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پیشرفتهای فناوری 
در

حسابرسی

چرا به روند رو به رشد استفاده از ابزار تحلیل  داده ها و پیشرفتهای فناوری مرتبط با حسابرسی 
توجه می کنیم؟

حسابرســان در اعتبار بخشــیدن به صورتهای مالــی که بر مبنای آنها گزارشــگری می کنند، نقش مهمی دارند. حسابرســیهای 
باکیفیت، پشــتیبان ثبات مالی هستند. هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی1 به عنوان استانداردگذار 
جهانی حسابرســی، مســئولیتی در راستای منافع عمومی دارد: اینکه اســتانداردها و رهنمودهایی برای حسابرسان تدوین کند تا 
دستیابی به حسابرسی باکیفیت تسهیل شود. این عمل به نوبه خود سبب ایجاد اعتماد عمومی و اطمینان به صورتهای مالی و در 

مقیاس گسترده تر، به گزارشگری مالی می شود.
نحوه اجرای حسابرســی در تاریخ این حرفه تغییرهایی داشته اســت. این تغییرها ناشی از تحولهایی بوده که در محیط فعالیت 
شــرکتها و محیط فعالیت حسابرســان روی داده اند. پیش از رویکرد فعلی حسابرسی مبتنی بر ریسک، شرکتها در محیطی فعالیت 
می کردند که پیچیدگی بسیار کمتری داشت. در نتیجه، حسابرسی تا حد زیادی به شکل دستی انجام می شد؛ در این روش، بخش 
به نسبت زیادی از اطالعات مالی زیربنای صورتهای مالی، بدون تأکید زیاد بر ماهیت و میزان ریسک تحریفهای بااهمیت، مورد 

آزمون قرار می گرفتند.

 ترجمه: مریم گوارا
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به مرور زمان، رویکرد حسابرســی مبتنی بر ریسک به چهار 
دلیل تکامل یافت:

1- افزایش حجم معامالت، به  گونه ای که حسابرسان قادر نبودند 
همه معامله های مبنای تهیه صورتهای مالی را آزمون کنند؛

2- افزایش پیچیدگی؛
3- وضع مقررات به دلیل کوتاهی برخی شرکتها؛ و

4- محدودیتهای فناوری.
رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک بر ماهیت و میزان ریسک 
تحریف بااهمیت در یک کار خاص حسابرســی متمرکز است و 
بر درک کنترل داخلی ایجاد شــده به وســیله شــرکت، و هر جا 
مناسب باشد، بر دستیابی به شواهد حسابرسی حاصل از آزمون 
اثربخشی کنترل داخلی از سوی حسابرس، تأکید بیشتری دارد.
فناوری با سرعت باالیی تغییر می کند و توانایی دریافت 
و انتقال  داده ها به صورت دیجیتالی، در مقیاسی بی سابقه 
و تقریبًا آنی را ممکن ســاخته اســت. این امر سبب شده 
تمرکــز روی داده هــای ســاختاریافته و بــدون ســاختار 

ایجادشده در درون و بیرون شرکت، بیشتر شود. توانایی 
ســامانه های اطالعاتی جامــع و قدرتمند دیجیتالی برای 
مدیریت، تحلیل، انتقال داده ها و پاسخدهی به تغییرهای 
مرتبط با داده ها، در حال افزایش است و شرکتها، در پاسخ 
به این پیشرفتها، به سرعت الگوهای کسب وکار خود را به 

شیوه هایی نوآورانه تغییر می دهند.
انتظارهای ســهامداران نیز در مورد استفاده از فناوری 
در حسابرســی صورتهای مالی، در حال تکامل اســت. 
پیشــرفتهای فناوری در ســامانه های گزارشــگری مالی 
مورد اســتفاده برای شناســایی، پردازش، ثبت و ذخیره 
داده هایی که اطالعات صورتهای مالی را نشان می دهند 
و نیز پیشــرفتهای فناوری در ابزار و روشــهایی که برای 
تحلیل  داده ها وجود دارند، ســبب می شــود ســهامداران 
در مــورد نحــوه انطباق ابــزار تحلیل   داده هــا با الگوی 
فعلی حسابرســی مبتنی بر ریسک، پرسشــهایی مطرح 
کنند. در برخــی حوزه های گزارشــگری، به خصوص در 

استفاده از تحلیل داده ها در مجموعه  بزرگ تری از داده های مرتبط حسابرسی بسیار گسترده تر از رویه های تحلیلی سنتی  است.

نمودار1- تحلیل داده ها- تأثیر بر کیفیت حسابرسی

رویه های حسابرسی برای به دست آوردن شواهد حسابرسی

تحلیل داده ها

ارزیابی ریسک رویه های تحلیلی رویه های محتوایی آزمون کنترلها
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جایی که طرحهای پیشــنهادی و طرحهای پیشــنهادی 
تجدیدنظرشــده در مورد حسابرسی متداول ترند، شرکتها 
تواناییهای حسابرســان در تحلیلگری داده ها را بررســی 
کــرده و در برخــی مــوارد، از حســابرس می خواهند در 
حسابرســی خود، بیشــتر از فناوری و به خصــوص ابزار 

تحلیل   داده استفاده کند.

ابزار تحلیل داده ها و حسابرسی صورتهای مالی
بــا اســتفاده از ابــزار تحلیــل داده ها کیفیت حسابرســی 
صورتهای مالی افزایش می یابد. استفاده از این ابزار برای 
به دست آوردن شواهد حسابرسی در حسابرسی صورتهای 
مالــی، در واقع نوعی علم و هنر کشــف و تحلیل الگوها، 
انحرافهــا و مغایرتها و اســتخراج دیگر اطالعات مفید در 
داده هایی اســت که زیربنای حسابرسی به حساب می آیند 
یا به وســیله تحلیل،  الگوســازی و تصویرسازی با هدف 
برنامه ریزی و انجام حسابرسی، با حسابرسی در ارتباطند.
به کارگیــری تردید حرفه ای و قضــاوت حرفه ای زمانی 
بهبود خواهد یافت که حســابرس از شــرکت و محیط آن 
درک خوبی داشــته باشــد. در محیطی با حجم  داده های 
زیاد و پیچیدگی فزاینده، استفاده از فناوری و ابزار تحلیل  
داده هــا، فرصتی در اختیار حســابرس قــرار می دهد تا از 
شــرکت و محیط آن درک بهتری داشــته باشــد و کیفیت 
ارزیابی ریســک به وسیله حســابرس و پاسخ به آن را باال 
می برد. دیگــر مزایای اســتفاده از ابزار تحلیــل   داده ها 

عبارتند از:
الف- افزایش توانایی حســابرس برای جمع آوری شواهد 
حسابرســی به دســت آمده از تحلیل جمعیتهــای بزرگتر؛ 
برای نمونه، حســابرس می تواند با استفاده از آن جمعیتها 
در آزمونهای بعدی، انتخابهای مبتنی بر ریســک بهتری 

داشته باشد؛ 
ب- آگاهی گسترده تر و عمیقتر حسابرس از شرکت و محیط 
آن که اطالعات اضافی ارزشــمندی را برای شــرکت مورد 
حسابرســی فراهم می کند تا با استفاده از آنها بتواند ارزیابی 

ریسک و عملیات تجاری را با آگاهی بیشتری انجام دهد.
 اگرچه مزایای ابزار تحلیل داده ها روشن است، اما استفاده 

از آن محدودیتهایی نیز دارد که باید حسابرسان از آن آگاه 
باشند. برای مثال:

الف- حسابرســان باید از داده هایی کــه تحلیل می کنند، 
به ویژه مرتبط بودن  داده ها با حسابرســی، درک روشــنی 
داشــته باشــند. تحلیل داده هایی که ربطی به حسابرسی 
ندارند، به خوبی کنترل نمی شــوند، قابل اعتماد نیســتند، 
یــا منبع آن )درون یا بیرون ســازمان( به خوبی شــناخته 
نشده است، بر کیفیت حسابرسی تأثیر منفی دارد. اگرچه 
تحلیل  داده های مرتبط و معتبر بینشهای ارزشمندی برای 
حسابرس فراهم می آورد، اما همه آنچه را که او باید بداند 

در اختیارش قرار نمی دهد.
ب- به خاطر نیاز حســابرس به داشــتن قضــاوت حرفه ای در 
ارتباط با حسابداری و حسابرسی و نیز مسائل مرتبط با اعتبار و 
کامــل بودن  داده ها، توانایی آزمون صددرصد جمعیت، به این 
معنا نیســت که حســابرس می تواند چیزی بیش از یک اظهار 
نظر با اطمینان منطقی ارائه کند، یا اینکه در معنای »اطمینان 

منطقی« تغییری پدید آید.
ج- در صورتهــای مالــی بیشــتر شــرکتها، مــوارد افشــای 
درخورتوجهــی وجــود دارد کــه براوردهــای حســابداری )یا 
مبتنی بر براوردهای حسابداری( بوده یا اطالعات کیفی را دربر 
می گیرند. برای ارزیابی میزان منطقی بودن ارزش براوردشده 
به وسیله شرکت و موارد افشای این اقالم، به قضاوت حرفه ای 
نیاز اســت. اگرچه، امروزه فناوری تحلیل داده ها ممکن است 
بینشهای ارزشمندی در اختیار حسابرس قرار دهد، اما استفاده 
از آن در حسابرســی صورتهای مالی نمی تواند نیاز به قضاوت 

حرفه ای و تردید حرفه ای را کم کند.
د- اســتفاده مؤثر از فناوری ممکن اســت حامی حسابرس 
در به دست آوردن شواهد کافی و مناسب حسابرسی باشد. 
با ایــن حال، بایــد در برابر احتمال »اعتمــاد بیش از حد« 
حســابرس و ذینفعان به فناوری هوشــیار بود؛ زیرا ممکن 
اســت حســابرس درک روشــنی از مزایــا و محدودیتهای 
فناوری نداشــته باشــد و به اشــتباه تصور کند که نتایج آن 
بــدون خطا خواهند بود )یعنی، برونــداد باید به طور حتم و 
صددرصد صحیح باشــد؛ زیرا برنامه نرم افزاری آن را تولید 

کرده است(. 
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فناوری و استانداردهای بین المللی حسابرسی- 
وضعیت فعلی و احتمالها

اســتانداردهای بین المللی حسابرســی3، استفاده 
از ابــزار تحلیــل داده هــا را منــع یا تشــویق نمی کند. 
پیشــرفتهای فناوری و افزایش مرتبط بودن و استفاده 
کســب وکارها از ابــزار تحلیل داده هــا در تصمیم گیری 
ســبب شــدند تــا هیئــت اســتانداردهای بین المللی 
حسابرســی و اطمینان بخشــی و ذینفعانش به بررسی 
این مســئله بپردازند کــه آیا اســتانداردهای بین المللی 
حسابرســی ممکن است نیازهای کســانی را که در این 
دنیای دیجیتالی ســریع، به گزارش حسابرســان تکیه 
می کننــد، رفع کند یــا خیر؟ اســتانداردهای بین المللی 
حسابرسی می پذیرد که حسابرس می تواند با استفاده از 
روشهای حسابرسی به کمک کامپیوتر4، از فناوری 
در اجرای حسابرسی استفاده کند. با وجود این، ارجاع به 

روشهای حسابرسی به کمک کامپیوتر در استانداردهای 
بین المللی حسابرســی، در دوره کامــاًل متفاوتی از نظر 
پیشــرفت فناوری ایجاد شد و روشــهای حسابرسی به 
کمک کامپیوتر به طور چشــمگیری تکامــل یافته و به 
چیزی که امــروزه از آن با عنوان ابزار تحلیل داده ها نام 

می برند، تبدیل شده است.
استانداردهای بین المللی حسابرسی باید در محیطی 
که به ســرعت در حال تحول اســت، همچنان اســتوار 
و مرتبط باقــی بمانــد. افزون بر این، اســتانداردهای 
بین المللی حسابرســی باید بتواند صرف نظر از شرایط، 
قابل اســتفاده بوده و به حسابرس کمک کند تا عملکرد 
مناسبی داشته باشــد )یعنی، بیشتر به اصول توجه کند 
نــه ویژگیهای مرتبط بــا روش فعلی(. یکــی از موارد 
خاصی که با حسابرس ارتباط دارد، پیشرفتهای فناوری 
اســت که سبب می شود ابزار و روشــهای قدرتمندتری 

البته حسابرسان نشان داده اند که

در انطباق شواهد حسابرسی

به دست آمده از

تحلیل داده ها با الگوی فعلی

شواهد حسابرسی در

استانداردهای بین المللی حسابرسی 

دچار مشکل می شوند 

در حقیقت حسابرسان

پیامدهای تحلیل داده های شرکت در 

صددرصد جمعیت را در نظر می گیرند 
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در حوزه تحلیل داده ها به وجــود آید که از آنها می توان 
در رویه هایی اســتفاده کــرد که برای به دســت آوردن 
شواهد حسابرسی به کار می روند. اســتفاده از این ابزار 
و روشهای تحلیل داده ها، در محیطی که پیچیدگیهای 
رو به رشــدی دارد و داده های مرتبط با حسابرس خیلی 
زیاد است، به حسابرس کمک می کند تا درک مؤثرتر و 

کارامدتری از شرکت و محیط آن داشته باشد.
ابزار تحلیل داده ها فرصتی فراهم می آورد تا اثربخشی 
مؤلفه انسانی به بیشــترین حد  اندازه خود برسد. برای 
مثــال، راهکارهای فناوری ممکن اســت میزان زمان 
اختصاص داده شــده به تحلیل دســتی را کاهش دهد تا 
حسابرس برای بررســی جنبه های قضاوتی تر تحلیل، 
زمان بیشتری داشته باشد. از آنجا که ابزار تحلیل داده ها 
ممکن اســت بینشــهای مختلف و آموزنده تری برای 
حسابرس فراهم کند، اســتفاده از ابزار تحلیل  داده ها، 
توانایی او را در شناسایی روابط و مغایرتها بیشتر کرده و 
قضاوت و توانایی اش را برای داشتن تردیدهای مناسب 
تقویت می کند. البته حسابرســان نشــان داده اند که در 
انطباق شــواهد حسابرسی به دست آمده از تحلیل داده، 
با الگوی فعلی شــواهد حسابرســی در اســتانداردهای 
بین المللی حسابرســی، دچار مشــکل می شــوند. در 
حقیقت، حسابرسان پیامدهای تحلیل داده های شرکت 

در صددرصد جمعیت را در نظر می گیرند. برای مثال:
الــف- چطور ایــن کار به حســابرس کمــک می کند تا 
ریسکهای تحریف بااهمیت را شناسایی و ارزیابی کند؟
ب- آیا ابــزار تحلیل داده ها، افزون  بر حمایت از ارزیابی 
ریســک، ممکن اســت بــرای فراهم کردن شــواهد 
محتوایی حسابرســی به کار برده شود و آیا این شواهد 
برخاســته از چیزهایــی هســتند که در اســتانداردهای 
کنترل،  آزمونهــای  به عنــوان  بین المللی حسابرســی 
آزمونهــای جزییــات یــا رویه های تحلیلــی محتوایی 

دسته بندی شده اند؟
ج- آیــا اســتفاده از ابزار تحلیل داده ها بر شــواهد مورد 
نیاز برای ســنجش عملکرد دیگــر رویه های محتوایی 

حسابرسی یا آزمونهای کنترل تأثیر دارد؟

چرا اینقدر بحث می شود؟ چرا با اعمال 
تغییرها در استاندارهای بین المللی 

حسابرسی به جلو پیش نرویم؟
پیشــرفتهای فناوری و توسعه در تجزیه وتحلیل داده ها 
هر کســی را به چالش می کشد و داشتِن توجه جدی به 
امکانات، نیازمند داشتن چشم انداز است. استانداردهای 
بین المللــی حسابرســی در دورانــی با فنــاوری کاماًل 
متفاوتی تدوین شــده است. در حالی که استانداردهای 
بین المللی حسابرسی خیلی قدیمی نیستند، در سالهای 
اخیــر تغییرهای ســریعی در پیشــرفتهای فناوری رخ 
داد که گســتردگی و مقیاس آن در زمانی که بســیاری 
بین المللــی حسابرســی گســترش  از اســتانداردهای 
پیــدا می کرد یــا تجدیدنظر می شــد، به طــور منطقی 
قابل پیش بینی نبود و امکان آن نیز وجود نداشت. برخی 
معتقدنــد که محیط کنونی تغییر ســریع و انتظار تکامل 
مســتمر، بســتری اجباری برای بازنگری پرسشهای 
اساســی را ایجــاد می کند. پرسشــهایی ماننــد  اینکه 
حسابرســی ممکن بود چه چیزی باشد و یا می توانست 
باشد؟ از جمله، کشــف این نکته که آیا ضرورتی وجود 
دارد که احتماال با استفاده از یک برگ کاغذ سفید، ابزار 
تحلیل داده ها را در استانداردهای بین المللی حسابرسی 
در هم آمیخت. امروزه به احتمال، چنین کشــفی، یک 

رویکرد موثر نیست.

پانوشتها:

1- International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB)

2- این تعریــف از تحلیل داده ها تا حد زیادی مبتنی بر تعریفی اســت که در 
مقاله ای با عنوان »تحلیل حسابرسی و حسابرسی مستمر، نگاهی به آینده« 
 (AICPA) در یکی از نشــریه های انجمن حسابداران رســمی امریکا

منتشر شده است.
3- International Standards on Auditing (ISA)
4- Computer Assisted Audit Techniques (CAATs)

منبع:
IAASB, Exploring the Growing Use of Technology in 
the Audit, with a Focus on Data Analytics, www.ifrs.org, 
2016
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