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    = tpj;aghujp nkl;hpf; Nky;epiyg;gs;sp 
    rf;fuhk;ghisak;> mfuk; (po)> vyr;rpg;ghisak; 

  jpUr;nrq;NfhL(Tk) ehkf;fy;(Dt) 637202. 
Cell : 99655-31727, 99655-35967 

                   ,uz;lhk; ,ilg;gUtj;Nju;T-2019 
            TENTATIVE ANSWER KEY 

tFg;G: XII             ehs; : 06.11.2019 
ghlk; : fzf;Fg;gjptpay;                      kjpg;ngz;fs; : 50    
S.No Answer Key Mark 

                                                                            gpupT - m 10 x 1 

= 10 
1.  <) fhg;G Kjy;  1 
2.  M) Kjypdf;fhg;G fzf;fpw;F 1 
3.  ,) gq;FKjy; fzf;F 1 
4.  M) A-iv, B- iii, C-ii, D- i 1 
5.  m) &.700 1 
6.  M) xU Fwpg;gpl;l ehSf;Fupa 1 
7.  m) gzk; rhuh jfty;fs; 1 
8.  M) eilKiw Kjy; 1 
9.  m) +20% 1 
10.  ,) 25 1 

                   gpupT - M 4x 2 = 8                                                   
11.  ங்குதாபர் ஒருயர் ஒதுக்கீட்டுப் ணத்தத அல்து அதமப்பு ணத்ததயனா செலுத்த 

தயறிால் அயருதைன ங்குகள் ஒறுப்பிமப்பு செய்னப்டும். 
 

 
2 

12.  நிதிநித அறிக்தக குப்ாய்வின் கருவிகதப் ட்டினலிைவும். 

  ஒப்பீட்ை அறிக்தக  

  சாது அவு அறிக்தக 

  யாக்குப் குப்ாய்வு 

  நிதி ஓட்ைப் குப்ாய்வு 

  சபாக்க ஓட்ைப் குப்ாய்வு 

 
2 
 
 
 
 
 

13.  பங்குகளள 10% முளைமத்தில் வெளிடும் பபோது 
ாள் 

 

வியபம் 

 

ய.

. 

எ

ண் 

 

ற்று 

 

யபவு 

 

 அதகன் க/கு  

     சுகுணா நிறுயக் க/கு  

(அதகன் யாங்கினது) 

 4,40,000 

 

 

 

4,40,000 

 சுகுணா நிறுயக் க/கு  

     ங்கு முதல் க/கு             (40,000 x 10) 

     த்திப முதநக் க/கு      ( 40,000 x 1)   

(ங்சகான்று 10 வீதம் 40,000 ங்குகள் 10% 

முதநத்தில் சயளியிைப்ட்ைது) 

 

 4,40,000 

 

 

4,00,000 

40,000 
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14.  

 

 
 
2 

15.  

 

 
 
2 

                   gpupT - , 4 x 3 = 

12                                                         
16.      

முன்னுரிதநப் ங்குகள் யர்தநப் ங்குகள் 

நிறுநத்தின் யாழ்ாள் முழுயதும் ஒரு குறிப்பிட்ை 

ெதவீதம் ங்காதானம் சறும் முன்ரிதந 

யர்தநப் ங்குகளுக்கா 

ங்காதானம் விகிதம் நிதனாக 

இருப்தில்த. 

இரு முன்னுரிதநகத சற்றுள் ங்குகள் 

முன்னுரிதநப் ங்குகள் ஆகும். 

* நிறுநத்தின் யாழ்ாள் முழுயதும் ஒரு குறிப்பிட்ை 

ெதவிகிதம் ங்காதானம் சறும் முன்னுரிதந. 

* நிறுநக் கதப்பின் யாது முதத திரும்ப் சறும் 

முன்னுரிதம் 

இவ்யதக ங்குகள் எவ்விதநா 

முன்னுரிதநதனயும் 

சற்றிருக்கவில்த. 

நிறுநக் கதப்பின் யாது முதத திரும் சறும் 

முன்னுரிதந உண்டு. 

நிறுநக் கதப்பின் யாதும் 

முன்னுரிதந ங்குதாபர்களுக்கு 

முதத திரும் சற் பியக 

யர்தந ங்குதாபர்களுக்க 

செலுத்தப்டும். 

                           

 
 
 
 
3 

17.  நிதிநித அறிக்தகயின் குதாடுகள் ஏயதனும் மூன்றித விக்கவும். 
 

 ணம் ொபா தகயல்கள் புக்கணிப்பு வித நித நாற்ங்கள் புக்கணிப்பு  

    யான் நிதி அறிக்தககளில் காணப்டும் எல்ா குதாடுகளும் நிதி நித  

    அறிக்தக  குப்ாய்விலும் காணப்டுகின். 
 

 நிதிநித அறிக்தக குப்ாய்வு என்து ஒரு யழித்தாய. தவிப இதுயய முடியல். 

 அதாயது இது யநாண்தந நற்றும் பி ங்குதாபர்களுக்கா ஒரு கருவியன 

 ஆகும்.  முடிவுகத உய்த்துணர்தல் என்து அக நற்றும் புக் காபணிகளுக்கா 

 முக்கினத்துயத்துைன் நிதிநித குப்ாய்யார்கால் நட்டுயந செய்னப்டும். 

 

 நிதிநித அறிக்தக செய்யதற்கு நிபுணத்துய அறிவு யததயனாதாகும். 
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18.     
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19.  
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20.   
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                             gFjp - < 4 x 5 

=20    
21.  

(m) 
 

ாள் 

 

வியபம் 

 

ய.. 

எண் 

 

ற்று 

 

யபவு 

 

 யங்கி க/கு                                     

(50,000 ×2)     

     ங்கு விண்ணப்க் க/கு 

(விண்ணப்த் சதாதக சற்து) 

 1,00,000 

 

 

1,00,000 

 

 ங்கு விண்ணப்க் க/கு                   

(50,000 ×2)     

     ங்கு முதல் க/கு                                     

(ங்கு விண்ணப்த் சதாதகதன ங்கு 

முதல் கணக்கிற்கு நாற்றினது) 

      1,00,000  

1,00,000 

 ங்கு ஒதுக்கீட்டுக் க/கு         (50,000 

×4)      

     ங்கு முதல் க/கு 

 (ங்கு ஒதுக்கீட்டு சதாதக ச 

யயண்டினது)  

 2,00,000  

2,00,000 

 யங்கி க/கு                            

(50,000 ×4)     

     ங்கு ஒதுக்கீட்டுக் க/கு  

(ஒதுக்கீட்டுத் சதாதக சற்து) 

 2,00,000  

2,00,000 

 ங்கு முதல் அதமப்பு க/கு        

(50,000 ×2)     

     ங்கு முதல் க/கு  

(ங்கு முதல் அதமப்புத் சதாதக ச 

யயண்டினது) 

 1,00,000  

1,00,000 

 யங்கி க/கு                               

(50,000 ×2)     

     ங்கு முதல் அதமப்பு க/கு 

 (ங்கு முதல் அதமப்புத் சதாதக 

சற்து) 

 1,00,000  

1,00,000 

 ங்கு இபண்ைாயது அதமப்பு க/கு          

(50,000 ×2)     

     ங்கு முதல் க/கு 

 (ங்கு மீதா இபண்ைாம் அதமப்புத் 

சதாதக ச யயண்டினது) 

 1,00,000 

 

 

1,00,000 

 யங்கி க/கு                         (50,000 

×2)     

 1,00,000  

1,00,000 
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     ங்கு இபண்ைாயது அதமப்பு க/கு 
 

(M) ெம்த் நிறுநத்தின் ஏடுகளில் குறிப்யட்டுப்திவுகள் 

ாள் 

 

வியபம்  

 

ய.

. 

எ

ண் 

 

ற்று 

 

யபவு  

 

 யங்கி க/கு          (24,000 x 3)  

     ங்கு விண்ணப்க் க/கு 

( விண்ணப்த் சதாதக சற்து) 

 72,000 

 

 

72,000 

 

 ங்கு விண்ணப்க் க/கு         (24,000 x 3)  

ங்கு முதல் க/கு 

(விண்ணப்த் சதாதக ங்கு முதல் 

கணக்கிற்கு நாற்ப்ட்ைது) 

 72,000 

 

 

72,000 

 

 ங்கு ஒதுக்கீட்டு க/கு             (24,000 x 4)  

     ங்கு முதல் க/கு  

(ஒதுக்கீட்டுத் சதாதக ச யயண்டினது) 

 96,000 

 

 

96,000 

 யங்கி க/கு                           (24,000 x 4)  

    ங்கு ஒதுக்கீட்டுக் க/கு  

(ஒதுக்கீட்டுத் சதாதக சற்து) 

 96,000  

96,000 

 ங்கு முதல் நற்றும் இறுதி அதமப்பு க/கு   

(24,000 x 3)   

ங்கு முதல் க/கு  

(அதமப்புத் சதாதக ச யயண்டினது) 

 72,000 

 

 

72,000 

 

 யங்கி க/கு                           (24,000 x 3)  

     ங்கு முதல் இறுதி அதமப்பு க/கு  

 (அதமப்புத் சதாதக சற்து) 

 72,000 

 

 

72,000 
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22.  
(m) 
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(M)  
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23.  
(m) 

 

தீர்வு –    அருண் யதபனறு நிறுநத்தின் 

2015-16, 2016-17 நாபச் 31ம் ாயாடு முடியதையும் ஆண்டுக்குரின  

யருநா அறிக்தக 

 

 

வியபம் 

 

 

2015 - 16 

 

 

 

2016 - 17 

 

சதாதகயின் 

கூடுதல் கூடுதல் 

(+) அல்து 

குதவு (-) 

ெதவீதத்தின் 

கூடுதல் (+) 

அல்து குதவு 

(-) 

 

` ` `  

விற்தமூம் சற் யருயாய் 

கூட்டுக - இதப யருநாங்கள் 

 

சநாத்த யருநாம் 

கழிக்க - செவுகள் 

 

யரிக்கு முன்ர் உள் இாம் 

50,000 

10,000 

60,000 

30,000 

+      10,000 

+     20,000 

 

+   20 

+ 200 

 

60,000 

40,000 
 

90,000 

50,000 
 

+     30,000 

+      10,000 
 

+   50  

+   25 
 

20,000 

 
 

40,000 +     20,000 

 

+  100 
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(M)  

தரீ்வு –     முத்து நிறுநத்தின் 

2017 நார்ச் 31, 2018 நார்ச் 31ம் ாதன ஒப்பீட்டு இருப்புநிதக்குறிப்பு 

 

 

வியபம் 

 

 

2017 - 18 

 

 

 

2018 - 19 

 

சதாதகயின் 

கூடுதல் கூடுதல் 

(+) அல்து 

குதவு (-) 

ெதவீதத்தி

ன் கூடுதல் 

(+) அல்து 

குதவு (-) 

 

` ` `  

I. ங்கு மூதம் நற்றும் சாறுப்புகள் 

    ங்குதாபர் நிதி 

    நீண்ை காப் சாறுப்புகள் 

    ைப்புப் சாறுப்புகள் 

    சநாத்தம் 

II. சொத்துக்கள் 

    நீண்ை காச் சொத்துக்கள் 

    ைப்புச் சொத்துக்கள் 

    

    சநாத்தம் 

 

 

4,00,000 

1,50,000 

75,000 

 

 

4,40,000 

1,65,000 

82,500 

 

 

+     40,000 

+      15,000 

+       7,500 

 

 

   +  10 

+  10 

+  10 

6,25,000 6,87,500 +     62,500 +  10  

 

5,00,000 

1,25,000 

 

6,00,000 

87,500 

 

 

+      1,00,000 

- 37,500 

 

+ 20 

- 30 

 

6,25,000 6,87,500 +     62,500 

 

+ 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
5 

24.  
(m) 

 
 

ரோதோ ெளரயறு நிறுமத்தின் 

2015-16, 2016-17 மோர்ச் 31ம் நோபளோடு முடிெளையும் ஆண்டுக்குரிய  

வபோதுஅளவு ெருமோை அறிக்ளக 

 

வியபம் 

 

சதாதக 

விற்த மூம் 

சற் யருயாயில் 

ெதவீதம்  

` 

விற்தமூம் சற் யருயாய் 

கூட்டுக - இதப யருநாங்கள் 

 

சநாத்த யருநாம் 

கழிக்க - செவுகள் 

 

யரிக்கு முன்ர் உள் இாம் 

4,50,000 

67,500 

 

100 

15 

3,82,500 

1,35,000 

115 

30 

2,47,500 

 

85 
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(M) மீைோ ெளரயறு நிறுமத்தின் 

2018 மோர்ச் 31ம் நோளுக்குரிய வபோதுஅளவு இருப்புநிளலக்குறிப்பு 

 

 

வியபம் 

 

 

2018  

சதாதக 

 

சநாத்த 

சொத்துகளில் 

ெதவீதம் 

`  

I. ங்கு மூதம் நற்றும் சாறுப்புகள் 

    ங்குதாபர் நிதி 

    நீண்ை காப் சாறுப்புகள் 

    ைப்புப் சாறுப்புகள் 

    சநாத்தம் 

II. சொத்துக்கள் 

    நீண்ை காச் சொத்துக்கள் 

    ைப்புச் சொத்துக்கள் 

    

    சநாத்தம் 

 

 

2,00,000 

1,60,000 

40,000 

 

 

50 

40 

10 

4,00,000 100 

 

3,00,000 

1,00,000 

 

 

75 

25 

   4,00,000 100 
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