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سابرسی خود بایدچرا شما و تیم  آینده  درح سابرسی از راه دور، سال   مدرا  » Remote Audit«  ح
 قرار دهید ؟!نظر 

  2019منتشر شده در تاریخ دهم اکتبر  توسط بیل کورتیس

سین دوانی  ترجمه: غالمح

این حسابرسی منظم براي اکثر شرکت ها یک ضرورت تجاري استاندارد است. حتی اگر طبق مقررات  حسابرسی 
شرکت ارزش دیگري  نبه آگزارشگري مالی شرکت با اعتبار بخشی مستقل  حسابرسیالزامی هم نشده باشد 

 ارزشمند هستند.و بسیارغیرقابل انکار ي حسابرسی براي شرکت ها مزایا خواهد داد.  

نوعی جرا شود ، اهم برنامه ریزي شده و به خوبی  زمانی که حتی  در محل شرکت ها  حسابرسی فعالیت  
 یجایگزین »Remote Audit« حسابرسی از راه دوراما ایجاد می کند. را در شرکت خاصی  گرانی اختالل و ن

 حسابرسی و همچنین تیم حسابرسی آسانتر و کارآمدتر کند.مورد است که می تواند تجربه را براي شرکت 

هاي  از راه دور به لطف فناوري مدرن یک امکان نسبتاً جدید است. به یک معنا ، بنگاه حسابرسیانجام 
حسابداري قبالً حسابرسی از راه دور انجام می دهند زیرا بخش اعظم ارتباطات و انتقال اسناد به صورت 

اتژي هاي الکترونیکی صورت می گیرد. سیستم عامل هاي محاسبات ابري ، پورتال هاي ایمن و دیگر استر
پیشرفته فناوري پیشرفته به مکانیزم هاي تجاري استاندارد تبدیل شده اند که به تیم هاي حسابرسی امکان می 

دهد داده ها را از هر مکانی با مشتریان به اشتراك بگذارند و دریافت کنند. استفاده از این ابزارهاي آشنا براي 
دور ، گام بعدي منطقی است. اما فقط به دلیل اینکه چیزي ممکن هاي کامالً یا تقریباً از راه  تسهیل حسابرسی
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است به این معنا نیست که ایده خوبی است. بنابراین چرا یک شرکت تصمیم می گیرد که حسابرسی ساالنه خود 
براش شرمتها زمان و پول از راه دور انجام دهد ؟  بجاي اینکه تیم حسابی در محل شرکت مستقر شوند ، 

هاي از راه دور داراي مزایاي قابل توجهی نسبت  حسابرسی وجیه حسابرسی از راه دور می باشد.زیرا مهمترین ت
به روش سنتی در محل از نظر ساعت و هزینه هاي کل حسابرسی هستند که این امر جذابیت غیرقابل انکار را 

گزارشات با کیفیت خوب « ییپتانسیل محصول نهاحال اگر می دهد. را گاه به منابع و مدیران آبراي رهبران 
 هاي از راه دور واقعاً بسیار جذاب به نظر می رسند. حسابرسی معلوم میشود چرا را اضافه کنید  » حسابرسی

دو ساعت و نیم سه نفره روزانه . اگر تیم حسابرسی را درنطر بگیرید مسافرت هدر رفته بطور مثال اوقات تردد و 
ساعت صرف و شارژ  15کنند براي دوروزکاري  شت به محل موسسه صرف بازگبراي مسافرت به محل مشتري و 

خواهد شد ، در حالیکه با دورکاري حداقل این هزینه ها دیگر به مشتري شارژ نشده و خود حسابرسان نیز با 
همه ابزارها و وسایل راحتی خود در محیط کار  خود کارایی  استقرار در محل موسسه یا خانه با استفاده از 

البته اگر حسابرس نگون بخت ایرانی داراي محل زندگی و یا کامپیوتر یا لب تاب « هندداشت  یشتري خواب
مانیتورهاي چندگانه ، اینترنت پر  نانجه در محیط کار موسسه چصد البته ». درمحل زندگی باشدشخصی 

زمان کمتري  آنمه . نتیجه وجودداشته باشد  و سایر موارد، فاکس سرعت ، اسکنرها و دستگاههاي کپی آشنا 
و یا ارسال نسخه پیش نویس صورتهاي مالی  اصالح  براي تکمیل کار الزم  و احتماالً زمان بازگشت سریعتر براي

اضطراب ، از بین بردن استرس میزبان تیم حسابرسی در محل  حسابرسی براي شرکت خواهد شد. از طرف دیگر 
هاي از  حسابرسیارتباط با حضور آنها ، یکی دیگر از ویژگی هاي خوب  و جلوگیري از اختالل اجتناب ناپذیر در

کارخانه یا راه دور است. حسابرسان می توانند در محل بهینه (دفتر شخصی خود) کار کنند ، در حالی که کار در 
و شرکت دیگر دغدغه محل کار مناسب براي حسابرسان اعزامی به طور معمول ادامه می یابد  شرکت 

ي از سایر نهاد هاي ژه شرکت هاي ایرانی که بعضا در زمان حسابرسی میزبان تیم هاي دیگریدداشت بوِنخواه
ام خودي رآل بدیهی است کاهش تردد و مسافرت و همچنین استقرار در محبازرسی و یا مالیاتی نیز هستند؟! 

کمک می کند ، که می تواند در ، به ایجاد تعادل بهتر کار و زندگی براي کارمندان حسابرسی  حسابرسان نیز 
 کار با کیفیت تر نیز کمک کند. 

می توانند کامالً در حوزه دیجیتال صورت بگیرند ، اما بیشتر آنها هنوز به  فرآیند عملیات حسابرسی برخی از 
ر و مشاوره حضوري نیاز دارند. با به حداکثر رساندن قابلیت هاي از راه دوصاحبکار محل حضور و صرف وقت در 

براي انجام بیشتر کارهاي حسابرسی ، بازدید از سایت می تواند از قبل برنامه ریزي شده و به میزان قابل توجهی 
که باعث میشود حسابرسان و غالباً فقط به چند روز یا حتی یک روز. این دوره بسیار کوتاه تر ،  «کاهش یابد 

شده و باعث تشویق ارتباطات متمرکز  گذرانند مضافا بزمان هدفمند تري را در کنار هم مسئوالن مالی شرمتها 



رابطه بین آنها را تقویت را تقویت و »  کارکنان ذیربط در حسابرسی« بین حسابرسان و شرکت ه درك متقابل ک
 می کند.

برنامه ریزي جامع حسابرسی و ارتباطات روشن ضروریات یک فرآیند حسابرسی کارآمد ، در هر کجا که کار 
هاي از راه دور ، این عناصر کلیدي اهمیت بیشتري را براي  حسابرسی نجام شود، می باشد اما درحسابرسی ا

اطمینان از حضور در تمام جزئیات کسب می کنند و گردش کار می تواند طبق برنامه ادامه یابد. شرکت هایی 
ت حسابرسی ، سازمان اسناد و از راه دور را انتخاب می کنند باید متعهد شوند که اولوی حسابرسیکه یک تجربه 

ی از راه دورمهاي  حسابرسیارتباطات خوب را در اولویت قرار دهند (همه اینها باعث افزایش سرعت و موفقیت 
 شود).

روشی است که به سرعت در حال افزایش است و به راحتی می  »   Remote Audit« حسابرسی از راه دور
 توان فهمید که چرا محبوبیت آنها رو به رشد است.

طرح شدن میافته که اصوال بعد از  نگارش  نبوده » کروناویروس «زمانی که خبري از 2019 اکتبراین مقاله در-تذکر و یادآوري 
کالد موضوع حسابرسی از راه دور بعنوان اصلی ترین گزینه حسابرسی بحث شده  –و ابرکالد و تلفیق آنها یعنی بالك  الك چین ب

 1398در مهرماه  همت پردیس فارابی دانشگاه تهران در قم که باهفدهمین همایش ملی حسابداري ایران است .من در سخنرانی 
 به این موضوع اشاره داشتم.  » در پرتو  بالك چینحسابداري آینده حرفه  «درسخنرانی برگزار شد

 کمیو  ستیدرقرن ب یحسابرس                                                 

 يمرحله بعد کیصورت ،  نیبا حسابرسان خود هستند؟ در ا یکیشرکت ها و صاحبکاران در ارتباط الکترون ایآ
باشد.   »یا راه دور از حسابرسی«کردیرو کیدر محل به  یحسابرس يها هیممکن است انتقال از رو یمنطق

 .کند کمک یحسابرس  نهیتواند به کاهش زمان و هز یم »  Remote Audit« از راه دور یحسابرس

 یکیماه ها) در  یحت ایاز حسابرسان هفته ها ( یبوده گه گروه قینظریبد یکار حسابرس ندی، فرآ یطور سنت به
 یکیتکنولوژ يها شرفتیشوند. اما در حال حاضر  به لطف پ یشرکت مسقر م يکنفرانس در دفتر مرکز ياز اتاق ها

 -امن داده ها  يبه اشتراك گذار يها ملعا ستمیهوشمند و س ي، دستگاه ها يابر يساز رهیاز جمله ذخ -
 میارسال ت يبرا ینیگزیرا به عنوان جا»  از راه دور یحسابرس« یامکان سنج یاز موسسات حسابرس ياریبس

،  یحسابرس يها نهیدر وقت و هز ییروش عالوه بر صرفه جو نیکنند.ا یم شیشرکتها آزما تیبه سا یحسابرس
 يحسابرسان و کارمندان حسابدار يرا برا یزندگ-دور کار کنند ، تعادل کار راهدهد تا از  یبه حسابرسان اجازه م

خود به  يزهایم يرو یمدت زمان حسابرس يکه برا ستیالزم ن  زیبخشد. کارمندان شرکتها ن یبهبود م یداخل
اائه  حسابرسانتوانند به سواالت حسابرس پاسخ دهند و از راه دور  مدارك مستند را به  یآنها م رایچسبندند ، ز

عامل  ستمیاز نرم افزارها و س یستیکنند ، ل "یدانیکار م"حسابرسان از راه دور شروع به کار  نکهی.. قبل از اندینما



تا  دیو مجوز ده ی. به کارمندان مناسب دسترسدیشود ، بخواه یاستفاده م یتعامل با پرسنل داخل يبرا ها را که
اطالعات  يشرکت شما به اشتراك بگذارند. با متخصصان فناور يها ستمیرا از س یمربوط به حسابرس يداده ها
 .دیاز راه دور را داشته باشدرباره اشتراك اطالعات با حسابرسان  یتیامن یتا هرگونه نگران دیکار کن

با حسابرسان    «Face to Face »یاروئی. با داشتن زمان کمتر رو دیکن يریگیرا پ یحسابرس تیفعال شرفتیپ
از کارمندان  یکیاز  دداشتیخواه زیکار ن شرفتیمدارك در مورد پ یبه روزرسان افتیدر يبرا يعمال  فرصت کمتر

 Contact Person »  از راه درو شده سانارتباط با حسابر یعنی نکاریمربوطه مه مسئول ا یعضو مال ایارشد 

خواهند  یکند و چگونه م یم يریگیدهد چگونه عملکرد حسابرسان از راه دور شرکت را پ حیکه توض دیبخواه   «
 .گزارش دهند یداخل يرا به پرسنل حسابدار یکار حسابرس شرفتیپ

از راه  یحسابرس یعنیخواهد بود ،   مانکارانیکار از راه دور با کارمندان و پ ماتیمانند تنظ  یحسابرس ندهیآ موج
را کاهش دهد. اما همه  یمال يصورتها هیته يها نهیتواند هز یاست که به طور بالقوه م يدور روند رو به رشد

نستلزم استفاده از نرم  نکاریا رایباشند. ز رایدور را پذ اهاز ر یکه حسابرس ستندیمشاغل آماده ن ای يتجار يشرکتها
. ستندیجندان با آن آشنا ن یشرکتها و موسسات حسابرس ياریخاص دوطرفه است که بس يها شنیک یافزارها و اپل

،  کیتردد، استفاده از پست الکترون تیو محدود یکرونائ طیحداقل موارد قابل استفاده در شرا یکنون طیدر شرا
را فعال کرد  «  start secret chat »نهیتوان گز یم شتریب نانیاطم يبرا« تلگرام  رینظ یاجتماع يها بکهش
 قیکرد.  از طر یگروه سازمانده کیدر  يمسئول حسابدار رانیرا با مد یدر واتساپ و تلگرام گروه حسابرس ایو 

بخش کار  نیم داده ارا انجا یحسابرسکار ندیاز فرا يمدارك بسرعت بخش قابل مالحظه ا يبه شتراك گذار
 يجناب شمس احمد کهی. همانطور ردیحضور خانه توسط حسوسابرسان صورت گ قیاز راه دور و از طر تواندیم

از مقاالت  یکیدر ترجمه  ایگو نکهیاست . استناد با يممکن با حداقل امکانات فعا يامر نیدادند ا خییهم توظ
کرده اند ناقض اراز راه  دیباال تاک تیفیبا ک یکرونائ طیدر شرا یانجام حسابرس بر يحرفه ا يمنتشر شده،  نهاد ها

است . بهر حال با توجه به وصع  يگریشود و مقوله د یحاصل نم يحضور دیلزوما با بازد تیفیک رایز ستیدور ن
و  است یحسابرس  اتتعهد يفایا يموجود برا يتنها راه ممکن استفاده از ابزارها رانیتردد در ا دیمقررات جد

 نیدر هم یحت زهایچ یلیخ یدوران پسا کرونائ دی. شک نکن میکن رییتق دیخواهدداد که ب ادیبما  میدوران پساتحر
 .خواهد کرد رییما تغ رانیا

که هنوز  یر هستند حسابرسانگو ا میبرو ندهیپساکرونا به استقبال آ ایسازگار  يا شهینو و اند يبا فکر نیبنابرا 
آموزش خودرا  دیبا ای ستندیها آشنا ن    Remout Acess ریساو  »  «   AnyDesk  ،Team viewer » «با

 .خواهدکرد یبازار با آنان خداحافظ ایکنند  میترم


