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 حسابداریرشته  96 ارشدسواالت دانلود رایگان :  حسابرسی
 

 کند؟ یحسابرس برای اثبات کدام ادعا به احتمال زیاد از کارکنان خط تولید و فروش صاحب کار ، درباره موجودی های کم گردش و نایاب پرس و جو م –18

 ب( کامل بودن    لف( ارزشیابی                                                                                                                 ا

  مالکیت د(     وجود                                                                                                                         ( ج

 کدام مورد به احتمال کمتر در زمره آزمون های رعایت است؟ –18

 پرس و جو( ب                                                                                                                 أخذ تأییدیهالف( 

  رسیوا د(                                                                                                             مشاهده و نظارت( ج

  نمی شود؟بخشی از ارزیابی ساختار کنترل های داخلی توسط حسابرسان مستقل ، آزمون معامالت است. این آزمون شامل کدام یک از موارد ذیل  –18

 پیمانکارانهزینه ب( الف( هزینه مطالبات مشکوک الوصول                                                                                 

 هزینه های تحقیق و توسعهد( هزینه حقوق و دستمزد                                                                                                    ج(

 ی تواند این اشتباه را به موقع و به طور اثربخش ، کشف کند؟صاحبکار به اشتباه یک خرید عمده را دوبار ثبت کرده است. کدام روش کنترل داخلی ، به احتمال زیاد م –18

 الف( امتحان جمع دفتر روزنامه خرید

 ب( ردیابی جمع های دفتر روزنامه خریدها به حساب های دفترکل

 ج( مغایرت گیری صورت خالصه ماهانه فروشندگان مواد و کاال با معین بستانکاران

 ماه برای تمام فروشندگان مواد و کاال 8هر د( ارسال درخواست تأییدیه در پایان 

 هدف برنامه ریزی در حسابرسی کدام است؟ –18

 ب( تدوین طرح تفضیلی                                                                             الف( تدوین طرح کلی                            

 د( تعیین نوع ، ماهیت ، زمانبندی اجرا و حدود روش های رسیدگی                                                                                           ج( انجام به موقع و اثربخش      

 نمی گردد؟در بند مقدمه گزارش حسابرس مستقل ، کدام مورد درج  –16

 صورت های مالیالف( تصریح مسئولیت حسابرس در مورد حسابرسی 

 ب( تأکید بر مسئولیت تهیه کنندگان صورت های مالی

 ج( مشخصات صورت های مالی حسابرسی شده

 ( اشاره به استانداردهای حسابرسید

 است؟ نادرستکدام مورد  –18

 هد.حسابرس به منظور کسب شناخت از فعالیت واحد مورد رسیدگی و تعیین زمینه های بالقوه مخاطره آمیز آزمون رعایت و عدم کشف را انجام می د الف(

 حسابرس باید روش های تحلیلی را تنها در مرحله بررسی کلی حسابرسی به کار گیرد.ب( 

 امه ریزی حسابرسی از هر دو گروه اطالعات مالی و غیرمالی استفاده می کند. حسابرس برای اجرای روش های تحلیلی در مرحله برنج( 

های تحلیلی یا ترکیبی حسابرس برای کاهش ریسک عدم کشف مربوط به هر یک از مندرجات خاص صورت های مالی می تواند بر نتایج حاصل از اجرای آزمون جزئیات ، روش د( 

 از هر دو اتکا کند. 
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 ابرسی ، بیشتر احتمال دارد که قبل از تاریخ ترازنامه انجام شود؟کدام روش حس –11

 ب( آزمون معامالت خریدهای نقدی                                                               الف( انقطاع زمانی معامالت خرید                       

 د( مشاهده و ارزشیابی موجودی های مواد و کاال                                                                   ج( ارسال تأییدیه حساب های دریافتنی         

 اعتبار حسابها و اسناد دریافتنی ، به اثبات کدام مورد حاصل می شود؟ –19

 د( وجود و کامل بودن                                                     ج( وجود و مالکیت                                  وجود            ب( ارزشیابی و                                   الف( ارزشیابی و مالکیت      

ذخیره به  8898پایان سال  مدیریت شرکت سیمان ..... نسبت به زیان کاهش ارزیابی سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام )شرکت های پذیرفته شده در بورس( در مقطع زمانی –99

 ین موضوع را چگونه گزارش می کند؟ریال )بااهمیّت( در حساب ها منظور نموده است. سهم از سه ماهه دوم سال بعد روند رشد داشته است. حسابرس ا Aمبلغ 

 ب( بند شرط با اظهارنظر مشروط                                                                                        الف( بند شرط با اظهارنظر مردود

 د( به درج توضیح در یادداشت های صورت های مالی اکتفا می نماید.                                                                              ج( بند تأکید بر مطلب ، بعد از اظهارنظر

ست که شرکت در سنوات قبل به دلیل زیان هم ارز ریالی )بااهمیّت( حساب ارزی )یورو( نزد بانک خارجی )درروسیه( ا Bموجودی نقد بانک شرکت مورد حسابرسی شامل  -98

توسط مدیریت شرکت پاسخی نداده ضمن اینکه به تأییدیه ارسالی  8898شرایط تحریم این حساب را نزد بانک مزبور گشایش نموده بود. بانک مزبور به مکاتبات انجام شده طی سال 

از وجود این بانک در فهرست بانک های کشور مزبور مالحظه نشده است. این موضوع در گزارش  پاسخی به حسابرس ارسال ننموده است. ضمن اینکه در بررسی انجام شده اثری

 به کدام صورت درج می شود؟ 8898حسابرس نسبت به صورت های مالی سال 

 ب( بند شرط با اثر قطعی                                                          الف( بند محدودیت اساسی                                       

 د( بند ابهام قبل از اظهارنظر                                                 ج( بند تأکید بر مطلب خاص                                                

)که نسبت به فروش بیش از میزان مشخص قابل محاسبه و پرداخت است( متوجه می شود  ..........حسابرس در رسیدگی به هزینه تخفیفات فروش حجمی شرکت پخش کاالی  –98

شده است. فروشندگان نیز به  که بخشی از این تخفیفات به صورت نقدی و از طریق واریز به حساب های بانکی متعدد ظاهراً معرفی شده توسط نماینده فروش مزبور ، پرداخت

 مل نداده اند. نسبت به موضوع به کدام شرح اقدام و در گزارش حسابرس درج می شود؟تأییدیه ارسالی پاسخ صحیح و کا

 رج موضوع در بند شرط اثر احتمالیالف( اطالع فوری به مدیریت و د

 ج در نامه مدیریت سالیانه مدیریتب( اطالع فوری به مدیریت و در

 یریت و درج در بند محدودیت اساسیج( اطالع فوری به مد

 ه مدیریت و درج بند شرط اثر قطعیفوری ب د( اطالع

، قطعی ابالغ شده است. جمع  8898میلیون ریال در سال  B،  8898 -8898میلیون ریال و مالیات قطعی ارزش افزوده سنوات  Aشرکت آلفا ،  8898مالیات قطعی عملکرد سال  –98

A+B  از  %89میلیون ریال در مقایسه با مقایسه با مالیات پرداختنیA  نسبت به ما به التفاوت مزبور )بااهمیّت و اساسی( ذخیره ای لحاظ نداشته است.  8898در حساب های سال

 حسابرس نسبت به این موضوع که عدم رعایت استاندارد حسابداری است در گزارش حسابرسی ؛

 بند شرط و اظهارنظر مردودب(                                                                                            الف( بند شرط و عدم اظهارنظر

 بند تأکید مطلب بعد از اظهارنظرد(                                                                                           بند شرط و اظهارنظر مشروطج( 

دعوی سازمان محیط زیست در خصوص تعطیلی کارخانه به  اعالم نموده است که نسبت به اقامه،  8898حسابرس مربوط به سال مالی وکیل شرکت بهروز در پاسخ به استعالم  –98

سال نموده و ماه را ار 8هیأت مدیره طی نامه مراتب رفع این موضوع ظرف  دلیل ضایعات نامساعد آن ، در دادگاه زمینه صدور حکم رأی به نفع سازمان محیط زیست فراهم است.

در گزارش حسابرس با اشاره به یادداشت « تأثیرگذاری موضوع بر تداوم فعالیت شرکت » مراتب این امر در یادداشت های پیوست توضیح داده شده است. حسابرس در این ارتباط 

 مربوطه کدام مورد را مطرح می کند؟

 ند تأثیرگذار و صدور گزارش مردودب( ب                                                                                           الف( بند شرط قبل از اظهارنظر

 هارنظرسیدگی و صدور گزارش عدم اظد( بند محدودیت ر                                                                                 د تأکید بر مطلب بعد از اظهارنظربنج( 
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 دارد؟ کمتریکدام مورد ریسک ذاتی  -98

 ب( ذخیره کاهش ارزش موجودی ها                                                     الف( وجه نقد ارزی                                                         

 د( ذخیره استهالک اثاثه اداری                                                                                          ج( ذخیره خدمات پس از فروش 

 آزمون های محتوای برنامه حسابرسی عمدتاً بر محور سرفصل های کدام صورت مالی انجام می شود؟ -96

 ب( صورت سود و زیان                                                                                     الف( ترازنامه                                  

 د( صورت سود و زیان جامع                                                                      ج( صورت گردش وجوه نقد                            

 میزان متقاعد کنندگی برخوردار است؟ کمترینکدام یک از مدارک و شواهد حسابرسی از  -98

 اره پیاپیصورت حساب بانک موجود نزد صاحب کار                                                                 ب( فرم های سفارش خرید با شم( الف

 مکاتبات با وکیل حقوقی صاحب کار درباره دعاوی حقوقی (د                                                             شمارش آزمایشی موجودی ها توسط حسابرس ( ج

 در کدام یک از بندهای گزارش حسابرسی به ترتیب به استانداردهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی اشاره می شود؟  -91

 دامنه رسیدگی –اظهارنظر ( الف

 دامنه رسیدگی – دامنه رسیدگی( ب

 اظهارنظر –ج( دامنه رسیدگی 

 اظهارنظر –د( اظهارنظر 

 می گیرد؟در مواردی که حسابرسان دربارة سیستم کنترل های داخلی شرکت ، مؤثر بودن اجرای آن را می پذیرند ، کدام گزینه مورد انتخاب آنان قرار  -99

 ب( افزایش حجم آزمون های محتوا                                                        الف( افزایش آزمون رعایت )کنترل ها(                      

 ( حذف آزمون های محتواد                                                                    ج( کاهش حجم آزمون های محتوا                  

 در کدام مرحله ، اجرای روش های تحلیلی پیشنهاد می شود؟ -899

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

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

 نمی باشد؟کدام مورد از اجزای سیستم کنترل داخلی واحد تجاری  –898

 ریسک کنترلیب( استقرار کنترل ها                                                                                                        الف( 

 محیط کنترل د(     فعالیت های کنترلی                                                                                                     ج( 

 حسابرس برای کسب شناخت از واحد مورد رسیدگی و محیط آن ، باید کدام روش برآورد خطر را اجرا کند؟  –898

 تأییدخواهی                    مشاهده و وارسی                 روش های تحلیلی                پرس وجو از مدیریت و کارکنان               

                                                       خیر           بله                                                  بله                                         بله                                                      الف( 

                                                          بله                   بله                                                 خیر                                        بله                                                          ب( 

                                                                  بله                                         بله                                     بله                                    ج(                                خیر             

 خیر                                       خیر                                    بله                   خیر                                                             د( 
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 .....  و فضای مجازی شرعاً حرام است و ما راضی نیستیم در اینترنت )چه به صورت رایگان و چه به صورت فروشی(هرگونه کپی برداری از مطالب هر چند جزئی ولی به قصد نشر

در نتیجه حل و فصل دعاوی در جریان حادث خواهد شد و حسابرس هم به همین نتیجه رسیده است.  اد دارد که زیان با اهمیت احتماالًمدیریت یک واحد مورد رسیدگی اعتق –898

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

 زارش حسابرس چگونه خواهد بود؟نمی کند. گ

 یل افشای موضوع در صورت های مالیب( اظهارنظر مقبول به دلعدم رعایت استانداردهای حسابداری                                 الف( اظهارنظر مشروط به دلیل 

 رسیدگی ر مشروط به دلیل محدودیت در دامنهد( اظهارنظ                  درج یک بند توضیحی در گزارش خود                              ج( اظهارنظر مقبول با

ایشی می نماید. آقای سپهر شرکت سحر 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 ، شمارش آزم -898

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

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

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

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

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

 شاره کند ، اما با وجود این ، می تواند گزارش مقبول صادر کند.باید در دامنه رسیدگی ، به عدم نظارت بر شمارش موجوی ها در پایان سال اد( 

 در تفکیک اجزای کنترل های داخلی ، تفکیک وظایف کارکنان واحد مورد رسیدگی ........ -898

 ب( در بخش ارزیابی ریسک واحد مورد رسیدگی واقع می شود.                                          الف( جزء محیط کنترلی واحد مورد رسیدگی تلقی می شود.     

 د( به عنوان یکی از روش های کنترلی واحد مورد رسیدگی محسوب می شود.                                       ج( در بخش نظارت بر فرآیند کنترل داخلی طبقه بندی می شود. 

 

 𝐮𝐦𝐳𝐚𝐜𝐜@    هم اکنون به آیدی مدیر گروه حتماً پیام دهید :،  69 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 - 1677 

: 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  99888888818کانال واریز کنید. برای دریافت شماره کارت مدیر کانال ، سریعاً به شماره 
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