B.COM. SEM -04
AUDITING -1
ASSIGNMENT
ઓ ડટ ગનો પર ચય
1

ઓિડટીંગના ફાયદા અને મયૉદાઓ ચચૉ

2

શુ ં ઓિડટીંગ વૈભવ છે ? તમારા જવાબ માટે કારણો આપો.

3

નામુ,ં નામાપ ધિત, ઓિડટીંગ અને અ વેષણ વ ચે તફાવત આપો.

4

ઓિડટીંગ એટલે શુ ં ? તેના ઉ ે શો જણાવો
ઓ ડટ ગના ઉ ે શો

1

ઓિડટીંગની યાખ્યા આપો અને રોકડ ઉચાપતની િવિવધ પ ધિતઓ ચચૉ

2

ભ ૂલોના પ્રકાર જણાવી કાચા સરવૈયાને અસર નહીં કરતી ભ ૂલો ઉદાહરણ સિહત સમજાવો.

3

ટીિમગ અને લેિડગ એટલે શું ? તેના દર્ારા રોકડની ઉચાપત કેવી રીતે થાય છે ?

4

ટૂંક ન ધ લખો -૧. કાચા સરવૈયાને અસર કરતી ભ ૂલો ૨. માલની ઉચાપત
ઓ ડટના

કારો

1

તફાવત આપો-૧. ચાલુ ઓિડટ અને વાિષર્ક ઓિડટ ૨. આંતિરક ઓિડટ અને કાન ૂની ઓિડટ

2

ટૂંક ન ધ લખો૧.ઊંડાણપ ૂવર્ક્નુ ં ઓિડટ ૨. પડતર ઓિડટ ૩.સંચાલકીય ઓિડટ ૩. કાયર્ક્ષમતા ઓિડટ
૪.આખરી ઓિડટ ૫. ખાસ ઓિડટ ૬. સરકારી ઓિડટ ૭. સામાિજક ઓિડટ
ઓ ડટ કાય- યવ થા

1
૨

ઓિડટ કાયર્ક્રમ એટલે શુ ં ? તેના ફાયદા અને મયાર્ દા
ટૂંકનોધ લખો- (1) િન યતપાસ (2) પ્રાયોિગક તપાસ (3) ઓિડટ કાયર્ક્રમ (4) ઓિડટ ન ધપોથી (5) ઓિડટ નોટબુક
ત રક

ુ શ,

ત રક િનયં ણ અને

ત રક ઓ ડટ

1

આંતિરક ઓિડટ અને આંતિરક અંકુશનો તફાવત આપો

2

રોકડવેચાણ અંગે આંતિરક અંકુશની પ ધિત સ ૂચવો

3

ટૂંકનોધ લખો- (1)આંતિરક અંકુશના કારો (2) આંતિરક અંકુશ પ ધિતના ફાયદા અને મયાર્દાઓ
વાઉ ચગ

1

વાઉિચંગનો અથર્ સમજાવો. વાઉિચગ કરતી વખતે ક્યાં મુ ાઓ યાનમાં લેશો

2

વાઉિચંગ અંગે ઓિડટરની ફરજો ચચૉ કરો

3

‘વાઉિચગ એ ઓિડટ ગનું હાદર્ (આત્મા) છે .’ સમજાવો

4

વાઉચરો તપાસતી વખતે ઓિડટરે યાનમાં રાખવાના મુ ઓ લખો
રોકડ યવહારો ંુ વાઉ ચગ

1

નીચેના યવહારોન ં ૂ વાઉિચંગ કેવી રીતે કરશો ?

(૧) દેવાદારો પાસેથી વસૂલાત (૨)પર્ાથિમક ખચાર્ (૩) ઇન્કમટેકસ િરફંડ (૪) િડરેકટર ફી (મહેનતાણું)

1
2
1
2
3

(૫) કંપનીધારાની કલમ ૨૦૮ મુજબ આપેલ વ્યાજ
િમલકતો અને દેવાંની ચકાસણી અને મૂલ્યાંકન ૧-૨
િમલકતોનું મૂલ્યાંકન અને ચકાસણીનો અથર્ સમજાવો આ અંગે ઓિડટન ફરજો જણાવો
ચકાસણી કેવી રીતે કરશો (૧) પાધડી (૨) આખર સ્ટોક (૩) લેણીહૂ ંડી (૪) પ્લાન્ટ અને મશીનરી (૫) રોકાણો
કંપની ઓિડટર
કંપનીધારા, ૧૯૫૬ની જોગવાઇઓ અનુસાર ઓિડટરની લાયકાતો અને ગેરલાયકાતો જણાવો.
ઓિડટરની િનમણૂક,પુન:િનમણૂક, મહેનતાણું તથા તેને દૂર કરવાના સંબંધમાં ૧૯૫૬ના કંપનીધારાની શી જોગવાઇઓ છે .
૧૯૫૬ના કંપની કાયદા અનવ્યે ઓિડટરના હકો અને ફરજો સમજાવો
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