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 حسابداریرشته  99 ارشدسواالت دانلود رایگان :  حسابرسی
 

 کدام یک از ثبت های متقلبانه زیر به احتمال فراوان برای پنهان نگه داشتن وجوه و یا دارایی های دزدیده شده به کار می رود؟  –68

  دارایی بستانکار  –درآمد بدهکار الف( 

 دارایی بستانکار   –هزینه بدهکار ب( 

 دارایی بستانکار   –دارایی دیگر بدهکار ج( 

 دارایی دیگر بستانکار   –دارایی بدهکار د( 

 ؟ نمی گرددکدام فعالیت جزئی از سیستم کنترل کیفیت مؤسسه حسابرسی تلقی  –76

 پذیرش یا تداوم رابطه با صاحبکار الف( 

 نظارت بر مؤثر بودن فعالیت های توسعه حرفه ای ب( 

 نحوه انتخاب کارکنان بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده  ج(

 ارزیابی توانایی صاحبکار برای برقراری کنترل های داخلی اثربخش د( 

 کدام گزینه به عنوان جزئی از سیاست ها و روش های کنترل کیفیت مؤسسه حسابرسی در مورد روش های حسابداری و حسابرسی مؤسسه است؟  –66

 تحلیل خطر ب(                                      انجام کار                                                                                الف( 

 حفاظت از دارایی ها د(                   پردازش اطالعات                                                                                          ج( 

 کدام روش توسط حسابرس به احتمال فراوان قبل از تاریخ ترازنامه اجرا خواهد شد؟  –69

  کسب شناخت از کنترل های داخلی صاحبکار الف( 

  کسب اطالعات و شواهد در مورد دارایی های به وثیقه گذاشته شده  ب( 

 بررسی برنامه ها و توانایی واحد تجاری صاحبکار در مورد تعهدات خرید و تعهدات نقدی ج( 

 تأییدیه وکیل حقوقی شرکت در مورد اینکه کلیه دعاوی حقوقی احتمالی به حسابرس ارائه شده است. د( 

 در ارزیابی بی طرفی )واقع بین( حسابرسان داخلی ، حسابرس مستقل باید چه اقدامی انجام دهد؟  –99

 عوامل خطر مرتبط با تحریف ناشی از سوءاستفاده از دارایی ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. الف( 

                                                   آزمون های کنترل های داخلی برای حصول اطمینان از استقرار فعالیت های کنترلی با اهمیت را اجرا کند. ب( 

 است را بررسی کند.  گزارش های واحد حسابرسی داخلی برای اثبات اینکه نتایج حاصل از آن با روش های اجرا شده توسط حسابرس مستقل سازگارج( 

ت های مدیریتی فعالیت می کنند ، منع می کند را مورد مَسیاست هایی ناظر بر کار حسابرس داخلی که او را از حسابرسی واحدهای سازمانی که بستگان او در آن واحد در سِد( 

 توجه قرار دهد. 

 در انتخاب نمونه مناسب آزمون های محتوا ، حسابرس به احتمال فراوان جامعه را طبقه بندی می نماید اگر که :  –99

  حسابرس برنامه ریزی می کند که تصویر بزرگ تری از اقالم عمده ثبت شده داشته باشد. الف(  

 سطح مطلوب ارزیابی خطر کنترل پایین تر از سال گذشته باشد. ب( 

 تکنیکی که باید استفاده شود ، نمونه گیری بر مبنای صفت است. ج( 

                                     حسابرس به وجود تقلب مدیریت طی سال مالی مظنون باشد. د( 
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فعالیت کنترل های داخلی حسابرس برای حصول اطمینان از وجود مجوزهای الزم قبل از سفارش تجهیزات اداری ، سفارش های خرید از پیش شماره گذاری شده را به عنوان  –99

خرید تطبیق می دهد تا سفارشاتی که مورد بازرسی قرار گرفته اند را تعیین نماید. اگر این آن را مورد بررسی قرار می دهد. حسابرس شماره های تصادفی را با شماره های سفارش 

ادفی تطبیق نماید. اگر شماره های تص شماره های تصادفی با سفارشاتی که موضوع آن تحویل و انجام شده است تطبیق ننماید ، قاعدتاً باید با شماره سفارشاتی که ابطال شده اند

 د زیر مالحظه خاصیره سفارشات باطله تطبیق نماید در این صورت حسابرس سراغ شماره دیگری می رود و مالحظه خاصی مدنظر قرار نمی گیرد. در کدام یک از موارسفارش با شما

 ؟  نمی گیرد قرار مورد نظر حسابرس در خصوص سفارشات باطله مدنظر

 به صورت الکترونیکی از پرونده سفارشات خرید حذف شده اند.  الف(

 بیانگر تجهیزات سفارش داده شده می باشد که هرگز دریافت نشده است. ب( 

 به طور مناسبی در جریان عادی تجاری باطل شده اند. ج( 

 دیده است.  بیانگر تجهیزات اداری سفارش داده شده است که قبل از انجام توسط فروشنده ، لغو گر د(

 مورد باشد؟  حساب های دریافتنی که در مرحله اول توسط حسابرس به عنوان موارد استثنایی طبقه بندی می شود به احتمال فراوان ممکن است ناشی از کدامتأییدیه  –99

 مشتریان ممکن است دارای مانده بستانکار با صفر باشند. الف( 

 حساب های دریافتنی ممکن است به عنوان غیرقابل وصول طبقه بندی شده باشند. ب( 

 پرداخت های صورت گرفته به صاحبکار و ایمیل شده به شرکت ، تاکنون ثبت نشده اند. ج( 

 )ایمیل( واصل شده باشند تا در قالب فکس )دورنگار( پاسخ ها ممکن است بیشتر به صورت پست الکترونیکی د( 

 پرس و جو از کارکنان انبار و کسب اطالعات در مورد اقالم کم گردش ، کسب شواهد در مورد کدام ادعای مدیریت خواهد بود؟  –99

                                                                                                                           وجودالف( 

 بودنکامل ب( 

                                                                                                                        ارزشیابی ج( 

 ارائه و افشاء د( 

بی که مبتنی بر ادعای کت شرکت الف حسابرس را برای بررسی صحت حق امتیازهای دریافتنی بر پایه روش های مورد توافق بر اساس اطالعات مالی ارائه شده توسط شرکت ب –99

است. با توجه به این موضوع ، گزارش حسابرس باید با شرکت الف در خصوص پرداخت حق امتیاز است به خدمت گرفته شرکت ب مبنی بر رعایت الزامات مندرج قرارداد فی مابین 

 به کدام صورت باشد؟ 

                                                  عدم اظهارنظر درباره ارائه منصفانه صورت های مالی شرکت ب الف( 

 فهرست روش های اجرا شده )با ارجاع به آنها( و یافته های حسابرس ب( 

 تأکید بر این موضوع که کفایت روش ها صرفاً از مسئولیت حسابرس خواهد بود. ج(  

 ارائه اظهارنظر نسبت به مؤثر بودن کنترل های داخلی حاکم بر پرداخت های حق امتیاز شرکت ب خواهد بود. د( 

ت برخودار کرده است. مؤسسه حسابرسی الف در تنظیم صورت های مالی که حاوی چندین مورد عدم به کارگیری مناسب استانداردهای حسابداری و برآوردهای نامعقول اس -98

این نارسایی ها کفایت نمی کند. تحت این شرایط مدیریت تمایلی برای اصالح صورت های مالی ندارد و مؤسسه حسابرسی الف معتقد است که تعدیل گزارش خود برای اطالع رسانی 

 مؤسسه حسابرسی الف باید : 

 از انجام کار تنظیم مالی کناره گیری نماید و خدمات بیشتری در این خصوص ارائه ننماید.  الف(

 آثار انحرافات را مشخص نماید و با اضافه کردن پاراگرافی در گزارش خود این انحرافات و آثار آنها را تشریح نماید.  ب(

                                                          نسبت به صورت های مالی گزارش عدم اظهارنظر صادر کند و به هیأت مدیره شرکت توصیه نماید تا بر صورت های مالی اتکا ننمایند.  ج(

  ن سازمانی استفاده نماید. به مدیریت اطالع دهد که ادامه خدمات تنظیم اطالعات مالی در صورتی امکان پذیر است که مدیریت صرفاً از صورت های مالی برای مقاصد درود( 
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 ؟ نیستکدام عبارت در مورد خطر حسابرسی صحیح  –97

                خطر حسابرسی تابعی از خطر تحریف با اهمیت و خطر عدم کشف است. الف( 

 اظهارنظر مشروط یا مردود نسبت به صورت های مالی که عاری از تحریف با اهمیت است. ب( 

                                                     خطر اینکه حسابرس هنگام وجود تحریف با اهمیت در صورت های مالی ، نسبت به آن نظر نامناسب ارائه کند. ج( 

 هیچ کدامد( 

 دارا بودن واحد حسابرسی داخلی ، جزء کدام یک از اجزای کنترل های داخلی صاحبکار تلقی می گردد؟  –96

 محیط کنترلی ب(                                                                                                               ارزیابی خطر الف(

 فعالیت های کنترلید(                                                                                                                             نظارت ج(

ی ند و باید از گزافه گویحسابدار رسمی در بازاریابی برای کار و معرفی خود نباید به شهرت و اعتبار حرفه خدشه وارد کند. حسابداران رسمی باید شریف و صادق باش»گزاره  –99

 بنیادی حرفه حسابداری اشاره دارد؟  به کدام یک از اصول « درباره مدرک تحصیلی ، تجارب و نوع خدماتی که می توانند ارائه کنند ، خودداری کنند.

                                            مراقبت حرفه ایب(                                                                                      الف( درستکاری                             

 واقع بینی )بی طرفی( د(                                                                                                     ج( رفتار و آداب حرفه ای

میلیارد می باشد. مضافاً اینکه مانده موجودی کاالی  999میلیارد ریال بوده که خالص ارزش فروش آن معادل مبلغ  999موجودی مواد اولیه قطعات یدکی شرکت سایپا به مبلغ  -999

میلیارد ریال به فروش می رسد. مدیریت شرکت نسبت به  99،999غ میلیارد ریال است که کاالهای مزبور به مبل 9،999از قطعات مزبور در انبار کارخانه شرکت به مبلغ ساخته شده 

 گزارش حسابرسی چگونه خواهد بود؟  مانده موجودی مواد اولیه و کاالی ساخته شده ذخیره کاهش ارزش در حساب ها منظور ننموده است. با فرض اینکه مبالغ مزبور با اهمیت بوده

                                                              اظهارنظر مطلوب  –بند تأکید بر مطلب خاص  الف(

                                                    اظهارنظر مطلوب بدون تأکید بر مطلب خاص  ب(

                                                         عدم اظهارنظر  –درج بند شرط گزارش حسابرسی  ج(

 اظهارنظر مشروط  –درج بند شرط گزارش حسابرسی د( 

 است؟  نشدهروش حسابرسی برای تشخیص خریدهای ثبت کدام مورد بهترین  -999

 رسیدگی تحلیلی حساب های پرداختنی و خرید  الف(

 رسیدگی به فهرست تأییدیه های ارسالی به بدهکاران  ب(

 رسیدگی به روابط غیرعادی بین مانده های پایان سال و حساب های پرداختی ج(

 رسیدگی به نمونه ای از فاکتورهای خرید نسیه در آخرین هفته پایان سال و پرداخت مبالغ بعد از تاریخ ترازنامه د( 

ور مزب رویدادها با شرایطی که می توان تردید عمده )فراگیر( درباره توانایی واحد مورد رسیدگی در ادامه فعالیت ایجاد کند در هر یک از مواردحسابرس در صورت شناسایی  -999

 چه گزارشی ارائه می نماید؟  

  افشاءعدم                            افشاء                    

                                                                                                              مشروط                        عدم اظهارنظر           الف(

                         مشروط                             مشروط              ب(

 عدم اظهارنظر                   عدم اظهارنظر         ج(

  مطلوب                              مشروط              د( 
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بر اساس نرخ هر دالر  99/99/99شرکت سهامی عام آلفا ، هم ارز ریالی مانده تسهیالت اعطایی ارزی به اشخاص ثالث در  97بر اساس یافته حسابرس صورت های مالی سال  -999

ریال بوده است. با توجه به اینکه مابه التفاوت  69،999دالر  ریال تسعیر گردیده است. در حالی که با توجه به اینکه عملیات ارزی در دسترس برای شرکت ارز سامانه نیما هر 99،999

 برابر مبلغ سطح اهمیت است. حسابرس موضوع را در گزارش خود به صورت .......... درج می نماید.  9ناشی از از اعمال نرخ اخیر حدود 

 ظر مشروط بند شرط عدم احتساب درآمد تحقق نیافته تسعیر ارز و قبل از پاراگراف اظهارنالف( 

 بند تأکید بر مطلب خاص بعد از پاراگراف اظهارنظر ب( 

  بند شرط و اظهارنظر مردود ج( 

 درج موضوع در نامه مدیریت د( 

 کدام گزاره هدف اولیه روش های حسابرسی را توضیح می دهد؟  -999

 رعایت استانداردهای حسابرسیب(             جمع آوری شواهد پشتوانه                                                                              الف( 

 باه یا تحریف   کشف اشتد(                 اثبات درست مانده حساب ها                                                                          ج( 

 برای کسب شواهد از خدمات کارشناس رسمی ذیربط استفاده کرده است. در کدام مورد حسابرس مستقل ممکن است در گزارش خود به کارشناس اشارهحسابرس مستقل  -999

 نماید؟ 

  کارشناس به عنوان اشخاص وابسته تلقی شده است. الف( 

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

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

 صرفاً در شرایطی که گزارش کارشناس ارائه نشده است. حسابرس مستقل با درج )به استثنای ..........( اظهارنظر مشروط با مردود د( 

 

 𝐮𝐦𝐳𝐚𝐜𝐜@    هم اکنون به آیدی مدیر گروه حتماً پیام دهید :،  99 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( 

: 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 
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