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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.Com. Honours Part-III Examination, 2020 

AUDITING 

PAPER-AUDA-VI 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. �াি�ক সীমার মধ� সংখ�ািট পূণ�মান িনেদ�শ কের।  
Candidates should answer in their own words পরী�াথ�ীরা িনেজর ভাষায় যথা স!ব শ#সীমার মেধ� 
and adhere to the word limit as practicable. উ%র কিরেব। 

1.  (a) Discuss the advantages of Auditing. 

িনরী�ার সুিবধা�িল বণ�না কেরা। 

6+7 

(b) Auditing is a dynamic science – Discuss. 

িনরী�াশা� একিট গিতশীল িব�ান — আেলাচনা কেরা। 

 

 OR/অথবা  

 What do you mean by Internal Audit? State the objectives and features of an 

Internal Audit. 

অভ� রীণ িনরী�া কােক বেল ? এই িনরী�ার উে$শ� ও &বিশ'� আেলাচনা কেরা। 

5+4+4 

   

2.  What is Test checking? State the duty of an auditor regarding this checking. 

নমুনা পরী�া কােক বেল ? এ িবষেয় িনরী�েকর কত�ব� আেলাচনা কেরা। 

2+5 

 OR/অথবা  

 What are the steps to be taken by an auditor before the commencement of an audit? 

িনরী�ার কাজ -. করার আেগ িনরী�কেক কী কী ব�ব/া অবল0ন করেত হয় ? 

7 

   

 Answer any one question from the following 15×1=15 

3.  (a) Distinguish between Internal Check and Internal Audit. 

পাথ�ক� বণ�না কেরা — অভ� রীণ িনবারক ব�ব/া ও অভ� রীণ িনরী�া। 

5+10 

(b) Suggest a suitable system of Internal Check in relation to Payment of Wages in a 

large manufacturing concern. 

একিট বড় উ4পাদনকারী 6িত7ােন মজুরী 6দান স8েক� উপযু: অভ� রীণ িনবারক ব�ব/া িনেদ�শ 

কেরা। 

 

   

4. What are the fundamental Principles of Internal Check System? Discuss its 

advantages and disadvantages.  

অভ� রীণ িনবারক ব�ব/ার ;মৗিলক নীিত�িল কী কী ? এই ব�ব/ার সুিবেধ ও অসুিবেধ�িল আেলাচনা 
কেরা। 

7+8 
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5.  (a) “Vouching is the essence of auditing.” — Discuss. 

‘‘;লনেদেনর সত�তা যাচাইকরণ িনরী�ার সারব>।’’ — আেলাচনা কেরা। 

5+10 

(b) Set out in details the steps you would take and the points you would have to 

consider when vouching the Cash Book. 

নগদান বই এর সত�তা যাচাইকরেণর সময় ;কান ;কান ব�ব/া @িম অবল0ন করেব এবং ;কান ;কান িদেক 

িবেশষ দৃি' ;দেব বণ�না কেরা। 

 

   

6.  (a) ‘An auditor is not a valuer, but is intimately concerned with values’ – Comment 

with reference to case laws. 

‘িনরী�ক মূল� িনDপক নন, তথািপ মলূ�ায়েনর ব�াপাের জিড়ত।’ — ;মাক$মার আেলােক পয�ােলাচনা 
কেরা। 

8+7 

(b) What are the duties of an auditor regarding the change of method of changing 

depreciation? 

অবচয় িনধ�ারণ পFিতর পিরবত�েনর ;�েG িনরী�েকর কত�ব� আেলাচনা কেরা। 

 

   

7.   What are the provisions of the Companies Act, regarding the appointment, removal 

and remuneration of an auditor? 

;কা8ানী আইেন িনরী�েকর িনেয়াগ, অপসারণ ও পািরHিমক সংIা  কী কী ব�ব/া আেছ ? 

5+5+5 

   

8. What are the Principal methods of charging depreciation on different assets? What 

do you mean by Divisible Profits? ‘Dividend is to be paid only out of profit’ — 

Discuss the statement. 

িবিভK স8িLর উপর অবিচিত ধায� করার 6ধান 6ধান পFিত�িল কী কী ? ‘বMনেযাগ� লাভ ’ বলেত কী 
;বাঝায় ? ‘লভ�াংশ ;কবল লাভ ;থেকই 6দান করেত হেব’ — উি:িট আেলাচনা কেরা। 

7+2+6 

   

 Answer any one question from the following 10×1=10 

9.  (a) What are the Statutory Books that are required to be maintained by an insurance 

company? 

একিট িবমা ;কা8ানীেক কী কী িবিধবF বই রাখেত হয় ? 

6+4 

(b) In case of a life insurance company, what are the areas that an auditor should 

consider? 

একিট জীবন-িবমা ;কা8ানীর ;�েG িনরী�ক ;কান ্  ;কা ন ্  িবষেয় ;দখেবন ? 

 

   

10. Prepare an Audit Programme for examining the accounts of a Banking Company. 

ব�ািRং ;কা8ানীর একিট িহসাব পরী�ার কম�সূচী 6ণয়ন কেরা। 

10 

   

11. What is Management Audit? State the advantages and limitations of Management 

Audit. 

ব�ব/াপনা িনরী�া বলেত কী ;বাঝায় ? এর সুিবধা ও সীমাবFতা স0েS আেলাচনা কেরা। 

2+4+4 
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12.(a) What is called Accounting Standard?   

িহসাবিনকাশ মান কােক বেল ? 

2+8 

(b) Discuss its advantages and disadvantages. 

ইহার সুিবধা ও অসুিবধা আেলাচনা কেরা। 

 

   

 Answer any one question from the following 5×1=5 

13.(a)  What is Auditor’s Report? 

িনরী�েকর 6িতেবদন কােক বেল ? 

1+4 

(b) What are the points to be mentioned in the audit report of a company? 

;যৗথ মূলধনী কারবাের িনরী�া সংIা  6িতেবদেন কী কী িবষেয়র উেTখ করেত হয় ? 

 

 
 

 

14. Discuss the concept of ‘True and Fair View’ under the Companies Act. Discuss 

how far auditor’s duties have increased as its consequence. 

;কা8ানী আইন অনুযায়ী ‘সত� ও ন�ায়সংগত িচG ’ কথািটর �.U আেলাচনা কেরা। এর ফেল 

িনরী�েকর দায়বৃিF কতটা হেয়েছ আেলাচনা কেরা। 

3+2 

   

15.(a) Distinguish between Investigation and Audit.  

িহসাব তদ  ও িহসাব পরী�ার মেধ� পাথ�ক� কেরা। 

3+2 

(b) How would you investigate for claims under a fire insurance policy?  

অিWবীমা পিলিসর দািব আদােয়র ব�াপাের @িম িকভােব তদ  করেব ? 

 

 
 

 

16. What factors are to be taken into consideration during investigation for alleged 

negligence by an auditor?  

;কান  একজন িহসাব িনরী�েকর কত�ব� অবেহলাজিনত তদে র ;�েG @িম কী কী িবষয় িবেবচনা  
করেব ? 

5 
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