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Executive summery 

This thesis has the purpose of assessing how the audit process works for financial 

institutions using a Cloud Computing solution. An analysis of the management 

considerations in the application of Cloud Computing is also an important part of the 

thesis. The frames and legislation will be illuminated and analyzed as well. 

 

The thesis is based on the COSO ERM framework as well as the audit objectives.  

 

To assess the audit process with an auditor’s point of view, firstly an account of the 

frames within auditing and Cloud Computing is given. This includes the auditing 

standards, the Danish Privacy Act, Accountancy Act and specific regulation for the 

financial institutions. Pros and cons of Cloud Computing will also be described with 

special attentions to the corresponding risks and opportunities.  

Management considerations regarding Cloud Computing are analyzed, with focus on 

risk analysis, disaster recovery, vendor contract and considerations about the audit. It is 

argued that management shouldn’t be afraid to approach Cloud Computing, but it is 

important to know the alternatives and what Cloud Computing is and isn’t. The vendor 

contract is the foundation of a good Cloud solution and having a well-planned disaster 

recovery and business continuity plan might save the organization.  

The use of Cloud Computing in financial institutions in Denmark has stayed within a 

Private Shared Cloud within most banks. This has to do with the legislation and the 

barriers it makes for the use of for example Public Cloud Computing. The Danish 

Privacy Act and the Accountancy Act both collide with the use of cloud computing. 

 

The thesis leads up to the analysis and assessment of the IT-audit process for financial 

institutions using Cloud Computing. This is a composition of theory, regulation and 

provides an overview for the auditor as well as an understanding of the process for the 

management.  

 

The thread in this thesis is led by an ongoing auditor view in each chapter. To sum up 

the overall analysis and thoughts throughout the thesis, recommendations are given to 

the management and the auditors. Among other recommendations are that auditors 

should audit the frames and regulation as well as the security in compliance with the 

standards and frameworks for auditing.  

Auditors should also take the recommended management considerations into attention. 
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Forord/formål med specialet 

Formålet med denne afhandling, er at den kan anvendes som en vejledning til IT-

revisorer samt interne IT-revisorer for finansielle virksomheder. Derudover anvendes 

teori samt regulering, hvorfor opgaven kan give anledning til refleksioner i forhold til 

fremtidig rådgivning. Specialet fokuserer på revisionsprocessen. 

1 Indledning 

The International Data Corporation (IDC) har udarbejdet en forventet top 10 over 

globale IT trends for 2014. Det femte punkt på denne liste forudsiger, at Cloud udgifter 

vil stige med 25 % til 100 milliarder kroner. IDC forventer en dramatisk stigning i 

Cloud datacentre over hele Verdenen, da alle de store Cloud-konkurrenter vil 

positionere sig globalt
1
. Listen viser, at Cloud Computing gradvist bliver mere udbredt, 

hvorfor det er vigtigt at have en god indsigt i fordele, ulemper samt risici og muligheder 

ved anvendelsen heraf. Oplever virksomheden brud på datasikkerheden, er revisor oftest 

en af de første, hvis arbejde bliver vurderet. Kvalitet og ansvar er derfor også store dele 

af revisionsprocessen. 

 

2013 blev året, hvor virksomheder for alvor vågnede op og tog et kig på deres 

opbevarede data, hvor og hvordan deres applikationer bliver kørt og hvilke 

sikkerhedskontroller der er på plads, hvilket gav et helt nyt fokus på datasikkerhed.  

Alt sammen på baggrund af Edward Snowden og den indflydelse hans whistle-blowing 

har haft på international politik og forretning. Nyheden har haft konsekvenser for 

internettet og IT industrien ved øget fokus på sikkerhedsniveauet.  

 

I maj 2014 blev fokus rettet mod Se & Hør og Nets sagen, som har betydet, at der endnu 

engang er blevet stillet spørgsmålstegn ved risici, sikkerhed og kontroller i forhold til 

opbevaring af data og personoplysninger.  

 Microsoft har nyligt oplevet nedbrud på 9 timer på deres Cloud løsning.  

 Der er oplevet lækage af en række Cpr-numre.  

Alle nævnte tilfælde har indflydelse på virksomheders risikoappetit og ikke mindst 

befolkningens øgede fokus på beskyttelse af retten til privatliv. 

 

                                                 
1
 http://en.sap.info/idcs-top-10-global-trends/102541  

http://en.sap.info/idcs-top-10-global-trends/102541
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Forventet for 2014 er, at Cloud teknologi vil blive strategisk for forretningen i form af 

en innovativ accelerator, og ikke kun en måde at spare penge på
2
. Hvordan fordelene 

ved Cloud Computing kan anvendes bedst muligt og hvordan virksomheder håndterer 

risici er derfor essentielt.  

 

 

Danmarks Statistik, 2013, s. 26 

Flere virksomheder i Danmark vælger at anvende Cloud Computing jf. Danmarks 

Statistik. I den viste tabel er finansielle virksomheder ikke inkluderet, men giver dog et 

overblik over den generelle anvendelse af Cloud Computing i Danmark. 

 

Denne stigning gør det essentielt for revisorer at vide hvordan revisionsprocessen af 

virksomheder, der anvender Cloud Computing, påvirkes.  

 

Emnet er interessant, da det er forholdsvist nyt og uudforsket i Danmark. Tidligere 

forskning har set på offentlige virksomheder og deres brug af Cloud Computing, 

ledelsesmæssige overvejelser samt datasikkerhed. Fokus i denne afhandling vil være på 

de finansielle virksomheder med revisionsprocessen i fokus.  

 

Finansielle virksomheder er meget komplekse og særligt regulerede. Dette giver nogle 

særlige lovgivningsmæssige udfordringer, spørgsmål omkring ansvar samt en række 

revisions- og rapporteringsmæssige risici, der gør det interessant at undersøge 

revisionsprocessen af disse virksomheders anvendelse af Cloud Computing.  

                                                 
2
 http://scn.sap.com/community/cloud/blog/2014/01/21/2014-the-year-of-the-ubiquitous-

cloud?source=social-SAP-LinkedIn-tsm14-CCMission2-Blog-finalpredictions  

http://scn.sap.com/community/cloud/blog/2014/01/21/2014-the-year-of-the-ubiquitous-cloud?source=social-SAP-LinkedIn-tsm14-CCMission2-Blog-finalpredictions
http://scn.sap.com/community/cloud/blog/2014/01/21/2014-the-year-of-the-ubiquitous-cloud?source=social-SAP-LinkedIn-tsm14-CCMission2-Blog-finalpredictions
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1.1 Problemformulering 

Med udspring i ovenstående, har afhandlingen til formål at konkretisere og analysere 

følgende problemformulering: 

 

Hvordan påvirker anvendelsen af Cloud Computing IT-revisionen af finansielle 

virksomheder? Hvilke ledelsesmæssige overvejelser bør tages i betragtning i 

forbindelse hermed?  

Herunder med særligt fokus på de tilhørende rammer samt risici.  

 

For at sikre problemformuleringens relevans og at denne besvares fyldestgørende, stilles 

følgende spørgsmål med tilhørende underspørgsmål: 

  

 Hvilke rammer er relevante i forhold til anvendelsen af Cloud Computing?  

- I hvilken grad sætter gældende dansk ret hindringer for finansielle 

virksomheders anvendelse af Cloud Computing? 

 

 Hvilke fordele, ulemper, muligheder samt risici følger med anvendelsen af 

Cloud Computing?  

 

 Hvilke overvejelser bør ledelsen gøre sig i forhold til anvendelsen af en Cloud 

baseret serviceleverandør?  

 

 Hvordan skaber IT-revision værdi for virksomheden? 

- Hvordan er behovet for IT-revision i finansielle virksomheder? 

 

 Hvordan gennemføres en teoretisk korrekt IT-revision i en finansiel virksomhed 

i praksis, når der anvendes Cloud Computing?   



  Side 7 af 82 

1.2 Afhandlingens udgangspunkt 

Afhandlingen tager udgangspunkt i COSO’s (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) ERM framework omhandlende intern 

kontrol. COSO kuben består af tre sider: Målsætningskategorier, organisatoriske 

niveauer samt risikokomponenter. Afhandlingen er afgrænset til at tage udgangspunkt i 

målsætningskategorien rapportering samt elementer fra compliance, da afhandlingen 

fokuserer på virksomhedens mål samt revisionsmålene. Herudover ligger fokus på 

koncern niveau i organisationen, da IT og de tilhørende systemer er gældende for den 

samlede koncern. Herunder analyseres de tilhørende risikokomponenter.  

 

 

Protiviti, 2013, s. 2 

COSO ERM framework er en styringsramme, som anvendes i forbindelse med 

virksomheders risikostyring. I COSO ERM anses ERM således for at være en proces, 

der anvendes for at sikre, at virksomhedens mål bliver opfyldt ved at fokusere på og 

håndtere de risici og muligheder, som virksomheden er eksponeret overfor. COSO ERM 

anvendes i denne afhandling internt i virksomheden samt på Cloud leverandøren. Dette 

da leverandørens adfærd direkte kan have indflydelse på virksomheden.  

 

For at anvende denne model i afhandlingen, er det fundet mest effektivt at tage 

udgangspunkt i en fiktiv case virksomhed. Dette for at understøtte argumenter og for at 

lette forståelsen af de foretagne valg i forbindelse med afhandlingen. Herunder 

antagelser, risici, afgrænsning samt konklusioner. 

Virksomheden der tages udgangspunkt i er en mindre dansk finansiel virksomhed, med 

lige over 125 ansatte, der har fokus på private kunder samt små- og mellemstore 

virksomheder. Afhandlingen er udarbejdet ud fra en revisionssynsvinkel og med 

udgangspunkt i revision af denne mindre danske finansielle virksomhed.  
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1.3 Metode 

1.3.1 Afgrænsning 

Som led i den ovennævnte problemformulering udfolder sig følgende afgrænsning. 

Valget af afgrænsningen understøtter problemformuleringen og er truffet ud fra en 

vurdering af væsentlighed og risiko.  

Afhandling tager udgangspunkt i en række antagelser om læseren. Da afhandlingen 

henvender sig til revisorer, antages det, at der er kendskab til revisionsprocessen, 

revisionsstandarderne og hovedpunkterne heri samt andre relevante rammer og love.  

 

Afhandlingen er bygget op omkring COSO ERM og revisionsmålene, hvorudfra 

elementer i afhandlingen er valgt. I forhold til risici og revisionsrisikoen er afhandlingen 

afgrænset fra besvigelser. Fravalget skyldes en antagelse omkring læsers viden indenfor 

revision, hvilket omfatter risikoen for besvigelser. Yderligere findes besvigelsesrisikoen 

ikke væsentlig i forhold til Cloud Computing, hvor en række andre risici er i fokus. 

 

Finansiel virksomhed i EU 

Afhandlingen har fokus på hvordan IT-revisor reviderer virksomheders anvendelse af 

Cloud Computing. Yderligere tages udgangspunkt i en fiktiv case virksomhed, der er 

dansk og opererer indenfor EU. Begrænsningen til EU skyldes, at der indenfor EU er et 

ensartet regelsæt. Havde valget været et internationalt perspektiv, ville opgaven være 

præget af en analyse af forskellene i reguleringer og regelsæt.  

 

Begreber og modeller 

Begrebsafklaringen dækker over to begreber, Cloud Computing samt IT-revision. Disse 

to begreber er beskrevet, da de er gennemgående for denne afhandling. At læser og 

forfatter har samme forståelse for netop disse begreber er essentiel for forståelsen af 

afhandlingen. Anvendelsen af revisionstandarder er her begrænset til dem, der har 

særlig indflydelse på processen samt anvendelsen af Cloud Computing. Selvom der 

findes en række standarder, der dækker over revision af en serviceleverandør, er det 

IAE 3402 der tages udgangspunkt i. Den øvrige anvendte regulering er begrænset til at 

omfatte de regler, der påvirker anvendelsen af Cloud Computing for de finansielle 

virksomheder. Herunder med særligt fokus på Lov om finansiel virksomhed. Fravalgt er 

derfor andre love, der ikke er gældende for finansielle virksomheder samt særregler. 

Kapitlet omkring de gældende rammer for Cloud Computing, fylder en væsentlig del i 

afhandlingen. Dette er bevidst valgt ud fra en væsentlighedsvurdering. Rammer og 
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regulering er grundlaget for virksomhedens anvendelse af Cloud Computing, samt for 

revisionen heraf. 

 

Data 

Ved materialeindsamling og data, gås ikke længere tilbage end til 2009. Dette skyldes 

IT-udviklingen og forældelse samt den høje udvikling indenfor regulering efter 

finanskrisen. 

Teorien der anvendes i afhandlingen er teorier, der er anerkendte og velargumenterede. 

Den teori der er gennemgående i afhandlingen er NISTs definition
3
 omkring Cloud 

Computing, implementeringsformer, typer mm. samt COSO ERM.  

Der er ydermere anvendt diverse artikler, publikationer samt undervisningsbøger som 

udgangspunkt for analysen, for at få både et praksis perspektiv og et mere teoribaseret 

perspektiv. 

 

Metode valg 

Undersøgelsesmetoden i afhandlingen er det teoritestende speciale. Grunden hertil er, at 

det i forhold til emnet er fundet mest relevant. Dette skyldes, at emnet omkring 

revisionsprocessen af finansielle virksomheders anvendelse af Cloud Computing, er et 

uberørt emne. At udarbejde empiriske undersøgelser på området ville derfor ikke give 

brugbare resultater. Det er yderligere også vanskeligere at basere undersøgelsen på få 

empirisk data, fremfor teori og regulering. At drage konklusioner ud fra teori og analyse 

heraf, giver et mere retvisende billede i forhold til revision, da revision er præget af 

regulering og teoretiske rammer. 

 

Afhandlingen skal fungere som guideline for revisorer og skal assistere ledelsen med en 

række relevante overvejelser.  

1.3.2 Arbejdsprocessen 

Arbejdsprocessen har været en iterativ proces.  

 

I den indledende fase af specialet blev brainstorms og første udkast til 

problemformuleringen udarbejdet
4
. Her fik alle tanker frit løb uden begrænsninger og 

med en meget lidt kritisk indstilling. Alle idéer, tanker og spørgsmål blev skrevet ned, 

med devisen omkring kvantitet fremfor kvalitet. Først efter at have tømt hovedet for 

                                                 
3
 NIST, 2011 

4
 Harboe, 2008, s. 13-14  
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idéer påbegyndtes sorteringen og struktureringen. Bunker at gule labels der til sidst blev 

til en detaljeret indholdsfortegnelse/disposition. Ud fra denne disposition begyndte 

tilrettelæggelsen af projektskrivningen. Den udarbejdede ugentlige projektplan er 

løbende blevet justeret og rettet til. Dette bygger på egne erfaringer samt andres 

erfaringer omkring projektskrivning. Indsamling af data var næste skridt, muligheden 

for en række praktiske problemer hermed var forventet.  

 

I starten af forløbet blev bøger lånt på biblioteket, artikler fundet i diverse databaser og 

en række publikationer blev læst. Herefter ønskedes en validering af om det fundne 

materiale var relevant data samt, at emnet var uudforsket. Derfor blev en bibliotekar 

booket til assistance med indsamlingen af mere data og hjælp med relevante søgninger. 

Senere i processen blev det besluttet at kontakte FSR-Danske Revisorer for igen at 

validere, at emnet ikke var udforsket, og her blev det endnu engang verificeret. 

Den teoritestende afhandling er valgt, da det bidrager med ny viden inden for feltet. Det 

har været essentielt at vide, hvad der var undersøgt og hvad der ikke var. Derfor 

afsluttes afhandlingen med en vurdering og en sammensætning af teori, regulering og 

praksis således at det uudforskede hul bliver lukket. 

 

Undersøgelsesdesignet for denne afhandling har været baseret på en hypotetisk-

deduktiv tilgang. Da dette har været en empirisk analyse, der både tester for positive og 

negative fund, bidrager begge til udviklingen af feltet. Afhandlingen bæres primært af 

teori og regulering. Brug af teori og regulering med mere, begrundes nøje ved 

anvendelse. 

 

Ved udarbejdelsen af delkonklusioner samt analyser, er følgende spørgsmål blevet 

stillet: Fortæller det konkluderede noget væsentligt om det som projektet skal 

undersøge? Kan der stoles på de konkluderede data? Hvordan kan disse erfaringer blive 

nyttig baggrundsviden for andre projekter? Hvordan kan resultaterne give værdi i 

praksis? 

1.3.3 Kilder og kildekritik 

Primære og sekundære kilder 

De primære litteraturkilder anvendt i afhandlingen er revisionsstandarderne ISA 315 

samt ISAE 3402 med flere. Lov om finansiel virksomhed, bogføringsloven og 

persondataloven er også en del af den primære litteratur. 
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I afhandlingen anvendes også sekundære kilder, herunder lærebøger som ”Auditing 

Cloud Computing” og ”It-revision”.  

 

Andre kilder 

I forbindelse med litteratursøgning, blev CBS Libarys database anvendt. Denne 

database blev både anvendt for at finde fysiske bøger, men også online bøger samt 

artikler/forskningsartikler. Hver gang en tekst blev læst, er tænkt: Hvad er det for en 

tekst? Hvad vil den her tekst bidrage med til afhandlingen?
5
 Derved anvendes kun 

relevant litteratur og læsebyrden begrænses. I afhandlingen er valgt at anvende 

publikationer fra revisionshuse samt publikationer fra  IT virksomheder, finansielle 

virksomheder samt lovgivende/standardsættende institutioner. Dette har givet 

afhandlingen et håndgribeligt og mere praksis indblik i den gældende regulering på 

området. I forhold til indsamlingen af data, har det været vanskeligt at finde det 

nødvendige, da Cloud Computing ikke er direkte reguleret.  

 

Der er yderligere anvendt en række amerikanske bøger omkring Cloud Computing samt 

danske bøger omkring IT-revision. De amerikanske bøgers teorier er anvendt i 

afhandlingen, hvor det er fundet relevant, men der er set bort fra delene omkring 

amerikansk lovgivning. I stedet blev søgt direkte i de danske love og standarder. 

 

I forhold til relevant lovgivning og regulering blev lex superior-princippet anvendt. 

Da et forholdsvist nyt emne er valgt, har kilderne ikke været overvældende, hvorfor der 

er valgt at stole på de anvendte data. Dette skyldes, at det er anerkendte personer og 

virksomheders arbejde, afhandlingen bygger på. Undervejs i afhandlingen bliver 

lovgivningen også diskuteret og vurderet på samme højde som revisionsstandarderne, 

der kan anvendes ved revision af Cloud Computing. 

 

Kildekritik 

Alle anvendte kilder er blevet vurderet i forhold til relevans og gyldighed, herunder 

overensstemmelse mellem det teoretiske og empiriske begrebsplan. Relevansen er 

blevet vurderet ud fra hvorvidt kilden kunne bidrage til besvarelsen af 

problemformuleringen og relevans i forhold til årstal. Ved anvendelsen af lærebøger er 

sikret, at det er gældende rammer der er præsenteret. For eksempel har det vist sig 

tydeligt, at bogen ”It-revision” bygger på et forældet regulativ grundlag. En tidligere 

                                                 
5
 Harboe, 2008, s. 59-65  
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studerendes afhandling er også anvendt i analysen, dette efter verificering af den 

anvendte kilde. 

2 Begrebsafklaring 

Dette kapitel vil skabe kendskab til de vigtigste begreber, der anvendes i denne 

afhandling.  

2.1 Cloud Computing  

For at få en verificeret definition af Cloud Computing, anvendes her the National 

Institute of Standards and Testing (NIST) definition. Der findes mange forskellige 

definitioner på Cloud Computing, hvorfor det er essentielt at anvende en anerkendt 

definition. 

NIST’s definition består af tre dele
67

: 

 

1) Essentielle karakteristika et Cloud Computing miljø skal indeholde for at 

implementere en ”rigtig” Cloud: 

 

On-demand self-service: For udviklere skal Cloud Computing være nemt at gå til, 

hvilket betyder, at man flytter kontrollen og magten fra IT til applikationsudvikler. On-

Demand betyder også at Cloud Computing er en service, der er tilgængelig efter behov. 

 

Broad network access: Enheder der understøtter http lignende protokoller, forventes at 

blive brugt som basis for kommunikation og forbindelse. Andre IT-programmer kan 

også interagere med Cloud. Har man ikke internet-adgang, er det ikke muligt at tilgå sin 

Cloud. 

 

Ressource pooling: Ved brug af Cloud Computing trækkes på og deles alle ressourcer i 

virksomheden ud fra øjeblikkets behov, alt efter hvor mange ressourcer der skal bruges i 

en applikation for at køre effektivt. Dette gør det nemt at op- og ned-skalere. 

 

Measured service: Ressourcer overvåges og rapporteres, hvilket gør det nemt at 

evaluere ressourcerne samt mønstre og respondere passende herudfra. En af fordelene 

                                                 
6
 NIST, 2011 

7
 Morgenthal, 2012, s. 2-13 
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ved Cloud er, at det er ”on when you need it, off when you don’t”, hvor det i normale 

data centre er ”always on”. 

 

Rapid elasticity: Det femte karakteristika for Cloud Computing, er at det er en skalerbar 

tjeneste. Da det er en skalerbar tjeneste, tillades automatisk efterspørgsel af ekstra plads 

i en Cloud, eller mindre plads, hvis dette er nødvendigt. Derved kommer ressourcerne 

til at virke uendelige eller automatisk tilgængelige. 

 

2) Service modeller. Måder hvorpå Cloud Computing kan leveres. 

 

Cloud Software-as-a-Service: Brugeren styrer og kontrollerer ved anvendelse af SaaS, 

ikke den underliggende Cloud infrastruktur. SaaS kan tænkes som en applikation leveret 

via internettet, hvor den anvendende organisation ikke påtager sig ansvar for 

applikationens implementering eller drift. Udbyderen bevarer kontrol og ansvar for alle 

aspekter omkring levering, tilgængelighed, performance og sikkerhed.  

En SaaS applikation er typisk ikke dedikeret til én organisation, men derimod delt 

mellem mange organisationer. Problemet er, at konkurrenter fx kan have adgang til den 

samme applikation, hvilket styrker vigtigheden af sikkerhed og adskillelse af data. 

Fordelen er, at virksomheden ikke skal betale store summer for licenser upfront, eller 

investere i software eller hardware.  

 

Cloud Infrastructure-as-a-Service: IaaS kan blive anvendt på et as-needed basis. 

Aktiverne ejes ikke af den købende virksomhed, der bruger den computing kapacitet 

aktiverne tilbyder. Derfor skal der betales en form for leje af disse aktiver, såsom 

servere og netværk. Det skal derfor overvejes, om det for virksomheden bedst kan 

betale sig at leje sit udstyr, eller eje. Det er også muligt at leje udstyr til test af nyt 

software mv. i de perioder, hvor det er nødvendigt, hvis der er ekstra travle perioder. 

Det kan også være, at virksomheden vælger at bruge andres udstyr, hvis det fx er deres 

speciale, og hvis det menes, at de kan gøre det bedre end virksomheden selv. Derved 

kan man fokusere på ens egne kernekompetencer og overlade resten til andre.  

 

Cloud Platform-as-a-Service: Denne service er en middelting mellem IaaS og SaaS. 

Cloud udbyderen tilbyder et framework for brugere til at skabe og operere 

applikationer. Herunder områder, hvor applikations programmører kan installere og 
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køre kode, opbevare data, styre brugeridentiteter og andre brugbare applikations 

services. Som eksempel på en Cloud PaaS kan nævnes Microsoft Azure. 

 

3) De fire implementerings modeller. 

 

Cloud Computing teorien nævner fire typer af Clouds. Private cloud, community cloud, 

public cloud og hybrid cloud. Beskrivelsen af de fire typer er forklaret ud fra stigende 

risiko. Derved startes med de mest usikre. 

 

Public Clouds:  

 

EY, 2012, s. 5 

 Cloud infrastrukturen er tilgængelig for offentligheden, eller en stor industriel 

gruppe.  

 Ejet af organisationen, der sælger cloud service.  

 Omkostningsfordele, da der ikke eksisterer upfront investeringer for 

virksomheden.  

 Ofring af en del af kontrollen over synligheden og data sikkerheden til gengæld 

for bedre effektivitet. Derfor er en public cloud, ifølge teorien, ikke den bedste 

for særligt følsom eller reguleret information
8
.  

 

At vælge en Public Cloud løsning er det åbenlyse valg hvis; 

 Virksomheden har SaaS (Software as a Service) applikationer fra en leverandør, 

der har en vel implementeret sikkerhedsstrategi.  

 Virksomheden har brug for skalerbar kapacitet.  

Mange virksomheder er dog tilbageholdende med Public Cloud løsningen, da der er en 

række risici forbundet hermed. Det er derfor vigtigt at tage sig tid til at overveje 

sikkerheds- samt governance udfordringer. 

                                                 
8
 http://www.cloudproviderusa.com/private-public-community-or-hybrid-cloud/  

http://www.cloudproviderusa.com/private-public-community-or-hybrid-cloud/
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Community clouds:  

 

EY, 2012, s. 5 

 Cloud infrastrukturen er delt mellem mange organisationer, som sammen støtter 

et bestemt ”miljø”.  

 Delt imellem en række organisationer og supporterer et specifikt community 

med samme bekymringer. Dette kan være mission, sikkerhed, politik og 

compliance.  

 En Community Cloud kan forvaltes af organisationen eller en tredjepart, og kan 

ligesom Private Cloud være hostet internt såvel som eksternt.  

 Omkostningerne deles mellem de involverede organisationer, hvorfor der opstår 

en omkostningsfordel.  

 Fuld kontrol over hvem man deler ressourcerne med. Man skal dog som 

virksomhed være meget opmærksom på hvilke data man lægger i sin Cloud, da 

andre kan have adgang hertil via administrative rettigheder.  

 Udfordringerne ved brugen af en Community Cloud er allokering af 

omkostninger og ansvar samt governance og sikkerhed
9
.  

 

Et eksempel på community cloud er de danske bankers anvendelse heraf. Dette 

beskrives senere i afhandlingen. 

 

Private Cloud:  

                                                 
9
 http://www.cloudproviderusa.com/private-public-community-or-hybrid-cloud/  

http://www.cloudproviderusa.com/private-public-community-or-hybrid-cloud/
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EY, 2012, s. 5 

 En organisation, som bærer hele omkostningsbyrden 

 I Private Clouds, er det kun en enkelt organisation, der har adgang til data.  

 Kan være ejet, forvaltet og drevet af organisationen, en tredjepart eller en 

kombination af de nævnte, og kan både være hostet internt eller eksternt
10

.  

 Private Clouds har den største grad af sikkerhed og kontrol, men virksomheden 

skal selv indkøbe og vedligeholde al software og infrastruktur, hvilket reducerer 

omkostningsbesparelserne. 

 

Valget af en privat cloud løsning passer til en virksomhed der: 

 

 Skal overholde strenge sikkerheds- og compliance krav  

 Har behov for robuste kapaciteter indenfor data segmentering 

 Oplever svingende efterspørgsel af IT-ressourcer
11

 

 Forretningen er stor nok til effektivt at køre næste generation af cloud data 

center på egen hånd. 

 

Hybrid clouds:  

 

EY, 2012, s. 5 

                                                 
10

 EY, 2012, s. 4 
11

 http://www.cloudproviderusa.com/private-public-community-or-hybrid-cloud/  

http://www.cloudproviderusa.com/private-public-community-or-hybrid-cloud/
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 Cloud infrastukturen er opbygget af to eller flere Clouds der er unikke, men er 

knyttet sammen og er en komposition mellem to eller flere Clouds. De er hver 

især unikke, men er bundet sammen af standardiseret teknologi, der gør det 

muligt at overføre data. 

 Virksomheden kan have sensitiv information liggende i en Private Cloud 

samtidig med, at man har ikke-kritisk information og processer liggende i en 

Public Cloud. Virksomheden kan også anvende flere Clouds for backup 

ressourcer og disaster recovery.  

 

Hybrid Cloud løsningen skal vælges hvis; 

 

 Organisationen har behov for verificering af sikkerhed eller dele heraf, kontrol 

samt skalerbarhed. 

 Virksomheden ønsker at anvende SaaS applikationer, men er usikker omkring 

sikkerhed. SaaS leverandøren kan lave en Private Cloud for virksomheden 

indenfor deres firewall. De vil opstille et virtuelt privat netværk (VPN) for ekstra 

sikkerhed eller dele heraf. 

 Virksomheden tilbyder services, der er skræddersyet til flere forskellige 

markeder. Herved kan man bruge en Public Cloud til interaktion med klienter, 

og holde deres data i sikkerhed indenfor en Private Cloud.
 12

 

 

En ulempe ved brugen af denne type Cloud, er at virksomheden skal have styr på 

forskellige sikkerhedsniveauer og sikre, at alle aspekter af forretningen kan 

kommunikere med hinanden. Management krav til Cloud Computing bliver meget mere 

komplekst, når der ønskes flere Clouds og traditionelle data centre sammen.
 
 

 

Den højeste risiko opstår ved Cloud Computing ved anvendelsen af SaaS og Public 

Cloud computing, da der her er mindst kontrol. Dette er værd at have i betragtning ved 

den senere analyse af finansielle virksomheders brug af Cloud Computing.  

                                                 
12

 http://www.cloudproviderusa.com/private-public-community-or-hybrid-cloud/  
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Crowe Horwath, 2013, slide 7 

2.2 IT revision 

IT-revision foregår typisk som en integreret del af den finansielle revision. Det er 

vigtigt at vurdere IT-systemerne i en virksomhed, da det ofte er disse der danner 

baggrund for om regnskabet stemmer. Herunder vurdering af de betryggende kontroller, 

for at sikre at virksomheden har styr på, om forretningsgangene er fornuftigt opbygget. 

Dette for, at virksomheden ikke lider unødvendige tab i forbindelse med den måde 

virksomheden drives på. IT-revision er derfor typisk en overordnet gennemgang af 

virksomhedens generelle IT-kontroller jf. ISA 315. Hvis det findes relevant i den 

enkelte virksomhed udføres også IT-revision af applikationskontroller jf. ISA 330. 

 

For finansielle virksomheder er det et lovkrav jf. Lov om finansiel virksomhed, at 

ledelsen tager hånd om IT-anvendelsen samt, at en revisor påser dette. Dette er også 

gældende for andre brancher såsom offentlige myndigheder og børsnoterede 

virksomheder. Der er yderligere også krav om gennemførsel af IT-revision i fælles 

datacentraler. 

 

Konkret bruges IT-revision til at vurdere organisationens evne til at beskytte sine 

aktiver. IT-revision har til formål at evaluere følgende:  

 

 Fortrolighed: Bliver informationerne i IT-systemerne tildelt autoriserede 

brugere?  
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 Integritet: Vil de oplysninger, som systemet genererer altid være nøjagtige, 

pålidelige og rettidige?  

 Tilgængelighed: Er organisationens IT-systemer til rådighed for virksomheden 

på alle tidspunkter, når det kræves? 

 

De generelle revisionsmål for grupper af transaktioner og begivenheder for perioden, 

der revideres, er jf. ISA 315 de følgende fem. Revisionsmålene anvendes af revisor til at 

overveje forskellige typer af mulig fejlinformation.
13

 

 

 Forekomst - transaktioner og begivenheder, der er blevet registreret, har fundet 

sted og angår virksomheden 

 Fuldstændighed – alle transaktioner og begivenheder, der skulle have været 

registreret, er blevet registreret 

 Nøjagtighed – beløb og andre data, der vedrører registrerede transaktioner og 

begivenheder, er blevet passende registreret 

 Periodeafgrænsning – transaktioner og begivenheder er blevet registreret i den 

korrekte regnskabsperiode 

 Klassifikation - transaktioner og begivenheder er blevet registreret på de rigtige 

konti 

3 Rammer 

Dette kapitel er med til at skabe forståelse og kendskab til reguleringen omkring Cloud 

Computing, samt standarderne for revision heraf. Kapitlet afsluttes med en konklusion 

på de gældende rammer.  

3.1 Finansielle virksomheder 

Det særlige ved finansielle virksomheder i forhold andre typer af selskaber er at alle 

regler for finansielle virksomheder ligger under Lov om finansiel virksomhed. Der 

findes dog få undtagelser. Finansielle virksomheder er yderligere underlagt 

Finanstilsynets tilsyn. 

For andre typer af selskaber er reglerne fordelt over en lang række love, hvor det ikke 

kun er Selskabsloven der finder anvendelse. 

                                                 
13

 ISA 315, s. 31  
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3.1.1 Lov om finansiel virksomhed 

Herunder uddrag af de væsentligste punkter i loven, der er med til at påvirke finansielle 

virksomheders anvendelse af Cloud Computing. 

 Lovkrav om IT-revision i finansielle virksomheder. Det er et krav at ledelsen i 

finansielle virksomheder tager hånd om IT-anvendelsen samt, at en revisor påser 

dette.  

 Generalklausul siger, at virksomheden skal drives i overensstemmelse med 

redelig forretningsskik og god praksis  

 Fyldestgørende interne kontrolprocedurer  

 Forretningsgangene skal indeholde kontrolelementer  

 Personadskillelse skal sikres via tilstrækkelige interne kontroller mellem 

udøvende og kontrollerende funktioner  

 Finansielle virksomheder, der i de to seneste regnskabsår har haft 125 eller flere 

fuldtidsansatte, skal yderligere have etableret en intern revision  

 Den interne revision skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik og 

efter revisionsaftalen mellem den eksterne revision og revisionschefen.  

3.1.2 Bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder  

Bekendtgørelsen om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder, er gældende for 

finansielle virksomheder og derfor relevant. Jf. vejledningen til bekendtgørelsen
14

, er 

det overordnede budskab, at outsourcing virksomheden har det endelige ansvar for at 

den outsourcerede aktivitet udføres tilfredsstillende, og har derfor pligt til at sikre at 

aktiviteten bliver udført korrekt.  

 

Bekendtgørelsen definerer outsourcing som: ”En virksomheds henlæggelse af 

væsentlige aktivitetsområder, der er underlagt Finanstilsynets tilsyn, til en leverandør”. 

Dette indbefatter blandt andet outsourcing af IT.  

 

I forhold til Cloud Computing er de væsentligste punkter i loven som følger: 

 

                                                 
14

 https://extranet.finanstilsynet.dk/lovinfo/Lov.aspx?ItemId=4543062c-e783-451e-870c-9aa8500ecff6  
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 Det er bestyrelsen i outsourcing virksomhedens ansvar at sikre sig, at 

outsourcing aktiviteten løses efter de fastsatte regler og krav jf. § 2 stk. 2.  

 Bestyrelsen skal løbende vurdere, om outsourcing aktiviteten løses 

tilfredsstillende.  

 Leverandøren skal have de rette evner og kapacitet til at udføre aktiviteten 

pålideligt og professionelt.  

 Det er bestyrelsens ansvar at sikre sig, at leverandøren har tilstrækkelige 

godkendelser fra myndigheder m.v. til at udføre den pågældende opgave i 

overensstemmelse med de stillede krav og regler.  

 Der skal gennemføres løbende regelmæssig kontrol med et interval efter 

opgavens betydning og den risiko opgavevaretagelsen medfører for den 

finansielle virksomhed. Ved eksempelvis IT-leverancer skal kontrollen ske 

dagligt, med løbende overvågning af ydelsen.  

 Hvis leverandøren ikke opfylder kontrakten og lovgivningen, har outsourcing 

virksomheden pligt til at reagere jf. § 3 stk. 3.  

 Alle relevante aspekter vedrørende kontrol, opfølgning og rapportering om 

udførelsen af den outsourcede aktivitet skal være dækket samt sikret, at den 

risikoprofil og de strategier, som outsourcing virksomheden har besluttet, 

herunder at virksomhedens IT-sikkerhedspolitik ikke tilsidesættes ved 

outsourcing.  

 Retningslinjerne skal præcisere, hvilke personer eller enheder hos outsourcing 

virksomheden, der står for overvågningen og kontrollen af ydelsen, således at 

lovgivningen og virksomhedens krav bliver overholdt samt, at bestyrelsen får 

den rapportering, som er fastsat i retningslinjerne om outsourcing.  

 Retningslinjerne skal ligeledes sikre, at outsourcing virksomhedens risikoprofil 

og strategier, herunder IT-sikkerhedspolitik og sikkerhedsregler, også 

overholdes vedrørende den outsourcede del. Ligeledes skal der fastsættes 

procedurer som sikrer, at outsourcing ikke forhindrer, at virksomhedens 

beredskabsplaner kan gennemføres.   

3.2 Ledelsesansvar 

3.2.1 God selskabsledelse 

God selskabsledelse er en soft law som følger best-practice princippet. Efterlevelsen er 

derfor udelukkende anbefalinger, hvorfor det er en mulighed for selskabet at tilpasse 
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principperne efter virksomhedens omstændigheder.
15

 Reglerne for god selskabsledelse 

omfatter blandt andet følgende: 

 

 ”Følg eller forklar”-princip 

 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige 

interessenter 

 Bestyrelsens opgaver og ansvar, sammensætning og organisering. 

 Ledelsens vederlag samt anbefalinger omkring regnskabsaflæggelse, 

risikostyring og revision. 

 

 

Reducering af strategiske og forretningsmæssige risici, via effektiv risikostyring og et 

effektivt internt kontrolsystem, medvirker til at sikre overholdelse af gældende regler 

samt til at sikre kvaliteten af grundlaget for ledelsens beslutninger og den finansielle 

rapportering. Det er væsentligt, at risici identificeres og kommunikeres, og at de 

håndteres på en hensigtsmæssig måde. Effektiv risikostyring og intern kontrol er en 

forudsætning for, at bestyrelsen og direktionen hensigtsmæssigt kan udføre de opgaver, 

der påhviler dem. Det er derfor væsentligt, at bestyrelsen påser, at der er en effektiv 

risikostyring og effektive interne kontroller. En uafhængig og kompetent revision er 

væsentlig for denne vurdering.
16

 

3.2.2 IT governance  

IT-governance er en del af god selskabsledelse.  

 

Dansk IT har udarbejdet en definition på netop disse begreber:  

”IT Governance og Management består af lederskab, struktur og processer, som sikrer 

at virksomhedens it udvikler og understøtter forretningen. IT Governance og 

Management er en integreret del af virksomhedens Governance og er den øverste 

ledelses ansvar.”
17

 

 

Andre definitioner påpeger, at IT-governance skal understøtte forretningen i forhold til 

opnåelse af mål
18

. IT-governance består af IT-revision, informationssikkerheds 

management samt IT-risiko management og bør være en del af Corporate governance. 

                                                 
15

 God selskabsledelse, 2013, s. 5  
16

 God selskabsledelse, 2013 
17

 http://dit.dk/Om_DIT/Organisation/Fagraad/Fagraad_for_strategi_og_ledelse.aspx    
18

 http://www.gartner.com/it-glossary/it-governance/  
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Det er indenfor IT-governance, at beslutninger vedrørende IT-politikker eller 

principper, IT-arkitektur, IT-infrastruktur, behovet for forretningsapplikationer samt IT-

investeringer og prioriteringer tages. 

Herunder er det ledelsens ansvar at tage stilling til spørgsmål som; Hvordan skal IT 

understøtte virksomhedens skabelse af resultater? Hvad er IT’s rolle i forretningen? 

Hvilken IT-adfærd er ønskelig? Samt hvordan IT skal finansieres.
19

 

 

IT-governance udarbejdes og tilpasses ud fra den forudgående risikoanalyse. 

 

Der findes en række anbefalinger til hvordan governance kan håndteres i virksomheder 

på bedst mulig vis, herunder en række faktorer omkring risiko og kontrol, som udgør 

god governance: 

 

 Klare regler og ansvar 

 Proaktiv link til virksomhedsplanen 

 Virksomhedens risikobaserede standard for pleje skal være klart defineret 

 Klare metoder for køb/byg analyser med komplet cost-model 

 ”Inspect what you expect” 

 Outsource ikke hvad ikke kunne styres alligevel 

 Match IT-modellen til virksomhedskulturen
20

 

 

Det er vigtigt i forhold til sikkerhed at sikre adgange, transmissioner og opbevaring af 

data. Overordnet er det vigtigt, at virksomhedens ledelse har styr på den outsourcede 

aktivitet og ved hvor udførslen er allokeret. Styring af risici i forhold til compliance er 

også ideel i forhold til god governance af Cloud Computing.  

 

Der findes så mange forskellige IT aspekter og frameworks, at det at vælge en 

governance model kan være en besværlig opgave.  

Mange virksomheder vælger derfor at tilpasse den model de allerede anvender, hvilket 

oftest vil være ITIL (Information Technology Infrastructure Library). ITIL bygger på 

hele tiden at forbedre og revurdere ens governance, og tvinger virksomheden til at 

tænke over de forskellige processer som en helhed.
21

 Dette skyldes også, at en model 
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 IT-Universitetet i København, slide 13 
20

 Halpert, 2011, s. 44 
21

 http://www.westergaard.dk/kurser/itil  
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som ITIL giver en række fordele, såsom; et fælles sprog, afstemning med 

virksomhedens behov, aftalte opnåelige service levels, forudsigelige og konsekvente 

processer, effektivitet i service leverancer og services og processer, der kan måles og 

forbedres.
22

  

 

Har virksomheden i forvejen en implementeret governance strategi, skal denne udvides 

til IT-governance for Cloud. Implementeringen består af 7 faser.  

Alle disse punkter skal sikre en god implementering af IT-governance for Cloud 

Computing, ud fra ISACA’s governance implementerings og kontinuerlig forbedrings 

metodologi.
23

 Faserne er generelle for alt forandring.  

 

 Hvad er driverne? Etablering af vilje til forandring samt anerkendelse af behovet 

for at agere. 

 Hvor er vi nu? Definering af problemet og mulighederne, udformning af et 

implementerings team samt vurdering af nuværende tilstand. 

 Hvor vil vi gerne være? Definering af roadmap, kommunikation af udfald samt 

definering af mål. 

 Hvad skal der gøres? Planlægning af program, identifikation af rollespillere samt 

opbygning af forbedringer. 

 Hvordan når vi der til? Udøvende plan, betjene og bruge samt implementering af 

forbedringer. 

 Nåede vi dertil? Indse fordele, integrer nye tilgange samt betjene og måle. 

 Hvordan holder vi tempoet oppe? Review af effektiviteten, oprethold samt 

overvåge og evaluer. 

3.2.3 God IT-skik 

God IT-skik er en norm, som alle virksomheder bør følge og er en del af god IT-

governance. Det er en branchemæssig sædvane og den praksis, der til enhver tid 

efterleves af kyndige og ansvarsbevidste fagfolk. Herunder tilrettelæggelse af IT-

anvendelsen efter forretningsmæssige mål, krav og ønsker i overensstemmelse med 

lovgivningen og interne regler. Reglerne omkring god IT-skik påpeger også at IT-

anvendelsen skal tilrettelægges på en klar, overskuelig og verificerbar måde, og således 
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at implementerede sikringsforanstaltninger sikrer en tilstrækkelig og effektiv system-, 

data- og driftssikkerhed.
24

  

God IT-skik forudsætter bevidsthed i hele organisationen omkring: 

 

 IT-muligheder 

 Afhængighed af IT-understøttelse 

 Risici forbundet med IT-anvendelse 

 Ansvar ved brug af IT-ressourcer 

3.3 Revisoransvar  

Revisor er som udgangspunkt altid ansvarlig for sine ydelser og begrænsninger i dette 

ansvar finder udelukkende sted i forbindelse med rådgivning, der ligger uden for 

erklæringsområdet. For at Culpa reglen kan gøre sig gældende, skal revisor have 

handlet uagtsomt sammenlignet med en bonus pater, hvilket vurderes ud fra revisors 

normale uddannelse og evner.  

De følgende rammer for revisoransvar, tager udgangspunkt i en bonus pater revisor. 

3.3.1 God revisorskik 

Revisorlovens §16 stk. 1 skriver, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og har 

pligt til at udføre opgaver i overensstemmelse med god revisorskik.  Dette indebærer 

blandt andet, at revisor skal udvise nøjagtighed og hurtighed samt integritet, 

objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden 

omhu. 

Ved god revisorskik forstås den adfærd, som den gode og omhyggelige fagligt 

kompetente revisor udviser. Kravene til god revisorskik er ikke en fast beskrivelse, men 

vil tilpasses ændringer i samfundsforholdene.  

 

God revisorskik reglerne er gældende ved revisors udførsel af alle opgaver, hvor revisor 

er eller kan opfattes som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

 

Integritet: Revisor skal være redelig og ærlig i alle professionelle og 

forretningsmæssige forbindelser. Revisor skal kunne afbalancere og håndtere konflikter 

med klienter om offentlighedens interesser.
25
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Objektivitet: Revisor må ikke være forudindtaget, have interesse konflikter eller være 

under utilbørlig påvirkning af andre. Objektivitet er også en del af det 

uafhængighedsbegreb, som er helt grundlæggende for revisor. 

 

Professionel kompetence og fornøden omhu: Revisor er forpligtet til at vedligeholde sin 

faglige viden, for at sikre, at klienten eller arbejdsgiveren modtager en kvalificeret 

professionel ydelse. Dette gælder indenfor god skik, lovgivning samt metoder. At 

revisor skal have de faglige kompetencer betyder også, at der er krav om 

branchekendskab ved branchespecifik revision. Hvis ikke dette overholdes, vil ét af de 

tre mulige udfald gøres sig gældende: 

 

 Anvendelse af faglig konsultation (ISQC 1/ISA 220) 

 Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde (ISA 620) 

 Afståelse fra opgaven (ISA 220)
26

 

 

Fortrolighed: Revisor skal respektere fortroligheden af informationer opnået som led i 

professionelle og forretningsmæssige forbindelser, og må ikke videregive information 

til tredjemand uden tilladelse. Undtagelsen hertil er, hvis der er tale om en juridisk eller 

professionel pligt hertil. Revisor er yderligere også omfattet af straffelovens 

bestemmelser omkring tavshedspligt.
27

 

 

Faglig professionel adfærd: Ved professionel adfærd forstås, at revisor skal overholde 

relevant lovgivning og anden regulering, og må ikke agere skadeligt for professionen.  

3.4 Revisionsstandarder 

De gældende revisionsstandarder sætter en række kriterier for revisors arbejde. 

Standarderne udgør god og best-practice og er med til at styrke revisionsprocessen ved 

fx at øge pålideligheden og effektiviteten. 

 

Revisor skal ifølge ISA 315 udarbejde en identifikation og vurdering af risici for 

væsentlig fejlinformation på både regnskabsniveau og revisionsmålsniveau. Dette ud fra 

forståelsen af virksomhedens forhold og omgivelser. Herunder de interne forhold. 

Denne vurdering kan ikke alene danne grundlag for revisors konklusion, men anvendes 
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som hjælp til identifikation af risikofyldte områder samt fastlæggelse af nødvendige 

arbejdshandlinger.  

 

I forbindelse med revision af Cloud Computing, kan revisor vælge at anvende 

serviceleverandørens ISAE 3402 erklæring. Muligheden for dette valg er beskrevet i 

ISA 402. Denne erklæring er udarbejdet af cloud leverandørens revisor og bygger på de 

tilhørende kontroller.  

 

Hvis revisor vælger at bygge revisionen på en ISAE 3402 erklæring, er det ikke 

nødvendig at teste de tilhørende kontroller, men revisor skal, hvis der er anledning 

hertil, søge supplerende oplysninger hos cloud leverandøren og dennes revisor. For at 

revisor kan fastslå om erklæringen fra serviceleverandørens revisor giver tilstrækkeligt 

og egnet revisionsbevis for kontrollernes effektivitet, til understøttelse af revisors 

risikovurdering, skal følgende gøres jf. ISA 402:  

 

 ”Vurdere, om beskrivelsen, udformningen og funktionaliteten af kontrollerne hos 

serviceleverandøren gælder pr. en dato eller for en periode, der er relevant for 

brugervirksomhedens revisors formål  

 

 Fastslå, om de af serviceleverandøren identificerede komplementerende 

kontroller hos brugervirksomheden er relevante for brugervirksomheden, og, i 

bekræftende fald, opnå en forståelse af, om brugervirksomheden har udformet 

og implementeret sådanne kontroller samt, hvis dette er tilfældet, teste deres 

funktionalitet.  

 

 Vurdere tilstrækkeligheden af den periode, som testene af kontrollerne omfatter, 

og den tid, der er gået siden udførelsen af disse tests af kontroller. 

 

 Vurdere, om de af serviceleverandørens revisor udførte test af kontroller og 

resultaterne heraf, som beskrevet i erklæringen fra serviceleverandørens 

revisor, er relevante for udsagnene i bruger- virksomhedens regnskab og giver 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at understøtte brugervirksomhedens 

revisors risikovurdering.”
28
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Det er kort sagt vigtigt at vurdere, om erklæringen er tilstrækkeligt dækkende for de 

risici revisor har identificeret i forbindelse med ISA 315. Ved at supplere med 

uddybende spørgsmål eller lign, kan man finde ud af præcist, hvad der er vurderet og 

hvad der er blevet erklæret. 

 

ISAE 3402 er en revisions rapport, der rapporterer rimeligheden af præsentationen af 

beskrivelsen, egnetheden af udformningen af kontroller og i visse engagementer, den 

operative effektivitet af kontrollerne.
29

 For ISAE 3402 skelnes mellem en type 1 og en 

type 2 erklæring. Den ovennævnte er en type 2. 

 

En ISAE 3402 type 2 erklæring skal som minimum indeholde: 

 En beskrivelse af service organisationens system 

 Beskrivelse af service organisationens systemers design samt dokumentation for 

implementering samt kontroller. Dette i relation til revisionsmålene. 

 Kontroller relateret til revisionsmålene, skal dokumenteres og fungere effektivt i 

den specifikke periode. 

 En revisors rapportering omkring det ovenstående, inklusiv en beskrivelse af test 

af kontroller. 

3.5 Anden regulering 

3.5.1 Persondataloven 

Personoplysninger 

Personoplysninger er oplysninger, der kan henføres til en fysisk person. Herunder 

eksempelvis Cpr-nummer, e-mailadresser samt IP-adresser. 

Persondataloven omfatter behandlingen af oplysninger hos både offentlige myndigheder 

og i den private sektor.
 30

 

 

Personoplysninger kan opdeles i; 

 Almindelige, ikke-følsomme oplysninger (§ 6). 

 Følsomme personoplysninger (§ 7). 

Oplysninger omkring race, politisk baggrund, religiøs overbevisning mv. 

 Andre typer af følsomme personoplysninger (§ 8). 

Oplysninger omkring strafbare forhold, væsentlige sociale problemer mv. 
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§§7 og 8 kræver særlig beskyttelse, hvorfor der hertil hører Sikkerhedsbekendtgørelsen. 

 

Behandling 

I Persondataloven forstås behandling som, ”enhver operation eller række af operationer 

med eller uden brug af elektronisk databehandling, som oplysninger gøres til genstand 

for” jf. § 3 nr. 2. Begrebet behandling dækker over en række håndteringsbegreber, 

såsom; indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, ændring, søgning, 

transmission, overladelse, videregivelse, sammenstilling, samkøring, sletning eller 

tilintetgørelse. 

 

Om der er hjemmel til en given behandling af personoplysninger, vurderes ud fra 

behandlingens formål og oplysningens karakter. Derudover er grundbetingelserne 

omkring god databehandlingsskik i lovens § 5, altid gældende.
31

 

 

Dataansvarlig samt databehandleren 

I forhold til Cloud Computing, er det også vigtigt at få defineret begreberne ”den 

dataansvarlige” samt ”databehandleren”. Disse begreber er tydeligt defineret i 

Persondataloven, i § 3 nr. 4 og 5. 

En Cloudleverandør vil oftest alene være databehandler. Dette finder hjemmel i loven, 

da databehandleren defineres som en person, der behandler personoplysninger på den 

dataansvarliges vegne.  

 

Som det fremgår af benævnelsen, har den dataansvarlige det umiddelbare ansvar for 

behandling af personoplysningerne og dispositionsretten herover. Derudover er den 

dataansvarlige også ansvarlig for, at loven overholdes, også for de oplysninger, som 

behandles hos databehandleren. En samlet risikovurdering af, om en given løsning 

leverer et passende sikkerhedsniveau, er også den dataansvarliges opgave. Den 

dataansvarlige er den, der afgør til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må 

foretages behandling af personoplysninger, hvilket oftest vil være virksomheden/ Cloud 

brugeren. 

 

Databehandleren har dog også nogle ansvarsområder. Databehandleren skal træffe de 

fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger 

hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til 

uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven, jf. § 41 
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stk. 3.
32

 Derved skal virksomheden også løbende overveje om den anvendte IT-løsning 

er sikker nok. 

 

Hvis databehandler, befinder sig i andre EU-lande end Danmark, skal databehandleren 

desuden leve op til de sikkerhedskrav, som stilles i det pågældende EU-land jf. § 42 stk. 

2 3. Punkt. Overlader den dataansvarlige personoplysninger til en databehandler, skal 

den dataansvarlige aktivt sikre sig, at databehandleren iagttager fornøden datasikkerhed. 

Det er blandt andet krav om, at der skal indgås en skriftlig aftale mellem den 

dataansvarlige og databehandleren om overladelsen. 

3.5.2 Bogføringsloven 

Der er i Bogføringsloven krav til dokumentation for regnskabsrelevante systemer, såvel 

som hvad denne skal indeholde. Fra virksomhedens side skal der generelt foreligge en 

systembeskrivelse, og det skal oplyses, hvorledes registreringerne foretages, 

kontrolleres og opbevares, også for automatisk genererede registreringer. En sådan 

system dokumentation skal omfatte følgende: 

 

 En beskrivelse af systemets funktioner og tekniske opbygning 

 En beskrivelse af det anvendte system 

 Beskrivelser af systemet med et indhold der gør, at en person med rimelig IT- og 

regnskabsviden kan følge systemets funktioner, herunder kontrolsporet 

 Oversigter over hovedfunktioner, betjenings- og driftsvejledninger 

 Beskrivelse af inddata, uddata, registre og programmer, bl.a. med sammenhæng 

mellem data og programmer
33

  

 

Systembeskrivelsen skal være ajourført som regnskabsmaterialet og opbevares i 5 år fra 

udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Dokumentationen har stor betydning 

for kvalitet og sikkerhed.  

Hvis dette materiale opbevares elektronisk, skal der løbende tages back-up og back-up 

kopien skal kontrolleres for læsbarhed.  

 

I forhold til Cloud Computing er det også helt essentielt at bogføringslovens §12 

påpeger, at regnskabsmateriale skal opbevares i Danmark. Dette er gældende for både 

fysiske bilag såvel som elektroniske data. Der kan dog via ansøgning til 
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Erhvervsstyrelsen dispenseres fra ovenstående krav om opbevaring. Det er yderligere 

også en EU-regel, der påpeger, at data ikke må forlade EU.
34

 

3.6 Delkonklusion 

Finansielle virksomheder er underlagt Lov om finansiel virksomhed, der blandt andet 

stiller krav om IT-revsion samt intern revision.  

Outsourcing bekendtgørelsen dækker over Cloud Computing anvendelsen, og påpeger, 

at det er virksomheden der har det endelige ansvar for, at den outsourcede aktivitet 

udføres tilfredsstillende og korrekt. Ledelsens ansvar omfatter overholdelse af god 

selskabsledelse, IT-governance samt overholdelsen af god IT-skik.  

Rammerne for revisors ansvar tager udgangspunkt i bonus pater revisor og omfatter god 

revisorskik. Herunder en række kompetencer revisor skal besidde ved opgaver, hvor 

revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant. Disse er: integritet, objektivitet, 

professionel kompetence og fornøden omhu, fortrolighed samt faglig professionel 

adfærd. Yderligere bygger revisors arbejde også på en række revisionsstandarder, hvor 

de relevante for Cloud Computing er ISA 315, ISA 402 samt ISAE 3402.  

Persondataloven beskriver cloud leverandøren som værende databehandler. 

Virksomheden er dataansvarlig og har derfor det endelige ansvar. Herunder udførsel af 

risikovurdering. Bogføringsloven stiller krav om system dokumentation, og at 

regnskabsmateriale skal opbevares i Danmark samt, at data som udgangspunkt ikke må 

forlade EU. 

4 Cloud Computing 

Dette kapitel skal være med til at give en dybere forståelse for Cloud Computing, ved 

udarbejdelse af en SWOT analyse. Der er yderligere også blevet lagt vægt på risici i 

forhold til brugen af Clouds, da dette er fundet relevant i forhold til den senere analyse. 

Den følgende SWOT analyse af de finansielle virksomheders anvendelse af Cloud 

Computing, er med ledelsens synsvinkel. Formålet er at give ledelsen samt revisor et 

overblik over SWOT i forbindelse med anvendelsen, med særligt fokus på risici. Dette 

for forståelse af Cloud Computing og de tilhørende forretningsmæssige SWOT for 

finansielle virksomheder.  
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4.1 Fordele  

Finansielle virksomheder kan med fordel anvende Cloud Computing. IBM har 

udarbejdet en undersøgelse i 2012, der viser, at 1/3 af alle adspurgte finansielle 

virksomheder ser Cloud Computing som en mulighed for innovation af deres 

forretningsmodel.
35

   

 

Udover denne mulighed, består Cloud Computing af syv elementer, der kan være med 

til at skabe værdi for virksomheden, disse hænger sammen med de fem karakteristika 

for Cloud Computing:  

 

Egen tilvirkning 

For finansielle virksomheder er det en vigtig fordel, at Cloud Computing giver en større 

grad af fleksibilitet gennem de forskellige stadier, når et produkt eller en ny service skal 

lanceres. Ved Cloud Computing undgås de omkostningsmæssige hindringer, der følger 

med den fysiske hardware. Dette giver fleksibilitet og effektivitet i afprøvningen og 

innovationsprocessen. 
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Afprøvning af en ny service eller et nyt produkt, kan testes via en Cloud service, 

hvorfor investeringer i datacentre undgås. 36
 

 

Yderligere kan finansielle virksomheder drage fordel af Cloud Computing, da 

etableringsomkostningerne er lave samt at data er nemme at tilgå.  

IBMs undersøgelse viser også, at en række virksomheder, herunder 161/1090 finansielle 

virksomheder, har oplevet en række fordele ved anvendelsen af Public Cloud 

Computing
37

: 

 

47 %  Besparelser på licenser 

51 %  Besparelser på hardware 

53 %  Kunne lide pay-as-you-go modellen 

54 %  Besparelser på arbejdskraft 

54 %  Forbedret system pålidelighed og tilgængelighed 

 

Denne undersøgelse giver et billede af hvor det er muligt for finansielle virksomheder at 

drage fordel af Cloud Computing. Fordelene afhænger dog af virksomhedsmodel samt 

valg af Cloud løsning, hvorfor det kan være svært at generalisere. 

4.2 Ulemper 

Ulemperne ved anvendelsen af Cloud Computing for finansielle virksomheder er, at 

man får en standardløsning, som ikke er tilpasset virksomhedens behov. Dette skaber 

store udfordringer, da regnskabsdata som udgangspunkt ikke må forlade landet Jf. 

Bogføringsloven.  

 

Virksomheden er også afhængig af en internetforbindelse, hvis der skal være adgang til 

Cloud Computing data. Business Continiuty og Disaster Recovery Planning er derfor 

helt essentielt.  

Går leverandørvirksomheden konkurs, stopper eller ændrer betingelser, skal man som 

virksomhed også have en exit plan samt en idé om hvilke betingelser man kan leve med.  
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Nogle af de største ulemper ved brugen af Cloud Computing for finansielle 

virksomheder er fortrolighed og sikkerhed. Virksomhedens mest sensitive data kan 

ligge på samme platform som konkurrenternes. Men det er ikke kun konkurrenter, der 

vil kunne se ens data, men også de ansatte hos cloud leverandøren.  

 

Selvom "pay-per-use" modellen for Cloud Computing, ser ud til at udbyde en uendelig 

forsyning af ressourcer onDemand, er det vigtigt, at virksomheden fastlægger, laver 

planer, opretholder og styrer deres eget Cloud Computing budget. Hvilket betyder, at 

virksomheder kan være opmærksomme på deres efterspørgsel, således at de kun bruger, 

hvad de kan betale for. 

4.3 Muligheder 

Cloud Computing yder også muligheden for vidensdeling indenfor brancher. Dette er 

muligt ved en Community Cloud, som en række af de danske banker anvender. Mere 

herom senere i afhandlingen. Vidensdeling er en mulighed for finansielle virksomheder, 

men er ikke uden risici. Hvordan man holder de enkelte virksomheders følsomme data 

afspærret fra de andre, er derfor relevant. At give adgang til noget og lukke 100 % af for 

andet data, kan give en række problemer. Sandsynligheden for at danske finansielle 

virksomheder ønsker at videns-dele med konkurrenterne, er dog meget lille. 

 

Der opstår et stigende behov for fælles standarder og især en mulighed for at gøre Cloud 

Computing mere gennemsigtigt samt overskueligt for virksomhederne. Fælles regler i 

EU specifikt egnet til anvendelsen af Cloud Computing, vil være en mulighed for at 

fjerne en del af de risici der hører til.  

 

Der er i øjeblikket ikke specifikke standarder og regler gældende for Cloud Computing, 

men derimod en række regler, der påvirker anvendelsen af Cloud Computing. Det er 

værd at huske på, at fx IT-outsourcing og Cloud Computing trods ligheder adskiller sig 

på væsentlige områder. Disse områder er eksempelvis hvor data: findes, behandles samt 

lagres. Ved at have disse regler afgrænses mulighederne for brugen af Cloud Computing 

for danske virksomheder, hvilket udgør en trussel for fremtiden. 

4.4 Trusler 

Ved anvendelsen af Cloud Computing for finansielle virksomheder, findes en række 

risici. Disse risici er vigtige at vide for virksomheden, for at kunne tage stilling til dem. 
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I forhold til Cloud Computing har CSA (Cloud Security Alliance) opstillet en række 

elementer, der er afgørende for sikkerhed og risici for virksomheden. Disse elementer 

bør virksomheden have for øje ved anvendelsen af Cloud Computing: 

 

• Typen aktiver, ressourcer og den information der styres 

• Hvem der styrer dem og hvordan 

• Hvilke kontroller der er valgt og hvordan de er integreret 

• Compliance problemer 

 

Med fokus på disse elementer, bør de risici vurderes. 

 

Der er en risiko for hacking hos leverandøren. Ingen internetbaserede virksomheder kan 

se sig fri for risikoen for hacking.   

 

Risici ved brugen af Cloud Computing, tilhører yderligere også datas lokation. 

Hvilken lovgivning og hvilke regler der skal følges, afhænger af hvor data befinder sig 

på et givent tidspunkt. Dette vil naturligt påvirke betingelserne i kontrakten med 

leverandøren samt have en indflydelse på enhver form for konflikter, forlig og 

persondata lovgivninger, der påvirker lokationer og lovgivninger involveret.  

 

Det er helt essentielt, at der aldrig laves antagelser omkring datas lokation, da data i en 

Cloud hurtigt kan flytte sig. Det er også et opmærksomhedspunkt, at selvom data 

opbevares i fx Danmark, kan kontrakten og Service Level Agreement (SLA) være af 

international karakter og have tilhørende forskellig lovgivning. En SLA anvendes som 

en del af kontrakten og skal dække virksomhedens risiko omkring tilgængelighed. Alt 

efter graden af den tilkøbte SLA, hører en oppetid og tid indenfor hvor evt. fejl skal 

være rettet. 

 

Som nævnt tidligere, er det især vigtigt for finansielle virksomheder at vide hvor data er 

lokaliseret, da regnskabsdata ikke må forlade landet. Dette kan påvirke, hvor data må 

lokaliseres, hvem der kan lagre det eller selve overførslen af data samt applikationer til 

og fra Cloud.  

Et andet, oftest overset, aspekt i forbindelse Cloud Computing er hvor længe data 

opbevares. Da forskellige industrier, organisationer og lovgivninger dikterer specifikke 

krav til hvor længe data må og skal opbevares. De fleste virksomheder glemmer at have 
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dette punkt med i kontrakten, hvorfor lovgivningen ikke overholdes. Dette er ikke noget 

særligt for Cloud Computing, men kan være svære at kontrollere grundet risiko for 

redundans. 

Overordnet følger disse risici med anvendelsen af cloud computing for finansielle 

virksomheder: 

 

Tilgængelighed: Hvis Cloud leverandøren oplever nedbrud eller hvis den anvendende 

virksomheds adgang til internettet afbrydes, påvirkes tilgængeligheden. Denne risiko 

skal betragtes på niveau med Disaster Recovery og Business Continuity, som beskrives 

senere i afhandlingen. 

 

Datas placering: Forskellige lande og regioner har forskellige lovgivninger omkring 

persondata, hvorfor det er essentielt at kende disse regler. Udfordringen er, at det er 

svært at vide, hvor alle cloud leverandørens aktiver er placeret og derved svært at vide, 

hvilken lovgivning brugeren skal følge.  

 

Sikkerhed: Selvom Cloud Computing tilbyder lave priser, er det vigtigt at se nærmere på 

sikkerhed og compliance. Sikkerhedskontroller skal implementeres, alt efter den givne 

Cloud service. Dette giver et minimum niveau af sikkerhed. Det er også et krav, at den 

finansielle virksomhed fortæller leverandøren omkring virksomhedens standard 

sikkerhedsniveau.  

 

COSO (Committee og Sponsoring Organizations) har yderligere også beskrevet en 

række risici man skal være særligt opmærksom på i forhold til Cloud Computing. 

Herunder manglende gennemsigtighed, spørgsmål omkring pålidelighed og ydeevne, 

sikkerhed og compliance bekymringer, high-value cyber-angreb, risko for lækage af 

data, IT-organisatoriske ændringer og Cloud tjenesteudbyderens levedygtighed.  

 

Risici er en individuel størrelse for virksomhed til virksomhed, som imødegås i 

risikoanalysen. At vide de mulige risici gør risikoanalysen mere håndgribelig og 

mindsker risikoen for fejl.  

4.5 Delkonklusion 

Den forudgående SWOT-analyse udformer sig derfor således: 
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S - Styrker W - Svagheder 

• Fleksibilitet 

• Omkostningseffektivt 

• Let adgang 

• Skalerbar tjeneste 

• Nemt at komme i gang 

• Tilgå data uanset hvor man er 

• Lave etableringsomkostninger 

• Besparelser på licenser 

• Innovationsmuligheder 

• Standard løsning 

• Afhængig af internetforbindelse 

• Fortrolighed 

• Sikkerhed 

• Reguleringsmæssige udfordringer 

O - Muligheder T - Trusler 

• Mulighed for vidensdeling indenfor 

brancher  

• Fælles standarder 

• Manglende gennemsigtighed 

• Spørgsmål omkring pålidelighed og 

ydeevne, herunder tilgængelighed 

• Sikkerhed og compliance bekymringer 

• High-value cyber-angreb 

• IT-organisatoriske ændringer 

• Cloud tjenesteudbyderens levedygtighed 

• Data lokation 

• Tid i forhold til opbevaring af data 

• Regulering 

Egen tilvirkning 

Alle de ovennævnte punkter skal ledelsen have for øje ved overvejelse omkring 

anvendelse af Cloud Computing og revisor ved revision af den finansielle virksomhed.  

5 Ledelsesmæssige overvejelser 
Dette kapitel skal være med til at skabe forståelse for ledelsens ansvar og opgaver i 

forhold til Cloud Computing. Kapitlet er med revisors synsvinkel og anbefalinger til 

ledelsen, herunder elementer ledelsen bør tage stilling til.  

5.1 Risikoanalyse 

Det er en del af god selskabsledelse, at ledelsen sikrer effektiv risikostyring samt 

tilstedeværelsen af effektive interne kontroller. Virksomheden bør derfor, inden 

implementeringen af Cloud Computing, udarbejde en risikoanalyse. Derved 

identificeres de risici, som virksomheder møder ved anvendelsen.  
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Risikoanalysen kan ske via COSOs Enterprise Risk Management for Cloud Computing. 

Dette framework inkluderer otte elementer, som bør gennemgås kronologisk af 

virksomhedens ledelse for at fastslå, hvilken cloud-konfiguration som passer bedst til 

ledelsens risikovillighed.  

 

Risikoanalysen viser primært om Cloud-løsningen har ”huller” i forhold til 

sikkerhedskravene, men indeholder også en vurdering af, hvorvidt leverandøren kan 

lukke hullerne og om man kan leve med risikoen.   

 

Er en Cloud-løsning valgt og implementeret, kan revisor anvende disse elementer til at 

få en bedre forståelse af virksomhedens risikovillighed. Ud fra de enkelte punkter kan 

der spørges ind til ledelsens overvejelser, derved vurderes, hvorvidt der er sammenhæng 

mellem risikovillighed og den valgte løsning
38

.  

 

1. Det interne miljø 

2. Fastlæggelse af mål 

3. Identificering af begivenheder, der kan påvirke opnåelsen af ledelsens fastsatte 

mål 

4. Risikovurdering 

5. Risikorespons 

6. Kontrolaktiviteter 

7. Information og kommunikation 

8. Overvågning af risikoanalysen 

 

1. Det interne miljø omfatter blandt andet ledelsens risikohåndtering, risikovilligheden, 

ledelsens stil, medarbejdernes kompetencer, etiske værdier mv. Disse faktorer er alle en 

del af risikoanalysen og bør have en betydelig rolle i forhold til valget af Cloud-

konfiguration. Er risikovilligheden fx lav, vil en Public Cloud løsning ikke være ideel. 

 

2. Det er vigtigt, at ledelsen fastlægger mål. Herunder strategiske, operationelle og 

taktiske mål. Ledelsens fastlæggelse af mål bør have tæt sammenhæng med Cloud 

løsningen. Fx er mål omkring effektivisering relevante i forhold til anvendelsen af 

Cloud Computing.  

                                                 
38

 Norsk, 2013, s. 75 



  Side 39 af 82 

 

3. Punkt nr. to er en forudsætning for, at virksomheden kan identificere de 

begivenheder, der kan påvirke opnåelsen af ledelsens fastsatte mål. Herunder er det 

ledelsens ansvar at sikre, at muligheder og risici i forbindelse hermed identificeres. Har 

virksomheden fx et mål der omfatter tilgængelighed, er det vigtigt at få identificeret alle 

muligheder og risici forbundet med opnåelsen af dette mål. 

  

4. Herefter kan foretages en risikovurdering, hvor ledelsen vurderer de identificerede 

begivenheder, som er forbundet med Cloud Computing. Dermed kan de potentielle 

konsekvenser af de identificerede risici fastslås. Herunder risici der tilhører Cloud 

leverandøren og derved kan have konsekvenser for virksomheden ved anvendelse af 

Cloud Computing. 

 

5. Når risikovurderingen er udarbejdet, skal ledelsen tage stilling til, hvorledes der skal 

reageres på disse risici, herunder findes fire reaktionsmuligheder: undgå risikoen, 

reducere sandsynligheden, dele risikoen eller vælge at acceptere den identificerede 

risiko uden forbehold. Denne del af frameworket kaldes risikorespons.  

 

6. Det er yderligere ledelsens opgave at sørge for, at de nødvendige kontrolaktiviteter er 

tilstede, således at den valgte risikorespons kan gennemføres hensigtsmæssigt. Vælges 

fx en SaaS Public Cloud løsning, hører den højst mulige iboende risiko forbundet med 

Cloud Computing, hvorfor virksomheden bør have iværksat passende kontroller. 

 

7. Information og kommunikation er nødvendig i forhold til at give alle niveauer i 

virksomheden viden omkring risici og hvordan disse kan påvirke virksomhedens mål.  

 

8. Dette kræver, at ledelsen foretager løbende overvågning af risikoanalysen og de 

identificerede risici, for at sikre tilstedeværelsen, kvaliteten, effektiviteten samt 

tilstrækkeligheden af de forskellige komponenter, som skal sikre opnåelsen af de 

overordnede mål.
39

  

 

Alle disse elementer har nær sammenhæng med revisionsmålene, herunder især 

fuldstændighed og forekomst.  
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5.2 Disaster Recovery og Business Continuity 

Virksomheden bør altid have en Disaster Recovery Plan og en Business Continuity 

Plan. I forhold til de risici, der følger med Cloud Computing, er dette særligt vigtigt. 

Revisor bør derfor sikre, at virksomheden har en veldokumenteret samt implementeret 

DRP og BCP. Det bør også sikres, at Cloud leverandøren har implementeret disse 

planer med tilhørende kontroller, for at imødegå en række af de risici Cloud Computing 

medfører.  

 

DRP og BCP er en del af kontrolkomponenterne i COSO ERM, der påvirker hele 

virksomheden. Dette er gældende for driften såvel som rapportering og compliance, og 

dækker derfor hele COSO modellen. 

Revisionsmål, der påvirkes af denne risiko, er fuldstændighed samt forekomst. 

 

DRP: Plan for hvorledes virksomhedens norm situation genskabes efter en ”katastrofe”. 

BCP: Hvorledes drives virksomheden videre fra ”katastrofe” til virksomhedens norm er 

reetableret/genskabt. 

 

Disse to planer er afhængige af hinanden og udarbejdes som reaktion på risikoanalysen. 

I forhold til Cloud Computing, kan dette sikre, at virksomheden kan fortsætte efter en 

katastrofe. Der har været en del cases omkring Cloud service-udbydere, der er gået ned i 

flere timer og nogle gange længere tid. Det er derfor vigtigt for virksomheden at have 

en plan for, hvad man gør i en sådan situation samt hvad der betegnes for en 

”katastrofe”. Situationens alvor handler om hvad man har anvendt Cloud Computing til, 

hvordan den er implementeret, hvilke data der ligger samt vigtigheden heraf. I forhold 

til finansielle virksomheder, kan det være kundedata der forsvinder over en periode, 

som i den nedgåede periode ikke er tilgængelige.  

 

Planerne implementeres ikke først, når der er sket en ”ulykke”, men er udarbejdet for de 

daglige aktiviteter, for at vedligeholde service, overensstemmelse og 

nyttiggørelsesmuligheder. 

 

De risici samt problemer, der følger med Cloud Computing inkluderer blandt andet: 

 

 Service afbrydelses risiko, ved nedbrud hos Cloud leverandøren 

 Risiko for tab af data, grundet hændelse hos Cloud leverandøren 
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 Leverandør forhold og SLA 

 Geografisk lokation og Cloud leverandørens opbevaring og behandling, i 

forhold til regulering og kontraktmæssige problemer såsom følsomme data, 

elektronisk opdagelse samt andet compliance 

 Leverandørens levedygtighed 

 Mobilitet på tværs af Cloud udbydere 

 Integration af flere cloud-udbydere for at mindske risikoen for nedbrud. 

 

Disse problemer gælder for alle typer Cloud Computing.  

 

Risici omkring tilgængelighed er også forbundet med Cloud leverandørens BCP og 

DRP, hvorfor det er vigtigt for revisor at kunne indsamle dokumentation på 

implementeret og kontrolleret BCP og DRP hos leverandøren. 

For at imødegå disse risici har Cloud Security Alliance udarbejdet en kontrolmatrice, 

med anbefalinger i forhold til sikkerhedskontrol og BCP samt DRP. Kontroller relateret 

til BCP og DRP hos cloud leverandøren inkluderer
40

: 

 

 Udførsel af en omfattende konsekvensanalyse 

 Jævnlig udførsel af Business Continuity tests 

 Sikre udstyr fra miljømæssige risici 

 Beskyttelse af udstyr fra strøm og telekommunikations nedbrud 

 

Cloud Computing leverandørens BCP og DRP bør også vurderes. Dette, da der bør 

være tydelig sammenhæng mellem disse planer og den SLA, som virksomheden har 

tilkøbt. Herunder oppetid og leverandørens reaktionstid på opstået fejl og katastrofer. 

 

Når BCP (Business Continuity Plan) og DRP (Disaster Recovery Plan) skal vurderes, 

bør revisor stille en række spørgsmål. Spørgsmål som;  

 

 Hvem er ansvarlig for at lede BCP og DRP aktiviteter?  

 Er alle planer akutelle og er alle kopier aktuelle?  
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Herunder kritiske spørgsmål i forhold til de identificerede forhold til BCP samt DRP. 

Der bør også stilles spørgsmål til ansvar og roller samt prioriteter af IT-systemerne. 

Yderligere bør spørgsmål omkring leverandøren, tilgængelighed og backup også indgå i 

revisionen.
41

 Revisionen af BCP samt anbefalinger og spørgsmål til ledelsen, kan ske ud 

fra ISO 22301 omhandlende Business Continuity Management. Denne standard 

indeholder fire steps: 

 

1) Opstart 

2) Implementering 

3) Certificering 

4) Vedligeholdelse 

 

Fordelene ved anvendelsen af ISO 22301 er identifikation og styring af nuværende og 

fremtidige trusler, minimering af ”katastrofe” effekt samt  holder kritiske funktioner 

oppe og kører i krise tider.
42

 

5.3 Cloud leverandør kontrakten 

Det er virksomhedens ansvar at kravene til kontrakten rent faktisk bliver en del af 

kontrakten. Revisor kan anvende kontrakten i forbindelse med revisionsprocessen, hvis 

der mangler indsigt i forholdet mellem virksomheden og leverandøren. Ledelsen rådes 

til at lave en gennemgang af kontrakten og til at kende hovedelementerne heri.  

 

Cloud leverandør kontrakten er fundet relevant ud fra COSO ERM, da denne er en del 

af compliance samt rapportering og påvirker den interne kontrol. 

 

Kravene til kontrakten er blandt andet, at der skal være en klar afgrænsning og 

beskrivelse af hvad leverandøren skal levere kvalitativt samt kvantitativt. Der må ikke 

herske tvivl om, hvad leverandøren kan gøres ansvarlig for, hvis der opstår fejl eller 

mangler. Angivelse af hvorfra leverandøren kan levere sin ydelse skal også anføres i 

kontrakten. Derudover skal det fremgå tydeligt både hvornår ansvaret for en leverance 

overgår til outsourcing virksomheden og hvilke krav der stilles i forhold til leverancen 

af ydelsen. Ved IT-services kan dette være specificeret i en SLA, hvor kvalitative krav 
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til leverancen fremgår. Der er også krav om rapportering af hensyn til virksomhedens 

kontrol og opfølgning på kontraktens overholdelse.
43

  

 

Ved udarbejdelsen af kontrakten og inden underskrivelse heraf, er det essentielt for 

ledelsen at kende til rammer og love, der er gældende for finansielle virksomheders 

anvendelse af Cloud Computing. Se det tidligere kapitel omkring rammer. 

 

Kontrakten mellem leverandør og virksomhed, suppleres med en SLA når der er tale om 

fx Cloud løsninger. I denne bør der tages stilling til svartider, oppetid, leverandørens 

fejlretning og en evt. fastsættelse af bod som følge af manglende overholdelse af SLA. 

Centrale emner omkring Cloud Computing diskuteres, identificeres og forhandles.  

Derudover kan der med fordel angives et revisions certifikat, der eksempelvis giver 

kundens revisor adgang til en gang årligt at foretage en inspektion ”on site” i forhold til 

leverandørens håndtering af data. Hvordan eventuelle katastrofer skal håndteres bør 

også fremgå af kontrakten. Leverandør specifikke forhold såsom pris og funktionalitet 

anbefales også at fremgå af kontrakten.
44

  

 

Det bør vurderes om leverancen understøtter den finansielle virksomhed. 

5.4 Yderligere overvejelser 

IT-risici og sikkerhed er helt essentielle for ledelsen at have styr på, men at have styr på 

hvad Cloud Computing rent faktisk kræver i forhold til revision er oftest overset. 

CFO.com har udarbejdet en revisions checkliste for CFO’s i virksomheder, der 

anvender Cloud Computing. Disse punkter tilknytter sig til brugen af Cloud Computing. 

Denne liste beskriver syv punkter en CFO skal have for øje for at sikre, at 

virksomheden tilgår Cloud Computing på en sikker måde med de nødvendige strategier.
 

45
 

 

Disse punkter bør revisor sikre sig, at ledelsen har overvejet og hvis ikke, bør det 

anbefales. 

 

1) Vær sikker på, at alle i ledelsen forstår, hvad Cloud er og hvad det ikke er. 
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Der findes mange forskellige definitioner af Cloud Computing, hvilket gør det rigtig 

vigtigt at sætte sig ind i hvad Cloud Computing rent faktisk er. Nøgle 

beslutningstagerne skal være velinformeret og være tilstrækkelig rådgivet, for at 

maximere mulighederne og realisere værdi indenfor omkostninger, risici samt 

compliance begrænsninger. Dette skal bygges på bevismæssig beslutningstagning. 

 

2) Forstå den nuværende udvikling i forhold til revision af Cloud. 

Der skal udarbejdes en strategi for, hvordan man opdaterer sin viden indenfor revision, 

regulering samt compliance i forhold til Cloud Computing.  

 

3) Sammenkæd organisationens compliance baseline med Cloud’en. 

Identificer hullerne imellem den nuværende regulering og compliance standarder og 

Cloud økosystemet. Det er vigtigt at vide, hvad der kan lade sig gøre og hvad der ikke 

kan, især i forhold til følsom data. Standarder såsom ISO 27001, skal også være 

ledelsen velkendt. 

 

4) Sæt halen på æslet. 

Det skal udmeldes, hvem der er og hvem der ikke er autoriseret til at forpligte 

virksomheden til en Cloud løsning. At tilgå en Cloud løsning uden den rette autoritet og 

synlighed kan være en stor mulighed for leverandøren, men det gavner ikke 

virksomheden på lang sigt. Revisionen af løsningen bliver også en slags gemmeleg. 

 

5) Opsøg og afslør fundamentale interne uenigheder omkring tilgangen til Cloud. 

Dette skal gøres især i forhold til implementeringen af Cloud løsningen, da der ellers 

hurtigt kan opstå uenigheder og problemer fx i forhold til tilgåelsen af data. 

 

6) Review og opdater informationssikkerheds-politikken. 

Det er vigtigt, at standarder for informationssikkerhed er tilpasset virksomheden, 

således, at der er en samhørighed. Denne skal opdateres i forhold til Cloud Computing, 

da der her en del reguleringsmæssige risici. 

 

7) Vid hvad der kan revideres i Cloud og hvad der ikke kan. 

Mange Cloud leverandører tillader ikke, at klientens revisor reviderer Cloud 

leverandøren, hvilket vil betyde, at virksomheden kan blive tvunget til at anvende 
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leverandørens ISA 3402 erklæring. Mindre cloud leverandører vil sandsynligvis tillade 

revision.  

5.5 Delkonklusion  

Ved revision af finansielle virksomheder, er der en række anbefalinger til ledelsen, i 

forhold til anvendelsen af Cloud Computing. Ud fra COSO ERM er risikoanalyse, DRP 

og BCP samt leverandør kontrakten fundet særligt relevante. Dette også ud fra 

revisionsmålene: 

 

 Fortrolighed  

 Integritet  

 Tilgængelighed 

 

Ledelsen bør udarbejde en risikoanalyse med henblik på Cloud Computing, for at finde 

den Cloud-løsning, der passer bedst virksomhedens risikovillighed.  

DRP og BCP bør ledelsen tage særligt højde for, for at kunne drive virksomheden 

videre efter en ”katastrofe”. ISO 22301 kan her finde anvendelse. Revisor kan med 

fordel også sikre dokumentation for Cloud leverandørens DRP og BCP, da disse bør 

hænge sammen med den tilkøbte SLA i forhold til kontrakten. Kontrakten har særlig 

betydning i forhold til compliance. 

Revisor bør yderligere også sikre sig, at ledelsen har overvejet en række punkter, ved 

anvendelsen af Cloud Computing. Herunder forståelse af Cloud Computing og 

compliance. 

6 IT-revision af finansielle virksomheder 

Dette kapitel skal være med til at skabe forståelse for de finansielle virksomheders brug 

af Cloud Computing samt revisionen heraf. Herunder behovet for IT-revision samt 

finansielle virksomheders muligheder indenfor Cloud Computing. Kapitlet anvendes 

som indledende analyse til det analyserende og anvendende kapitel omkring IT-

revisionsprocessen.  

 

Elementerne i IT-revisionsprocessen består af tre dele: risikovurdering, gennemgang af 

generelle kontroller samt gennemgang af kontroller i brugersystemer.
 46

 Disse 

revisionsfaser gør sig gældende for al revision. 
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De vigtigste begreber i forhold til IT-revision og den underliggende proces, er 

fortrolighed, integritet (herunder autenticitet) og tilgængelighed. 

6.1 Anvendelsen af Cloud Computing  

Anvendelsen af Cloud Computing er, som beskrevet i indledningen, stigende. Dette er 

dog ikke gældende for de finansielle virksomheder, der ikke er så langt fremme som 

andre brancher, hvad Cloud Computing angår. Dette afsnit skal derfor bidrage til 

forståelsen af om de finansielle virksomheder er klar til Cloud Computing. 

 

Der findes en række bekymringer gældende alle brancher; tab af kontrol, 

tilgængelighed, adgang til data, data sikkerhed, data lokation og revision. 

Bekymringerne omkring tilgængelighed, har fået virksomheder til at gennemgå deres 

Business Continuity Plans. Langsomme forbindelser har også tidligere været et 

opmærksomhedspunkt for virksomheder, men som teknologien har udviklet sig og store 

investeringer er blevet iværksat, er kvaliteten af Clouds forbedret betydeligt. Dette har 

været nødvendigt for Cloud leverandørerne for at gøre brugerne mere komfortable efter 

som deres miljøer nu er mere pålidelige.
47

 

 

Alle de danske banker, på nær Danske Bank og Nordea, benytter Community Cloud der 

kan klare bankernes IT-drift. Dette for at opnå stordriftsfordele. Den lukkede Cloud er 

valgt grundet de udfordringer, som Clouds fører med sig. Det er ikke data der bliver 

delt, men derimod en standardisering af hardware og software som skulle gøre IT-

driften nemmere og billigere
48

.  

 

Et af de vigtigste argumenter for, at bankerne ikke har valgt at anvende en Public 

Cloud-løsning, bygger på EU´s regler omkring data skal være i EU. Regnskabsdata må 

yderligere som udgangspunkt ikke forlade landet, hvilket kan være svært at styre i en 

Cloud.  

 

Problemet med anvendelse af Cloud Computing i praksis er, at reguleringen på området 

blandt andet er meget uklar, samt at virksomhederne ikke er helt klar over hvad Cloud 

Computing indebærer.  
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Tidligere Accenture direktør Jim Odell, nu konsulent i Kemp Little, foreslår følgende til 

finansielle virksomheder, der overvejer en Cloud løsning:  

 

”Aldrig outsource ting, der ikke i forvejen er fastsat, sikre dig, at du ved hvordan man 

håndterer leverandører, læg ikke alting i en Cloud, da det kan blive dyrt og hav en exit-

plan, når du skriver en ny kontrakt.”
49

 

 

Med dette udsagn rådes finansielle virksomheder ikke til at undgå Cloud Computing, 

men til at tænke sig godt om inden processen påbegyndes. Herunder at kende 

alternativer. Overvejelser omkring anvendelse af Cloud Computing, bør yderligere 

bygge på en rentabilitets analyse.
50

  

 

PwC lavede for nogle år tilbage en undersøgelse af overgangen til Cloud teknologi. 

Undersøgelsen viste, at 71 % af globale banker, kapital virksomheder og 

formueforvaltere planlagde at øge deres investeringer i Cloud Computing services i 

2013. Planerne inkluderede et mix af øgede investeringer i Public Cloud infrastruktur 

(blandt 48 % af respondenterne), Public Cloud applikations (50 %) og Private Clouds 

(50 %).  

 

Denne undersøgelse viser resultatet af, at Cloud applikationsprodukterne er faldet i pris, 

samt et ønske om at forbedre sikkerheden. Sikkerheden i Cloud Computing er blevet 

bedre i takt med bedre kryptering af data mellem virksomheden og Cloud’en, samt 

stærkere autentificeringsmekanismer. 

 

En trussel, der dog stadig eksisterer for Cloud Computing brugere, er Cyber angreb, et 

emne der er høj relevant grundet den senere tids cases. Herunder Nets-sagen, Microsoft 

og Cpr., som nævnes senere i afhandlingen. 

6.1.1 Inden Cloud Computing 

Finansielle institutioner, der overvejer at benytte sig af Cloud-baserede IT-services, bør 

overveje en række faktorer.  
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1. Hav en god forståelse for forretningen samt de dertilhørende juridiske risici 

forbundet med Cloud services.  

2. Vid hvad man køber.  

3. Lovgivere vil ønske at være inde i Cloud’en.  

4. Virksomheden skal identificere og løse en række juridiske, regulerings- samt 

risiko spørgsmål.  

5. Cloud kontrakten er fundamentet. 

 

1. At finansielle virksomheder har tøvet med at anvende Cloud services, skyldes blandt 

andet bekymringerne omkring compliance i forhold til gældende regulering, indenfor 

beskyttelse af finansielle kunders information.  

 

Ifølge lovgivningen er finansielle virksomheder begrænset til ikke at må dele kunders 

personlige finansielle informationer med tredjepart
51

. Problemet ligger i hele 

infrastrukturen på Public Clouds, hvor kundedata ikke nødvendigvis opbevares på en 

specifik lokation, men kan flyttes fra lokation til lokation af Cloud leverandøren.  

Herudover følger som nævnt risici i forhold til compliance. 

Det er derfor helt essentielt for Cloud Computing, at virksomheden har implementeret 

en række sikkerheds parametre, set fra et regulerings perspektiv, såsom løbende 

overvågning af høj-risiko situationer, vedligeholdelse af omfattende datalagre, 

implementering af en passende data klassifikations proces samt begrænse adgang til 

kundedata gennem effektive identifikation- og adgangs management.  

 

2. Forretningsbehov influerer også på valget af type af Cloud service, hvorfor det er 

vigtigt, at virksomheden sikrer sig, at deres forretningsbehov hænger sammen med de 

typer af services en Cloud leverandør er villig samt i stand til at tilbyde. Finansielle 

virksomheder har fx behov for at have en høj grad af datasikkerhed, da dette er et 

lovkrav. Vælges en Cloud løsning der ikke understøtte dette, strider det imod hele 

forretningen samt IT-sikkerhedspolitikken. 

 

3. Finanstilsynet har en supervision rettighed, der inkluderer, at de kan inspicere samt 

udføre revision af Cloud leverandørens aktiviteter samt systemer. Det er derfor vigtigt at 

sikre sig, at Cloud leverandøren forstår og er villig til at overholde disse regulerings 

krav. Hvis ikke, kan dette have konsekvenser for den finansielle virksomhed.  
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4. I denne sammenhæng udpeger The Cloud Statement områder Finanstilsynet vil have 

finansielle virksomheder skal tage stilling til i forhold til en due diligence proces; Data 

klassifikation, data segregation samt Data Recovery. Som nævnt tidligere i afhandlingen 

har BCP samt DRP stor betydning for virksomheden. Det er vigtigt at både 

virksomheden har implementeret og testet disse planer, samt at Cloud leverandøren har 

gjort det samme. Dette kan henføres til COSO ERM framework, der som beskrevet 

indledningsvist bør anvendes internt samt eksternt hos Cloud leverandøren. 

 

5. Virksomheden skal også være klar over at, Cloud kontrakten er fundamentet for en 

god Cloud løsning. Når en aftale skal forhandles, er det vigtigt, at virksomheden hele 

tiden har deres mål samt risici for øje. Især må der ikke gås på kompromis med IT-

sikkerhedspolitikken, da dette hurtigt kan give virksomheden problemer, 

organisatoriske såvel som reguleringsmæssige. Nuværende erfaringer viser dog, at 

mange Cloud service leverandører, ikke er fuldt imødekommende overfor høj-

regulerede finansielle virksomheders regulerings forpligtelser. Det skyldes blandt andet, 

at mindre finansielle virksomheder ikke har økonomien til at forhandle vilkår, der lever 

fuldt ud op til deres kommercielle samt juridisk/regulerings risiko tolerance.  

6.2 Behovet for IT-revision 

Stigende global konkurrence for erhvervslivet, betyder forøget fysisk og elektronisk 

kommunikation mellem mennesker og virksomheder. Jf. Carsten Tjagvad O.A’s bog 

omkring IT-revision, medfører dette en række udfordringer.
52

 Herunder, at der skal 

være adgang til at bruge, vedligeholde og distribuere information effektivt, hvilket skal 

opnås i et miljø med øgede krav til effektiviseringen. Yderligere skal information være 

aktuelle, fuldstændige, præcise samt tilgængelige og anskaffelse, forvaltning og 

distribution af information skal være rettidig samt hurtig.  

 

Grundet disse udfordringer samt den lette tilgængelighed til internettet, er det helt 

essentielt, at virksomheden får implementeret en række programmerede kontroller, der 

kan erstatte eller supplere manuelle kontroller. Grundlæggende handler det om 

omlæggelse af processer. 
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Målet og fordelen ved at anvende IT-revision, er at opnå tilstrækkelig forståelse af 

processerne og de understøttende IT-systemer som anvendes. Vurdering af risikoen for 

at procesmålene og kontrolmålene ikke nås, er også en del af målet med IT-revisionen. 

Selve IT-revisionen gør, at ledelsen og revisionen kan basere sig på 

forretningsprocesserne og – kontrollerne ved; reduktion af risikoen for fejl i 

registreringer, beregninger og databehandling. Reduktion af risikoen for misligheder og 

betjeningsfejl samt forøget effektivitet og pålidelighed af kontroller.  

 

ISA 315 punkt 18 beskriver, hvordan revisor skal opnå forståelse af det 

informationssystem med tilhørende forretningsprocesser, der er relevante for 

regnskabsaflæggelsen. Herunder blandt andet 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
53

. Punkt 21 pointerer også, at revisor skal opnå en 

forståelse af, hvordan virksomheden har reageret på IT-relaterede risici, i forbindelse 

med forståelsen af virksomhedens kontrolaktiviteter.
54

  

 

IT-revisionen omfatter gennemgang af forretningsprocesser og de understøttende 

systemer og informations flows. Revisor fokuserer på de kontroller, der er relevante at 

implementere, for at minimere de identificerede risici.  

 

Anvendes IT-revisionen som en del af den finansielle revision, er det med formålet at 

imødegå revisionsmålene for transanktioner, nævnt under begrebsafklaringen. Ud fra en 

vurdering, der foretages i forbindelse med fastlæggelsen af revisionsstrategien for det 

pågældende år, vurderes om IT-revision skal indgå som en del af den finansielle 

revision. Denne vurdering er et element i gennemgangen af virksomhedens samlede 

forhold, og har til formål at identificere de væsentlige og/eller risikobehæftede områder 

i virksomheden. En række forhold har indflydelse på denne vurdering, eksempler herpå 

er; 

 

 Omfanget er IT-anvendelsen 

 Væsentlige IT-baserede brugersystemer 

 Databehandlingskompleksitet 
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 Graden af afhængighed af IT 

 Omfanget af genererede poster i regnskabssystemet 

 

Det skal vurderes om virksomhedens IT-anvendelse medfører revisionsmæssige risici, 

som er væsentlige for revisors mulighed for at revidere virksomhedens regnskab.  

I de fleste mellemstore og større danske virksomheder vil IT-anvendelsen være 

væsentlig for forretningsprocesser, indtjening og økonomiregistrering samt 

rapportering.
55

 

6.3 Delkonklusion 

Fordelene for finansielle virksomheders anvendelse af Cloud Computing er, at de 

derved følger den teknologiske udvikling, reducerer omkostninger og styrker 

innovationen. Ulemperne er tab af kontrol, tilgængelighed og data sikkerhed. 

I Danmark anvender en række banker Community Cloud til deres it-drift. Den lukkede 

Cloud er valgt pga. de gældende regler i EU’s hindringer for anvendelse af en Public 

Cloud. De finansielle virksomheder frarådes ikke at anvende Cloud Computing, men til 

at kende alternativerne og til at tænke sig godt om. Herunder overvejelser omkring 

compliance, juridiske risici, Cloud kontrakten og forståelse for Cloud Computing. 

 

Behovet for IT-revision er stigende, i takt med øget anvendelse af fx Cloud Computing 

samt øget anvendelse af IT-baserede systemer og værktøjer. Formålet med IT-revision 

er at opnå tilstrækkeligt forståelse af processerne og de understøttende IT-systemer som 

anvendes. Herunder vurdering af risikoen for at procesmålene og kontrolmålene ikke 

nås.  

IT-revisionens vigtigste elementer er: fortrolighed, integritet og tilgængelighed.  

7 IT-revisionsprocessen  

Dette kapitel er en analyse af IT-revisionsprocessen for finansielle virksomheders 

anvendelse af Cloud Computing. Processen er analyseret ud fra den generelle 

revisionsproces, med særligt fokus på risici tilhørende Cloud Computing.  

 

De foregående kapitler i denne afhandling, har været medvirkende til at give kendskab 

til Cloud Computing og revision, samt været anvendt som indledende risikovurdering. 

Dette kapitel anvender de fundne resultater som en del af revisionsprocessen. 
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Revisionsprocessen er opdelt i fem følgende faser
56

:  

 

 Kendskab/risikovurdering 

 Planlægning  

 Udførsel 

 Kvalitetssikring 

 Rapportering 

 

Processen er en cirkulær proces, da efter revisors rapportering følger virksomhedens 

udvikling af kontrolmiljø, hvor processen starter forfra ved efterfølgende revision. 

 

Cloud Computing påvirker alle faser i revisionsprocessen. Herunder analyse af, hvordan 

revisionsprocessen påvirkes af Cloud Computing og hvilke revisionshandlinger, der bør 

udføres for at afdække de tilhørende risici. 

 

 

Tjagvad, 2011, s. 74 
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Ovenstående model viser gennemgangen af IT-revisionsprocessen, fra risikoanalyse til 

rapportering. 

Revisor skal ikke se revisionsprocessen som faser, der skal afsluttes, men fokusere på 

de aktiviteter hver fase indeholder. Inden de enkelte faser gennemgås, er det vigtigt at 

have for øje, at det kan være en god idé at involvere legal og kontrakts forhold teams 

tidligt i processen, da Cloud kontrakten samt diverse forhold skal gennemgås.  

 

Gennemgangen skal være med til at sikre, at den valgte Cloud service opfylder de 

gældende compliance krav samt revisions forpligtelser og sikkerhed. At have retten til 

at udføre revision af Cloud leverandøren, kan vise sig helt essentiel i forhold til den 

dynamiske natur af Cloud Computing samt det regulative miljø. For finansielle 

virksomheder er det vigtigt at kunne revidere Cloud leverandøren, for overholdelse af 

lovgivning, da den især for denne type af virksomhed er af stor betydning.  

Over tid bør denne ret til revision, udskiftes med diverse erklæringer, med bevis på 

overholdelse af diverse reguleringer.  

 

Revisor kan med fordel også fastlægge i hvilken grad den regulering virksomheden er 

underlagt, vil blive påvirket af brug af Cloud services for et givent set af applikationer 

og data. Det vil oftest være fortrolighed og i nogle tilfælde integritet, der vil blive 

påvirket.  

 

At flytte data og applikationer til en Cloud service, vil sandsynligvis influere politikker 

samt procedurer. En analyse af reguleringers indflydelse på politikker og procedurer 

indebærer fx aktivitets rapportering, logning, datalagring, reaktionsevne, test af 

kontroller og privacy politikker.  

 

For revisor er det vigtigt at udarbejde revisionsbevis af at reguleringer er overholdt. 

Dette indebærer revisions logs, aktivitets rapporter, kopier af systemkonfigurationer, 

change management rapporter og andre outputs fra test procedurer.  

 

En Cloud leverandør bør som minimum have en ISAE 3402 type 2 revisionserklæring, 

da denne dokumenterer, at kontroller er designet, implementeret og operationelt 
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effektive. Det er dog ligeså vigtigt for revisor at forstå scope af denne type erklæring, 

for at finde ud af om de valgte kontroller opfylder kravene.
57

 

 

Der findes ingen klare guides for eksterne revisorer i forhold til hvordan samt hvad der 

skal testes hos en virksomhed, når denne anvender en Cloud service udbyder.  

7.1 Kendskab/risikovurdering 

Det første skridt i IT-revisionsprocessen er at forstå virksomheden. At få en 

identifikation af virksomhedens forretningsmål og forretningsmiljø, de strategier der er 

iværksat for at opnå disse mål samt det tekniske miljø og anvendt IT. Det er en fordel at 

have relevante medarbejdere med som en del af analysen, for at verificere resultaterne.  

 

Den strategiske analyse anvendes som udgangspunkt for revisionsstrategien for IT-

revisionen
58

. Dette jævnfør praksis for IT-revision. 

Forståelse af virksomheden er også en del af ISA 315, i forhold til 

risikovurderingshandlinger samt tilknyttede aktiviteter.  

Denne er en løbende dynamisk proces med opdatering og analyse af information 

gennem hele revisionsprocessen. Denne fase bør også indeholde overvejelser omkring 

lovgivning og hvilke rammer virksomheden opererer under. Herunder, Lov om finansiel 

virksomhed, Bogføringsloven og Persondataloven med flere. Dette for at få en 

forståelse for de generelle udfordringer.  

 

Ved revision af finansielle virksomheder som anvender Cloud Computing, anvendes 

den strategiske analyse til at få en forståelse af virksomhedens IT-anvendelse herunder 

hvordan Cloud Computing anvendes. Hvilken type af Cloud der anvendes, hvordan den 

er implementeret samt hvordan data anvendes. Cloud leverandør kontrakten kan bidrage 

revisor med at få en forståelse af aftalen mellem virksomhed og leverandør.  

 

Den generelle forståelse af virksomheden er også helt essentiel for at forstå brugen af IT 

og risici samt vigtigheden heraf.  

En identifikation af IT-infrastrukturen er også vigtig, for at fastsætte revisions scope 

samt kontroller, der bedst passer til IT-funktionen. Virksomhedens IT-politikker samt 

organisatorisk placering skal der også opnås forståelse af. For at forstå brugen af Cloud 

Computing, skal der også indsamles data fra Cloud leverandøren, hvorfra revisionen 
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kan bygges på. Indsamling af den information, der tilhører Cloud leverandøren er derfor 

nødvendig, for at kunne revidere virksomheden.  

 

7.1.1 Risikovurdering 

Den indledende fase i revisionsprocessen, indebærer også en risikovurdering. Denne 

udarbejdes for at finde revisionsrisikoen, der er risikoen for, at revisor afgiver en forkert 

revisionskonklusion. 

 

 

Johansen, CBS, 2012, slide 9 

 

Som ovenstående model viser, består risikovurderingen af flere elementer. 

Iboende risiko, kontrolrisiko, opdagelsesrisiko og revisionsrisiko. 

 

For revisor er det vigtigt at vide de generelle risici ved anvendelsen af Cloud 

Computing, som tidligere beskrevet i afhandlingen (se kapitlet omkring Cloud 

Computing), samt risici vedrørende specifikke revisionsmål. En vurdering af hvordan 

disse påvirker iboende risiko, kontrolrisiko, opdagelsesrisiko og den samlede 

revisionsrisiko vil give revisor et billede af risikoen for afgivelse af en forkert 

revisionskonklusion. Den højeste iboende risiko opstår ved anvendelsen af en SaaS 

Public Cloud løsning, som vist i model tidligere i afhandlingen. 

 

Jf. ISA 315 eksisterer risikovurderingen på flere niveauer, regnskabsniveau samt 

revisionsmålsniveau. 
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 Hvilke risikovurderinger? 

(ISA315) 

Hvordan reagerer revisor på 

risici? (ISA 330) 

Regnskabs-

niveau 

Vurderinger af generelle risici 

for at regnskabet indeholder 

fejlinformation – fx pga. 

- Svag ledelse 

- Going concern problemer 

- Større strukturelle ændringer 

hos virk. 

- Nye IT-systemer 

•  Overvejer bemanding 

•  Øger uforudsigelighed 

og skepsis 

•  Flere handlinger tættere 

på/efter statusdagen  

•  Kvalitetsstyringstiltag 

(tilsyn) 

Revisions-

målsniveau 

Vurderinger af risici, der kan 

relateres til specifikke 

regnskabsposter/revisionsmål 

Fastlægger reaktioner med 

udgangspunkt i 

revisionsrisikomodellen 

Johansen, CBS, 2012, slide 7 

Risikovurderingshandlingerne optræder i fem dimensioner, der skal indgå ved alle 

revisioner. Alle fem dimensioner indeholder elementer, der skal indgå i den samlede 

risikovurdering. Formålet med denne risikovurdering, er at give revisor en dybere 

indsigt i virksomheden og dens processer:  

 

Eksternt miljø: Herunder branche, lovgivning og andre relevante eksterne faktorer. 

Internt miljø: Herunder virksomhedens forretningsområde, dens ejerforhold og ledelse, 

den type af investeringer der foretages, struktur og art samt de finansielle vilkår.  

Mål og strategier samt tilknyttede forretningsrisici: Identifikation af de 

forretningsrisici, der også indebærer risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet. 

Herunder fx konkret kreditrisiko ved debitorer kontra langsigtet going concern risiko. 

 

Dette indebærer en identifikation af de forretningsmæssige og IT-risici, som truer 

processen og de faktorer, som vil påvirke vurderingen af disse risici. Denne 

identifikation udarbejdes i tæt samarbejde med ledelsen. Herunder med særligt fokus på 

de risici, der tilhører Cloud Computing.  

 

Når risici identificeres er det essentielt at se nærmere på sandsynligheden samt 

konsekvenserne af disse risici. Hvad virksomheden har gjort for at forebygge, at der 

opstår fejl samt for at opklare og korrigere fejl, er også essentielt i forhold til 

risikovurderingen. Dette via kontroller, hvorudfra kontrolrisikoen vurderes. 
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I forbindelse med risikovurderingen bør revisor yderligere se på følgende: 

 

 Hvilke lovkrav er gældende? Fx Persondataloven, Bogføringsloven, Lov om 

finansiel virksomhed, Outsourcing bekendtgørelsen mm. Disse lovgivninger 

giver en række krav, der skal kunne håndteres af en mulig løsning. 

 

 Hvilke compliance hensyn skal tages? SOX; Euro-SOX, PCI osv. Disse giver 

alle en række krav, der skal kunne adresseres af den valgte løsning, hvis 

relevant. Herunder også Lov om finansiel virksomhed og Bogføringsloven. 

 

 Hvilken sikkerhedsmodel benyttes normalt? Diverse sikkerhedsmodeller såsom 

ISO 27002 opstiller krav om blandt andet beredskabsplaner og håndtering af 

sikkerhedshændelser, både internt og hos den valgte Cloud leverandør. 

 

 Vurdering af Cloud-løsningen på baggrund af SPIaaS. Modellen er relevant i 

forhold til afklaring af de sikkerhedsområder, der bør fokuseres på for en 

specifik Cloud-løsning. Herunder er området omkring ansvar især vigtigt. 

 

I forhold til risikovurderingen er adgangsstyring samt kontrol også helt centralt, 

herunder både fysisk- såvel som logisk adgangsstyring. I revisionsmæssig forstand, skal 

der udarbejdes en vurdering af de anvendte systemers og datas betydning og dermed 

behovet for begrænsning af adgangen til de registrerede informationer. Der skal tjekkes, 

om de givne adgangstilladelser er i overensstemmelse med virksomhedens IT-

sikkerhedspolitik
59

.  

 

Ved anvendelsen af Cloud Computing, er det vigtigt at tjekke leverandørens adgang, da 

dennes medarbejdere har adgang til data. Behandlingen af, hvordan disse medarbejdere 

håndterer data, skal ske i overensstemmelse med den finansielle virksomheds 

lovmæssige krav, samt IT-sikkerhedspolitik.  

7.2 Planlægning  

Revisor har pligt til planlægning, herunder instruktion/ tilsyn/ gennemgang/ 

kvalitetssikringsgennemgang/ samt efterfølgende kvalitetskontrol. Dette skal gøres for 

at sikre tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis samt for at sikre god revisorskik, herunder 
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omhu og nøjagtighed. Planlægningen skal også udføres for at minimere 

revisionsomkostninger samt for at forebygge misforståelser mellem virksomheden og 

revisor. Som en del af planlægningen af revisionen skal indgå; organisering af IT-

revisionsarbejdet, kvalitetsstyring, IT-sikkerhed samt risiko og sårbarhedsanalyse. 

 

Planlægningen af IT-revisionen sker ud fra en væsentlighedsbetragtning. Fastlæggelse 

af væsentlighedsniveauet sker ud fra kvantitative faktorer såsom en procent af 

omsætningen/balancesummen samt ud fra kvalitative justeringer.  

 

Planlægningen og vurdering af væsentlighed sker med udgangspunkt i den forudgående 

risikovurdering samt kendskab til virksomheden.  

7.3 Udførsel 

For at forstå og dokumentere, hvordan risici er reduceret af kontroller, identificeres de 

forretningsmæssige kontroller. Dette kan både indebære vurdering af 

applikationskontroller såvel som generelle IT-kontroller.  

 

For at opnå den største forståelse er det oftest hensigtsmæssigt at lave en walk-through 

af hvordan kontrollen fungerer, også kaldet en systemtest.  

 

Identifikation og verifikation af nøglekontroller i relation til transaktionsrelaterede 

revisionsmål, er en del af de samlede risikovurderingshandlinger i forhold til ISA 315, 

forståelse bestående af vurdering af udformning og implementering. 

 

Den interne kontrolstruktur, som kan være bygget op omkring COSO begrebsrammen, 

har til formål at identificere typer af mulig fejlinformation, vurdering af risici herfor og 

stillingtagen til nødvendige ”yderligere revisionshandlinger” herunder test af kontroller 

og substanshandlinger. 
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Fem komponenter under intern kontrol skal dækkes:  

 

 Kontrolmiljøet 

 Virksomhedens 

risikovurderingsproces 

 Informationssystem samt 

kommunikation 

 Kontrolaktiviteter 

 Overvågning af kontroller 

 

 

I forhold til Cloud Computing og leverandørens implementerede kontroller, kan revisor 

anvende en ISAE 3402 erklæring til vurdering af serviceleverandørens risikostyring og 

kontrol af de outsourcerede aktiviteter.  

 

Dernæst foretages en vurdering af hvor godt hver af de identificerede 

forretningsmæssige risici er reduceret på grund af kontrollerne. Der udarbejdes en 

vurdering af hvorvidt dette er sket i tilstrækkelig grad.  

Denne vurdering udarbejdes på baggrund af de foregående faser, med viden fra 

planlægningsfasen. 

 

Herefter udføres en walk-trough ved at identificere processerne, sub-processerne og 

aktiviteter samt kontrolprocedurer. Ved denne systemtest identificeres endvidere 

kontrollernes design, hvordan de forventes at fungere samt om de er implementeret og 

hvornår. Hvis dette resulterer i en positiv konklusion og kontrollernes design opfylder 

revisionsmålene, udføres test af kontrollernes effektivitet. Denne del udføres kun i 

forbindelse med revisionsopgaver og ikke i forbindelse med reviews
60

.  

 

Når en virksomhed vælger at anvende Cloud Computing og derved gøre brug af et 

servicebureau, udføres en del af IT-funktionen af dette bureau hvorfor virksomhedens 

interne kontrol vil være afhængig af system-, data- og driftsikkerheden på 

servicebureauet. Revisor skal derfor opnå en begrundet overbevisning om 

forsvarligheden af de generelle kontroller på servicebureauet baseret på en gennemgang 
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og afprøvning på samme måde, som når IT-funktionerne er etableret internt i 

virksomheden.  

 

Der skal tages stilling til hvem der skal foretage revisionen, om det skal være 

virksomhedens revisor eller en tredjepart, evt. en valgt ekstern godkendt revisor for 

Cloud leverandøren. Dette afhænger af virksomhedens situation, størrelse, IT-opgavers 

kompleksitet samt om der eksisterer gode beskrivelser af de væsentligste 

kontrolområder.
61

  

 

Revisor gennemgår retningslinjer og standarder for dokumentation, og vurderer om 

dokumentationen lever op til kravene i loven. Der skal foretages en vurdering af om 

dokumentationen er tilstrækkelig til at sikre at systemet kan vedligeholdes og betjenes 

korrekt. Revisor gennemgår også metode- og procedurebeskrivelser, for at vurdere om 

beskrivelserne har en karakter, der kan danne grundlag for en sikker driftsafvikling, 

med særlig vægt på beskrivelser af kontrol- og kvalitetssikrende foranstaltninger samt 

retningslinjer for efterlevelse af relevant lovgivning. 

 

I forhold til Cloud Computing, forekommer en række rekommanderede kontroller, som 

virksomheden bør have implementeret. Disse rekommanderede kontroller kan give 

revisor en rettesnor for hvilke kontroller der kunne anvendes, samt bruges som 

udgangspunkt for vurdering af de allerede implementerede kontroller.
 62

 

De rekommanderede kontroller er opdelt i tre kategorier: effektivitet af drift, 

pålidelighed af den finansielle rapportering samt overholdelse af love og bestemmelser. 

Listen er vedlagt som bilag, men de væsentligste er som følger: 

 

 Definering af nøgle services outsourcet 

 Sikkerhedsplan for tredjeparts adgang til Cloud Computing 

 Backup og genetablerings proces 

 Funktionsadskillelse 

 Password kontrol 

 Kryptering af data 

 BCP og DRP 

 Risikostyringsplaner 
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De programmerede kontroller skal testes systematisk, hvor én test er nok, forudsat 

dokumentation for uændret system/kontrolleret systemudvikling. Dette indbefatter 

change management procedurer. De manuelle kontroller skal testes usystematisk, hvor 

stikprøve kan være relevant jf. ISA 530. 

Revisionshandlinger i forhold hertil, omfatter forespørgsler til klientens personale, 

inspektion af dokumenter og registre, observation af forretningsgange ”i virkeligheden” 

og direkte revisortest, eftersporing samt sammenligning. Det er vigtigt at huske på, at 

forespørgsler ikke kan stå alene. 

Revision af generelle IT-kontroller omfatter jf. ISO 27002
63

 følgende områder: 

 

 Informationssikkerhedspolitik 

 Organisering af informationssikkerhed 

 Styring af aktiver 

 Sikkerhed vedr. menneskelige ressourcer 

 Fysisk og miljømæssig sikkerhed 

 Styring af kommunikation og drift 

 Adgangsstyring 

 Indkøb, udvikling og vedligeholdelse af IT-system 

 Styring af informationssikkerhedshændelser 

 Beredskabsstyring 

 Overensstemmelse 

 

De nævnte kontroller er ofte fælles for en række brugersystemer og delvis fælles for 

hele IT-anvendelsen. 

7.4 Kvalitetssikring 

Det udførte revisionsarbejde skal kvalitetssikres inden rapportering. 

 

Dette ud fra en række elementer: 

 Revisionsfirmaets generelle foranstaltninger for kvalitetssikring skal anvendes 

 It-revisionsafdelingen bør have egne indbyggede kvalitetssikringsprocedurer 

 Baseres IT-revisionen på intern revisions arbejde, skal den eksterne IT-revision 

vurdere intern IT-revisions faglige kompetence, uafhængighed osv. Samt 

kvalitetssikre det udførte IT-revisionsarbejde.  
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Kvalitetssikringen skal sikre, at der hele tiden sker kontrol af det udførte arbejde 

undervejs i arbejdsprocessen. Kvalitetssikringen skal også sikre, at ingen produkter 

tilfalder kunden uden at være gennemgået af en medarbejder, der har det overordnede 

ansvar. Den interne kvalitetskontrol skal ske årligt og sikre, at medarbejdere har 

anvendt godkendte arbejdsmetoder og produkter. Dette skal dokumenteres. En gang 

hver sjette år udføres også en ekstern kvalitetskontrol af statsautoriserede revisorer, der 

er udpeget og godkendt af revisortilsynet. Her er reglerne omkring uafhængighed 

selvfølgelig også gældende.
64

 

7.5 Rapportering 

Det sidste punkt i enhver revisionsopgave, er rapportering. Følgende områder vil indgå i 

rapporteringen af den samlede IT-revision: 

 

 Generelle IT-kontroller 

 Brugersystemer/ applikationer 

 System- og datakonverteringer i perioden 

 

Det er et krav, at erklæringer på dette område afgives med høj grad af sikkerhed. Dette 

skyldes, at erklæringerne ofte træder i stedet for revisionshandlinger på væsentlige 

kontrolområder i relation til virksomhedens årsrapport. Særligt for finansielle 

virksomheder er kravet om udarbejdelse af erklæring om systemdata og drift sikkerhed 

jf. Lov om finansiel virksomhed. 

 

Rapporteringen afhænger af risici, kontroller samt testen af disse kontroller. 

For forretningsmæssige risici hører iboende risici, hvortil der er en række kontroller der 

er blevet testet ved udførslen af revision. 

Finder revisor væsentlig fejl ved test og kontroller, og disse kontroller ikke er dækket af 

andre kontroller, skal dette rapporteres i et management letter. Påvirker disse væsentlige 

fejl den iboende risiko, der derved påvirker den forretningsmæssige risiko, skal dette 

rapporteres via revisionsprotokollen. 

 

Revisionsprotokollen indeholder oplysninger om arbejde samt resultat og fejl og 

mangler ved intern kontrol skal oplyses.  
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Rapporteringspligten fremgår af loven, der siger, at revisionsprotokollen skal 

forelægges på bestyrelsesmøde, hvis det i henhold til lov om statsautoriserede og 

registrerede revisorer eller anden lovgivning påhviler revisor at føre en 

revisionsprotokol, eller hvis revisor i øvrigt efter aftale med selskabet har ført en 

revisionsprotokol.  

 

I revisionspåtegningen skriver revisor under på, at årsregnskabet giver et retvisende 

billede. Det er her revisor rapporterer sin konklusion. Revisionspåtegningen er 

underlagt regler for indhold samt rækkefølge
65

: 

1. Hvem der er revideret for og hvilken regnskabsmæssig tilgang der har været, 

eksempelvis om der er revideret efter årsregnskabsloven 

2. Revisors ansvar og den udførte revision 

3. Forbehold eller information om, at der intet forbehold er 

4. Konklusion 

5. Eventuelt supplerende oplysninger 

6. Eventuelt en udtalelse om ledelsesberetningen 

7. Dato og underskrift 

Hvis der ikke er nogen supplerende oplysninger og ledelsen ikke har valgt at udarbejde 

en ledelsesberetning, udelades punkt 5 og 6. 

Revisor har mulighed for at afgive et forbehold eller en supplerende oplysning i 

revisionspåtegningen.  

Hvis revisor er uenig med ledelsen vedrørende en specifik post, kan forbehold gives. 

Eksempelvis hvis revisor er uenig med ledelsen om værdiansættelsen af et aktiv, hvor 

revisor mener, at det har væsentlig betydning for læseren af regnskabet. 

Hvis ledelsen kan ifalde ansvar eller hvis revisor vil gøre eksplicit opmærksom på et 

forhold i årsregnskabet, kan en supplerende oplysning gives.
66

 

7.6 Delkonklusion 

IT-revisionsprocessen er opdelt i fem faser:  
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 Kendskab 

 Planlægning 

 Udførsel 

 Kvalitetssikring 

 Rapportering 

 

Cloud Computing påvirker alle faser i denne proces. Hvordan Cloud Computing 

påvirker faserne ses ud fra COSO ERM betragtning. Herunder mål, risici og kontrol. 

Ved planlægning af revisionen fastlægges scope ud fra en væsentlighedsbetragtning. 

Udførslen indebærer vurdering af kontroller og en walk-through heraf. Revisor kan også 

vælge at anvende Cloud leverandørens ISAE 3402 erklæring, hvis en sådan er 

udarbejdet, for at få dokumentation for at kontroller er implementeret og testet. 

Compliance i forhold til gældende lovgivning samt gennemgang af de kontraktmæssige 

forhold, kan også være en del af udførslen af revision, hvis dette findes væsentligt i 

planlægningsfasen. Efter udførslen skal revisionen kvalitetssikres, hvorefter 

rapporteringen finder sted. Revisor kan vælge at afgive et forbehold eller en 

supplerende oplysning i revisionspåtegningen, hvis dette er vurderet nødvendigt. 

8 Vurdering af analysen 

Dette kapitel anvendes som opsamling på de fundne resultater. Kapitlet er et vurderings 

kapitel, der samler analysens delelementer.  

 

Teorier påpeger, at det ikke betyder noget, hvor data og programmer er opbevaret, 

hvorimod det praktisk, især for finansielle virksomheder, betyder en hel del. Dette i 

forhold til regulering, herunder Persondataloven samt bogføringsloven. Anvendelsen af 

Cloud Computing begrænses af de gældende regler. Dette er også pointeret i tidligere 

undersøgelser af Cloud Computing, herunder blandt andre Emilie Norsk afhandling fra 

2013.  

 

Bogføringsloven påpeger, at regnskabsdata ikke må forlade landet, hvilket man som 

virksomhed ikke har kontrol over i forbindelse med Cloud Computing. Problemet er, at 

Cloud Computing er en standard service løsning, hvilket ikke er en passende løsning for 

alle.  ”One size doesn’t fit all”. Især i forhold til styringen af hvor data opbevares opstår 

problemer. Beskyttelse af persondata og behandlingen af disse, er også et problem, både 
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i forhold til lovgivningen men også fordi Cloud leverandørens ansatte har adgang til 

data. 

 

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med Justitsministeriet i denne forbindelse 

udarbejdet et notat omkring love og regler, der unødigt vanskeliggør anvendelsen af 

Cloud Computing. Initiativet om ”tidsvarende regler for Cloud Computing”, skal være 

med til at åbne op for de muligheder Cloud Computing tilbyder; mere effektiv IT-drift 

samt adgang til IT-ydelser. Trods at Persondataloven sætter nogle forhindringer og 

begrænsninger for anvendelsen af Cloud Computing, er det vigtigt for 

Digitaliseringsstyrelsen/arbejdsgruppen, at det gældende beskyttelsesniveau bevares. 

 

I forhold til problemerne omkring Cloud Computing værende en standardydelse, er 

dette grunden til, at Cloud udbyderen kan holde omkostningerne nede, og derved 

tilbyde lave priser for kunderne. Udsigten til kundetilpasset løsninger er derfor langt 

væk, hvilket skal tages i betragtning af revisors rådgivnings opgaver samt ved ledelsens 

valg af Cloud Computing. 

 

Sikkerhed omkring Cloud miljøer etableres på samme vis som ved traditionel IT-drift. I 

praksis må niveauet af sikkerhed antages at variere fra leverandør til leverandør, 

ligesom det er tilfældet for driftsleverandører. Ligesom trusler og risici vil være 

afhængig af den valgte løsning. Det er med andre ord af betydning, hvem der varetager 

det daglige sikkerhedsarbejde. Ansvar i forbindelse med Cloud Computing, er derfor 

vigtigt at have på plads. Ledelsens ansvar er blandt andet undersøgt i den nævnte 

afhandling fra 2013, hvor nogle af de samme hovedpunkter som denne afhandling er 

kommet frem til, bliver nævnt. Dette er med til at understøtte vigtigheden af fastsættelse 

af ansvar samt væsentlige ledelsesmæssige overvejelser.  

 

Europa kommissionen har også udarbejdet tre nøgleaktiviteter, der skal være med til at 

øge udbredelsen af Cloud Computing. Disse tre er; 

 

• Brug af standarder og certificeringer af Cloud Computing-ydelser 

• Bedre kontraktvilkår og klare juridiske rammer 

• Accelerering af udvikling og innovation gennem ”European Cloud Partnerships” 
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Der er fra Digitaliseringstyrelsens side igangsat initiativer, der specielt har fokus på at 

fjerne forhindringer for den offentlige sektor i Danmark.  

 

Hele diskussionen omkring Cloud Computing strategien, lægger op til adressering på 

europæisk plan. 

 

”Ved clouds kan serverne stå i datacentre i flere forskellige lande, og derfor ved vi ikke 

præcis, hvor dataene er. Det er klart en ulempe, for har man ikke styr på sine data, så 

kan man heller ikke vide, hvem der får adgang til dem. Ydermere er en del af disse 

datacentre til clouds typisk placeret i Asien eller Østeuropa, og det stemmer ikke 

overens med de EU-bestemmelser vi har om, at vores data skal være placeret i EU”, 

forklarer Lars Mathiesen, IT-direktør i Nordea.
67

 

 

Dette er et problem ved anvendelsen af Public Clouds, som bør adresseres, enten via 

lovgivning eller ved at vælge Cloud-løsninger, der er bedre tilpasset den enkelte 

virksomheds behov.  

 

Det generelle problem er, at de gældende love og regler på området ikke er blevet gjort 

Cloud specifikt. Dette er både gældende i forhold til ledelsens anvendelse af Cloud, men 

også i forhold til revisionen heraf.  

 

Den seneste tids cases har yderligere også øget fokus på blandt andet datasikkerhed, 

hvilket lægger et ekstra pres på de regulerende myndigheder.  

 

Microsoft: Disaster Recovery og Business Continuity har været to helt essentielle ord i 

forhold til nedbrud hos Microsofts Cloud-løsning. Cloud’en gik ned i ca. 9 timer, 

hvilket kan have konsekvenser for virksomheder, der anvender denne Cloud. At have en 

DRP samt BCP viser sig derfor at have stor betydning. At serviceleverandøren har 

implementeret disse og at de er testet, er essentielt i forhold til virksomhedens tilkøbte 

SLA. DRP og BCP er også relevant i forhold til virksomheden. Dette kan også have 

indflydelse på revisionsmål som fuldstændighed. 
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Der ligger yderligere også en afgørelse, hvor datatilsynet afviser godkendelse af en 

databehandleraftale, med beskrivelse af at organisationens ansvar er selv at sikre at 

Microsoft lever op til Persondatalovens- samt sikkerhedsbekendtgørelsens krav. 

 

Nets og Se og Hør: Denne case har især sat fokus på privatliv. I forhold til data i 

Cloud’en er det datasikkerheden og kontrol med leverandørens adgange, der er høj 

aktuelt. Hvem der har adgang til hvilke data, er en svær ting at kontrollere, men som 

virksomhed har man selv ansvaret for at kontrollere den slags ting.  

 

Cpr.: Læk af et betydeligt antal af cpr-numre har, ligesom Nets sagen, øget fokus på 

privatliv og datasikkerhed. For at opnå tillid, som er key-word i forhold til Cloud 

Computing, bør kontraktforhold og regulering være helt klart. De gældende regler på 

området, er ikke Cloud-specifikke, hvilket gør det uigennemskueligt for brugerne. 

 

Adobe: I 2013 fik Adobe stjålet 150 millioner brugernavne og passwords 

kombinationer og oplevede derved stort brud på datasikkerheden. Cases viser hvor 

vigtigt det er at beskytte data om det er i en Cloud eller ej. Risici findes både inden og 

udenfor Cloud’en, hvilket viser, at man reelt som virksomhed ikke bør lade sig 

skræmme af Cloud Computing. Så længe virksomheden har styr på de væsentligste 

anbefalinger i forhold til brugen.  

 

 

Ud fra det analyseret samt vurderet, er udarbejdet en række anbefalinger, både til 

virksomheden såvel som revisor. 

 

8.1 Anbefalinger til virksomhedsledelsen 

I forbindelse med overvejelser omkring anvendelsen af Cloud Computing, er der en 

række faktorer ledelsen bør have for øje. Disse er alle anbefalinger og indeholder ikke 

de lovmæssige krav, som ledelsen naturligvis også skal have med i overvejelserne. De 

nævnte elementer beskriver de væsentlige elementer af god IT-governance i forhold til 

Cloud Computing: 

 

• God selskabsledelse betyder effektiv risikostyring og et effektivt internt 

kontrolsystem 

• Risikoanalyse af Cloud Computing  

• IT-governance tilpasset Cloud Computing 
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• Styr på leverandør og kontrakten, herunder bl.a. tilgængeligheden 

• Vid hvad der outsources og til hvem 

• Hav en DRP og en BCP 

• Forstå hvad Cloud Computing er 

• Forstå compliance i forhold til Cloud Computing og hvordan virksomheden er 

omfattet 

• Opdater informationssikkerheds-politikken, tilpasset til Cloud-løsningen 

• Kend ulemper og risici såvel som fordele ved anvendelsen af en Cloud-løsning 

• Kend alternativerne og mulighederne 

8.2 Anbefalinger til revisor 

Revisor bør i forbindelse med revision af en finansiel virksomhed, der anvender Cloud 

Computing, overveje, kontrollere og bevise en række elementer. Dette i forhold til de 

gældende rammer på området samt scope for revisionen. Følgende elementer anbefales 

revisor at tænke over i forbindelse med revisionen: 

 

• Udvise nøjagtighed, hurtighed, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel 

adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu 

• Regulering/rammerne 

• Sikkerhed 

 

Alle de ovennævnte ledelsesmæssige overvejelser, er alle overvejelser revisor bør 

gennemse og bør indgå som en del af revisionen.  
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9 Konklusion 
Denne afhandling har behandlet revisionsprocessen af finansielle virksomheder, der 

anvender Cloud Computing. Herunder ledelsesmæssige overvejelser samt risici. 

Afhandlingen tager udgangspunkt i revisionsmålene samt COSO ERM framework. 

 

Afhandlingens kapitel 3 belyser de vigtigste rammer for Cloud Computing. For 

finansielle virksomheder er Lov om finansiel virksomhed særligt relevant. Loven stiller 

blandt andet krav om IT-revision samt intern revision. Yderligere er outsourcing 

bekendtgørelsen relevant i forhold til finansielle virksomheders anvendelse af Cloud 

Computing. Denne lov påpeger, at det er virksomheden der har det endelige ansvar for, 

at den outsourcede aktivitet udføres tilfredsstillende og korrekt. Ledelsens ansvar 

omfatter overholdelse af god selskabsledelse, IT-governance samt overholdelsen af god 

IT-skik. Det er ledelsens ansvar at have effektiv risikostyring samt effektivt internt 

kontrolsystem. IT-governance skal ydermere understøtte forretningen i forhold til 

opnåelse af mål og tilpasses risikoanalysen. Herunder findes en række rammer for 

revisors ansvar, såsom god revisorskik. God revisorskik opstiller en række kompetencer 

revisor skal besidde ved opgaver, hvor revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant. 

Disse er: integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu, 

fortrolighed samt faglig professionel adfærd. Persondataloven beskriver Cloud 

leverandøren som værende databehandler. Virksomheden er dataansvarlig og har derfor 

det endelige ansvar for bl.a. udførsel af risikovurdering. Hvis den dataansvarlige 

overlader personoplysninger til en databehandler, skal den dataansvarlige aktivt sikre 

sig, at databehandleren iagttager fornøden datasikkerhed. Ved anvendelsen af Cloud 

Computing skal virksomheden også overveje om IT-løsningen er sikker nok.  

 

Bogføringsloven stiller krav om system dokumentation, og at regnskabsmateriale skal 

opbevares i Danmark samt, at data som udgangspunkt ikke må forlade EU. Netop denne 

lov er derfor særlig for Cloud Computing, da data flytter sig og nemt kan flytte sig 

udenfor EU. Loven stiller yderligere krav til system dokumentation af 

regnskabsrelevante systemer. 

 

Afhandlingen analyserer endvidere SWOT for finansielle virksomheders anvendelse af 

Cloud Computing. Finansielle virksomheder kan drage fordel af anvendelsen af Cloud 

Computing i forhold til innovationsmuligheder samt test af nye produkter. Yderligere er 

fordelene ved Cloud Computing: fleksibilitet, omkostningseffektivt, let adgang, 
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skalerbar tjeneste, nemt at komme i gang, tilgå data uanset hvor man er, lave 

etableringsomkostninger samt besparelser på licenser. 

 

For finansielle virksomheder og andre højregulerede virksomheder, er det en ulempe at 

Cloud Computing er en standard løsning, da ikke én størrelse passer alle (One size 

doesn’t fit all). Derudover fører Cloud Computing en række svagheder med sig, 

herunder bundet af internetforbindelse, fortrolighed, sikkerhed samt en række 

reguleringsmæssige udfordringer. Mulighederne ved anvendelsen er vidensdeling 

indenfor brancher samt brugen af fælles standarder. Trusler for finansielle 

virksomheders anvendelse af Cloud Computing er manglende gennemsigtighed, 

spørgsmål omkring pålidelighed og ydeevne, tilgængelighed, sikkerhed og compliance 

bekymringer, High-value cyber-angreb, IT-organisatoriske ændringer, Cloud 

tjenesteudbyderens levedygtighed, data lokation samt tid i forhold til opbevaring af 

data. Især sikkerhed, tilgængelighed og compliance er relevante risici for finansielle 

virksomheder.  

 

Ved revision af finansielle virksomheder, er der en række anbefalinger til ledelsen, i 

forhold til anvendelsen af Cloud Computing. Ledelsen bør udarbejde en risikoanalyse 

med henblik på Cloud Computing, for at finde den Cloud-løsning, der passer bedst til 

virksomhedens risikovillighed. Revisor kan med fordel sikre dokumentation for Cloud 

leverandørens DRP og BCP, da disse bør hænge sammen med den tilkøbte SLA i 

forhold til kontrakten. Kontrakten har særlig betydning i forhold til compliance. 

Revisor bør yderligere også sikre sig, at ledelsen har overvejet en række punkter ved 

anvendelsen af Cloud Computing. De nævnte elementer beskriver nogle af de 

væsentlige elementer af god IT-governance i forhold til Cloud Computing: 

 

• Risikoanalyse af Cloud Computing  

• IT-governance tilpasset Cloud Computing 

• Styr på leverandør og kontrakten, herunder bl.a. tilgængeligheden 

• Hav en DRP og en BCP 

• Kend alternativerne og mulighederne 

 

I Danmark anvender en række banker anvender Community Cloud til deres IT-drift. 

Den lukkede Cloud er valgt pga. de gældende regler i EU’s hindringer for anvendelse af 

en Public Cloud. De finansielle virksomheder frarådes ikke at anvende Cloud 
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Computing, men til at kende alternativerne samt risici. Herunder overvejelser omkring 

compliance, juridiske risici, Cloud kontrakten og forståelse for Cloud Computing.  

 

Behovet for IT-revision er stigende, i takt med øget anvendelse af fx Cloud Computing 

samt øget anvendelse af IT-baserede systemer og værktøjer. Cases som Nets og Cpr. 

viser tydeligt, at der er behov for IT-revision blandt andet pga. risici. Formålet med IT-

revision er at opnå tilstrækkelig forståelse af processerne og de understøttende IT-

systemer, som anvendes. Herunder vurdering af risikoen for at procesmålene og 

kontrolmålene ikke nås. IT-revisionens vigtigste elementer er: fortrolighed, integritet og 

tilgængelighed. For virksomheden betyder revisionen, at de kan basere sig på 

forretningsprocesserne og- kontroller ved: reduktion af risikoen for fejl i registreringer, 

beregninger og databehandling.  

 

Selve IT-revisionsprocessen er opdelt i fem faser: kendskab, planlægning, udførsel, 

kvalitetssikring og rapportering. Revisionsprocessen er ikke speciel for Cloud 

Computing, men Cloud Computing påvirker alle faser i processen. ISA 315 påpeger, at 

revisor skal opnå forståelse af virksomhedens reaktion på IT-relaterede risici. Dette 

betyder, at revisor skal opnå kendskab til virksomheden samt de implementerede 

kontroller. Herunder identifikation af mål, miljø og strategier samt forståelse for Cloud 

anvendelsen og vurdering af revisionsrisikoen. 

Ved planlægning af revisionen fastlægges scope ud fra en væsentlighedsbetragtning 

samt risikovurderingen. Udførslen indebærer vurdering af kontroller, interne såvel som 

hos leverandøren samt en walk-through heraf. Revisor kan vælge at anvende Cloud 

leverandørens ISAE 3402 erklæring, hvis en sådan er udarbejdet, for at få 

dokumentation for, at kontroller er implementeret og testet hos leverandøren. 

Compliance i forhold til gældende lovgivning samt gennemgang af de kontraktmæssige 

forhold, kan også være en del af udførslen af revision, hvis dette findes væsentligt i 

planlægningsfasen. Efter udførslen skal revisionen kvalitetssikres, hvorefter 

rapporteringen finder sted. 

Revisor bør i forbindelse med revision af en finansiel virksomhed, der anvender Cloud 

Computing, overveje, kontrollere og bevise en række elementer. Dette i forhold til de 

gældende rammer på området samt scope for revisionen. Følgende elementer anbefales 

revisor at tænke over i forbindelse med revisionen: 
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• Udvise nøjagtighed, hurtighed, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel 

adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu 

• Regulering/rammerne 

• Sikkerhed 

• Ledelsesmæssige overvejelser 

10 Perspektivering  

Afhandlingen ser på finansielle virksomheders anvendelse af Cloud Computing samt 

revisionen heraf og peger på udfordringer omkring rammer og regulering. 

 

Nyt for rammer for Cloud Computing er, at en ny ISO standard er på vej. Denne 

standard kommer til at hedde ISO 27017 Code of practice for information security 

controls based on ISO/IEC 27002 for Cloud services
68

. Standarden kommer til at 

fungere som en guide for informations sikkerheds elementerne ved Cloud Computing. 

Herunder Cloud specifikke informations sikkerhed kontroller, der skal fungere som et 

supplement til ISO 27002 samt ISO 27031 omkring Business Continuity.  

 

Standarden vil tilbyde ekstra råd omkring implementerede kontroller, udover dem der 

gives i ISO 27002. Derudover vil standarden kunne anvendes af både Cloud kunder 

samt Cloud udbydere, da der gives vejledning for begge parter. Standarden forventes 

publiceret i 2015. 

 

Ved implementering af denne standard, opstår mere gennemsigtighed omkring 

rammerne for Cloud Computing. Standarden vil også lukke et hul i ISO 27002, hvor 

informationssikkerheds aspekterne nævnes uden at nævne Cloud Computing.  

 

For finansielle virksomheder i Danmark vil anvendelsen af denne standard alene, ikke 

have den store betydning grundet reglerne i Persondataloven og Bogføringsloven. Dog 

vil ISO 27017 imødegå en lang række andre risici ved anvendelsen af Cloud 

Computing. 

For at imødegå risici omkring personfølsomme oplysninger i Public Clouds, er endnu 

en standard på vej. Denne kommer til at hedde ISO 27018 information technology – 

                                                 
68

 http://www.iso27001security.com/html/27017.html  

http://www.iso27001security.com/html/27017.html
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security techniques – code of practice of PII protection in public cloud acting as PII 

processors.
69

 PII star for personhenførbare information. 

 

Denne standard skal fungere som guide, rettet mod at sikre, at Cloud leverandøren 

tilbyder passende informations sikkerheds kontroller, for at beskytte personfølsomme 

oplysninger. Standarden fortolker ISO 27002:2013 i forhold til sikkerhed af persondata 

i Cloud. 

 

For finansielle virksomheder kommer dette til at skabe værdi i forhold til sikkerhed. Der 

vil højst sandsynligt ikke være sammenhæng mellem denne standard og 

Persondataloven samt Bogføringsloven. Dette skyldes, at standarden er af international 

karakter. Hvorvidt finansielle virksomheder i Danmark kommer til at have nemmere 

tilgang til Cloud Computing via denne standard er uvist, men rammerne bliver fælles og 

specifikke, hvilket er et stort skridt i den rigtige retning. 

 

For revisorer betyder de nye standarder, at der bliver defineret specifikke politikker, 

kontroller, checklister og procedurer tilhørende processen, der kan anvendes af revisorer 

til at vurdere og måle en Cloud leverandørs overensstemmelse. Standarderne vil 

sandsynligvis indeholde hovedelementerne fra denne afhandling og gøre 

revisionsprocessen mere gennemskuelig for revisorer.  

Yderligere forventes i Q4 2014, at ISO 17788 “Cloud Computing – overview and 

vocabulary” publiceret. 

Efter publiceringen af de nævnte standarder, kunne det være interessant at undersøge, 

hvordan disse påvirker finansielle virksomheders anvendelse af Cloud Computing, samt 

hvordan revisionen heraf påvirkes.  
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 http://www.iso27001security.com/html/27018.html  

http://www.iso27001security.com/html/27018.html
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