
 

            

 

 

 

 

 

 :تست های طرح شده استانداردهای حسابرسی

 سطح تست بند استاندارد سوال

 استاندارد 7و  6  065 1

 استاندارد 0ت   335 2

 استاندارد 9ت   025 3

 استاندارد 14  085 4

0 075  33 - 

 

 

 

 درس حسابرسی سواالت

 آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی()

 1455آبان  7

 



 

            

 

 :  1سوال

مالی  هایروش های حسابرسی مربوط به رویدادهای بعداز تاریخ صورت 

 باید از تاریخ صورت های مالی تا کدام تاریخ باشد ؟ 

 

 گزارش حسابرس  (1

 تایید صورت های مالی  (2

 تهیه صورت های مالی  (3

 انتشار صورت های مالی  (4

 

 1گزینه پاسخ : 

  065استاندارد حسابرسی  6بند 

 و کافی حسابرسی شواهد کسب ، آن طراحی از هدف که کند اجرا را حسابرسی های روش باید حسابرس

 گزارش تاریخ و مالی های صورت تاریخ بین شده واقع رویدادهای تمام که است مورد این در مناسب

 حسابرس از حال این با . باشد شده مشخص است مالی های صورت در تعدیل افشا مستلزم که،  حسابرس

 کارب حسابرسی های روش که کند اجرا موضوعاتی مورد در را بیشتری حسابرسی های روش رود نمی انتظار

 . شود منجر بخش رضایت نتایج به آنها مورد در قبلی شده گرفته

  065استاندارد  7بند 

 تاریخ تا مالی های صورت تاریخ از که کند اجرا ای گونهه ب را 6 بند در شده مقرر های روش باید حسابرس

  . شود داده پوشش آن به ممکن زمان ترین نزدیک یا حسابرس گزارش



 

            

 

 :  2 سوال

در برخورد با تحریف با اهمیت در سطح ادعاها کدام مورد بیشترین اهمیت 

 را دارد ؟ 

 

 حدود آزمون محتوا  (1

 زمانبندی آزمون محتوا  (2

 احتمال وقوع تحریف با اهمیت  (3

  یماهیت روش حسابرس (4

 

 4گزینه پاسخ : 

 335استاندارد  0ت 

    آن نوع و ( محتوا آزمون اهای کنترل آزمون یعنی)  آن هدف به حسابرس های روش ماهیت

 روش ، مجدد اجرای ، مجدد بهمحاس ، تاییدیه کسب ، جو و پرس مشاهده ، وارسی یعنی) 

 شده ارزیابی های خطر با برخورد در حسابرسی های روش ماهیت.  دارد اشاره ( تحلیلی های

 . دارد را اهمیت بیشترین

 

 

 



 

            

 

 :  3 سوال

هنگامی که ضعف کنترل داخلی مربوط به مراحل پردازش سفارش های 

، نتیجه گیری در خصوص حسابهای دریافتنی فروش ، خطر کنترل باالست 

 ممکن است مستلزم اتکای بیشتر به کدام مورد باشد ؟

 

 آزمون کنترل  (1

 ها  آزمون جزئیات معامالت و مانده حساب (2

 ها  ت و مانده حسابترکیبی از آزمون کنترل و جزئیات معامال (3

 ها  ترکیبی از روش های تحلیلی و آزمون جزئیات معامالت و مانده حساب (4

 

 2 گزینهپاسخ : 

 025استاندارد  9بند ت 

 ارزیابی و نظر مورد ادعای ماهیت از متاثر ، خاص تحلیلی روش یک بودن مناسب تعیین

   پردازش بر حاکم های کنترل اگر مثال برای . است اهمیت با تحریف خطر از حسابرس

    به مرتبط ادعاهای خصوص در است ممکن حسابرس نباشد کافی فروش های سفارش

 . کند اتکا جزئیات آزمون نتایج به بیشتر تحلیلی های روش جای به دریافتنی های حساب

 

 



 

            

 

 :  4 سوال

 تاریخ تاییدیه مدیران باید تا حد امکان باید به کدام تاریخ نزدیک تر باشد ؟

 

 تاریخ تایید صورت های مالی  (1

 انتشار صورت های مالی  (2

 گزارش حسابرس نسبت به صورت های مالی  (3

 تاریخ تایید گزارش فعالیت هیئت مدیره  (4

 

 3گزینه پاسخ : 

 085استاندارد  14بند 

 مالی صورتهای به نسبت حسابرس گزارش تاریخ به امکان حد تا باید مدیران تاییدیه تاریخ

 مالی های صورت تمام باید مدیران کتبی تاییدیه. باشد تاریخ آن از پس نباید ولی باشد نزدیک

 . ( 18تا ت  10رک بندهای ت  ) گیرد بر در را حسابرس گزارش در شده اشاره های دوره و

 

 

 

 

 



 

            

 

 :  5 سوال

در شرایطی که ابهامات متعدد وجود دارد و شواهد کافی و مناسب در 

از ابهامات کسب شده حسابرس باید چه نوع اظهارنظری خصوص هرکدام 

 کند ؟

 

 مشروط (1

 تعدیل نشده  (2

 عدم اظهارنظر  (3

 نشده با تاکید بر مطلب خاص تعدیل (4

 

 3گزینه پاسخ : 

 075استاندارد  33بند 

 شامل اهمیت با ابهام متعدد موارد وجود یا فعالیت تداوم درباره اساسی ابهام وجود موارد در

 صرفنظر باید حسابرسی در باشد ساسیا مجموع در آن بالقوه آثار که فعالیت تداوم درباره ابهام

 . کند ارائه نظراظهار عدم ها صورت آن به نسبت مالی های صورت در آن افشای عدم یا افشا از

 و کافی شواهد کسب رغم علی دارد وجود متعدد ابهامات که نادر بسیار شرایط در : توضیح 

 احتمالی آثار مجموع و یکدیگر با ها آن ارتباط دلیل به ابهامات از یک هر خصوص در مناسب

 . کند ارائه نظر اظهار عدم باید حسابرس مالی های صورت وصدرخص موارد این




