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 حسابداریرشته  90 ارشدسواالت دانلود رایگان :  حسابرسی
 

 ادعا اطمینان می دهد؟آزمون های انقطاع زمانی معامالت فروش طراحی شده برای کشف فروش های اعتباری سال جاری که در سال مالی بعد ثبت شده است. درباره کدام  –131

 کامل بودنب(                                                                                                                           وجود لف(ا

 نحوه ارائه و افشاءد(                                                                                                                  حقوق مالکانهج( 

 کدام مورد جزء اصول آیین رفتار حرفه ای حاکم بر مسئولیت حرفه ای حسابرس است؟  –131

 استقالل ، رازداری ، بی طرفی ، درستکاری و امانت داری الف( 

 صالحیت و مراقبت حرفه ای ، رفتار حرفه ای ، استقالل و امانت داری ب( 

 رفتار حرفه ای ، صالحیت و مراقبت حرفه ای ، درستکاری ، استقالل و رازداری ج( 

 درستکاری ، صالحیت و مراقبت حرفه ای ، امانت داری و رازدارید( استقالل ، 

 در حسابرسی صورت های مالی عبارت است از :هدف از نظارت بر شمارش موجودی های جنسی  –133

 اثبات وجود موجودی ها                                                                                              الف( 

 اثبات وجود و کنترل مقداری از موجودی هاب( 

 ج( جمع آوری شواهد حسابرسی کافی و مناسب در خصوص موجودی ها                             

 جمع آوری شواهد حسابرسی در خصوص وجود و وضعیت موجودی هاد( 

 مستقیماً برای .......... بفرستند.  درخواست تأییدیه که به امضای مدیریت رسیده توسط .......... ارسال و طی آن از بدهکاران خواسته می شود پاسخ خود را –131

                                             مدیریت  -حسابرس ب(                                                                                                  حسابرس  -حسابرس الف( 

 مدیریت -مدیریت د(                                                                                                         حسابرس -ج( مدیریت 

 دریافت تأییدیه از بدهکاران ، شواهد حسابرسی مربوط به کدام یک از ادعاهای مدیریت را فراهم می کند؟   –131

 ارزشیابی( ب                                                                                                          وجود                ( الف

 د( حقوق و تعهدات                                                                     ج( کامل بودن                                                 

 تدوین الگوی کیفیت حسابرسی حاکم بر مؤسسات و اعضای جامعه حسابداران رسمی بر عهده .......... است. –131

 جامعه حسابداران رسمیب(                                                                                         مدیر مسئول کار حسابرسیالف( 

 شریک مسئول کار حسابرسید(                                                                                              حسابرسیشرکای مؤسسه ج( 

 حسابرس برای کسب شواهد حسابرسی مربوط به خطر کنترل ، آزمون ها را از بین کدام روش انتخاب می کند؟ –131

 درخواست تأییدیهد( پرس و جو                                                              ( ب( بررسی تحلیلی                                               ج                                      لف( محاسبات                   ا

 در یک ساختار کنترل داخلی مناسب ، مسئول دایره اعتبارات باید تحت سرپرستی کدام شخص فعالیت کند؟  –131

 مدیر مالی                                                                                                                   الف( 

 مدیر فروشب( 

                                                                                                                    مدیر مستقلج( 

 مدیر خدمات مشتریاند( 
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 ای مالی .......... اظهارنظر کند. بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران ، هدف حسابرسی صورت های مالی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه که آیا صورت ه –139

 طبق اصول متداول حسابداری تهیه شده است یا خیر. الف( 

 از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق اصول جامعه حسابداری تهیه شده است یا خیر. ب( 

 از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق گزارشگری مالی تهیه شده است یا خیر.  ج(

 اهمیت ، طبق اصول حسابداری و استانداردهای حسابرسی تهیه شده است یا خیر. از تمام جنبه های با د(

 أخذ تأییدیه از حساب ها و اسناد دریافتنی ، کدام مجموعه اهداف را تأمین می کند؟ –110

 وجود و مالکیت( ب                                                                                                           وجود ارزشیابی( الف

 د( افشای مناسب و ارزشیابی                                                   ج( ارزشیابی و کامل بودن                                                 

 ناسبی از روش های تحلیلی است؟کدام گزینه تبیین م -111

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

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

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

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

 ارزیابی خطر تحریف با اهمیت در سطح هر ادعا شامل خطرهای .......... است. –111

 کنترل و عدم کشفب(                                                                                                 ذاتی و کنترل              الف( 

 ذاتی ، کنترل و عدم کشفد(                                                                                                            ذاتی و عدم کشفج( 

 اصلی تفاوت ریسک های کنترل و ذاتی با خطر عدم کشف ، کدام است؟ علت –113

 هم برای اطالعات کیفی وجود دارند. ریسک های کنترل و ذاتی ، هم برای اطالعات کمی و الف( 

 سیدگی های حسابرس تغییر می نمایند. ریسک های کنترل و ذاتی ، بر اساس افزایش حجم ر( ب

 ند. از استفاده نادرست روش های حسابرسی حاصل می شوریسک های کنترل و ذاتی ، ( ج

 سابرسی صورت های مالی وجود دارند.ریسک های کنترل و ذاتی ، مستقل از حد( 

 حسابرس در هر کار حسابرسی ضمن ارزیابی اهمیت ، رابطه آن را با .......... ارزیابی می کند. –111

 نوع و اندازه واحد اقتصادیب( خطر حسابرسی                                                                                                          الف( 

 خطر حسابرسی و نوع و اندازه واحد اقتصادید(       کمّیت ، ماهیت و شرایط ایجاد اقالم                                                                          ج( 

 کدام مورد ، استقالل حسابرسان را خدشه دار می کند؟ -111

 ( ارائه خدمات مالی به صاحبکار در دو سال قبل از انتخاب شدن به عنوان حسابرسالف

 داشتن روابط شخصی و خانوادگی با صاحبکارب( 

 ( دریافت حق الزحمه بر مبنای حق الزحمه حسابرسان قبلی ج

 د( ارائه خدمات مالی به صاحبکار و روابط شخصی و خانوادگی با صاحبکار 
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 خطر عدم کشف با خطر ذاتی رابطه .......... و با خطر کنترل رابطه .......... دارد.  -111

 معکوس -مستقیم ب(                                                                        مستقیم                               –مستقیم الف( 

 معکوس -معکوس د( مستقیم                                                                                                          -معکوس ج( 

 ........ به دست آید. طبق استانداردهای حسابرسی ، حسابرسی باید به گونه ای طراحی شود که از نبود اشتباه یا تحریفی با اهمیت در صورت های مالی اطمینان .. -111

 ج( معقول                                                                 د( محدود                               مطلق                                  (ب                                                            الف( نسبی

تفاوت باشد ، نوع اظهارنظر در شرایط خاص ، چناچه اهمیت آثار موارد عدم توافق با مدیریت ، محدودیت در دامنه رسیدگی و ابهام اساسی بر هر یک از صورت های مالی م -111

 حسابرسی چگونه است؟ 

                                                       عدم اظهارنظر نسبت به کلیت صورت های مالی الف( 

 ب( اظهارنظر مردود نسبت به کلیت صورت های مالی 

 حسب مورد اظهارنظر متفاوت نسبت به هر یک از صورت های مالی   ج(

 اظهارنظر مطلوب نسبت به ترازنامه و اظهارنظر مردود نسبت به صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد    د( 

وابسته )که حائز اهمیت است( در یادداشت های همراه صورت های مالی نیز به گونه ای مناسب افشاء شده است. به چه نحوی در گزارش حسابرس اشاره به معامالت با اشخاص  -119

 درج می شود؟

 به صورت یک پاراگراف توضیحی قبل از بند اظهارنظرالف( 

 به صورت یک پاراگراف توضیحی پس از بند اظهارنظرب( 

 ت بودن آثار آن ، نیازی به درج در گزارش حسابرس نمی باشدبه دلیل کم اهمیج( 

 اگر موضوع کم اهمیت باشد ، پس از بند اظهارنظر، در غیر این صورت قبل از بند اظهارنظرد( 

 در صورت وجود ابهام اساسی درباره تداوم فعالیت و عدم افشای موضوع در صورت های مالی ، باید .......... . -110

 ه صورت های مالی گزارش عدم اظهارنظر ارائه شود. نسبت بالف( 

 حسب مورد نسبت به صورت های مالی نظر مشروط یا عدم اظهارنظر ارائه شود. ب( 

 چون موضوع ابهام درباره تداوم فعالیت در صورت های مالی افشاء شده گزارش مشروط ارائه شود. ج( 

 ، به موضوع اشاره شده و گزارش مقبول ارائه شود.   با افزودن یک بند توضیحی قبل از بند اظهارنظر د( 

سال ، شمارش آزمایشی       شرکت احمدی موجودی انبار مواد و کاالی خود را در پایان سال شمارش نمی کند ، بلکه آن ها را به طور هفتگی و بر اساس یک طرح آماری طی -111

کند بر این گونه شمارش های آزمایشی نظارت کرده می نماید. حسابرس شرکت ، در طول سال و به حدی که بتواند نسبت به قابلیت اطمینان روش های صاحب کار رضایت حاصل 

 است. حسابرس در هنگام صدور گزارش حسابرسی .......... . 

 می تواند گزارش مقبول صادر کند بدون آن که عدم نظارت بر شمارش موجودی های پایان سال را افشا نماید.الف( 

 کند.در صورت با اهمیت بودن موجودی ها باید نظر مشروط اظهار ب( 

 در صورت با اهمیت بودن موجودی ها باید نسبت به کلیت صورت های مالی ، عدم اظهارنظر کند.ج( 

 د. باید در دامنه رسیدگی ، به عدم نظارت بر شمارش موجوی ها در پایان سال اشاره کند ، اما با وجود این ، می تواند گزارش مقبول صادر کند( 
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 سود خالص است در حساب ها منظور نشده است. موضوع در گزارش حسابرسی مستقل به صورت .......... ارائه می شود. %30ثابت که معادل هزینه استهالک دارایی های  -111

 پاراگراف توضیحاظهارنظر مقبول با ب( محدودیت رسیدگی و عدم اظهارنظر                                                                           الف( 

 بند شرط تأثیر قطعی ، با اظهارنظر مشروطد( بند شرط تأثیر قطعی ، با اظهارنظر مردود                                                                       ج( 

سهم دارد( مبلغ با اهمیت  %11یه ای در آن شرکت )که شرکت اصلی در آن تسهیالت اعطایی بدون سود و کارمزد به شرکت وابسته بتا برای تأمین مالی پروژه های سرما -113

ر تأمین مالی مزبور شرکت نموده است. بررسی حسابرس )که سِمَت بازرس قانونی را نیز عهده دار است( نشان می دهد که سایر سهامداران شرکت بتا به تناسب سهم در سرمایه د

 یی درج می شود؟ اند. موضوع به چه صورت در گزارشات نها

 یک نوع محدودیت رسیدگی و عدم اظهارنظر نسبت به صورت های مالی  الف(

 اظهارنظر مقبول و درج در گزارش بازرس قانونی ب( 

 ج( بند شرط در گزارش حسابرسی با اظهارنظر مردود 

 بند شرط در گزارش حسابرسی و همچنین درج موضوع در گزارش بازرس قانونی د( 

از کل موجودی ها( در پایان سال قابل شمارش نبوده و مدیریت شرکت ارزش دفتری آن  %10در شرکت روکش چوبی شامل ارزش قسمتی از موجودی مواد اولیه چوب )حدود  -111

 اعالم می دارد :  را مالک ارزیابی موجودی های پایان سال قرار داده است. نظر به اهمیت موضوع ، حسابرس موضوع را در گزارش خود به شرح زیر

 بند توضیحی بعد از پاراگراف اظهارنظر ( ب                                                                                         الف( بند شرط و اظهارنظر مردود

 بند محدودیت رسیدگی و اظهارنظر مشروط( د                             بند محدودیت رسیدگی و عدم اظهارنظر                                            ( ج

هیأت مدیره روش مزبور را به روش ترازنامه ای تغییر می دهد  1311در شرکت بایر ، روش نگهداری دارایی و بدهی ارزی )اقالم پولی( ، روش تاریخی می باشد. در پایان سال  -111

رت های مالی افشاء می نماید. نظر به اهمیت موضوع ، حسابرس مستقل هنگام صدور گزارش حسابرسی آن را به صورت .......... در گزارش خود و موضوع را در یادداشت های صو

 درج می نماید. 

                ( بند محدودیت رسیدگی و عدم اظهارنظر                       لف( بند شرط و اظهارنظر مشروط                                                                                      با

 صرفاً اظهارنظر مقبول بدون اشاره به موضوعد( بند تأکید بعد از پاراگراف اظهارنظر                                                                                ( ج

وسط آن تآلفا مسئولیت حسابرسی صورت های مالی تلفیقی شرکت بهروز )سهامی عام( را بر عهده دارد. در حالی که تعدادی از شرکت های فرعی و تابعه مؤسسه حسابرسی  -111

ت صدور گزارش حسابرسی نسب حسابرسان دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است. و مدارک و پرونده حسابرسی آن ها در اختیار حسابرس شرکت اصلی قرار گرفته است. مسئولیت

 به حساب های تلفیقی چگونه است؟

 بر عهده حسابرس شرکت اصلی است. ( الف

 ب( گزارش حسابرسی به تفکیک برای شرکت اصلی و شرکت های تابعه تهیه می شود.

 حسابرس شرکت اصلی اصوالً قادر به اظهارنظر نسبت به حساب های تلفیقی نمی باشد. ج(

 از حسابرسان حسب مورد برای شرکت اصلی و برای شرکت های گروه به طور جداگانه در گزارش حسابرسی ذکر می شود. مسئولیت هر یکد( 

و حسابرس هم به همین نتیجه رسیده  به وقوع می پیوندددر نتیجه حل و فصل دعاوی در جریان  اد دارد که زیان با اهمیت احتماالًمدیریت یک واحد مورد رسیدگی اعتق -111

کن موضوع را در یادداشت های همراه صورت های مالی افشاء کرده و ذخیره ای از این بابت در حساب ها یاست. مدیریت قادر به برآورد معقول از مبلغ و دامنه زیان مزبور نیست. ل

 منظور نمی کند. گزارش حسابرس چگونه خواهد بود؟

 بند تأکید بر مطلب خاص  ل با( اظهارنظر مقبوالف

  رسیدگی ر مشروط به دلیل محدودیت در دامنه( اظهارنظب

 مقبول بدون طرح موضوع در سایر بندهای گزارش ( اظهارنظر ج

 یل افشای موضوع در صورت های مالیبه دل مشروط( اظهارنظر د
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