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 حسابداریرشته  98 ارشدسواالت دانلود رایگان :  حسابرسی
 

 مهم ترین هدف حسابرس مستقل از بررسی دفتر مکاتبات شرکت )وارده و صادرات( در کدام گزینه کامل تر درج شده است؟ –88

 الف( بررسی رعایت کنترل های داخلی 

 ب( اطالع از دعوای حقوقی علیه شرکت

 ج( حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات

 د( بررسی تأثیر رویدادها و اتفاقات به منظور حصول اطمینان از کامل بودن دفاتر

یکی از شرکت های گروه به نام پخش )الف( توزیع می گردد. شرکت پخش )الف( در سالهای  شرکت فرعی دارد. فروش عمده شرکت های آن از طریق 03گروه تجاری )ب( حدود  –88

درصد شرکت چای سرمایه گذاری نموده است. طی سال های گذشته  99/99میلیارد ریال )با اهمیت نسبت به ترازنامه شرکت )الف(( در  033قبل برای توسعه سبد کاالی خود مبلغ 

ت مزبور به فروش نرسیده و نزدیک به انقضا می باشد. در حسابرسی صورت های مالی این موضوع توسط حسابرس مستقل شرکت پخش )الف( مدنظر بخش عمده موجودی چای شرک

، ب( انتخاب شده باشیدتجاری ) قرار نگرفته است. صورت های مالی سال جاری پخش )الف( در صورت های مالی گروه )ب( تلفیق می گردد. اگر شما به عنوان حسابرس مستقل گروه

 نحوه برخورد شما با این موضوع به احتمال فراوان چگونه خواهد بود؟

 الف( موضوع بازیافت سرمایه گذاری های گروه در شرکت چای به صورت بند شرط توسط حسابرس مستقل گروه درج می شود.

 روه درج نخواهد شد.ب( به دلیل عدم اشاره حسابرس شرکت پخش )الف( ، در گزارش حسابرس مستقل گ

 ج( به دلیل آن که گروه برای شرکت چای کنترل ندارد ، بر گزارش حسابرس مستقل گروه تأثیری ندارد.

 د( اساساً موضوعات حسابداری شرکت های فرعی ، در گزارش حسابرس مستقل گروه تأثیری ندارد.

بهترین شکل ممکن کیفیت حسابرسی داخلی واحد حسابرسی داخلی صاحبکار را برای ارزیابی آن توسط از نظر استانداردهای حسابرسی مستقل ، کدام گروه مؤلفه ها به  –80

 حسابرس مستقل ، منعکس می نماید؟

 الف( صالحیت ، بی طرفی ، اجرای عملیات

 ب( مراقبت حرفه ای ، تردید حرفه ای ، استقالل

 ج( استقالل ، تردید حرفه ای ، گواهینامه های حرفه ای

 قبت حرفه ای ، تردید حرفه ای ، میزان سرمایه گذاری در واحد حسابرسی داخلید( مرا

درصد شرکت )ب( را دارد. شرکت )ب( در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. شرکت )الف( برای بهره گیری شرکت )ب( از معافیت  83شرکت )الف( مالکیت حدود  –89

به صندوق      8091درصد از سهام شرکت )ب( را در اواخر سال مالی  0محاسبات سهام شناور به منظور بهره گیری از معافیت مالیاتی( ،  مالیاتی )بهبود حجم معامالت سهام در

. شرکت )الف( سود حاصل از مجدداً به شرکت )الف( منتقل گردد 8098درصد مزبور در ابتدای سال مالی  0سرمایه گذاری )ج( واگذار و به موجب قرارداد طرفین متعهد شده اند که 

شناسایی نموده است. بهترین نحوه  8091اسفند  89درصد از سهام شرکت )ب( )با اهمیت نسبت به عملکرد شرکت )الف(( را در صورت های مالی سال مالی منتهی به  0واگذاری 

 برخورد حسابرس مستقل با این موضوع چگونه است؟

 ت همراه صورت های مالی کفایت می کند. الف( افشای کامل این موضوع در یادداش

 ب( به صورت بند تأکید بر مطلب خاص به موضوع اشاره می کند. 

 ج( موضوع به صورت بند شرط مدنظر قرار می گیرد.

 د( هیچکدام

  ، کدام است؟ یکی از دالیلی که موجب می گردد حسابرس اطمینان معقول )نه مطلق( نسبت به اینکه صورت های مالی عاری از تحریف با اهمیت می باشند بدهد –80

 ب( تبانی کارکنان                                                           الف( تردید حرفه ای                                                                                                  

  مبنای جامع گزارشگریج( تحریف های با اهمیت                                                                                                     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

 پیرامون کنترل های حاکم بر مانده موجودی های جنسی یک شرکت تولیدی ، به طور محتمل کدام روش را اجرا می کند؟حسابرس مستقل برای کسب شناخت  –88

 الف( آزمون شمارش موجودی ها در زمان انبارگردانی را اجرا می کند.  

 ب( رویه ها و سیاست های مرتبط با موجودی های صاحبکار را بررسی می کند.

 تبط با گردش موجودی ها و موجودی های کم گردش را بررسی می کند.ج( آمار و اطالعات مر

   د( گزارش های ماهیانه تولید را به منظور بررسی انحرافات تولید و معامالت غیرعادی بررسی می کند.                                  

 خریدها را انجام می دهد تا شواهدی در مورد حصول اطمینان از کدام مورد کسب کند؟ (Cut off)در حسابرسی موجودی های پایان سال ، حسابرس آزمون انقطاع زمانی  –81

 الف( هیچکدام از کاالی مورد شمارش در انبارگردانی به فروش نرسیده اند. 

 ب( هیچکدام از کاالهای ارسالی برای مشتریان در مانده موجودی ها لحاظ نشده اند.

 صاحبکار در پایان سال ، در مانده موجودی ها لحاظ شده اند.ج( کلیه کاالهای در مالکیت 

 کلیه کاالهای خریداری شده قبل از پایان سال مالی و زمان شمارش موجودی ها )انبارگردانی( دریافت شده اند. د(

مستقل ممکن است در گزارش خود به کار کارشناس اشاره  حسابرس مستقل برای کسب شواهد از خدمات کارشناس رسمی ذیربط استفاده کرده است. در کدام مورد حسابرس –88

 نماید؟

 الف( کارشناس به عنوان اشخاص وابسته تلقی شده است.

 ب( حسابرس برای تقسیم مسئولیت به کار کارشناس اشاره می کند.

 ج( کار کارشناس برای حسابرس مستقل اطمینان و قابلیت اتکای بیشتری فراهم کرده است.

 اظهارنظر مشروط یا مردود مرتبط با کار کارشناس ارائه نموده است...........« به استثنای »مستقل با درج د( حسابرس 

حسابداری تغییر داده است.  شرکت در سال مالی مورد رسیدگی رویه مرتبط با ارزشیابی موجودی های کاال را از یک روش غیر پذیرفته شده به یک روش مطابق استانداردهای –89

 ابرس مستقل در گزارش خود با این موضوع چگونه برخورد می نماید؟حس

 الف( اشاره ای به این تغییر رویه نمی کند.

 ب( در بند اظهارنظر به تعدیالت اقالم سنوات قبل اشاره می کند.

 ج( با درج بند تأکید بر مطلب خاص موضوع )تغییر رویه( را تشریح می کند.

 و آثار آن بر سود )زیان( خالص شرکت را تشریح می کند.د( توجیه انجام چنین تغییری 

 منظور از ریسک پذیرش حسابرسی چیست؟ –93

 ناشی از تبعات صدور گزارش حسابرسی الف( ریسک صدور گزارش حسابرسی اشتباه                                                                      ب( ریسک زیان حسابرسی

 مورد حسابرسی کلی تحریف با اهمیت                                                                                        د( ریسک ناکامی واحد ج( ریسک 

 م مورد ردیابی نماید؟اگر هدف آزمون جزئیات معامالت کشف فروش های بیش نمایی شده بیشتر از قیمت واقعی باشد ، حسابرس باید معامالت را در کدا -98

 ابداری به مدارک مثبتهالف( ردیابی مدارک مثبته به ثبت های حسابداری                                                              ب( ردیابی ثبت های حس

 دریافتی به فروش های ثبت شده  ج( ردیابی فروش های ثبت شده به وجوه نقد دریافتی                                                         د( ردیابی ثبت وجوه نقد

 باشد ، چگونه خواهد بود؟ گزارش حسابرسی مناسب در خصوص تهیه )تنظیم( صورت های مالی که افشاهای مندرج در یادداشت های آن حذف شده –98

 ای صورت گرفتهالف( درج موضوع که مدیریت افشای مندرج در یادداشت ها را حذف کرده است.               ب( اظهارنظر مشروط یا سلبی در مورد صحت افشاه

 د( اظهارنظر منفی         ج( ارائه این موضوع که چنین افشای ضروری نبوده است.                                           
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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

 ار گرفته می شود؟کدام مورد به منظور کسب شواهد در مورد این که حساب تجهیزات )دارایی ثابت( صاحبکار کمتر از واقع ارائه نشده است ، توسط حسابرس به ک –90

                          الف( محاسبه مجدد هزینه های استهالک                                                  

 ب( سندرسی خرید ماشین آالت و تجهیزات

 ج( تجزیه و تحلیل درآمدهای متفرقه )غیرعملیاتی(                                                           

 د( تجزیه و تحلیل هزینه های تعمیرات و نگهداری

از کل مطالبات )رقم با اهمیت( توسط حسابرس مستقل صورت های مالی سال جاری ، موجب صدور گزارش  83دریافتنی حدود %عدم دریافت پاسخ تأییدیه حساب های  –99

 حسابرسی با کدام اظهارنظر می شود؟

 ج( اظهارنظر مقبول                                              د( عدم اظهارنظر           الف( اظهارنظر مشروط                                                 ب( اظهارنظر مردود                                

 پرس و جو از کارکنان انبار و کسب اطالعات در مورد اقالم کم گردش ، کسب شواهد در مورد کدام ادعای مدیریت خواهد بود؟  -90

 د( کامل بودن                ب( ارائه و افشاء                                                   ج( ارزشیابی                                                                       الف( وجود                                         

 ؟نمی گیردبر اساس استانداردهای حسابرسی کدام مورد در بررسی اجمالی توسط حسابرس مستقل مدنظر قرار  -98

 الف( پرس و جو از مدیریت

 ب( آزمون کنترل های داخلی

 ج( پرس و جو راجع به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

 ختن موارد غیرعادی به کار گرفته می شودد( رویه هایی که به منظور شناسایی روابط میان داده ها و مشخص سا

 در برآورد نمونه بر اساس صفت )ویژگی( اطالع حسابرس از کدام مورد برای تعیین نمونه ، ضروری است؟  -91

         الف( اندازه نمونه                                                                                                        

 ب( برآورد حجم ریالی جامعه                        

 ج( نرخ واقعی رخداد صفت در جامعه                                                                                   

 د( انحراف معیار استاندارد از مقادیر جامعه

گروه های اقالم مشابه ارزشیابی می شود. شرکت )الف( در پایان سال مالی مورد گزارش با « اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش»موجودی مواد و کاال در شرکت آلفا به  -98

وجودی تمام شده م با جریان گردش واقعی موجودی کاال در شرکت انطباق بیشتری نسبت به فروش میانگین دارد ، رویه حسابداری مرتبط با محاسبه بهای FIFOاین توجیه که رویه 

ن آ تغییر داده است. شرکت تغییر مزبور را تغییر در رویه تلقی نموده و ضمن افشای تغییر مزبور و دالیل آن ، نسبت به اعمال اثرات انباشته FIFOمواد کاال را از میانگین موزون به 

 بر صورت های مالی سال جاری و سال های آینده اقدام نموده است. نحوه برخورد شما به عنوان حسابرس شرکت با موضوع فوق چگونه است؟

 صالحات و افشائات شرکت کافی است و موضوع بر نوع اظهارنظر حسابرس تأثیری ندارد. الف( ا

 ز بند اظهارنظر درج می شود.                        ب( تغییر مزبور ، تغییر در روش حسابداری است و عدم امکان عدم تسری آثار تغییر مزبور به گذشته )با فرض اهمیت( به عنوان تحریف قبل ا

 ظهارنظر درج می شود.تغییر مزبور ، تغییر در روش حسابداری است و موضوع عدم تسری آثار تغییر مزبور به گذشته )با فرض اهمیت( به عنوان تحریف قبل از بند اج( 

  اظهارنظر در گزارش حسابرس درج می شود. د( نحوه عمل شرکت طبق استانداردهای حسابداری است ، ولی به دلیل اهمیت موضوع تغییر مزبور به عنوان بند تأکیدی بعد از
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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

کارفرمایان  ا ساخت دارایی های مورد نیازشرکت پیمانکاری بتا به دلیل تغییر مفاد قراردادهای منعقده با کارفرمایان و نیز سایر تغییرات قابل مالحظه که در فعالیت های مرتبط ب -99

بعد منجر به امکان پذیر شدن برآورد ماحصل پیمان ها به گونه ای اتکاپذیر شده. رویه حسابداری مربوط به شناسایی درآمد به  8098گردیده و تغییرات مزبور از نیمه دوم سال 

ته آن ثرات انباشاز تکمیل کار به درصد پیشرفت تغییر داده است. شرکت ضمن افشای کامل تغییر رویه مزبور و دالیل و آثار آن ، نسبت به اعمال ا 8098پیمان های خود را در سال 

 بر صورت های مالی سال جاری و سال های گذشته اقدام نموده است. نحوه برخورد شما به عنوان حسابرس شرکت بتا با موضوع فوق چگونه است؟

 الف( اصالحات و افشائات شرکت کافی است و موضوع بر نوع اظهارنظر حسابرس تأثیری ندارد. 

 د اظهارنظر درج می شود.                        ب( تغییر مزبور ، تغییر در روش حسابداری است و موضوع عدم تسری آثار تغییر مزبور به گذشته )با فرض اهمیت( به عنوان تحریف قبل از بن

 ، موضوع به صورت بند تحریف قبل از اظهارنظر در گزارش حسابرسی درج می شود. ج( موضوع مزبور اصالح اشتباه است و به دلیل این که آن را تغییر رویه تلقی و افشاء نموده

نوان ناصحیح است ، لذا موضوع به ع د( تغییر مزبور ، تغییر در روش حسابداری است. مضافاً تسری آثار تغییر مزبور به گذشته امکان پذیر نبوده و محاسبات شرکت در این خصوص

 درج می شود.تحریف قبل از بند اظهارنظر 

تحویل شده است ، به عنوان درآمد سال مزبور  8098میلیون ریال وجوه دریافتی از یکی از مشتریان را که کاالی موضوع آن در سال  83مبلغ  8099شرکت گاما در سال  -833

میلیون  833مبلغ  8098هزینه های محقق شده پرداخت نشده پایان سال اقدام نموده است. مضافاً  8099نسبت به تعدیل درآمدهای عملیاتی سال  8098شناسایی نموده و در سال 

( به عنوان هزینه قابل قبول برای تعیین مالیات عملکرد شرکت تلقی می نماید. شرکت از بابت موارد فوق بدهی 8091ریال بوده که سازمان امور مالیاتی آن را در سال پرداخت )

میلیون ریال در پایان سال  80( و بدهی مالیاتی انتقالی هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده را معادل 80میلیون ریال )معادل % 80عادل را م 8098مالیاتی انتقالی ابتدای سال 

 گزارش کرده است. شما به عنوان حسابرس شرکت گاما چگونه موضوع را در گزارش حسابرسی منعکس می نمایید؟ 8098

 به درستی شناسایی شده ، لذا موضوع در گزارش حسابرس هیچ انعکاسی نخواهد داشت.  8098لی مالیاتی در ابتدای سال و انتهای سال الف( دارایی ها و بدهی های انتقا

گزارش می شد که  8099و  8090باید به عنوان دارایی مالیاتی انتقالی در صورت وضعیت مالی )ترازنامه( سال  8099میلیون ریال مالیات مربوط به پیش دریافت سال  80ب( مبلغ 

 شود.                         اشتباهاً به عنوان بدهی مالیاتی انتقالی گزارش شده ، لذا موضوع به عنوان تحریف در گزارش حسابرس درج می 

باید منعکس می گردید ، لذا  8098و صورت وضعیت مالی سال  8090 – 8099ج( هر دو مورد مزبور به عنوان دارایی مالیاتی انتقالی به ترتیب در صورت وضعیت مالی پایان سال 

 د.عدم ثبت دارایی مالیاتی انتقالی به شرح فوق به عنوان بند تحریف درج می گرد

میلیون ریال بدهی مالیاتی انتقالی در صورت  80درج می گردید ، لذا شناسایی مبلغ  8098میلیون ریال مالیاتی انتقالی باید در صورت وضعیت مالی پایان سال  80د( صرفاً مبلغ 

 به عنوان بند تحریف درج می گردد. 8098وضعیت مالی ابتدای سال 

میلیون ریال از طریق بورس خریداری نموده است. رویداد مذکور باید چگونه در صورت های  803ریالی خود را به مبلغ  8،333سهم  833،333تعداد  8098شرکت زیکما در سال  –838

 ؟ندهدمنعکس گردد تا حسابرس شرکت نحوه انعکاس آن را برخالف استانداردهای حسابداری تشخیص  8098مالی پایان سال 

 به عنوان بدهی در صورت وضعیت مالی منعکس گردد.  میلیون ریال 833الف( به مبلغ 

 میلیون ریال به عنوان دارایی در صورت وضعیت مالی منعکس گردد. 833ب( به مبلغ 

 میلیون ریال به عنوان کاهنده حقوق صاحبان سهام در صورت وضعیت مالی منعکس گردد. 803ج( به مبلغ 

 میلیون ریال زیان در صورت سود و زیان منعکس گردد. 03قوق صاحبان سهام در صورت وضعیت مالی و مبلغ میلیون ریال به عنوان کاهنده ح 833د( به مبلغ 

 ؟کدام مورد را انجام خواهد داد استثنایواحد حساب های پرداختنی ، برگه )فرم( سفارش خرید را دریافت و تمام اقدامات زیر به  –838

 ب( مقایسه مقادیر سفارش داده شده با مقادیر خریداری شده                                                                       الف( مقایسه قیمت فاکتور با قیمت سفارش 

  احد سفارش دهنده دریافت شده است.د( حصول اطمینان از این که کاال توسط و                                      ج( حصول اطمینان از این که مجوزهای الزم صورت پذیرفته است.

 کدام مورد به احتمال زیاد منجر به تعدیل گزارش تنظیم اطالعات مالی می گردد؟ –830

 صورت های مالی ب( عدم قطعیت قابل مالحطه در مورد                                                                            الف( انحراف از استانداردهای حسابداری 

 د( فقدان یکنواختی در به کارگیری اصول و استانداردهای حسابداری                                                      ج( ابهام در مورد توانایی واحد تجاری برای ادامه فعالیت



 

 

 حسابداران برتر –ی نیستیم هرگونه کپی برداری از مطالب هر چند جزئی ولی به قصد نشر در اینترنت شرعاً حرام هست و ما راض              
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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

صنعتی که صاحبکار در آن فعالیت می کند ، به دست نیاورده است. لذا حسابرس باید کدام قبل از شروع به کار حسابرسی صاحبکار جدید ، حسابرس تخصص الزم نسبت به  -839

 اقدام را انجام دهد؟

 الف( خطر حسابرسی را از طریق کاهش سطح اهمیت کاهش دهد. 

 ب( کارشناسان مالی آشنا نسبت به ماهیت صنعت را به خدمت بگیرد.

 د بدین طریق کمبود تخصص در صنعت را پوشش دهد.ج( آزمون های محتوای خاص طراحی کند تا بتوان

 د( دانش و آگاهی الزم نسبت به موضوعات مرتبط با ماهیت کسب و کاری که صاحبکار در آن فعالیت می کند ، به دست آورد.

 کدام گزاره ، هدف اولیه روش های حسابرسی را توضیح می دهد؟ -830

 ب( رعایت استانداردهای حسابرسی                                                         الف( کشف اشتباه یا تحریف                  

 ج( جمع آوری شواهد پشتوانه                                                                         د( اثبات صحت مانده حساب ها
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 گروه علمی ، پژوهشی حسابداران برتر

 (pdf)به صورت  حسابداری ارشدتنها مرجع حل تشریحی سواالت 

 )مدیر گروه حسابداران برتر : حمزه عمویی( 

7885 – 547 - 1977 

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

مدیر  ه کارترا به شمار 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  39881980881کانال واریز کنید. برای دریافت شماره کارت مدیر کانال ، سریعاً به شماره 

 عموییاستاد حمزه « حسابداران برتر»مدیر گروه  –از آن شرعاً حرام است و ما رضایت نداریم )اتمام حجت کردیم( 
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 موسسه حسابداران برتر ارشدحل سواالت  اصلیمنابع 

 کتاب لقمه طالیی حسابرسی )حسابداران برتر( -8
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