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در ســال های اخیر، عملیات حســابداری با طراحی و پیاده ســازی نرم افزارهای قدرتمند مالی و اداری 
به صــورت سیســتم های یکپارچه، همچون اسایپی (SAP)، در ســازمان ها تســهیل شــد. این 
نرم افزارها، امروزه حجم زیادی از تراکنش های مالی را پشتیبانی کرده و زیربخش های مختلف سازمان  
را به هم متصل می کنند. این پیشــرفت، نیاز به حسابرســی صورتهای مالی و بهبود اثربخشی و کارایی 

آن را بیش از پیش باال برده است.
با توجه به این که نرم افزار ایســیال (ACL) نرم افزاری مبتنی بر محیط برنامه نویســی اســت و 
دســتورهای مورد نیاز حســابرس را نیز در توابع خود به همراه دارد، پیاده ســازی آزمونهای اســتاندارد 
حسابرســی واحد مورد رســیدگی در محیط این نرم افزار امکانپذیر بوده؛ به طوری که برای بهره برداری 
در ســالهای بعد نیز مناسب است. حسابرِس آشنا به برنامه نویســی ساخت یافته، به کمک این نرم افزار 
به سادگی امکان پیاده سازی آزمونهای حسابرسی را پیدا می کند و در صورت شناخت صحیح از بانک های 

اطالعاتی و یا پرونده های داده ای سیستم مورد ارزیابی، خروجی های مناسب را دریافت خواهد کرد.
با توجه به اهمیت موضوع حسابرسی به کمک کامپیوتر در ایران و نیاز گسترده به توسعه این رویکرد، 
موضوع حسابرســی کامپیوتری به کمک نرم افزار ای ســی ال از منظر میزان کاربردی بودن حسابرســی 
کامپیوتری در ایران مورد بررســی قرار می گیرد و در قالب یک سلسه مقاله دنباله دار در مجله حسابرس 

ارائه می شود.

احمدعدالت

حسابرسیبهکمکنرمافزار؛

رویکردایسیال-قسمتسوم
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 مقدمه
حسابرســی، فعالیتــی تک ُبعدی نیســت؛ بلکــه دربرگیرنده 
مجموعه ای از فعالیتهای کنترلی به هم پیوسته و مستمر است؛ 
کنترل فعالیتهایی که در مأموریت یک تشــکیالت تعریف شده 
و یا از مجموعه ای اســتانداردها تبعیــت می کند. این مجموعه 
کنترلها در نهایت منجر به کشف انحرافهای فرایندهای مالی/ 
اداری مجموعه  مورد رســیدگی شــده و نواقــص و خطاهای 
جریان اطالعاتی تعریف شده در آن مجموعه را نمایان می کند. 
حسابرســی کامپیوتــری از این قاعده مســتثنی نیســت و 
نمی توان آن را به عنوان فرایندی خاص در نظر گرفت. این نوع 
حسابرســی، پارادایمی منطبق با علم حسابرسی است و شامل 
مجموعه ای از فرایندها و فعالیتهایی اســت کــه با به کارگیری 
نرم افزارهای کامپیوتری، منجر به اجرای فعالیتهای حسابرسی 
به صورت الکترونیکی می شــود؛ فعالیتهایی که نه تنها خللی در 
فرایند حسابرســی ایجاد نکرده، بلکه موجب می شود تا تمامی 
اطالعاتــی که به صــورت الکترونیکی ثبت شــده اند، در مدت 
زمان بســیار اندکی رســیدگی و حســابرس را به سمت تحلیل 
بیشتر خطاهای کشف شده سوق دهد. در این حالت، حسابرس 
رســیدگی اســناد و مدارک را به صــورت صددرصدی در مدت 
زمان کوتاهی انجام داده )اســنادی کــه داده های آن به صورت 
الکترونیکی ثبت شــده اســت( و تنها زمان خود را معطوف به 
کشــف علل خطاها و تدوین گزارش ها و رهنمودهای حرفه ای 

و مناسب می کند.
همان گونه که در شــماره های گذشته نیز اشــاره شد، برای 
اجرای حسابرســی کامپیوتری، نرم افزارهای بســیاری وجود 
دارد. حســابرس نیز باید به دانش و مهارت استفاده از نرم افزار 
مرتبط، اندکی مفاهیم »پایــگاه داده« و همچنین »روش های 
تجزیه و تحلیل سیستم ها« آشنا باشد. باید به این نکته هم اشاره 
کرد که داشتن مهارت باال و تبحر در موارد یادشده، چندان مورد 
نیاز حسابرس نبوده و فقط آشنایی با مفاهیم پایگاه داده در حد 
استفاده مختصر و تحلیل سیستم ها در حد طراحی آزمون های 
حسابرســی مــد نظر اســت. همچنیــن، آشــنایی مختصر با 
نرم افزارهای حسابرسی نیز می تواند خواسته های حسابرس را 
پوشــش دهد؛ هرچند تبحر و مهارت در این نرم افزارها باعث 
می شــود تا حسابرس بتواند بهتر و دقیق تر خواسته های خود را 

به وسیله سیســتم طراحی و پیاده سازی کرده و نتایج مورد نیاز 
را کســب کند. با توجه به گســتردگی مطالب یادشده، مطالعه 
در خصوص مفاهیــم بانک های اطالعاتــی و تجزیه وتحلیل 
سیســتم ها را بر عهده  خواننده گذاشته و در ادامه این مجموعه 
مقاله هــا، به فراینــد حسابرســی کامپیوتری و اجــرای آن با 
استفاده از ای سی ال به عنوان یکی از مطرح ترین نرم افزارهای 

حسابرسی روز دنیا می پردازیم.

فرایندحسابرسیکامپیوتری
در ابتدا برای هم زبان شــدن حسابرسان با کارشناسان کامپیوتر 
و صنایع، مفهوم فرایند را مــرور می کنیم. فرایند به مجموعه 
فعالیت های به هم پیوســته ای اطالق می شــود که برای ایجاد 
یک یا چند تغییر مشــخص، طراحی و پیاده سازی شده  است. 
حسابرســی کامپیوتری فرایندی اســت منظم برای جمع آوری 
و ارزیابی بی طرفانه  شــواهد ثبت شــده به صورت الکترونیکی 
دربــاره  ادعاهای مربوط به فعالیت هــا و وقایع اقتصادی برای 
تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده 

و گزارش نتایج به اشخاص ذینفع. 
فرایند حسابرسی براســاس یک برنامه ریزی مناسب انجام 
می شــود. برنامه ریزی موفق دربرگیرنــده دو قلم اصلی هدف 
و مأموریت اســت. در نتیجه، حســابرس و یا گروه حسابرسی 
باید در فرایند حسابرســی خود، هدف از اجرای حسابرســی را 
مشخص و مأموریت اصلی خود را در این هدف تعیین کند. این 
قاعده شامل حسابرســی کامپیوتری نیز می شود. برنامه ریزی 
مناســب در حــوزه  حسابرســی شــامل جمــع آوری و ارزیابی 
بی طرفانه  شواهد است. ارزیابی بی طرفانه  شواهد نیز به وسیله  
کنترل انجام می شــود. به همین خاطر، یکی از مأموریت های 
اصلی حسابرس، کنترل و کشف تحریف های بااهمیت است. 

در حقیقــت، حســابرس بــا شــناخت کامــل از فرایندها و 
چرخه های عملیاتی تشکیالت و همچنین آگاهی از برنامه های 
راهبــردی، قوانین و مقررات آن، کنترل های الزم را طراحی و 
مدیران ســازمان را در رسیدن به هدفهایشان یاری می رساند. 
در خصوص کنترل نیز در بند 1-2100 رهنمود عملیاتی چنین 
آمده اســت: “کنترل، هــر گونه اقدام مدیریت بــرای افزایش 
احتمال رســیدن به هدفهای مشخص ســازمان است. کنترل 
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می توانــد پیشــگیرانه )برای جلوگیــری از وقــوع رویدادهای 
نامطلــوب(، یابنده )برای پیــدا کردن و تصحیــح رویدادهای 
نامطلوب گذشته( و یا هدایت کننده )برای ایجاد یا ترغیب رخداد 
یک رویداد مطلوب( باشــد. یک سیستم کنترلی، مجموعه ای 
یکپارچه از عناصر و فعالیت های کنترلی اســت که برای رسیدن 

به هدفها، به وسیله یک سازمان به کار گرفته شود.”
حســابرس هدفهــای مختلفــی را در مجموعه ســازمان 
می توانــد دنبــال کند. یکــی از هدفهای اصلی حســابرس، 
اجــرای حسابرســی صورتهــای مالــی اســت. براســاس 
اســتاندارد حسابرســی 200 ایران، افزایش میــزان اطمینان 
اســتفاده کنندگان صورتهــای مالی، یکــی از هدفهای مهم 
حســابرس بوده و این هدف با اظهار نظر حسابرس نسبت به 
این کــه »آیا صورتهای مالی از تمام جنبه های بااهمیت، طبق 
چارچوب گزارشــگری مربوط تهیه شــده است یا خیر« تأمین 
می شود. برای رســیدن به این درجه از اطمینان، حسابرسان 
باید اقدام به جمع آوری شــواهد و اطالعات کــرده و در انتها 

گزارش مناسب را صادر کنند. 
با توجه به این که در عصر حاضر بیشتر فرایندهای سازمانی 
به صورت کامپیوتری و به وســیله نرم افزارها انجام می شــود، 
دستیابی به اطالعات واقعی نیازمند شناخت و کسب اطمینان 
از عملکرد صحیح سیســتم های کامپیوتری مورد استفاده در 
واحد مورد رســیدگی و دستیابی بی واســطه به اطالعات آن 

واحد است. 
بخــش عمــده ای از اطمینــان درســتی عملکــرد صحیــح 
سیستم های کامپیوتری به موضوع حسابرسی فناوری اطالعات 
مرتبط می شــود؛ این که آیا امنیت اطالعات در کامپیوتر مطابق 
اســتانداردها رعایــت می گــردد؟ یــا از اطالعات کــه به عنوان 
داراییهای سازمان محسوب می شود، پرونده پشتیبان تهیه شده 

و به درستی محافظت به عمل می آید؟ و موارد بسیار دیگر. 
اما تشخیص درستی »عملکرد« نرم افزار، در این خصوص 
که چرخه مورد کنترل حســابرس آیا درســت طراحی شــده 
و مطابق با اســتانداردها و قوانین جــاری عمل می کند یا نه، 
در حوزه حسابرســی کامپیوتری مطرح می  شود. برای مثال، 
در اجرای حسابرســی صورتهای مالی اگر حسابرس اطمینان 
کافی از درستی نرخ محاسبه استهالک در چرخه  دارایی ثابت 

نــدارد، باید این زیرسیســتم را در یک نرم افزار حسابرســی 
دیگر همچون ای ســی ال و یا اکســل بازطراحی کرده و نتایج 
به دســت آمده را با خروجی های نرم افزار دارایی ثابت مقایسه 
و مورد ارزیابی قرار دهد. بازطراحی و توســعه رویه یادشــده 
برای حسابرسان داخلی و حتی مستقل به وسیله یک نرم افزار 
حسابرســی کامپیوتری تا زمانی که از همان نرم افزار استفاده 
می شود )البته در آن واحد مورد رسیدگی(، یکبار کافی است.

بــرای مثال، حســابرس در صورتی که به روش محاســبه 
استهالک نرم افزار در واحد مورد رسیدگی خود اطمینان ندارد، 
باید یکبار اقدام به بازطراحی محاســبه  اســتهالک مطابق با 
روش مورد اســتفاده در آن تشکیالت کرده و در سالهای بعد، 
اگر تغییری وجود نداشت، بدون نیاز به طراحی مجدد، از رویه 
تولیدشــده اســتفاده کند. با این موضوع، در قسمت عملیاتی 

مقاله بیشتر آشنا خواهید شد.
در فراینــد حسابرســی کامپیوتری عملکــرد نرم افزار مورد 
رســیدگی، نحــوه پــردازش و اطمینان از درســتی و صحت 
اطالعات خروجی نرم افــزار در هر یک از مراحل گردش آن، 
بایــد مورد ارزیابی قــرار گیرد. با توجه به این که حسابرســی 
کامپیوتــری قصد دارد بخــش و یا تمام عملیــات نرم افزار را 
بازطراحی و یا شبیه ســازی کند، بســیاری از عملیات طراحی 
سیســتم نرم افزاری مطابق آنچه در مهندسی نرم افزار تعریف 

شده است را باید به صورت مجدد انجام داد.
در نتیجه، فرایند حسابرســی کامپیوتــری، مطابق با طراحی 
نرم افزار که در 4 مرحلهشــناخت1، بررســی2 یا معماری3 و 
ســاخت  و مرحله آزمون و انتقال4 انجام می شــود )شکل1(، 
شامل موارد زیر است. این چرخه تولید به ازای هر نرم افزاری که 
اطالعات آن در حسابرسی دارای اهمیت است، باید اجرا شود:

1- تعیین حوزه فعالیت موضوع حسابرسی )برای مثال، انتخاب 
یکی از چرخه های صورت های مالی(- مرحله شناخت،

2- تعریف و تعیین آزمونهای حوزه یا چرخه  مورد نظر- مرحله شناخت،
3- امکان ســنجی اجرای آزمونها در حسابرســی کامپیوتری 
بــرای آزمونهای انتخاب شــده به منظور تعییــن میزان پایش 

الکترونیکی داده ها و مدارک مرتبط - مرحله شناخت، 
4- تجزیه وتحلیل و طراحی فرایند )چرخه( براساس آزمونهای 

انتخاب شده - مرحله معماری، شامل: 
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• شناخت  و تحلیل ساختار داده ای مورد نیاز هر یک از آزمونها 
در بانک اطالعاتی نرم افزار مورد رسیدگی، 

• برقراری ارتباط با بانک اطالعاتی نرم افزار مورد رسیدگی، و
 (Read-Only) استخراج داده ها به صورت فقط خواندنی •
از بانــک اطالعاتی نرم افــزار مورد رســیدگی و انتقال آن به 

جدولهای اطالعاتی نرم افزار حسابرسی کامپیوتری.
5- پیاده ســازی و برنامه نویســی فرایند مرتبــط با آزمونهای 

طراحی شده )تهیه برنامه های محاسباتی(- مرحله ساخت،
6- طراحی و پیاده ســازی خروجی های مــورد نیاز هر یک از 

آزمونها - مرحله ساخت،
7- آزمــون تمامی برنامه ها و خروجیها به وســیله حســابرس با 
داده های تغییریافته به صورت هدفمند- مرحله آزمون و انتقال، و

8- تحلیل نتایــج و تعریف ضوابط اصالح اشــتباه ها- مرحله 
آزمون و انتقال.

تعیینحوزهفعالیتموضوعحسابرسی
در تعییــن حــوزه  فعالیت حسابرســی کامپیوتری، بســته به 
نوع حسابرســی و محل مورد رســیدگی، عملیات حسابرسی 
کامپیوتــری متفاوت اســت. همان گونه کــه در تعریف اصول 

حسابرسی آمده است، حسابرسان بر اساس موقعیت شغلی به 
یکی از انواع اصلی زیر تقسیم می شوند:

1- حسابرس مستقل،
2- حسابرس داخلی، و

3- حسابرس دولتی. 
فرایند حسابرســی نیز انواع مختلفی دارد که مهم ترین آنها 

عبارتند از:
1- حسابرسی صورتهای مالی،

2- حسابرسی رعایت،
3- حسابرسی عملیاتی،
4- حسابرسی قانونی، و

5- حسابرسی داخلی.
به منظور اجرای حسابرســی کامپیوتری، حسابرس مستقل 
باید دو موضــوع را مد نظر قرار دهد؛ موضوع اول نوع فعالیت 
واحد مورد رسیدگی است و موضوع دوم، نوع حسابرسی مورد 
درخواست. تعیین حوزه  فعالیت برای حسابرس داخلی و دولتی 
اندکی متفاوت اســت. حســابرس داخلی برای یک مجموعه 
مشــخص فعالیت می کند و تنهــا فعالیتهای تعریف شــده در 

شــکل1-نمودارتوســعهوطراحیحسابرسیکامپیوتریدرهرفرایندبراســاسچرخهتولیدمحصولدرمهندسی
نرمافزار

جریانکار

الگوسازی

نیازمندیهایچرخه

تجزیهتحلیلوطراحی

توسعه)برنامهنویسی(

آزمون

مدیریت
تغییروبهبود

کنترلوارزیابی
حسابرس

مراحلارزیابیوتوسعهسیستم
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مجموعه خود را باید در نظر گرفته و برای آن برنامه ریزی کند. 
در خصوص موضوع اول، حسابرس مستقل باید در محل واحد 
مورد رسیدگی و براساس اســناد و مدارک مورد ادعای آن واحد، 
اقدام به برنامه ریزی برای اجرای حسابرســی کامپیوتری کند. در 
این خصوص، ســازمانها و شرکتها در سطح کشور، به حوزه های 
مختلف عملکردی تقسیم می شوند که از عمده ترین آنها می توان 
به شرکتهای بازرگانی، شــرکتهای تولیدی و شرکتهای خدماتی 
اشاره کرد. حسابرسی هر یک از انواع شرکتها بر اساس حوزه های 
عملکردی شــان، دارای فرایندهای حسابرســی مشــابه است. 
یکی از موارد حیاتی در تســهیل حسابرسی کامپیوتری به وسیله 
حسابرســان مســتقل، شناســایی نقاط اشــتراک در فرایندهای 
واحدهای مورد رسیدگی در حوزه های مرتبط است. این موضوع 
برای حسابرســان داخلی چندان بااهمیت نیســت؛ زیرا تنها یک 
مجموعــه را مــورد ارزیابی قــرار داده و برای یک نــوع فعالیت 

ارزیابی های خود را انجام می دهند.
تعریفوتعیینآزمونهایحوزهیاچرخهموردنظر

طبق تعریف اصول حسابرســی، حسابرسان سه نوع اصلی از 
خدمات حسابرسی را انجام می دهند که عبارتند از:

1- حسابرسی صورتهای مالی،
2- حسابرسی عملیات، و

3- حسابرسی رعایت.
همانطور که پیشتر هم عنوان شــد، حسابرسی صورتهای 
مالــی، یکی از عمده ترین فعالیتهای حسابرســی محســوب 
می شود. در این مجموعه مقاله ها نیز مثالها و آموزشها بر پایه 
این نوع حسابرسی انجام شده اســت. حسابرسی صورتهای 
مالی، خود به قسمت ها و اجزای کوچکتری تقسیم می شود که 
با قراردادن انواع معامله ها و مانده حسابهای مرتبط، گروه بندی 
می شــوند. این گروه هــا در اصطالح حسابرســی صورتهای 
مالی، چرخه )فرایند( نامیده می شود. عمده چرخه های مورد 

نظر در حسابرسی صورتهای مالی عبارتند از:
1- چرخه فروش و وصول مطالبات،

2- چرخه خرید و پرداخت،
3- چرخه حقوق و دستمزد و کارکنان،

4- چرخه موجودی کاال و انبار )یا انبار و دارایی ثابت(، و
5- چرخه تأمین مالی و بازپرداخت.

در حسابرســی صورتهای مالــی با رویکــرد چرخه ای، از 
آزمونهای حسابرســی برای معامله های تشکیل دهنده مانده  
پایان دوره  حســابها و نیز آزمونهای حسابرســی مانده حسابها 
و موارد افشــای مربوط، اســتفاده می شــود. بــرای اجرای 
حسابرســی با اســتفاده از ابزار کامپیوتری نیز ابتدا باید چرخه 
مــورد نظر را تعیین )برای مثــال، چرخه موجودی کاال و انبار 
یــا دارایی ثابت( و ســپس آزمونهای مورد نیــاز هر چرخه در 
واحد مورد رســیدگی را طراحی یا انتخاب کرد. پس از آن باید 
پردازشــهای مورد نیاز آزمون انتخاب شــده را طراحی و برای 
توسعه و پیاده ســازی آماده کرد. با توجه به این که حسابرسی 
کامپیوتــری به نوعی بازمهندســی نرم افزار و آزمــون فرایند 
ذخیره ســازی، پــردازش و خروجی اطالعات سیســتم های 
نرم افزاری مرتبط با هر یک از چرخه ها می باشد، حسابرسان 
باید هر یک از آزمونها را تحلیل کرده و برای چرخه مورد نظر، 

زیرسیستم های کامپیوتری طراحی و تولید کنند. 
امکانسنجیاجرایآزمونهادرحسابرسیکامپیوتری

در این مرحله از اجرای حسابرســی به کمک ابزار کامپیوتری، 
آزمون های طراحی شــده و یا انتخاب شده در چرخه  مورد نظر 
باید از نظر امکان کامپیوتری شدن و تولید فرایند نرم افزاری، 
مورد بررســی قرار بگیرند. هر چند امروزه می توان بسیاری از 
آزمونهای طراحی شده در هر چرخه را با استفاده از نرم افزار ها ی 
کامپیوتــری انجــام داد، اما آزمون رعایــت و محتوای برخی 
از فرایندهای کنترلی، مستلزم اســتفاده از روشها ی فیزیکی 
و سنتی اســت. در نتیجه، اجرای این نوع آزمونها با استفاده 
از ابزار کامپیوتری امکان پذیر نیســت. در حقیقت، داده های 
الکترونیکــی و یا روشــهای قابل اجــرا در کامپیوتر برای آنها 
وجود ندارد و حســابرس باید آنها را به صورت ســنتی و عینی 

مورد ارزیابی قرار دهد. 
به همین منظور، فهرســتی از آزمونهای مورد انتظار را باید 
تهیــه و نحوه اجرای آن را )به صــورت کامپیوتری و یا عینی( 
مشخص کرد. به عنوان مثال، جدول زیر آزمونهای رعایت و 
محتوا را با رویکرد حسابرسی کامپیوتری در چرخه داراییها ی 

ثابت، براساس عملکرد یک شرکت فرضی نشان می دهد.
این جدول براســاس فرمها ی ارزیابی سیســتم کنترلها ی 
داخلی چرخه داراییها ی ثابت مندرج در نشــریه150 سازمان 
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حسابرسی، تهیه شده اســت. در این فرمها چرخه یادشده به 
سه فرایند اصلی زیر تقسیم شده است:

الف- درخواست خرید یا ایجاد داراییها ی ثابت، 
ب- خرید یا ایجاد داراییها ی ثابت و ثبت آن، و

ج- بهره برداری مفید و حفاظت و نگهداری از داراییها ی ثابت.
با وجــود امــکان اســتفاده از نرم افزار هــا ی کامپیوتری در 
حسابرســی، آزمون رعایت بســیاری از روشــها ی کنترلی در 
چرخه داراییها ی ثابت مســتلزم اســتفاده از روشــها یی مانند 
پرس و جو، مشاهده و وارسی اســت. در نتیجه، اجرای آنها  به 
کمک نرم افزار ها ی یاد شده امکان پذیر نیست )همچون ردیف 
8 جدول1(. به عنــوان مثال، در صورت مکانیزه بودن فرایند 
خرید داراییها ی ثابت، روشــها ی کنترلی کــه می  توان رعایت 
آنهــا  را به صورت کامپیوتری مورد آزمون قــرار داد، عبارتند از 
روشــها ی کنترلی مندرج در ردیف ها ی 1 تا 6 فرمهای ارزیابی 

یادشده. 
پــس از تعییــن آزمونهایی که می تــوان با اســتفاده از ابزار 
کامپیوتری حسابرســی انجام داد، اقدام بــه تجزیه و تحلیل و 

طراحی آزمونها براساس چرخه مورد بررسی می کنیم.

سخنپایانی
در شــماره آینــده، موضوعهــای تجزیه وتحلیــل و طراحی، 
شــناخت و تحلیل ساختار داده ای، آشــنایی با محیط نرم افزار 
ای ســی ال، نحوه برقراری ارتباط با بانک اطالعاتی نرم افزار 
مورد رســیدگی و چگونگی واکشی داده ای مورد نیاز هر یک از 

آزمونها در جداول ای سی ال مورد بحث قرار می گیرد.

پانوشتها:
1- Inception
2 - Elaboration
3 - Construction
4 - Transition

منابع:
• رفیعی افســانه، الهام حمیدی،  ناصر مکارم،اصولحسابرســی، مرکز 

تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، جلد اول، 1393
• نشریهشماره150سازمانحسابرسی، سازمان حسابرسی

• Simpson B., An Introduction to Computer Auditing, 
http://www.barclaysimpson.co.uk 

• www.acl.com
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