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حجم عظیم داده های موجود کنونی و قدرت فناوریهای جدید تحلیل داده ها در داخل و خارج شــرکتها، در حال ایجاد تغییرهایی بنیادین 
در حسابرســی هستند. در متن حاضر،روشــنرملوکان (Roshan Ramlukan) از مؤسسه حسابرســی ییوای (EY) به بررسی 
احتمالهایی که پیش رو قرار دارد، می پردازد و مســائل کلیدی پیش روی حسابرســان به هنگام روبه رویی با داده های کالن و تحلیل این 

داده ها را تشریح می کند.
داده ها به لحاظ تاریخی، همواره در تملک انســان بوده که به طور عمومی ســاختار  یافته و به وسیله  انسان تولید می شده است. با وجود 
این، روندهای فناوری طی دهه گذشــته این تعریف را گســترده تر کرده اســت؛ به نحوی که اکنون داده هایی را دربر می گیرد که ساختار 

نیافته  اند، به وسیله  ماشین تولید شده اند و در خارج از مرزهای سازمانی قرار دارند.

دادههایکالن
دادههایکالن1 عبارتی است که برای توصیف مجموعه عظیم داده ها به کار می رود و به صورت نمایی در حال رشد است. دیدگاه عموم 
بر این اســت که داده های کالن تأثیر چشمگیری بر تقویت بهره وری، سود و مدیریت ریسک خواهد گذاشت. اما، داده های کالن پیش 

از پردازش و تحلیل، به خودی خود ارزش محدودی دارند2.
تحلیل داده ها عبارتســت از فرایند تجزیه و تحلیل داده ها با هدف استخراج نتایج معنادار. شرکتها و سازمانهای بزرگ فرصتهایی را که 
داده ها و تجزیه و تحلیل آنها فراهم می کنند، درک کرده  و بســیاری از آنها سرمایه گذاریهای عظیمی به منظور درک بهتر تأثیر این قابلیتها 

بر کسب وکار خود، انجام داده اند. یکی از حوزه هایی که توان باالیی در آن دیده می شود، تحول حسابرسی است. 

داده های کالن و ابزار تحلیلگری
چگونه حسابرسی را دگرگون می سازند

 ترجمه:مریمگوارا
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تحولدرحسابرسی
از آنجا که امروز در یکی از سخت ترین و نامتعادل ترین شرایط 
اقتصادی عصر مدرن مشغول به فعالیت هستیم، ارتباط نقش 
حسابرســان در بازارهای مالی، بیش از همیشه دارای اهمیت 
است. مؤسســه های حسابرسی به حسابرســیهای دقیق خود 
ادامه می دهند تا با باال بردن کیفیت طبق یک برنامه پیوســته 
و با ارائه رهیافتها و ارزش بیشتر به استفاده کنندگان صورتهای 
مالی، در راســتای منافع عمومی خدمت کنند. در حسابرسی، 
تردید حرفه ای و تمرکز مســتمر بر کیفیت شواهد حسابرسی، 
ضروری اســت؛ در عین حال، شــرکتها انتظار دارند که ارتباط 
بهتری با حسابرســان خود داشــته و رهیافتهــای مرتبط تری 

دریافت کنند. 
شاغالن این حرفه، مدتهاســت که متوجه تأثیر تحلیلگری 
داده ها بــر تقویت کیفیت و ارتباط حسابرســی شــده اند؛ ولی 
به دلیل نبود راه حلهای مؤثر در فناوری، مشــکالت موجود در 
فرایند دریافت داده ها و دغدغه های مربوط به حریم خصوصی، 
اســتفاده از این فنــاوری با محدودیتهای زیادی روبه رو شــده 
است. با این حال، پیشرفتهای اخیر فناوری در حوزه  داده های 
کالن و تحلیلگــری داده ها، فرصتی بــرای بازنگری در روش 

اجرای حسابرسیها ایجاد کرده است.
حسابرســی متحول شــده، پــا را از آزمونهــای مبتنی بــر 
نمونه گیــری فراتر می گــذارد تا شــامل تحلیــل کل جمعیت 
داده های مرتبط با حسابرســی )گردش تراکنشــها و داده های 
مبنای حاصل از فرایندهای تجاری کلیدی( شــود که به منظور 
ارائه کیفیت باالتر در شــواهد حسابرسی و رهیافتهای تجاری 
مرتبط تر، از تحلیلگری هوشــمند اســتفاده می کند. داده های 
کالن و تحلیــل این داده ها نیز به حسابرســان ایــن امکان را 
می دهــد تا گزارشــگری مالــی، تقلب و ریســکهای عملیاتی 
کســب وکار را بهتر تشــخیص داده و رویکرد خود را متناسب با 

حسابرسی مرتبط تر، تنظیم کنند.
در حین دستیابی به پیشرفتهای چشمگیر و مشاهده مزایای 
داده هــای کالن و تحلیلگــری داده ها در حسابرســی، متوجه 

می شویم که این مسیر سفری طوالنی است. 
یکی از روشهای مناســب برای توصیف جایگاه حرفه ما در 
این حوزه، اینســت که برای قیاس از خدمات اشــتراکی فیلم و 

تلویزیون شرکت نتفلیکس (Netflix) استفاده کنیم. هنگامی 
که این شــرکت در سال 1997 کار خود را آغاز کرد، یک الگوی 
مبتنی بر ارســال دیویدی (DVD) به وســیله پست بود که 
فیلمها را برای مشــتریان خود ارسال می کرد و آنها پس از یک 
شب یا یک هفته ســرگرمی، دی وی دی ها را باز می گرداندند. 
نتفلیکس همواره می دانســت که آینده در گرو پخش مســتقیم 
فیلمهاســت؛ اما آن زمان، فناوری انجام این کار وجود نداشت 
و اینترنت پرســرعت نیز برخالف زمان حاضر، امر متداولی در 

میان مشتریان نبود. 
در حال حاضر، حسابرســی ما شــبیه الگوی ارســال پستی 
دی وی دی است. امروز، داده ها را از صاحبکاران خود گرفته و 
به مؤسسه یی وای منتقل می کنیم تا حسابرسان از آنها استفاده 
کنند. در واقع، به دنبال وســایل هوشمند حسابرسی هستیم که 
در مراکز داده شــرکتها قرار گیرند و نتایج تحلیلهای اختصاصی 
ما را برای گروه  های حسابرســی ارسال کنند. اما فناوری الزم 
برای اجرای چنین چشــم اندازی هنوز به بلوغ نرســیده است. 
در حــال حاضر، تحلیلگری حسابرســی را به وســیله پردازش 
مجموعــه داده های کالن صاحبکاران در داخل محیط کار خود 
انجام داده، تحلیلها را با رویکرد حسابرســی خود تلفیق کرده و 

شرکتها را با آینده حسابرسی آشناتر می سازیم.
ورود بــه چنیــن آینده ای؛ یک شــبه رخ نخواهــد داد. گذر 
از رویکردهای حسابرســی ســنتی به ســمت رویکردهایی که 
داده هــای کالن و  تحلیلگری را به شــیوه ای بی نقص و به طور 

کامل با هم تلفیق می کند، گام بزرگی به حساب می آید.

موانعادغام
در فرایند حسابرسی، موانع متعددی در مسیر ادغام موفقیت آمیز 
داده هــای کالن و تحلیلگری وجود دارنــد؛ هر چند که این موانع 

حل نشدنی نیستند. 
اولیــن مورد، داده  ســتانی اســت: اگــر حسابرســان نتوانند 
به صورتی کارامد و مقرون به صرفه، داده های شرکتی را دریافت 
کننــد، نمی توانند از تحلیلگری در فرایند حسابرســی اســتفاده 
کنند. شرکتها سرمایه گذاریهای چشمگیری در زمینه محافظت 
از داده های خود انجام داده و فرایندهای تأیید چندالیه و تدابیر 
امنیتــی مبتنی بر فنــاوری را برای این امر بــه  کار می بندند. در 
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نتیجه، فرایند دریافت تأییــد صاحب کار برای ارائه داده های 
شــرکت به حسابرســان، ممکن اســت امری زمان بر باشد. 
در برخی موارد، شــرکتها با اشــاره به مالحظه های امنیتی، 
حاضر به ارائه داده های خود نشده  و یا برای این کار، بی میل 

بوده اند.
افزون بر این، حسابرسان با صدها نظام حسابداری مختلف و 
در بسیاری موارد، با چندین نظام در داخل یک شرکت سر و کار 
دارند. استخراج داده ها، به لحاظ تاریخی یکی از صالحیتهای 
مهم در امر حسابرســی نبوده و شــرکتها هــم به طور لزوم این 
صالحیت را ندارند. این امر باعث می شود تا به منظور دریافت 
داده ها، تالشــهای چندین باره و رفت و آمدهــای فراوانی بین 

شرکت و حسابرس اتفاق بیفتد. 
اســتخراج داده ها، امروز به طور عمده بر داده های دفترکل 
تمرکــز دارد. بــا ایــن حال، قبــول دریافــت داده های کالن 
به منظــور پشــتیبانی از حسابرســی، به معنای دســتیابی به 
داده های دفاتر معین، مانند داده های درامد یا چرخه  تدارکات، 
برای فرایندهای کلیدی کســب وکار است. این امر، پیچیدگی 
اســتخراج داده ها و حجم داده هایی را که باید پردازش شوند، 

افزایش می دهد. 
بــا آنکه اســتفاده از تحلیلگری توصیفــی به منظور درک 
امور تجاری و شناســایی حوزه های دارای ریســک بالقوه، 
کار به نســبت ساده ای است، استفاده از تحلیلگری به منظور 
ایجاد شــواهد حسابرســی در پاســخ به این ریسکها بسیار 
دشــوارتر خواهد بود. یکی از مشکلهای اتکا بر تحلیلگری 
به منظور ایجاد شواهد حسابرسی، به ماهیت کار تحلیلگری 
ارتباط دارد و شــبیه جعبهسیاهی3 اســت که به استفاده از 
الگوریتمها یا قوانینی مربوط اســت کــه برای تبدیل داده ها 
و ارائه گزارشــها یا تصویرســازیها به کار می روند. هنگامی 
که حسابرســها به این مرحله می رســند، باید توازن مناسب 
میان اعمال قضاوت حســابرس و اتکا بر نتایج این تحلیلها 

را بیابند.
ارزش تلفیق داده های کالن و تحلیلگری در حسابرسی، 
تنها هنگامی مشخص می شود که از سوی حسابرسان برای 
تأثیر بر دامنه، ماهیت و حدود حسابرسی به کار گرفته شود. 
این امر مستلزم آن است که حسابرسان مهارتهای جدیدی را 

در خود پرورش دهند؛ مهارتهایی که بر دانستن پرسشهای 
مناسبی که باید درباره داده ها پرسیده شود، توانایی استفاده 
از خروجــی تحلیلگــری برای ایجاد شــواهد حسابرســی، 
دستیابی به نتایج حسابرسی و استخراج رهیافتهای تجاری 

معنادار، تمرکز دارند. 

گذراز

رویکردهایحسابرسیسنتی

بهسمت

رویکردهاییکه

دادههایکالنوتحلیلگریرا

بهشیوهایبینقصو

بهطورکامل

باهمتلفیقمیکند

گامبزرگی

بهحسابمیآید
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به منظور درک و تأثیرگذاری بر آموزشــی که دانشــجویان در 
دانشــگاه ها و دانشــکده ها دریافت می کنند، تقویت برنامه های 
و  اجــرا  مناســب  برنامه هــای  ایجــاد  و  توســعه  و  آموزشــی 
توانمندسازی؛ و برای پشتیبانی از گروه های حسابرسی به منظور 
ادغــام مؤثر داده های کالن و تحلیلگری در فرایند حسابرســی، 

نیازمند طرحی بنیادین و پایه ای هستیم. 

دوراهیهادرتحلیلگری
موضوع دیگر این اســت کــه چگونه می توان اســتانداردها و 
مقررات حسابرسی را با اســتفاده از تحلیلگری داده ها در یک 
راســتا قرار داد. به طــور کلی، حرفه حسابرســی تحت کنترل 
اســتانداردهایی است که ســالها پیش تدوین شــده اند و توان 
به کارگیری داده های کالن در آنها مد نظر قرار نگرفته اســت. 
در ادامه، به چهار حوزه ای اشــاره می کنیم که نیازمند بررســی 

بیشتر هستند:
• روشهایتحلیلیمحتوایی: این روشها به بررسی معقول 
بودن روابط میان اقالم صورتهای مالی می پردازند تا اختالفها 
با روندهای مورد انتظار را مشخص کنند. با این حال، استاندارد 
روشهای تحلیلی، اســتفاده از ابزار تحلیلگری مبتنی بر پایگاه 
داده های کالن به منظور فراهم آوردن »شــواهد محتوایی« را 
شامل نمی شــود. یکی از تفاوتهای کلیدی با فنون تحلیلگری 
آن اســت که روشهای تحلیلی براساس تحلیل داده ها و به طور 
معمول بدون آنکه حســابرس انتظاری را ایجاد کند، به منظور 
شناســایی معامله های غیرعادی یا تحریفهــا، به کار می روند. 
داده هــای کالن و این نوع فنون تحلیلگــری در هنگام ایجاد 
استاندارد وجود نداشــته اند و در نتیجه، به عنوان منبعی برای 
شواهد حسابرسی در نظر گرفته نشده اند. این شکاف، با توجه 
به مناســب بودن و کاربردپذیری تحلیلگری در فراهم ساختن 

چیزی بیش از شواهد آشکار، نبود  قطعیت ایجاد می کند. 
• اعتبارســنجیدادههایمورداســتفادهدرتحلیلگری: 
هنگامــی که حسابرســان اطالعــات را از صاحبــکار دریافت 
می کننــد، کامل بودن و دقت دفتری این اطالعات و مناســب 
بــودن یا نبودن آنها در قالب شــواهد حسابرســی را بررســی 
می نماینــد. این امر، چــه در رابطه با اســناد چاپی )همچون 
قراردادها( و چه در رابطه با داده های الکترونیک، صادق است.

اما تحلیلگری حسابرسی از گزارشــهای تهیه شده به وسیله 
سامانه اســتفاده بر آنها اتکا نمی کند؛ بلکه داده های تراکنشها 
و مبنــا، به طور مســتقیم از پایــگاه داده های تشــکیل دهنده 
اســتخراج می شوند. سپس، قواعدی اعمال می شود تا دقت و 
کامل بودن این داده ها اعتبارســنجی و با گزارشهای تهیه شده 
به وسیله ســامانه، تطبیق داده شــوند. پس از آن، حسابرس 
اطمینــان می یابــد کــه تجزیه و تحلیلهایش بــر مبنای همان 
داده هایی اســت که شــرکت برای تهیه اطالعات مالی خود از 

آنها استفاده می کند. 
با اینکــه اســتانداردها رهنمودهایی را در ایــن زمینه ارائه 
می دهند، امکان آن را نداشــته اند که نوع و حجم داده هایی را 
که حسابرسان استخراج می کنند، پیش بینی نمایند. بنابراین، 
به ناچــار در خصوص دامنه ای که حسابرســان می توانند برای 
استخراج شواهد از روشهایی که ممکن است در ارتباط با چنین 
داده هایی اجرا شوند، استفاده کنند، محدودیتهایی وجود دارد. 
• تعریفشواهدحسابرسی: استانداردها، سلسله مراتبی از 
شواهد فراهم می آورند که شواهد اشخاص ثالث در باالی این 
سلســله مراتب و پرس وجوها از مدیریت در رده پایین آن قرار 
دارند. با این حال، استانداردها نشان نمی دهند که تحلیلگری 
چه نوع شــواهدی را فراهم می ســازد. می توان برخی از این 
آزمونها را به چارچوب فعلی اســتانداردها مرتبط ســاخت؛ اما 
این امر در مورد تمامی آنها امکان پذیر نیســت. حسابرســان، 
بدون داشــتن تعریف مناســبی از نوع شــواهد به دست آمده از 
تحلیلگری، تمایلی ندارند که آنها را شواهد بدانند و در نتیجه، 

مزایای آنها را نفی می کنند.
• دقت: حسابرســی به نحــوی طراحی می شــود که تحریف 
بااهمیــت را کشــف کنــد. وقتی شــرکتها ســودهایی را ثبت 
می کننــد که به میلیاردها دالر می رســد و اســتفاده کنندگان از 
صورتهای مالی از حسابرســان انتظار دارند که صورتهای مالی 
شــرکت تحریفهای بااهمیت نداشته باشــد، میزان دقت مورد 
نیاز حسابرســان از ابــزار تحلیلگری داده ها چقدر باید باشــد؟ 
استانداردها باید رهنمود های بیشــتری را در این حوزه فراهم 

آورند.
در نهایت، حسابرسی آینده ممکن است با حسابرسی امروزی 
تفاوتهای زیادی داشــته باشد. حسابرســان در آینده می توانند 
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برای درک بهتر امور تجاری، شناسایی حوزه  کلیدی ریسک و 
ارائه کیفیت و پوشش باالتر در عین ارائه ارزش تجاری بیشتر، 
از مجموعه داده ها و ابزار تحلیلگری بزرگتری اســتفاده کنند. 
اما برای دســتیابی به چنین تغییری، این حرفه باید با ذینفعان 
کلیدی، از شــرکتهایی گرفته که مشغول حسابرسی آن هستند 
تا ســازمانهای تنظیم مقررات و تدوین اســتاندارد، همکاری 

نزدیکی داشته باشند.

مالحظههایکلیدیبرایکمیتهحسابرسی
سه حوزه کلیدی را شناســایی کرده ایم که وقتی پای داده های 
کالن و تحلیل آنها در میان اســت؛ اکنون کمیته حسابرسی و 

رهبری امور مالی باید به فکر آنها باشد: 
• حسابرســیمســتقل: در مورد نحــوه اســتفاده از ابزار 
تحلیلگری در حسابرسی امروزی، درک بهتری فراهم  کنید. از 
آنجا که داده ستانی یکی از موانع کلیدی به شمار می رود، حدود 
داده هایی که در حال حاضر ســتانده شده اند و مراحل طی شده 
به وسیله واحد فناوریاطالعات (IT) شرکت و حسابرس آن 

به منظور هموارسازی داده ستانی را تعیین کنید.
• رعایــتمقرراتومدیریتریســک: برنامه های آینده 
مدیریت و این مســئله را درک کنیم که در عصر حاضر، کارکرد 
حسابرسی داخلی و رعایت مقررات، چگونه از داده های کالن 
و ابزار تحلیلگری استفاده می کنند. این فنون ممکن است تأثیر 
درخورتوجهی بر شناسایی ریســکهای کلیدی و خودکارسازی 

فرایندهای نظارت داشته باشند.
• توســعهشایســتگی: عنصر انســانی موفقیــِت هرگونه 
ســرمایه گذاری در داده های کالن و ابــزار تحلیلگری را تعیین 
می کند. تمرکزتان نباید به توســعه شایستگیهای فنی محدود 
شــود، بلکه باید به ایجاد طرز تفکر تحلیلی میان کارکردهای 
امور مالی، ریســک و رعایت مقررات، تعمیم یابد تا تحلیلهای 

تهیه شده، به شکل مؤثری استفاده شوند.

پلیسماشینیچگونهبرکاهشتقلبدر
گزارشگریمالیتأثیرمیگذارد

در ســال 2013، کمیســیونبورسواوراقبهادارامریکا 
(SEC) طرحهــای جدیدی را با هدف شناســایی بهتر تقلب 

در گزارشــگری مالی به وســیله اســتفاده از ابزار تحلیلگری و 
داده های کالن، معرفی کرد.

یکی از این موارد، الگویکیفیتحســابداری4 اســت که 
  (RoboCop)به طور معمول با عنوان پلیس ماشینی یا ربوکاپ
شناخته می شود. الگوی کیفیت حسابداری، یک سامانه به طور 
کامل خودکار اســت و پرونده های یک شــرکت را در طول 24 
ساعتی که به ادگار (EDGAR)، پایگاه داده برخط کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار امریکا، ارسال می شوند، تحلیل می کند. 
این سامانه با هدف شناسایی فعالیتهای با ریسک باال به وسیله 
مقایســه پرونده های فعلی با پرونده های شرکتها در گروه های 

صنعتی مشابه، طراحی شده است. 
در ادامه، کمیســیون بورس و اوراق بهادار امریکا قابلیتهای 
این الگو را گسترش داد تا بخشهای مباحث و تحلیل مدیریت 
در گزارشــهای ساالنه را نیز دربر بگیرد. تحلیلگران کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار امریکا، فهرستهایی از لغات و عبارتهایی 
را که در میان گزارشــهای متقلبانه پیشین متداول بودند، تهیه 
کرده اند. این فهرســتها به عوامل ریســک تبدیــل و با فرایند 

بررسی الگوی کیفیت حسابداری، تلفیق شده اند.
الگوی کیفیت حســابداری بــا ارزیابی احتمال وقــوع فعالیتهای 
متقلبانــه، به هر پرونده  یک نمره ریســک می دهد. نمره ریســک 
الگوی کیفیت حسابداری، از سوی هیئت بازرسی کمیسیون بورس 
و اوراق بهــادار امریکا، به منظور تعیین اولویت بازرســیها اســتفاده 
می شــود و ماهیت موارد شناسایی شــده از ســوی الگــوی کیفیت 

حسابداری، بر ابعاد و تمرکز بازرسی تأثیر می گذارد.

پانوشتها:
1- Big Data
2- برای اطالعات بیشتر، به ارزش تحلیل داده ها در آدرس زیر مراجعه کنید:
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Issue_7_
Reporting_Magazine/$FILE/EY-Reporting-magazine-
Issue-7-May-2014.pdf#page=18
3- Black-Box
4- Accounting Quality Model (AQM)

منبع:
 EY, How Big Data and Analytics are Transforming
the Audit, http://www.ey.com, April 2015
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