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 حسابداریرشته  86 ارشدسواالت دانلود رایگان :  حسابرسی
 

 کدام یک از کنترل های زیر مؤثرترین روش جهت ایجاد اطمینان در رابطه با نگهداری دارایی های چرخه سرمایه گذاری است؟ –131

 فروش سرمایه گذاری ها تنها با مجوز هیأت مدیره صورت می پذیرد.خرید و الف( 

 دسترسی مستقیم به اوراق بهادار موجود در صندوق امانات بانک فقط به یک مقام مسئول محدود می شود.ب( 

 ج( کارکنانی که معامالت سرمایه گذاری را به دفتر کل انتقال می دهند مجاز به بروز رسانی دفتر معین سرمایه گذاری ها نیستند. 

 سه می شود.ستقل مقایمانده های ثبت شده در دفتر معین سرمایه گذاری ها به طور ادواری با موجودی اوراق بهادار موجود در صندوق امانات بانک توسط کارکنان مد( 

 اثبات ارزش در کدام مورد با اهمیت تر است؟ –131

 حساب های پرداختنی تجاریب(                                                                                                                   نقد و بانکالف( 

 حقوق و دستمزد مطالبه نشدهد(                                                                                                  ذخیره هزینه های معوقج( 

 در کدام یک از شرایط زیر ، بندهای دامنه رسیدگی و اظهارنظر گزارش حسابرسی تعدیل می شود؟  –133

                                                             خاصمحدودیت در رسیدگی و تأکید بر مطلب ( الف

 محدودیت در دامنه رسیدگی و ابهام( ب

 ج( محدودیت در دامنه رسیدگی                                                                                          

 ا مدیریتد( محدودیت در دامنه رسیدگی و عدم توافق ب

گزارش خود چگونه برخی از اطالعات مالی مندرج در گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام صحیح نمی باشد. حسابرس و بازرس در این خصوص در  –131

 اظهارنظر می نمایند؟

 عدم اظهارنظر نسبت به صورت های مالی به عنوان حسابرسالف( 

 صورت های مالی به عنوان حسابرس ب( اظهارنظر مشروط نسبت به

 اظهارنظر مردود نسبت به صورت های مالی به عنوان حسابرس                                 ج(

 عدم اظهارنظر به گزارش هیأت مدیره در ارتباط با وظایف بازرسد( 

 هدف حسابرس مستقل از برآورد ریسک کنترل کدام است؟ –131

 برآورد ریسک عدم کشف برای ادعاهای مندرج در صورت های مالی.ب( ای مقاصد حسابرسی مالی.                                                       تعیین سطح اهمیت برالف( 

 داخلی صاحب کار.ارزیابی اثر بخشی کنترل های د( ج( شناسایی رویدادهای مالی و مانده حساب هایی که ریسک ذاتی باالیی دارند.                

 کدام عامل کمترین اثر را در بر کمیت و محتوای کاربرگ های حسابرسی دارد؟ –136

 محتوای تأییدیه مدیریتب(                                                           وضعیت و شرایط مدارک حسابداری صاحب کارالف( 

 نوع اظهار نظر حسابرسد(                                                                                          برآورد اولیه از ریسک کنترلج( 

 چگونه است؟  اطالعالت مربوط به معامالت اشخاص وابسته )و عمده( در یادداشت های پیوست صورت های مالی حسابرسی شده درج نشده است. اظهارنظر حسابرسی –131

                               ب( اظهارنظر مردود                                                                                                                اظهارنظرالف( عدم 

 اظهارنظر مقبول   د(                                                                                                            اظهارنظر مشروط ج(
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 کدام حسابرسی جزء الینفک حسابرسی مالی است؟ –138

 لف( حسابرسی جامع                                      ا

                ب( حسابرسی رعایت                      

 حسابرسی عملکرد                                 ( ج

 حسابرسی عملیاتید( 

 در مواردی که اجزایی از واحد مورد رسیدگی توسط حسابرسان دیگر ، حسابرسی می شود حسابرس اصلی باید :   –131

 گزارش خود را با تقسیم مسئولیت صادر کند.                                                                            الف(

 گزارش خود را تنها با مسئولیت خود صادر کند. ب( 

              موضوع را در دامنه رسیدگی گزارش خود ، افشاء کند.                                            ج(

 گزارش خود را با اشاره به کار انجام شده توسط حسابرسان دیگر و با مسئولیت خود صادر کند. د( 

دارد. در  ردید با اهمیتی وجودحسابرس شرکت سپهر به این نتیجه رسیده است که در مورد توانایی تداوم فعالیت شرکت برای ادامه فعالیت به عنوان یک بنگاه دایره شک و ت –111

 صورت افشای این موضوع در صورت های مالی شرکت سپهر ، گزارش حسابرس چگونه خواهد بود؟

 مشروطب(  مقبول                                                                                                                        الف( 

 مقبول با تأکید بر مطلب خاصد( اص                                                                                      مشروط با تأکید بر مطلب خج( 

 حسابرسان باید کدام کار را درباره اشتباهات و تخلفات انجام دهند؟ -111

 بر صورت های مالی ، برنامه ریزی کنند. لف( روش های جستجوگرانه ای را برای کشف اشتباهات و تخلفات با اهمیت مؤثرا

                                      د ، اطمینان منطقی کسب کنند.ب( رسیدگی های خود را به گونه ای طراحی کنند که از کشف اشتباهات و تخلفاتی که بتوانند آثار با اهمیتی بر صورت های مالی داشته باشن

بر صورت های مالی با اهمیت یا          رسیدگی های خود را به گونه ای طراحی کنند که از کشف تخلفاتی که اثر آنها بر صورت های مالی ، با اهمیت است و اشتباهاتی که اثر آنها( ج

                بی اهمیت است ، اطمینان منطقی کسب کنند.                      

لی با اهمیت یا           را به گونه ای طراحی کنند که از کشف اشتباهاتی که اثر آنها بر صورت های مالی ، با اهمیت است و تخلفاتی که اثر آنها بر صورت های ما رسیدگی های خودد( 

                بی اهمیت است ، اطمینان منطقی کسب کنند.                      

شهریور به پایان رساندند. در اول دی و  31عملیات حسابرسی خود را در حسابرسی صورت های مالی شرکت بلوچ برای سال مالی منتهی به  آذر اجرای 11حسابرسان در  –111

 رویداد دیگری بعد ازحسابرسان  قبل انتشار گزارش حسابرسان ، واقعه ای روی داد که مدیریت و حسابرسان هر دو توافق داشتند که باید در یادداشت های توضیحی افشاء شود.

 پایان اجرای عملیات خود را بررسی نکردند. تاریخ گزارش حسابرسان کدام است؟ 

 آذر 11 ب(اول دی                                                                                                                        الف(

   آذر به استثنای یادداشت که تاریخ آن اول دی است.  11 د(شهریور به استثنای یادداشت که تاریخ آن اول دی است.                                           31ج( 

ت. حسابرسان احتماالً در خصوص موجودی مواد و در مواردی که مدارک ثبت دائمی موجودی ها به تعداد و ریال نگهداری می شود و سیستم کنترل های داخلی ضعیف اس –113

 کاال، کدام مورد را اعمال می کنند؟ 

      آزمون های مربوط به کشف خریدهای ثبت نشده را در پایان سال ، افزایش می دهند.                                                    الف( 

  از صاحبکار می خواهند که شمارش موجودی ها را برای پایان سال مالی برنامه ریزی کنند. ب( 

 از صاحبکار خود مصرانه می خواهند که اقالم موجودی ها را چندین بار در طول سال شمارش کنند. ج( 

 مشروط ارائه می کنند.  در یک بند توضیحی در گزارش حسابرسی به موضوع ضعف سیستم اشاره می نمایند و اظهارنظرد( 
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 تصمیم نهایی اینکه حسابرسان مستقل نسبت به صاحبکاران حسابرسی خود مستقل به نظر می رسند ، باید توسط کدام مرجع اتخاذ شود؟ –111

 صاحبکارد(                                                         کمیته حسابرسیج( انجمن های حرفه ای کشورها                      ب(                                                           جامعهالف( 

 است؟ نشدهبا توجه به کدام یک از موارد زیر ، حسابرس ممکن است به این نتیجه برسد که ذخیره استهالک کافی در نظر گرفته  -111

 ز دارایی های صد در صد مستهلک شدهضه مستمر دارایی های به نسبت نو                                                                       ب( وجود مقادیر متنابعی امعاوالف( 

 به مراتب بیشتر بودن ارزش بیمه شده دارایی ها از ارزش دفتری آن ها( دوقوع مستمر زیان های هنگفت روی دارایی های برکنار شده                                            ج(

 در کدام مرحله ، اجرای روش های تحلیلی پیشنهاد می شود؟ -116

 ب( آزمون های محتوا و تهیه گزارش                                                                          الف( آزمون های محتوا                             

 د( برنامه ریزی ، آزمون های محتوا و نتیجه گیری نهایی                                                                           ج( برنامه ریزی و آزمون های محتوا          

ابعه محدودی است که صورت های مالی آن ها توسط حسابرسان گوناگونی رسیدگی می شود. مؤسسه حسابرسی حمید و شرکت داراب )سهامی خاص( دارای شرکت های ت -111

ر اشند. داظهارنظر نسبت به صورت های مالی تلفیقی را برعهده دارد. حسابرسان شرکت های فرعی از حسن شهرت و استقالل حرفه ای کافی برخوردار می ب  همکاران مسئولیت

 ؟گزارشی ارائه دهدود شروطی در گزارشات حسابرسی شرکت های فرعی که در حساب های تلفیقی نیز با اهمیت باشد ، مؤسسه حسابرسی حمید و همکاران باید چه نوع صورت وج

 ( مشروط برای شرکت های اصلی                                            الف

 مقبول و بندهای تأکید مطلبب( 

 ( مشروط به دلیل محدودیت در رسیدگی                             ج

 د( مشروط حاوی بندهای شرط با اهمیت مزبور

میلیون ریال بهای تمام  811( می باشد که شامل 11/11/1383میلیون ریال در تاریخ ترازنامه ) 1،111شرکت سرمایه گذاری الف )سهامی خاص( دارای خالص دارایی ها به مبلغ  -118

الی ، رویه شرکت برای انعکاس سرمایه گذاری های کوتاه مدت شده سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق سهام قابل معامله در بازار می باشد. در یادداشت های ضمیمه صورت های م

 به ترتیب زیر است :  31/11/1383مطابق استاندارد حسابداری سرماه گذاری ها قید شده است. ارزش دفتری بازار سرمایه گذاری های فوق الذکر در تاریخ 

  ارزش بازار )میلیون ریال(           ارزش دفتری )میلیون ریال(                                      

 111                                               111(                              1سهام شرکت )

 131                                              131(                             1سهام شرکت )

 111                                               311(                             3سهام شرکت )

                                                       811                                              611 
 

 گونه خواهد بود؟  گزارش حسابرسی در مورد سرمایه گذاری های فوق الذکر چ

 مردودب(     الف( مشروط                                                                                                                   

 مقبول ، بند تأکید مطلبد(                                  مقبول                                                                                             ج(

کل مبلغ ترازنامه را تشکیل داده باشد موجب می شود که حسابرس در صدور گزارش  %11عدم شمارش موجودی های جنسی پایان سال در شرایطی که این موجودی ها حدود  -111

 حسابرسی : 

 با محدودیت رسیدگی رو به رو باشد و گزارش با اظهارنظر مردود صادر کند. الف( 

 محدودیت رسیدگی تشخیص داده نشود و گزارش با اظهارنظر مقبول صادر کند. ب( 

 با محدودیت رسیدگی رو به رو باشد و گزارش حاوی اظهارنظر مشروط صادر کند. ج( 

 ش مقبول با پاراگراف توضیحی صادر کند. با محدودیت رسیدگی رو به رو نباشد و گزارد( 
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سرمایه بوده و از پیامدهای حال شدن بدهی ها و ضبط دارایی های مورد وثیقه )الزاماً قرارداد( بر صورت های مالی اطالعی  %11زیان سنواتی شرکت سهامی عام بهروز بیش از  -111

 ش را چگونه مورد توجه قرار می دهد؟در دست نیست. حسابرس تأثیر موضوع تداوم فعالیت در صدور گزار

 محدودیت رسیدگی و اظهارنظر مردودالف( 

 محدودیت رسیدگی و اظهارنظر مشروطب( 

 بدون تأثیر و صدور گزارش با اظهارنظر مقبولج( 

 محدودیت رسیدگی و اظهارنظر مقبول با پاراگراف توضیحید( 

ی به سال بعد انتقال داده شرکت تجاری آلفا کل هزینه های سال های اولیه )مبلغ با اهمیت است( را که در آن دوره فعالیت عمده نشده است تحت عنوان هزینه سنوات آت -111

 است. این موضوع در اظهارنظر حسابرس به صورت :  

 اظهارنظر مقبول است.  ب(                                                             اظهارنظر مردود است.                                     الف(

 عدم اظهارنظر است.  د(اظهارنظر مشروط است.                                                                                                  ج( 

بورس اوراق بهادار توسط شرکت سهامی عام آلفا )پذیرفته شده در بورس( موجب می شود که حسابرس گزارش حسابرسی را چگونه ارائه  عدم رعایت مقررات و ضوابط -111

 میدهد؟

  الف( موارد عدم رعایت صرفاً در نامه مدیریت درج می شود.

 موارد عدم رعایت محدودیت رسیدگی است و اظهارنظر مشروط است.ب( 

 و اظهارنظر به صورت عدم اظهارنظر است. ت محدودیت رسیدگی استموارد عدم رعایج( 

 موارد عدم رعایت به صورت پاراگراف جداگانه بعد از پاراگراف اظهارنظر حسابرس درج می شود.د( 

شود. معامالت عمده با اشخاص ثالث در یادداشتهای از فروش کاالی شرکت سهامی عام ایران از طریق شرکت توزیع بهروز )سهامی خاص( در شرایط عادی تجاری انجام می  11% -113

 پیوست افشا شده است. از نقطه نظر صدور گزارش حسابرسی نسبت به این صورت های مالی :

 اظهارنظر مقبول با درج موضوع به صورت پاراگراف توضیحی است.الف( 

 محدودیت رسیدگی و صدور گزارش به صورت عدم اظهارنظر است.ب( 

 افشا در یادداشت ها تأثیری در اظهارنظر حسابرس ندارد.به دلیل  ج(

  موضوع را به صورت تأکید مطلب قبل از پاراگراف اظهارنظر درج می کند. د(

 ؟نمی باشدحسابرس در تدوین طرح کلی حسابرسی باید نکاتی را در نظر بگیرید. کدام گزینه جزء آن نکات  -111

 مبلغ حق الزحمه توافق شده در قرارداد حسابرسی( ب                                                انی بر کار حسابرسالف( اثر تکنولوژی اطالعات و اطالع رس

 سطح دانش و تجربه مدیریت( د                                                               تعیین میزان اهمیت از لحاظ مقاصد حسابرسی( ج

ر حساب سود و زیان( حسابرس با اجرای روش های حسابرسی الزم نتوانسته است شواهد حسابرسی مناسب و قابل قبول را درباره موجودی کاالی اول دوره )با اهمیت د -111
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