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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.Com. Honours Part-III Examination, 2022 

AUDITING 

PAPER: AUDA-VI 

Time Allotted: 4 Hours Full Marks: 100 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

1.  (a) “Audit is an instrument of financial control”. — Comment in the light of relevant 
case laws. 
‘‘িহসাবপরীkা আিথক িনয়ntেণর সহায়ক’’ – pাসি ক মাকdমার আেলােক মnবয্ কেরা। 

5+7

(b) What is manipulation of accounts? Discuss the steps to be taken by the auditor to 
detect and prevent such fraud. 
িহসােবর মাধয্েম কারcিপ কী ? িনরীkক এ ধরেনর কারcিপ শনাkকরণ ও pিতেরােধ কী পদেkপ gহণ 
করেত পাের তা আেলাচনা কেরা। 

 OR/অথবা  
(a) Distinguish between statutory audit and non-statutory audit. 

িবিধবd িনরীkা ও অিবিধবd িনরীkার মেধয্ পাথকয্ িনণয় কেরা। 
4+4+4

(b) Can Statutory auditor rely upon Internal Audit? 
সংিবিধবd িনরীkক তাঁর কায সmাদেন অভয্nরীণ িনরীkার উপর কী িনভর করেত পােরন ? 

(c) When is Interim Audit needed? 
অnবতীকালীন িনরীkা কখন pেয়াজন হয় ? 

  
2.  (a) What is Audit Note Book? What items are recorded in it? 

িহসাব পরীkার নাট বই কােক বেল ? কী কী িবষয় এই বইেত িলিপবd করা হয় ? 
4+3

(b) Explain the difference between Routine Checking and Test Checking. 
িনয়মমািফক িহসাব পরীkা ও নমুনা পরীkার পাথকয্ বয্াখয্া কেরা। 

 OR/অথবা 
  (a) What is Audit Technique? What points are to be considered during conducting an 

audit? 
িহসাব পরীkার কৗশল কােক বেল ? িহসাব পরীkার সময় কী কী িবষয় িবেবচনা করা হয় ? 

5+2

(b) What do you understand by audit evidence? 
িহসাব পরীkার সাkয্-pমাণ বলেত কী বােঝা ? 
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3.  (a) What are the constituents of Internal Control System? 
অভয্nরীণ িনয়ntণ বয্বsার উপাদানgিল িক িক ? 

7+8

(b) Is it necessary for an auditor to study the system of Internal Check before starting his 
audit work? State reasons. What are the main constituents of Internal Check System? 
িহসাবপরীkার পূেব অভয্nরীণ িনবারক বয্বsার মূলয্ায়ন করা কী িনরীkেকর িনকট pেয়াজনীয় ? যুিkসহ 
আেলাচনা কেরা। অভয্nরীণ িনবারক বয্বsার মূল উপাদানgিল িক িক ? 

 OR/অথবা 
  (a) What do you mean by Internal Control Questionnaire? 

অভয্nরীণ িনয়ntণ সংkাn p মালা বলেত িক বাঝায় ? 
3+6+6

(b) What steps will you take for introducing a sound system of internal check in the 
accounts department of an organization? 
কান একিট সংsার িহসাব িবভােগ কাযকর িনভরেযাগয্ অভয্nরীণ িনবারক বয্বsা pবতন করেত হেল িক 
িক বয্বsা gহণ করা যায় ? 

(c) What is meant be Materiality? What are its determinants? 
pাসি কতা ধারণার অথ কী ? এর িনধারকgিল িক িক ? 

  
4.  (a) State the principles of vouching. 

সতয্তা যাচাইকরেণর নীিতgিল বণনা কেরা। 
8+7

(b) How would an auditor vouch the Purchase Day Book of a manufacturing concern? 
একিট উৎপাদনমুখী সংsার দনিnন-kয়-বইেয়র সতয্তা যাচাইকরেণ িনরীkেকর কমপnা আেলাচনা 
কেরা। 

 OR/অথবা  

(a) Distinguish between valuation and verification. 
মূলয্ায়ন ও অিst যাচাইকরণ-এর মেধয্ পাথকয্ দখাও। 

4+3+8

(b) What are the auditor’s duty regarding verification of stock? 
মজুত পেণয্র অিst যাচাইকরণ সংkাn িনরীkেকর কতবয্gিল িক িক ? 

(c) Discuss the role of an auditor in verification of — 
িনmিলিখত সmিt ও দায়gিলর অিst যাচাইকরেণ িনরীkেকর িমকা আেলাচনা কেরা — 
(i)  Contingent Assets and Contingent Liabilities 
 সmাবয্ সmিt ও সmাবয্ দায় 
(ii)  Intangible Assets and Fictitious Assets.  
 অবstগত সmিt ও অলীক সmিt 

   
5.  (a) What are the qualifications and disqualifications of an auditor under the Companies 

Act?  
কাmানী আইেনর িবধান অনুযায়ী িনরীkেকর যাগয্তা ও অেযাগয্তা আেলাচনা কেরা। 

8+4+3

(b) Discuss the rights of an auditor of a company under Companies Act. 
কাmানী আইন অনুযায়ী িনরীkেকর অিধকার সmেক আেলাচনা কেরা। 

(c) Discuss the auditor’s liabilities to third parties. 
tতীয় পেkর িনকট িনরীkেকর দায় সmেক আেলাচনা কেরা। 
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 OR/অথবা 
(a) What are Capital Profits? Can dividend be distributed out of Capital Profit by a 

Company? Discuss with reference to case laws. 
মূলধনখােত মুনাফা কী ? মূলধনী মুনাফা থেক কী কান কাmানী লভয্াংশ pদান করেত পাের ? আইনগত 
িসdােnর অনুসরেণ আেলাচনা কেরা। 

5+5+5

(b) Can dividend be paid out of Capital? 
মূলধন থেক কী লভয্াংশ দওয়া যেত পাের ? 

(c) What is Secret Reserve? How it is created? 
gp সি িত কী ? এই সি িত কীভােব সৃি  করা হয় ? 

  
6. As an auditor, what are the special points to be considered regarding ‘Insurance 

premium and claim’ and ‘Provision for unexpired risk’ in respect of statutory audit of 
an insurance company? 
িবমা কাmানীর িবিধবd িনরীkক িহেসেব ‘িবমা মাসুল ও দািব’, এবং ‘অনিতবািহত ঁিকর জনয্ ভিবষয্ৎ 
বয্বsা’ িবষেয় কী কী grtপূণ িবষয় িবেবচনা করা হেব ?  

10

 OR/অথবা 
 Draft an audit programme for auditing the accounts of a Government College. 
সরকারী কেলেজর িহসাবপt পরীkার জনয্ একিট িনরীkা কাযসূচী pণয়ন কেরা। 

10

  
7.  (a) State the basic points of difference between Auditor’s Report and Auditor’s 

Certificate. 
িহসাব পরীkেকর pিতেবদন ও pতয্ায়ন পেtর মেধয্ পাথকয্ িনণয় কেরা। 

4+4

(b) What are the different contents of auditor’s report? 
িনরীkেকর pিতেবদেনর িবিভn িবষয়gিল িক িক ? 

 OR/অথবা 
(a) Draft a specimen of unqualified audit report of a public limited company, mentioning 

four essential contents. 
পাবিলক িলিমেটড কাmানীর একিট শতিবহীন pিতেবদেনর নমুনা রচনা কেরা, চারিট অতয্াবশয্ক বয়ান 
উেlখ-সহ। 

8

  
8.   What is Investigation of Accounts? Distinguish between Special Audit and 

Investigation. 
িহসাব সংkাn তদn কােক বেল ? িবেশষ িহসাব পরীkার সে  এর পাথকয্ কেরা। 

8

 OR/অথবা 
 What points are to be considered while conducting investigation in respect of take-
over of a sick company? 
একিট rg কাmানীর অিধgহেণর সময় য-সকল িবষয় তদn করা pেয়াজন তা বণনা কেরা। 

8

   
9. What is Management Audit? Discuss the advantages of Management Audit. What are 

its limitations? 
বয্বsাপনা িনরীkা কােক বেল ? বয্বsাপনা িনরীkার grt আেলাচনা কেরা। এর সীমাবdতাgিল কী কী ? 

2+5+3
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 OR/অথবা 
 Write short notes on: 

(i) Tax Audit  
 কর-সংkাn িনরীkা 
(ii) Indian Audit Standards (IAS).  
 ভারতীয় িনরীkার মানসমূহ। 

5+5

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp to 

their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after end of 
exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong submission (at in 
proper address). Students are strongly advised not to submit multiple copies of the same 
answer script.  

 
——×—— 

 


