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 حسابداریرشته  92 ارشدسواالت دانلود رایگان :  حسابرسی
 

 اگر صاحبکار از ارائه تأییدیه مدیران خودداری کند ، این موضوع چه تأثیری بر گزارش حسابرسی و نوع اظهارنظر او دارد؟  –111

  نوع اظهارنظر                                تأثیر بر گزارش حسابرسی                   

 ابهام اساسی                                          عدم اظهارنظر                      الف( 

 تأکید بر مطلب خاص                            تأثیری بر اظهارنظر ندارد                 ب( 

 انحراف از استانداردهای حسابداری                 مشروط یا عدم اظهارنظر       ج( 

 محدودیت در دامنه رسیدگی                        مشروط یا عدم اظهارنظر           د( 

ا گردیده است. با توجه به بحسابرس به این نتیجه رسیده است که یک عمل غیرقانونی صاحبکار که اثر با اهمیت بر صورت های مالی دارد به طور مناسب گزارش یا افشاء ن –112

 ماید؟ اهمیت بودن و یا اساسی )فراگیر( بودن تأثیر آن بر صورت های مالی ، حسابرس چه نوع گزارش )اظهارنظر( ارائه می ن

                                                     مردود عدم اظهارنظرب(                                                                                                          مشروط یا مردودالف( 

 مقبول یا مشروط با یک بند توضیحی جداگانهد(                                                     ج( عدم اظهارنظر یا مقبول با یک بند توضیحی جداگانه  

 بررسی تحلیل مورد استفاده در برنامه ریزی حسابرسی ، بر کدام مورد تأکید دارد؟ –111

 کاهش حدود آزمون کنترل ها و آزمون های محتواب(                                                 ارزیابی کفایت شواهد حسابرسی در دسترس              الف( 

 اطمینان یافتن از شناسایی تحریف های با اهمیت احتمالید(                                                افزایش شناخت حسابرس از فعالیت واحد مورد رسیدگیج( 

ن زی شدید گردید. مسئوالقسمت 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

 اید : شرکت معتقد هستند که این واقعه اثر مستقیم قابل مالحظه ای روی صورت های مالی شرکت ندارد. در چنین حالتی حسابرس ب

 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.  

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

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

 هدف برنامه ریزی حسابرسی عبارت است از .......... . –111

                                          تدوین طرح کلی الف( 

                                             تدوین طرح تفضیلی ب( 

                                      ج( تدوین برنامه حسابرسی برای تعیین نوع و ماهیت ، زمان بندی اجرا و حدود روش های حسابرسی 

 انجام به موقع و اثربخش بودن حسابرسید( 

 تقاعد کنندگی را دارد؟میزان م کمترینکدام یک از مدارک و شواهد حسابرسی ،  –111

 شمارش آزمایشی موجودی کاال توسط حسابرس                                                         الف( 

 ب( فرم های سفارش خرید با شماره سریال چاپی

 مکاتبات با وکیل حقوقی صاحب کار                                                                                 ج(

 صورت حساب بانک موجود نزد صاحب کارد( 
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 چرا حسابرسان بر شمارش موجودی ها نظارت و شمارش آزمایش خود را یادداشت می کنند؟ –111

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

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

 حصول اطمینان از صحت ارزش گذاری موجودی پایان دوره ( ج

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

 ؟می باشدنکنترل های داخلی ساختار اجزای  مرتبط با کدام مورد –111

 د( فعالیت های کنترلی                          ج( خطر کنترل                                                                            ب( محیط کنترلی               لف( نظارت                                                    ا

 است؟ نادرستکدام عبارت  –119

 الف( خطر عدم کشف با ترکیب دو خطر ذاتی و کنترل رابطه مستقیم دارد.

 احتمال خطر پذیرش نادرست به مؤثر بودن رسیدگی ها مربوط می شود.( ب

                                                           رسیدگی ها مربوط می شود.احتمال خطر رد کردن نادرست به کارآیی حسابرس و نه مؤثر بودن ( ج

 خطر نمونه گیری مورد پذیرش حسابرس با اندازه نمونه نسبت معکوس دارد.( د

 در کدام مرحله حسابرسی ممکن است عوامل خطر )ریسک( تقلب شناسایی شود؟  –121

 اجرای عملیات حسابرسی                     کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی                   برنامه ریزی               

           خیر                                   لف(               بله                                                    خیر                                                 ا

 بله                       ب(                 بله                                                     بله                                               

 خیر                                                          بله                                                     بله                                                                                   ( ج

 بله                                                                   خیر                       خیر                                              د( 

 مناسبت را دارد؟ کمتریندر مورد کدام یک از اقالم زیر ، انجام آزمون های معامالت )کنترل(  -121

 هزینه اجاره محل                                                                                                         الف(

                                   هزینه آگهی و تبلیغاتب( 

                                      هزینه مطالبات مشکوک الوصول                                                ج( 

 هزینه حقوق و دستمزدد( 

 د؟حسابرسی صورت های مالی به گونه ای برنامه ریزی می شود که درباره کشف تحریف با اهمیت ناشی از کدام یک از موارد زیر اطمینان حاصل شو –122

 سوء استفاده از دارایی ها             گزارشگری مالی متقلبانه          اشتباهات                   

                                          بله                                 بله                                               بله                 الف( 

 بله                                         بله                                 خیر                       ب( 

                                      ج(                    بله                                 بله                                               خیر

 خیر                                              خیر                                بله                     د( 
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 علت اصلی تفاوت خطرهای کنترل و ذاتی با خطر عدم کشف این است که .......... . –121

 لف( مستقل از حسابرسی صورت های مالی وجود دارند.ا

 ب( بر اساس حجم رسیدگی های حسابرس تغییر می نمایند.

 برای اطالعات کیفی وجود دارند.هم برای اطالعات کمی و هم ( ج

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

 در ارزیابی برآوردهای حسابداری واحد مورد رسیدگی ، تعیین کدام مورد درباره برآوردها از هدف های مهم حسابرسی است؟ –121

                                                                                   الف( مبتنی بودن بر مفروضات ذهنی

 تأثیر ناپذیری از جانبداری یک سویه (ب

 ج( منطقی بودن برآوردها در شرایط موجود                                                                         

 رهنمودهای صنعتد( یکنواختی برآوردها با 

 حسابرس پس از ارزیابی یافته های خود ، برای ارائه نظر مقبول ، باید نسبت به کدام مورد اطمینان یابد؟  -121

                                         مبلغ موارد تحریف ، در تأییدیه مدیران مطرح شده است. الف( 

  ر از مبلغ اهمیت است. برآورد مجموع موارد تحریف احتمالی ، کمتب( 

 برآورد مجموع موارد تحریف احتمالی ، شامل آنهایی است که صاحبکار ، سند اصالحی برای آنها صادر کرده است. ج( 

 مبلغ موارد تحریف شناسایی شده ، مورد پذیرش صاحبکار و توسط وی ثبت شده است. د( 

 کدام دسته از روش ها را به عنوان روش های مناسب پیشنهاد می کنید؟ برای اعمال کنترل داخلی مناسب بر دارایی های ثابت -121

  روش استفاده از دفتر و یا کارت دارایی ثابت (1

 روش تعمیر دارایی های ثابت توسط افراد متخصص( 2

  روش وجود دستور العمل مناسب برای تفکیک هزینه های جاری و سرمایه ای( 1

 دارایی های ثابت با مجور هیأت مدیره روش صورت گرفتن افزایش و کاهش( 1

                                                                                                                      1و  2و  1الف( 

                                                      1و  2و  1ب( 

                                                                                                                          1و  1و  1ج( 

 1و  1و  2د( 

 .است..........  کنترل داخلی در فرآیندکفایت حصول اطمینان از  در رسیدگی به آخرین حواله انبار کاال به منظور انجام آزمون محتوا برای( Cut - Off) عملیاتآزمون انقطاع  -121

                                                                                                                         کاالفروش صرفاً الف( 

 خرید کاال و صحت موجودی هاب( 

                                                                                   موجودی ها                     فروش کاال و صحتج( 

 پایان سالموجودی  صرفاً صحتد( 
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 .عدم احتساب هزینه استهالک دارایی ثابت که با اهمیت اساسی و فراگیر است. موجب صدور گزارش حسابرس با .......... و .......... می شود -121

 اظهارنظر مردود                                                                                         –( بند شرط الف

 اظهارنظر مشروط                      –ب( بند شرط 

                                                                             اظهارنظر مقبول  –( پاراگراف توضیحی ج

 عدم اظهارنظر –د( محدودیت رسیدگی 

با  گزارش حسابرسی را عدم دریافت پاسخ تأییدیه ارسالی برای بدهکاران تجاری که مبلغ بدهی آنها با اهمیت است که حسابرس مستقل نسبت به صورت های مالی مزبور -129

 .......... و ......... صادر نماید. 

 اظهارنظر مشروط  –ب( بند شرط                                                                                  اظهارنظر مقبول  –الف( بند توضیحی 

 اظهارنظر مردود    –د( بند شرط        عدم اظهارنظر                                                                                         –ج( بند شرط 

که با اهمیت است ، کسر ذخیره کاهش ارزش موجودی های جنسی وجود دارد. موضوع در گزارش حسابرسی  ریال Aبا تشخیص حسابرس از بابت کاالی آسیب دیده به مبلغ  -111

 صورت های مالی ؛ چگونه ارائه می شود؟

 الف( به صورت بند شرط با اظهارنظر مشروط درج می شود. 

 در گزارش بازرس قانونی درج می شود.ب( 

  به عنوان محدودیت در رسیدگی در گزارش حسابرسی به صورت عدم اظهارنظر درج می شود. ج(

 در نامه مدیریت )نقاط ضعف کنترل داخلی( درج می شود.د( 

 𝐮𝐦𝐳𝐚𝐜𝐜@    هم اکنون به آیدی مدیر گروه حتماً پیام دهید :،  29 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( 

7925 – 547 - 1277 

: 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 فایلهزینه  باشد.درصورتی که این فایل ، به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته و شما می خواهید از آن استفاده کنید ، باید

، استفاده  فایلپیام تلگرامی دهید ... وگرنه بدون پرداخت هزینه  19111111211کانال واریز کنید. برای دریافت شماره کارت مدیر کانال ، سریعاً به شماره 

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