
.اضافي خود داري كرده و فقط به پاسخ اصلي سوال بپردازيداز نوشتن مطالب : توجه

 نمره2. يك سيستم كنترل داخلي مطلوب براي وصول مطالبات را تشريح نمائيد.1

: توسط سرپرست كار داده شده است زير شرحهببه شما به عنوان يك حسابرس دستوري .2

صاحبكار است، با چكهاي ارائه نشده به بانك در تاريخ ات هفته اول سال مالي جديد صورتحساب مقطعي بانك را كه شامل عملي"

".پايان سال مالي قبل تطبيق دهيد

 نمره2. اين روش حسابرسي كدام نوع تخلف را ممكن است فاش كند؟ توضيح دهيد

بول صادر نماينـد؟ بـا ذكـر     مي توانند بدون دريافت تاييديه بدهكاران، گزارش استاندارد مق        آيا حسابرسان مستقل    .3

 نمره2. دليل توضيح دهيد

 نمره5/1.از آزمونهاي محتوا را كه صرفا براي اثبات ارزشيابي موجوديهاي جنسي بكار مي روند نام ببريدسه مورد .4

، ابتـداي دوره داشـته باشـند   جنـسي  اگر حسابرسان ترديدهاي جدي نسبت به صحت و اعتبار مبلغ موجوديهـاي             .5

 نمره2نها در مورد هر يك از صورتهاي مالي به چه صورتي خواهد بود و چرا؟ اظهار نظر آ

يك شركت توليدي طي دو سال اول فعاليت خود از خدمات حسابرسان مستقل استفاده نكـرده اسـت و در اواخـر       .6

مـسئولين  . دعوت بـه كـار كـرده اسـت    براي حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري خود    شما را   ،سال سوم فعاليت  

مي خواهند كه فقط رسيدگيهايي را كه براي ارائه گزارش نسبت به صـورتهاي مـالي سـال جـاري                    ركت از شما    ش

خواسته شركت را با در نظر گرفتن مباحث مربوط به امـوال، تجهيـزات و ماشـين آالت                 . ضروري است انجام دهيد   

 خصوص آنها اظهار نظر كنيـد يـا خيـر؟    مي توانيد درآيا بطور كامل و با داليل مشروح تحليل نمائيد و بگوئيد كه   

 نمره5/2.) شركت طي سالهاي فعاليت خود خريد هاي عمده دارايي ثابت انجام داده است: توضيح (

 نمره5/1.ه و يكي را توضيح دهيدروشهايي را كه براي كشف حسابهاي پرداختني ثبت نشده بكار مي روند نام برد.7

ه  نمر75/0. دگي به حسابهاي پرداختني را نام ببريدسه مورد از اهداف حسابرسان براي رسي.8



احتمالي هايي را كه مستلزم افشاء در صورتهاي مالي هستند نام برده و بگوئيد كدام احتمـالي هـا نيـاز بـه افـشاء               .9

 نمره25/1؟ ندارند

: جمله زير را كه اظهارات يك كمك حسابرس است به دقت مطالعه كنيد.10

ساب اسناد پرداختني به مديران شركت ثبت شده است، اما به دليل صفر بـودن مانـده ايـن حـسابها              در ح   زيادي اقالم اگر چه    "

".ضرورتي براي رسيدگي به آنها وجود ندارد

 نمره5/1.توضيح دهيدآيا با تصميم اين كمك حسابرس موافق هستيد؟ چرا؟ 

ويسيد و بگوئيد چنين گزارشي در چه را بن) اظهار نظر مشترك مقبول (بند اظهار نظر يك گزارش مقبول مشترك        .11

 نمره5/1شرايطي ارائه مي شود؟ 

 نمره5/1را نوشته و بگوئيد چنين گزارشي در چه شرايطي ارائه مي شود؟) مردود(بند اظهار نظر يك گزارش مخالف .12

)پاسخ دادن به اين سواالت الزامي نيست(:سواالت مربوط به مباحث تكميلي 

 نمره1. زار را نام ببريدكنترلهاي سخت اف) الف

 نمره1. چهار مورد از روشهاي كمي براي تعيين سطح اهميت را نام ببريد) ب 



.از نوشتن مطالب اضافي خود داري كرده و فقط به پاسخ اصلي سوال بپردازيد) الف: توجه
. سوال است، كامل بودن برگه سواالت خود را كنترل كنيد12تعداد سواالت ) ب 

چهار مورد از تخلفاتي را كه مي تواند باعث شود مانده وجوه نقد صحيح باشد، ولي در واقع بايد بيشتر از آن باشد                       .1
) نمره1. (نام ببريد

آيا حسابرسان مستقل مي توانند بدون دريافت تاييديه بدهكاران، گزارش استاندارد مقبول صادر نماينـد؟ بـا ذكـر                .2
) نمره2. (دليل توضيح دهيد

هار مورد از آزمونهاي محتوي وجوه نقد را نام برده و بنويسيد با كداميك از اهداف حسابرسي وجوه نقـد ارتبـاط         چ.3
) نمره2(دارند؟ 

انواع تائيديه ها ي را بطور كامل توضيح داده و آنها را به لحاظ اعتبار و هزينـه بـا هـم مقايـسه كـرده و بنويـسيد              .4
ه بين پاسخهاي دريافتي با دفاتر شركت صـاحبكار چـه برخـوردي مـي               حسابرس در مورد اختالفهاي مشاهده شد     

) نمره5/2. (كند

بررسي نقل و انتقاالت بين حسابهاي بانكي مربوط به روزهاي پايان سال چه اهميتي دارد و به چه منظوري انجام                    .5
) نمره5/1(مي شود؟ 

) نمره5/1. (داليل اهميت موجودي هاي مواد و كاال را بنويسيد.6

25/1. (يا حسابرس مي تواند نسبت به هر يك از صورتهاي مالي اظهار نظر متفاوتي ارائـه كنـد؟ توضـيح دهيـد                     آ.7
)نمره

يك شركت توليدي طي دو سال اول فعاليت خود از خدمات حسابرسان مستقل استفاده نكـرده اسـت و در اواخـر       .8
مـسئولين  . د دعوت بـه كـار كـرده اسـت    سال سوم فعاليت، شما را براي حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري خو       

شركت از شما مي خواهند كه فقط رسيدگيهايي را كه براي ارائه گزارش نسبت به صـورتهاي مـالي سـال جـاري                       
خواسته شركت را با در نظر گرفتن مباحث مربوط به امـوال، تجهيـزات و ماشـين آالت                 . ضروري است انجام دهيد   

ائيد و بگوئيد كه آيا مي توانيد در خصوص آنها اظهار نظر كنيد يا خير؟ بطور كامل و با داليل مشروح تحليل نم
) نمره5/2. (شركت طي سالهاي فعاليت خود خريد هاي عمده دارايي ثابت انجام داده است: توضيح * 



ـ           .9 دارد؟ چهار مورد از احتمالي هايي را كه مستلزم افشاء هستند نام برده و بنويسيد كدام احتمالي نيازي به افـشاء ن
) نمره5/1(

) نمره75/0(در هر يك از حالتهاي زير، حسابرس چه نوع نظري اظهار مي كند؟ .10
محدوديت با اهميت در دامنه رسيدگي) الف
انحراف موجه از اصول پذيرفته شده حسابداري) ب
ايراد بسيار با اهميت در مسائل مربوط به اصول پذيرفته شده حسابداري يا افشاء حقايق) ج 

نگامي كه بيش از يك حسابرس در انجام رسيدگي مشاركت داشته باشند، گزارش حسابرسي توسط كـداميك از     ه.11
) نمره2. (حسابرسان تنظيم مي شود و چند حالت اظهار نظر مي تواند اتفاق بيفتد؟ بطور مختصر بنويسيد

ضيح داده و يك مثال تاريخ دوگانه در گزارش حسابرسي چيست و چرا استفاده مي شود؟ بطور مختصر تو.12

) نمره5/1. (بنويسيد


