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هدفها،  دامنه و ساختار این گزارش
اســتفاده از ابزار تحلیلگری داده های حسابرسی1 صورتهای 
مالی در بازار حسابرســی جهانی از جمله بــازار بریتانیا، در حال 
افزایش است. هدف کلی شــورای گزارشگری مالی2 در این 
گــزارش، افزایش درک ما از مرحله ای اســت که مؤسســه های 
حسابرســی در تهیــه ابــزار در این حــوزه در آن قــرار دارند و 
همچنیــن، زمانهــای اســتفاده از این ابزار از ســوی گروه  های 
حسابرســی اســت. از آنجا که حوزه یادشــده در حال پیشرفت 
اســت، کانون توجه این گزارش آنست که چه چیزی عملکردی 
عالی داشته تا این  روش را بتوان با هدف ترویج بهبود پیوسته در 
زمینه  کیفیت حسابرســی، به اشتراک گذاشت. همچنین، از این 
اطالعات برای آگاهی بخشــی تدوین استانداردهای حسابرسی 
استفاده می کنیم و در ادامه، دانش و مهارتهای کارکنان بازرسی 

را در این حوزه پرورش می دهیم. 
این گزارش به وسیله گروه بررسی کیفی حسابرسی3 شورای 
گزارشگری مالی، ارائه شده است. ما استفاده از ابزار تحلیلگری 
داده های حسابرســی را در شــش مؤسســه  بزرگ حسابرســی 
بریتانیایی4 مرور کردیم. این مقاله استفاده از تحلیلگری داده های 
حسابرســی در حسابرسیهای این شش مؤسســه و چکیده ای از 

یافته ها و نمونه های بهروشهای مشاهده شده را شرح می دهد.
تمــام یافته ها براســاس مشــاهده های مــا از کار حسابرســی 
انجام شده، استخراج شده اند؛ مگر اینکه خالف آن تذکر داده شده 

 ترجمه: دکتر مهدی ناظمی اردکانی

کاربردابزارتحلیلگریدادهها
در

حسابرسیصورتهایمالی
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باشــد. نوزده مثال از تحلیلگری داده های  حسابرســی انجام شده 
به وسیله بازرسان حسابرسی متخصص در حوزه  فناوری اطالعات، 
براساس آرا انتخاب گردیده  اند تا ابزار و فنون تحلیلگری داده های 
حسابرسی مورد استفاده را پوشــش دهند. حسابرسیها مربوط به 

صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی 2015 بودند. 
شــانزده مثال براســاس بازرســی معمول 109حسابرســی 
استخراج شده اند. ســه حسابرسی دیگر به وسیله مؤسسه های 
حسابرسی معرفی شــده اند تا ابزار خاص تحلیلگری داده های  
حسابرسی مورد استفاده را ثابت کنند. افزون بر این، یافته های 
مرتبط شناسایی شــده به وســیله متخصصان حوزه های غیر از 
فناوری اطالعات طی بازرســیهای پیوســته  معمول را در این 

گزارش آورده ایم. 
کانون توجه گزارش ما بر کیفیت حسابرســی اســت. ثبت، 
ذخیره ســازی و پردازش داده های ســازمان باعث می شود که 
مؤسسه های حسابرسی با مشــکلهایی در رابطه با محرمانگی 
و امنیــت داده ها به ترتیبی که در بخــش »امنیت و محرمانگی 
داده ها« مقرر شــده است، روبه رو شــوند. با وجود این،  چنین 

مسائلی خارج از دامنه  این گزارش هستند.

تاریخچه  مختصری از تحلیلگری داده های حسابرسی
ما تصمیم گرفتیم از تعریف تحلیلگری داده  هایی استفاده کنیم 
کــه کارگروه تحلیلگری داده ها5  در هیئت اســتانداردهای 
بین المللی حسابرســی و اطمینان بخشی6 در درخواست 
نتیجه،  پذیرفــت. در  تاریــخ ســپتامبر2016،  به  اطالعات7 
این تعریف به طــور عمده مبتنی بر تعریفی اســت که در کتاب 
منتشرشده به وسیله جامعه حســابداران رسمی امریکا8 با 
عنوان تحلیلگری حسابرســی و حسابرسی مستمر رو به 

آینده9؛ استفاده شده است. 
تعریف تحلیلگری داده های حسابرسی

هنگامی که از تحلیلگری داده  ها برای کسب شواهد حسابرسی در 
حسابرسی صورتهای مالی استفاده می شود، تعریف آن عبارتست 
از: »علم و هنر کشــف و تحلیلگری الگوها، انحرافها و تناقضها 
و اســتخراج اطالعات مفیــد در داده های زیربنایــی یا مرتبط با 
موضوع اصلی حسابرســی به وســیله تحلیلگری، الگوپردازی و 

مصورسازی با هدف برنامه ریزی و انجام حسابرسی.« 

از زمانــی که شــرکتها برای اولین بار نظامهای حســابداری 
خود را رایانه ای کرده اند، حسابرســها برای تحلیلگری داده ها 
در انجام حسابرسی از رایانه استفاده می کنند. چنین روشهایی 
که فنون حسابرســی به کمک کامپیوتر10 نامیده می شوند، 
به طور معمول برای تحلیلگری مجموعه های داده   و به منظور 
شناسایی داده هایی استفاده می شــدند که با ویژگیهای خاصی 
برای آزمون بیشــتر از سوی گروه حسابرســی، مطابق بودند. 
گرایش فنون حسابرســی بــه کمک رایانه این بــود که به طور 
مشخص، ویژه  ســازمانی که مورد حسابرسی قرار می گرفت، 
تنظیم  شده و مســتلزم صرف زمان درخور  توجهی بود و بدین 
ترتیب، به طور گسترده ای در حسابرسی تمامی شرکتها استفاده 

نمی شدند. 
ســابقه  تدوین ابزار استاندارد برای استفاده  عمومی به وسیله 
گروه  های حسابرســی را می توان تا اوایل سال 2005 به دنبال 
معرفی الزام خاص برای آزمون تناســب ثبتهای دفتر روزنامه 
به عنوان بخشــی از مسئولیتهای حســابرس در رابطه با تقلب 
شــماره 204(، مرتبط  )استاندارد بین المللی حسابرسی11 
دانست. ابزار استانداردی به مؤسسه ها عرضه شد تا حسابرسی 
دفاتر روزنامه را مطابق با استاندارد بین المللی حسابرسی شماره 
204 با پشــتیبانی تخصصی، به منظور کمک به ثبت داده ها و 

بارگیری آنها در چنین ابزاری، تسهیل کند. 
تــداوم پیشــرفتهای فناورانه، بدین معناســت کــه در حال 
حاضــر ثبت، انتقال، ذخیره ســازی و تحلیلگری کل مجموعه  
داده ها برای حســابرس راحت تر از ســابق است )هرچند بدون 
مشــکل نیســت( و امــکان بررســی صددرصــد معامله های 
درون یک جامعــه را فراهم می کند. گروه های حسابرســی به 
تدوین تحلیلگری داده های حسابرســی سفارشــی در رابطه با 
موضوعهای حسابرســی خاص، ادامه می دهند. با وجود این، 
یک و یژگــی کلیدی، افزایش فعلی در   اســتفاده از تحلیلگری 
داده های حسابرســی، ظهور ابزار و فنون استاندارد تحلیلگری 
داده های حسابرســی  اســت که به وســیله کارکنان کدنویسی 
و آزمون و با پشــتیبانی مرکزی، مســتقر شــده اند. این بدان 
معناســت که اســتفاده از تحلیلگــری داده های حسابرســی، 

کارامدتر، باثبات تر و درخور اتکاتر می شود.
بســیاری از ایــن ابــزار اســتاندارد تحلیلگــری داده هــای 
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حسابرسی، روشهای مصورســازی داده ها را به کار می گیرند. 
این ابزار تحلیلگری با قــرار دادن داده ها در زمینه ای بصری، 
بینشــهایی را فراهم می کنند. در این رابطه، ممکن اســت از 
نمودارها، نقشــه ها و نگاره های اطالعاتی اســتفاده شــوند. 
بدین ترتیــب، امکان شناســایی آســان تر الگوها، گرایشــها، 
همبســتگیها و داده های خارج از محــدوده به وجود می آید که 
ممکن بــود در داده های متن محور، مورد توجه واقع نشــوند. 
افزون بر کمک به حســابرس برای انجام تحلیلگری داده های 
حسابرسی، فنون مصورسازی ممکن است در انتقال بینشهای 
حاصــل از کار تحلیلگــری داده هــای حسابرســی بــه کمیته 

حسابرسی نیز مفید باشند. 
برخی از موفق ترین ابزار تحلیلگری داده های حسابرسی که 
در سطح گسترده ای استفاده می شوند، به عنوان فنون حسابرسی 
به کمک کامپیوتر سفارشــی برای اســتفاده در حسابرســیهای 
انفرادی، آغاز شــدند. بعدها این ابزار توســعه  بیشتری یافته و 

برای کاربرد وسیع تر به حالت استاندارد درآمدند. 
مؤسسه ها به ما اطالع داده اند که معرفی مناقصه اجباری12 
در بریتانیا، انگیزه دیگری برای تسریع توسعه ابزار تحلیلگری 
داده های حسابرســی بوده؛ چرا که استفاده از آنها عامل تمایز 

کلیدی قلمداد شده است.
مؤسســه ها در رابطه بــا انجام اولین تحلیلگــری داده های 
حسابرسی، راهبردهای مختلفی دارند؛ برخی به دقت بر اتخاذ 
مجموعه  ای از ابزار محدود تمرکز می کنند و برخی دیگر، گروه 
وســیع تری از ابزار را به کار می برند. در محدوده  بازار، شــاهد 
اجرای تحلیلگری داده های حسابرسی هستیم؛ به گونه ای که:

• تمــام معامله ها را در یک جامعــه تحلیلگری الیه  بندی و در 
نهایــت، داده های خارج از محدوده را برای بررســی بیشــتر، 

مشخص می کند؛
• محاســبه های مربــوط به صورتهــای مالی را دوبــاره انجام 

می دهد؛
• معامله ها را به ترتیبی که از چرخه  پردازش می گذرند، تطبیق 

می دهد؛
• به آزمون تفکیک وظایف کمک می کند؛

• داده های ســازمان را با داده های کسب شده از خارج سازمان، 
مقایسه می کند؛ و

• داده ها را دســتکاری می کند تا تأثیر پیش فرضهای مختلف را 
ارزیابی کند.

می دانیم که برخی از مؤسســه ها به فکــر فنون تحلیلگری 
داده ها ی حسابرســی دیگری هســتند؛ اما تــا آنجا که اطالع 
داریم، این فنون برای اســتفاده در حسابرســیهای صورتهای 
مالی مدون نشده یا به کار گرفته نشده اند و عبارتند از نظارت بر 
کنترل پیوســته، مقایسه داده ها بین صاحبکاران حسابرسی در 

سطح معامله ها و تحلیل داده های بدون ساختار. 

تحلیلگری داده های حسابرسی چگونه می تواند به 
کیفیت حسابرسی کمک کند

از کیفیــت حسابرســی در تمام مؤسســه ها به عنــوان محرک 
انجام تحلیلگری داده های حسابرســی، نام برده شــده است. 
تحلیلگــری داده های حسابرســی کــه ما در عمل شــاهد آن 
هســتیم، امکانی بــرای بهبود کیفیت حسابرســی به راه های 

گوناگون دارد؛ از جمله:
• موجب درک بهتر سازمان از سوی حسابرس می شود؛

• به وســیله طبقه بنــدی جامعه هــای بــزرگ، کانــون آزمون 
حسابرسی را بر حوزه هایی متمرکز می کند که باالترین ریسک 

را به همراه دارد؛ 
• به اِعمال تردید حرفه ای یاری می رساند؛

• یکنواختی و نظارت مرکزی را در حسابرسیهای گروهی بهبود 
می دهد؛

• امــکان انجام آزمون را در مجموعه هــای داده های  بزرگ یا 
پیچیده که رویکرد دســتی توجیه پذیر نیست، برای حسابرس 

فراهم می کند؛ 
• کارایی حسابرسی را بهبود می دهد؛

• نمونه های تقلب را شناسایی می کند؛ و
• برقراری ارتباط با کمیته های حسابرسی را بهبود می دهد.

خالصه یافته ها
خالصه یافته ها در جدول1 ارائه شده است.

بهروشهای مشاهده شده
ما شاهد  بهروشهای متعددی در یک یا چند مؤسسه  بودیم که 
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ممکن است در استفاده  کارامد از روشهای تحلیلگری داده های 
حسابرســی در حسابرسیها، سهم داشته باشــد. این بهروشها 

عبارتند از:
• تمرکز بر اســتفاده از ابزار مشــخص، به کارکنان حسابرسی 
امکان می دهد تا تجربه و اعتماد به نفس در زمینه  اســتفاده از 

آن به دست بیاورند؛
• تعیین روشن جایگاه استفاده از روشهای تحلیلگری داده های 

حسابرسی در محدوده  روش شناختی حسابرسی مؤسسه؛
• آزمــون یا اســتفاده آزمایشــی از ابزار تحلیلگــری داده های 

حسابرسی در حسابرسی میاندوره ای و به ویژه در سال اول؛ 
• اســتفاده از کارکنان متخصص و برنامه های اســتاندارد برای 
دست یافتن به داده ها و ذخیره سازی ابزار تحلیلگری داده های 
حسابرســی، ضمــن تعیین صریــح وظایف و مســؤلیتها بین 

کارکنان متخصص تحلیلگری و گروه حسابرسی اصلی؛

جدول 1- تاریخچه و محتوای چارچوب مفهومی

خالصه یافته ها موضوع

استفاده از تحلیلگری داده ها در حسابرسی به اندازه ای 
که بازار ممکن است انتظار داشته باشد، شایع نیست.

مؤسســه ها و گروه  های حسابرسی احســاس می کنند برای ترویج استفاده از فنون تحلیلگری داده های حسابرسی در حسابرسیها 
به منظور براورده ســاختن انتظارهای کمیته حسابرســی، برای دستیابی به بهره وری و برای برد در میدان رقابت پیشنهاد قیمت، 
تحت فشــار هستند. نتیجه  چنین وضعیتی ممکن است منجر به مسابقه در توسعه تحلیلگری داده های حسابرسی  و تأکید بیش 

از حد بر آن شود. 

کیفیت حسابرســی را می توان با استفاده از تحلیلگری 

داده ها بهبود بخشید. 
اســتفاده  بامالحظه از فنون تحلیلگری داده های حسابرسی، ممکن است شــواهد حسابرسی را فراهم کند که تمرکز بیشتری بر 

ریسکهای حسابرسی داشته باشند و بینشهای مفیدی برای مدیریت سازمان و کمیته حسابرسی، فراهم آورد.

پشــتیبانی از اولین کاربرد ابزار اســتاندارد تحلیلگری 

داده های حسابرسی. 

هرگاه مؤسسه ها فعالیتهای خود را بر پشتیبانی از تعداد اندکی از ابزار تحلیلگری داده های حسابرسی متمرکز کنند، استفاده از این 
ابزار موفقیت آمیزتر اســت و گروه های حسابرسی بیشتر از این ابزار استفاده می کنند. حسابرسها اعتماد به نفس بیشتری به دست 
می آورند و به  احتمال قوی تر دوباره در ســالهای بعدی و در حسابرســیهای دیگر، دوباره از همان ابزار اســتفاده می کنند. وقتی 

گروه های حسابرســی می توانند از میان ابزار گوناگون تحلیلگری داده های حسابرسی  به انتخاب بپردازند، استفاده از این ابزار در 
حسابرسیها کاهش می یابد. 

پشــتیبانی تخصصی اختصاصی از ثبت داده ها برای 
اســتفاده در ابــزار تحلیلگری داده های حسابرســی، 

کاربرد مؤثر این ابزار را افزایش می دهد. 

هرگاه گروه های حسابرســی بتوانند به شــکلی کارامد داده های ســازمان را به دســت آورند، بیشــتر تشویق می شــوند تا از ابزار 
تحلیلگری داده های حسابرســی اســتفاده کنند و کاربرد موفقیت آمیز این ابزار در حسابرسیها بهبود می یابد. این کار با استفاده از 

منابع تخصصی تسهیل می شود.

استفاده  مناسب از فنون استاندارد تحلیلگری داده های 
حسابرسی در حسابرسیها. 

الزم اســت گروه های حسابرســی درک روشنی از هدف روشــهای تحلیلگری داده های حسابرسی در محدوده  روش حسابرسی 
داشته باشند تا اطمینان پیدا کنند که شواهد حسابرسی کافی و مناسبی به دست آورده اند.

اثبات تحلیلگری داده های حسابرسی با شواهد.
حســابرس مجرب باید بتواند ماهیت، زمان بندی و دامنه روشــهای حسابرســی انجام شــده را درک کند؛ از جمله زمانی که ابزار 

تحلیلگری داده های حسابرسی استفاده می شود. ما شاهد نمونه های متعددی بودیم که چنین شواهدی ناکافی بود. 

رویکرد تنظیم کننــدگان مقررات حسابرســی به ابزار 
استاندارد تحلیلگری داده های حسابرسی. 

الزم است تنظیم کنندگان مقررات حسابرسی این موضوع را مد نظر داشته باشند که چگونه یکپارچگی ابزار تحلیلگری داده های 
حسابرســی مورد استفاده به وسیله گروه های حسابرســی را ارزیابی می کنند و به ویژه آیا این ابزار کارکردی را که برای آنها در نظر 

گرفته شده است، دارند یا خیر.

جهانی سازی ابزار تحلیلگری داده های حسابرسی.

هرگاه ابزار تحلیلگری داده های حسابرســی در ســطح جهانی اســتفاده شــوند، گروه ها می توانند توصیه کنند که ابزار مشخصی 
اســتفاده شوند. هرگاه سازمانها از سامانه  های جهانی اســتفاده کنند، می توان از ابزار تحلیلگری داده های حسابرسی برای انجام 
آزمون به صورت متمرکز اســتفاده کرد. بدین ترتیب، بهره وری و نظارت مرکزی بهبود می یابد؛ اما دشواریهای دیگری از لحاظ 

ارائه  شواهد برای حسابرسان شرکتهای وابسته، پیش می آید.
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• اجــرای متمرکــز تحلیلگــری داده هــای حسابرســی برای 
حسابرسیهای گروهی )بسته به الزامهای مستندات شرکتهای 

وابسته(؛ و
• مستندســازی صریح ابزار تحلیلگری داده های حسابرســی 
با اســتفاده از نمودار به صورت مقتضــی برای کمک به درک و 

اجرای پس از آن.

برنامه های مؤسسه ها برای توسعه استفاده از ابزار 
تحلیلگری داده های حسابرسی و مراحل بعدی

تمام مؤسســه ها همچنان دامنه  اســتفاده از ابــزار تحلیلگری 
داده های حسابرسی را در حسابرسیهای خود گسترش می دهند 
و باید یافته ها و بهروشهایی را که به آنها اشاره کرده ایم، بازتاب 
دهند. رئوس برنامه های مؤسسه ها برای تحلیلگری داده های 
حسابرسی، در گزارشهای شفافیت شرکتها افشا شده و در مرکز 

اطالع رسانی اینترنتی هر مؤسسه در دسترس است.
ما به عنــوان یکی از اعضای کارگروه کیفیت حسابرســی 
جهانی13 فدراســیون بین المللی مراجــع مقرراتگذاری 
حسابرسی مستقل14، استفاده از ابزار تحلیلگری داده ها را با 
نمایندگان شش مؤسسه  بزرگ حسابرسی در سطح جهانی و در 
رابطه با وضعیت فعلی تحلیلگری داده های حسابرسی، بررسی 
کرده ایم. تا به حال، ابزار توســعه یافته به وســیله مؤسسه های 
جهانی، به طور عمده بر روشــهای ارزیابی ریســک، از طریق 
تحلیل جامعه داده ها برای مشــخص ســاختن اقالمی که باید 
آزمون شــوند، متمرکــز بوده اند. چنین ابزاری، بــا آن چه در 

بازبینی موضوعی در عمل شاهد بوده ایم، سازگاری دارد. 
ما با ارائه گزارش ســاالنه پیشــرفتهای  حسابرســی15 
به نظــارت و ارائه گزارش درباره  اســتفاده  مؤسســه ها از ابزار 
تحلیلگری داده های حسابرســی ادامــه خواهیم داد. برنامه ما 
مرور موضوعی پیوســته در سه ســال آینده برای ارائه  گزارش 
درباره  پیشرفت مؤسسه ها در زمینه  استفاده از ابزار تحلیلگری 

داده های حسابرسی در جریان حسابرسی است.

تدوین کنندگان استاندارد و تأثیر مراجع مقرراتگذار 
حسابرسی

از هر مؤسسه  درخواست کردیم تا نگرانیهایی را که در رابطه با 
استانداردهای حسابرسی دارند و اینکه چگونه ممکن است آنها 
را برای اســتفاده از ابزار تحلیلگری داده های حسابرسی به کار 
برد، با مــا در میان بگذارند. هیئت اســتانداردهای بین المللی 
حسابرســی و اطمینان بخشــی در نظــر دارد از تحلیلگــری 
داده های حسابرســی در حسابرســیها اســتفاده کند. کارگروه 
تحلیلگری داده ها، زیرمجموعه این هیئت، به تازگی مقاله ای 
با عنوان »کاوش در رشد کاربرد فناوری در حسابرسی با تمرکز 
بر تحلیلگری داده ها« به همراه درخواست راهکارها در مورد آن 
را منتشر کرده است که به نظر می رسد نگرانیهای مؤسسه ها را 
به رســمیت می شناســد. این نگرانیها عبارتند از _ اما محدود 
نیســتند به _ لــزوم تطبیق روشــهای تحلیلگــری داده های 
حسابرسی با قالب اســتانداردهای حسابرسی ارزیابی ریسک، 
آزمونهای کنترل ، روشــهای تحلیل محتوا و آزمون جزئیات و 
اینکه اگر کل جامعه سنجیده شده است، هر استثنا تا چه اندازه 

ما استفاده از

 ابزار تحلیلگری داده های حسابرسی را

در شش مؤسسه بزرگ حسابرسی 

بریتانیایی

مرور کردیم

این مقاله 

استفاده از تحلیلگری داده های حسابرسی 

در

حسابرسیهای این شش مؤسسه و

چکیده ای از 

یافته ها و نمونه های

 بهروشهای مشاهده شده را شرح می دهد
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باید مورد بررسی قرار گیرد. چون کارگروه تحلیلگری داده های 
هیئت اســتانداردهای بین  المللی حسابرسی و اطمینان بخشی 
این نگرانیها را به طور مســتقیم بررســی می کند، مؤسسه ها را 
ترغیب می کنیم که به این مقاله  هیئت استانداردهای بین المللی 

حسابرسی و اطمینان بخشی، پاسخ دهند. 
با در نظر گرفتن رویکرد جهانی مؤسســه های بزرگ برای 
توسعه، به کارگیری و ایجاد شرایط اجرای تحلیلگری داده های 
حسابرســی، به نظر ما یــک رویکرد بین المللــی یکنواخت 
نســبت به هر گونه تغییر آینده در استانداردهای حسابرسی، 
اهمیت دارد. ما پاســخ خود را به مقاله  هیئت استانداردهای 
بین المللی حسابرســی و اطمینان بخشی ارائه خواهیم داد که 
در مرکز اطالع رســانی اینترنتی شــورای گزارشگری مالی، 
منتشــر خواهد شــد؛ از اینرو، در گزارش حاضر بیش از این 
به این حوزه نخواهیــم پرداخت. ما به برقراری ارتباط کاری 
تنگاتنــگ با هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابرســی و 
اطمینان بخشــی و دیگر مراجع مقرراتگذار و حرفه ای، ادامه 

خواهیم داد.
افزون بر کار هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابرســی و 
اطمینان بخشی، ما به دیگر مقاله ها و گزارشهای مرتبط در این 

حوزه توجه داشته ایم. 

امنیت و محرمانگی داده ها
دریافت، ذخیره ســازی و پــردازش داده های واحــد تجاری، 
موجب می شود مؤسسه های حسابرسی با مشکلهایی در رابطه 
با امنیت داده ها و حفاظت از داده ها، به ویژه برای حسابرسیهای 

گروه های بین المللی، روبه رو شوند. 
دســتورعمل حسابرســی اتحادیه اروپا به ترتیبــی که در بند 
46د-1 (46D-1) رهنمــود اجرای اســتاندارد بین المللی 
کنترل کیفیت161 تجســم یافته اســت، مقرر می دارد که الزم 
اســت مؤسســه ها خط مشــی ها و آئین نامه هایی وضع کنند تا 
“اطمینان به دســت آورند که مؤسســه از الزامهــای حقوقی و 
قانونــی مرتبط با محرمانگی اطالعــات دریافتی، در روند کار 
حسابرســی پیروی می کند.” الزم اســت واحدهــای تجاری 
اطمینان داشــته باشند که داده های آنها به صورتی ایمن، حفظ 
و پردازش خواهد شد تا بتوانند تعهدهای حقوقی و قانونی خود 

را در زمینه  قــراردادن داده ها در اختیار حسابرســان، به انجام 
برسانند. بنابراین، اجرای خط مشی ها و آیین نامه های مناسب 
در رابطه با امنیت داده ها، بخشی ضروری از به کارگیری کارامد 
فنون تحلیلگری داده های حسابرســی است. افزون بر این، در 
صورتی که تخلف امنیتی روی دهد، حســن شــهرت مؤسسه 
حسابرســی به خطر می افتد. ما اطالع داریم که مؤسســه ها در 
حال بررســی و پاسخگویی به مشــکلهای این حوزه هستند و 
قصد داریم بر انجام این کارها نظارت داشــته باشیم؛ اما چنین 

مسائلی خارج از دامنه  گزارش حاضر است.

پانوشتها:
1- Audit Data Analytics (ADA)
2- Financial Reporting Council (FRC)
3- Audit Quality Review (AQR)

 ،(Deloitte LLP) شرکت دیلویت ،(BDO LLP) 4- مؤسسه بی دی او
 ،(Grant Thornton LLP) گرانت تورنتون بریتانیایی ،(E&Y LLP)ارنســت و یانگ
شرکت حسابرسی کی پی ام جی (KPMG LLP) و شرکت حسابرسی کی پی ام جی و پرایس واترهاوس کوپرز 

.(PricewaterhouseCoopers LLP)
5- Data Analytics Working Group (DAWG)
6- International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB)
7- Request for Input
8- American Institute of Certified Public Accountants 
(AICPA)
9- Audit Analytics and Continuous Audit, Looking 
Toward the Future
10- Computer-Assisted Audit Techniques (CAAT)
11- International Standard on Auditing (ISA)
12- Mandatory Retendering
13- Global Audit Quality (GAQ)
14- International Federation of Independent Audit Regu-
lators (IFIAR)
15- Developments in Audit
16- Implementing the International Standard on Quality 
Control 1 (ISQC1)
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