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مقدمه
حسابرســی آینده به حسابرســی ســنتی که امروزه مدیران 
ارشــد مالی1 به پذیرش آن خــو گرفته اند، شــباهت چندانی 
نخواهد داشــت. در حقیقت،  با توجه به تکامل فناوری و ابزار 
تحلیل2،روش سازمانها برای انجام حسابرسی در طول 5 تا 10 
سال آینده، تغییرهای بیشتری را شاهد خواهد بود. همچنان که 
جهان در مسیر نوآوری گام برمی دارد، حسابرسی آینده هم باید 
تکامل بیابد و در این میان، نقش مدیران ارشــد مالی به دســت 

آوردن بیشترین بهره وری از تجربه حسابرسی است.
ابزار تحلیــل داده ها، فناوری جدید و دسترســی به اطالعات 
دقیق و جزءبه جزء درباره صنعت، همگی در کنار هم به حسابرسان 
کمک خواهند کرد تا مؤسسه تجاری مورد حسابرسی را بهتر درک 
کرده، ریسکها و مســائل مبتالبه آن را شناســایی و رهیافتهای 
بیشــتری ارائه کننــد. افزون بر ایــن، توانایی بازبینــی و تحلیل 
مجموعه کامل داده ها، به جای اســتفاده از فنون نمونه گیری، به 

افزایش اعتماد به حرفه حسابرسی منجر خواهد شد.
حسابرســانی که بتواننــد با موفقیت فنونی را بــه کار گیرند که 
ابزار تحلیل  داده ها را در روش حسابرســی فعلی ادغام می کند، 

به سرعت به عنوان مؤسسه حسابرسی پیشگام پذیرفته خواهند 
شد. در آینده، مدیران ارشد مالی این امکان را خواهند داشت تا 
به رویکردی جامع تر به منظور شناسایی مسائل تکیه کنند که به 
آنها اجازه خواهد داد چشم اندازهای آینده نگرانه بهتری را پیش 

روی مدیرعامل3 و اعضای هیئت مدیره ترسیم کنند.
اثر داده های عظیم بر حسابرسی

تحلیلگران براورد می کنند کــه 90 درصد داده های جهان در دو 
ســال گذشته ایجاد شــده اســت. این فراوانی داده یا به  عبارت  
دیگر، ســیل خروشــان داده ها در آینده نیز همچنان به صورت 
تصاعدی گســترش خواهد یافت. بدون شک، حسابرسی سنتی 
نیز باید تکامل یابد تا بتواند خود را با انفجار سریعی که در حجم 

داده ها روی می دهد، وفق دهد.
رویکرد پایه و محوری در قبال حسابرسی، دراساس یکسان 
باقی خواهد ماند. حسابرســان سالهاست که در حسابرسی خود 
از ابزار تحلیل داده ها اســتفاده می کنند؛ اما روند ســریع کاهش 
هزینه فناوریهای مربوط به ذخیره ســازی و پردازش اطالعات 
موجب شده است که تحلیل داده ها به لحاظ تجاری و در مقیاس 

و گستره ای باورنکردنی، امکان پذیر باشد.

آینده حسابرسی

استفاده از ابزار تحلیل پیشرفته 

ترجمه: امیرهادی معنوی مقدم 	
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افزون بر ایــن، مقررات گــذاران همچنان بر ضــرورت تمرکز 
مداوم بر کیفیت کار حسابرســی و شــواهد حسابرســی و استفاده 
گسترده تر از تردید حرفه ای در فرایند حسابرسی، تأکید می کنند. 
زیر ســئوال بردن روشــهای موجود، از قبیل اتکا به نمونه گیری 
و جستجوی روشــهای جدید برای نهادینه  کردن ابزار تحلیل در 
بافت حسابرسیها، یکی از واکنشهایی است که در این باب مطرح  
شده است. بدین منظور، حسابرسی آینده شامل بررسی داده های 
بیشــتر و به کارگیری ابزار تحلیل داده های »مرتبط با حسابرسی« 

خواهد بود که می تواند به بهبود کیفیت حسابرسی منجر شود.
زمانی که حسابرســان ابــزار تحلیل را به ایــن روش نهادینه 
کردند، خواهند توانست مجموعه داده های مالی بسیار بزرگتری 
را بررســی کنند و این خود باعث خواهد شد که مشکالت را بهتر 
شناسایی و روندها را درست تر تحلیل کرده و درنتیجه دیدگاه های 
ژرف تری درباره روندها بیابند. این دیدگاه ارتقا یافته، آنها را یاری 

خواهد کرد که تصمیمهای درست تری بگیرند.
مدیران ارشد مالی با توجه به این قابلیتهای رو به تکامل، باید 
انتظار داشته باشند که حسابرسان شان از ابزار تحلیل و فناوریهای 
جدید بهره گیرند که این خود می تواند منجر به بهبود گفتمان آنان 

با مدیران ارشد شود و بینشهای ژرفتری را فراهم آورد.
نقش فناوری

پیشــرفتهای حوزه فناوری بر روشــی که حسابرسان برای انجام 
حسابرســی بــه کار می گیرند، تأثیــر می گــذارد. درحالی که هم 
مؤسســه های تجاری و هم حسابرسان به ارزش واالی استفاده 
از حجم بــاالی داده ها در کمک به اجرای روشــهای پیچیده تر 
و ماهرانه تر حسابرســی واقف هســتند، ابزار تحلیــل داده ها- یا 
تحلیلگــری داده هــا- نقــش عمده ای در روشــی که در بیشــتر 

حسابرسی ها به کار گرفته می شود، ندارد.
امروزه پیشرفت فناوری این امکان را برای حسابرسان فراهم 
آورده اســت که بتوانند ابزار تحلیل را بهتر و آســان تر در شــیوه 
حسابرســی خود بگنجانند تــا در آینده به بخشــی جدایی ناپذیر 
از فرایند حسابرســی تبدیل  شــده و بــا دگرگون ســازی فرایند 

حسابرسی، امکان تحلیل بهتر را فراهم می سازد.
در آینــده، مهم ترین عوامــل موفقیت در هر کار حسابرســی 
زمانی محقق خواهد شد که مؤسسه های حسابرسی بتوانند فنون 
بازیابی داده ها و تحلیل مجموعه های بزرگ  داده را در مقیاســی 

گســترده پیاده ســازی کنند تا به بینشــهای عمیقتری برسند که 
چشم اندازهای جدیدی را پیش رویشان قرار می دهد.

گذار از حسابرسی سنتی به حسابرسی آینده، یک شبه اتفاق نخواهد 
افتاد. حسابرســان و مؤسســه های حسابرســی به زمان نیاز دارند تا از 
رویکردهای سنتی عبور کنند و حسابرسی جامع تری را به وجود آورند که 

حوزه هایی مانند تقلب و ریسک مالی و رعایت الزامها را پوشش دهد.
آنچه از کار حسابرسی انتظار می رود

اگرچــه پیاده ســازی کامل حسابرســی آینده زمــان می برد، اما 
مؤسســه های حسابرسی باید فراتر از زمان خود حرکت و از فنون 
نوآورانــه ای اســتفاده کنند که به آنها امکان دهــد ابزار تحلیل را 
در فرایندهای حسابرسی شــان بگنجانند. برخــی افراد معتقدند 
که مدیران ارشــد مالی همچنان که برای حسابرسی آینده آماده 
می شوند، باید به دنبال مؤسسه های حسابرسی باشند که فناوری 
نوین و ابزار تحلیل را در روشهای حسابرسی خود ادغام می کنند.
حسابرســانی که این کار را با موفقیت انجام می دهند، به مدیران 
ارشد مالی و گروه  هایشان کمک خواهند کرد تا مشکالت جاری و یا 
نوپدید را به موقع شناسایی کرده و اختاللها را پیش از وقوع یا پیش 

از آن که به مشکالت بزرگ تری تبدیل شوند، حل وفصل کنند.
حسابرسان، با اســتفاده از ابزار تحلیل، می توانند روندها را در 

حوزه هایی مانند موارد زیر تحلیل کنند:
•  تقلبهای احتمالی،

•  اشتباه های معامالتی،
•  موارد خالف قاعده در داده ها، و

•  اختالل در ابزار کنترلی یا ابزار کنترلی ناکارامد.
مدیران ارشد مالی نیز اگر به دنبال آن هستند که بیشترین بهره 
را از حسابرسی آینده ببرند، باید دیدگاه خود نسبت به حسابرسی 
را تغییر دهند و چشــم انداز جدیدی را به روی خود بگشایند. این 
کار با انتخاب حسابرسانی آغاز خواهد شد که دانش و توانایی آن 
را دارنــد که ابزار تحلیل را به گونه ای در رویکرد خود ادغام کنند تا 
باعث افزایش درکشــان از واحد تجاری در دست حسابرسی شود 
و به آنها امکان دهد که فرایند حسابرسی آینده نگرانه تری را به کار 

گیرند که بر پیش بینی ریسکهای آینده متمرکز است.
دگرگون سازی حرفه حسابرسی

علم تجزیه وتحلیل، حســابداری و حسابرسی را دگرگون خواهد 
کرد. حسابرسانی که این علم را با موفقیت در رویکرد خود ادغام 
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می کنند، قادر خواهند بود چشــم اندازهای بهتری ترسیم کنند، 
بینشــهای کســب وکار غنی تری مطرح ســازند و از معامله ها و 
حوزه های ریســک، درک عمیق تری پیدا کنند و چشم اندازهای 

آینده نگرانه تری را پیش روی مدیران ارشد مالی قرار دهند.

ابزار تحلیل و حسابرسی
در شــرایط به ســرعت در حال تحول کنونی، توانایی بهره گیری 
و اســتفاده کامــل از حجم عظیــم داده ها، به همــراه داده های 
معامالتی سنتی، فرصتهای جدیدی را برای مدیران ارشد مالی 
فراهم می آورد تا ریسک را ارزیابی کرده و بر بینش خود بیفزایند.
ابزار تحلیل باعث خواهد شد در طول فرایند حسابرسی، به روزرسانی ها 
بدون درنــگ انجام شــود کــه در نتیجه آن مدیران ارشــد مالــی در قبال 
کســب وکار و ریسک، بینش بسیار قوی تر و مناسبتری به دست می آورند و 

عملیات تجاری و رویه های کسب وکارشان شفاف تر می شود.
افزون بر این، در کشــورهایی که تغییر دوره ای مؤسســه های 
حسابرســی الزامی اســت، ابزار تحلیل به ویژه در حسابرســی 
نخســتین که از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، به حسابرس 

کمک خواهد کرد تا کسب وکار صاحب کار را سریع تر درک کند.
به طور خاص، ابزار تحلیل داده ها:

•  به حسابرسان کمک می کند تا به مقادیر عظیمی از داده ها دسترسی 
داشته و آن را تحلیل و تفسیر کنند؛ و نتایج حسابرسی قوی و مبتنی 

بر واقعیت و حسابرسیهای باکیفیت تری فراهم می آورد،
•  اعتماد مدیران ارشــد مالــی به اعداد و ارقام گزارش شــده را 

افزایش می دهد، و
•  از روشــهای نوآورانــه ای که به رویه های حسابرســی بهتر و 

جامع تری منجر می شود، پشتیبانی می کند.
تحلیــل کل داده ها به حسابرســان و مدیران ارشــد مالی کمک 
خواهد کرد تا نتایج حسابرسِی به هنگام تر و دقیق تری داشته باشند و 
حوزه های مستعد تقلب و ریسک تجاری را سریع تر شناسایی کنند.

در شرایطی که شــاهد تقاضای روزافزون بازار و مقررات گذار ان 
بــرای افزایش کیفیت و شــفافیت حسابرســی هســتیم و عواقب 
 رعایت نکردن چنین مواردی روزبه روز بیشتر می شود، حسابرسانی 
که با موفقیت ابزار تحلیل را به عنوان بخشــی از حسابرسی آینده 
به کار می گیرنــد، در کمک به صاحب کاران خــود به منظور ایفای 

مسئولیت هایشان، در جایگاه بسیار بهتری خواهند بود.

حسابرسان و مدیران ارشد مالی که از حسابرسی آینده و توان 
آن برای دگرگون کردن کل فرایند حسابرسی استقبال می کنند، 
گام بزرگی در راســتای کمک به مؤسســه های متبوعشان برای 

اتخاذ راهبردهای تجاری انعطاف پذیرتر، برمی دارند.
دگرگون سازی حسابرسی محصوالت مصرفی

بخش محصــوالت مصرفی4 یکــی از حوزه هایی اســت که 
ممکن اســت در صورت اســتفاده از ابزار تحلیل در حسابرسی، 
بســیار منتفع شــود. شــرکتهای این بخش همواره با مســائلی 
مانند درامد، موجودی و تأمین کنندگان مختلف دســت به گریبان 
هستند و به طور پیوسته داده های به روزی تولید می کنند که برای 
اتخاذ تصمیمهای بهتر، قابل استفاده هستند.حسابرسی آینده و 
اســتفاده از تجزیه وتحلیل و داده های عظیم در حسابرسی برای 
شــرکتهایی که در بخش محصوالت مصرفی فعالیت می کنند-

جایی که امکان شناسایی ســریع استثناها و موارد خالف قاعده 
یا مقایسه بین بخشــهای مختلف ممکن است تأثیر شگفتی بر 

کسب و کار داشته باشد-  بسیار سودمند خواهد بود.

آینده حسابرسی و محصوالت مصرفی
نگاهی بــه آینده حسابرســی، به بخش محصــوالت مصرفی 

امکان می دهد که محصوالت خود را کاراتر به بازار برسانند. 
برای مثال، شــرکتهای عرضه کننده محصــوالت مصرفی، 
به طور خاص نگران حفظ شــهرت نام تجاری خود هســتند. با 
توجه به استفاده گســترده از رسانه های اجتماعی، نقض امنیت 
سایبری یا ازدســت رفتن اعتبار محصول، ممکن است در چند 

ساعت خسارت شدیدی به شهرت شرکت وارد شود.

پانوشتها: 
1- Chief Financial Officers (CFO) 
2- Analytics
 3- Chief Executive Officer (CEO)
4- The Consumer Products (CP) Sector

منبع: 
http://www.ey.com/GL/en/Issues/Managing-finance/EY-
cfo-need-to-know-future-of-audit?preview&HL=CON-
USDD-9XAN4E&utm_source=CNBC%20GCSP%20
newsletter#transforming-the-consumer-products-audit
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