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 .....  و فضای مجازی شرعاً حرام است و ما راضی نیستیم در اینترنت )چه به صورت رایگان و چه به صورت فروشی(هرگونه کپی برداری از مطالب هر چند جزئی ولی به قصد نشر

 حسابداریرشته  84 ارشدسواالت  حل تشریحی:  حسابرسی
 

 کدام مورد ، احتمال بسیار کم از هدف های سیستم کنترل داخلی محسوب می شود؟ –131

 کشف تقلب های مدیریت صاحبکارب(                                                                                                     الف( حفاظت از دارایی ها

 اعتماد مدارک حسابداریکنترل دقت و قابلیت د(                                                             ج( تشویق کارکنان به رعایت سیاست های مدیریت

 صحیح می باشد. بگزینه 

نه ای منظم و اثربخش به کار کنترل های داخلی مجموعه سیاست ها و روش هایی است که مدیریت واحد اقتصادی برای حصول اطمینان نسبی از اداره امور واحد اقتصادی به گو ♠

 گیرد.  

 اهداف اصلی استقرار کنترل های داخلی : ♠

 .افزایش دقت و قابلیت اتکای مدارک حسابداری ♦                  در برابر ضایع شدن ، سوء استفاده و تقلب. داراییحفاظت از  ♦

 کارکنان به تبعیت از خط مشی های شرکت.تشویق  ♦                              ارزیابی کارایی و سودمندی عملیات. ♦

 آتش سوزی ، هر چند اقدام اثربخش برای حفظ و نگهداری دارایی ها محسوب می شود ، ولی یک کنترل داخلی به حساب نمی آید.بیمه کردن دارایی ها در برابر سرقت و  ♠

 د؟ یریت تهیه می کندر مواردی که حسابرس مستقل سقف اعتباری تصویب شده مشتری را با مانده بدهی وی مقایسه می کند. شواهدی در مورد کدام یک از ادعاهای مد –131

 وجود و وقوعد( تعهدات                                                    حقوق و ( ج        لف( ارزشیابی                                                          ب( افشای مناسب                                         ا

 گزینه الف صحیح می باشد.

توسط حسابرس که حصول اطمینان از کفایت برآوردهای مدیریت از ذخیره مطالبات  وی بدهی مانده با را مشتری شده تصویب اعتباری سقف مستقل حسابرس که مواردی در ♠

حسابهای  ابیارزشیی اثبات ادعای بررسی صحت مبلغ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول )جهت انعکاس حساب های دریافتنی به خالص ارزش بازیافتنی( برا مشکوک الوصول می باشد

 دریافتنی محسوب می شود.

  آزمون انقطاع زمانی فروش ، کدام یک از اهداف کلی حسابرسی را تأمین می کند؟ –133

 الف( افشاء مناسب

 ارزشیابی و تخصیص( ب

                                                           کامل بودن( ج

 وجود و وقوع( د

 صحیح می باشد. جگزینه 

نیز در جهت رعایت فرض دوره مالی ، فرض تعهدی و اصل تطابق هزینه ها با درآمد اجرا می شود. حسابرس  اطمینان از کامل بودن حساب ها وآزمون انقطاع زمانی برای حصول  ♠

 اطمینان حاصل می نماید.  اثبات کامل بودن فروش هابا این آزمون از 

 حسابرسی ، بیشتر احتمال دارد که قبل از تاریخ ترازنامه انجام شود؟های روش یک از کدام  –134

 ب( ارسال تأییدیه حساب های دریافتنی                                                                                                 آزمون معامالت فروشالف( 

 جنسید( مشاهده و ارزشیابی موجودی های                                                                                       نشده پی جویی بدهی های ثبتج( 

 صحیح می باشد. الفگزینه 

انجام می شود. موارد مندرج در سایر گزینه ها تماماً جزء است و قبل از تاریخ ترازنامه و در طی حسابرسی ضمنی آزمون کنترل ( یک های نقدی دریافت) فروشآزمون معامالت  ♠

 آزمون های محتوا بوده و بعد از تاریخ ترازنامه قابل اجرا می باشند.
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 در یک ساختار کنترل داخلی مناسب ، مسئولیت دایره اعتبارات باید تحت سرپرستی .......... فعالیت کند. –131

 مدیر فروشب( مدیر مالی                                                                                                                   الف( 

 مدیر خدمات مشتریاند(        مدیر خزانه داری                                                                                                     ج( 

 صحیح می باشد. الفگزینه 

مدیر مالی ا ی رئیس حسابداریدر یک سیستم کنترل داخلی مناسب برای فروش ، مسئول دایره اعتبارات )که وظیفه آن تعیین وضعیت اعتباری مشتریان می باشد( باید زیر  ♠

 فعالیت کند. شرکت

 کدام یک از گزینه های ذیل ، تبیین مناسبی از روش های تحلیلی است؟  –131

 آزمون های آماری اطالعات مالی برای تعیین حجم رسیدگی ها و شواهد مورد نیاز.الف( 

 آزمون های محتوای اطالعات مالی از طریق مطالعه و مقایسه ارتباط بین داده ها.ب( 

 حلیل آن ها با رایانه و به کمک نرم افزار خاص.نوعی از آزمون های اطالعات مالی و تج( 

 آزمون های خاصی که به کمک آن اشکاالت طبقه بندی در صورت های مالی مشخص می شود.د( 

 گزینه ب صحیح می باشد.

شامل پی جویی نوسانات و روابط مالی و غیرمالی به دست آمده که با سایر  ،یعنی تجزیه و تحلیل نسبت ها بر روندهای عمده  روش های تحلیلیاستاندارد حسابرسی ، طبق  ♠

 اطالعات مربوط مغایرت دارد یا از مبالغ پیش بینی شده ، انحراف دارد.

 نمونه ای از آزمون های محتوا محسوب می شوند. روش های تحلیلی ♠

 و ارزیابی ریسک کنترل کدام است؟هدف اصلی و نهایی حسابرس مستقل ، از شناخت کنترل های داخلی  –131

 رعایت استقالل در حین حسابرسی                                                                             الف( 

                                       کسب اطمینان از کارایی و اثربخشی عملیات مدیریتب( 

 ج( برآورد ماهیت ، زمان بندی و حجم رسیدگی                                                                   

 کسب اطمینان از رعایت و عدم انحراف از استانداردهای حسابدارید( 

 صحیح می باشد. جگزینه 

برای آزمون  حدود روش های رسیدگیو  زمان بندی اجرا، تعیین نوع و ماهیت ، و ارزیابی خطر کنترل هدف اصلی و نهایی حسابرس مستقل ، از شناخت کنترل های داخلی  ♠

 های محتوا و حسابرسی نهایی است.

 هدف اولیه حسابرس از کسب شناخت کنترل های داخلی ، جمع آوری اطالعات الزم برای برنامه ریزی کار حسابرسی می باشد. ♠

 نامیده می شود. احتمال خطر اینکه حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی اشتباه یا تحریف با اهمیت ، نظر حرفه ای نامناسب اظهار کند ، خطر ..........  –138

 ذاتید(                              عدم کشف                              ج(                        کنترل                                      ب(                              حسابرسی                            الف( 

 صحیح می باشد. الفگزینه 

 یعنی حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی تحریف با اهمیت نظر نامناسبی ارائه کند.  خطر حسابرسی ♠

  تقسیم می شود. خطر ذاتی و خطر کنترلمی باشد. خطر تحریف با اهمیت به دو جزء  خطر عدم کشفو  اهمیتخطر تحریف با خطر حسابرسی شامل دو نوع  ♠
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 ؟نداردتعیین سطح اهمیت در خصوص .......... اهمیت چندانی  –131

 الف( دامنه حسابرسی هر حساب                                                                                        

 قابلیت اطمینان مدارک( ب

 حدود روش هایی که باید اجرا شود                                                                                 (ج

 ارزیابی موارد قابل درج در گزارش حسابرسی( د

 صحیح می باشد. ب گزینه

و با توجه به سطح اهمیت موضوعات، حدود روش های حسابرسی الزم که باید اجرا شود را تعیین می کند و دامنه حسابرسی هر حساب حسابرس با توجه به سطح اهمیت کمّی ،  ♠

. در تعیین سطح اهمیت کمّی ، قابلیت اعتماد مدارک ، اهمیت چندانی ندارد. اصطالح با اهمیت یعنی آنقدر مهم که بر ارزیابی می نمایدقابلیت درج آنها در گزارش حسابرسی را 

د از هستند که اهمیت را بعمواردی  تصمیمات استفاده کنندگان منطقی صورت های مالی اثر بگذارد. این تعریف ضوابط کمّی و کیفی را دربرمی گیرد. موارد الف و ج و د همگی از

 کمّی و کیفی می سنجند.  

دارایی های ثابت نشان می دهد که ایراد دیگری در مورد  انجام شده و حسابرسی داردشرکت سپهر دستور العمل مناسبی برای حذف و برکناری دارایی های ثابت مشهود ن –141

 .، این موضوع ..........  وجود نداردمشهود 

  ربطی به نامه مدیریت ندارد. الف( 

 در نامه مدیریت درج می گردد. ب( 

  در گزارش حسابرسی درج می گردد. ج( 

 همراه صورت های مالی افشاء می شود.توضیحی د( در یادداشت های 

 صحیح می باشد. بگزینه 

. نامه مدیریت گزارشی است به مدیریت ، حاوی پیشنهادات اصالحی برای رفع می شوددر نامه مدیریت درج موضوع مورد اشاره یک ضعف کنترل داخلی دارایی های ثابت است و  ♠

دیریت ، مین اطالعات مفید برای مهرگونه نارسایی سیستم کنترل داخلی که بر اثر مطالعه و ارزیابی کنترل های داخلی توسط حسابرسان کشف می شود. نامه مدیریت عالوه بر تأ

 به زیان صاحبکار منجر شود ، نیز می تواند در کاهش مسئولیت حسابرسان مؤثر باشد. در مواردی که یک ضعف کنترلی

 رسیدگی حسابرس به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ .......... ادامه می یابد.  -141

 بررسی کلیالف( 

 انتشار صورت های مالیب( 

 صدور گزارش حسابرسیج( 

 تحویل گزارش حسابرسی به صاحبکار د( 

 صحیح می باشد. دگزینه 

 )آخرین روز اجرای عملیات حسابرسی( ادامه می یابد. تاریخ گزارش حسابرسی رسیدگی حسابرس به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا  ♠

 .است حسابرسی گزارش تحویل و امضا ، جدید کار قبول به تصمیم ترتیب به حسابرسی ریزی برنامه فرآیند پایان و آغاز ♠

 رد ، است مالی صورتهای در تعدیل یا افشا مستلزم که ترازنامه تاریخ از پس رویدادهای شناسایی برای استفاده مورد های روشحسابرسی ایران ،  565استاندارد  5طبق بند  ♠

 : است زیر موارد شامل معموالً و شودمی اجرا حسابرس گزارش تاریخ به ممکن زمان تریننزدیک

 .ترازنامه تاریخ از پس رویدادهای شناسایی از اطمینان حصول برای مدیریت روشهای بررسی ♦
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 .....  و فضای مجازی شرعاً حرام است و ما راضی نیستیم در اینترنت )چه به صورت رایگان و چه به صورت فروشی(هرگونه کپی برداری از مطالب هر چند جزئی ولی به قصد نشر

 ختاری از پس که( مدیره تهیأ اجرایی وکمیته حسابرسی کمیته مانند) مدیره تهیأ های کمیته و مدیره تهیأ ، سهام صاحبان عمومی مجامع صورتجلسات بررسی و مطالعه ♦

 .است نشده آماده هنوز آن صورتجلسه که جلساتی در بحث مورد مطالب درباره جو و پرس و است شده برگزار ترازنامه

 .مدیریت مرتبط گزارشهای سایر و براوردی نقد وجوه جریان ، بودجه ، لزوم صورت در و رسیدگی مورد واحد ایدوره میان مالی های صورت آخرین بررسی و مطالعه ♦

 .رسیدگی مورد واحد علیه و له حقوقی دعاوی با ارتباط در آنان از دریافتی ییدیهأت کردن بهنگام یا رسیدگی مورد واحد حقوقی مشاورین از جو و پرس ♦

 عبارت مشخص موضوعات درباره جوها و پرس گونه این از هایی نمونه. گذارد اثر مالی های صورت بر تواندمی که ترازنامه تاریخ از پس رویدادهای درباره مدیریت از جو و پرس ♦

 : از است

 .است شده منظور حسابها در قطعی غیر یا مقدماتی اطالعات براساس که اقالمی جاری وضعیت - 

 .است شده ایجاد که جدیدی هاینامه ضمانت یا ها استقراض ، تعهدات - 

 .آنها فروش برای موجود های برنامه یا غیرجاری های دارایی فروش - 

 .جدید مشارکت یا سهام اوراق صدور - 

 .آنها انجام برای هایی برنامه وجود یا رسیدگی مورد واحد انحالل یا ادغام - 

 .سیل یا سوزیآتش قبیل از مواردی دلیل به آنها رفتن بین از یا ها دارایی ضبط - 

 .احتمالی وقایع و آمیز مخاطره  های زمینه در شده ایجاد تغییرات و گسترش - 

 .شود اعمال است قرار یا شده اعمال ها حساب در که حسابداری غیرعادی اصالحات - 

 دتردی سبب که رویدادهایی : مثال برای ؛ دهد قرار تردید مورد را مالی صورتهای تهیه در استفاده مورد حسابداری های رویه بودن مناسب که رویدادهایی وقوع احتمال یا وقوع - 

 .شود فعالیت تداوم فرض درباره

 مالی در آن منعکس می شود ، کاربرگ .......... نام دارد. کاربرگی که یکی از سرفصل های عمده صورت های –141

 رسیدگی ب(  اصلی                                                                                                                          الف(

   نکات قابل توجه د(                                                                   نهایی و رسیدگی                                          ج( 

 صحیح می باشد. الفگزینه 

به کار  رکل، کاربرگی است که نشان دهنده یکی از سرفصل های عمده صورت های مالی می باشد. کاربرگ اصلی برای تلفیق هر گروه از حساب های مشابه دفتاصلی  کاربرگ ♠ 

ی بانکی ، صندوق و تنخواه گردانها می رود و جمع هر یک از این کاربرگ ها ، یک جا به کاربرگ نهایی منتقل می شود. برای مثال ، کاربرگ اصلی وجوه نقد شامل مانده حساب ها

 می باشد.

 کدام یک از روش های حسابرسی در آخرین روزهای اجرای عملیات حسابرسی انجام می شود؟ –143

 دریافت تأییدیه حساب ها و اسناد پرداختنی( ب                                                               دریافت تأییدیه حساب ها و اسناد دریافتنی (الف

 د( دریافت تأییدیه )گواهینامه( مدیریت صاحبکار ج( دریافت تأییدیه )گواهینامه( مدیر مالی صاحبکار                                                          

 صحیح می باشد. دگزینه 

 به تاریخ آخرین روز اجرای عملیات حسابرسی دریافت می شود.تأییدیه مدیران  ♠

 دریافت می شود.در تاریخ ترازنامه تأییدیه حساب ها و اسناد دریافتنی و حساب ها و اسناد پرداختنی  ♠

  از مدیر مالی صاحبکار )گزینه ج( موضوعیت ندارد. دریافت تأییدیه ♠
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 .....  و فضای مجازی شرعاً حرام است و ما راضی نیستیم در اینترنت )چه به صورت رایگان و چه به صورت فروشی(هرگونه کپی برداری از مطالب هر چند جزئی ولی به قصد نشر

 کم اهمیت ترین نوع شواهد حسابرسی ، کدام است؟ –144

 کاربرگ های محاسبات حسابرسب(                                                                                                        ( صورتحساب بانکالف

 د( صورتحساب های از پیش شماره شده فروش های نسیه                                                                                       صورتحساب فروشندگان نسیه( ج

 گزینه د صحیح می باشد.

 تأییدیه وکالی حقوقی.                     - دریافتنی ساب های: تأییدیه ح ارسال می شودبرای حسابرس  مستقیماًمدارکی که در خارج سازمان صاحبکار تهیه شده و                                   

 فاکتورهای فروشندگان. - صورتحساب بانکی:  می شودتوسط صاحبکار نگهداری :     مدارکی که در خارج سازمان صاحبکار تهیه شده و  اعتبار مدارک کتبی ♠

 .صورتحساب های از پیش شماره شده فروش:  داردبستگی کفایت کنترلهای داخلی می شود .... به نگهداری درون سازمان صاحبکار تهیه و مدارکی که در                             
 

برخوردار است ؛ مانند صورتحساب های  زیادیاز متقاعدکنندگی  شواهد جمع آوری شده از خارج از سازمانبه محل ایجاد آن وابسته است ، اصوالً اعتبار هر مدرک تا حد زیادی  ♠

 بانکی.

رفته است. حسابرس در بند دامنه اسناد و مدارک خریدهای نقدی که مبلغ آن نسبت به اقالم صورت های مالی مورد حسابرسی اساسی است ، در اختیار حسابرس قرار نگ -141

 رسیدگی ، مورد مذکور را : 

 ه و نظر مردود ارائه می نماید.الف( استثناء کرده و عدم اظهارنظر ارائه می نماید.                                                              ب( استثناء نکرد

 استثناء نکرده و نظر مشروط ارائه می نماید.د( استثناء کرده و نظر مشروط ارائه می نماید.                                                                      ج(

 صحیح می باشد. الف گزینه

 :نکات مهم گزارش های حسابرسی ***                                                                                   

 میزان اهمیت                             

 ماهیت موضوع

 با اهمیت اساسی با اهمیت ولی غیر اساسی کم اهمیت

 مردود مشروط مقبول انحراف از استاندارد )عدم توافق(

 عدم اظهارنظر مشروط مقبول انحراف از دامنه رسیدگی )محدودیت(

 عدم اظهارنظر مقبول مقبول ابهام

 

 (جدول نوشته شده در باال را ، حتماً یاد بگیرید) –( حسابرسی 555طبق استاندارد ) ♠

 را ارائه می نماید.عدم اظهارنظر قید شده لذا حسابرس گزارش اساسی آن اهمیت می باشد و با توجه به اینکه محدودیت دقت کنید عدم قرار گرفتن مدارک یک  ♠

یت مبانی و موازین حسابرس مستقل در خصوص معامالت با اهمیت شرکت با اشخاص وابسته که در یادداشت های پیوست افشاء شده و بعضاً در شرایط عادی تجاری )رعا -141

 صورت نگرفته چگونه اظهارنظر می کند؟مشابه با سایر عملیات با دیگر اشخاص( 

 موضوع را از جمله اشکاالت کنترل داخلی تلقی نموده و در نامه مدیریت به آن اشاره می کند. الف(

 موضوع را به صورت اشکال اساسی در گزارش حسابرسی از نوع اظهارنظر منفی مطرح می سازد. ب( 

 موضوع )عدم رعایت شرایط عادی( را به صورت بند شرط به صورت محدودیت در رسیدگی در گزارش از نوع عدم اظهارنظر مطرح می نماید. ج(

 موضوع )عدم رعایت شرایط عادی( را به صورت بند شرط )عدم توافق( در گزارش حسابرس با اظهارنظر مشروط عنوان می کند.د( 

 صحیح می باشد. دگزینه 

سبت به صورت های مالی موضوع عدم رعایت شرایط عادی به صورت بند شرط )عدم توافق( در گزارش حسابرسی عنوان شده و با توجه به با اهمیت بودن موضوع ، حسابرس ن ♠

ت ، موضوعی با اهمی شرتیط عادی تجاری صورت نگرفته اندمعامالت با اهمیت شرکت با اشخاص وابسته که در یادداشت ها افشاء شده و بعضاً در اظهارنظر مشروط ارائه می کند. 

 به صورت بند شرط یا بند عدم توافق در گزارش مشروط عنوان می گردد.است لذا 
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 .....  و فضای مجازی شرعاً حرام است و ما راضی نیستیم در اینترنت )چه به صورت رایگان و چه به صورت فروشی(هرگونه کپی برداری از مطالب هر چند جزئی ولی به قصد نشر

ایان س و بازرس در پسابرشرکت تولیدی بهروز مؤسسه حسابرسی آلفا را به مدیریت آقای الف به ترتیب به سِمَت بازرس اصلی و علی البدل انتخاب نموده است. گزارش ح -141

 سال با امضای چه کسی خواهد بود؟ 

 امضای آقای بهروز به عنوان بازرس علی البدل و امضای مؤسسه به عنوان بازرس اصلیالف( 

 فقط گزارش حسابرس با امضای حسابرس صادر می شود. ب( 

                  امضاهای مجاز مؤسسه حسابرسی آلفا                                        ج( 

 امضای آقای بهروز به تنهایی د( 

 صحیح می باشد. جگزینه 

و بازرس  گزارش حسابرس مستقلاز آنجا که مؤسسه حسابرسی آلفا به سِمَت بازرس اصلی انتخاب شده است ، مسئولیت اجرای حسابرسی بر عهده این مؤسسه می باشد. بنابراین  ♠

  امضاء می شود. امضاهای مجاز مؤسسه حسابرسی آلفا قانونی در قالب یک گزارش واحد ارائه و با 

قانون تجارت( و ضمناً دارایی های شرکت شامل اقالمی که از اضافه ارزش برخوردار باشد ، نیست و  141زیان سنواتی شرکت بتا از سرمایه پرداخت شده فزونی دارد )ماده  -148

و حسابرس شرکت می باشد. نسبت به این موضوع در پایان  مدیریت برنامه ای برای رفع این مشکل ندارد. مؤسسه حسابرسی آلفا به مدیریت آقای بهروز بازرس اصلی و علی البدل

 سال چگونه برخورد می کند؟ 

 فقط در گزارش حسابرس مطرح می شود. 141وضعیت زیان و شرایط ماده ( الف

 وضعیت زیان دهی شرکت به صورت محدودیت در رسیدگی است و گزارش حسابرسی به صورت عدم اظهارنظر است.( ب

 و ناکافی بودن دارایی ها در مقابل بدهی ها صدور گزارش با اظهارنظر منفی می شود. 141مشمول ج( وضعیت زیان دهی 

در گزارش بازرس مطرح می شود ، لیکن وضعیت زیان دهی و آثار ناشی از آن )درخواست انحالل به درخواست هر ذینفع( موضوع تداوم  141د( وضعیت زیان دهی و شرایط ماده 

 می برد که موجب صدور گزارش حسابرسی با بند شرط خواهد بود.  فعالیت را زیر سؤال

 صحیح می باشد. دگزینه 

اظهارنظر  به صورت های مالی عدمموضوع مرتبط با فرض تداوم فعالیت است و با توجه به اینکه نسبت به فعالیت شرکت در آینده ابهام اساسی وجود دارد ، حسابرس باید نسبت  ♠

به  اصالحیه قانون تجارت 141ماده ع را به عنوان تخلف از مقررات سرمایه شرکت می باشد ، بازرس مکلف است موضو %55ارائه نماید. ضمناً با توجه به اینکه زیان سنواتی بیش از 

 اطالع مجمع عمومی برساند.

ده شرکت انتخاب شسهام وثیقه مدیران در صندوق شرکت نگهداری نشده است. حسابرسی سهیل به مدیریت آقای سپهر که به سمت بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس  -141

 برخورد می نمایند؟ اند ، با این موضوع چگونه

 نبودن سهام وثیقه تأثیری در گزارش بازرس و حسابرس ندارد.الف( 

 نبودن سهام وثیقه فقط در گزارش بازرس قانونی مطرح می شود.ب( 

 نبودن سهام وثیقه به عنوان بند شرط فقط در گزارش حسابرس مطرح می شود.ج( 

 ارش حسابرس و بازرس مطرح می شود.نبودن سهام وثیقه به عنوان بند شرط در هر دو گزد( 

 صحیح می باشد. ب گزینه

فقط در گزارش بازرس قانونی عنوان ( می باشد و 115عدم تودیع سهام وثیقه مدیران در صندوق شرکت از موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون تجارت )ماده  ♠

  می شود و تأثیری در گزارش حسابرسی ندارد.
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 .....  و فضای مجازی شرعاً حرام است و ما راضی نیستیم در اینترنت )چه به صورت رایگان و چه به صورت فروشی(هرگونه کپی برداری از مطالب هر چند جزئی ولی به قصد نشر

ه و به موجب قرارداد وام ، اقساط )وام( تسهیالت بلندمدت دریافتی از بانک ها که با اهمیت است )به تضمین اموال غیرمنقول کارخانه( توسط شرکت به موقع پرداخت نشد -111

یت ، برنامه کافی برای تأمین مالی و رفع این مشکل ندارد و تأخیر در پرداخت اقساط عالوه بر شمول جریمه می تواند موجب صدور حکم اجرایی و توقیف اموال شرکت شود. مدیر

 موضوع در یادداشت های همراه در صورت های مالی به نحو مناسب افشاء شده است. حسابرس نسبت به این موضوع :  

 با توجه اصل تداوم فعالیت ، اظهارنظر از نوع مشروط می نماید. الف( 

 با توجه با اصل تداوم فعالیت ، اظهارنظر از نوع منفی می نماید. ب( 

 با توجه به اصل تداوم فعالیت ، اظهارنظر از نوع مقبول با بند تأکید بر مطلب خاص پس از بند اظهارنظر می نماید. ج( 

 )نامه مدیریت( اکتفاء می کند.   موضوع تأثیری در گزارش حسابرس ندارد و تنها به درج آن در گزارش نقاط ضعف کنترل داخلید( 

 صحیح می باشد. جگزینه 

 (حسابرسی 555طبق استاندارد ) ♠

بر  مقبول با بند تأکید، گزارش حسابرسی از نوع افشاء شده شرکت وجود دارد و این موضوع در صورت های مالی در مورد تداوم فعالیت ابهام با اهمیت با توجه به این موضوع که  ♠

 خواهد بود. مطلب خاص

 بند اظهارنظر تأکید برمطلب خاص پس از بند مقبول با                      باشدافشا شده                                                                     

 مشروط                      باشد    افشا نشده باشداهمیت  با                                              

 : تداوم فعالیت ابهام ناشی از  ♠

 عدم اظهارنظر                 چه افشا شود و چه افشا نشود                     اهمیت اساسی باشد   با                                              

 داری ، از آن سواالتدقت کنید فصل گزارش حسابرسی یکی از مهم ترین فصل های حسابرسی می باشد که هر ساله طراحان کنکور ، چه ارشد حسابداری و چه دکتری حساب ♠

 زیادی طرح می کنند پس نکته هایی را که ذکر می کنیم حتماً یاد بگیرید.

ت درآمد از روش تعهدی به روش نقدی را که آثار آن بر صورت های مالی با اهمیت است ، در یادداشت های پیوست صورت های هیأت مدیره موضوع تغییر روش حسابداری ثب -111

 مالی افشا نموده است ، حسابرس مستقل با این مورد چگونه برخورد می نماید؟

 بند شرط با ذکر مبلغ مؤثر از آن در گزارش از نوع اظهارنظر مشروط درج می نماید.الف( تغییر روش به روش نقدی را که مغایر با استانداردهای حسابداری است به عنوان 

 تغییر روش را با توجه به موضوعات و دالیل مربوط مطالعه نموده و به این نتیجه می رسد که تأثیری بر اظهارنظر حسابرس ندارد.( ب

 ی است به عنوان دلیل برای صدور گزارش حسابرسی از نوع عدم اظهارنظر به کار می گیرد.تغییر روش به روش نقدی را که مغایر با استانداردهای حسابدار( ج

حسابرسی از نوع اظهارنظر منفی تغییر روش به روش نقدی را که مغایر با استانداردهای حسابداری است به عنوان دلیل برای غلط بودن صورت های مالی به کار رفته و گزارش ( د

 صادر می کند.

 صحیح می باشد. الفگزینه 

       عدم توافق حسابرس با مدیریتتغییر از روش تعهدی )رویه استاندارد( به روش نقدی )رویه غیراستاندارد( به عنوان عدم رعایت اصول حسابداری تلقی گردیده و از مصادیق  ♠

 ظهارنظرامی باشد ، نسبت به صورت های مالی با اهمیت غیراساسی در گزارش حسابرسی درج گردیده و با توجه به اینکه آثار آن بر صورت های مالی بند شرط می باشد و به صورت 

  ارائه می شود. مشروط
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 .....  و فضای مجازی شرعاً حرام است و ما راضی نیستیم در اینترنت )چه به صورت رایگان و چه به صورت فروشی(هرگونه کپی برداری از مطالب هر چند جزئی ولی به قصد نشر

)که با اهمیت بوده است( مورد شمارش قرار نگرفته و سوابق دفتری مالک قیمت گذاری بوده است. این موضوع عیناً در پایان  1381موجودی کاالی شرکت آلفا در آخر سال  -111

 مطرح نموده است ، حسابرس مستقل در هنگام صدور گزارش حسابرسی برای 1381نیز وجود داشته و حسابرس آن را به عنوان بند شرط در گزارش حسابرسی سال  1381سال 

 چگونه اظهارنظر می نماید؟  1381سال 

 اظهارنظر منفی می نماید.   1381نسبت به صورت های مالی سال الف( 

 اظهارنظر حسابرسی نماید.   1381حسابرس نمی تواند نسبت به صورت های مالی ب( 

 موضوع با توجه به اهمیت خالص ارزش موجودی ها و عدم تأثیر آن بر ترازنامه ، تأثیری در نوع اظهارنظر حسابرس ندارد. ج( 

 نسبت به صورت سود و زیان ، گزارش عدم اظهارنظر ولی نسبت به ترازنامه ، اظهارنظر مشروط می نماید.  د( 

 صحیح می باشد. دگزینه 

و پایان دوره عمالً امکان عدم شمارش موجودی ها از مصادیق محدودیت در دامنه رسیدگی حسابرس بوده و به دلیل نبودن اطالعات صحیح در مورد موجودی کاالی اول دوره  ♠

ارائه می نماید اما با توجه به اینکه در اظهارنظر  عدم ، نسبت به صورت سود و زیانوجود نداشته است لذا حسابرس  1831محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته در سال 

 ارائه می کند.  مشروط )به دلیل با اهمیت بودن موضوع( اظهارنظر نسبت به ترازنامه گزارش می شود حسابرس  1831ترازنامه فقط موجودی کاالی پایان دوره در سال 

متوقف بوده و با تغییرات فنی در آن ، تبدیل به خط تولید محصوالت دارویی شده است. حسابرس با این  1381خط تولید محصوالت آرایشی )تولید عمده( شرکت در سال  -113

 موضوع چگونه برخورد می نماید؟

 موضوع تأثیری در گزارش حسابرسی و اظهارنظر حسابرس ندارد.الف( 

 موضوع به صورت بند شرط در گزارش حسابرسی از نوع عدم اظهارنظر مطرح می شود.ب( 

 موضوع به صورت بند شرط در گزارش حسابرسی از نوع اظهارنظر مشروط مطرح می شود.ج( 

 موضوع به عنوان بند تأکید بر مطلب خاص به صورت یک بند بعد از اظهارنظر درج می شود.د( 

 صحیح می باشد. دگزینه 

ند بمطلب خاص استفاده می کند. حسابرس برای تشریح موضوعات حسابداری که بر قابل مقایسه بودن صورت های مالی دوره جاری با دوره قبل اثر می گذارد ، از بند تأکید بر  ♠

 د ، تغییر خط تولید است.عنوان می شود و تأثیری بر اظهارنظر حسابرس ندارد. از جمله این موار تأکید بر مطلب خاص بعد از بند اظهارنظر

کل دارایی ها( واصل نشده است. گزارش حسابرس مستقل حاوی  11از کل مطالبات را تشکیل می دهد )حدود % 11پاسخ تأییدیه ارسالی برای بدهکارن شرکت که حدود % -114

 کدام مورد است؟

 یک بند شرط موجب صدور گزارش حاوی اظهارنظر مشروط یا )تأثیر احتمالی( می شود.موضوع به عنوان محدودیت در رسیدگی با اشاره در بند دامنه رسیدگی و الف( 

 موضوع به عنوان محدودیت در رسیدگی با اشاره در بند دامنه رسیدگی و یک بند شرط موجب صدور گزارش با اظهارنظر منفی می شود.ب( 

 عدم اظهارنظر می شود. موضوع محدودیت در رسیدگی )اساسی( است و موجب صدور گزارش از نوعج( 

 به دلیل عدم تأثیر مبلغ در مقایسه با جمع دارایی ها ، تأثیری در گزارش حسابرسی ندارد.د( 

 صحیح می باشد. الفگزینه 

حسابرس تلقی گردیده و ضمن درج محدودیت در بند حدود رسیدگی ، با توجه به اینکه دارای  محدودیت در رسیدگیعدم دریافت پاسخ تأییدیه ارسالی برای بدهکاران به عنوان  ♠

  ارائه می دهد. اگر محدودیت اساسی باشد گزارش به صورت عدم اظهارنظر خواهد بود.اظهارنظر مشروط می باشد ، حسابرس نسبت به صورت های مالی  با اهمیت غیر اساسیاثر 
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 .....  و فضای مجازی شرعاً حرام است و ما راضی نیستیم در اینترنت )چه به صورت رایگان و چه به صورت فروشی(هرگونه کپی برداری از مطالب هر چند جزئی ولی به قصد نشر

قانون تجارت رعایت شده است و مضافاً تخفیف با  111در ارتباط با معامالت انجام شده بین شرکت و اعضای هیأت مدیره که برای آن ضوابط قانونی ماده حسابرس مستقل  -111

 اهمیت مورد عمل در این معامله عادی نبوده است به شرح زیر اقدام به صدور گزارش می نماید :

 )ق.ت( موجب صدور گزارش از نوع اظهارنظر منفی می شود. 111عدم رعایت شرایط و ضوابط ماده الف( 

 )ق.ت( و تخفیف غیرعادی هر دو به عنوان بند شرط در گزارش از نوع اظهارنظر مشروط مطرح می شود. 111عدم رعایت شرایط و ضوابط ماده ب( 

 و موجب صدور گزارش از نوع عدم اظهارنظر می شود. )ق.ت( و عملیات غیرعادی محدودیت اساسی است 111عدم رعایت شرایط و ضوابط ماده ج( 

)ق.ت( از جمله وظایف بازرس قانونی است و لذا حسابرس فقط به موضوع شرایط معامله ، تخفیفات غیرعادی را به عنوان بند شرط در  111عدم رعایت شرایط و ضوابط ماده د( 

 گزارش به صورت اظهارنظر مشروط بیان می کند. 

 می باشد.صحیح  دگزینه 

ائه می ار مردودیا اظهارنظر مشروط در گزارش حسابرسی عنوان گردیده و باتوجه به اهمیت موضوع حسابرس نسبت به صورت های مالی بند شرط تخفیفات غیرعادی به صورت  ♠

 اصالحیه قانون تجارت نیز در گزارش بازرس قانونی به اطالع سهامداران رسانده می شود.   111کند. عدم رعایت ضوابط مقرر در ماده 

نرخ  1381صورت های مالی سال  ( در حساب ها انعکاس دارد. در هنگام تهیه1318تسهیالت )وام( بلندمدت ارزی دریافتی به نرخ برابری ارز در تاریخ دریافت وام )سال  -111

 چگونه برخورد می کند؟ برابری ارز تغییر داشته ، لیکن بر اساس نرخ ترازنامه تسعیر بدهی صورت نگرفته که مبلغ ریالی آن با اهمیت است. حسابرس با این موضوع 

 عدم تسعیر بدهی ارزی در پایان سال به روش پذیرفته شده )ترازنامه ای( موجب می شود که حسابرس اظهارنظر از نوع منفی اعالم نماید. الف( 

 ارنظر می شود. م اظهعدم تسعیر بدهی ارزی در پایان سال به روش پذیرفته شده )ترازنامه ای( موجب محدودیت رسیدگی و به تبع آن صدور گزارش حسابرس از نوع عدب( 

یالی مؤثر ارزی موضوع بر صورت های عدم تسعیر بدهی ارزی در پایان سال به روش ترازنامه ای که مطابق با استانداردهای حسابداری است را به عنوان بند شرط و با ذکر مبلغ رج( 

 مالی در گزارش اظهارنظر مشروط بیان می کند. 

 ه روش پذیرفته شده به دلیل اینکه مبلغ آن در مقایسه با کل وام ، مؤثر نمی باشد تأثیری در صدور گزارش حسابرسی ندارد. عدم تسعیر بدهی ارزی در پایان سال بد( 

 صحیح می باشد. جگزینه 

 :نکات مهم گزارش های حسابرسی ***                                                                                   

 میزان اهمیت                             

 ماهیت موضوع

 با اهمیت اساسی با اهمیت ولی غیر اساسی کم اهمیت

 مردود مشروط مقبول انحراف از استاندارد )عدم توافق(

 عدم اظهارنظر مشروط مقبول انحراف از دامنه رسیدگی )محدودیت(

 عدم اظهارنظر مقبول مقبول ابهام
 

عنوان  در گزارش خودبند شرط ه عنوان دقت کنید حسابرس باید بدهی وام ارزی را بر مبنای نرخ برابری ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر و عدم احتساب سود یا زیان تسعیر ارز را ب ♠

 اید. ارائه نممشروط بودن موضوع ، گزارش خود را با اهمیت ( و با توجه انحراف از استاندارد حسابدارینماید )

انتخاب شده است. حسابرس سال قبل مؤسسه حسابرسی بهروز  1381مؤسسه حسابرسی آلفا برای اولین بار توسط شرکت سحر جهت رسیدگی به صورت های مالی سال  -111

د. حسابرس با این موضوع در گزارش خود چگونه بوده که از جمله مؤسسات حسابرسی مشابه با مؤسسه حسابرسی آلفا و در لیست مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی قرار دار

 برخورد می نماید؟ 

                                                       . حسابرس موضوع را که صورت های مالی سال قبل را حسابرس دیگر حسابرسی نموده به عنوان بند شرط در گزارش با اظهارنظر مشروط بیان می کندالف( 

 اظهارنظر نمی نماید.   1381ب( حسابرس به دلیل عدم دسترسی به کاربرگ های حسابرسی سنوات قبل ، نسبت به صورت های مالی سال 

 با توجه به اینکه هر دو مؤسسه تابع یک اصول و قواعد حرفه ای هستند ، تغییر حسابرس تأثیری در گزارش حسابرسی ندارد.  ج(

 پس از بند اظهارنظر گزارش حسابرسی مورد اشاره قرار می دهد.        حسابرس جانشین موضوع را د( 
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 .....  و فضای مجازی شرعاً حرام است و ما راضی نیستیم در اینترنت )چه به صورت رایگان و چه به صورت فروشی(هرگونه کپی برداری از مطالب هر چند جزئی ولی به قصد نشر

 صحیح می باشد. د گزینه

می باشد هر چند باید کاملتر توضیح می داد. طبق استانداردهای حسابرسی ، در مواردی که صورت های مالی دوره قبل توسط گزینه د با توجه به گزینه ها ، نزدیک ترین جواب  ♠

تصریح نماید که صورت های مالی دوره گذشته توسط حسابرس دیگری  حسابرس جانشین باید در گزارش خود پس از بند از اظهارنظرحسابرس دیگری حسابرسی شده باشد. 

 رسی شده است و به نوع اظهارنظر و تاریخ گزارش حسابرس قبلی اشاره نماید.    حساب

 بخش با اهمیتی از پاسخ تأییدیه ارسالی برای بانک های طرف حساب با شرکت واصل نشده است ، موضوع از نظر حسابرس مستقل :   -118

  بند به صورت محدودیت در رسیدگی مطرح و گزارش از نوع عدم اظهارنظر است.   الف( محدودیت در رسیدگی است که در بند اول به آن اشاره شده و در یک

 به صورت بند شرط با تأثیر احتمالی در گزارش از نوع اظهارنظر مشروط مطرح می شود.  محدودیت در رسیدگی است که در بند دوم به آن اشاره شده و در یک بندب( 

 ا می تواند در گزارش بازرس قانونی و نامه مدیریت مطرح باشد.  محدودیت در رسیدگی غیراساسی است و تنهج( 

 محدودیت در رسیدگی غیراساسی است و قابل طرح در گزارش حسابرسی نمی باشد.  د( 

 صحیح می باشد. بگزینه 

 : های حسابرسی نکات مهم گزارش***                                                                                   

 میزان اهمیت                             

 ماهیت موضوع

 با اهمیت اساسی با اهمیت ولی غیر اساسی کم اهمیت

 مردود مشروط مقبول انحراف از استاندارد )عدم توافق(

 عدم اظهارنظر مشروط مقبول انحراف از دامنه رسیدگی )محدودیت(

 عدم اظهارنظر مقبول مقبول ابهام
 

 (جدول نوشته شده در باال را ، حتماً یاد بگیرید) –( حسابرسی 555طبق استاندارد ) ♠

 کند. صادرمشروط  اظهارنظربند شرط  چون عدم دریافت پاسخ تأییدیه حساب های دریافتنی )با اهمیت( تعیین شده ، بنابراین حسابرس باید موضوع مورد نظر را به صورت ♠

 نمونه بندهای مشروط گزارشات حسابرسی :  ♠

 غیره. و بانکها - بستانکاران و بدهکاران های تأییدیه ارائه و أخذ عدم -1

 مالیاتی. ذخایر کفایت عدم -1

 آن. به مربوط مشکالت و دارایی ها و اموال مالکیت اسناد فقدان -8

 . ...( و مطالبات ، کاال) ذخایر سایر کفایت عدم -4

 معامالت.  نامه آئین رعایت عدم یا فقدان -5

 دولتی.  دیون موقع به پرداخت یا و صحیح محاسبه عدم -6

 شده.  تمام بهای حسابداری مناسب سیستم فقدان -5

 شرکت.  فعالیت تداوم منظور به الزم شرایط احراز عدم -3

 نشده. جذب های هزینه صحیح گزارش عدم -1

 مزبور. فرض اساس بر مالی صورت های تهیه عدم و فعالیت توقف موضوع -15

 گزارشگری. و حساب ها مناسب بندی طبقه در اشکال -11

 حساب ها. ثبت در حسابداری استانداردهای و اصول رعایت عدم -11
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 .....  و فضای مجازی شرعاً حرام است و ما راضی نیستیم در اینترنت )چه به صورت رایگان و چه به صورت فروشی(هرگونه کپی برداری از مطالب هر چند جزئی ولی به قصد نشر

 خدمت. پایان مزایای ذخیره کفایت عدم -18

 دارایی ها. ای بیمه پوشش کفایت عدم -14

 شرکت علیه مطروحه حقوقی دعاوی -15

 . (وارده زیانهای اثر بر سرمایه از نیمی از بیش رفتن بین از)  141 ماده مشمولین -16

 مدیران.  وثیقه سهام خصوص در تجارت قانون 115 و 114 مواد رعایت عدم -15

 تجارت.  قانون 141 ماده مفاد.  قبل سال مجامع تکالیف کامل انجام عدم -13

 تجارت. قانون 111 ماده مشمولیت -11

 . (تجارت قانون 45 ماده مفاد)  درآن انتقاالت و نقل ثبت عدم یا سهام ثبت دفتر فقدان -15

 عامل.  مدیر اختیارات و مشخصات - نام آگهی تجارت قانون 113 ماده رعایت عدم -11

 تجارت.  قانون 15 ماده مفاد سهام اوراق انتشار عدم -11

 محل.  بال و دار مدت چک صدور خصوص در تجارت قانون 818 و 811 ماده رعایت عدم -18

 مجمع.  تصویب از ماه 3 ظرف سهام سود پرداخت رعایت و موهومی منافع تقسیم خصوص در تجارت قانون 145 ماده رعایت عدم- 14

 االنتشار.  کثیر روزنامه 1 در سهام نویسی پذیره اعالمیه درج خصوص در تجارت قانون 155 ماده رعایت عدم- 15

 مدیران.  انتخاب و سالیانه عمومی مجمع صورتجلسه ثبت خصوص در تجارت قانون 156 ماده رعایت عدم- 16

 عامل مدیریت خصوص در تجارت قانون 116 ماده مفاد رعایت عدم - 13 نفر 8 سهامی شرکتهای در سهامداران تعداد حداقل خصوص در تجارت قانون 158 ماده دعایت عدم -15

 شرکت.  یک از بیش

 بازرسان. به فعالیت و مالی گزارش ارائه قانونی مهلت رعایت خصوص در تجارت قانون 181 ماده مفاد رعایت عدم -11

 اساسنامه.  در مقرر مهلت ظرف سالیانه عمومی مجمع تشکیل و دعوت خصوص در تجارت قانون 183 و 31 ماده مفاد رعایت عدم -85

 اساسنامه.  مواد رعایت عدم -81

 داخلی.  کنترل های مناسب سیستم نداشتن -81

 سهامداران.  بین از مدیره هیأت اعضاء انتخاب تجارت قانون 155 ماده رعایت عدم -88

 مدیره.  هیأت اعضاء تصدی مدت اتمام - تجارت قانون 151 ماده رعایت عدم -84

 قانون مالیات های مستقیم در خصوص انقضاء مهلت قانونی اندوخته طرح و توسعه.   183عدم رعایت ماده  -85

 فانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال گزارش خرید و فروش به وزارت دارایی. 161عدم رعایت مفاد ماده  -86

 م ترازنامه ای جهت اثبات مانده حساب های دریافتنی انجام می دهد این است که :یکی از اقداماتی که حسابرس مستقل در خصوص رسیدگی به اقال -111

                                                       به کنترل درج مانده حساب های دریافتنی در دفاتر شرکت اکتفا می کند.الف( 

 مانده حساب می نماید.ب( با ارسال تأییدیه مستقیم توسط حسابرس اقدام به اثبات 

 از طریق ارسال تأییدیه توسط شرکت برای اشخاص طرف حساب و بررسی پاسخ های واصله برنامه ریزی می کند.                        ج(

 فقط به کنترل وصول این مطالبات در دوره بعد )وقایع بعد از ترازنامه( اکتفا می کند.      د( 
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 .....  و فضای مجازی شرعاً حرام است و ما راضی نیستیم در اینترنت )چه به صورت رایگان و چه به صورت فروشی(هرگونه کپی برداری از مطالب هر چند جزئی ولی به قصد نشر

 صحیح می باشد. ج گزینه

ایی وسط حسابرس در پاکت هأییدیه حساب های دریافتنی )و اصوالً تمامی تأییدیه ها( به درخواست حسابرس و توسط صاحبکار تهیه شده و پس از امضای مقامات ذی صالح تت ♠

حسابرس می فرستند. حسابرس پس از دریافت  که آدرس برگشت آن ، آدرس مؤسسه حسابرسی است ، پست می گردد و لذا اشخاص طرف حساب پس از تکمیل تأییدیه آن را برای

یت در از شواهد با اهم ارسال تأییدیهلذا  تأییدیه آن را به عنوان یکی از شواهد حسابرسی تلقی نموده و برای اثبات مانده حساب مورد نظر پاسخ واصله را مورد بررسی قرار می دهد.

 اثبات مانده حساب ها و اسناد دریافتنی است.    

 در ارتباط با اثبات وجود موجودی جنسی و دارایی ثابت چگونه اقدام می نماید؟ 11/11/1383حسابرس مستقل در رسیدگی به اقالم ترازنامه شرکت آلفا در تاریخ  -111

 ( اکتفا به گزارش شمارش موجودی که توسط شرکت تهیه شده و بررسی سوابق مالی دارایی ثابت.الف

 ا در پایان سال و مشاهده عینی دارایی های ثابت خریداری شده )طبق برنامه حسابرسی(ب( نظارت بر شمارش موجودی ه

 ( شمارش موجودی ها در پایان سال و بررسی دارایی های ثابت.ج

 د( شمارش موجودی ها در پایان سال و بازدید از دارایی های ثابت.

 صحیح می باشد. بگزینه 

د و برای اثبات وجود             حسابرس برای اثبات وجود موجودی کاال ، بر شمارش موجودی ها در پایان سال ، تعدادی از اقالم موجودی را به صورت نمونه ای شمارش می کن ♠

سابرس فقط در فرآیند انبارگردانی و شمارش موجودی ها ، حدارایی های ثابت می نماید. شمارش موجودی ها و کنترل و سرپرستی شمارش موجودی ها بر عهده صاحبکار بود و 

 بر شمارش نظارت می کند تا درباره اثبات وجود و کامل بودن و اعتبار موجودی ها شواهدی معتبر کسب نماید. 
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