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سال قابل شمارش نبوده و مدیریت از کل موجودی ها و با اهمیت( در پایان  %33در شرکت تولید رزین پنبه ایران قسمتی از موجودی کاالی ساخته شده مواد اولیه چوب )حدود  –111

می باشد( ، حسابرس موضوع را در شرکت سوابق دفتری آن را مالک ارزیابی موجودی های پایان سال قرار داده است. نظر به اهمیت مبالغ )مبلغ در کل صورت های مالی فراگیر ن

 گزارش خود به شرح زیر اعالم می دارد :

 ب( بند مبانی گزارش مشروط و اظهارنظر مشروط                                                                                    لف( بند شرط و اظهارنظر مردود     ا

  بند توضیحی بعد از بند اظهارنظر د( بند محدودیت رسیدگی و عدم اظهارنظر                                                                        ( ج

 خطر حسابرسی ، تابعی است از : –111

 خطرهای تحریف با اهمیت و خطر کنترل -3خطرهای تحریف با اهمیت و خطر عدم کشف                                      -1خطر کنترل و خطر ذاتی                                   -1

 1د(                                                                        3و  1ج(                                                             3و  1ب(                                                                 1و  1الف( 

 اس استانداردهای حسابرسی ، دریافت .......... در تمام سال های مورد حسابرسی الزامی است.در حسابرسی صورت های مالی بر اس –113

 پرسشنامه کنترل داخلی( ب                                                                                       الف( تأییدیه )گواهینامه( مدیریت

 نامه مدیریت( د                                                                          نترل داخلیموافقت نامه برای ارزیابی ک( ج

 دالیل بررسی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه توسط حسابرس مستقل کدام است؟ –111

 درج در نامه مدیریتالف( 

 در یادداشت های همراه باشد.امکان دارد مستلزم تعدیل صورت های مالی و یا افشای آن ب( 

 ج( مطلع شدن حسابرس از موضوع و طرح آن با مدیریت

 کنترل اسناد حسابداری در دوره مالی بعدد( 

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( بند شرط با اظهارنظر مشروط 

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

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

 در گزارش بازرس قانونی درج می شود. ( د

ختمان شرکت )که بازرس قانونی و حسابرس در رسیدگی به حساب های شرکت سهامی بتا متوجه می شود که مدیر عامل با دستکاری قیمت گذاری کارشناسی زمین و سا –111

 دهد( دارایی مزبور را به قیمت بیشتری خریداری نموده است. این موضوع در گزارش به چه صورت درج می گردد؟جمع دارایی ها را تشکیل می  %1حدود 

 ، موضوع را طی نامه مدیریت درج می نماید.                                                      111حسابرس و بازرس در اجرای وظایف قانونی و ماده  الف(

 گزارش حسابرس و بازرس درج نمی شود.موضوع در ب( 

 در گزارش حسابرس و بازرس به صورت بند شرط گزارش حسابرس درج می شود.                                          ج(

 قانون تجارت درج می شود. 111در گزارش حسابرس و بازرس در قسمت وظایف بازرس ماده د( 
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 حسابرسی ، کافی بودن شواهد حسابرسی ، معیار .......... شواهد حسابرسی است.برای اهداف استانداردهای  –111

  ارزیابی حسابرس از خطرهای تحریف با اهمیتب(  کمیت                                                                                                                         الف( 

 کیفیتد( بودن                                                                                                                   مناسب ج( 

 می دهند.  در حسابرسی صورت های مالی ، حسابرسان مستقل مدارک و مستندات و کاربرگ رسیدگی به حساب های هر سال را در پرونده های .......... قرار –111

 جاری هر سال و دائمی ، حسب مورد ب(                                                                                                            دائمی مشتریانالف( 

 جاری هر سالد(                                                                             مکاتباتی هر سال                                ج( 

که بر عملیات دریافت و پرداخت وجه کنترل داخلی استقرار نیافته است و این عملیات  پاسخ تأییدیه ارسالی به حساب های دریافتنی عمدتاً واصل نشده است. ضمن این –119

 عمدتاً به صورت نقدی انجام می گیرد. حسابرس موضوع را در گزارش حسابرسی چگونه اعالم می دارد؟

 بند شرط با اظهارنظر مردود الف( 

 بند تأکید مطلب قبل از پاراگراف اظهارنظر )مقبول(ب( 

 محدودیت در کسب شواهد کافی و مناسب و عدم اظهارنظرج( 

 بند محدودیت رسیدگی با اظهارنظر مشروطد( 

 در مواردی که حسابرس بند تأکید بر مطلب خاص را در گزارش حسابرس درج می کند ، باید این بند : –113

 قبل از بند اظهارنظر درج شود.الف( 

 گزارشگری درج شود.بالفاصله پس از بند سایر مسئولیت های ب( 

 ج( بالفاصله پس از بند سایر بندهای توضیحی درج شود.

 بالفاصله پس از بند اظهارنظر درج شود.د( 

 ؟نیستکدام یک از موارد زیر جزء مواردی که حسابرس برای تدوین طرح کلی در نظر می گیرد ،  -111

 صاحبکار فعالیت از شناخت( کسب الف

  بررسی و سرپرستی ، هدایت ، هماهنگیب( 

 داخلی کنترل و حسابداری های سیستم شناخت( ج

 د( کسب شناخت و ارزیابی سیستم های اطالعاتی مدیریت واحد مورد رسیدگی

 ؟ندارددر هنگام حسابرسی ، اثبات ارزش درباره کدام یک از موجودی های ذیل در پایان سال اهمیتی  –111

                   موجودی کاالی ساخته شده           لف( موجودی مواد اولیه                                                                                                     ب( ا

 موجودی ارزی نزد بانکد(                                            موجودی نقد نزد بانک                                                         ( ج

 کدام یک از روش حسابرسی ذیل ، بیشتر احتمال دارد که قبل از تاریخ ترازنامه انجام شود؟ –113

 آزمون معامالت فروش نسیه                                                                                        الف( 

 ارزیابی کفایت ذخیره مطالبات مشکوک الوصولب( 

              ارسال تأییدیه حساب های دریافتنی                                                                  ج( 

 انقطاع زمانی معامالت فروشد( 
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ابعه آن توسط مؤسسه حسابرسی ایران مسئولیت حسابرسی صورت های مالی تلفیقی شرکت بهرام خودرو سهامی عام را دارد و صورت های مالی شرکت های فرعی و ت –111

در اختیار حسابرس شرکت اصلی قرار گرفته است. مسئولیت صدور گزارش حسابرسی نسبت مؤسسات حسابرسی دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است و مدارک حسابرسی آن ها 

 به حسابهای تلفیقی :

 با بازرس قانونی شرکت اصلی است.                                                                            ( الف

 کت های گروههر یک از حسابرسان حسب مورد برای شرکت اصلی و شر( ب

 ج( با حسابرس داخلی شرکت اصلی است.                                                                           

 د( با حسابرس شرکت اصلی است.

 دلیل اصلی تفاوت خطرهای کنترل و ذاتی با خطر عدم کشف ، کدام است؟ -111

 برسی صورت های مالی وجود دارند در حالی که خطر عدم کشف این گونه نیست.خطرهای کنترل و ذاتی ، مستقل از حساالف( 

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

 خطرهای کنترل و ذاتی ، هم برای اطالعات کمی و هم برای اطالعات کیفی وجود دارند در حالی که خطر عدم کشف این گونه نیست.  ج(

 خطرهای کنترل و ذاتی ، از استفاده نادرست روش های حسابرسی حاصل می شو.ند در حالی که خطر عدم کشف این گونه نیست.د( 

 مؤثرترین روش جهت ایجاد اطمینان در رابطه با نگهداری دارایی های چرخه سرمایه گذاری است؟ کدام یک از کنترل های زیر -111

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

 در کدام نوع اظهارنظر ، بند مسئولیت حسابرس از شکل استاندارد تغییر می کند؟  -111

 مشروط                                                           ( ب      الف( مردود                                                                                                                   

 مردود و عدم اظهارنظر ( دعدم اظهارنظر                                                                                                                 ( ج

 کنترل های داخلی واحد مورد رسیدگی را تعیین می نماید؟ با انجام کدام مورد حسابرس اثربخشی -111

 انجام آزمون های محتوا                                                                                               الف(

 ارزیابی سیستم کنترل های داخلیب( 

 انجام آزمون شناخت سیستم                                                                                         ج( 

 انجام آزمون رعایتد( 

  در زمره آزمون های رعایت است؟ کمترکدام یک از موارد زیر به احتمال  -119

                                                               وارسیالف( 

                                          مشاهده و نظارتب( 

                                                                 پرس و جوج( 

 أخذ تأییدیهد( 
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  نمی شود؟بخشی از ارزیابی ساختار کنترل های داخلی توسط حسابرسان مستقل ، آزمون معامالت است. این آزمون شامل کدام یک از موارد ذیل  -133

 الف( هزینه مطالبات مشکوک الوصول                                                                                 

 پیمانکارانصورت وضعیت ب( 

 هزینه حقوق و دستمزد                                                                                                    ج(

 هزینه های تحقیق و توسعهد( 

 

 

 𝐮𝐦𝐳𝐚𝐜𝐜@    آیدی مدیر گروه حتماً پیام دهید :هم اکنون به ،  39 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 – 547 - 1377 

: 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

ر یرا 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  39111111111کانال واریز کنید. برای دریافت شماره کارت مدیر کانال ، سریعاً به شماره 

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