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ابزار تحلیل داده ها و ارتقای کیفیت حسابرســی، با هم ارتباط دارند. کیفیت حسابرســی کماکان به رغم اینکه فلسفه های 
متفاوتی بابت چگونگی تأثیر پیشــرفت فناوری در حرفه حسابرســی وجود دارد، به عنوان یک موضوع اساســی مطرح 
اســت و حسابرسیهای باکیفیت، متمرکز و اثربخش باید در راستای روش مدیریت داده ها و عملیات واحد تجاری باشند. 
در جایی که داده ها اتکاپذیر و در دســترس باشــند، ابزار تحلیل داده ها ســاز و کاری عملی برای مدیریت جنبه های مهم 
حسابرســی ارائه می دهد. روشهای حسابرســی نیز که برای تحلیل و کشف الگوها، شناســایی موارد غیرعادی و کسب 
اطالعات از میان داده های تعداد زیادی از مشتریان ارائه می شوند، ممکن است افزون بر اطالع رسانی نتایج به دست آمده 
به مدیریت و ارکان راهبری شــرکت، در طراحی ماهیت، زمان بندی و حدود رویکرد حسابرسی، برای دستیابی به بینش 

وسیعتر کمک کند.

پذیرش تغییر
شــرکتها در دنیای پیچیده و پویای امروزی، باید در مورد کســب و کار خود، آینده نگر و ژرف نگر باشند. از آنجا که فناوری 
به تکامل خود ادامه می دهد، اســتفاده روزافزون از ابزار تحلیل داده ها نشــان دهنده نوعی اشــتیاق برای پذیرش چنین 

تغییری است.
بازسازی تحلیل داده ها

تحلیلگری داده ها به روش ســنتی، مزایای فراوانی برای اثربخشــی و کارایی حسابرســی فراهم آورده و برای ســالیان 
متمادی، بخشــی از ابزار حسابرسان بوده است. با این حال، محدودیت شیوه های سنتی به دلیل تجویزی بودن بیش از 

اندازه و غیرمتمرکز بودن، موجب کاهش بینش انتقال یافته به حسابرسان و صاحبکاران می شود.

 ترجمه: محمد میکائیلی

ابزار تحلیل داده ها و
ارتقای کیفیت حسابرسی
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فناوری مدرن این امکان را برای تحلیلگری داده ها فراهم 
کرده است که فرایند ارزیابی خطر، عمق روشهای محتوایی و 

تمرکز بر آزمون کنترلها را بهبود بخشد. 
چنیــن ابــزار تحلیلگری داده ها، بیشــتر اوقــات با عنوان 
»اکتشــافی« یا »تأییدی« توصیف می شــوند. تحلیل داده ها 
به روش اکتشــافی و به منظور شناســایی ویژگیها در مجموعه 

مشخصی از داده ها به کار می رود.
 این ویژگیها ممکن اســت معرف خطــر تحریف امکانپذیر 
بااهمیت بوده یا پیامدهای دیگری برای حسابرســی داشــته 
باشــد )مانند امتیاز قیمت گذاری اعطایی بــه تأمین کننده1 یا 

تخفیف بیش از حد توافق(.
نتایج تحلیل داده ها به روش اکتشــافی، ممکن اســت 
در مراحل بعدی اســتفاده شــود؛ ماننــد طراحی و اجرای 
تحلیل داده های بیشــتر در حسابرســی به روش تأییدی 
یا فراهم کردن مبنایی برای دیگر روشــهای حسابرســی. 
به طــور معمــول، تحلیــل  داده های حسابرســی به روش 
تأییدی به منظور کســب شــواهد مورد نیــاز در رد یا تأیید 
برخی فرضیه ها از میان مجموعه داده ها طراحی می شــود 
)مانند مقایســه واریانس حاشــیه ســود خالص هر قلم با 

استانداردها(.
در هــر دو مــورد، تحلیلگــری داده ها بــه روش مدرن 
این امــکان را به حسابرســان می دهد تا نســبت به قبل، 
از الگو هــای تحلیلــی تفصیلی تری اســتفاده کنند که این 
موضوع، بیانگر افزایش ســخت گیری بیشــتر در روشهای 

حسابرسی است.
مزیت بی دی او 

رویکــرد مؤسســه حسابرســی بی دی او (BDO) که برای 
تولیــد مجموعه ابــزار تحلیل داده ها ســرمایه گذاری کرده، 
»مزیــت بی دی او« نامیده می شــود و مزایای فناوری مدرن 
را با آگاهی و شناخت به دســت آمده از کسب وکار صاحبکار، 
ترکیب می کند. مزیت بی دی او با ایجاد ســاختاری مناسب، 
همانند موتوری است که موارد غیرعادی و داده های خارج از 
محدوده را از میان مجموعه داده ها دسته بندی و ارائه می کند 
و در حال تغییر رویکردهای حسابرســی است. سپس، این 
اطالعــات در ارزیابیهای ذهنی راهبرد حسابرســی در نظر 

گرفته می شود. 
برای مثــال، ذخایر موجــودی را در نظــر بگیرید؛ برای 
براورد موجودی غیرقابل اســتفاده2، می توان الگوهایی بین 
فعالیتهای خرید و فروش یک قلم موجودی مشــخص کرد. 
مزیــت بی دی او دربرگیرنده ابزار تحلیلی اســت که داده ها را 
رؤیت پذیر  ســاخته و به کمک آن، شــناخت ما از جریانهای 
درامدی، فعالیتهای خرید، فعالیتهــای کنترلی و جریانهای 
موجودی، بیشتر  شــده و کار حسابرسی بر الگوها، روندها و 

داده های خارج از محدوده متمرکز  می شود. 
چنیــن ابــزار و نرم افزارهــای مبتنی بر خطــر، طراحی 
راه حلهــای سفارشی سازی شــده درخــور اســتفاده در هر 
کسب و کار، مقوله و مجموعه داده ای را امکان پذیر می کنند. 
راه حلهای پیشــرفته  تحلیل داده ها که در اختیار حسابرسان 
قرار گرفته، دربرگیرنده محک )نسبت به داده های تاریخی، 
اطالعات صنعتی و گروه همپیشــگان( و صفحه نمایشــی 
است که نه تنها موارد مربوط به خطر حسابرسی را برجسته 
می کند، بلکه با برجســته ســاختن خطرها و مشــکلهای 
خاص کســب و کار، مزایای بالقوه مضاعفی را برای انطباق 

گفت وگوها با مدیران مالی و هیئت مدیره ایجاد می کند.
شــکلهای  دیگــر  و  جدولهــا  نمودارهــا،  شــکلها، 
تصویرسازی، حوزه های دارای مشکلهای بالقوه را به طور 
مؤثرتری شناسایی می کنند. یک تصویر، به سادگی هزاران 
حرف برای گفتن دارد. با اســتفاده از ابزاری مانند »مزیت 
بــی دی او« به منظور شناســایی هرچه ســریع تر مهم ترین 
مســائل، می توان کل جعمیت آماری داده ها را به ســرعت 

کاهش داد.

موانع بالقوه
توسعه بیشتر فناوری که به توانمندی تحلیلگری داده ها منجر 
شده، اولین گام برای کمک به حسابرسان است تا بتوانند خود 
را با ســرعت تغییرها در محیطی که حسابرســی در آن انجام 
می شــود، هماهنگ کننــد. در این میان، ضــرورت دخالت 
شخص حسابرس در اموری مانند شناخت داده های ورودی و 
فرضها و ارزیابی روندها، الگوها و موارد غیرعادی، همچنان 

پابرجاست؛ اما حسابرسیها بیشتر خودکار خواهد بود. 
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حرفه حسابرســی در حــال حاضر به دنبــال ارزیابی موانع 
متعددی اســت که امکان دارد بر ســر راه استفاده گسترده از 
ابزار تحلیل داده ها که از فناوری قدرت گرفته، وجود داشــته 

باشد. 
تجربه های استفاده از ابزار تحلیلگری داده ها

رؤیت پذیر ســاختن داده ها، تنها بخشــی از کار اســت. 
مهارتهــای خاصــی برای تشــخیص داده هــای هدف، 
انتخــاب اطالعــات بااهمیــت از میــان انبــوه داده ها و 
تشــخیص موارد ویژه از موارد اســتثنا، مورد نیاز است. 
به تازگی، بــی دی او آموزشــهای درخور توجهی را به این 
مســئله اختصاص داده و با ارتقــای تواناییهای کارکنان و 
شــرکا، در پی ارتقا و اصالح این مجموعه مهارتهاست. 
حسابرســان نیز پی برده اند که تحلیــل داده ها در فضایی 
بسته اثربخش نخواهد بود و مستلزم آن است که به عنوان 
بخــش جدایی ناپذیر تمام مراحل حسابرســی و به همراه 

دیگر روشها، استفاده شود.
امروز اعتقاد بر این اســت که این مانــع هر روز کمتر  و 
ابزار کنونی، هر روز کاربرپســندتر می شــوند و جعبه ابزار 
حرفــه ای ما دربرگیرنده چند ابــزار اثربخش برای تحلیل 
داده هاست که با پیشــرفت فناوری، به تکامل خود ادامه 

می دهند. 
مقاومت در برابر دسترسی

انتظار شرکتها از حسابرسان برای اســتفاده بیشتر از ابزار 
تحلیلگــری داده هــای مبتنی بر فنــاوری، رو به افزایش 
است. با وجود این، ممکن است در نگهداری یکپارچگی و 
امنیت داده ها، از سوی افراد مسئول مقاومت وجود داشته 
باشــد. در رابطه با دسترســی به داده ها شامل خرابکاری 
یا تغییر ســهوی مجموعه داده ها یا نگرانیهای امنیتی، از 
جمله دسترسی به داده های حســاس، نگرانیهایی وجود 

دارد. 
مؤسســه های حسابرســی با ارائه اطالعات شــفاف و 
متقاعدکننــده به شــرکتها، در خصوص نحــوه نگهداری 
یکپارچگــی و امنیــت داده هــا به منظور حفــظ اطالعات 
حســاس و محرمانه، در تالش برای رفع این محدودیت 

هستند.

یکپارچگی داده ها
شرکتها ممکن اســت از ســامانه های غیریکپارچه شامل 
ســامانه های قدیمی تر یا ترکیبی از نرم افزارهای کاربردی 
کوچک تر، اســتفاده کنند. در نتیجه، امــکان دارد تبدیل 
مجموعه داده ها به قالبهای قابل اســتفاده هزینه بر بوده و 
همچنین، قابلیت اتکای داده ها می تواند متفاوت باشــد. 
اگر مجموعه داده ها از ســامانه هایی اســتخراج شــوند که 
به وسیله کنترلهای داخلی اثربخش نظارت شده اند، امکان 

برخورداری از سطح باالتر اتکاپذیری را خواهند داشت.
روش شناسی تحلیل داده های حسابرسی باید دربرگیرنده 
تعیین انتظارها، اســتفاده از سطح دقتی که بیانگر تحریف 
بااهمیــت در صورتهــای مالی اســت، تحلیــل مبتنی بر 
داده های اتکاپذیر، و بررسی و کشف توضیح مناسب برای 
تمام انحرافهای باالتر از یک آســتانه رســیدگی مشخص 
باشــد. در تعیین دامنه اتکا برای تحلیــل داده ها به منظور 
استفاده در حسابرســی، عوامل کّمی و عوامل کیفی مانند 
دقت انتظارها و آســتانه رســیدگی، باید مدنظر قرار گیرد. 
در تحلیــل داده ها نیز محیط کنترلهــای داخلی و هر گونه 
کاستی ســامانه از جمله کنترلهای تغییر برنامه و کنترلهای 
مدیریت دسترســی، یکی از مؤلفه هــای مهم تحلیلگری 

داده است.
به منظور طراحی مناسب روشــهای حسابرسی و اطمینان 
از یکپارچگی داده های مورد اســتفاده، به دست آوردن درک 
دقیقی از ســامانه  تولیــد داده هایی که تحلیلگــری داده ها بر 
مبنای آنها انجام می شود، امری ضروری است. پاسخ به این 
پرســش که »چه چیز ممکن است یا چه چیز ممکن نیست«، 
به وسیله درک این سامانه تعیین می شود و به همین دلیل، کار 
روی ســامانه   ها باید در همان مراحل اولیه فرایند حسابرسی 

انجام شود. 
داده های ویژه و استثنا

شــاید د شــوارترین موضوع در حرفه حسابرســی، اندیشه 
»مــوارد ویژه« در برابر »موارد اســتثنا« باشــد. موارد ویژه، 
به طــور معمــول ویژگیهایی دارنــد که از مــوارد عادی جدا 
می شوند. در مقابل، موارد اســتثنا زیرمجموعه ای از موارد 
ویژه هســتند که ماهیــت و اندازه آنها آنقدر متفاوت اســت 
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که ضرورت رســیدگی بیشــتر برای ارزیابی احتمال تحریف 
بااهمیت را توجیه می کند. 

هنگامی که تعداد مــوارد ویژه زیاد و احتمال خطر تحریف 
بااهمیت کم باشد، تخصیص منابع حسابرسی برای جداسازی 
موارد اســتثنا از موارد ویژه، ممکن اســت ناکارامد و غیرمؤثر 
باشــد. حرفه حسابرســی با مقوله موارد ویژه، اولویت بندی 
موارد ویژه برحســب اهمیت درونــی، و ایجاد یک چارچوب 
برای طبقه بندی اقالم زیر عنوان موارد ویژه یا موارد استثنا، 
دســت و پنجه نرم می کنــد و تا زمانی کــه در ادبیات حرفه ای 
شــفافیت باالتری به وجــود آید، تأثیر درونی بــر هر قرارداد 
حسابرســی تا حدود زیادی به نیروی حقایق و شرایط وابسته 

است.

گامهای بعدی
سرمایه گذاری در حرفه

 (Rutgers) در دســامبــر 2015، دانشکــده کســب و کـار راتگرز
و انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA) و اعضای آن، 
چارچوب طرح پژوهشی تحلیل داده های راتگرز و حسابداران 

رسمی امریکا3 موسوم به رادار (RADAR) را اعالم کردند.
 رادار، طرحی پژوهشــی است که دانشــکده  کسب وکار 
راتگــرز، انجمــن حســابداران رســمی امریــکا، انجمن 
حســابداران رســمی کانادا و هشــت مؤسســه  حسابرسی 
امریکایــی از جملــه بــی دی او، از بنیانگــذاران این طرح 

هستند.
 این طرح، تالش مشارکتی است که در پاسخ به شناخت 
روبه رشد از ارزش تلفیق ابزار تحلیلگری داده ها با حسابرسی 

صورتهای مالی به روش سنتی، انجام می شود. 
رادار قصد دارد با هدف ارائه شــواهد مستدل بیشتر برای 
تدوین راهنماهای معتبر در مورد اســتفاده و قابلیت کاربرد 
فنون مختلف تحلیل در عمل، اثربخشی این فنون را کشف 

کند.
 امروز، حرفه حسابرســی با مسائل مختلفی دست وپنجه 
نرم می کند که گروه رادار به دنبال شفاف ســازی این مسائل 
از طریق تحقیق اســت. برای مثال، یکی از محدودیتهای 
متــداوِل فنــون بهبودیافته برای شناســایی مــوارد ویژه و 

موارد اســتثنا، این اســت که این فنون ممکن اســت تعداد 
زیــادی موارد ویژه و موارد اســتثنا ایجاد  کنند. متخصصان 
شــرکت کننده در رادار در حال بررسی فلســفه ها و ارزیابی 
چارچوبهایی هســتند تا بتوانند بــر مبنای ویژگیهای درونی 
ریسک، عوامل تمیز دادن موارد ویژه از موارد استثنا را بهتر 

طبقه بندی کنند.
بــا مشــارکت کمیته اجرایی خدمات اطمینان بخشــی 
(ASEC) و کارگــروه هیئت اســتانداردهای حسابرسی 

(ASB)، نظریــه و روش شــناختی تحقیق شــده در رادار به 

تدوین راهنمای انجمن حسابداران رسمی امریکا برای تحلیل 
داده های حسابرســی کمک می کند و یافته های پژوهشی در 
خصوص اســتفاده روزافزون از ابزار تحلیــل داده ها در زمینه 
حسابرســی صورتهــای مالی و پیامدهایش بــرای مجموعه 
اســتانداردهای حسابرســی، مبنایی را در اختیار سازمانهای 

تدوین استاندارد قرار می دهد. 
اطالعــات بیشــتر در رابطــه بــا پــروژه رادار، در مرکــز 

اطالع رسانی اینترنتی رادار در دسترس است.
ادامه گفت وگو

بــی دی او، کمیته هــای حسابرســی و مدیریــت  مؤسســه 
حســابداری و گزارشگری مالی را تشــویق می کند تا در مورد 
مزایای اســتفاده از ابزار تحلیــل داده ها در حسابرســیها، با 
حسابرسان خود گفت وگو کنند. برای دسترسی به منابع و ابزار 
مرتبط با گزارشــگری مالی و کمیته حسابرسی، می توانید به 
صفحه نظــام راهبری بنگاه در مرکز اطالع رســانی بی دی او 

مراجعه کنید.

پانوشتها:
1- این نوع قیمت گذاری براساس دستورعملهای کارخانه است.

2- به دلیل تغییرهای محیط و کهنه شدن موجودی مربوط.
3- Rutgers AICPA Data Analytics Research (RADAR)
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