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ابزار تحلیلگری داده
تحلیلگری داده ها، به معنای استخراج داده ها با استفاده از قطعه های اطالعاتی1 درون ساختار اصلی داده ها، به جای  قالب سابقه ها2  است. در این 
زمینه ابزار پاور ویو (Power View)، اکســل (Excel)، مثالی ساده است که می تواند داده های یک پرونده را از طریق صفحه گسترده جداسازی، 

مرتب، تکه تکه و با رنگ مشخص کرده و آنها را به صورت نمودارهای حبابی، میله ای و دایره ای نشان دهد. 
رؤیت پذیری داده ها به اندازه  خود داده ها مفید است و بسته به داده های اصلی که باید استخراج، تحلیل و به  شکل مناسبی به هم ربط داده 

شوند، به کیفیت تجزیه وتحلیل ها کمک می کند. 
“... برای دریافت داده ها و قرار دادن آنها در قالبی مناســب، یک صنعت کامل مشــغول به کار اســت؛ ولی همه اینها شما را تازه به خانه  اول 
می رســاند. در این مرحله، برای حمایت از ایده تان هیچ مدرک رهیافتی ندارید که به مشتری بدهید؛ ولی بیشتر هزینه ها نیز در همین بخش 

نهفته است. ارزش حسابرسی از تجزیه وتحلیل به دست می آید.” 
از این ابزار می توان برای تجزیه وتحلیل ریسک، آزمایش کنترلها و تراکنشها، روشهای تحلیلی، پشتیبانی از قضاوتها و ارائه  رهیافتها استفاده کرد. 
این ابزار همچنین می توانند از داده های بازار خارجی مانند منابع قیمت گذاری شــخص ثالث، برای مثال قیمت گذاری مجدد سرمایه گذاری، استفاده 

کنند. نرخ بهره و نرخ تبادل ارز، تغییرهای تولید ناخالص داخلی و دیگر سنجه های رشد را می توان در روشهای تحلیلی استفاده کرد. 
امروزه، حسابرســان می توانند بســیاری از روالهای تحلیل داده ها را بدون دخالت مدیریت یا با دخالت کم مدیریت به راحتی انجام دهند. 
البته، توانایی انجام مســتقل این تحلیلها امری دارای اهمیت اســت و بســیاری از روالها را می توان در سطح بسیار جزئی و/یا کلی انجام داد. 
روالهای سطح باالتر را می توان برای تحلیل ریسک با هدف کشف مشکل استفاده کرد؛ در حالی که می توان از تجزیه وتحلیل جزئی تر برای 

افزایش تمرکز و ارائه  شواهد و/یا رهیافتهای حسابرسی استفاده کرد.

روالهای متداول انجام تحلیل داده ها
• مقایســه  آخریــن باری که یک قلم کاال خریداری شــده با آخرین باری که آن کاال فروخته شــده برای هدفهــای هزینه ای/ ارزش خالص 

بازیافتنی (NRV)؛
• سن موجودی کاال و اینکه هر قلم چند روز در انبار موجودی کاال نگهداری شده است؛ 

• سن حسابهای دریافتنی و پرداختنی و کاهش بدهی معوق با گذشت زمان براساس هر مشتری؛ 
• تجزیه و تحلیل روند فروش به تفکیک محصول یا منطقه  فروش؛

• تجزیه و تحلیل فروش وحاشیه فروش ناخالص، مشخص کردن اقالم دارای حاشیه فروش منفی؛
• انطباق سفارشها با وجوه نقد و خریدها با پرداختها؛ 

تحلیل داده ها چه می تواند بکند و
چه نقشی در کیفیت حسابرسی دارد؟

  ترجمه: امیرهادی معنوی مقدم
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• بررســی رمز کاربر برای بررســی اینکه آیــا تفکیک وظایف 
به طور مناســبی انجام شده یا نه و اینکه در پردازش تراکنشها، 

ترکیب کاربران نامناسب بوده یا خیر؟
• محاســبه  مجدد اســتهالک داراییهای ثابت براساس هر قلم 
و با اســتفاده از تقریبها )مانند در نظر گرفتن فروش و خرید در 
میانه ماه( یا استفاده از کل مجموعه داده ها و تاریخهای دقیق؛ 
• تجزیه و تحلیل مخارج سرمایه ای در برابر تعمیر و نگهداری؛ و 
• تناظر ســه طرفه بین سفارشهای خرید/فروش، مستندسازی 

کاالهای دریافت شده/ارسال شده و صورتحسابها. 
برخــی روالها نیز ممکن اســت به منظور پشــتیبانی از قضاوتهای 
صورت گرفتــه در مورد مناســب بودن روشــهای مورد اســتفاده در 
محاســبه  براوردهای حسابداری، شــواهد حسابرســی ارائه دهند. 
برای مثال، اگر ســازمانی براساس خط مشی خود، تمامی حسابهای 
دریافتنی را پس از 90 روز حذف  کند، تجزیه وتحلیل کاربرد این روش 
وقتی اعالمیه های بستانکاری حذف می شوند و روال نشان می دهد 
تعداد زیادی از اعالمیه های بســتانکاری به خطاهای صورتحســاب 

مربوطند، باعث می شود این روش کمتر مناسب به نظر  رسد. 

تحلیلگری داده ها چه نقشی در کیفیت حسابرسی دارد
“... همه چیز به کیفیت حسابرســی مربوط اســت. می توانیم 
برخی رویه ها را با استانداردهای بسیار باالتر و خیلی سریع تر از 
گذشــته انجام دهیم و می توانیم کارهایی بکنیم که پیش از این 

در اصل نمی توانستیم انجام دهیم.” 
“... کارایــی به معنــای »کاهش زمان« انجام کارها نیســت و 
به جای کاوش آهســته  نمونه های تصادفی که بیشتر اطالعات 
کمی در اختیارمان قرار می دهند، به معنای دستیابی سریع تر به 
مســائل مهم و صرف زمان روی آنهاست. این شیوه  ها باعث 
می شــوند جمعیت آماری در معرض خطر کوچک تر شــود؛ به 
مانند ماهیگیری کــه در دریاچه  کوچک تری ماهی می گیرد. از 

اینرو، می توانیم یک راست به موارد با ریسک باال بپردازیم.” 
تحلیلگری داده ها با هدف بهبود کیفیت حسابرســی، توســعه 
پیدا کرده است. کیفیت حسابرســی نیز زاییده ابزار مورد استفاده 
برای تحلیل نیست )البته بدیهی است که بدون ابزار مناسب برای 
این هدف، کیفیت به دســت نمی آید(؛ بلکه کیفیت حسابرسی به 
کیفیت تجزیه وتحلیلها و قضاوتها بســتگی دارد و با آن تســهیل 

می شــود. ارزش تحلیل به تغییر شــکل داده ها نیســت )که البته 
در نوع خود تحســین برانگیز اســت(؛ بلکه به شواهد حسابرسی 
به دســت آمده از گفتگو هــا و پرس وجوهایی مربوط می شــود که 
تجزیه وتحلیل ایجاد می کند. برای مثال، ارزیابی ریســک شاید 
مرور صفحه نمایــش دفتر روزنامه3 را دربربگیرد؛ مانند کاری 

که پرایس واترهاوس کوپرز (PwC) انجام می دهد. 
اطالعــات مندرج در این صفحه نمایش را ممکن اســت برای 
مقایســه با اطالعات ســال گذشــته و شــاید هم اطالعات دیگر 
کسب وکارها استفاده کرد. اگر شاخص کارهای خودکار در قیاس با 
شاخص کارهای دستی، نشان دهنده سطح باالیی از دفاتر روزنامه  
دستی باشــد، ممکن است نشــانگر اســتفاده  ناکارامد از سامانه، 
پیچیدگی فرایند یا بســته به شرایط، حاکی از ریسک تقلب باشد. 
ســنجه های مرتبط با تک تک کاربران نیز ممکن است نشانه ای از 

فعالیت غیرمعمول باشد که بررسی بیشتر را ایجاب می کند. 
به نظر می رســد که ویژگیهــای منحصر به فــرد تحلیلگری 
داده ها، اگر به طور مناســب اســتفاده شــود، ظرفیت افزایش 

درخورتوجه کیفیت حسابرسی را در پی خواهد داشت: 
• توانایی نشــان دادن گرافیکی نتایج: رؤیت ترسیم داده ها در 

حال حاضر برای خودش یک حوزه  جداگانه است؛
• کامل و جامع بودن و گستردگی گزینه های تفسیر داده ها؛

• آسان بودن استفاده به وسیله افراد غیرمتخصص؛ و
• مقیاس و سرعت.

هنگامی که از مصاحبه شــوندگان پرســیده می شود تحلیل 
داده ها چگونه در کیفیت حسابرســی نقش دارد؟ آنها بر عناصر 
مختلف فهرست یادشــده تأکید می کنند. برای برخی، کامل و 
جامع بودن پرس وجوهای ایجادشده به وسیله تصویرسازی های 
باکیفیت منجر به کیفیت بهتر توضیح شده است و برای بعضی، 
تجزیه وتحلیل جامع تر و دقیق تر و در نتیجه  سرعت بسیار باال 

و حجم پردازش، مهم تر است؛ اما:
“... اگرچه استانداردهای حسابرســی در این زمینه در نهایت 
به ما خواهند رســید، ولی در حال حاضر، بر مبنای این فرض 
اســتوار هستند که آنچه مهم اســت، چگونگی جستجو  در پی 
ســوزنی در انبار کاه اســت. تحلیلگری داده ها  این انبار را چند 
تکه می کند و در آینده، مســئله  مهم این است که وقتی سوزنها 

را پیدا کردید، با آنها چه خواهید کرد.” 
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حسابرسان در نتیجه  پیشرفتهای عظیم اخیر در رابطه کاربری 
بین صاحبکار و نظامهای حسابرســی، نرم افزار و داده ها- یعنی 
رابط کاربری که استخراج داده را تسهیل می کند- می توانند نسبت 
به گذشته مجموعه داده های خارجی بیشتری را با سرعت باالتر 
کاوش کنند. این رابطه  کاربری به حسابرسان امکان می دهند تا 
روالها را نه تنها مانند گذشته به صورت روشهای محتوایی، بلکه 
زودتر و در هنگام حسابرســی در مرحله  ارزیابی ریســک برای 

درک فرایندها و به هنگام کار روی کنترلها اجرا کنند. 
بســیاری از تجزیه وتحلیل هــای انجام شــده، دراســاس فرقــی با 
تجزیه وتحلیل های انجام شــده در گذشــته ندارند؛ اما در حال حاضر، 
دقیق تر بوده و در آِن واحد در مقیاس گســترده تری استفاده می شوند. 
بــرای مثال، ریســکهایی که صفحه نمایــش دفتر روزنامه  برجســته 
می ســازد، به حسابرســان این امــکان را می دهد تــا در قالب آزمون 
محتوایی، بتوانند بیشتر وارد جزئیات شده و برای مثال، روالهایی را اجرا 
کنند که دفاتر روزنامه بسیار پرحجم و کاربران نامنتظر را تجزیه وتحلیل 

 کند که خود این مسئله، بازرسی بیشتر را تسهیل خواهد کرد. 
حال پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا کسی در خارج 
از واحد مالی ثبتهای دفاتر روزنامه را انجام می دهد یا نه؟ در این 
مورد نیز حسابرســان می توانند از این ابزار برای دقیق شــدن در 
داده ها اســتفاده کنند تا بتوانند ثبتهــای روزنامه خاصی را که باید 

بررسی شوند، شناسایی کنند. 
 ثبتهای خالصه ای از دفتــر کل تصویری4 که از دفتر کل یک 
واحد تجاری منتقل شــده اســت، به حسابرســان اجازه می دهد تا 
جریــان تراکنشــها را از روی فرایندهای مالی صاحبکار ترســیم و 
ثبتهــای دوگانــه  نامنتظر را شناســایی کنند. حجم و مقــدار ثبتها 
که برای هر جریان نشــان داده می شــوند و به حسابرســان امکان 
می دهند تا تراکنشــهای با ریسک و مقدار باالتر را تشخیص دهند. 
آنها در گام بعدی قادر خواهند بود وارد تک تک تراکنشــهایی شوند 

که کل جمعیت آماری تراکنشها را تشکیل می دهند. 

چگونه کسب وکارها نفع می برند؟
مصاحبه شــوندگان، بیــن کامل بــودن ســامانه  های فناوری 
اطالعات یــک واحد تجــاری و اینکه مدیریت تــا چه اندازه 
پذیرای شــیوه های جدید اســت، رابطه ای را گزارش کردند. 
به نظر می رســد نتیجه تحلیل در ســازمانهایی باشد که فرایند 

تحول را پشــت سر گذاشــته اند و توالی کارها به جای اینکه هر 
سه ماه باشد، به صورت آنی اســت؛ به خصوص، اگر مدیریت 
تمایل به ســرمایه گذاری داشــته و از نظر توسعه به بلوغ کافی 
رســیده باشــد که بتواند به جای تمرکز بر تراکنشها و داده ها، با 

ریسک کنترلهای مدیریتی کنار بیاید. 
حسابرسان همچنین دید گسترده تری از مزایای تحلیل داده ها برای 
مدیریت ســازمان دارند و در مورد افزایش کیفیت، شفافیت و جزئی تر 
بودن گزارش حسابرســی، اجرای حسابرســی و ارتبــاط با مدیریت و 
نیز رهیافتها صحبت می کنند. گزارشــهای بیشــتری به طور مرتب به 
مدیریت می رســد، ارتباطها آسان تر می شــود و کارهای حسابرسی به 

جای اینکه در آخر سال جمع شود، طی سال پخش می شوند. 
مدیریت چیزی بیشــتر از داده هایــی می خواهد که در قالبی 
متفاوت ارائه شود. رهیافتهایی که مدیریت به دنبال آنهاست، 

دربرگیرنده این موارد است: 
• نشــان دادن شــکافهای کنترلی: اگر نقصی در کنترلها وجود 
دارد که باید رفع شــوند، آیا نتیجه مطابق انتظار با برنامه بوده 
اســت؟ آیا موانع رفع شــده اند؟ آیا داده های مناســب منتشر 

می شوند؟ 
• کّمی ســازی و ســنجش اثر مداخله های دســتی، کاستیهای 
کنترلها، فرایند تا چه اندازه به کار گرفته می شــود و ســازگاری 

کاربرد کنترلها؛
• دالیل ریشه ای موارد استثنا؛

• الگو گزینی داخلی؛ و
• تصویرسازی بیشتر به وسیله صفحه نمایش.

مدیریت نیز بسیار ســریع تر از گذشته و به جای سه ماه پس 
از پایان سال، شش هفته پس از پایان سال به دنبال اظهارنظر 

هوشمندانه درباره  یکپارچگی اطالعات مدیریتی است.

پانوشتها:
1- Data Fields 
2- Records
3- Journals Dashboard
4- Visual Ledger
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