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 حسابداریرشته  91 ارشدسواالت دانلود رایگان :  حسابرسی
 

 اثبات ارزش در کدام یک از موارد زیر با اهمیت تر است؟ –111

                                                                                      الف( حساب های پرداختنی تجاری

 ذخیره خدمات پس از فروشب( 

                                                                                         حقوق و دستمزد مطالبه نشدهج( 

 نقد و بانکد( 

 نظارت و شمارش آزمایش خود را یادداشت می کنند؟ چرا حسابرسان بر شمارش موجودی ها –111

 الف( به منظور کسب اطمینان از اجرای کافی و مناسب دستورالعمل مدیریت

 برای گردآوری شواهد مربوط به نقل و انتقال موجودی ها( ب

 حصول اطمینان از صحت ارزش گذاری موجودی پایان دوره ( ج

 ها و مشخص کردن وضعیت برگه های شمارش استفاده نشده  برای گردآوری برگه های شمارش موجودی( د

 حسابرس در هنگام شناخت از سیستم کنترل داخلی یک واحد مورد رسیدگی باید نسبت به کدام مورد ذیل شناخت کسب کند؟ –111

 کنترل ها طراحی                  مدت استقرار کنترل ها               یی عملیاتی کنترل هاکارا              

 الف(                     آری                                                 خیر                                          آری

 خیر                                                  آری                                         آری                      ب( 

 خیر                                                   خیر                                         آری                      ج( 

  آری                                                  آری                                          خیر                        د(

 دلیل اصلی تفاوت ریسک های کنترل و ذاتی با خطر عدم کشف ، کدام است؟ –111

 عات کیفی وجود دارند در حالی که ریسک عدم کشف این گونه نیست.ریسک های کنترل و ذاتی ، هم برای اطالعات کمی و هم برای اطالالف( 

 ریسک های کنترل و ذاتی ، از استفاده نادرست روش های حسابرسی حاصل می شوند در حالی که ریسک عدم کشف این گونه نیست.ب( 

 حالی که ریسک عدم کشف این گونه نیست.ریسک های کنترل و ذاتی ، بر اساس افزایش حجم رسیدگی های حسابرس تغییر می نماید در ج( 

 ریسک های کنترل و ذاتی ، مستقل از حسابرسی صورت های مالی وجود دارند در حالی که ریسک عدم کشف این گونه نیست.د( 

ح آماری ، شمارش آزمایشی می نماید. آقای سپهر شرکت سهیل انبار مواد و کاالی خود را در پایان سال شمارش نمی کند ، بلکه آن ها را به طور هفتگی و بر اساس یک طر –111

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

 تخاب می کند؟حسابرس مذکور به منظور گزارش رسیدگی های خود ، کدام راه کار زیر را ان

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

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

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

 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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 تأییدیه حساب ها و اسناد دریافتنی ، کدام یک از مجموعه اهداف زیر را تأمین می کند؟ –111

 وجود و مالکیت( ب                                                                                          افشای مناسب و ارزشیابی( الف

 د( ارزشیابی و کامل بودن                                                          ج( وجود و ارزشیابی                                                 

 حسابرس برای اثبات کدام ادعای ذیل از کارکنان خط تولید و فروش صاحب کار درباره موجودی های نایاب و کم گردش پرس و جو می کند؟ –111

 ا وجودب( وقوع ی لف( نحوه ارائه و افشا                                                                                                        ا

  حقوق و مالکیت د(   ارزشیابی                                                                                                                     ( ج

ت. زی شده و از بین رفته اسقسمت اعظم ماشین آالت کارخانه شرکت سحر ، بعد از پایان سال مالی و قبل از تکمیل کار حسابرسی و انتشار گزارش حسابرسی ، دچار آتش سو –111

 تی حسابرس باید : مسئوالن شرکت معتقد هستند که این واقعه اثر مستقیم قابل مالحظه ای روی صورت های مالی شرکت ندارد. در چنین حال

 الف( تا زمان مشخص شدن میزان اثر مستقیم واقعه روی صورت های مالی ، گزارش حسابرسی را منتشر ننماید.  

 ب( از مسئوالن شرکت بخواهد که صورت های مالی شرکت را معادل خسارت وارده تعدیل نماید.  

 د ارائه دهد.  ج( موضوع را در گزارش حسابرسی افشاء نموده و اظهارنظر مردو

 از مسئولین شرکت بخواهد که موضوع را در یادداشت های توضیحی صورت های مالی افشاء نماید.  د( 

 حسابرس وجود احتمال خطر حسابرسی را با بیان کدام جمله زیر در گزارش استاندارد مطرح می کند؟ –119

 می باشد ، اطمینان معقول می دهد. درباره این که صورت های مالی عاری از تحریف های با اهمیتالف( 

 مسئولیت حسابرس برای بیان اظهارنظر نسبت به صورت های مالیب( 

 ارزیابی اصول حسابداری مورد استفاده و ارائه کلی صورت های مالی ج(

 آگاهی نسبت به موضوع هایی که به تنهایی یا به صورت کلی در مقایسه با سایر موضوع ها با اهمیت هستند.  د(

 در کدام یک از شرایط زیر ، بندهای دامنه رسیدگی و اظهارنظر گزارش حسابرسی تعدیل می شود؟  –111

 محدودیت در دامنه رسیدگی و ابهام( ب                                                            محدودیت در رسیدگی و تأکید بر مطلب خاص( الف

 د( محدودیت در دامنه رسیدگی و عدم توافق با مدیریت                                                                                        ج( محدودیت در دامنه رسیدگی  

 هدف حسابرس مستقل از برآورد ریسک کنترل کدام است؟ -111

 تعیین سطح اهمیت برای مقاصد حسابرسی مالی.                                                       الف( 

 برآورد ریسک عدم کشف برای ادعاهای مندرج در صورت های مالی.ب( 

 ج( شناسایی رویدادهای مالی و مانده حساب هایی که ریسک ذاتی باالیی دارند.                

 اثر بخشی کنترل های داخلی صاحب کار.ارزیابی د( 

 کدام یک از گزینه های زیر ، قابل اعتمادترین شواهد حسابرسی است؟  –111

                       تأییدیه مستقیم از اشخاص ثالثالف( 

                                           مشاهدات مستقیمب( 

                                              شواهد برون سازمانی ج(

 محاسبات حسابرسد( 
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رد و در دید با اهمیت وجود داحسابرس شرکت سینا به این نتیجه رسیده است که در مورد توانایی تداوم فعالیت شرکت برای ادامه فعالیت به عنوان یک بنگاه دایر شک و تر –111

 گزارش حسابرسی چگونه خواهد بود؟ صورت افشای این موضوع در صورت های مالی شرکت سینا ، 

 گزارش مشروط ب( گزارش مشروط با تأکید بر مطلب خاص                                                                        الف(

 گزارش مقبول با تأکید بر مطلب خاص د( گزارش مقبول                                                                                                                 ج( 

ممنوع شده است. مدیریت ، برنامه خاصی برای رفع این بحران ندارد.  ، تداوم فعالیت کارخانه تولیدی سیمان آلفا در این شهر 1191به دلیل مقررات محیط زیست از خرداد  –111

 شرکت ، این موضوع را در گزارش حسابرسی چگونه منعکس می نماید؟ 1191حسابرس صورت های مالی سال 

    ( محدودیت اساسی و اظهارنظر مشروط                                                                     الف

 اساسی و عدم اظهارنظرب( 

 ( اظهارنظر مشروط                                                                                                           ج

 د( به درج مطلب در یادداشت های پیوست صورت های مالی اکتفا می کند

یف د تضمین را نموده است که توقشرکت تولیدی بهروز اقساط وام بلندمدت دریافتی از یک بانک را پرداخت ننموده و بانک اقدام قانونی برای وصول اقساط و توقیف اموال مور -111

ا پیش بینی نموده است. موضوع در گزارش حسابرسی چگونه مطرح اموال بر تداوم فعالیت شرکت مؤثر است. مدیریت شرکت در یادداشت های پیوست برنامه خروج از این وضعیت ر

 می شود؟ 

                                                                            محدودیت رسیدگی و عدم اظهارنظر الف( 

                                          بند شرط و اظهارنظر مشروط ب( 

                                                                                             و اظهارنظر مردود ج( بند شرط

 بند توضیحی بعد از اظهارنظر با اشاره به یادداشتد( 

واگذار نموده است. « ب»انجام کار را طی قرارداد دست دوم به شرکت قرارداد ساخت یک واحد تولیدی را با وزارت صنایع منعقد نموده و بخشی از « الف»شرکت پیمانکاری  -111

«            ب»سهامدار و عضو هیأت مدیره شرکت « الف»در رسیدگی انجام شده معلوم می شود که اوالً مبلغ این قرارداد دست دوم متعارف نبوده و مضافاً یک عضو هیأت مدیره شرکت 

قانون  119ای پیوست صورت های مالی افشاء شده است. حسابرس با این موضوع در ارتباط با وظیفه حسابرسی و بازرس قانونی نسبت به ماده می باشد. این موضوع در یادداشت ه

 تجارت .......... درج خواهد نمود.

 موضوع را در نامه مدیریت                                                                                          الف( 

 بند شرط در گزارش حسابرسب( 

 درج موضوع در گزارش بازرس                                    –بند شرط در گزارش حسابرسی ج( 

 سموضوع را در گزارش بازرد( 

میلیارد ریال و تضامین دریافتی نسبت  11،111بانک الف ، در رسیدگی به حساب تسهیالت اعطایی به شرکت بهروز به مبلغ  91حسابرس در حسابرسی صورت های مالی سال  -111

یالت بانک را تشکیل می دهد. در صورت با اهمیت بودن ، کل تسه %11متوجه می شود که قیمت اموال مورد وثیقه یک چهارم قیمت اعالم شده مزبور است. این تسهیالت  %11به 

 درج موضوع در گزارش حسابرسی چگونه خواهد بود؟ 

 محدودیت رسیدگی و اظهارنظر مشروط                                                                      الف( 

 محدودیت در رسیدگی و عدم اظهارنظر  ب( 

 بند شرط و اظهارنظر مردود                                                                                             ج( 

 عدم درج موضوع در گزارش اظهارنظر مطلوبد( 
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مؤسسه دیگر مسئولیت صدور گزارش  1و « الف»سسه و شرکت های تابعه توسط مؤ« الف»در حسابرسی صورت های مالی تلفیقی شرکت ایران خودرو توسط حسابرسی  -111

 حسابرسی با : 

 هر یک گزارش حسابرسی جدا ارائه می دهند. ب(                           و دیگر حسابرسان مسئول هستند.« الف»هر دو مؤسسه حسابرسی الف( 

 برای هر شرکت مؤسسه حسابرسی ذیربط مسئول است. د(                                                                                          حسابرس شرکت اصلی است.ج( 

ر نیست و عمالً فیت امکان پذیبه دلیل شرایط تحریم تحمیلی ، گشایش اعتبار اسنادی و رعایت تشریفات ، دریافت پیش فاکتور و انتخاب بهترین فروشنده از نظر قیمت و کی -119

سابرس با این موضوع در خرید خارجی خود را با قیمت های متغیر و غیرقابل تطبیق با قیمت معمول انجام داده است. مبالغ خرید طی سال این شرکت قابل توجه است. ح شرکت

 گزارش حسابرسی چگونه برخورد خواهد کرد؟ 

                                          محدودیت در رسیدگی و عدم اظهارنظر ب(                                                              درج موضوع به عنوان تأکید مطلب در گزارشالف( 

 قیمت و اظهارنظر مردودعدم رعایت تشریفات تعیین د(                                                            ج( ابهام در رسیدگی اظهارنظر مشروط                     

شده  را به حساب بانکی معرفی حسابرس در بررسی پاسخ تأییدیه دریافتی از بدهکاران متوجه می شود که سه فقره بدهکاری به مبلغ قابل توجه اعالم داشته اند ، بدهی خود -111

شرکت ، این بدهکاران مشکوک الوصول اعالم شده اند مراتب برداشت غیرمجاز از توسط شرکت پرداخت نموده اند که مشخص می شود حساب شخصی مدیران است اما در دفاتر 

 وجوه شرکت در گزارش حسابرسی و بازرسی .......... .

 لف( بند توضیحی در گزارش بازرس به مجمع درج خواهد شد.                             ا

                   ب( موضوع در نامه مدیریت درج خواهد شد.            

 در بند شرط گزارش حسابرسی درج خواهد شد. ( ج

 بند شرط گزارش حسابرسی ، گزارش حسابرسی درج و به اولین مجمع و مقام قضایی گزارش خواهد شد. د( 

 𝐮𝐦𝐳𝐚𝐜𝐜@    حتماً پیام دهید : هم اکنون به آیدی مدیر گروه،  19 حسابداری سال ارشددرس حسابرسی کنکور برای دریافت حل تشریحی                    

 گروه علمی ، پژوهشی حسابداران برتر

 (pdf)به صورت  حسابداری ارشدتنها مرجع حل تشریحی سواالت 

 )مدیر گروه حسابداران برتر : حمزه عمویی( 

7825 – 549 - 1199 

: حق استفاده از این فایل برای کسی مجاز می باشد که مبلغ این فایل را به طور کامل به مؤسسه حسابداران برتر پرداخت کرده  تذکر بسیار مهم

یر را به شماره کارت مد فایلباشد.درصورتی که این فایل ، به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته و شما می خواهید از آن استفاده کنید ، باید هزینه 

، استفاده  فایلپیام تلگرامی دهید ... وگرنه بدون پرداخت هزینه  19111111111کانال واریز کنید. برای دریافت شماره کارت مدیر کانال ، سریعاً به شماره 

 د حمزه عموییاستا« حسابداران برتر»مدیر گروه  –از آن شرعاً حرام است و ما رضایت نداریم )اتمام حجت کردیم( 
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