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 حسابداریرشته  81 ارشدسواالت دانلود رایگان :  حسابرسی
 

به حسابرس مستقل موجب می شود که حسابرس مستقل در هنگام رسیدگی و اظهارنظر به حساب های سال مالی  (Representation letter)عدم ارائه گواهینامه مدیران  –131

 مزبور ، با محدودیت در رسیدگی .......... مواجه شود و گزارش حسابرسی را به صورت .......... ارائه دهد.

 اظهارنظر منفی –اساسی ب( عدم اظهارنظر                                                                                               –اساسی الف( 

 اظهارنظر مطلوب –( غیر اساسی داظهارنظر مشروط                                                                                       –غیر اساسی ج( 

 1331شرکت فرعی و تابعه( است ، از تهیه صورت های مالی تلفیقی برای سال  15در  05شرکت سهامی عام خودرو سازان که به صورت شرکت اصلی )دارا بودن سهام بیش از % –131

 خورد می نماید؟ خودداری نموده است ، حسابرس مستقل نسبت به صورت های مالی سال مزبور چگونه بر

 عدم ارائه صورت های مالی تلفیقی حائز اهمیت نبوده و موجب صدور گزارش مقبول خواهد بود.الف( 

 عدم ارائه صورت های مالی تلفیقی محدودیت اساسی تلقی می شود و موجب ارائه گزارش حسابرس به صورت عدم اظهارنظر خواهد بود.ب( 

 از جمله عدم رعایت استانداردهای حسابداری است و موجب ارائه اظهارنظر حسابرس به صورت منفی خواهد بود.عدم ارائه صورت های مالی تلفیقی ج( 

 ط مطرح می شود.عدم ارائه صورت های مالی تلفیقی از جمله موارد عدم رعایت استانداردهای حسابداری است که به صورت بند شرط در گزارش با اظهارنظر مشرود( 

شرکت سهامی عام بهروز و در هنگام دریافت پاسخ تأییدیه از بانک ها متوجه می شود که  1331ل و بازرس قانونی در هنگام رسیدگی به حساب های سال حسابرس مستق –133

 حساب های سپرده سرمایه گذاری متعلق به شرکت ، در رهن دیون شخصی یکی از مدیران است. حسابرس با این موضوع چگونه برخورد می کند؟

  موضوع اختالس باعث می شود که حسابرس گزارش حسابرسی را به صورت عدم اظهارنظر مطرح نماید.ف( ال

 موضوع از جمله وظایف بازرس قانونی است که در گزارش ایشان مطرح و ارتباطی به گزارش حسابرس مستقل ندارد.ب( 

 قانون تجارت در گزارش بازرس مطرح می شود.موضوع به صورت بند شرط در گزارش حسابرس همچنین عدم رعایت مفاد ج( 

 یز مطرح سازد.موضوع اختالس تلقی شده و موجب می شود که حسابرس گزارش خود را به صورت اظهارنظر منفی ارائه دهد و در گزارش بازرس موضوع اختالس را ند( 

از کل مبلغ فروش سالیانه را تشکیل می دهد( در اختیار حسابرس مستقل  %15بوط )که حدود اسناد و مدارک مربوط به فروش کاال به صورت نسیه و مدارک وصول مطالبات مر –131

 به صورت .......... ارائه می دهد.قرار نگرفته است. حسابرس مستقل در هنگام صدور گزارش حسابرسی ، موضوع را محدودیت رسیدگی اساسی تلقی .......... و گزارش حسابرسی را 

 مشروط -مطلوب                                                                                                      ب( نمی کند  -لف( نمی کند ا

  عدم اظهارنظر –می کند  د(اظهارنظر منفی                                                                                                –می کند ( ج

حاوی کدام بند یا  در مواردی که حسابرسان با محدودیت رسیدگی روبه رو هستند و گزارش حسابرس به صورت عدم اظهارنظر ارائه می شود ، گزارش حسابرسی مربوطه –130

 بندها است؟

 موضوع محدودیت رسیدگی فقط در بند حدود رسیدگی مورد اشاره قرار می گیرد.الف( 

                                       پاراگراف حدود رسیدگی حذف و بند مربوط به موضوع محدودیت رسیدگی بعد از بند سوم درج می شود.ب( 

 عالوه بر سه بند معمول حسابرسی ، یک بند مربوط به موضوع محدودیت رسیدگی بعد از بند سوم درج می شود.ج( 

 ی ، یک بند مربوط به موضوع محدودیت رسیدگی قبل از بند اظهارنظر درج می شود.عالوه بر سه بند معمول حسابرسد( 

 انجام حسابرسی پیش از تاریخ ترازنامه ، برای .......... بیشتر امکان پذیر است. –131

 بدهی های ثبت نشدهب(                                                                                                               سهام سرمایهالف( 

 حساب های پرداختنی تجارید(                                                                                                 دارایی های ثابت مشهودج( 
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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

 د؟ پس از ارائه گزارش حسابرس ، کدام رویداد به احتمال بیشتر موجب می گردد که حسابرس بررسی های بیشتری در مورد صورت های مالی انجام ده –133

 الف( بدهی احتمالی که در صورت های مالی حسابرسی شده افشاء شده بود ، از بین برود. 

 سود خالص تلفیقی ناشی از آن است.  %10ب( یک واحد تجاری فرعی به فروش رود که 

 حوادث طبیعی روی دهد که بیمه نشده است و امکان دارد بر تداوم فعالیت صاحبکار اثر گذارد. ج( 

 نشده بود.  اطالعات جدیدی در مورد قراردادهای اجاره بلندمدت مربوط به دوره حسابرسی کشف شود که قبال افشاءد( 

تنی را غیر واقعی نشان          گزارش فروش کاالهایی که حمل نشده اند و قصور در ثبت فروش کاالهایی که حمل شده اند ، کدام دسته از ادعاهای مربوط به حساب های دریاف –138

 می دهد؟

 ب( مالکیت و ارزشیابی                                                                                                   لف( مالکیت و کامل بودنا

  کامل بودنوجود و د(                                                                                                             وجود و ارزشیابی( ج

 دلیل اینکه ریسک های کنترل و ذاتی با ریسک عدم کشف تفاوت دارند ، این است که ریسک های کنترل و ذاتی :  –131

                                                                        الف( برای اطالعات کمی و کیفی وجود دارند. 

 مستقل از حسابرسی صورت های مالی وجود دارند. ب( 

                              ج( از استفاده نادرست روش های روش های حسابرسی حاصل می شوند.

 بر اساس افزایش حجم رسیدگی های حسابرسی ، تغییر می نمایند.د( 

 احتمال خطر کنترل باید در قالب .......... ارزیابی شود. –115

 کنترل های خاصالف( 

 کنترل عوامل محیطیب( 

 ادعاهای مندرج در صورت های مالیج( 

 انواع تقلب های بالقوهد( 

 در آزمون سرمایه گذاری های بلند مدت ، حسابرس معموالً برای تعیین منطقی بودن .......... از روش های تحلیلی استفاده می کند. -111

 ارزش گذاری اوراق بهادار قابل فروش                                                                           ( الف

 کامل بودن درآمد ثبت شده سرمایه گذاری( ب

 ج( طبقه بندی و پرتفوی سرمایه گذاری به جاری و غیرجاری                                              

 سود یا زیان غیرعملیاتی در پرتفوی سرمایه گذارید( وجود 

 گزارش حسابرسی ، کدام است؟« اظهارنظر»و « بند مقدمه»تأثیر وجود ایراد بسیار با اهمیت نسبت به استانداردهای حسابداری بر  –111

 صورت های مالی را به نحو مطلوب نشان می دهد. –هیچ الف( 

 صورت های مالی را به نحو مطلوب نشان نمی دهد. –هیچ ب( 

 صورت های مالی را به نحو مطلوب نشان می دهد. –به استثناء موارد مندرج در زیر ج( 

 صورت های مالی را به نحو مطلوب نشان نمی دهد. –به استثناء موارد مندرج در زیر د( 
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 را از جهت اینکه هر یک از اسناد خرید فقط یکبار ارائه و پرداخت می شود به وجود می آورد؟کدام مورد از نظر حسابرس مستقل ، بیشترین اطمینان  –113

 خریدی که از طریق صورتحساب فروشنده تأیید شده باشد.الف( 

                                       خریدی که قبل از انجام خرید ، مجوز الزم برای آن دریافت شده باشد.ب( 

 اسناد پرداخت مربوط به آن با مهر پرداخت شد توسط امضاء کننده چک ممهور شده است. خریدی کهج( 

 خریدی که اسناد پرداخت مربوط به آن با مهر پرداخت شد توسط صادرکننده چک ممهور شده است.د( 

 د؟ردیابی مدارک ارسال کاال به فاکتورهای فروش از پیش شماره شده ، کدام شواهد را فراهم می کن –111

 ( تمام سفارشات مشتریان ارسال شده است.الف

 دوباره کاری در ارسال یا صدور فاکتور وجود ندارد.ب( 

 ( ارسال کاال به مشتریان به طور کامل فاکتور شده است. ج

 د( تمام فاکتورهای فروش از پیش شماره گذاری شده به حساب منظور شده است.

 باید متقاعد شود که :برای ارائه گزارش مقبول ، حسابرس  -110

 لف( جمع تحریف ها با اهمیت نیست.                                                                                             ا

 ب( مبلغ تحریف معلوم در نامه مدیریت مستند شده است.

 مبلغ تحریف معلوم توسط صاحبکار تأیید و ثبت شده است.               (ج

  برآورد جمع تحریف احتمالی شامل ثبت های تعدیلی است که قبالً توسط صاحبکار انجام شده است. د( 

 بخش بسیار با اهمیتی از دارایی های ثابت تحت حسابرسی ، از پوشش بیمه ای برخوردار نیست. گزارش حسابرسی چگونه خواهد بود؟  -111

 عدم اظهارنظرد(                                                                      ج( مردود                                                          مشروط ب(                                                                مقبولالف( 

  ؟نمی باشدکدام هدف ، هدف کلی حسابرسی اقالم مندرج در صورت های مالی  -113

 ( کامل بودن                                                               د( قابلیت اعتمادجارزشیابی                                                     ب( ( وجود                                                               الف

 هدف از انجام رسیدگی به جدول سنی بدهکاران ، کدام است؟ -118

                                 اثبات وجودالف( 

 اثبات ارزشیابیب( 

                                           اثبات مالکیتج( 

 اثبات کامل بودند( 

حسابرس مستقل قرار نگرفته اسناد و مدارک و اطالعات فروش های نقدی که مبلغ آن نسبت به اقالم صورت های مالی مورد رسیدگی ، قابل توجه و اساسی است در اختیار  -111

 است. گزارش حسابرس در بند دامنه رسیدگی ، مورد مذکور را استثناء .......... و گزارش را به صورت .......... ارائه می کند.

                                                                                                     نظر مشروط –کرده الف( 

 نظر مشروط –نکرده ب( 

                                                                                                               نظر رد –نکرده ج( 

 عدم اظهارنظر –کرده د( 
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 تباط گرفتن با حسابرس قبلی ، کدام است؟مسئولیت حسابرس جانشین در مورد ار -105

 حسابرس جانشین مسئولیتی در مورد ارتباط با حسابرس قبلی ندارد.الف( 

 حسابرس جانشین باید با کسب اجازه از صاحبکار ، با حسابرس قبلی ارتباط بگیرد.ب( 

 ارتباط حسابرس جانشین با حسابرس قبلی نیازی به اجازه صاحبکار ندارد.ج( 

 صورت وجود شواهد ، حسابرس جانشین مسئولیتی در مورد ارتباط با حسابرس قبلی با اجازه صاحبکار ندارد.در د( 

 ؟نمی کندتأییدیه حساب ها و اسناد دریافتنی کدام یک از مجموعه اهداف را تعیین  -101

 الف( وجود ، مالکیت و ارزش

 وجود ، مالکیت و محاسبات ریاضی           ب( 

                                                         الکیت و افشاء کافیوجود ، مج( 

 وجود ، مالکیت و نحوه ارائه کلی صورت های مالید( 

 در کدام یک از بندهای گزارش حسابرسی مقبول ، به ترتیب به استانداردهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی اشاره می شود؟  -101

 اظهارنظر –اظهارنظر                                                                                                   ب( دامنه رسیدگی  –الف( اظهارنظر 

 دامنه رسیدگی – دامنه رسیدگی( د             دامنه رسیدگی                                                                                 –اظهارنظر ( ج

 کدام یک از موارد زیر برای کشف اشتباهات با اهمیت احتمالی در صورت های مالی مورد رسیدگی به کار می رود؟ -103

 ارزیابی خطر کنترلب( روش های تحلیلی                                                                                                       الف( 

 بررسی کاربرگ های سال قبلد(    کنترل های کامپیوتری                                                                                                ج( 

 نمی شود؟کدام آزمون ، آزمون کنترل محسوب  -101

 بازبینی مدارکد( تأیید مانده بانک                                                      ( لف( مشاهده رویه ها                                            ب( پرس و جو از کارکنان صاحبکار                     جا

 یک حسابرس با مطالعه تراز آزمایشی یک شرکت چگونه تشخیص می دهد که روش حسابداری موجودی های جنسی شرکت ادواری یا دایمی است؟ -100

 از وجود حساب مواد اولیهالف( 

 موجودی کاالی ساخته شدهوجود حساب ب( 

 از وجود حساب کار در جریان ساختج( 

 از روی عدم تغییر موجودی ابتدای سالد( 

 کدام خطر ناشی از آزمون های محتوای حسابرسی است؟  -101

 عدم کشفد(                              حسابرسی                               ج(                                                  ذاتی               ب(          کنترل                                                      الف( 

زارش تی در کدام بند گچنانچه در رسیدگی به صورت های مالی تلفیقی برای پی ریزی بخشی از اظهارنظر به گزارش حسابرسان شرکت فرعی اتکاء شود ، این موضوع بایس -103

 به نحو مناسبی بیان شود؟ 

 اظهارنظر و توضیحیب(                                        مقدمه و اظهارنظر                                                                الف( 

 حدود رسیدگی و اظهارنظرد( مقدمه و حدود رسیدگی                                                                                                ج( 
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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

 ی آنان ، اثبات .......... است.أخذ تأییدیه از بدهکاران در ارتباط با مانده بده -108

 مالکیت حساب های دریافتنیب(                                                                                                                ارزش گذاریالف( 

 قابلیت وصول حساب های دریافتنید(                                                                      معتبر بودن )اعتبار( حساب های دریافتنیج( 

 در چه شرایطی ، اظهارنظر حسابرسان در مورد صورت های مالی در قالب گزارش عدم اظهارنظر بیان می شود؟  -101

                                                                                                       وجود ابهام اساسیالف( 
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