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Part A Multiple Choice Question 14 x 1 = 14

நிைல அ�க்ைக ஒ�
(a) வ�மானம் மற்�ம் ெசல�கள் அ�க்ைக (b) ெசாத்�கள் மற்�ம் ெபா�ப்�கள் அ�க்ைக
(c) ெராக்க நடவ�க்ைககளின் ெதா�ப்� (d) கடன் நடவ�க்ைககளின் ெதா�ப்�
1.4.2010 அன்� பற்பல கடனாளிகள் �.19,500. 31.3.2011 அன்� கடனாளிகள் �.29,900. அவ்வாண்�
கடனாளிகளிட��ந்� ெபற்ற ெராக்கம் �.39.6000 எனில், அவ்வாண்�ல் கடன் �ற்பைன:
(a) �.30,000 (b) �.39,600 (c) �.50,000 (d) �.26,4000
ெப�தல்கள் மற்�ம் ெச�த்தல்கள் கணக்�ல் ப�� ெசய்யப்ப�ம் ெப�தல்கள் மற்�ம் ெச�த்தல்கள்
(a) வ�வா�னத் தன்ைம மட�்ம் உைடய� (b) �த�னத் தன்ைம மட�்ம் உைடய�
(c) வ�வா�னம் மற்�ம் �த�னத் தன்ைம உைடய� (d) ேமற்கண்ட எ���ல்ைல
நடப்பாண்�ல் ெபறேவண்�ய சந்தா இன்�ம் ெபறாத�
(a) ஒ� ெசாத்� (b) ஒ� ெபா�ப்� (c) ஒ� ெசல�  (d) த�ரக்்கப்பட ேவண்�ய ஒன்� 
_______ என்ப� ஒவ்ெவா� உ�ப்�னரக்ளிட��ந்�ம் உ�ப்�னராக ேச�ம்ேபா� ஒேர ஒ��ைற வ��க்கப்ப�ம்
கடட்ணமா�ம்.
(a) �ைழ�க் கடட்ணம்  (b) ஆ�ள் உ�ப்�னர ்கடட்ணம்  (c) சந்தா  (d) உ�ல்ெகாைட நி� 
�டட்ாளிகளிட��ந்� நி�வனம் கடன்கள் ெபற்��ந்தால், அக்கடன்க�க்� இந்�ய �டட்ாண்ைமச ்சடட்ம், 1932 –ன்
ப� வழங்கப்ப�ம் வட�் �தம்
(a) ஆண்�க்� 8% (b) ஆண்�க்� 12% (c) ஆண்�க்� 5% (d) ஆண்�க்� 6%
ஒ� �டட்ாளி ஒவ்ெவா� மாத ந���ம் ஒ� ��ப்�டட் ெதாைகைய வழக்கமாக எ�த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, அந்த
எ�ப்�கள் �� கணக்�டப்ப�ம் வட�்க்�ரிய மாதங்கள் சராசரியாக
(a) 5.5 மாதங்கள் (b) 6 மாதங்கள் (c) 12 மாதங்கள் (d) 6.5 மாதங்கள்
ஒேர வைக நி�வனங்களின் சராசரி இலாப��தமாக க�தப்ப�வ�
(a) சராசரி இலாபம் (b) சாதாரண இலாப ��தம் (c) எ�ரே்நாக்�ம் இலாப ��தம்
(d) இைவகளில் ஏ��ல்ைல
ம�ம��ட�்க் கணக்� ஒ�
(a) ெசாத்� க/� (b) ெபயரள� க/� (c) ஆள்சார ்க/� (d) ஆள்சாரா க/�
ம�ம�ப்�ட�்ல் ெசாத்�களின் ம�ப்� உயரவ்�
(a) ஆதாயம் (b) நடட்ம் (c) ெசல� (d) இவற்�ள் எ���ல்ைல
�டட்ாளி�ன் ��ய இலாபப்ப�ரை்வ �ட பைழய இலாபப் ப�ர�் அ�கமாக இ�ந்தால் அவ்ேவ�பா�
அைழக்கப்ப�வ�
(a) �தல் ��தம் (b) �யாக ��தம் (c) ஆதாய ��தம் (d) இவற்�ள் எ���ல்ைல
�டட்ாண்ைம நி�வனத்���ந்� �டட்ாளி �லக�ன்ேபா� ப�ரந்்� தரா இலாபங்கள் மற்�ம் நடட்ங்கள்
�டட்ாளிக�க்� இந்த அ�ப்பைட�ல் ப�ரப்ப��ற�
(a) ��ய இலாபப் ப�ர�் ��தம் (b) பைழய இலாபப் ப�ர�் ��தம் (c) ஆதாய ��தம்
(d) �யாக ��தம்
ஒ� �டட்ாளி �லக�ன்ேபா�, ஆதாய ��தத்�ன் நிரண்யம் எதற்� ேதைவப்ப��ற�?
(a) ம�ம�ப்�ட�் இலாபம் அல்ல� நடட்ம் மாற்றப்ப�வதற்�
(b) ப�ரந்்� தரா இலாபங்கள் மற்�ம் நடட்ங்கைள ப�ரந்்தளிப்பதற்� (c) நற்ெபயைர சரிக்கட�்வதற்� 
(d) ேமற்கண்ட எ���ல்ைல 
�ல�ம் �டட்ாளிக்�ரிய �ர�்த்ெதாைக உடன�யாக ெச�த்தாதேபா�, அ� மாற்றப்ப�ம் கணக்�
(a) வங்� க/� (b) �ல�ம் �டட்ாளி�ன் �தல் க/� (c) �ல�ம் �டட்ாளி�ன் கடன் க/�
(d) �ற �டட்ாளிகளின் �தல் க/�

ப�� - அ -  ெபா�த்�க  1 x 1 = 1

(1) ெதா�லாளர ்ஈட�் நி�காப்�கள்

(2) ெபயரள� கணக்�இலாபங்கள் அல்ல� நடட்ங்கள் 

(3) ப�ரந்்� தரா இலாபங்கள்ம�ம�ப்�ட�்க் கணக்�

(4) ஒப்�க் ெகாண்ட ��தம்��ய இலாபப் ப�ர�் ��தம்

ப�� - அ -  �ற்� மற்�ம் காரணம்  1 x 1 = 1

�ற்� (A): வ�ங்காலத்�ல் அைனத்� �டட்ாளிக�ம் இலாப நடட்ங்கைள ப�ரந்்� ெகாள்�ம் ��தேம ��ய
இலாபப் ப�ர�் ��தம் எனப்ப�ம் 
காரணம் (R): ��ய இலாபப் ப�ர�் நிரண்யம் பைழய �டட்ாளி ��ய �டட்ாளிகளிடம் ெபறக் ��ய இலாபப்
பங்�ைன சாரந்்�ள்ள�. 
(அ) (A) மற்�ம் (R) இரண்�ம் சரி ேம�ம் (R) என்ப� (A) �ற்� சரியான �ளக்கம். 
(ஆ) (A) மற்�ம் (R) இரண்�ம் சரி ேம�ம் (R) என்ப� (A) �ற்� சரியான �ளக்கமல்ல
(இ) (A) சரி ஆனால் (R) தவ� 
(ஈ) (A) தவ� ஆனால் (R) சரி 

ப�� - அ -  ெபா�ந்தாத ஒன்ைற ேதர்ந்ெத�  1 x 1 = 1

(அ) சராசரி இலாப �ைற 
(ஆ) உயர ்இலாப �ைற 
(இ) �லதனமாக்க �ைற 
(ஈ) நிைல �தல் �ைற

ப�� - அ -  சரியான வாக்�யத்ைத காண்க 1 x 1 = 1
1. �டட்ாண்ைமைய உ�வாக்க �ைறந்தபடச்ம் இரண்� நபரக்ள் இ�க்க ேவண்�ம் 
2. �டட்ாளிகளின் உற� பரஸ்பரமாக ஏற்ப��ற� 
3. �டட்ாண்ைம உடன்பா� சடட்ப்ப�யான ெதா�ல் �ரிவதற்காக இ�த்தல் ேவண்�ம் 
(அ) 1 மற்�ம் 3 சரி 
(ஆ) 2 மற்�ம் 3 சரி 
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(இ) 1,2 மற்�ம் 3 சரி 
(ஈ) 2 மட�்ம் சரி

ப�� - அ -  தவறான இைணைய காண்க  1 x 1 = 1
(அ)�டட்ாண்ைமச ்சடட்ம் 1932
(ஆ)�டட்ாண்ைம உ�ப்�னர் �டட்ாளி
(இ) �டட்ாண்ைம ெபா�ப்� வைரய� ெபா�ப்� 
(ஈ) �டட்ாண்ைம உற� �ைற�தல்வர ்மற்�ம் �கவர்

ப�� - அ -  சரியான இைணைய காண்க  1 x 1 = 1
அ) பங்காதாயம் - வ�வா�ன வர�கள்   
ஆ) அறக்கடட்ைள நி� - வ�வா�னச ்ெச�த்தல்கள்  
இ) ெதாைலேப�க் கடட்ணம் - �த�னச ்ெசல�கள்  
ஈ) �த��கள் - �த�ன வர�கள் 

ப�� - ஆ  ஏேத�ம் 7 �னாக்க�க்� �ைடயளி ேம�ம் �னா எண் 30 கட்டாய �னா  7 x 2 = 14
�ன்வ�ம் �வரங்களி��ந்� இலாபம் அல்ல� நடட்ம் கணக்�ட�ம்:
�வரம் �.
ஆண்� ெதாடக்கத்�ல் �தல் (1 ஏப்ரல், 2016) 2,00,000
ஆண்� இ���ல் �தல் (31 மாரச்,் 2017) 3,50,000
அவ்வாண்�ல் ெகாண்� வந்த ��தல் �தல் 70,000
அவ்வாண்�ன் எ�ப்�கள் 40,000
நிைல அ�க்ைக என்றால் என்ன?
�ன்வ�ம் �வரங்களி��ந்� 2017, மாரச் ்31 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�க்�ரிய வ�வாய் மற்�ம் ெசல�னக்
கணக்�ல் காடட்ப்பட ேவண்�ய சந்தா ெதாைக�ைன கணக்�ட�ம்.
சந்தா ெபற்ற�  �
2015 - 16 - க்காக 7,500
2016 –17 - க்கா 60,00
2017 – 18 - க்கா 1,500

2016-17 ஆம் ஆண்�ல் ெபற ேவண்�ய சந்தா � 2,400. 2016-2017 ஆம் ஆண்�ற்கான சந்தா 2015-2016 ஆம் ஆண்�ல்
ெபற்ற� � 1,000
இலாப ேநாக்கற்ற அைமப்�ன் �த�ன வர�களில் ஏேத�ம் நான்�ைனத் தர�ம்.
மன்னன் மற்�ம் இரேமஷ் எ�ம் �டட்ாளிகள் 3:1 எ�ம் ��தத்�ல் இலாபம் மற்�ம் நடட்ங்கைள ப�ரந்்� வந்தனர.்
2017, ஏப்ரல் 1 அன்� அவரக்�ைடய �தல்: மன்னன் �.80,000, இரேமஷ் �.60,000 மற்�ம் அவரக்ள் நடப்�க்
கணக்�கள் �ைறேய �.10,000 மற்�ம் �.5,000 என வர��ப்ைபக் காட�்ய�. 2018, மாரச் ்31 ஆம் நாேளா�
��வைட�ம் ஆண்�க்�ரிய �தல் �� வட�் ஆண்�க்� 5% கணக்�ட�ம் மற்�ம் அதற்கான ��ப்ேபட�்ப்
ப��கைள�ம் தர�ம.
ஒ� நி�வனத்�ன் கடந்த ஐந்� ஆண்�களின் இலாபங்கள் �ன்வ�மா�: 
2014:  �.4,000; 2015: �.3,000; 2016: �.5,000; 2017: �.4,500 மற்�ம் 2018: �.3,500. 5 ஆண்�கள் சராசரி இலாபத்�ல் 3
ஆண்�கள் ெகாள்�தல் என்ற அ�ப்பைட�ல் நற்ெபயரின் ம�ப்ைபக் கணக்�ட�ம்.
வாங்கப்படட் நற்ெபயர ்என்றால் என்ன?
மாலா மற்�ம் �மலா எ�ம் �டட்ாளிகள் �ைறேய 3:2 எ�ம் ��தத்�ல் இலாப நடட்ங்கைள ப�ரந்்� வந்தனர.்
31.03.2017 அன்� வர�்னி என்பவைர �டட்ாளியாக ேசரத்்தனர.் அவர ்ேசரந்்த நாளில் நி�வன ஏ�களில் காப்� நி�
�.50,000 எனக் காட�்ய�. காப்�நி�ைய ப�ரந்்தளிக்க ��ப்ேபட�்ப் ப�� தர�ம்.
��ய �டட்ாளி ேசரக்்கப்ப�ம் ேபா�, ஏற்கனேவ உள்ள நற்ெபயைர பைழய �டட்ாளிக�க்� ப�ரந்்தளிப்பதற்கான
��ப்ேபட�்ப் ப��ைனத் தர�ம்.
மணி, கனி மற்�ம் ேசானி என்ற �டட்ாளிகள் தங்கள் இலாபங்கைள 4:5:6 என்ற ��தத்�ல் ப�ரந்்� வந்தனர.் மணி
என்பவர ்�டட்ாண்ைமைய �ட�் �ல��றார.் ��ய இலாபப் ப�ர�் ��தம் மற்�ம் ஆதாய ��தத்ைதக்
கணக்�ட�ம்.

ப�� - இ   ஏேத�ம் 7 �னாக்க�க்� �ைடயளி ேம�ம் �னா எண் 40 கட்டாய �னா 10 x 3 = 30
சாந்� என்பவரின் 2018, �சம்பர ்31 ஆம் நாைளய இ�ப்�கள் �ன்வ�மா�:
�வரம் �. �வரம் �.
ெப�தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�் 6,000 பற்பல கடனீந்ேதார் 25,000
ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�் 4,000 சரக்��ப்� 45,000
இயந்�ரம் 60,000 கடனாளிகள் 70,000
அைறகலன் 10,000 ெராக்கம் 4,000

2018, �சம்பர ்31ஆம் நாைளய நிைல அ�க்ைக தயாரித்� அந்நாைளய �தைல கணக்�ட�ம்.
வ�வாய் மற்�ம் ெசல�னக் கணக்� என்றால் என்ன
�ன்வ�ம் �வரங்கள் ேவதாரண்யம் �ைளயாட�் மன்றத்�ன் இ��க் கணக்�களில் எவ்வா� ேதான்�ம் எனக்
காடட்�ம்.
  �
மடை்டகள் மற்�ம் பந்�கள்ெதாடக்க இ�ப்� 3,000
அவ்வாண்�ல் வாங்�ய மடை்டகள் மற்�ம் பந்�கள்  17,000
பைழய மடை்டகள் மற்�ம் பந்�கள் �ற்பைன  2,000
மடை்டகள் மற்�ம் பந்�கள் இ�� இ�ப்� 4,000

A மற்�ம் B வழங்�ய �தல் �ைறேய �.4,00,000 மற்�ம் �.2,00,000. அவரக்ளின் இலாபப் ப�ர�் ��தம் 3:2.
அவ்வாண்�ன் �தல் �� வட�் கணக்��வதற்� �ன்னர ்இலாபம் �.27,000. �ன்வ�ம் நிைலகளில் �தல் �தான
வட�்த் ெதாைகையக் கணக்�ட�ம். 
(i) �தல் �� வட�் ��த்� �டட்ாண்ைம ஒப்பாவணத்�ல் ஏ�ம் ��ப்�டாத ேபா� 
(ii) �டட்ாண்ைம ஒப்பாவணத்�ன் ப� �தல் �� வட�் ஆண்�க்� 3 % அ�ம�க்கப்ப�ம் ேபா� 
(iii) �டட்ாண்ைம ஒப்பாவணத்�ன் ப� �தல் �� வட�் ஆண்�க்� 5 % அ�ம�க்�ம் ேபா�
அன்� என்பவர ்ஒ� �டட்ாண்ைம நி�வனத்�ன் �டட்ாளி. �டட்ாண்ைம ஒப்பாவணத்�ன்ப� எ�ப்�கள் �� வட�்
ஆண்�க்� 12 % கணக்�டப்ப��ற�. 2018, �சம்பர ்31 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�ல் அவ�ைடய எ�ப்�கள்
�ன்வ�மா�:
நாள் �.
மாரச் ்1 6,000
ஜ�ன் 1 4,000
ெசப்டம்பர் 5,000
�சம்பர ்1 2,000
ெப�க்�த் ெதாைக �ைறையப் பயன்ப�த்� எ�ப்�கள் �� வட�் கணக்�ட�ம்.
அ�ள் வணிக நி�வனத்�ன் �ன்வ�ம் �வரங்களி��ந்� 3 ஆண்�கள் சராசரி இலாபத்�ல் 2 ஆண்�கள்
ெகாள்�தல் என்ற அ�ப்பைட�ல் நற்ெபயரின் ம�ப்ைபக் கணக்�ட�ம். 
(அ) �சம்பர ்31ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�களான 2016, 2017 மற்�ம் 2018 ன் இலாபங்கள் �ைறேய �.46,000,
�.44,000, மற்�ம் �.50,000. 
(ஆ) 2016 ஆம் ஆண்�ன் இலாபத்�ல் ��ம்பத் ��ம்ப நிகழா வ�மானம் �.5,000 ேசரந்்�ள்ள�. 
(இ) 2017ஆம் ஆண்�ன் இ��ச ்சரக்��ப்� �.10,000 அ�கமாக ம�ப்�டப்படட்�.
உயர ்இலாப �ைற�ல் நற்ெபயர ்எவ்வா� கணக்�டப்ப��ற�?
�ராம் மற்�ம் ராஜ் எ�ம் �டட்ாளிகள் �ைறேய 2:1 எ�ம் ��தத்�ல் இலாப நடட்ங்கைள ப�ரந்்� வந்தனர.்
1.4.2017 ெநல்சன் என்பவைர ��ய �டட்ாளியாக ேசரத்்தனர.் �ழ்க்கண்ட சரிக்கட�்தல்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட
ேவண்�ம். 
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(i) சரக்��ப்� ம�ப்ைப �.5,000 உயரத்்த ேவண்�ம் 
(ii) ஏ�களில் ப�� ெபறாம�ள்ள �த��கள் �.7,000 தற்ேபா� ப�� ெசய்தல் ேவண்�ம். 
(iii) அ�வலக சாதனங்கள் ம�ப்ைப �.10,000 �ைறக்க ேவண்�ம் 
(iv) ெகா�படாம�ள்ள �� �.9,500 க்� வைக ெசய்யேவண்�ம். 
��ப்ேப� ப��கள் தந்� ம�ம�ப்�� கணக்� தயாரிக்க�ம்.
ஜஸ்�னா, ந� மற்�ம் ரித்�கா எ�ம் �டட்ாளிகள் இலாப நடட்ங்கைள சமமாகப் ப�ரந்்� வந்தனர.் 31.3.2019 அன்�
ரித்�கா என்பவர ்�டட்ாண்ைம���ந்� �ல�னார.் �ந்ைதய ஆண்�களின் இலாபம் �ன்வ�மா�. 
2016: �.5,000; 2017: �.10,000; 2018: �.30,000; 2019 ஆம் ஆண்�ற்கான ரித்�கா�ன் இலாபப் பங்ைக அவர ்�ல�ம்
நாள் வைர �ன்வ�ம் நிைலகளில் கணக்�ட�ம். 
(அ) �ந்ைதய ஆண்�ன் இலாபத்ைத அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� இலாபத்ைதப் ப�ரந்்தளிக்க ேவண்�ம். 
(ஆ) கடந்த �ன்� ஆண்�களின் சராசரி இலாபத்ைத அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� இலாபத்ைதப் ப�ரந்்தளிக்க
ேவண்�ம். 
ேம�ம், �டட்ாளிகளின் �தல் கணக்� மா�ப�ம் �தல் �ைற எனக் ெகாண்� ேதைவயான ��ப்ேபட�்ப்
ப��கைளத் தர�ம்.
க�ன், மதன் மற்�ம் ரஞ்�த் என்ற �டட்ாளிகள் தங்கள் இலாபம் மற்�ம் நடட்ங்கைள �ைறேய 4 : 3 : 3 என்ற
��தத்�ல் ப�ரந்்� வந்தனர.் 2018, �சம்பர ்31 அன்� க�ன் �டட்ாண்ைமைய �ட�் �ல��றார.் �லக�க்�ப்�ன்
ேதைவயான சரிக்கட�்தல்கைளச ்  ெசய்த �ற� அவ�ைடய �தல் கணக்� �.1,50,000 வர��ப்ைபக் காட�்ய�.
�ன்வ�ம் நிைலகளில் ப�ய ேவண்�ய ��ப்ேபட�்ப் ப��கைளத் தர�ம். 
(i) �ல�ம் �டட்ாளிக்�ச ்ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக உடன�யாக காேசாைல �லம் ெச�த்தப் படட்�. 
(ii) �ல�ம் �டட்ாளிக்�ச ்ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக உடன�யாகச ்ெச�த்தப்பட�ல்ைல. 
(iii) �.1,00,000 உடன�யாக காேசாைல �லம் ெச�த்தப்படட்�, �தத்ெதாைக இன்�ம் ெச�த்தப்பட உள்ள�

ப�� - ஈ  அைனத்� �னாக்க�க்�ம் �ைடயளி 7 x 5 = 35

(OR)

அகம� �ைறயான கணக்ேக�கைளப் பராமரிப்ப�ல்ைல. 2018 மாரச் ்31 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம்
ஆண்�க்�ரிய இலாபம் அல்ல� நடட்ம் கண்ட�ய�ம்.
�வரம் 1.4.2017 31.3.2018

�. �.
வங்� இ�ப்� 14,000 (வ) 18,000 (ப)
ைகெராக்கம் 800 1,500
சரக்��ப்� 12,000 16,000
கடனாளிகள் 34,000 30,000
ெபா�த்ெதா�� 80,000 80,000
அைறகலன் 40,000 40,000
கடனீந்ேதார் 60,000 72,000
அகம� தன� ெசாந்தப் பய�க்காக �. 40,000 எ�த்�க்ெகாண்டார.் தன்�ைடய �யாபாரத்ைத
�ரி�ப�த்�வதற்காக அவர ்�. 16,000 ��தல் �தல் ெகாண்� வந்தார.் கடனாளிகள் �� 5% ஒ�க்� உ�வாக்க
ேவண்�ம். ெபா�த்ெதா�� �� 10% ேதய்மானம் நீக்கப்பட ேவண்�ம்.

�ன்வ�ம் தகவல்களி��ந்�, உயர ்இலாபத்�ைன �லதனமாக்கல் �ைற�ல் நற்ெபயரின் ம�ப்ைபக்
கணக்�ட�ம். 
(அ) சாதாரண இலாப ��தம் 10% 
(ஆ) கடந்த 4 ஆண்�களின் இலாபங்கள் �.30,000, �.40,000, �.50,000 மற்�ம் �.45,000. 
(இ) ேமற்��ப்�டட் இலாபம் �.30,000 ல் ��ம்பத் ��ம்ப நிகழா வ�மானம் �.3,000 ேசரந்்�ள்ள�. 
(ஈ) சராசரி பயன்ப�த்தப்படட் �தல் �.3,00,000.

(OR)

ராஜ� �ைறயான கணக்ேக�கைளப் �ன்பற்�வ�ல்ைல. அவ�ைடய ப�ேவ�களி��ந்� ெபறப்படட்
தகவல்கள் �ன்வ�மா�:
�வரம் 1.1.2018 

�.
31.12.2018 
�.

ைகெராக்கம் 80,000 90,000
சரக்��ப்� 1,80,000 1,40,000
கடனாளிகள் 90,000 2,00,000
பற்பல கடனீந்ேதார் 1,30,000 1,95,000
வங்�க் கடன் 60,000 60,000
ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�் 80,000 45,000
ெபா� மற்�ம் இயந்�ரம் 1,70,000 1,70,000
அவ்வாண்�ல் அவர ்ெகாண்�வந்த ��தல் �தல் �. 50,000 மற்�ம் அவர ்�யாபாரத்���ந்� தன்�ைடய
ெசாந்த பய�க்காக மாதந்ேதா�ம் �. 2,500 எ�த்�க்ெகாண்டார.் ேமற்கண்ட தகவல்களி��ந்� இலாப நடட்
அ�க்ைக தயாரிக்க�ம்.

�டட்ாண்ைம அ�ப்பைட�ல் நடத்தப்ப�ம் ஒ� வணிகத்�ன் �வரங்கள் �ன்வ�மா�: 
(அ) ஈட�்ய இலாபங்கள் : 2016: �.30,000; 2017: �.29,000 மற்�ம் 2018: �.32,000. 
(ஆ) 2016 ஆம் ஆண்�ன் இலாபத்�ல் ��ம்பத் ��ம்ப நிகழா வ�மானம் �.3,000 ேசரந்்�ள்ள�. 
(இ) சரக்��ப்� ��னால் ேசதமைடந்ததால் 2017 ஆம் ஆண்�ன் இலாபத்�ல் �.2,000 �ைறக்கப்படட்�. 
(ஈ) சரக்��ப்� காப்�� ெசய்யப்பட�ல்ைல. ஆனால், எ�ரக்ாலத்�ல் காப்�� ெசய்வெதன ��� ெசய்யப்படட்�.
அதற்கான காப்�ட�்க் கடட்ணம் ஆண்�க்� �.5,600 என ம�ப்�டப்படட்�. 
3 ஆண்�கள் சராசரி இலாபத்�ல் 2 ஆண்�கள் ெகாள்�தல் என்ற அ�ப்பைட�ல் நற்ெபயரின் ம�ப்ைபக்
கணக்�ட�ம்.

(OR)

�ம்�கார ்இலக்�ய மன்றத்�ன் �ழ்க்கா�ம் தகவல்களி��ந்� 2019, மாரச் ்31 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம்
ஆண்�க்�ரிய ெப�தல்கள் மற்�ம் ெச�த்தல்கள் கணக்�ைனத் தயார ்ெசய்ய�ம்
�வரம்  �  �வரம்  � 
ெதாடக்க இ�ப்� (1.4.2018) 5,000 சந்தா ெபற்ற� 20,000
வங்� ேமல்வைரப்பற்� (1.4.2018) 4,000 ப�� பாரத்்தல் மற்�ம் ��ப்�த்தல் 2,500
அச�் மற்�ம் எ��ெபா�ள் 1,500 ேபாக்�வரத்�ச ்ெசல�கள்  2,750
வட�் ெச�த்�ய� 3,250 �த்தகங்கள் வாங்�ய� 10,000
�ற்�ண்� வாங்�ய� 1,500 பல்வைக வர�கள் 750
ெகா�பட ேவண்�ய சம்பளம்  2,000 அர�ட��ந்� ெபற்ற மானி 6,000
அறக்ெகாைட நி� ெபற்ற� 2,000 �ற்�ண்� �ற்ற�. 1,500
ஒளி�ட�்க் கடட்ணம் 1,300 கடட்டம் �தான ேதய்மானம் 2,000
    வங்� ெராக்கம் (31.3.2019) 2,000

ர� மற்�ம் சாம் எ�ம் �டட்ாளிகள் �ைறேய 3:2 எ�ம் ��தத்�ல் இலாப நடட்ம் ப�ரந்்� வந்தனர.் 2017 மாரச்்
31 அன்� அவரக்ளின் இ�ப்�நிைலக் ��ப்� �ன்வ�மா�:
ெபா�ப்�கள் �. �. ெசாத்�கள் �. �.
�தல் கணக்�கள்     இயந்�ரம்   30,000
ர� 40,000   அைறகலன்   10,000
சாம் 30,000 70,000 சரக்��ப்�   10,000
பற்பல கடனீந்ேதார்   30,000 கடனாளிகள் 21,000  
      க�க்க: வாரா    
      ஐயக்கடன் ஒ�க்� 1,000 20,000

39)

40)

41) a)

b)

42) a)

b)

43) a)

b)
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ெபா�ப்�கள் �. �. ெசாத்�கள் �. �.
      வங்�   30,000
    1,00,000     1,00,000

1.4.2017 அன்� �ன்வ�ம் நிபந்தைனக�க்�டப்ட�் �ரகாஷ் என்பவைர �டட்ான்ைம�ல் ேசரத்்தனர.் 
(அ) �ரகாஷ் �.10,000 �தல் ெகாண்� வ�வ� 
(ஆ) இயந்�ரம் �.24,000 என ம�ப்�டப்படட்� 
(இ) அைறகலனின் ம�ப்�ல் �.3,000 �ைறப்ப� 
(ஈ) வாரா ஐயக்கடன் ஒ�க்ைக �.3,000 என அ�கரிப்பப்ப� 
(உ) ஏ�களில் ப�� ெபறாம�ள்ள கணக்�களின் �லம் ெபறேவண்�யைவகள் ம�ப்� �.1,000 ப�� ெசய்தல். 
��ப்ேபட�்ப் ப��கள் தந்� ம�ம�ப்�ட�் கணக்� மற்�ம் �தல் கணக்�கைளத் தயாரிக்க�ம்.

(OR)

ேசலம்ெபா��ேபாக்� மன்றத்�ன் 2019, மாரச் ்31 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�க்�ரிய ெப�தல்கள்
மற்�ம் ெச�த்தல்கள் கணக்� �ன்வ�மா�.
ெப�தல்கள்  � � ெச�த்தல்கள்  �
இ�ப்� �/ெகா     அைறகலன் 15,000
ைகெராக்கம்   9,000 எ��ெபா�ள்கள் 2,400
சந்தா      �த�� 12,500
2018 – 2019 12,500   அஞ்சல் ெசல�கள் 1,000
2019 – 2020 400 12,900 இ�ப்� �/இ  
ெபா��ேபாக்�க �லமாக ெபற்ற வ�மானம்   12,000 ைகெராக்கம் 3,500
பல்வைக வர�கள்    500    
    34,400   34,400
��தல் தகவல்கள்: 
(i)  மன்றத்�ல் 450 உ�ப்�னரக்ள் உள்ளனர.் அவரக்ள் ஒவ்ெவா�வ�ம் ஆண்� சந்தா ` 30 ெச�த்��ன்றனர.் 
(ii) எ��ெபா�ள்கள் இ�ப்� 2018, மாரச் ்31-ல் �300 மற்�ம் 2019, மாரச் ்31-ல் �.500. 
(iii) 2018, ஏப்ரல் 1 அன்� �தல்நி� �  9,300  2019, மாரச் ்31 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�க்கான வ�வாய்
மற்�ம் ெசல�னக் கணக்ைக�ம், அந்நாைளய இ�ப்�நிைலக் ��ப்ைப�ம் தயாரிக்க�ம்.

அ�ர ்மற்�ம் ராஜா என்ற �டட்ாளிகளின் இலாபப்ப�ர�் ��தம் 3:2. 2018, �சம்பர ்31 ஆம் நாைளய அவரக்ளின்
இ�ப்�நிைலக் ��ப்� �ன்வ�மா�:
ெபா�ப்�கள் �. �. ெசாத்�கள் �.
�தல் கணக்�கள்:     இயந்�ரம் 60,000
அ�ர் 80,000   அைறகலன் 40,000
இராஜா 70,000 1,50,000 கடனாளிகள் 30,000
காப்� நி�   15,000 சரக்��ப்� 10,000
கடனீந்ேதார்   35,000 �ன்�ட�்ச ்ெச�த்�ய காப்�� 40,000
      வங்� ெராக்கம் 20,000
    2,00,000   2,00,000

 ேரா�த் என்பவர ்��ய �டட்ாளியாகச ்ேசரக்்கப்படட்ார.் அவர ்எ�ரக்ால இலாபத்�ல் தன்�ைடய 1/5 பங்�ற்காக
�.30,000 �தலாகக் ெகாண்� வந்தார.் அவர ்நற்ெபயரில் தன்�ைடய பங்காக �.10,000 ெகாண்� வந்தார.் 
ம�ம���ப் �ன்வ�மா� ெசய்யப்படட்� 
(i) சரக்��ப்�ன் ம�ப்� �.14,000 ஆக அ�கரிக்கப்படட்�.
(ii) அைறகலன் �� 5% ேதய்மானம் நீக்கப்படேவண்�ம். 
(iii) இயந்�ரம் ம�ப்� �.80,000 ஆக ம�ம�ப்�� ெசய்யப்படட்�. 
ேதைவயான ேபேரட�் கணக்�கள் தயார ்ெசய்� ேசரப்்�ற்� �ன் உள்ள இ�ப்�நிைலக் 
��ப்�ைனத் தயார ்ெசய்ய�ம்.

(OR)

�ன்வ�ம் தகவல்களி��ந்� சாந்� மற்�ம் �ம� என்ற �டட்ாளிகளின் �தல் கணக்�கைள அவரக்ளின் �தல்,
நிைல �தலாக இ�க்�ம் ேபா� தயாரிக்க�ம்.
�வரம் சாந்� �. �ம� �.
2018, ஜனவரி 1 அன்� �தல் 1,00,000 80,000
2018, ஜனவரி 1 அன்� நடப்�க் கணக்� (வ) 5,000 3,000
2018, ஜ�ன் 1 ��தல் �தல் ெகாண்� வந்த� 10,000 20,000
2018 ஆம் ஆண்�ல் எ�ப்�கள் 20,000 13,000
எ�ப்�கள் �� வட�் 500 300
2018 – ல் இலாபப் பங்� 10,000 8,000
�தல் �� வட�் 6,300 5,400
ஊ�யம் 9,000 -
க�� - 1,200

அமல் மற்�ம் �மல் இ�வ�ம் ஒ� �டட்ாண்ைம நி�வனத்�ன் �டட்ாளிகள். அவரக்ள் 7:5 என்ற ��தத்�ல்
இலாபங்கள் மற்�ம் நடட்ங்கைள ப�ரந்்� வந்தனர.் 2019, மாரச் ்31 அன்ைறய அவரக்ளின் இ�ப்�நிைலக் ��ப்�
�ன்வ�மா�:
ெபா�ப்�கள் �. �. ெசாத்�கள் �.
�தல் கணக்�கள்:     கடட்டம் 80,000
அமல் 70,000   அைறகலன் 20,000
�மல் 50,000 1,20,000 சரக்��ப்� 25,000
பற்பல கடனீந்ேதார்   30,000 கடனாளிகள் 30,000
இலாப நடட் க/�   24,000 வங்� 19,000
    1,74,000   1,74,000

1.4.2019 இல் நிரம்ல் ��ய �டட்ாளியாக ேச��றார.் அவர ்�.30,000 �த�டன் எ�ரக்ால இலாபப்பங்�ல் 1/3
��தத்�ல், �ன்வ�ம் சரிக்கடட்�டன் �டட்ாளியா�றார.் 
அ) சரக்��ப்�ன் ம�ப்� �.5,000 �ைறக்கப்பட ேவண்�ம். 
(ஆ) வாரா ஐயக்கடன் ஒ�க்� �.3,000 உ�வாக்கப்பட ேவண்�ம். 
(இ) கடட்டம் �.20,000 ம�ப்ேபற்றம் ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 
ம�ம�ப்�ட�்க் கணக்� மற்�ம் �டட்ாளி ேசரக்்ைகக்� �ன்பான �டட்ாளி �தல் கணக்� தயார ்ெசய்ய�ம்.

(OR)

ரிசச்ரட் ்மற்�ம் ரிஸ்வான், 2018, ஜனவரி 1 அன்� �ைறேய �.3,00,000 மற்�ம் �.2,00,000 �தலாகக் ெகாண்�
ெதா�ல் ெதாடங்�னர.் 
�டட்ாண்ைம ஒப்பாவணத்�ன்ப�, 
(அ) �தல் �� வட�் ஆண்�க்� 6% தரப்பட ேவண்�ம். 
(ஆ) ரிஸ்வான் ஆண்�க்� �.50,000 ஊ�யம் ெபற ேவண்�ம். 
(இ) �தல் �� வட�் மற்�ம் ரிஸ்வானின் ஊ�யத்ைத க�த்த �ன், க��க்�ப் �ன் உள்ள இலாபத்�ல் 10% ரிசச்ரட்்
க�வாகப் ெபற ேவண்�ம். 
(ஈ) இ� �டட்ாளிக�க்� இைடேயயான இலாபப் ப�ர�் ��தம் 3:2. 
அவ்வாண்�ல் நி�வனம் ஈட�்ய இலாபம் �.3,00,000. 
நி�வனம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் �சம்பர ்- 31 இல் கணக்� ��க்�ற� எனக் ெகாண்� இலாபநடட்ப் ப�ர�்
கணக்ைக தயாரிக்க�ம்.

அன்� மற்�ம் சங்கர ்என்ற �டட்ாளிகள் இலாப நடட்ங்கைள 7:5 எ�ம் ��தத்�ல் ப�ரந்்� வந்தனர.் அவரக்ளின்
2018, மாரச் ்31 ஆம் நாைளய இ�ப்� நிைலக்��ப்� �ன்வ�மா�:

44) a)

b)

45) a)

b)

46) a)

b)

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your Questions & Keys to this email id - padasalai.net@gmail.com - Whatsapp No: 7358965593

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/


9/4/22, 10:55 PM Preview Question Paper

https://teacher.qb365.in/5a50ff6949242e940854f70f4a117d80/188246/73f62377a5ca54fe993400cd922f7d61 5/5

தனித்� ேபாரா� கைரேசர்ந்த �ன்  ��ராய் இ�ப்ப�ல்
தப்�ல்ைலேய

*****************************************

ெபா�ப்�கள் �. �. ெசாத்�கள் �.ெபா�ப்�கள் �. �. ெசாத்�கள் �.
�தல் கணக்�கள்:     கணிப்ெபா� 40,000
அன்� 4,00,000   வாகனம் 1,60,000
சங்கர் 3,00,000 7,00,000 சரக்��ப்� 4,00,000
இலாப நடட் க/�   1,20,000 கடனாளிகள் 3,60,000
கடனீந்ேதார்   1,20,000 வங்� ெராக்கம் 40,000
ெதா�லாளர ்ஈட�் நி�   60,000    
    10,00,000   1,40,000
�ன்வ�ம் �வரங்கள் அ�ப்பைட�ல் இராேஜஷ் என்பவர ்1/5 பங்�ற்� �டட்ாளியாகச ்ேசரக்்கப்படட்ார.் 
(i) நி�வனத்�ன் நற்ெபயர ்�.75,000 என ம�ப்�டப்படட்�. இராேஜஷ் நற்ெபயரில் தன்�ைடய பங்�ைன
ெராக்கமாகக் ெகாண்� வந்தார.் 
(ii) இராேஜஷ் �.1,50,000 �தலாகக் ெகாண்� வந்தார.் 
(iii) வாகனம் �.2,00,000, சரக்��ப்� �.3,80,000, கடனாளிகள் �.3,50,000 என ம�ப்�டப்படட்�. 
(iv) எ�ரப்ாரக்்கப்ப�ம் ெதா�லாளர ்ஈட�் நி� �தான ேகாரிக்ைக �.10,000. 
(v) ப��றா �த�� �.5,000 கணக்�ல் ெகாண்�வரப்படட்�. 
ம�ம�ப்�� கணக்�, �தல் கணக்� மற்�ம் இராேஜ�ன் ேசரப்்�ற்� �ன்வ�ம் இ�ப்�நிைலக் ��ப்ைப�ம்
தயார ்ெசய்ய�ம்.

(OR)

�� மற்�ம் �வா இ�வ�ம் �டட்ாளிகள். அவரக்ள் தங்கள் இலாபம் மற்�ம் நடட்ங்கைள 5:3 என்ற ��தத்�ல்
ப�ரந்்� ெகாள்�ன்றனர.் �ப்� என்பவைர ��ய �டட்ாளியாக ேசரக்்�ம்ேபா� அவரக்ள் �ன்வ�ம் ���கள்
எ�த்தனர.் 
(i) கடட்டம் ம�ப்�ைன �.40,000 ஆக உயரத்்த ேவண்�ம். 
(ii) கணக்ேக�களில் இ�வைர ப�யப்படாத �.10,000 ம�ப்�ள்ள �த��கைள கணக்�ல் ெகாண்�வர ேவண்�ம். 
(iii) இயந்�ரம் ம�ப்� �.14,000 மற்�ம் அைறகலன் ம�ப்� �.12,000 �ைறக்க ேவண்�ம். 
(iv) பற்பல கடனீந்ேதாரில் �.16,000 ேபாக்ெக�த ேவண்�ம். 
��ப்ேபட�்ப் ப��கள் மற்�ம் ம� ம�ப்�ட�்க் கணக்�ைனத் தயார ்ெசய்ய�ம்.

ஜான், ேஜம்ஸ் மற்�ம் இராஜா என்ற �டட்ாளிகள் �ைறேய சமமாக இலாப நடட்ங்கைளப் ப�ரந்்� வந்தனர.்
31.03.2019 ஆம் நாைளய இ�ப்�நிைலக் ��ப்� �ன்வ�மா�.
ெபா�ப்�கள் �. �. ெசாத்�கள்  �. �.
�தல் கணக்�கள்:     அலவலக சாதனங்கள்    70,000
ஜான் 80,000   இயந்�ரம்    1,40,000
ேஜம்ஸ் 60,000   பற்பல கடனாளிகள்  52,000  
இராஜா 1,00,000 2,40,000 க�க்க: வாரா ஐயக்கடன் ஒ�க்�  2,000  
பற்பல கடனீந்ேதார்   1,20,000 சரக்��ப்�    60,000
      வங்� ெராக்கம்    40,000
    3,60,000     3,60,000

2019, மாரச் ்31 ஆம் நாளன்� �ன்வ�ம் நிபந்தைனக�க்�டப்ட�் �டட்ாண்ைம���ந்� �ளக்�னார.் 
i) இயந்�ரம் �.1,30,000 ஆக ம�ப்��வ� 
ii) அ�வலக சாதனங்கள் ம�ப்ைப �. 2,000 �ைறப்ப�  
iii) வாரா ஐயக்கடன் ஒ�க்� �.3,000 ஆக உயரத்்�வ�  
iv) ஏ�களில் ப�� ெபறாமல் உள்ள �த��கள் �.25,000 ப�� ெசய்ய ேவண்�ம். 
��ப்ேபட�்ப் ப��கள் தந்� ம�ம�ப்�ட�்க் கணக்� தயாரிக்க�ம்.

47) a)

b)
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12th Standard

கணக்�ப்ப��யல்
Prepared by M.MuthuSelvam Cell No : 9842104826

MLWA HSS Madurai (Run by Jain Educational & Empowerment Trust)
+2 Acc Model Qly 2022 Date : 04-Sep-22

Reg.No. :                 

Time : 03:00:00 Hrs

Total Marks : 90

Part A Multiple Choice Question 14 x 1 = 14

(b) ெசாத்�கள் மற்�ம் ெபா�ப்�கள் அ�க்ைக
(c) �.50,000
(c) வ�வா�னம் மற்�ம் �த�னத் தன்ைம உைடய�
(a) ஒ� ெசாத்�
(a) �ைழ�க் கடட்ணம் 
(d) ஆண்�க்� 6%
(b) 6 மாதங்கள்
(b) சாதாரண இலாப ��தம்
(b) ெபயரள� க/�
(a) ஆதாயம்
(b) �யாக ��தம்
(b) பைழய இலாபப் ப�ர�் ��தம்
(c) நற்ெபயைர சரிக்கட�்வதற்� 
(c) �ல�ம் �டட்ாளி�ன் கடன் க/�

ப�� - அ -  ெபா�த்�க  1 x 1 = 1

ெதா�லாளர ்ஈட�் நி�

ப�ரந்்� தரா இலாபங்கள்

ெபயரள� கணக்�

ஒப்�க் ெகாண்ட ��தம்
ப�� - அ -  �ற்� மற்�ம் காரணம்  1 x 1 = 1

(இ) (A) சரி ஆனால் (R) தவ�
ப�� - அ -  ெபா�ந்தாத ஒன்ைற ேதர்ந்ெத�  1 x 1 = 1

(ஈ) நிைல �தல் �ைற 
காரணம்: நிைல�தல் �ைற�ல் �டட்ாளிகளின் �தல் மாறாமல் இ�க்�ம். மற்ற �ன்� நற்ெபயைர கணக்��ம்
�ைறகள் ஆ�ம்.

ப�� - அ -  சரியான வாக்�யத்ைத காண்க 1 x 1 = 1
(அ) 1 மற்�ம் 3 சரி

ப�� - அ -  தவறான இைணைய காண்க  1 x 1 = 1
(இ) �டட்ாண்ைம ெபா�ப்� - வைரய� ெபா�ப்� 

ப�� - அ -  சரியான இைணைய காண்க  1 x 1 = 1
அ) பங்காதாயம் - வ�வா�ன வர�கள்  

ப�� - ஆ  ஏேத�ம் 7 �னாக்க�க்� �ைடயளி ேம�ம் �னா எண் 30 கட்டாய �னா  7 x 2 = 14

2017, மாரச் ்31 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�க்கான
இலாப நடட் அ�க்ைக

�வரம் �.
இ�� �தல் (31.3.2017) 3,50,000

40,000�ட�்க: அவ்வாண்�ன் எ�ப்�கள்
  3,90,000

70,000க�க்க: அவ்வாண்�ல் ெகாண்� வந்த ��தல் �தல்
சரிக்கடட்ப்படட் இ�� �தல் 3,20,000

2,00,000க�க்க: ெதாடக்க �தல் (1.4.2016)
அவ்வாண்�ன் இலாபம் 1,20,000

1) நிைல அ�க்ைக என்ப� ஒ� ��ப்�டட் நா�க்கான ெசாத்�கள் மற்�ம் ெபா�ப்�கள் இ�ப்ைபக்காட�்ம் ஒ�
அ�க்ைக ஆ�ம். 
2) ெசாத்�க்களின் இ�ப்�கள் வல� பக்க�ம் மற்�ம் ெபா�ப்�களின் இ�ப்�கள் இட� பக்கத்��ம் காண்�க்கப்ெப�ம். 
3) ெமாத்தச ்ெசாத்�கள் மற்�ம் ெமாத்தப் ெபா�ப்�களின் ேவ�பாட�்த் ெதாைக �தலாக எ�த்�க் ெகாள்ளப்ப��ற�.
ெசல�கள் �  வ�மானம் � �
    சந்தா ெபற்ற� 60,000  
    �ட�்க: ெபறேவண்�ய சந்தா (2016-17) 2,400  
    �ட�்க: 2016-2017 ஆம் ஆண்�ற்�ரிய சந்தா    
    2015-16 –ல் �ன்�ட�்ப் ெபற்ற� 1,000 63,400
மாணவர ்��ப்� 

(i) 2015-16 ஆம் ஆண்�ற்ககான சந்தா �. 7,500 மற்�ம் 2017-18 ஆம் ஆண்�ற்கான சந்தா �1,500
நடப்பாண்�ற்�ெதாடரட்ர�்ைடய� அல்ல. எனேவ, அைவ வ�வாய் மற்�ம் ெசல�னக் கணக்�ல் ப�யப்ப�வ�ல்ைல. 
(ii) நடப்� ஆண்� 2016-17-ல் ெபறேவண்�ய சந்தா �.2,400. இ� 2016-17 ல் ெபறப்படட் சந்தா�டன் �டட்ப்பட ேவண்�ம்.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15) a)

b)

c)

d)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
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1) ஆ�ள் உ�ப்�னர ்கடட்ணம்  
2) உ�ல்ெகாைட  
3) அறக்கடட்ைள நி�  
4) �த��கள் �ற்ற ெதாைக 
�தல் �தான வட�் கணக்��தல்: 
�தல் �� வட�் = �தல் ெதாைக x வட�் �தம் x வட�்க்�ரிய காலம் 
மன்னன் �தல் �� வட�் = 80,000 x 5/100 = �.4,000 
இரேமஷ் �தல் �� வட�் = 60,000 x 5/100 = �.3,000 
��ப்�: �தல் �� வட�் கணக்��ம்ேபா� நடப்�க் கணக்�ன் இ�ப்�கைள எ�த்�க் ெகாள்ளக் �டா�.
நாள் �வரம் ேப.ப.எ. பற்� �. வர� �.
2018 �தல் �� வட�் க/� ப   7,000  
மாரச் ்31 மன்னன் நடப்� க/�     4,000
  இரேமஷ் நடப்� க/�     3,000
  (�தல் �� வட�் வழங்�ய�      
" இலாப நடட்ப் ப�ர�் க/� ப   7,000  
  �தல் �தான வட�் க/�     7,000
  (�தல் �� வட�் கணக்ைக ��த்த�      
நற்ெபயர ்= சராசரி இலாபம் x ெகாள்�தல் ஆண்�களின் எண்ணிக்ைக 

=  
=  
நற்ெபயர ்= சராசரி இலாபம் x ெகாள்�தல் ஆண்�களின் எண்ணிக்ைக 
= 4,000 × 3 = �.12,000

4,000+3,000+5,000+4,500+3,500

5
20,000

5

நற்ெபயரான� ெராக்கம் அல்ல� ெபா�ைளச ்ெச�த்� ெபறப்பட�்�ந்தால் அ� வாங்கப்படட் அல்ல� ெபறப்படட்
நற்ெபயர ்என்றைழக்கப்ப��ற�

��ப்ேபட�்ப் ப��

நாள் �வரம்   ேப.ப.எண் பற்�
�.

வர�
�.

2017 ெபா�க்காப்� க/� ப   50,000  
மாரச்்
31 மாலா �தல் க/� (50,000 x 3/5)       30,000

  �மலா �தல் க/� (50,000 x 2/5)       20,000

 
(ெபா�க்காப்� பைழய �டட்ாளிகளின்
�தல் கணக்�க்� பைழய
இலாப��தத்�ல் மாற்றப்படட்�.)

       

��ப்ேபட�்ப் ப��

நாள் �வரம்   ேப.ப. 
எண்:

பற்� 
�.

வர� 
�.

  �டட்ாளிகள் �தல் / நடப்� க/� 
(பைழய ��தம்) ப   XXX   

  நற்ெபயர ்க/�  
(பைழய நற்ெபயர ்ேபாக்ெக��ய�)       XXX

��ய இலாப ��தம், ஆதாயப்பங்� மற்�ம் ஆதாயப் பாங்� ��தாசச்ாரம் ஆ�யைவ ெகா�க்கப்படட்தால், ��ய
பங்�ைனக் கணக்��வதற்� அவரக்�ைடய ஆதாயப்பங்ைக பைழய ��தாசச்ாரத்�ல் எ�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்.
எனேவ, ெதாட�ம் �டட்ாளிகளான கனி மற்�ம் ேசானி ஆ�ேயாரின் பைழய இலாபப்ப�ர�் ��தமாக�ம் மற்�ம்
ஆதாய ��தமாக�ம் இ�க்�ம். அதாவ� 5 : 6

ப�� - இ   ஏேத�ம் 7 �னாக்க�க்� �ைடயளி ேம�ம் �னா எண் 40 கட்டாய �னா 10 x 3 = 30

சாந்� என்பவரின் ஏ�களில் 2018, �சம்பர ்31 ஆம் நாைளய நிைல அ�க்ைக

�வரம் �. �வரம் �.
பற்பல கடனீந்ேதார் 25,000 ெராக்கம் 4,000
ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�் 4,000 சரக்��ப்� 45,000
�தல் (இ�ப்�க் கட�்ம் ெதாைக) 1,66,000 கடனாளிகள் 70,000
    ெப�தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�் 6,000
    இயந்�ரம் 60,000
    அைறகலன் 10,000
  1,95,000   1,95,000

1) வ�வாய் மற்�ம் ெசல�னக் கணக்� என்ப� இலாப ேநாக்கற்ற அைமப்�களில் கணக்காண்�ன் இ���ல்
தயாரிக்கப்ப�ம் வ�வாய் மற்�ம் ெசல�களின் ெதா�ப்பா�ம். ஒ� ��ப்�டட் ஆண்�ற்�ரிய உபரி அல்ல�
பற்றாக்�ைறைய கண்ட�ய வ�வாய் மற்�ம் ெசல�னக் கணக்� தயாரிக்கப்ப��ற�. 
2) இ� ஒ� ெபயரள� கணக்� ஆ�ம். இ� இலாப நடட்க் கணக்� தயாரிப்ப� ேபான்றதா�ம். பக்கத்��ம், ெசல�கள்
பற்�ப்பக்கத்��ம் காண்�க்கப்ப�ம். 
3) ெராக்க நடவ�க்ைககள் மட�்�ன்� ெராக்கம் சாரா நடவ�க்ைககளான ஈட�்ய வ�மானம் ெபறப்படா�, நிைலச்
ெசாத்� �ற்பைன �தான நடட்ம் அல்ல� இலாபம், ேதய்மானம் ேபான்றைவக�ம் இ�ல் ப�� ெசய்யப்ப��ன்றன.

ப ேவதாரண்யம் �ைளயாட�் மன்றத்�ன் ஏ�களில் வ�வாய் மற்�ம் ெசல�ைனக் கணக்� வ

ெசல�கள்  �. �. வ�மானம்  �.
மடை்டகள் மற்�ம் பந்�கள்
பயன்ப�த்�ய�:     பைழய மடை்டகள் மற்�ம்

பந்�கள் �ற்பைன  2,000

ெதாடக்க இ�ப்�  3,000      
�ட�்க: ெகாள்�தல்  17,000      
  20,000      
க�க்க: இ�� இ�ப்�  4,000 16,000   16,000

ேவதாரண்யம் �ைளயாட�் மன்றத்�ன் இ�ப்�நிைலக் ��ப்�

ெபா�ப்�கள்  �. ெசாத்�கள்  �.
    மடை்டகள் மற்�ம் பந்�கள் இ�� இ�ப்�  4,000

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)
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i) �டட்ாண்ைம ஒப்பாவணத்�ல் �தல் �� வட�் ��த்� ஏ�ம் ��ப்�டப்பட�ல்ைல. எனேவ, �தல் �� வட�்
அ�ம�க்கப்ப�வ�ல்ைல. 
(ii) �தல் �� வட�் வழங்�வதற்� �ன் இலாபம் �.27,000. 
�தல் �� வட�்கணக்��தல்: 
A: 4,00,000 x   =�.12,000 
B: 2,00,000 x   =�.6,000 
ேபா�ய இலாபம் இ�ப்பதால் �தல் �� வட�் வழங்கப்ப�ம். 
(iii) �தல் �� வட�் வழங்�வதற்� �ன் இலாபம் �.27,000. 
�தல் �� வட�் கணக்��தல்: 
A: 4,00,000 x   =�.20,000 
B: 2,00,000 x   =�.10,000 
ேபா�ய இலாபம் இல்லாததால், �தல் �� வட�் வழங்கப்பட இயலா�. இலாபம் �.27,000 �டட்ாளிகளின் �தல்
��தமா�ய 2:1 என்ற ��தத்�ல் ப�ரந்்தளிக்கப்பட ேவண்�ம்.

3

100
3

100

5

100
5

100

ெப�க்�த் ெதாைக �ைற�ல் எ�ப்�கள் �� வட�் கணக்��தல்

எ�ப்� நாள் எ�ப்�த் ெதாைக
வட்�க்�ரிய காலம் 
�சம்பர் 31 வைர 
(மாதங்களில்)

ெப�க்�த் ெதாைக

மாரச் ்1 6,000 10 60,000
ஜ�ன் 1 4,000 7 28,000
ெசப்டம்பர ்1 5,000 4 20,000
�சம்பர ்1 2,000 1 2,000
ெமாத்த ெப�க்�த் ெதாைக     1,10,000
எ�ப்�கள் �தான வட�் = ெமாத்த ெப�க்�த் ெதாைக × ஆண்� வட�் �தம் x   

=1,10,000 x   =�.1,100

1

12

×12

100

1

12

சரிக்கடட்ப்படட் இலாபம் கணக்��தல்

�வரம் 2016 �. 2017 �. 2018 �.
இலாபம் 46,000 44,000 50,000
க�க்க: ��ம்பத் ��ம்ப நிகழா வ�மானம் 5,000 - -
  41,000 44,000 50,000
க�க்க: இ��ச ்சரக்��ப்� அ�கமாக ம�ப்�டப்படட்� - 10,000 -
  41,000 34,000 50,000
�ட�்க: ெதாடக்கச ்சரக்��ப்� அ�கமாக ம�ப்�டப்படட்� - - 10,000
சரிக்கடட்ப்படட் �ன் இலாபம் 41,000 34,000 60,000

=  
= =�.45,000 
நற்ெபயர ்= சராசரி இலாபம் x ெகாள்�தல் ஆண்�களின் எண்ணிக்ைக 
= 45,000 × 2 = �.90,000

41,000+34,000+60,000

3
1,35,000

3

(i) இம்�ைறகளில் நற்ெபயரின் ம�ப்ைபக் கண்ட�ய உயர ்இலாபம் அ�ப்பைடயாக உள்ள�. ஒ� �யாபாரத்�ன் உயர்
இலாபம் என்பைத சாதாரண இலாபம் ஆ�ம் 
(ii) உயர ்இலாபம் = சராசரி இலாபம் - சாதாரண இலாபம், சராசரி இலாபம், ��ப்�டட் ஆண்�களின் சரிகடட்ப்படட்
ஈட�்ய இலாபங்கள் �டட்ப்பட�், ெமாத ஆண்�களின் எண்ணிக்ைகயால் வ�க்கப்ப�வதன் �லம் கண்ட�யப்ப��ற�.
சாதாரண இலாபம் என்ப� ஒேர தன்ைம�ள்ள �யாபார நி�வனங்கள் சாரண �ழ்நிைலகளில் வழக்கமாக ஈட�்ம்
இலாபம் ஆ�ம் 
(iii) சாதாரண இலாபம் = பயன்ப�த்தப்படட் �தல் x சாதாரண இலாப ��தம் 
(iv) பயன்ப�த்தப்படட் �தல் = நிைலச ்ெசாத்�க்கள் + நடப்�ச ்ெசாத்�க்கள் - நடப்�ப் ெபா�ப்�கள் 
(v) சாதாரண இலாப ��தம் = ஒ� ெதா�ல் ஒேர தன்ைம�ைடய �யாபார நி�வனங்கள் சாதாரண �ழ்நிைலகளில்
ஈட�்ம் இலாப ��தம்

��ப்ேபட�்ப் ப��

நாள் �வரம்   ேப.ப.எண் பற்�
�.

வர�
�.

2017 சரக்��ப்� க/� ப   5,000  
ஏப்ரல்
1 �த��கள் க/� ப   7,000  

  ம�ம�ப்�ட�் க/�       12,000

  (சரக்��ப்�ன் ம�ப்� அ�கரிப்� மற்�ம் ப��
ெபறாம�ள்ள �த��கள் ப�� ெசய்யப்படட்�)        

" ம�ம�ப்�ட�் க/� ப   19,500  
  அ�வலக சாதனங்கள் க/�       10,000
  ெகா�பட ேவண்�ய �� க/�       9,500

  (அ�வலக சாதனங்களின் ம�ப்� �ைறப்ப� மற்�ம்
ெகா�படா �� ப�� ெசய்யப்படட்�)        

" �ராம் �தல் க/� ப   5,000  
  ராஜ் �தல் க/� ப   2,500  
  ம�ம�ப்�ட�் க/�       7,500
  (ம�ம�ப்�ட�் நடட்ம் �தல் கணக்�ற்� மாற்றப்படட்�)        

ப ம�ம�ப்�ட�்க் கணக்� வ

�வரம் �. �வரம் �. �.
அ�வலக சாதனங்கள் க/� 10,000 சரக்��ப்� க/�   5,000
ெகா�பட ேவண்�ய �� க/� 9,500 �த��கள் க/�   7,000
    ம�ம�ப்�ட�் நடட்ம்:    
    �ராம் �தல் க/� (2/3) 5,000  
    ராஜ் �தல் க/� (1/3) 2,500 7,500
  19,500     19,500

35)

36)

37)

38)

39)
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அ) �ந்ைதய ஆண்�ன் இலாபத்ைத அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� இலாபத்ைதப் ப�ரந்்தளித்தால் 
ரித்�கா�ன் �ன்� மாதங்க�க்கான இலாபப் பங்� =  �.2 ,500

நாள்  �வரம்  ேப.ப.எ. பற்�  
�.

வர�  
�.

2019
மாரச்்
31

இலாப நடட் அனாமத்� க/�     ப    2,500  

          ரித்�கா �தல் க/�     2,500

 
(ரித்�கா�ன் நடப்பாண்�ன் இலாபத்�ன்
பங்� அவ�ைடய கணக்�ல் வர�
ைவக்கப்படட்�)

     

ஆ) கடந்த �ன்� ஆண்�களின் சராசரி இலாபத்ைத அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� இலாபத்ைதப் ப�ரந்்தளிக்க ேவண்�ம். 
சராசரி இலாபம் =  
ரித்�கா�ன் �ன்� மாதங்க�க்கான இலாபப் பங்�   =�.1,250

நாள்  �வரம்  ேப.ப.எ. பற்�  
�.

வர�  
�.

2019
மாரச்்
31

இலாப நடட் அனாமத்� க/�     ப    1,250  

          ரித்�கா �தல் க/�     1,250

  (ரித்�கா�ன் இலாபத்�ல் பங்� அவ�ைடய
கணக்�ல் வர� ைவக்கப்படட்�)      

30, 000 × × =3

12

1

3

5,000+10,000+30,000

3

= 15, 000 × ×3

12

1

3

��ப்ேபட�்ப்ப��

நாள் �வரம்   ேப.ப. 
எண்

பற்� 
�.

வர� 
�.

2018 (i) க�ன் �தல க/� ப   1,50,000  
�சம்பர்
31   வங்� க/�       1,50,000

  (ெதாைக உடன�யாகச ்ெச�த்தப்படட்�)        
" (ii) க�ன் �தல் க/� ப   1,50,000  

    க�ன் கடன் க/�       1,50,000
  (ெதாைக கடன் கணக்�ற்� மாற்றப்படட்�)        

" (iii) க�ன் �தல் க/� ப   1,50,000  
    வங்� க/�       1,00,000
    க�ன் கடன் க/�       50,000

  (�.1,00,000 உடன�யாகச ்ெச�த்தப்பட�், ��த் ெதாைக
கடன் கணக்�ற்� மாற்றப்படட்�)        

ப�� - ஈ  அைனத்� �னாக்க�க்�ம் �ைடயளி 7 x 5 = 35

(OR)

அகம� என்பவரின் ஏ�களில் ெதாடக்க �தல் கணக்��தல் 2017, மாரச்்
31 ஆம் நாைளய நிைலய�க்ைக

ெபா�ப்�கள் �. ெசாத்�கள் �.
வங்� ேமல்வைரப்பற்� 14,000 ைகெராக்கம் 800
கடனீந்ேதார் 60,000 சரக்��ப்� 12,000
�தல் (இ�ப்�க் கட�்ம் ெதாைக) 92,800 கடனாளிகள் 34,000
    ெபா�த்ெதா�� 80,000
    அைறகலன் 40,000
  1,66,800   1,66,800

இ���தல் கணக்��தல் 2018, மாரச் ்31 ஆம் நாைளய நிைலய�க்ைக

ெபா�ப்�கள் �. ெசாத்�கள் �. �.
கடனீந்ேதார் 72,000 வங்� இ�ப்�   18,000
�தல் (இ�ப்�க் கட�்ம் ெதாைக) 1,04,000 ைகெராக்கம்   1,500
    சரக்��ப்�   16,000
    கடனாளிகள் 30,000  
    க�க்க: கடனாளிகள் �தான ஒ�க்� 5% 1,500 28,500
    ெபா�த்ெதா�� 80,000

8,000
 

    க�க்க: ேதய்மானம் 72,000
    அைறகலன்   40,000
  1,76,000     1,76,000

2018 மாரச் ்31 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�க்கான இலாப
நடட் அ�க்ைக

�வரம் �.
31.3.2018 அன்� இ���தல் 1,04,000
�ட�்க: அவ்வாண்�ன் எ�ப்�கள் 40,000
  1,44,000

16,000க�க்க: அவ்வாண்�ல் ெகாண்�வரப்படட் ��தல் �தல்
சரிக்கடட்ப்படட் இ���தல் 1,28,000

92,800க�க்க: 31.3.2017 அன்� ெதாடக்க �தல்
31.3.2018 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�ன் இலாபம் 35,200

40)

41) a)

b)
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=   
=   = �.40,500 
சாதாரண இலாபம் = பயன்ப�த்தப்படட் �தல் x சாதாரண இலாப ��தம் 
= 3,00,000 x 10% 
= �.30,000 
உயர ்இலாபம் = சராசரி இலாபம் - சாதாரண இலாபம்
= 40,500 - 30,000 

=   
நற்ெபயர ்= �.1,05,000

30,000+40,000+50,000+45,000

4
1,62,000

4

× 100
10,500

10

(OR)

ெதாடக்க �தல் கணக்��தல்:

ரா� என்பவரின் ஏ�களில் 2018 ஜனவரி 1 ஆம் நாைளய நிைல அ�க்ைக

ெபா�ப்�கள்  �. ெசாத்�கள்  �.
பற்பல கடனீந்ேதார ் 1,30,000 ைகெராக்கம்  80,000
வங்�க்கடன்  60,000 சரக்��ப்�  1,80,000
ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�்  80,000 கடனாளிகள்  90,000
�தல் (இ�ப்�க்கட�்ம் ெதாைக) 2,50,000 ெபா� மற்�ம் இயந்�ரம்  1,70,000
  5,20,000   5,20,000
இ���தல் கணக்��தல்:
ெபா�ப்�கள்  �. ெசாத்�கள்  �.
பற்பல கடனீந்ேதார ் 1,95,000 ைகெராக்கம்  90,000
வங்�க் கடன்  60,000 சரக்��ப்�  1,40,000
ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�்  45,000 கடனாளிகள்  2,00,000
�தல் (இ�ப்�க்கட�்ம் ெதாைக) 3,00,000 ெபா� மற்�ம்  1,70,000
  6,00,000   6,00,000

2018,�சம்பர ்31 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�க்கான
இலாபநடட் அ�க்ைக

�வரம்  �.
31.12.2018 அன்� இ���தல்  3,00,000
�ட�்க: அவ்வாண்�ன் எ�ப்�கள் (2500x12) 30,0000
  3,30,000
க�க்க: அவ்வாண்�ல் ெகாண்�வந்த ��தல் �தல்  50,000
சரிகடட்ப்படட் இ���தல்  2,80,000
க�க்க:1.1.2018 அன்� ெதாடக்க �தல்  2,50,000
அவ்வாண்�ன் இலாபம்  30,000

சரிக்கடட்ப்படட் இலாபம் கணக்��தல்

�வரம் 2016 �. 2017 �. 2018 �.
இலாபம் 30,000 29,000 32,000
க�க்க: ��ம்பத் ��ம்ப நிகழா வ�மானம் 3,000 - -
  27,000 29,000 32,000
�ட�்க: சரக்��ப்� ��னால் ேசதமைடந்த� 
(அசாதாரண நடட்ம்) - 2,000 -

சரிக்கடட்ப்படட் �ன் இலாபம் 27,000 31,000 32,000
 

 

=  
= =�.30,000

�வரம் �.
எ�ரக்ாலத்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய காப்�ட�் �ைனமத்�ைன 
சரிக்கட�்வதற்� �ன் சராசரி இலாபம் 30,000

க�க்க : எ�ரக்ாலத்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய காப்�ட�் �ைனமம் 5,600
சராசரி இலாபம் 24,400
நற்ெபயர ்= சராசரி இலாபம் x ெகாள்�தல் ஆண்�களின் எண்ணிக்ைக 

= 24,400 x 2 
= �.48,800

27,000+31,000+32,000

3
90,000

3

42) a)

b)
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(OR)

ப �ம்�கார ்இலக்�ய மன்றத்�ன் ஏ�களில் 2019, மாரச் ்31 ஆம் நாேளா�
��வைட�ம் ஆண்�க்�ரிய ெப�தல்கள் மற்�ம் ெச�த்தல்கள் கணக்� வ

ெப�தல்கள் �  ெச�த்தல்கள் �
இ�ப்� �/ெகா    இ�ப்� �/ெகா  
ெராக்க இ�ப்� 5,000 வங்� ேமல்வைரப்பற்� 4,000
�த��கள் �ற்ற� 1,000 அச�் மற்�ம் எ��ெபா�ள் 1,500
அறக்கடட்ைள நி� வர�கள் 2,000 வட�் ெச�த்�ய� 3,250
சந்தா ெபற்ற� 20,000 �ற்�ண்� வாங்�ய� 1,500
இதர வர�கள் 750 ஒளி�ட�்க் கடட்ணம் 1,300
அர� மானியம் ெபற்ற�  6,000 ப�� பாரத்்தல் மற்�ம் ��ப்�த்தல் 2,500
�ற்�ண்� �ற்ற 1,500 ேபாக்�வரத்�ச ்ெசல�கள் 2,750
    �த்தகங்கள் வாங்�ய� 10,000
    காப்�ட�் �ைனமம் ெச�த்�ய� 4,000
    இ�ப்� �/இ  
    வங்� ெராக்கம் 2,000
    ைகெராக்கம்  3,450
  36,250   36,250
��ப்�: ெகா�பட ேவண்�ய சம்பளம் மற்�ம் ேதய்மானம் ெராக்கம் சாரா நடவ�க்ைககளாக இ�ப்பதால் இைவ
இரண்�ம் ெப�தல்கள் மற்�ம் ெச�த்தல்கள் கணக்�ல் இடம் ெபறா�.

��ப்ேபட�்ப் ப��

நாள் �வரம்   ேப.ப.எண் பற்�
�.

வர�
�.

2017 வங்� க/� ப   10,000  
ஏப்ரல்
1 �ரகாஷ் �தல் க/�       10,000

  (�ரகாஷ் �தல் ெகாண்� வந்த�)        
" ம�ம�ப்�ட�் க/� ப   11,000  
  இயந்�ரம் க/�       6,000
  அைறகலன் க/�       3,000
  வாரா ஐயக்கடன் ஒ�க்� க/�       2,000

  (இயந்�ரம் மற்�ம் அைறகலன் �தான ேதய்மானம்
மற்�ம் வாரா ஐயக்கடன் ஒ�க்� உ�வாக்�ய�        

" கணக்�களின் �லம் ெபறேவண்�யைவகள் க/�     1,000  
  ம�ம�ப்�ட�் க/�       1,000

  (ப�� ெபறாத கணக்�களின் �லம் ெபற
ேவண்�யைவகள் ப�� ெசய்யப்படட்� )        

" ர� �தல் க/�     6,000  
  சாம் �தல் க/� ப   4,000  
  ம�ம�ப்�ட�் க/�       10,000
  (ம�ம�ப்�ட�் நடட்ம் �தல் கணக்�ற்� மாற்றப்படட்�)        

ப ம�ம�ப்�ட�்க் கணக்� வ

�வரம் �. �வரம் �. �.
இயந்�ரம் க/� 6,000 கணக்�கள் �லம் ெபற   1,000
அைறகலன் க/� 3,000 ேவண்�யைவகள் க/�    
வாரா ஐயக்கடன் ஒ�க்� க/� 2,000 ம�ம�ப்�ட�் நடட்ம்:    
    ர� �தல் க/� (3/5) 6,000  
    சாம் �தல் க/� (2/5) 4,000 10,000
  11,000     11,000

ப �தல் கணக்� வ

நாள் �வரம் ர�
�.

சாம்
�.

�ரகாஷ்
�. நாள் �வரம் ர�

�.
சாம்
�.

�ரகாஷ்
�.

  ம�ம�ப்�ட�்
க/� 6,000 4,000 -   இ�ப்� �/

ெகா 40,000 30,000 -

  இ�ப்� �/இ 34,000 26,000 10,000   வங்� க/� - - 10,000
    40,000 30,000 10,000     40,000 30,000 10,000

            இ�ப்� �/
ெகா 34,000 26,000 10,000

b)

44) a)
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(OR)

2018-2019 ஆம் ஆண்�ற்கான சந்தா ெதாைக கணக்��தல்
  �
நடப்� ஆண்�ற்கான சந்தா (450 x � 30) 13,500
ந டப்பாண்�ல் ெபற்ற சந்தா 12,500
நடப்பாண்�ல் ெபறேவண்�ய சந்தா (�.13,500 – �.12,500) 1,000
 

ப ேசலம் ெபா��ேபாக்� மன்றத்�ன் ஏ�களில் 2019, மாரச் ்31 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம்
ஆண்�க்�ரிய வ�வாய் மற்�ம் ெசல�னக் கணக்� வ

ெசல�கள் � � வ�மானம் � � 
எ��ெபா�ள்கள் 2,400   சந்தா 12,500  
�ட�்க: ெதாடக்க இ�ப்� 300   �ட�்க: சந்தா ெபற     
  2,700   ேவண்�ய� (2018-19) 1,000  
க�க்க: இ�� இ�ப்� 500 2,200 (450 x �.30)   13,500
அஞ்சல் ெசல�கள்   1,000 ெபா��ேபாக்� �லம்     
உபரி (ெசல�கைளக் காட�்�ம்      ெபற்ற வ�மானம்   12,000
���யான வ�மானம்   22,800 பல்வைக வர�கள்   500
    26,000     26,000

2019, மாரச் ்31 ஆம் நாைளய இ�ப்�நிைலக் ��ப்�

ெபா �ப்�கள் � � ெசாத்�கள் �
�தல் நி� 9,300   அைறகலன் 15,000
�ட�்க : ெசல�கைளக் காட�்�ம்     �த�� 12,500
���யான வ�மானம் (உபரி) 22,800 32,100 ெபறேவண்�ய சந்தா  
�ன்�ட�்ப் ெபற்ற சந்தா   400 (2018-2019) 1,000
      எ��ெபா�ள்கள் இ�ப்� 500
      ைகெராக்கம்  3,500
    32,500   32,500

                ம�ம�ப்�ட�்க் கணக்�                       வ

�வரம் �. �. �வரம் �.
அைறகலன் க/�   2,000 சரக்��ப்� க/� 4,000
ம�ம�ப்�ட�் இலாபம்     இயந்�ரம் க/� 20,000
அ�ர ்�தல் க/� (3/5) 13,200      
இராஜா �தல் க/� (2/5) 8,800 22,000    
    24,000   24,000

ப                                                           �தல் கணக்�                                                      வ

�வரம் ெவற்�
�.

இரஞ்�த்
�.

�ரியா
�. �வரம் ெவற்�

�.
இரஞ்�த்
�

�ரியா
�.

இ�ப்�
�/இ 1,08,200 88,800 30,000 இ�ப்� �/ெகா 80,000 70,000 -

        வங்� க/� - - 30,000
        காப்� நி� க/� 9,000 6,000 -
        ம�ம�ப்�ட�் க/� 13,200 8,800 -

        வங்� க/� (நற்ெபயர்
பங்�) 6,000 4,000 -

  1,08,200 88,800 30,000   1,08,200 88,800 30,000
        இ�ப்� �/ெகா 1,08,200 88,800 30,000
 �யாக ��தம் ெகா�க்கப்படாமல் ஆனால், ��ய �டட்ாளி�ன் இலாப��தம் ெகா�க்கப்பட�்�ந்தால், பைழய
இலாப ��தத்ைத (3:2) �யாக ��தமாகக் ெகாண்� ��ய �டட்ாளி�ன் நற்ெபயைர பைழய �டட்ாளிக�க்�
ப�ரந்்தளிக்க ேவண்�ம்.

ப                              வங்� கணக்�                             வ

�வரம் �வரம் �. நாள் �வரம் �.
  இ�ப்� �/ெகா 20,000   இ�ப்� �/இ 60,000
  ேரா�த் �தல் க/� 30,000      
  அ�ர ்�தல் க/� 6,000      
  இராஜா �தல் க/� 4,000      
    60,000     60,000

2019, ஜனவரி 1 ஆம் நாைளய இ�ப்�நிைலக் ��ப்�

ெபா�ப்�கள் �. �. ெசாத்�கள் �. �.
�தல் கணக்�கள்:     இயந்�ரம் 60,000  
அ�ர் 1,08,200   �ட�்க: ம�ப்ேபற்றம் 20,000 80,000
இராஜா 88,800   அைறகலன் 40,000  
ேரா�த் 30,000 2,27,000 க�க்க: ேதய்மானம் 2,000 38,000
கடனீேதார்   35,000 கடனாளிகள்   30,000
      சரக்��ப்� 10,000  
      �ட�்க: ம�ப்ேபற்றம் 4,000 14,000

      �ன்�ட�்ச ்ெச�த்�ய 
காப்��   40,000

      வங்� ெராக்கம்   60,000
    2,62,000     2,62,000

b)

45) a)
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(OR)

ப �டட்ாளிகளின் �தல் கணக்� வ

நாள் �வரம் சாந்�
�.

�ம�
�. நாள் �வரம் சாந்�

�.
�ம�
�.

        2018      

2018       ஜன 1 இ�ப்� �/
ெகா 1,00,000 80,000

�ச
31

இ�ப்� �/
இ 1,10,000 1,00,000 ஜ�ன்

1 வங்� 10,000 20,000

    1,10,000 1,00,000     1,10,000 1,00,000
        2019      

        ஜன 1 இ�ப்� �/
ெகா 1,10,000 1,00,000

ப �டட்ாளிகளின் நடப்�க் கணக்� வ

நாள் �வரம் சாந்�
�.

�ம�
�. நாள் �வரம் சாந்�

�.
�ம�
�.

  எ�ப்�கள் 20,000 13,000   இ�ப்� �/
ெகா 5,000 3,000

  எ�ப்�கள் ��
வட�் 500 300  

இலாபநடட்ப் 
ப�ர�்
கணக்�

10,000 8,000

  இ�ப்� �/இ  9,800 4,300   (இலாபப்
பங்�)    

          �தல் ��
வட�் 6,300 5,400

          சம்பளம் 9,000 -`
          க�� - 1,200
    30,300 17,600     30,300 17,600

          இ�ப்� �/
ெகா 9,800 4,300

ப ம�ம�ப்�ட�்க் கணக்� வ

�வரம்  �. �. �வரம் �
சரக்��ப்� க/�   5,000 கடட்டம் க/� 20,000
வாரா ஐயக்கடன் ஒ�க்� க/�   3,000    
ம�ம�ப்�ட�் இலாபம்:        
  அமல் �தல் க/� 
  (12,000 x 7/12) 7,000      

  �மல் �தல் க/� 
  (12,000 x 5/12) 5,000 12,000    

    20,000   20,000

ப �தல் கணக்� வ

�வரம் அமல் 
�.

�மல் 
�.

நிர்மல் 
�. �வரம் அமல் 

�.
�மல் 
�.

நிர்மல் 
�.

இ�ப்� �/இ 91,000 65,000 30,000 இ�ப்� �/ெகா 70,000 50,000 -
        வங்� க/� - - 30,000
        ம�ம�ப்�ட�்க் க/� 7,000 5,000 -
        இலாபநடட்க் க/� 14,000 10,000 -
  91,000 65,000 30,000   91,000 65,000 30,000
          91,000 65,000 30,000

(OR)

ப 2018, �சம்பர ்31 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�க்�ரிய இலாபநடட்ப் ப�ர�்
கணக்� வ

�வரம் �. �. �வரம் �.
�தல் �தான வட�் க/�:     இலாபநடட் க/� 3,00,000
ரிசச்ரட் ்(3,00,000 x 6%) 18,000      
ரிஸ்வான் (2,00,000 x 6%) 12,000 30,000    
ரிஸ்வான் ஊ�ய க/�   50,000    
ரிசச்ரட் ்க�� க/�   20,000    
�டட்ாளிகளின் �தல் க/�: (இலாபம்)        
ரிசச்ரட் ்(3/5) 1,20,000      
ரிஸ்வான் (2/5) 80,000 2,00,000    
    3,00,000   3,00,000
க�� கணக்��தல்: 
க��க்� �ன் உள்ள இலாபம் = 3,00,000 – (50,000+30,000) = �.2,20,000 

க�� =2,20,000 x   =�.20,00010

110

b)

46) a)

b)
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ப ம�ம�ப்�ட�்க் கணக்� வ

�வரம் �. �. �வரம் �.
சரக்��ப்� க/�   20,000 வாகனம் க/� 40,000
கடனாளிகள் க/�   10,000 ப��றா �த�� க/� 5,000
ம�ம�ப்�ட�் இலாபம்:        
  அன்� �தல் க/� (3/5) 9,000      
  சங்கர ்�தல் க/� (2/5) 6,000 15,000   45,000

ப �தல் கணக்� வ

�வரம் அன்� 
�.

சங்கர ்
�.

ராேஜஷ் 
�. �வரம்  அன்� 

�.
சங்கர ்
�.

ராேஜஷ் 
�.

இ�ப்� �/� 5,20,000 3,80,000 1,50,000 இ�ப்� �/ெகா 4,00,000 3,00,000 -
        வங்� க/�  - - 1,50,000
        இலாபநடட் க/� 72,000 48,000 1,50,000
        ெதா�லாளர ்ஈட�்     -

        நி� க/� 
(60,000-10,000) 30,000 20,000 -

        வங்� க/� 
(நற்ெபயர ்பங்�) 9,000 6,0000 -

  5,20,000 3,80,000 1,50,000   5,20,000 3,80,000 1,50,000
          5,20,000 3,80,000 1,50,000
நி�வனத்�ன் நற்ெபயர ்= 75,5000 
நற்ெபயரில் இராேஜ�ன் பங்� = 75,000 x   
இத்ெதாைக அன்� மற்�ம் சங்கர ்அவரக்ள் அவரக்ளின் �யாக ��தம் 3 : 2 இல் ப�ரந்்� ெகாள்ளப்படேவண்�ம் 

ப வங்� கணக்� வ

�வரம் �. �வரம் �.
இ�ப்� �/ெகா 40,000 இ�ப்� �/இ 2,05,000
இராேஜஷ் �தல் க/� 1,50,000    
அன்� �தல் க/� 9,000    
சங்கர ்�தல்  6,000    
  2,05,000   2,05,000

இ�ப்�நிைலக் ��ப்�

ெபா�ப்�கள் �. �. ெசாத்�க்கள் �. �.
�தல் கணக்�கள்:     கணிப்ெபா�   40,000
  அன்�  5,20,000   வாகனம் 1,60,000  
  சங்கர் 3,80,000   �ட�்க: ம�ப்ேபற்றம் 40,000 2,00,000
  ராேஜஷ் 1,50,000 10,50,000 சரக்��ப்� 4,00,000  
கடனீந்தார்   1,20,000 க�க்க: ேதய்மானம் 20,000 3,80,000
ெதா�லாளர ்ஈட�்நி�   10,000 கடனாளிகள் 3,60,000  
(60,000 - 50,000)     க�க்க: ம�ப்� �ைற� 10,000 3,50,000
      வங்�   2,05,000
      ப��றா �த��   5,000
    11,80,000     11,80,000

1

5

(OR)

��ப்ேபட�்ப் ப��

நாள் �வரம்   ேப.ப. 
எண்

பற்� 
�. வர�

  கடட்ம் க/� ப   40,000  
  �த��கள் க/� ப   10,000  
  பற்பல கடனீந்ேதார ்க/� ப   16,000  

 
  ம�ம�ப்�ட�்க் க/� 

(சரக்��ப்�ன் ம�ப்� அ�கரிப்�, ப�� ெபறாம�ள்ள
�த��கள் ப�� ெசய்யப்படட்� மற்�ம்பற்பல கடனீந்ேதார்

ேபாகெக��ய�)
      66,000

  ம�ம�ப்�ட�் க/� ப   26,000  
    இயந்�ரம் க/�       14,000

    அைறகலன் க/� 
(இயந்�ரம் மற்�ம் அைறகலனின் மாத்�ப்� �ைறப்ப�)        12,000

  ம�ம�ப்ட�்� க/� ப   40,000  
    �� �தல் க/� (5/8)       25,000

    �வா �தல் க/� (3/8) 
(ம�ம�ப்�ட�் இலாபம் �தல் கணக்�ற்� மாற்றப்படட்�)       15,000

ப ம�ப�ப்�ட�்க் கணக்� வ

�வரம் �. �. �வரம் �.
இயந்�ரம் க/�   14,000 கடட்டம் க/� 40,000
அைறகலன்    12,000 �த��கள் க/�  10,000
ம�ம�ப்�ட�் இலாபம்:     பற்பல கடனீந்ேதார ்க/� 16,000
  �� �தல் க/� 
 (40,000 x 5/8) 25,000      

   �வா �தல் க/� 
  (40,000 x 3/8) 15,000      

    40,000    
    66,000   66,000

47) a)

b)
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��ப்ேபட�்ப் ப��

நாள் �வரம்    ேப.ப.எ பற்�  
�.

வர� 
�.

2019
மாரச்்
1

ம�ம�ப்�ட�்  க/� ப    13,000  

           இயந்�ரம் க/�       10,000
           அ�வலக சாதனங்கள் க/�       2,000
           வாரா ஐயக்கடன் ஒ�க்� க/�       1,000

  (இயந்�ரம், அ�வலக சாதனம் �� ேதய்மானம் நீக்�ய�
மற்�ம் வாரா ஐயக்கடன் ஒ�க்� உ�வாக்�ய�)        

" �த��கள் க/� ப   25,000  
        ம�ம�ப்�ட�் க/�       25,000
  (ப�� ெபறா �த��கள் ப�� ெசய்யப்படட்�)        

" ம�ம�ப்�ட�் க/�  ப   12,000  
         ஜான் �தல் க/�       4,000
          ேஜம்ஸ் �தல் க/�       4,000
          இராஜா �தல் க/�       4,000

  (ம�ம�ப்�� �தான இலாபம் �தல் கணக்�ற்�
மாற்றப்படட்�)        

ப ம�ம�ப்�ட�்க் கணக்� வ

�வரம் �. �. �வரம்  �. �.
இயந்�ரம் க/�   10,000 �த��கள் க/�   25,000
அ�வலக சாதனம் க/�   2,000      
வாரா ஐயக்கடன் ஒ�க்� க/�    1,000      
ம�ம�ப்�ட�் இலாபம்:          
      ஜான் �தல் க/� (1/3) 4,000        
      ேஜம்ஸ் �தல் க/� (1/3) 4,000        
      இராஜா �தல் க/� (1/3) 4,000 12,000      
    25,000     25,000
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