der påvirkes bør 

der af virksomheden være aftalt klare retningslinjer med cloudleverandøren for rapportering. 

Dette gælder for utilsigtede hændelser, uautoriseret adgang, kompromittering af data, 

programændringer eller lækage. Virksomheden skal overveje frekvensen af rapporteringen, og 

hvilken rapportering der skal foregå. Ligeledes skal det vurderes om rapporteringen skal ske 

automatisk igennem notifikationer eller om der er behov løbende aflæggelse af rapport.  

4.9 Delkonklusion  
Det er ifølge dansk lovgivning ledelsens ansvar, at sikre virksomhedens fortsatte drift. Når 

virksomhedens fortsatte drift er afhængig af kritiske informationsaktiver lagret i en cloudløsning, 

kræver det øget fokus fra ledelsen at disse er sikret på behørig vis.  

Ledelsen har det overordnede ansvar for, at der i virksomheden er etableret fornødne procedurer 

for risikostyring og interne kontroller. Uanset hvilke kontrakter og setups der er foretaget for it-

anvendelsen i virksomheden, kan ledelsen ansvar ikke udliciteres.  

Fortrolighed, integritet og tilgængelighed skal betragtes som grundlæggende elementer til at 

opretholde en god it-governance.  

Informationssikkerheden er vigtig for virksomheden, idet driften og interessenters tillid til 

virksomheden kan være direkte afhængig heraf. Anvendelsen af cloudløsninger medfører nye 

risici, og dette påvirker virksomhedens risikobillede som helhed.  

Et cloudmiljø ændrer sig kontinuerligt, hvorfor risikobilledet kan ændres over tid.  Virksomheder 

som har placeret deres kritiske informationsaktiver i en cloudløsning skal derfor sikre at der 

foretages en kontinuerlig risikovurdering.  

En effektiv risikostyring skal understøtte virksomhedens forretning. Ledelsen bør benytte sig af 

anerkendte frameworks. Dette vil give ledelsen et godt værktøj til at sikre at der tages stilling til 

de mest kritiske områder og elementer. Herigennem kan ledelsen foretage en effektiv 

risikostyring, og implementere de fornødne interne kontroller i virksomheden, som skal sikre 

virksomhedens fortsatte drift.  
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Indvirkning på virksomhedens fortsatte drift kan komme fra interne og eksterne forhold. 

Identificering af risici for den almene ledelse kan være en svær proces. Derfor bør ledelsen få 

assistance til denne proces fra it-kyndige med ekspertviden på området. 

Ledelsen skal have deres primære fokus på de områder, som resulterer i store tab og trusler mod 

virksomhedens fortsatte drift. Dette foretages igennem en analyse af hændelser kontra tab.  

 

En SLA skal virksomheden se som et redskab til at identificere hvilken reaktion den skal foretage 

på identificerede risici. De fleste af virksomhedens handlinger består i overvågning af 

cloudleverandørens kontroller, behandling af data og ændringer til systemer, software og 

applikationer.  

Elementerne i SLA'en skal understøtte virksomhedens forretningsmål. SLA'en skal benyttes af 

virksomheden til at holde dialog med cloudleverandøren om de løsninger der leveres. 

Virksomhedens overvågning vil blive holdt op imod cloudløsningen, og virksomheden vil 

herigennem kunne konstatere, hvorvidt cloudleverandøren overholder sine forpligtelser. SLA'en 

er et vigtigt værktøj for virksomheden for at sikre deres informationsaktiver fremadrettet hos 

cloudleverandøren.  

Virksomheden bør, for at sikre dens informationsaktiver, aktivt forholde sig til og føre tilsyn med 

informationsaktivers tilgængelighed. Virksomheden skal tage stilling til logning, dokumentation 

og rapportering fra cloudleverandøren.   
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5 Revision af Cloud Computing 
I afhandlingens afsnit 2.2 blev der redegjort for de standarder og den lovgivning for revisors 

tilgang til revisionen, som vi analyserer i denne afhandling. 

Overordnet set skal revisor ikke forholde sig anderledes når virksomheden har outsourcet dele af 

deres it-anvendelse til en cloudløsning. Ved at virksomheden har omlagt dele af deres it 

anvendelse til en cloudløsning, vil der være nogle specifikke risici, som skal behandles og 

håndteres. Revisionen skal af denne årsag evt. foretages et andet sted end i virksomheden.  

5.1 It-revisionen i forhold til den samlede revision  
Revisor skal som følge af ISA 315 tage stilling til, hvorvidt it-anvendelse er væsentlig for 

virksomhedens regnskab som helhed. Såfremt at it-anvendelsen findes væsentlig, skal der 

foretages en gennemgang af de generelle it-kontroller og brugersystemer. 

5.1.1 Den generelle tilgang 

Ved revision af en virksomheds informationssystemer, skal revisor først og fremmest opnå 

kendskab til virksomhedens grundlæggende forretningsprocesser, for herefter at kunne 

identificere hvilke dele af informationssystemerne, der understøtter disse. På den baggrund kan 

revisor fastlægge, hvilken tilgang til revisionen og hvilke revisionshandlinger der skal foretages.   

Det samme er gældende når revisor skal foretage revision af virksomheder, der har outsourcet 

deres informationssystemer til en cloudleverandør. Revisor skal tage stilling til hvorvidt generelle 

it-kontroller er designet, implementeret og fungerer effektivt over hele regnskabsperioden:  

Generelle it-kontroller er politikker og procedurer, der vedrører mange applikationer og 

understøtter, at applikationskontrollerne fungerer effektivt.”117

• Drift af datacentre og netværk 

 

• Anskaffelse, ændring og vedligeholdelse af systemsoftware  

• Programændringer 

• Adgangssikkerhed  

• Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af applikationssystemer.118

                                                           
117 ISA 315 afsnit 97 

  

118 ISA 315 afsnit 96 
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Tilgangen til revisionen vil være anderledes, da opsætning og it-infrastrukturen vil adskille sig i 

forhold til hvis informationssystemerne blev driftet in-house. Informationssystemet vil ikke 

nødvendigvis være designet efter den specifikke virksomheds behov. Der vil derfor opstå nye 

risici, når systemerne er flyttet ud i clouden, hvorfor revisors tilgang og handlinger ændres.  

5.1.2 Stillingtagen til fortsat drift 

Revisor skal fortage risikovurderingshandlinger ift. virksomhedens brug af it. Samtidig skal 

revisor under sine risikovurderingshandlinger overveje om der er begivenheder eller forhold, der 

kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften119. Desuden gælder det, at 

revisor under hele revisionen skal være opmærksom på revisionsbevis120

For at forstå going concern problematikken ved brugen af en cloudløsning, er det vigtigt at forstå 

hvilke krav, der specifikt er til revisor ift. going concern som følge af ISA 570.  

 for begivenheder eller 

forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften.  

Going concern kan skitseres med en tidslinje over revisionen ift. revisors erklæring om going 

concern ved brug af en cloudløsning. Figur 11 vil danne ramme for indeværende kapitel: 

 

Figur 11 skitserer et eksempel, hvor regnskabsperioden løber fra 01.01.2013 - 31.12.2013. 

Perioden 01.01.2014 - 31.12.2014 er perioden efter balancedagen, revisor skal erklære sig om, 

hvorvidt virksomheden er going concern. Efterfølgende begivenheder fremgår som perioden 

01.01.2014 - 01.03.2014 ved årsregnskabets godkendelse. Revisor skal på denne dato informere 

om, hvis der er kommet begivenheder eller forhold til revisors kendskab, som kan give væsentlig 

Figur 11 - Revisors udtalelse om going koncern - egen tilvirkning ud fra ISA 570 

                                                           
119 ISA 570 afsnit 10 
120 ISA 570 afsnit 11 
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usikkerhed om virksomhedens going concern. Yderligere fremgår perioden 01.01.2013 - 

31.12.2013, som den periode ISAE 3402 erklæringen vi i denne afhandling tager udgangspunkt i 

afdækker.   

Når en virksomhed benytter sig af cloudløsninger, skal revisor indhente dokumentation på anden 

vis. Forhold der kan rejse betydelig tvivl om fortsat drift, indeholder både nuværende og 

fremtidige. Dette stiller revisor overfor et andet risikobillede i de overvejelser revisor skal have 

under sine risikovurderingshandlinger og revisionen jf. ISA 570 afsnit 10 og 11.  

Vurderer revisor, at der er it-forhold, der er så kritiske for virksomhedens drift, at de kan rejse 

betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften, skal revisor for at overholde ISA 

315 og ISA 570 have en anderledes tilgang til revisionen, når virksomheden benytter sig af 

cloudløsninger, end hvis de har deres it placeret in-house.  

De følgende afsnit vil analysere, hvordan revisors tilgang bør være til revisionen af en 

virksomhed, der benytter sig af cloudløsninger. Tilgangen tager udgangspunkt i en virksomhed, 

hvor virksomhedens it-anvendelse er kritisk for virksomhedens fortsatte drift.  

 

Revisor skal konkludere om der er væsentlig usikkerhed i relation til begivenheder eller forhold, 

der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens going concern.  

Under revisionens udførelse og planlægning skal revisor være opmærksom på hele indholdet i ISA 

570. Derudover skal revisor overholde de øvrige revisionsstandarder og god revisionsskik. Dette 

gælder særligt i de tilfælde, hvor der foreligger indikationer i forhold til going concern. For at 

overholde ISA 570 skal revisor have tilstrækkelig dokumentation for overvejelser der ligger til 

grund for revisors udtalelse om going concern.121

5.1.3 Grundlæggende elementer - ISA 315  

  

Som følge af ISA 315 pkt. 18 skal revisor opnå forståelse af virksomhedens informationssystem og 

forretningsprocesser, der er relevante for regnskabsaflæggelsen.  Herunder:  

"(b) de procedurer i både it-systemer og manuelle systemer, der anvendes til at igangsætte, 

registrere og behandle disse transaktioner samt rette dem efter behov, overføre dem til 

finansbogholderiet og rapportere dem i regnskabet."122

                                                           
121 FSR (2012b:1)  

 

122 ISA 315 pkt. 18  
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Ved revision af en virksomhed, der har outsourcet flere forskellige aktiviteter og funktioner 

herunder informationssystemet, må revisor oftest benytte sig af 3. parts erklæringer som er 

reguleret af ISA 402. Herigennem kan revisor opnå tilstrækkelig overbevisning om, at 

virksomhedens serviceleverandør har implementeret tilstrækkelige interne kontroller og at de 

fungerer effektivt. Revisor kan på den baggrund benytte erklæringen som grundlag for 

revisionsbevis i sin revisionskonklusion. For at benytte sig af denne tilgang, må revisor foretage 

en række handlinger, som vil blive behandlet i afsnit 5.3.3.  

Omfanget af revisionen af virksomhedens informationssystemer er den samme, som hvis it-

anvendelsen blev driftet in-house. Revisor kan ikke opnå den samme overbevisning om at 

generelle it-kontroller er implementeret og fungerer tilstrækkeligt, uden at foretage yderligere 

handlinger.  

Revisor skal først og fremmest opnå forståelse for hvilke områder af de outsourcede aktiviteter, 

der er relevante for virksomhedens regnskabsaflæggelse gennem dialog med kunden. Dernæst 

skal revisor gennemgå den eller de kontrakter, der foreligger mellem virksomheden og 

cloudleverandøren, for at opnå en dybere forståelse af de outsourcede aktiviteter. Dette vil give et 

billede af hvilke informationsaktiver der er placeret hos cloudleverandøren. Revisor burde 

herefter kunne identificere, hvilke handlinger der skal foretages, for at kunne konstatere hvorvidt 

virksomhedens it-sikkerhedspolitik, ud fra de kontraktuelle, overholdes. En beskrivelse af 

indholdet i en SLA, ved brug af en cloudløsning, blev behandlet i afsnit 4.4.6. Det ses ofte at 

cloudleverandører også har outsourcede aktiviteter. Dette vil yderligere ændre tilgangen til at 

opnå forståelse og overblik over virksomhedens informationssystemer.  

5.1.4 Revision af generelle it-kontroller i clouden  

For at udføre revision af generelle it-kontroller skal revisor:  

1. Opnå forståelse af hvorledes virksomheden har reageret på de risici, der relaterede sig til it  

2. Fastlægges hvilke dele af virksomhedens it-systemer, der har relevans for it-miljøet, og om 

hvorvidt der skal foretages test af kontrollerne.  

3. Have forståelse for de generelle it-kontroller, herunder hvilke generelle it-kontroller i 

virksomheden har, og hvilke generelle it-kontroller der er relevant for de kritiske 

informationsaktiver.   

4. Udarbejde en revisionsplan for tests der skal udføres af de generelle it-kontroller og sikre 

sig at den overholdes  
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5. Udføre de planlagte tests  

6. Evaluere på de fundne resultater  

7. Reagere på de ineffektive generelle it-kontroller  

8. Dokumentere revisionen.123

Denne proces er som nævnt ændret ved revision af virksomheder der benytter sig af 

cloudløsninger. Der vil opstå en række nye opgaver og nogle vil i praksis nødvendigvis slet ikke 

kunne udføres.  

  

De punkter der primært vil ændres er punkt 4, 5 og 8.  

Punkt 4 - Udarbejde en revisionsplan for tests der skal udføres af de generelle it-kontroller og 

sikre sig at den overholdes 

Når revisor fastlægger hvilke generelle it-kontroller der skal testes, skal det være de samme 

kontroller revisor selv ville teste hvis it-anvendelsen blev driftet in-house. Tilgangen ændres, idet 

at flere af kontrollerne vil blive foretaget hos cloudleverandøren. Det primære udgangspunkt til at 

revidere it-anvendelsen er kontrakten mellem virksomheden og cloudleverandøren.   

Punkt 5 - Udføre de planlagte tests  

Revisor vil i de fleste tilfælde ikke have tilladelse, til selv at udføre tests ude hos 

cloudleverandøren. Derfor må revisor foretage andre revisionshandlinger.   

Punkt 8 - Dokumentere revisionen 

Revisor skal kunne dokumentere sine revisionshandlinger og på hvilken baggrund konklusioner 

drages. For at dokumentere at kontroller er tilstrækkeligt designet, kan revisor enten ved 

forespørgsel eller inspicering af procedurer for at foretage sin vurdering.  For at dokumentere at 

kontrollen er implementeret skal revisor inspicere at kontrollen er udført én gang. For at 

dokumentere at kontrollen er effektiv skal revisor have dokumentation for at kontrollen har 

fungeret over hele perioden. Eksempelvis vil revisor fra virksomheden indhente oversigter over 

alle ændringer i data eller programmer foretaget i perioden, der kan have væsentlig indvirkning 

på regnskabsaflæggelsen.  På den baggrund kan revisor herefter udvælge en stikprøve over 

ændringer. Dokumentation for stikprøven skal derefter indhentes for at vurdere effektiviteten. 

                                                           
123 Sudan (2012:441-442)   
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Hvorvidt ovenstående eksempel kan udføres i praksis, vil afhænge af kontrakten med 

cloudleverandøren.  

5.1.4.1 Revision af specifikke områder 

Når en virksomhed benytter sig af en cloudløsning, vil specielt to områder af revisionen af 

generelle it-kontroller ændre tilgangen og arbejdshandlinger. Herunder revisionen af databaser 

og brugersystemer. 124

En tilgang til revisionen og forslag til arbejdshandlinger, vil blive analyseret i de kommende afsnit.  

De to nævnte områder kompliceres for revisor i og med, at adgang til informationer der kan give 

revisionsbevis, dels kan være svære at fremskaffe og dels at få adgang til.  

 

Revisor vil ikke nødvendigvis have adgang til de samme oplysninger om de databaser, hvor 

virksomheden informationsaktiver er placeret. Dette er problematisk, da revisor af denne årsag i 

de fleste tilfælde må basere en stor del af revisionen på andres arbejde. Dette kan medføre, at 

revisor ikke kan opnå samme overbevisning, som hvis revisor selv havde udført alle 

arbejdshandlinger. 

5.1.4.2 Databaser 

Revisionen af databaser forholder sig blandt andet til overholdelse relevant lovgivning, at data er 

tilstrækkeligt beskyttet og at de korrekte data er tilgængelige.  

Formålet vil være at identificere hvorvidt der har været fejl i databehandlingen, der kan have 

væsentlig indvirkning på regnskabsaflæggelsen. Revisor kan herigennem opnå overbevisning om, 

at der ikke gennem uautoriseret adgang er foregået bedrageri, manipulation af data, eller misbrug 

af fortrolige oplysninger og vigtige informationsaktiver i regnskabsperioden. 125 126 127

5.1.4.3 Typiske undersøgelser  

 

Ved en revision af en database inspiceres typisk: 128

• Log in og log off forsøg, herunder både bekræftede adgangsforsøg og afviste adgangsforsøg.  

  

                                                           
124 Cloud Security Alliance (2011:22-24)  
125 Heilbuth & Tjagvad (2011:266-269) 
126 Mullins (2007:4)  
127 Sudan (2012:434-435)   
128 ISACA (2009:30- 38)  
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• Antal gange databaserne er blevet genstartet. 

• Hvilke tilladelser og adgangsrettigheder administratorer og andre brugere har til 

databaser og systemer. 

• Er der foretaget forsøg på handlinger som kan skade integriteten – er der blevet ændret 

eller lagret data som ikke har funktioner for virksomheden.  

• Procedurer for lagring af data.  

• Oversigt over ændringer i systemets metadata. 

5.1.4.4 Resultat af undersøgelser  

Når revisor har indsamlet de fornødne informationer, bør revisor ved en gennemgang være i 

stand til, at konkludere på en række spørgsmål:  

• Hvem har adgang til forskellige data? 

• Hvilken dato og hvilke tidspunkter blev forskellige data forsøgt ændret, tilgået eller brugt? 

• Hvilke programmer blev brugt til at få adgang til data? 

• Fra hvilken lokation blev der skabt eller forsøgt adgang til data? 

• Hvis data blev ændret, hvilke specifikke dele data blev ændret og hvor blev de hentet?  

• Foreligger der backup af data? 

• Kan data genetableres?   

5.1.4.5 Brugersystemer 

Virksomheden skal kunne tilgå, ændre og opdatere og opdatere deres data. Dette kræver at 

virksomheden har adgang til deres forskellige data gennem deres brugersystemer. Derfor er 

revisionen af brugersystemer helt afgørende for revisors sikring af at virksomheden har adgang til 

sine informationsaktiver.  

Ved revision af brugersystemer skal revisor lave en informationsindsamling for at kunne afgøre 

en lang række forhold omkring adgangen hertil: 129 130

• Helt overordnet, sikre at brugersystemerne på et tilfredsstillende niveau understøtter 

integritet, tilgængelighed og autenticitet. 

  

Revisor skal gennem informationsindsamlingen:  

                                                           
129 Heilbuth & Tjagvad (2011:166-177) 
130 Sudan (2012:436)  
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• Indhente beskrivelser, og derudfra vurdere implementerede kontroller som sikrer 

fuldstændigheden af data. Altså hvorvidt brugersystemerne genererer korrekte data 

• Indhente beskrivelser af mængden informationsstrømme.  

• Indhente dokumentation for transaktionsspor, kontrolspor og systembeskrivelser. 

Informationsindsamlingen er essentiel for at kunne afgøre virksomhedens overholdelse af 

lovgivning og overbevisning om virksomhedens fortsatte drift.  

Revisionen af databaser og brugersystemer er de grundlæggende elementer revisor skal være 

ekstra opmærksom i sin revision af virksomheder der benytter sig af cloudleverandør. På 

baggrund af sine observationer vil revisor kunne opnå overbevisning om at virksomhedens 

ledelses udtalelse om er going koncern er korrekt.  Revisor skal, som beskrevet afsnit 2.4, 

overholde de internationale revisionsstandarder. Ved at revisor sikrer at have besvaret 

spørgsmål, stillet i overstående afsnit, vil revisor kunne tage kvalificeret stilling til om 

virksomheden er going koncern i forhold til sikringen af adgangen til deres brugersystemer og 

data.  

5.2 Revisors opmærksomhed  
Når virksomheden har sin it-infratruktur in-house, vil man som udgangspunkt være bedre 

beskyttet imod udefrakommende adgangen. Dette skyldes at netværket ligger lokalt, og at du selv 

har kontrollen131

Når virksomheder benytter sig af cloudløsninger er de ekstra sårbare overfor en lang række 

hændelser. Cloud Security Alliance (CSA) udgiver hvert år et notat om de største trusler ved brug 

. Når data er placeret i clouden vil en lang række risici opstå. Risici som 

virksomheden ikke nødvendigvis selv kan håndtere. Dels vil data, som flyttes, ikke nødvendigvis 

være krypteret, og den midlertidige beliggenhed af data på forskellige servere vil være svær at 

identificere, hvormed at risikoen for uautoriseret adgang til data vil øges.  

Når virksomhedens systemer er placeret in-house, vil de alt andet lige være designet således, at de 

specifikt understøtter virksomhedens behov. Når data flyttes i clouden vil cloudleverandørens 

systemer ikke nødvendigvis leve op til de samme standarder og krav, der skal understøtte 

virksomhedens systemer. Der kan derved opstå risici, som virksomheden nødvendigvis ikke ville 

have, hvis data og systemer var placeret in-house.   

                                                           
131 Halbert, (2011:17-18) 
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af cloud computing. I 2013 nævnes blandt de største trusler, som revisor derfor bør ekstra 

opmærksom på:   

1. Brud på datasikkerhed.  

2. Tab af data.  

3. Kopiering af konti.  

4. Usikre brugerflader.  

5. Miste adgang til systemer. 

6. Uautoriseret adgang fra ansatte hos serviceleverandør.  

7. Misbrug af tjenester.  

8. Begrænset overvågning.  

9. Deling af it-infrastruktur. 132

Det er vigtigt at revisor opnår kendskab til, hvem der har adgang til virksomhedens 

informationsaktiver der er placeret i clouden. Serviceleverandørens ansatte kan eksempelvis 

udgøre en risiko i kraft af deres adgang til virksomhedens informationsaktiver. Det bør inspiceres 

hvilke personer der har adgang, for at konstatere at kun personer med arbejdsbetinget behov har 

disse rettigheder. Inspicering af hvem og hvordan personer har adgang til virksomhedens 

informationsaktiver er et område, som skal have stor opmærksomhed fra revisors side.  

Mange virksomheder tror fejlagtigt, at de er tilstrækkeligt sikret af serviceleverandørens firewalls 

og it-politikker. Medarbejdernes adgang til informationsaktiver kan udgøre trussel. I og med at de 

enheder de benytter sig af, til at få adgang til informationsaktiverne, ikke nødvendigvis er sikret. 

Eksempelvis smartphones, private bærbare og tablets. Disse er ikke nødvendigvis understøttet af 

virksomhedens og cloudleverandørens sikkerhedsstandarder, og derfor kan udgøre en trussel. 

Det er derfor vigtigt at have kendskab og overblik over, hvordan informationsaktiverne kan tilgås.  

 

Revisor skal have fokus på hvilken cloudløsning virksomheden benytter sig af, samt hvilket miljø 

den befinder sig i. Som beskrevet i kapitel 3 findes der flere typer af clouds. Der vil være forskel på 

hvilken tilgang revisor skal have alt efter om der er tale om en hybrid, community, public eller 

privat cloud model. Overvågning af kommunikationen mellem serviceleverandør og 

virksomheden er en central del. Eksempelvis at indhente dokumentation for at ændringer i 

systemet bliver testet, godkendt og implementeret og at der er sikret tilstrækkelig 

funktionsadskillelse. 
                                                           
132 Cloud Security Alliance (2013b:8-20) 
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De kontraktlige krav til it-miljøet skal være tilstrækkeligt opfyldt til at understøtte virksomhedens 

informationssystem. Det vil derfor være af afgørende betydning for revisors tilgang, hvilken 

cloudløsning virksomheden benytter sig af. De tre typer af løsninger Software as a Service, 

Platform as a Service og Infrastruktur as a Service medfører forskellige risici. Omfanget vil være 

størst ved brug af offentlig og hybride cloud typer. Disse medfører højere risiko for hændelser, der 

kan have negative konsekvenser for virksomheden, i og med at virksomhedens 

informationsaktiver er placeret i samme økosystem som andre af cloudleverandørens kunder.  

I disse tilfælde skal revisors opmærksomhed specielt rettes mod overholdelsen af kontrakter og 

aftaler med serviceleverandøren, da disse forhold kan have høj påvirkning på 

informationssystemets fortrolighed, integritet og tilgængelig.  

5.2.1.1 Risikofyldte områder ift. vurdering af virksomhedens risikobillede 

Gennemgang af kontrakter med cloudleverandør, er et godt værktøj til at identificere risikofyldte 

områder. Som beskrevet i afsnit 4.7 er SLA'en et af de vigtigste elementer for virksomheden til at 

sikre kontinuerlig adgang til deres informationsaktiver. En vigtig del af revisors tilgang til at forstå 

risikobilledet, ved brug af en cloudløsning, er at forstå og vurdere indholdet af den service level 

agreement og andre eventuelle kontrakter, som virksomheden har med serviceleverandør.133  

Hans Henrik Berthing, udtaler desuden i interview at en 3. partserklæring er et af de vigtigste 

elementer ift. revisionen, hvis revisor ikke selv har mulighed for at foretage revision hos 

cloudleverandøren.134

Det er en vigtig handling, da revisor herigennem opnår forståelse for, hvilke løsninger 

virksomheden benytter sig af, og hvilke konsekvenser det har i det tilfælde hvor SLA'en ikke 

overholdes. Det er specielt vigtigt at identificere hvorvidt at der ske erstatning af direkte eller 

indirekte tab af indtjening set ift. virksomhedens fortsatte drift.    

  

5.2.1.2 Anden påvirkning på risikobilledet 

En serviceleverandør vil have andre kunder end den virksomhed, revisor reviderer. Dette er en 

faktor, som kan risikere at påvirke virksomhedens risikobillede, hvorfor revisor bør have dette 

med i sine overvejelser, såfremt det er en mulighed at få oplysninger herom. Det er interessant at 

få oplysninger om hvilke andre virksomheder der ligger i clouden, da deres informationsaktiver i 

clouden indirekte kan øge sandsynligheden for at virksomhedens informationsaktiver bliver 

                                                           
133 AICPA (2012:187) 
134 (Bilag 1. Side 7) Interview med Hans Henrik Berthing  
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påvirket. På trods af at virksomhedens data eller systemer ikke nødvendigvis har høj risiko for at 

blive angrebet, kan der indtræde hændelser som kan påvirke dette. Eksempelvis hvis 

virksomheden deler server med en anden kunde, der har informationsaktiver med høj risiko et for 

angreb lagret på samme placering. Dette øger risikoen for at virksomheden mister adgangen til 

informationsaktiver, der er vigtige for deres drift, hvorfor forholdet er interessant set fra revisors 

perspektiv. 

5.2.2 Prioritering af specifikke områder der kan påvirke revisionen 

Revisor bør have øget fokus på en række områder ved revision af en virksomhed, der benytter sig 

af en cloudløsning. Helt overordnet afbilder figur 12 hvilke områder revisor bør holde i fokus:   

 

Figur 12 - Revisors overvejelser ved revision af cloudløsninger135

Af figur 12 fremgår en række områder markeret med flag. Disse områder vil i de fleste tilfælde 

ændre sig over perioden. Derudover er der opsat nummerering på hvilken rækkefølge revisor bør 

prioritere sit fokus, når det drejer sig om overbevisning om virksomhedens fortsatte drift.  

 

                                                           
135 http://www.kpmg.com/PL/pl/services/Advisory/Ryzyko-i-zgodnosc/Audyt-

wewnetrzny/Documents/Assessing-the-Audit-Impact-of-Cloud-Computing-secured.pdf 

http://www.kpmg.com/PL/pl/services/Advisory/Ryzyko-i-zgodnosc/Audyt-wewnetrzny/Documents/Assessing-the-Audit-Impact-of-Cloud-Computing-secured.pdf�
http://www.kpmg.com/PL/pl/services/Advisory/Ryzyko-i-zgodnosc/Audyt-wewnetrzny/Documents/Assessing-the-Audit-Impact-of-Cloud-Computing-secured.pdf�
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Revisor skal foretage en risikoanalyse af hvilke fokusområder, som er mest kritiske for den 

enkelte virksomhed, og på den baggrund beslutte tilgangen til revisionen, dette vil blive behandlet 

i afsnit 5.2.3.  

De specifikke områder i figur 12 er nummereret 1-4. Nummerering er fastsat efter hvor revisor 

skal holde fokus.  

1: Revisor skal have fokus på informationsaktiver, der kan påvirke virksomhedens going concern. 

Revisor skal vurdere hvorvidt sikkerheden, performance for systemer og beskyttelse af 

informationsaktiver er til stede.  

2: Placering af data hos cloudleverandør. Revisors fokus skal lægges på de informationsaktiver 

der kan have væsentlig indvirkning virksomhedens going concern.   

3: Hvilke eksterne faktorer kan påvirke virksomhedens informationsaktiver. Har 

cloudleverandøren kompetencer og teknologier til at opfylde virksomhedens behov.  

4:

5.2.3 Risiko- og sårbarhedsanalyse 

 Hvilket økosystem placeres virksomhedens informationsaktiver i og hvilke løsninger og type 

cloud placeres de i.  

Revisors adgang til at udføre it-revision ude hos cloudleverandøren vil være begrænset alt efter 

hvilken aftale der foreligger mellem virksomheden og cloudleverandøren. Dette skyldes blandt 

andet på baggrund af at cloudleverandørens it-sikkerhed vil blive svækket alt efter hvor mange 

udefrakommende, der har adgang til data og systemer. Denne risici blev også skildret i afsnit 3.3.1. 

De generelle it-kontroller vil ikke kunne testes på samme vis, dog vil udgangspunktet til vurdering 

af væsentlighed og risiko være den samme.  Til at identificere risici ved virksomhedens it-

anvendelse, kan revisor benytte sig af en risiko- og sårbarhedsanalyse. Formålet hermed er, at 

vurdere virksomhedens it-anvendelse og hvilken indvirkning denne kan have på virksomhedens 

informationsaktiver, og i sidste ende regnskabsaflæggelsen. En sårbarhedsanalyse indeholder 

følgende.136

 

 

                                                           
136 Heilbuth & Tjagvad (2011:98-99) 
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Figur 13 skitserer risiko- og sårbarhedsanalysen som en fortløbende proces. Denne er afbildet 

med henblik på, at give læser en forståelse af det mindset, revisor bør have under sin analyse.  

 

Figur 13 Cyklus for risiko- og sårbarhedsanalyse137

• Risikofaktor 

Ved en sårbarhedsanalyse anvendes udtrykket en risikofaktor, til at beskrive en hændelse 

eller begivenhed, der kan medføre fejl, tab af data, eller andre forhold.   

 

• Risikohyppighed 

Risikohyppighed anvendes om en risikofaktors forekomst. Her vurderes det, hvor ofte en 

identificeret risikofaktor indtræder. Risikohyppigheden beskrives her som en faktor af 

årlig forekomster. 

• Risikomål 

Risikomålet udtrykker, hvad der er målet for identificerede risikofaktorer. Risikofaktorer 

                                                           
137 Heilbuth & Tjagvad (2011:98-99) 
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kan således være rettet mod it-infrastrukturen, data, adgange til informationssystemerne 

etc. 

• Sårbarhed  

Ved sårbarhed vurderes det, hvor følsomt et risikomål er målt imod identificerede risici. 

Det vurderes herved hvor sårbar virksomhedens it-anvendelse er, ved en indtrædelse af en 

hændelse eller begivenhed.  

• Afhængighed  

I forlængelse af ovenstående vurderes virksomhedens afhængighed af it-infrastrukturen, 

programmer, data, medarbejdere og cloudleverandører.  

• Konsekvens  

Er et udtryk for den indvirkning, der vil opstå, såfremt et risikomål udsættes for en 

risikofaktor.  

• Beløbsmæssig konsekvens  

Er udtryk for en beløbsmæssig indvirkning af en konsekvens.  

• Forebyggende foranstaltninger  

Er et udtryk for en foranstaltning eller kontrol, som er indført, med henblik på at begrænse 

eller forhindre en risikofaktors konsekvens ved hændelser eller begivenheder, der kan 

medføre tab. 

På baggrund af risiko- og sårbarhedsanalysen kan specifikke områder for tilgangen til revisionen 

fastlægges.   

Revision af virksomheder der benytter sig af cloudløsninger, vil i de fleste tilfælde ske ved at 

revisor indhenter en 3. partserklæring fra virksomhedens cloudleverandør. Denne er udarbejdet 

af cloudleverandørens eksterne revisor. Som tidligere beskrevet, skal revisor opnå den samme 

overbevisning om, hvorvidt virksomhedens it-anvendelse er væsentlig for virksomhedens 

regnskab som helhed. Det er ikke muligt for revisor, at foretage den samme revision af 

virksomhedens it-anvendelse. Derfor må revisor indhente en 3. partserklæring, for at få 

overbevisning om at de kritiske informationsaktiver, som er placeret hos cloudleverandøren, er 

sikret tilstrækkeligt gennem kontroller hos serviceleverandøren.  
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5.3 Revisors brug af 3. parts erklæringer  

5.3.1 Formål  

Formålet  med revisors brug af en 3. partserklæring er at opnå overbevisning om, at 

virksomhedens cloudleverandør har et tilfredsstillende kontrolniveau til at imødegå 

identificerede risici hos virksomheden.138

 I den ideelle verden vil erklæringen blive udført i dialog mellem revisor, virksomhed og 

serviceleverandør for at sikre, at de forhold der skal danne grundlag for revisors revisionsbevis er 

behandlet i erklæringen. Dette vil medføre en kundespecifik 3. partserklæring, som vil være langt 

mere brugbar end en generel erklæring om cloudleverandørens kontrolmiljø. Det kan være meget 

omkostningsfuldt at få udstedt en erklæring. Derfor vil serviceleverandøren i de fleste tilfælde få 

udarbejdet en ISAE 3402 type 1 erklæring for at holde udgifter nede.   

 Grundlæggende skal revisor opnå overbevisning om, at 

cloudleverandørens generelle it-kontroller er tilstrækkelig designet, implementeret og effektive, 

da dette er afgørende for, om revisor kan basere sin revision på erklæringens konklusioner.   

Erklæringen skal være fokuseret på de generelle it-kontroller hos serviceleverandøren, som kan 

have væsentlig indvirkning på virksomhedens regnskabsaflæggelse. Det vedrører her de 

kontroller revisor selv ville have testet, hvis virksomhedens it-infrastruktur var placeret in-house. 

I de tilfælde, hvor erklæringen skal afdække andre kontroller hos cloudleverandøren, end dem 

som er indeholdt i ISAE 3402 erklæringen, kan der indhentes en ISAE 3000 eller en ISRS 4400 

erklæring.  

Da revisor i de fleste tilfælde, alt efter hvilken kontrakt virksomheden har med 

serviceleverandøren, ikke har retsmæssig adgang til hverken databaser eller brugersystemer, må 

revisor basere sin revision på en 3. partserklæring. Hvis erklæringen skal omfatte kontroller, der 

vedrører virksomhedens finansielle rapportering, skal der indhentes en ISAE 3402 erklæring. Det 

kan også være et aktivt valg. Dette skyldes at cloudleverandørens revisor alt andet end lige kender 

cloudleverandørens miljø bedre, og dermed kan udføre en mere effektiv revision.  

 

 

                                                           
138 FSR; (2010) 
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Revisor skal specielt have fokus på og tage stilling til følgende områder ved vurderingen af en 3. 

partserklærings brugbarhed:  

Vurdering af en 3. partserklærings brugbarhed 

Aktiviteter   Stille sig kritisk overfor om erklæringen dækker de 

aktiviteter, som vedrører virksomheden.  

Erklæringstype  Hvilken type erklæring er der tale om og dækker den de 

kontroller revisor selv ville have testet.  

Fuldstændighed af områder Vurdere om alle relevante områder er med i erklæringen. 

Bliver aktiviteter outsourcet til en 3. cloudleverandør også 

afdækket. 

Periode  Dækker erklæringen hele regnskabsåret eller kun dele.  

Tests  Hvilke tests skal revisor udføre, har revisor mulighed for 

selv at teste kontroller ude hos cloudleverandøren.   

Revurdering   Revurdere, dækker erklæringen alle de nødvendige 

områder, herunder applikationer, servere med videre som 

vedrører virksomheden.  

Kompetencer  Det skal vurderes hvorvidt erklæringsgivende revisor har 

de fornødne kompetencer til at erklære sig om 

cloudleverandørens forhold. 

5.3.2 Udformning af 3. partserklæring  

Figur 14 Skitsering af risikofyldte områder og håndtering 

Ved udformningen af erklæringen, skal serviceleverandørens eksterne revisor følge god 

revisionsskik, som er specificeret i kapitel 2, ved afgivelse af en erklæring.  Dermed skal 

erklæringen udarbejdes i overensstemmelse med relevante revisionsstandarder på området.  

 

 

Figur 15 Opfyldelse af god revisionsskik ved udformning af 3. partserklæring  

RL § 16 God revisionsskik  

Internationale 
revisions-

standarder 
(ISA'er) 
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Som beskrevet i kapitel 2, skal en uafhængig 3. partserklæring som minimum indeholde:  

1) En identifikation af det forhold, hvorom der afgives erklæring – erklæringsemnet og en 

beskrivelse af erklæringsopgaven 

2) En omtale af revisors ansvar og det udførte arbejde 

3) Forbehold  

4) En konklusion om det udførte arbejde 

5) Supplerende oplysninger139

5.3.3 Brugen af 3. partserklæring i praksis 

 

Når revisor skal benytte sig af en 3. partserklæring om en serviceleverandør, skal revisor 

gennemgå en lang række forhold.  

Brugen af en 3. partserklæring i revisionsprocessen er reguleret i ISA 402. Den specificerer, 

hvordan revisor anvender ISA 315 og ISA 330140 til at forstå virksomhedens interne kontroller, 

der har relevans for revisionen. Herunder revisionens udførelse, identificering og vurdering af 

risici for væsentlig fejlinformation, og hvordan revisor skal reagere på de identificerede 

revisionshandlinger, som ligger til grund for konklusionen i 3. partserklæringen.141

ISA 402 fastsætter retningslinjerne, for hvordan revisor skal agere og hvilke overvejelser revisor 

skal have, når væsentlige aktiviteter af betydning for regnskabsaflæggelsen er outsourcet til en 

serviceleverandør.  

  

Revisor skal stille sig kritisk overfor for erklæringen. Det er især vigtigt når erklæringen 

omhandler en cloudleverandør. Dette er i kraft af, at cloudleverandøren ofte benytter sig af cloud-

underleverandører. I den sammenhæng skal cloudleverandøren ses som et mellemled. Det er 

derfor meget vigtigt, at kende hele it-infrastrukturen for at kunne foretage den fornødne 

risikovurdering af virksomhedens it-anvendelse. Eksempelvis kan virksomheden have en SaaS-

løsning hos en cloudleverandør, som har en IaaS-løsning hos en cloud-underleverandør. Dette gør 

det svært for revisor at få overblik af hele det økosystem virksomhedens informationsaktiver er 

placeret i. Specielt i det tilfælde revisor ikke kan indhente 3. partserklæringer fra alle 

cloudleverandører og cloud-underleverandører. Ifølge, Martin Brogaard, sker dette forholdsvis 

                                                           
139 Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer § 17  
140 Revisors reaktion på vurderede risici  
141 ISA 402. Afsnit 1 
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ofte:  

"Det er ofte, at det sker efterhånden. Det er cirka 50/50 at vi ikke kan få revisionsbevis for en 

underleverandør. Og det er problematisk".142

I det store hele skal revisor først og fremmest forstå 3.partserklæringen og hvad indholdet 

afdækker. En hver 3. partserklæring er indledt med, at der forelægges en række forudsætninger 

for at læse erklæringen. Dette betyder at læser, for at forstå en 3. partserklæring om generelle it-

kontroller, skal have en vis viden og kompetence.

 

143

Nedenstående skitsering skal give et eksempel på en cloudløsning, hvor virksomheden har 

outsourcet informationsaktiver til en cloudleverandør der benytter sig af cloud-

underleverandører:  

  

 

Når virksomhedens cloudleverandør benytter cloud-underleverandører er det vigtigt at revisor er 

ekstra opmærksom på hvorvidt erklæringen er udarbejdet efter helheds- eller partielmetoden, 

Figur 16 Skitsering af cloudleverandør der benytter cloudunderleverandør  

                                                           
142 (Bilag 3. Side 17) Interview med Martin Brogaard 
143 (Bilag 3. Side 6) Interview med Martin Brogaard 
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som redegjort i afsnit 2.7.1. Dette er yderst relevant, såfremt at 3402 erklæringen er udarbejdet 

efter helhedsmetoden, vil relevante kontroller hos cloud-underleverandøren være medtaget i 

erklæringen.  

Nedenstående afbildning skitserer revisors tilgang til brug af en 3. partserklæring144 145

 

:  

Det kan være en svær øvelse, at få ordentligt indblik i cloudleverandørens kontroller gennem en 3. 

partserklæring. Selvom revisionen heraf i de fleste tilfælde, ikke vil være den finansielle revisors 

ekspertiseområde, skal revisor kunne forstå de udførte revisionshandlinger og afledte 

Figur 17 Revisors tilgang til brug af 3. partserklæring 

                                                           
144 http://www.bdo.dk/Private%20Virksomheder/revision-og-regnskab/it-

erkl%C3%A6ringer/Documents/A4_Outsourching_af_it_It-revision_samlet_www.pdf  
145 http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/financial-services/sider/knaeenisae3402-

erklaering.aspx  

ISA 315 

• Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, igennem forståelse 
af virksomheden og dens omgivelser. 

• Opnå forståelse af hvordan virksomheden har reageret på it-relaterede risici.  

ISA 402 

• Forstå hvilke aktiviteter der er outsourcet.  
• Hvad er arten og betydningen af disse for regnskabet som helhed.  

ISA 402 

• Hvad gør virksomheden for følge op på cloudleverandørens kontrolmiljø  
• Udføre de fornødne risikovurderingshandlinger.   

 

ISAE 
3402 

• Indhente en ISAE 3402 erklæring type 1 eller 2. 
• Herigennem opnå specifik information omkring serviceleverandørens kontrolmiljø.  

Over-
vejelser 

• Eventuelt udføre revisionshandlinger hos cloudleverandør, hvis det er en mulighed.  

Kombi-
ner 

• Kombinering af ovenstående, hvis ISAE 3402 ikke anses som tilstrækkelig.  

http://www.bdo.dk/Private%20Virksomheder/revision-og-regnskab/it-erkl%C3%A6ringer/Documents/A4_Outsourching_af_it_It-revision_samlet_www.pdf�
http://www.bdo.dk/Private%20Virksomheder/revision-og-regnskab/it-erkl%C3%A6ringer/Documents/A4_Outsourching_af_it_It-revision_samlet_www.pdf�
http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/financial-services/sider/knaeenisae3402-erklaering.aspx�
http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/financial-services/sider/knaeenisae3402-erklaering.aspx�
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konklusioner. Revisor skal holde sig inde for sit ekspert område. Vurderer revisor ikke at have de 

fornødne kompetencer, kan revisor kontakte en specialist, eksempelvis en it-revisor, med de 

fornødne kompetencer.  

Den indhentede erklæring vil oftest være en generel ISAE 3402 erklæring, hvorfor det er vigtigt at 

forstå hvilke kontroller, der afdækker de specifikke risici som opstår ved virksomhedens brug af 

cloudløsninger.  

En cloudleverandørs risikobillede vil ændre sig kontinuerligt, både i kraft af interne og eksterne 

risici som analyseret i afsnit 4.4. Derfor skal revisor forstå, hvis der sker ændringer og specielt 

være opmærksom på de ændringer, der foretages i serviceleverandørens kontroller, da de direkte 

kan påvirke virksomhedens kontrolmiljø og dermed risikobillede.  

Til at vurdere ISAE 3402 erklæringens brugbarhed i revisionen, bør revisor have følgende 

tilgang146:  

Figur 18 afbilder den kontinuerlige proces revisor skal forholde sig til. Den kontinuerlige proces 

er afledt af, at når virksomheden benytter sig af cloudleverandør, vil deres informationsaktiver 

formentlig være placeret på flere forskellige virtuelle servere. Den virtuelle lokation på serverne 

Figur 18 Vurdering af 3. Partserklæringens brugbarhed - Egen tilvirkning  

                                                           
146 http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/financial-services/sider/knaeenisae3402-

erklaering.aspx  
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http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/financial-services/sider/knaeenisae3402-erklaering.aspx�
http://www.kpmg.com/dk/da/nyheder-og-indsigt/nyheder/financial-services/sider/knaeenisae3402-erklaering.aspx�
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skifter efter behov. Disse behov kan være flere. Virksomhedens behov for serverkapacitet vil 

typisk skifte, alt efter hvilken periode virksomheden er i. Dette er netop en del af hele idéen 

omkring en cloudløsning; at virksomheden kan skalere op og ned alt efter hvilket behov de har på 

et givent tidspunkt.  

Den fysiske lokation kan også skifte på baggrund af cloudleverandørens behov. En 

cloudleverandør vil naturligt gå efter, at have sine informationsaktiver placeret hvor det er mest 

omkostningseffektivt. 

Afledt heraf skifter virksomhedens risikobillede i princippet hver gang informationsaktiver flyttes 

fra lokation til lokation, hvorfor dette skal være med i revisors overvejelser. Revisor skal derfor 

opnå overbevisning om, at de lokationer informationsaktiver placeres på, har tilnærmelsesvist 

eller samme risikobillede, for at revisor kan basere sig på denne samme 3. partserklæringen 

gennem hele perioden.  

5.4 Specifikke overvejelser ved brug af 3402 erklæring  
Revisor skal have forståelse for hvordan cloudleverandørens kontrolmiljø er sat op. Dette skal 

revisor tage hensyn til i forbindelse med at vurdere, hvorvidt serviceleverandørens 3402 

erklæring er dækkende for alle indeholdte elementer, i hele perioden. Det er vigtigt, at der i 

erklæringen er taget højde for, hvordan cloudleverandøren kontinuerligt sikrer sig at opretholde 

kontrolmiljøet på trods af at informationsaktiver flyttes i clouden. Der ligger en udfordring for 

revisor i at vurdere, hvorvidt cloudleverandørens design- og testkontroller er tilstrækkelige, 

implementeret og om de fungerer effektivt over hele regnskabsperioden.  

For at revisor kan få en forståelse af cloudleverandørens kontrolmiljø, skal revisor opnå forståelse 

og identificere følgende områder:  

• Informationsaktiver placeret hos cloudleverandøren  

• Aktiviteter udført af serviceorganisationen,   

• Funktioner og personel der interagerer med serviceorganisationen   

• Typen af transaktioner der behandles af cloudleverandøren og mængden heraf,   

• Virksomhedens kontraktlige betingelser med cloudleverandøren,   

• Tvister eller andre forhold vedrørende aktiviteter udført af cloudleverandøren,   

• Omfanget af cloudleverandørens involvering i udførelse af aktiviteten 

• Hvordan bliver informationsaktiver styret fra cloudleverandøren  

• Den fysiske og logiske adgang til cloudleverandørens infrastruktur 

• Ændringer i data og programmer med væsentlig indvirkning på regnskabsaflæggelsen 
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• Cloudleverandørens økonomiske stilling 

• Vurdering af service level agreement  

Revisor kan ikke vurdere alle ovenstående områder ud fra en 3. partserklæring.  Revisor skal 

derfor selv revidere de områder som ikke kan afdækkes af erklæringen.   

5.5 Revisors udtalelse om going concern 
Vurderer revisor, at det overvejende er sandsynligt at virksomheden ikke kan fortsætte driften, 

som følge af at de mister adgang til deres informationsaktiver og at risikoen herfor er høj, skal 

revisor tage forbehold for going concern i sin påtegning. Revisors vurdering af væsentlig 

usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift beror på en professionel vurdering, eksempelvis ud 

fra revisors risiko- og sårbarhedsanalyse beskrevet i afsnit 5.2.3. For at revisor ikke skal tage 

forbehold for going concern, skal revisor kunne dokumentere sin begrundelse herfor. I en cloud 

computing sammenhæng vil revisor ofte, for at kunne indhente tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis, skulle basere sin vurdering ud fra en 3. partserklæring.  

Yderligere bør revisor drøfte de forhold, som giver anledning til forbeholdet om going concern 

med ledelsen. Her kan revisor spørge ind til og gennemgå fremtidige planer med ledelsen hvis 

sådanne foreligger.  

En ISAE 3402 erklæring om generelle it-kontroller indeholder kun de kontroller, som vedrører 

den finansielle rapportering.147

At en virksomhed er gået konkurs direkte som følge af anvendelsen af cloudløsninger, er endnu 

ikke set. Det er forfatternes holdning, at it-anvendelsen kan påvirke virksomhedens indtjening, og 

dermed i værste fald indirekte virksomhedens going concern. Et forbehold, udelukkende som 

følge af it-anvendelsen, vil med alt sandsynlighed ikke kunne stå alene. Et going concern 

forbehold, som følge af anvendelsen af cloudløsninger, bør derfor ses i sammenhæng med 

virksomhedens økonomiske stilling.  

 Derfor vil den ikke indeholde udtalelse om, hvorvidt 

virksomhedens SLA er overholdt eller udtalelse om cloudleverandørens økonomiske stilling. Kan 

revisor vurdere at kontrolniveauet hos serviceleverandøren er tilstrækkeligt, vil revisor i de fleste 

tilfælde kunne basere størstedelen sin revision på denne.   

                                                           
147 ISAE 3402, afsnit 1  
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En vurdering af going concern er en helheds vurdering af virksomheden evne til at fortsætte 

driften i 12 måneder fra balancedagen. Hvis virksomhedens cloudløsning er fundamentet for 

virksomhedens indtjeningsevne, er revisor nødsaget til at foretage en dybere gennemgang af 

virksomhedens it-anvendelse og dets risici for regnskabsaflæggelsen.  

En udtalelse om virksomhedens going concern når virksomhedens benytter sig af en cloudløsning, 

vil bero på en professionel vurdering af, at virksomheden har kontinuerlig adgang til 

virksomhedens til kritiske informationsaktiver, at disse ikke er kompromitteret og at 

uvedkommendes adgang ikke kan skade virksomhedens indtjeningsevne.  

5.5.1 Delkonklusion 

Revisors tilgang til revisionen af generelle it-kontroller ændres markant, når virksomheden 

benytter sig af cloudløsninger ift.  traditionel it-anvendelse, hvor informationssystemerne er 

placeret in-house.   

Revisors fokus skal primært ligge på de generelle it-kontroller, der vedrører adgang til data og 

systemer, når revisor skal vurdere om der er forhold, der kan have væsentlig indvirkning på 

virksomhedens fortsatte drift. Når disse generelle it-kontroller er identificeret, skal revisor sikre, 

at de kontroller revisor selv ville have testet er tilstrækkeligt designet, implementeret og effektive.  

Som revisor vil det ikke være muligt, at tage udgangspunkt i den ”normale” praksis for 

gennemgang af generelle it-kontroller. Revisor skal have en lang række andre færdigheder og 

kende til nye praksisser for arbejdsgange, til at foretage en tilstrækkelig revision. Ud over de 

generelle it-kontroller i ISA 315, skal revisor opnå forståelse af de underliggende systemer, som 

medfører nye risici og hvilke handlinger revisor kan foretage. Revisor skal kunne forstå en lang 

række termer, som revisor normalt ikke beskæftiger sig med. I de tilfælde revisor ikke har 

kompetencer, anbefales at revisor får hjælp fra specialister eller it-revisor.   

Der er mange forhold revisor skal have med i sine overvejelser omkring vurderingen af en 3. 

partserklærings brugbarhed. Revisor skal være selektiv og vurdere hvilke områder, der er 

relevante for revisionen for ikke at overrevidere og dermed ikke efterleve god revisionsskik.  

ISAE 3402 tager stilling til det interne kontrolmiljø, der relaterer sig direkte til den finansielle 

rapportering. Når revisor baserer sin kontrolrevision på en ISAE 3402 erklæring, skal revisor 

følge den "røde tråd" mellem ISA 315  ISA 402  ISAE 3402. Dette giver dels revisor en god 

rettesnor til at forstå virksomhedens risikobillede og dens omgivelser, men sikrer samtidig at 
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revisor kan opnå overbevisning om, at det interne kontrolmiljø hos serviceleverandøren fungerer 

effektivt. Revisor kan på den baggrund beslutte om 3. parts erklæring kan bruges som 

tilstrækkeligt revisionsbevis, om der skal udføres yderligere handlinger.    

ift. revisionen af virksomheden er det mest optimale, at cloudleverandøren får udarbejdet en 

specifik erklæring ift. virksomhedens behov. Det kan eksempelvis ske gennem en kontinuerlig 

dialog mellem revisor, virksomhed og cloudleverandør. Dette skaber det bedste grundlag for, at 

revisor kan benytte 3.partserklæringen som revisionsbevis for, at kontroller som vedrører 

informationssystemer og tilhørende processer der kan have indvirkning på virksomheden, er 

tilstrækkelige.  
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6 Konklusion  
Cloud computing er en række teknologiske løsninger, der bliver tilgået via internettet, som giver 

brugeren mulighed for at skalere op og ned efter behov. Idet at løsningen er skalerbar vil man ofte 

ikke kende til data og systemers fysiske placering. Cloud computing inddeles i tre hovedområder 

Software as a Service, Platform as a Service og Infrastruture as a Service. De tre løsninger udbydes 

i forskellige typer efter behov, Private, Public, Hybrid og Community cloud. 

Ledelsen er underlagt et ledelsesansvar som følge af SEL § 115 litra 1. Her er det bestyrelsens 

ansvar at der er etableret fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller. 

Virksomhedens bestyrelse fungerer dermed som et kontrolorgan, der har det formelle ansvar og 

fører tilsyn med, at virksomhedens drift foregår korrekt og overholder lovgivning.  

Ledelsen er forpligtet, som følge af ÅRL § 13, stk. 1, litra 4, til at aflægge årsregnskab under 

forudsætning om going concern, medmindre at virksomhedens drift ikke antages at fortsætte.   

Ledelsens ansvar kan ikke outsources, uanset hvilken kontrakt virksomheden indgår med en 

cloudleverandør angående behandling af informationsaktiver. Hvis ledelsen i et selskab ikke lever 

op til deres ansvar, kan de i værste fald idømmes erstatningsansvar for det tab, de har påført 

virksomhedens interessenter jf. SEL 361 stk. 1.  

Revisorlovens § 16 stiller krav til revisor om at agere som offentlighedens tillidsrepræsentant, 

leve op til god revisorskik, foretage en sikker og effektiv revision, samt tage hensyn til de globale 

etiske principper. God revisorskik stiller krav til, at revisor overholder de internationale revisions 

standarder.  

Det er et direkte krav i ISA 315, at revisor opnår forståelse for virksomhedens kontrolaktiviteter 

og herunder dens reaktion på it-relaterede risici. Ved en revision af virksomheder, hvor it-miljøet 

spiller en væsentlig rolle for den daglige drift og dermed aflæggelse af årsregnskabet, er der 

derfor et indirekte krav til anvendelse af it-revisor, jf. ISA 330 A1, til at håndtere de vurderede 

risici der kan have væsentlig indvirkning på regnskabsaflæggelsen.   

ISA 570 stiller krav til revision af ledelsens forudsætning om going concern. Revisor skal være 

opmærksom på disse krav både under hele revisionen og på erklæringstidspunktet. Revisor 

erklærer om, hvorvidt virksomheden er going concern 12 måneder efter balancedagen. Revisor 

skal tage forbehold, såfremt revisor vurderer, at der er usikkerhed forbundet med virksomhedens 

fortsatte drift og at dette ikke fremgår af ledelsens udtalelse i årsregnskabet. I det tilfælde der er 

tale om overvejende sandsynlighed, skal revisor tage forbehold for going concern i sin påtegning.   
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Ledelsens håndtering af informationsaktiver, der kan påvirke virksomhedens going concern, skal 

sikres igennem en kontinuerlig risikovurdering. Dette kan med stor fordel foretages igennem 

anvendelse af anerkendte frameworks. I denne afhandling er der taget udgangspunkt i COSO ERM, 

som rammeværktøj til at styre risikovurderingsprocessen. I ledelsens risikovurderingsproces skal 

opmærksomheden rettes mod hvert enkelt informationsaktiv. Informationsaktiverne prioriteres 

efter hvilken påvirkning manglende adgang til virksomhedens informationsaktiver vil have på 

forretningen. De informationsaktiver som kan have størst indvirkning på virksomhedens 

indtjening skal have ledelsens opmærksomhed. For at sikre adgangen til informationsaktiverne 

skal disse løbende overvåges for at forhindre at hændelser kan påvirke virksomhedens fortsatte 

drift. Overordnet sikres virksomhedens informationsaktiver ved at føre en god it-governance, og 

derved sikre virksomhedens informationsaktivers fortrolighed, integritet og tilgængelig. En 

tilstrækkelig it-governance vil være når virksomhedens øverste ledelse har fastsat og 

implementeret politikker, der understøtter virksomhedens forretningsstrategi, it-strategi og it-

sikkerhedspolitik. 

Informationsaktivers fortrolighed og integritet sikres ved at ledelsen indgår aftaler med 

cloudleverandøren omkring modtagelse af rapporter og notifikationer, når virksomhedens 

prioriterede informationsaktiver bliver ændret, eller foruddefinerede hændelser indtræder. 

Virksomheden skal løbende modtage rapportering, som udspecificerer parametrene for 

effektiviteten af løsningen. Igennem opfølgning på cloudleverandørens leverede services og 

hovedaftalen skal virksomheden fremadrettet sikre informationsaktivernes tilgængelighed 

gennem krav til opfyldelse af SLA. Virksomheden skal sikre at foreliggende SLA stemmer over ens 

og understøtter virksomhedens forretningsmål. 

Når revisionsbevis for outsourcede kontroller hos cloudleverandør skal opnås gennem en ISAE 

3402 erklæring, skal revisor kunne dokumentere at denne afdækker de samme generelle it-

kontroller, som revisor selv ville have testet, hvis informationsaktiverne var placeret in-house. 

Revisors adgang til dokumentation ved revisionen af virksomheder, der benytter sig af 

cloudløsninger ændrer tilgangen for revisor, idet revisor ikke har den samme adgang til 

virksomhedens informationsaktiver, som hvis informationsaktiver var placeret in-house i 

virksomheden. I og med at risikobilledet kontinuerligt ændres for virksomheden når 

informationsaktiver placeres i en cloudløsning, vil revisionen af generelle it-kontroller have en 

anden tilgang. Revisionen af generelle it-kontroller vil i meget højere grad baseres på 

virksomhedens overvågning af kontrolaktiviteter hos cloudleverandøren, og anvendelse af 3. 
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partserklæringer.  Dette udfordrer revisor i at opnå overbevisning om, at virksomhedens 

informationsaktiver har den fornødne fortrolighed, integritet og tilgængelighed i hele perioden. 

For at opnå overbevisning om ovenstående, skal revisor basere sin kontrolrevision på af en ISAE 

3402 erklæring.  Denne proces indebærer, at revisor identificerer og kan dokumentere følgende:  

• Hvilken cloudløsning omhandler erklæringen 

• Informationsaktiver placeret i clouden  

• Hvilke processer understøtter virksomhedens informationsaktiver 

• Hvor i virksomheden benyttes cloudløsningen 

• Hvilke informationsaktiver overvåges i clouden 

• Hvilke overvågningsaktiviteter er kontraktligt aftalt 

• Hvilke aktiviteter overvåges og rapporteres 

• Erklæringsgivende revisors fornødne kompetencer  

Revisor skal indhente dokumentation for at virksomhedens processer, politikker og sikkerhed i 

clouden imødegår de informationsaktiver, der kan have væsentlig indvirkning på virksomhedens 

fortsatte drift. Revisor skal opnå tilstrækkelig overbevisning om at virksomheden effektivt 

foretager overvågning af hændelser og ændringer, der kan have væsentlig indvirkning på 

informationsaktiver. Revisor kan indhente dokumentation i form af kommunikation mellem 

virksomhed og cloudleverandør. Derudover skal revisor indhente dokumentation for at 

virksomheden har behandlet de hændelser eller ændringer, der kan have væsentlig indvirkning 

på virksomhedens going koncern.   
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7 Specifikke anbefalinger 

7.1 Anbefalinger til virksomhedens ledelse ift. cloudløsninger 
Det grundlæggende for, at it-anvendelsen på et tilfredsstillende niveau understøtter 

informationsaktivernes fortrolighed, integritet og tilgængelighed, er at virksomhedens ledelse 

skal foretage en tilstrækkelig risikoanalyse, risikovurdering og risikohåndtering ved brugen af 

cloudløsninger.   

Anbefalinger til virksomheden 
Forankring 
• Risikostyringsprocessen skal forankres på øverste ledelsesniveau 
• Bestyrelsen skal fastsætte risikoappetit og retningslinjer 
• Retningslinjer skal forstås og efterleves af direktionen og medarbejdere skal involveres 

involveret i den daglige drift 
SLA 
• Sikre alignment mellem virksomhedens mål og aftalte kontrakter 
• Identifikation 
• Identifikation af kritiske informationsaktiver  
• Hvilke er kritisk for vores forretning?  
Risikovurdering 
• Klassificer og prioriter 
• Skal understøtte forretningsmæssige behov 
• Processen skal foretages kontinuerligt 
Frameworks 
• Benyt anerkendte frameworks 
• Hvilke frameworks matcher bedst virksomhedens behov?  
• Tilpas frameworks efter individuelle behov 
Overvågning 
• Aftaler med cloudleverandør omkring overvågning af aktiviteter og processer 
• Overvågning af adgange  
• Overvågning af ændringer 
• Fastlæg processer til at måle performance op imod kontrakter 
Rapportering 
• Rapportering af hændelser efter prioritet 
BCP-planer  
• Udarbejdelse og test af Business Continuity- og Disaster Recovery Plan  
     Figur 19 - Anbefalinger til virksomheden 
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Tilgang til risikohåndtering  

Det anbefales at ledelsen benytter sig af et anerkendt framework til dens risikohåndtering ved 

brug af en cloudløsning. Det er vigtigt, at ledelsen har de fornødne kompetencer til at identificere 

hvilke informationsaktiver, som er kritiske for virksomheden. Dette er fundamentalt for at 

opretholde et effektivt kontrolmiljø ved brug af en cloudløsning. Hvis ledelsen ikke har de 

fornødne kompetencer skal de indhente hjælp fra person med ekspert viden på området.  

Risikobaseret tilgang 

Gennem en risikobaseret tilgang kan det identificeres hvilke processer i clouden, som udgør en 

trussel mod virksomhedens indtjening og fortsatte drift. På den baggrund skal virksomheden 

beslutte, hvordan identificerede risici skal håndteres.  

Risikobillede 

Risikohåndteringen er en af de største udfordringer for en virksomhed, der benytter sig af 

cloudløsninger. Dette er afledt af at virksomhedens risikobillede konstant ændres. Dermed skal 

virksomhedens risikovurdering være en kontinuerlig proces for at give et realistisk billede af 

virksomhedens nuværende situation. Såfremt en risikovurdering ikke tegner et realistisk 

risikobillede, vil virksomhedens handlinger ikke imødekomme identificerede risici, altså være 

ineffektive. 

 Kontrolmiljø  

Et internt kontrolmiljø skal kommunikeres på tværs af hele organisationen. Derfor er det vigtigt, 

at virksomheden har opdaterede sikkerhedspolitikker og- procedurer, som er tilgængelige og 

forstået af virksomhedens medarbejdere på tværs af hele organisationen. Dette indebærer også 

medarbejdere hos cloudleverandør, som håndterer virksomhedens informationsaktiver. 

Øget fokus 

Det anbefales at have et øget fokus i sin interne kontrol i forhold til aktivt at overvåge cloud 

leverandørens behandling af virksomhedens informationsaktiver. Det er en forudsætning, at 

virksomheden har adgang til en række informationer hos cloudleverandøren for aktivt at 

overvåge effektiviteten af deres cloudløsning. Der skal foreligge en kontrakt om, hvilke 

informationer virksomheden har rettighed til at få oplyst.  

I en going concern sammenhæng, er det vigtigste for virksomheden, at have adgang til sine 

informationsaktiver. Det er af stor betydning, at virksomheden øjeblikkeligt får oplyst, såfremt 

deres informationsaktiver skifter placering, kompromitteres eller andre hændelser indtræder, 
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som kan påvirke virksomhedens informationsaktiver. Som virksomhed kan man ikke være 

garanteret at få sådanne informationer. Dette gør at kontrakter og service level agreement mellem 

virksomhed og cloudleverandør er specificeret så præcist, at aftaleforhold ikke kan misfortolkes i 

en eventuel tvist parterne imellem. Yderligere specifikationer omkring kontrakter og service level 

agreement er behandlet i kapitel 4, afsnit 4.6.2. 

Opsummering  

Der er ingen tvivl om at cloud computing er fremtiden indenfor anvendelsen af it. Derfor er det 

vigtigt, at virksomheden vurderer deres afhængighed og behov for hvert enkelt informationsaktiv, 

der er placeret i clouden. Derigennem kan virksomheden få klassificeret deres 

informationsaktiver og kan på den baggrund beslutte, hvor meget kontrol de vil acceptere at 

afgive. Worst case kan beskrives ved, at man som virksomhed vælger at samle alle æg i en kurv. 

Hermed billedligt beskrevet, at alle kritiske informationsaktiver placeres i samme cloudløsning. 

Det anbefales, at virksomheden spreder sin risiko ved at benytte sig af en tilpasset løsning efter 

virksomhedens behov. Et eksempel er at virksomheden adskiller sin kommunikations- og 

serviceplatform. Dette vil betyde meget for eksempelvis en logistik virksomhed, idet den til dels 

ville kunne fortsætte sin drift på trods af at den mister adgang til den ene eller anden platform.  

 

• Identificer informationsaktiver i clouden  

• Identificer kritiske informationsaktiver gennem risikovurdering  

• Vurder påvirkning på virksomhedens økonomiske stilling  

• Prioriter informationsaktiver efter økonomisk påvirkning 

• Identificer informationsaktiver der kan påvirke going concern  

• Hold fokus på informationsaktiver ved udarbejdelse af kontrakter 

• Sikre at der er match mellem kontrakter og forretningen  

• Sikre at overvågning og rapportering indgår i kontrakten  

• Overvåg informationsaktiver  

7.2 Anbefalinger til revisor ift. til cloudløsninger  
Revisors tilgang til revisionen vil ændres, når virksomheden benytter en cloudløsning. 

Revisor behøver ikke noget den gode virksomhed ikke allerede har.  Dette er i det tilfælde at 

virksomheden har en it-governance, der understøtter informationsaktivernes fortrolighed, 

integritet og tilgængelighed.  
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Er ovenstående tilfældet, vil revisionen af virksomheden ikke være den store udfordring. Igennem 

vores analyse er det konstateret, at dette ikke er det billede, der tegner sig af virkeligheden. Det 

tyder ikke på, at øverste ledelse tager ansvar i hverken risikovurderingsprocessen eller 

håndteringen af identificerede risici i forbindelse med it-anvendelsen.  

Generelle it-kontroller  

Revisionen af generelle it-kontroller vil baseres på en 3. partserklæring, når revisor ikke selv kan 

teste generelle it-kontroller hos cloudleverandøren. Revisor skal derfor rette fokus mod en række 

andre forhold. Revisor skal opnå overbevisning om, at de generelle it-kontroller revisor selv ville 

have testet, hvis virksomhedens kritiske informationsaktiver ikke var placeret i en cloudløsning, 

fungerer effektivt. Herunder kontroller som vedrører:  

• Drift af datacentre og netværk 

• Anskaffelse, ændring og vedligeholdelse af systemsoftware  

• Programændringer 

• Adgangssikkerhed  

• Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af applikationssystemer.  

Idet revisor ikke kan foretage de samme revisionshandlinger, når virksomhedens 

informationsaktiver er placeret hos en cloudleverandør, vil tilgangen til revision af generelle it-

kontroller ændres.  
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Brug af 3402 erklæring 

Når it-anvendelsen er outsourcet til en cloudleverandør, vil revisor benytte sig af 

3.partserklæringer. Når revisor baserer sin revision på en ISAE 3402 erklæring, skal revisor følge 

"den røde tråd" imellem ISA 315  ISA 402  ISAE 3402.  

Det anbefales derfor at revisor i denne sammenhæng har fokus på følgende områder:  

Anbefalinger til fokusområder - ISAE 3402 erklæringens anvendelighed  

• Identificer kontrolaktiviteter dækket af erklæringen 

• Typen af erklæringen - Type 1 eller Type 2 

• Er erklæringen udarbejdet efter helheds eller partiel metoden 

• Er relevante områder afdækket  

• Hvilken periode dækker erklæringen - er de tilstrækkeligt designet, implementeret og 

effektive i den nødvendige periode.   

• Hvilke tests er udført, og hvornår i perioden er de udført 

• Foretag løbende revurdering af hvorvidt erklæringen fortsat afdækker relevante risici 

• Vurder om erklæringsgivende revisor har de fornødne kompetencer 

Hvorvidt revisor kan basere sin revision på en ISAE 3402 erklæring vil afhænge af indholdet. Det 

anbefales at revisor som "minimum" tager stilling til ovenstående områder i figur 20, hvis revisor 

skal opnå revisionsbevis om at de generelle it-kontroller, som vedrører virksomheden er 

afdækket i ISAE 3402 erklæringen.  

Figur 20 - Fokusområder ved brug af ISAE 3402 erklæringer 

Ændringer 

En svag change management procedure giver risiko for, at ændringer ikke bliver testet og 

godkendt før de overføres på produktionsmiljøet.  

Her skelner ISA 315 mellem ændringer i systemsoftware og applikationer. Svage change 

management procedurer indenfor applikationssystemer, vil være mest kritisk for 

regnskabsaflæggelsen. 

Going concern  

Tilgangen til revision af ledelsens udtalelse om going concern vil ændres, i og med at ISAE 3402 

erklæringen ikke tager stilling til going concern.  
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Revisor skal kunne dokumentere sin stillingtagen til virksomhedens fortsatte drift. En ISAE 3402 

erklæring tager ikke stilling til hvorvidt cloudleverandøren, eller cloudleverandørens 

underleverandører er going concern. En konkurs hos cloudleverandøren eller dennes 

underleverandører vil kunne medføre en kritisk situation for virksomheden. Hvorvidt dette 

scenarie kan give anledning til et going concern forbehold, som følge af ISA 570, vil ikke være 

muligt for revisor at opnå revisionsbevis for gennem en ISAE 3402 erklæring. Revisor skal derfor 

selv have dette med i sine overvejelser. Revisor skal erklære sig om, hvorvidt virksomheden er 

going concern 12 måneder efter balancedagen. En ISAE 3402 erklæring om generelle it-kontroller 

indeholder ikke en udtalelse om going concern, denne vil kun afdække regnskabsperioden. Dette 

medfører, at revisor efter ISA 570 ikke vil have dokumentation for sin revision af ledelsens 

udtalelse om going concern på baggrund af erklæringen, idet en ISAE 3402 erklæring er 

bagudrettet, 01.01.2013 - 31.12.2013. Dertil vil revisor heller ikke have dokumentation for sin 

going concern betragtning under revisionen, uden at foretage supplerende handlinger. Dette er 

under forudsætningen om, at der eksisterer væsentlig usikkerhed i relation til virksomhedens 

fortsatte drift, i kraft af deres afhængighed af informationsaktivers fortrolighed, integritet og 

tilgængelighed. Going concern, skal ses i sammenhæng med virksomhedens økonomiske stilling. 

En vurdering af going concern afhænger af en betragtning af virksomheden som helhed. Derfor 

kan en vurdering om going concern ikke stå alene udelukkende i kraft af virksomhedens risici ved 

brug af en cloudløsning. For at revisor skal kunne tage stilling til cloudleverandøren og cloud-

underleverandørers fortsatte drift, kan revisor indhente deres regnskaber og foretage sin 

vurdering på den baggrund.  
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Vurdering af going concern  

Under revisors risikovurderingshandlinger skal revisor jf. ISA 315 overveje, om der er 

begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte 

driften. Disse overvejelser skal revisor kunne dokumentere under hele revisionen. Det anbefales 

derfor at revisor foretager følgende:  

Anbefalinger - Revisors vurdering af going concern ved brug af cloudløsninger                                                                 

Koblingen mellem ISA 315 - ISA 570 

• Vurder going concern ud fra en helhedsvurdering af virksomheden 

• Skab overblik over informationsaktiver der er placeret i clouden 

• Identificer informationsaktiver der kan påvirke regnskabsaflæggelsen 

• Hvilke specifikke informationsaktiver kan påvirke going concern  

• Hvilke kontroller har cloudleverandøren implementeret, som på tilstrækkelig vis sikrer disse 

informationsaktiver 

• Hvis ikke, har virksomheden da kompenserende kontroller, som på tilstrækkelig vis sikrer 

disse informationsaktiver 

• Sikre tilstrækkelig dokumentation for gennemførte revisionshandlinger jf. ISA 570   

Revisor vil på den baggrund kunne konkludere, om der er væsentlig usikkerhed i relation til 

begivenheder eller forhold der kan rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte 

driften.  

Figur 21 - Koblingen mellem ISA 315 - 570 ved virksomhedens brug af cloudløsninger 

  



 Brug af cloudløsninger med fokus på going concern - Ledelsens og revisors tilgang 

 21.02.2014 

Side 113 af 122 

 

8 Perspektivering 
Det er i denne afhandling analyseret, hvordan ledelsens risikohåndtering bør gribes an når 

virksomhedens fortsatte drift er afhængig af adgang til deres informationsaktiver via en 

cloudløsning. Ved brug af en cloud ændres virksomhedens risikobillede kontinuerligt. Dette stiller 

revisor overfor udfordringer ift. at opnå overbevisning om, at virksomhedens kontrolmiljø har 

fungeret effektivt gennem hele regnskabsperioden. Vi vil i det følgende komme med 

perspektiverende overvejelser omkring risikovurdering og afgivelse af kontrol.  

8.1 Sikkerhedskrav til cloudleverandører  
Der er på nuværende tidspunkt flere sikkerhedsstandarder og certificeringer til 

cloudleverandører under udarbejdelse.  

Heriblandt BFIH certificeringen som vil give et kvalitetsmærke til hosting leverandører, som 

overholder følgende 6 fastsatte krav: 

• "Sikre ydelser 

• Gennemsigtige aftaler 

• Bidrag til national it-sikkerhed 

• Økonomisk robusthed 

• Forsikringsmæssig dækning 

• Information om kvalitetsmærke på medlemmets hjemmeside."148

Formålet er at skabe gennemsigtighed i forhold til kvalitet og sikkerhed af hosted services, 

herunder cloudløsninger.  

 

Der er i øjeblikket en række nye ISO standarder under udarbejdelse, herunder ISO 27017 og ISO 

27018. Disse vil specifikt vedrøre informationssikkerhed og privacy vedrørende cloudløsninger. 

Standarderne bliver udarbejdet med henblik på, at være et supplement til ISO 27002.   

Det vil være interessant at foretage en analyse af, hvilken indvirkning kvalitetsmærker og 

standarder har på sikkerheden i cloudløsninger. Afledt heraf kan man undersøge, hvilken effekt 

standarder og certificeringer har på revisionen af virksomheder der benytter sig af 

cloudløsninger.  

                                                           
148 http://www.bfih.dk/ 
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8.2 Perspektiver omkring ledelsens risikohåndtering 
Virksomheder skal erkende de udfordringer der eksisterer ved anvendelsen af cloudløsninger. It 

er et fundament for mere eller mindre alle virksomheders drift. Derfor er det et naturligt element 

til at skabe konkurrencemæssige fordele på markedet. Der findes et utal af frameworks til 

håndtering og vurdering af risici. I kapitel 4 bliver ledelsens ansvar i forbindelse risikohåndtering 

behandlet, herunder ansvaret i sammenhæng med procedurer for risikostyring og interne 

kontroller.  I denne afhandling er der taget udgangspunkt i COSO ERM. Man kan med evt. fordel 

tage udgangspunkt i eksempelvis, ITIL 3.0 eller COBIT 5. Et perspektiv ift. ledelsen 

risikovurdering og håndtering af risici er at analysere, hvilke frameworks og indhold der vil skabe 

det bedste fundament for håndtering af risici forbundet med brug af en cloudløsning. Perspektiver 

på at analysere forskellige frameworks kan give et billede af, hvilken tilgang der bedst muligt vil 

sikre at it-anvendelsen understøtter forretningen.  

Verden er fuld af muligheder. Dette bør ledelsen i virksomheder have in mente i deres tilgang til 

it-anvendelse. Dette gælder for alle størrelser af virksomheder. Når man fastlægger sin it-strategi i 

forbindelse med brug af cloudløsninger, er det vigtigt, at man ikke vælger at tænke "æbler eller 

pærer". Med denne skitsering af it-strategi, henledes til at virksomheden prioriterer sin placering 

af informationsaktiver. Eksempelvis kan man som virksomhed vælge, at have dybt fortrolige data 

placeret in-house, og vælge kun at outsource databehandling. Ved dette eksempel kan der være 

tale om en forskningsvirksomhed, som skal have behandlet store mængder af data, og derfor har 

brug for ekstra computerkraft i en kortere periode. Her vil en cloudløsning være oplagt, idet 

forskningsvirksomheden ikke skal købe computere der kan behandle deres data, men i stedet kan 

betale for den computerkraft de benytter hos cloudleverandøren.  

8.3 Perspektiver omkring afgivelse af kontrol  
Akilleshælen ved brug af cloud computing er, at man afgiver kontrol over sine 

informationsaktiver. Dette gælder dog også ved brug af hosted services, men specielt ved brug af 

cloud computing. Dette er i kraft af du ikke nødvendigvis kender til informationsaktivers 

placering, behandling og hvem der har adgang disse.   

Cloud computing er ifølge undersøgelser grundlag for fremtidens it-anvendelse. I 2012 blev ca. 39 

% af alle outsourcede it-aktiviteter behandlet i cloudløsninger. Det anslås, at dette tal allerede i 

2014 vil være 51 %149

                                                           
149 

. I en undersøgelse foretaget af Gartner, estimeres det at brugen af 

http://newsroom.cisco.com/release/1274405 

http://newsroom.cisco.com/release/1274405�
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cloudløsninger frem mod 2017 vil have en årlig stigning i omegnen af 35 %150

8.4 Afgivelse af kontrol i et samfundsmæssigt perspektiv 

.  Som virksomhed 

bør man tage stilling til, hvilken grad af kontrol man er villig til at afgive. Det er fakta, at des mere 

af ens it-infrastruktur man placerer i clouden, des mere kontrol afgiver man over sine 

informationsaktiver.  

Den strategiske overvejelse omkring afgivelse af kontrol, som behandlet i indeværende 

afhandling, kan perspektiveres til den nationale og samfundsmæssige situation omkring 

outsourcing/salg af kontrol over vigtige informationsaktiver. Det har på det seneste været på tale 

at sælge ud af Danmarks fundamentale infrastruktur. Dette gælder blandt andet salg af TDC’s 

mobile netværk til Huawei151

De omtalte virksomheder kategoriseres, som værende særligt kritiske i forhold den nationale 

infrastruktur. Fungerer dele af denne infrastruktur ikke, vil det resultere i store økonomiske tab 

ved nedbrud. Derfor kan afgivelse kontrol med den nationale infrastruktur være forbundet med 

store risici.   

 og bankernes eventuelle salg af NETS. Set ud fra et 

samfundsøkonomisk perspektiv er det den samme konklusion som i denne afhandling. 

Salg/outsourcing af vigtige informationsaktiver er naturlig både for virksomheder og samfundet i 

det tilfælde det kan vurderes at være mest omkostningseffektivt. Når man outsourcer/sælger ud 

af fundamentale aktiviteter, der er grundlæggende for "driften", kan dette blive et problem, idet 

der kan være forskellige interesser i at opretholde effektiviteten af aktiviteten.  

Ved et salg/outsourcing til en tredjepart bør man have med i sine overvejelser, at der 

nødvendigvis ikke hersker samme spilleregler på lokationer, som får kontrollen over ens aktiver. 

Det er vigtigt ikke at gøre sig mere sårbar end højest nødvendigt.  

Staten er indirekte i samme situation som virksomheder omfattet af denne afhandling. Her er man 

nødsaget til, på et højt strategisk niveau, at foretage en tilstrækkelig risikoanalyse til at vurdere, 

hvorvidt et eventuelt salg/outsourcing skal blive en realitet, og hvilke forhold, der skal tages højde 

for inden driften overgives til 3. part. I denne relation kunne en løsning være, at man ikke blot 

tænker alt eller intet og derved lader hele infrastrukturen outsource/sælge til tredjepart. For 

                                                           
150 http://www.gartner.com/newsroom/id/2613015  
151http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/266030/tdc_indgaar_kaempeaftale_med_kinesere_om_

4g.html?hl=VERDO1REQyBUREM,  

http://www.gartner.com/newsroom/id/2613015�
http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/266030/tdc_indgaar_kaempeaftale_med_kinesere_om_4g.html?hl=VERDO1REQyBUREM�
http://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/266030/tdc_indgaar_kaempeaftale_med_kinesere_om_4g.html?hl=VERDO1REQyBUREM�
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virksomheder vil der være informationsaktiver, som under ingen omstændigheder må forlade 

virksomhedens fire vægge. Dette samme gælder på nationalt plan. Her er der fundamentale 

aktiviteter, hvis kontrol ikke må forlade landet. Derfor er det vigtigt, at man har en risikobaseret 

tilgang, klassificerer og prioriterer aktiviteterne på et enkeltstående niveau og vurderer hvilke 

risici, der vil være forbundet med en eventuel afgivelse af kontrol. Et eksempel kan være DSB, 

hvor selve infrastrukturen i form af jernbanerne ejes og drives af Banedanmark igennem staten, 

men dele af selve togdriften er overgået til en tredjepart på flere strækninger i landet.  
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9.3 Love og standarder  
• Revisorloven 

• Bogføringsloven  

• Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 
• ISA 200 – DEN UAFHÆNGIGE REVISORS OVERORDNEDE MÅL OG REVISIONENS 

GENNEMFØRELSE I OVERENSSTEMMELSE MED INTERNATIONALE STANDARDER OM 

REVISION, Dansk udgave af Internationale Standarder om Revision og Kvalitetsstyring, 

International Federation of Accountants (IFAC), 2011  

• ISA 210 – AFTALE OM REVISIONSOPGAVERS VILKÅR, Dansk udgave af Internationale 

Standarder om Revision og Kvalitetsstyring, International Federation of Accountants (IFAC), 

2011  

• ISA 220 – KVALITETSSTYRING VED REVISION AF REGNSKABER, Dansk udgave af 

Internationale Standarder om Revision og Kvalitetsstyring, International Federation of 

Accountants (IFAC), 2011  

• ISA 315 – IDENTIFIKATION OG VURDERING AF RISICI FOR VÆSENTLIG FEJLINFORMATION 

IGENNEM FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDEN OG DENS OMGIVELSER, Dansk udgave af 

Internationale Standarder om Revision og Kvalitetsstyring, International Federation of 

Accountants (IFAC), 2011 

• ISA 330 - REVISORS REAKTION PÅ VURDEREDE RISICI, Dansk udgave af Internationale 

Standarder om Revision og Kvalitetsstyring, International Federation of Accountants (IFAC), 

2011 

• Internationale Standarder om Revision og Kvalitetsstyring, International Federation of 

Accountants (IFAC), 2011  

• ISA 402 – REVISIONSMÆSSIGE OVERVEJELSER VEDRØRENDE EN VIRKSOMHED, DER 

ANVENDER SERVICELEVERANDØR, Dansk udgave af Internationale Standarder om andre 

erklæringsopgaver med sikkerhed, International Federation of Accountants (IFAC), 2011  

• ISAE 3402 – Erklæringsopgaver med sikkerhed om kontroller hos en serviceorganisation, 

Dansk udgave af Internationale Standarder om andre erklæringsopgaver med sikkerhed, 

International Federation of Accountants (IFAC), 2011 

• Selskabsloven 
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9.4 Hjemmesider  
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• Berlingke.dk 

• Cloudsecurityalliance.org 

• Cloudchecker.com 
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• Corperategovernance.dk  
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• Deloitte.com 

• Digst.dk  

• Educause..edu 
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• Isaca.org 

• Ifac.org 

• Karnovgroup.dk 
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• Politikken.dk  

• PWC.com 

• Regionh.dk  

• Trigent.com  

• Version2.
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