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  حسابرسی يها سؤال

  ت؟اس» ايچه موسسه«به عهده » حسابرسی دستگاه هاي دولتی ایران«   .1

  بازرسان قانونی) 2  دیوان محاسبات) 1

  وزارت امور اقتصادي و دارایی) 4  سازمان حسابرسی) 3

  پاسخگو است؟» چه کسانی«حسابرس داخلی، از نظر حدود مسئولیت، به   .2

  مدیران موسسه) 2  رئیس حسابداري) 1

  اشخاص ثالث) 4  حسابرس مستقل) 3

  چیست؟ مورد رسیدگی حسابرس مستقل،» موضوع اصلی«   .3

  دفاتر حسابداري) 2  مالی هاي صورت) 1

    هر سه مورد) 4  اسناد و مدارك) 3

  است؟» چه کسی«مالی موسسه مورد رسیدگی،  هاي صورتمسئول اصلی صحت   .4

  حسابرس داخلی) 2  حسابدار) 1

  حسابرس مستقل) 4  کار صاحب) 3

 هـاي  صـورت بقیه مطالـب منـدرج در   وقتی بجز موارد مشخصی، » از لحاظ نوع اظهار نظر«گزارش حسابرس   .5

  است؟» چگونه«مالی، مورد تأیید باشد، 

  مردود) 2  مقبول) 1

  عدم اظهار نظر) 4  مشروط) 3

  ؟گردد میمربوط » کدام اصل حسابرسی«، به کار صاحبپیشنهاد اصالح اشتباهات اساسی به   .6

  افشاي حقایق) 4  رازداري) 3  بی طرفی) 2  اهمیت) 1

مـالی   هـاي  صـورت نسبت بـه   ها آنارك کافی و قابل اطمینان جهت اظهار نظر بر مبناي کسب اطالعات و مد  .7

  ؟شود می» کدام استاندارد حسابرسی«موسسه مورد رسیدگی، مربوط به 

  گزارشگري) 2  عمومی) 1

  تخصصی هاي مراقبتاعمال ) 4  اجراي عملیات) 3

  است؟» داخلی عملیاتی هاي کنترل«کدام، از   .8

  تهیه صورت مغایرت بانکی) 2  کنترل هاي ابحسنگاهداري ) 1
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  تهیه نوار جمع فروش روزانه) 4  کنترل مرغوبیت کاال) 3

  استخراج گردد؟» چه کسی«که صورت مغایرت بانکی توسط  کند میداخلی، ایجاب  هاي کنترلرعایت   .9

  ها چکصادر کنندگان ) 2  کارمند ثبت کننده حساب بانک) 1

  رمسئولی دیگ) 4  دار صندوق) 3

  چیست؟» آزمایشات حسابرسی«منظور از   .10

  مورد سه هر) 4  سندرسی) 3  ردیابی) 2  محاسبه مجدد) 1

  چه نام دارد؟» روش به دست آوردن مدرك از طریق اظهارات مقامات دستگاه مورد رسیدگی«   .11

  بازرسی) 4  مشاهده عینی) 3  اخذ تأییدیه) 2  مصاحبه و پرسش) 1

ه اگر شخص بدهکار پاسخ ندهد، حسابرس بـه مانـده حسـاب وي در دفـاتر اطمینـان      با ارسال چه نوع تأییدی  .12

  ؟کند می

  منفی) 4  بانکی هاي حساب) 3  مثبت) 2  بدون مانده) 1

  ؟شود میکدام اطالعات، در پرونده دائم حسابرسی موسسه مورد رسیدگی، بایگانی   .13

  استهالك هاي روش) 2  حسابرسی ضمنی) 1

  موجودي کاال) 4  انتظامی هاي حساب) 3

مختلـف ترازنامـه    هـاي  سرفصـل در حسابرسی، نشان دهنده اقالم تشـکیل دهنـده    هایی برگ کار» چه نوع«   .14

  هستند؟

  اصلی) 4  فرعی) 3  رسیدگی) 2  حسابرسی داخلی) 1

بـوط  اثباتی آن اقـالم مر  هاي رسیدگیاز » کدام جنبه«به » ینکه دارایی یا بدهی ثبت نشده اي وجود نداردا«   .15

  ؟گردد می

  مالکیت و تعلق) 4  صحت انعکاس) 3  تمامیت) 2  وجود) 1

  ؟کند نمییک گزارش حسابرسی مقبول معموالً کدام یک از موارد زیر را به صراحت بیان   .16

  موضوع رسیدگی حسابرسی) 1

  کار صاحبرضایت بخش بودن ساختار کنترل داخلی ) 2

  در اجراي عملیات حسابرسیپذیرفته شده حسابرسی  هايرعایت استاندارد) 3

  مالی با اصول پذیرفته شده حسابداري هاي صورتدر مورد انطباق  نظر حسابرس) 4
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  انجام داد؟ توان نمیکدام یک از موارد زیر را قبل از تاریخ ترازنامه   .17

  آزمون کنترل) 2  آزمون محتوا) 1

  برآورد احتمال خطر کنترل) 4  صدور نامه مدیریت) 3

مـالی بـه نحـو مطلـوب      هـاي  صـورت ز موارد زیر در خصوص رویدادهاي بعد از تـاریخ ترازنامـه در   کدام یک ا  .18

  منعکس شده است؟

نیاز مواد اولیه یک واحد تولیدي بعد از تاریخ ترازنامه در اثر آتش سوزي از بین رفته اسـت و واحـد مـورد    ) 1

  .وزي در نظر گرفته استنظر ذخیره الزم را در تاریخ ترازنامه براي زیان ناشی از آتش س

برابر شده و مـدیریت شـرکت در    10مالی  هاي صورتسرمایه شرکت بعد از پایان سال مالی و قبل از تهیه ) 2

  .صورت هالی مالی تنها به افشا این مورد اکتفا نموده است

ه و شـرکت  شرکت تا تاریخ ترازنامه به امور مالی شرکت تحویل نشد هاي فروشمدارك مربوط به بخشی از ) 3

  .تحقق یافته و ثبت نشده، ذخیره هزینه هاي معوق منظور نموده است هاي فروشبراي این مورد به میزان 

قبل از پایان سال مالی واحد مورد رسیدگی اقدام به انعقاد قرارداد فروش نموده و بعد از تـاریخ ترازنامـه و   ) 4

ده کاالي فـروش رفتـه مشـخص گردیـده اسـت      مالی، منبع فروش و بهاي تمام ش هاي صورتقبل از ارائه 

واحد رسیدگی مبلغ فروش و قیمت تمام شده کاالي فروش رفته را در صورت حساب سـود و زیـان سـال    

  .مورد رسیدگی منظور نموده است

  داخلی واحد مورد رسیدگی کدام یک از موارد زیر است؟ هاي کنترلهدف اصلی حسابرس از ارزیابی ساختار   .19

  !اینکه کار حسابرسی پیشنهادي را بپذیرد یا خیر مورد دریري تصمیم گ) 1

  داخلی به مدیریت شرکت هاي کنترلگزارش نقاط ضعف ) 2

  کنترل که باید انجام دهد هاي آزمونتعیین حدود و نوع ) 3

  محتوا که باید انجام دهد هاي آزمون نوع وتعیین حدود ) 4

  ؟گردد نمینده ریسک حسابرسی محسوب تشکیل ده عناصر ازکدام یک از موارد زیر   .20

  ریسک کنترلی) 2  ریسک ذاتی) 1

  باشد نمیاز موارد فوق صحیح  کدام هیچ) 4  ریسک عدم کشف) 3

  :ریسک کنترلی عبارت از این ریسک است که  .21

  داخلی مربوطه هاي کنترلاستعداد مانده حساب یا طبقه اي از معامالت به تحریف شدن در غیاب ) 1

  محتوا تحریف در مانده یک حساب یا طبقه اي از معامالت را نتواند کشف کند ايه آزمون) 2

  به موقع کشف نشود کار صاحبممکن است توسط سیستم کنترل داخلی  ها حسابتحریف در مانده ) 3
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  باشد نمیاز موارد فوق صحیح  کدام هیچ) 4

ایت اصول پذیرفته شده حسابداري که بـا  خود به موارد محدودیت یا عدم رع هاي رسیدگی درهرگاه حسابرس   .22

  :نماید  خود برمالی تأثیر اساسی داشته باشند  هاي صورتاهمیت بوده و بر روي 

  نماید میگزارش عدم اظهار نظر ارائه ) 2  نماید میگرازش مردود ارائه ) 1

  نماید میگزارش مقبول ارائه ) 4  نماید میگزارش مشروط ارائه ) 3

  ؟باشد نمید زیر جزء استاندارد هاي گزارشگري کدام یک از موار  .23

اصـول پذیرفتـه شـده     اسـاس  بـر مـالی   هـاي  صـورت حسابرسی باید بیانگر این نکته باشد که آیـا   گزارش) 1

  حسابداري تهیه شده است یا خیر؟

حسابرسی باید بیانگر این نکته باشد که آیا اصول پذیرفته شده حسابداري بـه صـورت یکنواخـت و     گزارش) 2

  مشابه دوره مالی قبل عمل شده است یا خیر؟

مالی و مسئولیت حسابرس در خصوص اظهارنظر نسبت بـه   هاي صورتتهیه  مورد در کار صاحبمسئولیت ) 3

  تصریح گردد بایست میمالی در گزارش حسابرسی  هاي صورت

  .باشد نمیاز موارد فوق درست  کدام هیچ) 4

  ؟باشد میاطی کدام یک از موارد زیر انضب هاي کنترل کارگیري بههدف از   .24

  پایه هاي کنترلحصول اطمینان از حسن اجراي ) 1

  ها داراییحفاظت از ) 2

  ها مسئولیتتقسیم دقیق ) 3

  .صحیح است 2 و 1 هاي پاسخ) 4

  ؟گیرد مییک از بندهاي گزارش حسابرسی صورت  کدام دراشاره به خالصه اهم رویه هاي حسابداري   .25

  کدام هیچ) 4  بند اظهار نظر) 3  رسیدگی دامنه بند) 2  بند مقدمه) 1

  ؟نماید مید گزارش عدم اظهار نظر ارائه در کدام یک از موارد زیر حسابرس به احتمال زیا  .26

  تأییدیه به مدیران از ارائه کار صاحبامتناع مدیریت ) 1

  پیوست هاي یادداشتمالی و  هاي صورتعدم افشاي کافی اطالعات مهم در ) 2

  وجوه نقد عدم ارائه صورت جریان) 3

  مالی از اصول پذیرفته شده حسابداري هاي صورت تهیه درانحراف عمده ) 4

  ... سداخلی، حسابر هاي کنترلدر مطالعه و ارزیابی سیستم   .27

  .داخلی اداري تأکید بیشتري دارد هاي کنترلنسبت به ) 1
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  .داخلی مالی تأکید بیشتري دارد هاي کنترلنسبت به ) 2

  باشد میداخلی اداري و مالی قابل  هاي کنترلاهمیت یکسانی براي ) 3

  .باشد نمیلی حسابداري قابل داخ هاي کنترلاهمیتی نسبت به ) 4

  ؟گردد میبایگانی » پرونده دائمی حسابرسی«کدام یک از موارد زیر در   .28

  مواد و کاال هاي موجوديصورت ریز ) 1

  صورت ریز بدهکاران و بستانکاران تجاري) 2

  صورت ریز سهام داران عمده به تفکیک تعداد نو سهام) 3

  ترازنامه مانده موجودي نقد و بانک در تاریخ) 4

  ؟کند نمیزیر حسابرس اظهار نظر مشروط ارائه  هاي حالتدر کدام یک از   .29

  حسابرسی نسبت به واحد مورد رسیدگی از استقالل کافی برخوردار نباشد) 1

  به علت محدودیت در رسیدگی حسابرس نتوانسته است یک روش مهم رسیدگی را انجام دهد) 2

  تخصص عطف داده شده باشددر گزارش حسابرسی به کار یک م) 3

  .روش حسابداري که مغایر با اصول پذیرفته شده حسابداري است استفاده شده باشد یک از) 4

  ؟باشد میکدامیک از موارد زیر از استانداردهاي عمومی حسابرسی   .30

  حفظ استقالل رأس توسط حسابرس) 1

  اصول پذیرفته شده حسابرسی اساس براجراي عملیات حسابرسی ) 2

  کار صاحبداخلی  هاي کنترلکسب شناخت کافی از ساختار ) 3

  صحیح است 3 و 1موارد ) 4

  :استانداردهاي گزارشگري اساس بر  .31

  .اصول پذیرفته شده حسابداري تهیه شده باشد اساس برگزارش حسابرسی باید ) 1

  .حفظ نمایدخود نسبت به سال مالی گذشته  هاي رسیدگیحسابرس باید ثبات رویه خود را در ) 2

تهیـه شـده    هـاي  حسابمالی طبق اصول پذیرفته شده  هاي صورتگزارش حسابرسی باید تصریح کند که ) 3

  است یا خیر

  حسابرس تشریح گردد گزارش درمالی  هاي صورتکلیه اطالعات مورد نیاز استفاده کنندگان ) 4

  ؟باشد میاستانداردهاي حسابرسی شامل کدامیک از موارد زیر   .32

  ستانداردهاي عمومی، استانداردهاي گزارشگري، استانداردهاي رسیدگیا) 1

  استانداردهاي رسیدگی، استانداردهاي اجراي عملیات، استانداردهاي گزارشگري) 2

  استانداردهاي عمومی، استانداردهاي اجراي عملیات، استانداردهاي گزارشگري) 3
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  استانداردهاي رسیدگی، استانداردهاي گزارشگري استانداردهاي عمومی، استانداردهاي اجراي عملیات،) 4

  مالی کدامیک از موارد زیر است؟ هاي صورتنقش حسابرسان در رسیدگی  ترین مهم  .33

  .دشو میمالی که توسط واحدهاي اقتصادي تهیه  هاي صورتبه  دهی اعتبارنقش ) 1

  مالی هاي صورتاصالح ) 2

  مالی ارائه شده توسط واحدهاي اقتصادي هاي صورتدر اطالع استفاده کنندگان از اشکاالت موجود ) 3

اصول پذیرفتـه شـده    اساس برمالی که  هاي صورتبا  کار صاحبمالی ارائه شده توسط  هاي صورتانطباق ) 4

  .حسابداري تهیه شده است

  مالی است؟ هاي صورت درکدامیک از اشخاص زیر مسئول مطلوبیت ارائه مطالب مندرج   .34

  کار صاحبمدیریت ) 4  مدیر مالی) 3  حسابرس داخلی) 2  لحسابرس مستق) 1

  ؟شود میداخلی مالی پایه طبقه بندي  هاي کنترلکدامیک از موارد زیر جزء   .35

  ثابت شرکت هاي دارایینصب شماره اموال بر روي ) 1

  که داراي شماره سریال چاپی باشند هایی فرماستفاده از ) 2

  ايمالی میان دوره  هاي صورتتهیه ) 3

  صحیح است 2 و 1موارد ) 4

  حسابداري چیست؟ هاي سیستمداخلی پایه در  هاي کنترل کارگیري بههدف از   .36

  ثبت صحیح رویدادهاي مالی در دفاتر) 2  ثبت کلیه رویدادهاي مالی در دفاتر) 1

  کدام هیچ) 4  صحیح است 2 و 1موارد ) 3

  ؟شود نمینهایی محسوب  ینی یا حسابرسکدامیک از موارد زیر از موارد افتراق حسابرسی ضم  .37

  گیرد میحسابرسی ضمنی در طول دوره مالی و حسابرسی نهایی بعد از دوره مالی انجام ) 1

  باشد مینتیجه کار حسابرسی ضمنی نامه مدیریت و نتیجه کار حسابرسی نهایی گزارش حسابرسی ) 2

  گیرد میمالی انجام  هاي صورتبا دریافت حسابرسی ضمنی با دریافت تراز آزمایشی و حسابرسی نهایی ) 3

  شود میحسابرسی ضمنی توسط حسابرس داخل و حسابرسی نهایی توسط حسابرس مستقل انجام ) 4

  :آیین رفتار حرفه اي  اساس بر  .38

  را محرمانه تلقی نموده و از افشاء آن خودداري نماید کار صاحباطالعات  بایست میحسابرس ) 1

اقدام نماید در صورتی که اسـتقالل خـود را    کار صاحبمالی  هاي صورتنسبت به تهیه  تواند میحسابرس ) 2

  .حفظ نماید آورد میکه به عمل  هایی رسیدگیدر 
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 هـا  آن تهیـه  درکـه   صـورتی  دراقدام نمایـد   کار صاحبمالی  هاي صورتنسبت به تهیه  تواند میحسابرس ) 3

  .اصول پذیرفته شده حسابداري را رعایت نماید

  صحیح است 2 و 1موارد  )4

  ؟شود میکدام یک از موارد زیر در پرونده دایمی نگهداري   .39

  مواد و کاال موجوديصورت ریز ) 1

  صورت ریز بدهکاران تجاري) 2

  ثابت هاي داراییصورت ریز ) 3

  صورت هزینه هاي انجام شده طی یک سال مالی) 4

  :که  دشو میداخلی به نحوي طراحی  هاي کنترلپرسشنامه   .40

  .برطرف شود کار صاحب هاي کنترلآن نقاط ضعف  کارگیري بهبا ) 1

آن نشـان دهنـده نقـاط قـوت      هـاي  پاسـخ داخلـی و   هـاي  کنتـرل مثبت آن نشان دهنده ضعف  هاي پاسخ) 2

  .داخلی باشد هاي کنترل

ط ضـعف  منفی نشـان دهنـده نقـا    هاي پاسخداخلی و  هاي کنترلمثبت نشان دهنده نقاط قوت  هاي پاسخ) 3

  .داخلی باشد هاي کنترل

  بدون مراجعه به برنامه حسابرسی بتوان حسابرسی ضمنی را انجام داد) 4

  :احتمال خطر عدم کشف عبارت است از   .41

، تحریف با اهمیتـی کـه در یـک حسـاب     گیرند میرسیدگی که حسابرسان به کار  هاي روشاحتمال اینکه ) 1

  .وجود دارد را کشف نکند

  داخلی الزم در آن هاي کنترلدادن تحریف با اهمیت دریک حساب در غیاب  احتمال رخ) 2

ـ     کار صاحباحتمال اینکه سیستم کنترل داخلی ) 3 اهمیـت در یـک    انتواند بـه موقـع از رخ دادن تحریـف ب

  حساب پیشگیري یا آن را کشف نماید

  کدام هیچ) 4

  :احتمال خطر ذاتی عبارت است از   .42

ـ     کار صاحبکنترل داخلی  احتمال اینکه سیستم) 1 اهمیـت در یـک    انتواند بـه موقـع از رخ دادن تحریـف ب

  پیشگیري یا آن را کشف نماید

، تحریف با اهمیتی کـه در یـک حسـاب وجـود دارد را     گیرند میرسیدگی که حسابرسان به کار  هاي روش) 2

  .نتواند کشف کند
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مناسـب وجـود    اینکه براي کنترل داخلـی  احتمال رخ دادن یک تحریف با اهمیت دریک حساب و با فرض) 2

  .نداشته باشد

  صحیح است 2 و 1موارد ) 4

  وجه تمایز حسابرس داخلی و حسابرس مستقل کدام است؟ ترین مهم  .43

  استقالل حسابرس مستقل) 1

  رسیدگی خاص در حسابرسی نهایی هاي روشاستفاده حسابرس مستقل از ) 2

  رسیدگی ضمنی و ارسال نامه مدیریت) 3

  الزحمه حقنحوه دریافت ) 4

  قبل از تاریخ ترازنامه انجام داد؟ توان نمیکدامیک از کارهاي زیر را   .44

  محتوا هاي آزمون) 2  کنترل هاي آزمون) 1

 برآورد احتمال خطر کنترل) 4  مدیریت نامه صدور) 3
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  تشریحی حسابرسی يها پاسخ

  .صحیح است) 1(پاسخ  .1

  .به عهده دیوان محاسبات استحسابرسی دستگاه هاي دولتی ایران 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .2

  .موسسه پاسخگو است لی از نظر حدود مسئولیت به مدیرانحسابرس داخ

  : ها حسابرسانواع 

حسابرسی است که در استخدام موسسه مزبور بوده و گزارش خود را به مـدیران موسسـه   : الف ـ حسابرس داخلی 

  .کند میارائه 

 هـاي  صـورت سابرسی است که در استخدام موسسه نبوده و جهت رسیدگی نهـایی بـه   ح: ب ـ حسابرس مستقل  

 .پردازد میمالی براي مدت محدود در موسسه به حسابرسی 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .3

  مالی هاي صورتـ 1              

  .ـ دفاتر حسابداري     است2    :موضوع اصل مورد رسیدگی حسابرس مستقل

  ـ اسناد و مدارك3              

  .صحیح است) 3(پاسخ  .4

 .مالی موسسه مورد رسیدگی صاحب کار است هاي صورتمسئول اصلی صحت 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .5

مالی مـورد   هاي صورتوقتی بجز موارد مشخصی بقیه مطالب مندرج در » از لحاظ نوع اظهار نظر«گزارش حسابرس 

 .تأیید باشد مشروط است

  .صحیح است) 4(پاسخ  .6

 .گردد میبه اصل افشاي حقایق حسابرسی مربوط  کار صاحباشتباهات به  پیشنهاد اصالح

  .صحیح است) 3(پاسخ  .7

 .شود میمربوط به استاندارد اجراي عملیات 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .8

 .نام برد توان میداخلی عملیاتی تهیه نوار جمع فروش روزانه را  هاي کنترلاز 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .9

 .که صورت مغایرت بانکی توسط مسئولی دیگر استخراج گردد کند میداخلی، ایجاد  ايه رعایت کنترل

  .صحیح است) 4(پاسخ  .10
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  ـ محاسبه مجرد1          

  است            ـ ردیابی 2  : ز آزمایشات حسابرسی منظور ا

  ـ سندرسی3          

  .صحیح است) 1(پاسخ  .11

 .شود میاخذ تأییدیه نامیده » دستگاه مورد رسیدگی روش به دست آوردن مدرك از طریق اظهارات مقامات«

  .صحیح است) 2(پاسخ  .12

 .کند میبا ارسال تأییدیه مثبت اگر شخص بدهکار پاسخ ندهد حسابرس به مانده حساب وي در دفاتر اطمینان 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .13

 .شود یماستهالك در پرونده دائم حسابرسی موسسه مورد رسیدگی بایگانی  هاي روش

  .صحیح است) 4(پاسخ  .14

 .شود میمنتقل  برگ کارکل به این  هاي حساباصلی یا نهایی کلیه مانده هاي سرفصل  برگ کاردر 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .15

  .باشد میهدف  5اهداف حسابرسی  دانید میهمچنان که 

  صحت انعکاس ـ اثبات5ـ اثبات تمامیت 4ـ اثبات مالکیت 3ـ اثبات ارزش 2ـ اثبات وجود 1

این موضوع است که اطالعات مالی به صورت کامل و تمام گزارش و ثبـت   دنبال بهحسابرسی : در اثبات تمامیت 

 .اند گردیدهو مطالبات ثبت  ها بدهیمثالً تمامی . شده باشند

  .صحیح است) 2(گزینه  .16

از  یـک  هـر که در  باشد میاظهارنظر ) 3(، و ها رسیدگیدامنه ) 2(مقدمه، ) 1(بند  3گزارش حسابرسی مقبول داراي 

مندرجات هر یک از بندهاي گزارش حسابرسی مقبـول بـه شـرح    . شوند میموارد و موضوعاتی به صراحت بیان  ها آن

  :زیر است 

  مالی هاي صورتمسئولیت مدیریت واحد مورد رسیدگی در قبال ) الف

  مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل هاي صورتذکر ) ب

  .مالی هاي صورتذکر مسئولیت حسابرس فقط در قالب ارائه نظر حرفه اي در خصوص کلیت ) ج

  : ها رسیدگیمندرجات بند دامنه ) 2(

  بر مبناي استانداردهاي حسابرسی ها رسیدگیاشاره به انجام ) الف

  مالی هاي صورتاشاره به حصول اطمینان منطقی از نبود تحریفات و اشتباهات با اهمیت در ) ب

  .توسط مدیریت آمده بعملاشاره به ارزیابی برآوردهاي عمده ) پ

  :مندرجات اظهار نظر) 3(

  .یک مجموعه واحد عنوان بهمالی  هاي صورتارائه اظهارنظر حرفه اي حسابرس نسبت به مطلوبیت کلی 
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  .مالی با اصول و استانداردهاي حسابداري هاي صورتاشاره به مطابقت و یا عدم مطابقت ) ب

. کـار  صاحبداخلی  هاي کنترل، رضایت بخش بودن و یا نبودن سیستم گردد میکه مالحظه  گونه هماناین، بنابر

 .گیرد نمیکجاي گزارش حسابرسی مقبول، مورد اشاره قرار  هیچ در

  .صحیح است) 1(گزینه  .17

انجـام آزمـون   ) 4(بـرآورد ریسـک کنتـرل،    ) 3(داخلـی،   هاي کنترلکسب شناخت از سیستم ) 2(برنامه ریزي، ) 1(

  .محتوا هاي آزمونطراحی و اجراي ) 6(، و )صنعتی(صدور نامه مدیریت ) 5(، ها کنترل

محتـوا کـه    هـاي  آزمـون پنج مرحله از فرایند حسابرسی را قبل از پایان سال مالی نیز انجام داد اما انجام  توان می

 .گیرد میپایان سال مالی انجام  ، ضرورتاً بعد ازباشد می ها حسابمستلزم تعیین صحت و سقم مانده 

  .صحیح است) 4(گزینه  .18

اول، رویدادهایی که شواهد بیشتري در خصـوص شـرایط موجـود    . رویدادهاي بعد از تاریخ ترازنامه بر دو نوع هستند

 مـالی  هـاي  صـورت ) اصـالح (بنابراین ایـن دسـته از رویـدادها مسـتلزم تعـدیل      . آورند می وجود بهدر تاریخ ترازنامه 

در تاریخ ترازنامه وجود نداشته است، بنـابراین مسـتلزم تعـدیل     ها آندوم، رویدادهایی که شرایط و شواهد . باشند می

 .مالی افشاء شوند هاي صورتپیوست  هاي یادداشت«بلکه در صورت با اهمیت بودن، باید  باشند نمیمالی  هاي صورت

  .صحیح است) 4(گزینه  .19

سیسـتم را  ) یـاقوت  و(داخلی توسط حسابرسی مستقل این است که نقاط ضعف  هاي ترلکنهدف از ارزیابی سیستم 

 .محتوا مشخص سازد هاي آزمونخود را در مرحله  هاي رسیدگیشناسایی نماید و بر آن اساس، حجم 

  .صحیح است) 4(گزینه  .20

ریسـک حسابرسـی عبارتنـد    ، عناصر تشکیل دهنده گردد میاي که در فرمول ریسک حسابرسی نیز مالحظه  گونه به

��  :از  = �� × �� ×   حسابرسیفرمول ریسک :  ��

  )IR(ریسک ذاتی 

  )CR(ریسک کنترل 

  )DR(ریسک عدم کشف 

  .شوند میریسک ذاتی، کنترل و عدم کشف از اجزاي تشکیل دهنده ریسک حسابرسی محسوب  3لذا هر 

  .صحیح است) 3(گزینه  .21

داخلی واحد مورد رسیدگی نتوانند از وقـوع اشـتباهات    هاي کنترلنکه سیستم ریسک کنترل یعنی درصد احتمال ای

، )1(گزینـه  . باشـد  مـی صـحیح  ) 3(بنـابراین گزینـه   . را کشف کننـد  ها آن موقع بهیا تحریفات جلوگیري نموده و یا 

 .تعریف ریسک عدم کشف است) 2(و گزینه  باشد میتعریف ریسک ذاتی 

  .صحیح است) 1(گزینه  .22
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 هـاي  صورتکه عدم رعایت اصول و استانداردهاي حسابداري توسط واحد مورد رسیدگی موجب گردد که  مواردي در

بـا چنـان    هـا  حسـاب مالی به نحو مطلوب ارائه نگردند و یا در مواقعی که حسابرسی مستقل در رسـیدگی بـه مانـده    

و قابل قبـول جهـت تعیـین صـحت و      محدودیت اساسی مواجه گردد که مانع از دستیابی حسابرسی به شواهد کافی

 .کند میحسابرسی عموماً گزارش مردود ارائه  گردد، ها حسابسقم مانده 

  .صحیح است) 2(گزینه  .23

  :، به شرح زیر باشد میعنصر  4استانداردهاي گزارشگري در حسابرسی مشتمل بر 

  انداردهاي حسابداريمالی با اصول و است هاي صورتـ اشاره صریح به مطابقت و یا عدم مطابقت 1

  .رعایت نگردیده است ها آن ـ اشاره صریح گزارش به موارد و موضوعاتی که ثبات رویه در2

  .کامل افشاء نگردیده است طور به ها آنـ اشاره صریح گزارش به موارد و موضوعاتی که اطالعات 3

یـک مجموعـه واحـد توسـط      عنـوان  بـه مـالی   هـاي  صـورت ـ ارائه اظهارنظر حرفه اي نسبت به مطلوبیت کلی 4

  .حسابرس مستقل

 .باشد نمیجزو استانداردهاي گزارشگري ) 2(لذا گزینه 

  .صحیح است) 1(گزینه  .24

انضباطی در واحـدهاي اقتصـادي متوسـط و بـزرگ، حصـول اطمینـان معقـول از         هاي کنترلهدف اصلی از استقرار 

 .باشد میداخلی پایه  هاي کنترلاجراي صحیح 

  .صحیح است )2(گزینه  .25

و جـایی در   شـوند  مـی مالی افشاء  هاي صورتپیوست  هاي یادداشتهاي حسابداري واحد مورد رسیدگی در اهم رویه

  .گزارش حسابرس مستقل ندارند

  .ـ آموزش فنی و صالحیت حرفه اي یکایک حسابرسان1

  .ـ حفظ استقالل رأي در کلیه مراحل حسابرسی2

 ـ اعمال دقت و مراقبت حرفه اي 3

  .صحیح است) 1(گزینه  .26

 و ؛که اساسـی باشـد   ها رسیدگیمحدودیت در دامنه ) 1(در مواردي که حسابرس مستقل نتواند بنا به دالیلی از جلد 

. مالی را مشـخص نمایـد   هاي صورتعدم برخورداري از استقالل، مطلوبیت کلی ) 3(مواجهه با ابهامات اساسی و ) 2(

از این رو امتناع مدیریت واحد مـورد رسـیدگی از ارائـه تأییدیـه مـدیریت بـه       . ایدنم میگزارش عدم اظهارنظر صادر 

 .نماید میو حسابرس گزارش عدم اظهارنظر ارائه  گردد میمحدودیت در رسیدگی اساسی تلقی . حسابرسی مستقل

  .صحیح است) 3(گزینه  .27
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رسـیدگی   اسـاس  بـر . (د رسـیدگی داخلـی واحـد مـور    هـاي  کنتـرل حسابرس مستقل در مطالعه و ارزیابی سیسـتم  

قائـل  ) اداري(مـدیریتی   هـاي  کنتـرل و ) مـالی (حسـابداري   هاي کنترلتفاوتی بین ) استانداردهاي جدید حسابرسی

 .دهد میمالی را مورد ارزیابی قرار  هاي بر صورت ها کنترلو تأثیر هر دو  شود نمی

  .صحیح است) 3(گزینه  .28

 نامـه  اسـاس مانند نسـخه اي از  . که ماهیت مداوم دارند شوند میسابرسی بایگانی اقالم و شواهدي در پرونده دائمی ح

نیز از جملـه اقـالم قابـل    ) 3(گزینه ... و سهامشرکت، نسخه اي از صورتحساب هیأت مدیره و جامع مجامع صاحبان 

ـ   . پاسخ صحیح است) 3(گزینه  لذا ؛باشد میدرج در پرونده دائمی حسابرسی  ده جـاري بایگـانی   سـایر گزینـه در پرون

 .خواهند شد

  .صحیح است) 2(گزینه  .29

مالی واحد مورد رسیدگی به اسـتثناي یـک یـا چنـد      هاي صورتکه  شود میمشروط زمانی ارائه ) گزارش(اظهارنظر 

 هـاي  جریانانحراف از اصول و استانداردهاي حسابداري و یا دالیل دیگر، وضعیت مالی، نتایج عملیات و ) موارد(مورد 

  .دي آن واحد را از کلیه جهات با اهمیت و طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان دهدنق

بنـابراین گزینـه   . نمایـد  میگزارش عدم اظهارنظر صادر . حسابرسی، استقالل ندارد) 1(با توجه به اینکه در گزینه 

موضـوع و اهمیـت آن، گـزارش     ه بـه بـا توجـ   توانـد  مـی سه گزینه دیگر، حسابرس  هر در. باشد میپاسخ صحیح ) 1(

 .مشروط ارائه کند

  .صحیح است) 1(گزینه  .30

  :سایر موارد استانداردهاي عمومی حسابرسی 

ـ رسیدگی باید به وسیله افرادي صورت گیرد که داراي تجربه و تخصـص کـافی بـه عنـوان حسـابرس مسـتقل       1

  .باشند

دقـت حرفـه اي الزم را کـه از یـک     ) ظـیم گـزارش  در تن همچنـین  و( هـا  رسـیدگی ـ حسابرس باید در اجراي 2

 .اعمال نمایند رود میکارشناس انتظار 

  .صحیح است) 3(گزینه  .31

  :سایر مواردهاي استانداردهاي گزارشگري 

ـ گزارش حسابرسی باید بیانگر این مطالب باشد که آیا وصول مورد قبول حسابداري به طور یکنواخت و مشـابه  1

  )اشاره به اصل به ثبات رویه(یت شده است یا خیر با دوره مالی قبل رعا

و کافی صورت نگرفته باشد، موضوع باید در گـزارش   کامل طورمالی، به  هاي صورت درـ چنانچه افشاء اطالعات 2

  )اشاره به اصل افشاء حقایق. (حسابرسی تصریح شود
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در شـرایطی کـه قـادر بـه ارائـه      . دمالی باش هاي صورتـ گزارش حسابرسی باید شامل اظهارنظر کلی نسبت به 3

نباشد، گزارش حسابرسی باید ضمن ذکر کلیه دالیل موجود عـدم امکـان ارائـه اظهـارنظر نسـبت بـه       کلی اظهارنظر 

 .مالی را طی عباراتی صریح بیان نماید هاي صورت

  .صحیح است) 3(گزینه  .32

  :استانداردهاي اجراي عملیات حسابرسی شامل 

  .اید به نحوي مناسب و کافی برنامه ریزي شودـ عملیات حسابرسی ب1

  .داخلی موجود در موسسه مورد رسیدگی باید مورد مطالعه، بررسی و ارزیابی قرار گیرد هاي کنترلـ سیستم 2

ـ اطالعات و مدارك کافی و قابل اطمینان باید از طریق بازرسی، مشاهده، پرسش، اخـذ تأییدیـه و سـایر فنـون     3

  .رسیدگی کسب گردد

  .صحیح است) 1(گزینه  .33

اتکاء اشخاص ثالث مانند صـاحبان سـهام، اعتبـار    . (مالی است هاي صورتسهم حسابرس مستقل اعتبار بخشیدن به 

  )دهندگان و سایر اشخاص ذینفع به آن

  .صحیح است) 4(گزینه  .34

 هـاي  مراقبت، باید گیرد میچه در قرارداد ذکر شده باشد چه ذکر نشده باشد، حسابرس وقتی انجام کاري را به عهده 

 کـار  صـاحب حسابرس مسئول هرگونه زیانی است که به دلیل عدم مراقبت حرفـه اي بـه   (حرفه اي را به عمل آورد 

 )کند میوارد 

  .صحیح است) 2(گزینه  .35

 هـاي  کنتـرل یک واحد اقتصادي را  هاي فعالیتداخلی الزم جهت اطمینان از ثبت صحیح و کامل  هاي کنترلحداقل 

  :سایر موارد . گویند میپایه 

ـ مشـاهده عینـی   4ـ تطبیق جزئیات مدارك با یکدیگر 3ـ تهیه نوار جمع از مدارك 2ـ نگهداري حساب کنترل 1

ــ  6ـ بررسی اجمالی دفاتر و سوابق به منظور کشف مواد غیرعـادي    5ثبت شده در فواصل زمانی مناسب  هاي دارایی

ــ  8ـ استفاده از بایگـانی موقـت   7ت پس از وقوع و قبل از ثبت در سوابق آزمایش محاسبات و صحت مدارك معامال

 .ـ تطبیق اسناد و مدارك واحد با اطالعات اخذ شده از خارج9استخراج تراز آزمایشی دوره اي 

 .صحیح است) 4(گزینه  .36

  .صحیح است) 3(گزینه  .37

) داخلـی  هاي کنترلبررسی سیستم . (ویندگ میحسابرسی انجام شده ضمن سال مورد رسیدگی را حسابرسی ضمنی 

جمع بندي نتایج حاصله ) اثباتی هاي رسیدگی. (نامند میحسابرسی انجام شده پس از پایان سال را حسابرسی نهایی 

جمع بندي نتـایج حاصـله    و ت؛در حسابرسی ضمنی، تهیه گزارش نکات قابل توجه ضمنی و نامه مدیریت ضمنی اس
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حسـابرس  . گزارش نکات قابل توجه نهایی، گزارش حسابرسی و نامه مدیریت نهـایی اسـت  در حسابرسی نهایی، تهیه 

 .نماید میمالی را اثبات  هاي صورتمستقل جهت انجام وظیفه خود، اقالم مندرج در 

  .صحیح است) 1(گزینه  .38

  :اصول رفتار حرفه اي حسابرسان 

 ـ اصل اهمیت5ـ اصل افشاء 4لیغ ـ اصل منع تب3ـ اصل ارزداري 2ـ اصل استقالل و بی طرفی 1

  .صحیح است) 3(گزینه  .39

  .صحیح است) 3(گزینه  .40

) دهد میمبناي عملیات بعدي حسابرس را تشکیل . (باشد میداخلی مطلوب  هاي کنترلآري معرف وجود  هاي جواب

ر صـورت خالصـه   به عنوان یک نقطه ضـعف د . (باشد میداخلی مطلوب  هاي کنترلخیر معرف عدم وجود  هاي جواب

در حالت عدم وجود کنترل حسـابرس وظیفـه دیگـري در حسابرسـی ضـمنی نداشـته و       ) گردد مینقاط ضعف، ثبت 

 .آن را به عنوان یک نقطه ضعف ثبت کند توان می

  .صحیح است) 1(گزینه  .41

 .بستگی دارد ها روشاحتمال خطر عدم کشف، به شواهد 

  .صحیح است) 3(گزینه  .42

 .داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد هاي کنترلود اشتباه با اهمیت پیش از آنکه احتمال خطر وج

  .صحیح است) 2(گزینه  .43

، عالوه بر مـدیران دسـتگاه، مـورد اسـتفاده صـاحبان      دستگاه ازگزارش حسابرسان مستقل با توجه به استقالل آنان 

 .گیرد میقرار ... ، مسئولین مالیاتی وها بانکدستگاه، دولت، 

 .صحیح است) 2(گزینه  .44

 




