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ற்மிழ் நாதிரி விாத்தாள் – 1 

ாடம்   – கணக்குப்திவினல்              யகுப்பு        - 12 

காம்  - 3 நணி பம்                         நதிப்ண் - 90 

குதி – அ 

I. சரினா விடனத் தர்ந்தடுத்து ழுதுக.             20x1=20 

1.    ாறுப்புகக் காட்டிலும் மிகுதினாக உள் சாத்துகள் 

      அ) ட்டம்                 ஆ) பாக்கம்               இ) முதல்                ஈ) இாம்  

2.   கீழ்க்கண்ட சலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டு தாடர்ா ந்த வியபம் நாத்தக்  கடனீந்தார் 

 கணக்கிற்கு நாற்ப்டுகிது?  

      அ) சலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டின் தாடக்க இருப்பு  

       ஆ) சலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டின் இறுதி இருப்பு  

      இ) அவ்யாண்டில் ற்கப்ட்ட சலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டு       

     ஈ) சலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டுக்கு பாக்கம் சலுத்தினது       

3. றுதல்கள் நற்றும் சலுத்தல்கள் கணக்கில் திவு சய்னப்டும் றுதல்கள் நற்றும் 

 சலுத்தல்கள் 

 அ). யருயாயித் தன்ந நட்டும் உடனது. ஆ). முதலித் தன்ந நட்டும் உடனது 

 இ). யருயாயிம் நற்றும்  முதலித் தன்ந உடனது 

 ஈ). நற்கண்ட துவுமில் 

4. உயில்காட எரு  

 அ). யருயாயிச் சவு     ஆ).முதலிச் சவு 

 இ). யருயாயி யபவு     ஈ). முதலி யபவு 

5. கூட்டாளிகளுக்கிடன கூட்டாண்ந எப்ந்தம் இல்ாத ாது முதல் மீது யட்டி 

 (அ) யமங்கப்டுயதில்    (ஆ) யங்கி வீதத்தில் யமங்கப்டும் 

 (இ) ஆண்டுக்கு 5 % யமங்கப்டும்   (ஈ) ஆண்டுக்கு 6% யமங்கப்டும் 

6. பின்யருயயற்றில் து சரினற் இண? 

 (அ) டுப்புகள் மீது யட்டி - முதல் கணக்கில் ற்று  யக்கப்ட யண்டும் 

 (ஆ) முதல் மீது யட்டி - முதல் கணக்கில் யபவு யக்கப்ட யண்டும் 

 (இ)கடன்மீது யட்டி - முதல் கணக்கில் ற்று யக்கப்ட யண்டும் 

 (ஈ) இாப் கிர்வு - முதல் கணக்கில்  யபவு யக்கப்ட யண்டும் 

7.  உனர் இாம் பின்யரும் இபண்டிற்கும் இடனனா யறுாடாகும் 

 (அ) னன்டுத்தப்ட்டமுதல் நற்றும் சபாசரி இாம்  

 (ஆ) சாத்துகள் நற்றும் ாறுப்புகள்  (இ) சபாசரி இாம் நற்றும் சாதாபண இாம்  

 (ஈ) டப்பு ஆண்டின் இாம் நற்றும் சபாசரி இாம் 

8.  கீழ் யருயயற்றில் து சரினாது? 

 (அ) உனர் இாம் = நாத்தஇாம் / ஆண்டுகளின்ண்ணிக்க 

 (ஆ) உனர் இாம் = கூட்டு இாம் / ஆண்டுகளின்ண்ணிக்க 

 (இ) உனர் இாம் = சபாசரி இாம் – சாதாபண இாம் 

 (ஈ) உனர் இாம் = சபாசரி இாம் x காள்முதல் ஆண்டுகள் 

9.   நறுநதிபீட்டுக் கணக்கு எரு 

 (அ) சாத்து க/கு       (ஆ) னபவு க/கு 

 (இ) ஆள்சார்க/கு       (ஈ) ஆள்சாபாக/கு 

11.  நறுநதிப்பீட்டின் ாது, ாறுப்புகளின் அதிகரிப்பு தருயது  

  (அ) ஆதானம்       (ஆ) ட்டம்  
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  (இ) இாம்       (ஈ) நற்கண்ட துவுமில் 

10.   ேம்ஸ் நற்றும் கநல் இா ட்டங்க 5:3 ன் விகிதத்தில் கிர்ந்து காள்கின்ர். 

 அயர்கள் சுனில் ன்யப 1/5 இாங்கிற்கு கூட்டாளினாக சர்த்துக் காண்டர். 

 தினாக விகிதத்த கணக்கிடவும். 

 (அ) 1:3    (ஆ) 3:1   (இ) 5:3   (ஈ) 3:5 

12.  X, Y நற்றும் Z ன் கூட்டாளிகள் இா ட்டங்க சநநாகப் கிர்ந்து யந்தர். 2019, ப்பல் 

 1 அன்று X இந்து விட்டார். 2018 இல் இாம் ` 36,000 ன் அடிப்டயில் 2019 ஆம்           

 ஆண்டுக்குரின இாத்தில் X ன் ங்கிக் கண்டறினவும். 

  (அ) ` 1,000    (ஆ) ` 3,000    (இ) ` 12,000   (ஈ) ` 36,000 

13.   முகநதிப் விட அதிகநாக ற் தாக யபவு யக்கப்டும் கணக்கு  

  (அ) த்திப முநக் கணக்கு     (ஆ) அமப்பு முன்ணக் கணக்கு  

  (இ) ங்குமுதல் கணக்கு      (ஈ) ங்கு எறுப்பிமப்புக் கணக்கு  

14.  சரினா குறியீட்டப் னன்டுத்தி ாருத்தநா இணன தர்ந்தடுக்கவும்  

  (A) குஎப்ம் - (i) முன்கூட்டிச் சலுத்தின அமப்பு ணம்  

  (B) மிகஎப்ம் - (ii) யளியிட்ட ங்குகவிட அதிகநாக எப்ப்ட்டது  

  (C) அமப்பு நிலுய- (iii) யளியிட்ட ங்குகவிட குயாக எப்ப்ட்டது  

 (D) அமப்பு முன்ணம் - (iv) சலுத்தப்ாத அமப்பு ணம் 

 A B C D 

அ (i) (ii) (iii) (iv) 

ஆ (iv) (iii) (ii) (i) 

இ (iii) (ii) (iv) (i) 

ஈ (iii) (iv) (i) (ii) 

15. இருப்புநிக் குறிப்பு, யணிக நிறுயத்தின் நிதிநி ற்றின தகயல்க யமங்குகிது.  

  (அ) எரு காக்கட்டத்திற்கு நா    (ஆ) எரு குறிப்பிட்ட  ாளுக்குரின  

  (இ) எரு குறிப்பிட்ட காத்திற்கா     (ஈ) குறிப்பிட்ட கணக்காண்டிற்குரின 

16.  எரு யணிகத்தின் முதாம் ஆண்டுச்சவுகள் ` 80,000. இபண்டாம் ஆண்டில் சவுகள்  

  ` 88,000 ஆக அதிகரித்திருந்தது. இபண்டாம் ஆண்டின் ாக்கு விகிதம் ன்?  

  (அ) 10 %   (ஆ) 110 %    (இ) 90 %    (ஈ) 11% 

17. டப்பு விகிதம் காட்டுயது 

 (அ) குறுகின காக் கடன் தீர்க்கும் தின்   (ஆ) நாண்ந தின் 

 (இ) இாம் ஈட்டும் தின்     (ஈ) நீண்டகாக் கடன் தீர்க்கும் தின் 

18. விற் மூம் ற் யருயாய்க்கா அடக்கவி ` 3,00,000 ; அவ்யாண்டின் தாடக்கச் 

      சபக்கிருப்பு ` 60,000; அவ்யாண்டின் இறுதிச் சபக்கிருப்பு ` 40,000 னில் சபக்கிருப்பு சுமற்சி 

 விகிதம் 

 (அ) 2 நடங்கு  (ஆ) 3 நடங்கு (இ) 6 நடங்கு  (ஈ) 8 நடங்கு 

19.  குழுக்கள், படுகள் நற்றும் சான்ாயண யகக TallY-யின் ந்த துணப் ட்டினல் 

 காண்பிக்கும்?  

  (அ) சபக்கிருப்பு சான்ாயணங்கள்     (ஆ) கணக்கினல் சான்ாயணங்கள் 

  (இ) நிறுய தகயல்       (ஈ) கணக்கு தகயல் 

20.  அலுயகப் னன்ாட்டிற்காக `25,000 யங்கியில் இருந்து டுக்கப்ட்டது. ந்த யக 

 சான்ாயணத்தில் இந்த டயடிக்க தினப்டும்?  

  (அ) திர்திவு சான்ாயணம்     (ஆ) றுதல்கள் சான்ாயணம்  

  (இ) சலுத்தல்கள் சான்ாயணம்     (ஈ) விற் சான்ாயணம் 
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அடுத்த ெருட டடப்புகள் 2023 – 24 

ெகுப்பு ாடம் ெழி விடை 

11 
ெணிகவினல் & 

கணக்குப்திவினல் 

தமிழ் Soon 

ஆங்கிைம் Soon 

12 
ெணிகவினல் & 

கணக்குப்திவினல் 

தமிழ் Soon 

ஆங்கிைம் Soon 

11 & 12 
கணக்குப்திவினல்   விா 

ெங்கி 

தமிழ் 

ஆங்கிைம் 
Soon 

வதாடர்புக்கு 

ற்றமிழ் திப்கம் 

சேைம் – 636010 

9488270034 – 8667445461 

To Follow us on Social Medias 

You tube – G.P.Teach                    

Web Site – tamilkalvii.blogspot     

        ெணிகவினல் டகசனடு 

        விடை ரூ. 60 நட்டுசந 
12 

             ெணிகவினல் &        

 கணக்குப்திவினல் டகசனடு 

             விடை ரூ. 65 நட்டுசந 
11 

நற்றமிழ் பதிப்பகம் 
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குதி – ஆ                                                 7x2=14 

II.  தனும் 7 விாக்களுக்கு விடனளி. விா ண் 30 கட்டான விா   

21. முழுந ாத தியடுகள் ன்ால் ன்? 

22. இா ாக்கற் அநப்பின் ாருள் தபவும்.  

23. கூட்டாண்ந யபவிக்கணம் தபவும்.  

24. ற்னர் ன்ால் ன்? 

25. மிக எப்ம் ன்ால் ன்? 

26.    கீழ்க்காணும் வியபங்களிலிருந்து இாம் அல்து ட்டம் கண்டறினவும்.  

வியபம் ` 

ஆண்டின் தாடக்க முதல் (ப்பல் 1, 2018) 

ஆண்டின் இறுதி முதல் (நார்ச் 31, 2019) 

அவ்யாண்டில் காண்டு யந்த கூடுதல் முதல் 

அவ்யாண்டில் டுப்புகள் 

5,00,000 

8,50,000 

1,20,000 

70,000 

27. பின்யரும் வியபங்கள் தூத்துக்குடி இம் முன்ாடிகள் சங்கத்தின் இறுதிக் கணக்குகளில் 

 வ்யாறு தான்றும் க் காட்டவும். 

 சங்கத்தில் 100 உறுப்பிர்கள் உள்ர். எவ்யாருயரும் ` 25 ஆண்டுச் சந்தாயாக 

 சலுத்துகின்ர்.  ஆண்டிறுதியில் 10 உறுப்பிர்கள் சந்தா சலுத்தாநல் இருந்தர். 

 ஆால் ான்கு உறுப்பிர்கள் அடுத்த ஆண்டிற்கா சந்தா தாகன முன்கூட்டிச் 

 சலுத்தி இருந்தர். 

28. நணி ன் கூட்டாளி 2018, சப்டம்ர் 1 அன்று ` 30,000 டுத்துக் காண்டார். டுப்புகள் மீது 

 யட்டி ஆண்டுக்கு 6%  கணக்கிடப்ட யண்டும். 2018, டிசம்ர் 31 அன்று டுப்புகள் மீது 

 யட்டி கணக்கிட்டு நாறுடும் முதல் முயில் அதற்குரின குறிப்ட்டு திவுகத் தபவும். 

29.  கா, நாா நற்றும் நீா ன் கூட்டாளிகள் தங்கள் இாங்க 2:2:1 ன் விகிதத்தில் 

 கிர்ந்து யந்தர். கனல் ன்யர் கூட்டாண்நன விட்டு விகுகிார். நாா நற்றும் 

 நீாவுக்கும் இடன உள் புதின இாப் கிர்வு விகிதம் 3:2. ஆதான விகிதத்தக் 

 கணக்கிடவும். 

30.  அகநது யபனறு நிறுநம் ` 10 நதிப்புள் 50,000 ங்குக யளியிட்டது. அத்துத் 

 தாகயும் விண்ணப்த்துடன் சலுத்துநாறு காபப்ட்டது. குறிப்ட்டுப் திவித் 

 தபவும். 

  குதி – இ                                                           7x3=21 

III. தனும் 7 விாக்களுக்கு விடனளி.  விா ண் 40 கட்டான விா  

31. நினறிக்க நற்றும் இருப்புநிக்குறிப்பு இடன உள்  யறுாடுகத் தபவும் – 

32. TALLY ERP 9 – ல் முன் யபனறுக்கப்ட்ட படுகள் னாய ? 

33. கூட்டாளி சர்ப்பின் ாது நற்காள் யண்டின சரிகட்டுதல் கள் னாய?  

34.    2019, நார்ச் 31 அன்று தாநஸ் ன்யரின் டுகளிலிருந்து ப்ட்ட இருப்புகள் பின்யருநாறு: 

வியபம் ` வியபம் ` 

ற் கடனீந்தார் 

அகன் 

நிம் நற்றும் கட்டடம் 

ற் கடாளிகள் 

6,00,000 

80,000 

3,00,000 

3,20,000 

சலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

கபாக்கம் 

றுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

சபக்கிருப்பு 

1,20,000 

20,000 

60,000 

2,20,000 

       2019, நார்ச் 31 ஆம் ான நி அறிக்க தனாரிக்கவும் நற்றும் அந் ான முதல்     

       கண்டறினவும். 

www.Padasalai.Net                                                           www.TrbTnpsc.com

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

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/
https://www.padasalai.net/


ற்றமிழ் திப்கம் 

Prepared by G.Prakash. M.Com.M.Phil.B.Ed.D.Ted., 9488270034 

35. காபக்குடி வினாட்டு நன்த்தின் 2019, நார்ச் 31 ஆம் ாாடு முடியடயும் 

 ஆண்டுக்குரின இறுதிக் கணக்குகளில் பின்யருய வ்யாறு தான்றும் க் காட்டவும்.  

வியபம் ` 

2018, ப்பல் 1 அன்று தாடர் வினாட்டுப் ாட்டி நிதி  

2018, ப்பல் 1 அன்று தாடர் வினாட்டுப்ாட்டி நிதி முதலீடு  

தாடர் வினாட்டுப் ாட்டி நிதி முதலீடு மீதா யட்டி ற்து 

தாடர் வினாட்டுப் ாட்டி நிதிக்கா ன்காட 

தாடர் வினாட்டுப் ாட்டிச் சவுகள்  

 

 

 

 

 

90,000 

90,000 

  9,000 

 10,000 

60,000 

36.  காந்தி ன்யர் எரு கூட்டாண்ந நிறுயத்தின் கூட்டாளி. அயர் யமக்கநாக எவ்யாரு 

 நாதமும் `2,500 டுத்துக் காள்கிார். டுப்புகள் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 4% கணக்கிடப்ட 

 யண்டும்.  டுப்புகள் மீது யட்டி சபாசரி கா முனப் னன்டுத்தி கீழ்க்கண்ட 

 சூழ்நிகளில் கணக்கிடவும். அயர்  

 (i) எவ்யாரு நாதத் தாடக்கத்தில் டுத்திருந்தால் 

 (ii) எவ்யாரு நாத இடயில் டுத்திருந்தால்     (iii) எவ்யாரு நாத இறுதியில் டுத்திருந்தால்  

37.  கடந்த 4 ஆண்டுகள் சபாசரி இாத்தில் 3 ஆண்டுகள் காள்முதல் ன் அடிப்டயில் 

 கூட்டு சபாசரி இாத்தி னன்டுத்தி, ற்னரின் நதிப்க் கணக்கிடவும். 

ஆண்டு தாக நிகள் 

2015 10,000 1 

2016 12,000 2 

2017 16,000 3 

2018 18,000 4 

38.   தீக், சந்தில் நற்றும் சந்தாஷ் ஆகின கூட்டாளிகள் இா ட்டங்க சநநாகப் கிர்ந்து 

 காள்கின்ர். அயர்கள் ேபால்டு ன்யப 1/3 இாப் ங்கிற்கு கூட்டாளினாக சர்த்துக் 

 காண்டர். நிறுயத்தின் ற்னர்` 45,000  நதிப்பிடப்ட்டு அதற்கா தன்னுடன  

 ங்கி ேபால்டு பாக்கநாக காண்டு யந்தார். மன கூட்டாளிகள் தங்களின் 

 ற்னருக்கா நதிப்பில் ாதித்தாகயி டுத்துக்காண்டர். நாறுடும் முதல் 

 முனப் பின்ற்றுயதாகக் காண்டு ற்னப சரிக்கட்டுயதற்கா குறிப்ட்டுப் 

 திவுகத் தபவும். 

39.  அருள் நிறுநத்தின் தகயல்களிலிருந்து எப்பீட்டு யருநா அறிக்கனத் தனாரிக்கவும். 

வியபம் 
2015 – 16 

` 

2016 -17 

` 

விற் மூம் ற் யருயாய் 

இதப யருநாம் 

சவுகள் 

50,000 

10,000 

40,000 

60,000 

30,000 

50,000 

40. கீழ்க்கண்ட தகயல்களிலிருந்து டப்பு விகிதத்தக் கணக்கிடவும் : 

வியபம் ` வியபம் ` 

குறுகின கா முதலீடுகள் 

சபக்கிருப்பு 

யணிகத்தின் கடாளிகள் 

றுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டுகள் 

பாக்கம் நற்றும் பாக்கத்திற்குச் 

சநநாயகள் 

40,000 

2,00,000 

1,20,000 

80,000 

 

10,000 

நிச் சாத்துக்கள் 

யணிகத்தின் கடனீந்தார் 

சலுத்துதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

காடுட யண்டின சவுகள் 

நீண்டகா ாறுப்புகள் 

5,00,000 

80,000 

50,000 

20,000 

3,00,000 

    

குதி – ஈ 
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IV. அத்து விாக்களுக்கும் விடனளி.       7x5=35 

41 அ.  இபாேு முனா கணக்கடுகப் பின்ற்றுயதில். அயருடன தியடுகளிலிருந்து   

       ப்ட்ட தகயல்கள் பின்யருநாறு: 

வியபம் 
1.1.2018 

` 

31.12.2018 

` 

கபாக்கம் 

சபக்கிருப்பு 

கடாளிகள் 

ற் கடனீந்தார் 

யங்கிக் கடன் 

சலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

ாறி நற்றும் இனந்திபம் 

80,000 

1,80,000 

90,000 

1,30,000 

60,000 

80,000 

1,70,000 

90,000 

1,40,000 

2,00,000 

1,95,000 

60,000 

45,000 

1,70,000 

       அவ்யாண்டில் அயர் காண்டு யந்த கூடுதல் முதல் ` 50,000 நற்றும் அயர் வினாாபத்திலிருந்து  

       தன்னுடன சாந்த னனுக்காக நாதந்தாறும் ` 2,500 டுத்துக்காண்டார். நற்கண்ட  

       தகயல்களிலிருந்து இா ட்ட அறிக்க தனாரிக்கவும். 

(அல்து) 

41ஆ. கீம காடுக்கப்ட்ட தகயல்களிலிருந்து குறிஞ்சி வினாட்டு நன்த்தின் 2018, டிசம்ர் 31 

 ஆம் ாாடுமுடியடயும் ஆண்டுக்குரின றுதல்கள் நற்றும் சலுத்தல்கள் கணக்கத் 

 தனார் சய்னவும். 

வியபம் ` வியபம் ` 

கபாக்கம் (1.1.2018) 

சம்ம் காடுத்தது 

ஆயுள் உறுப்பிர் கட்டணம் 

ற்து.  

சந்தா ற்து  

யாடக ற்து 

4,000 

3,000 

 

10,000 

15,000 

2,000 

 

 

அச்சுக்கட்டணம் சலுத்தினது 

ாதுகாப்பு ட்டக யாடக ற்து 

தாடர் வினாட்டுப் ாட்டி யபவுகள் 

தாடர் வினாட்டுப் ாட்டிச் 

சவுகள் 

முதலீடுகள் யாங்கினது 

 

 

 

 

2,500 

1,000 

14,000 

 

10,500 

25,000 

  

42 அ. நயிாடுது நநகிழ் நன்த்தின் கீழ்க்காணும் தகயல்களிலிருந்து 2019, நார்ச் 31 ஆம் 

 ாாடு முடியடயும் ஆண்டுக்குரின றுதல்கள் நற்றும் சலுத்தல்கள் கணக்கத் தனார் 

 சய்னவும்.  

 (அல்து) 

42 ஆ. பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து பாமு நற்றும் சாமு அயர்களின் முதல், நி முதல் 

 க்காண்டு அயர்களின் முதல் கணக்குகத் தனாரிக்கவும். 

வியபம் தாக `  வியபம் தாக ` 

தாடக்க பாக்க இருப்பு 

தாடக்க யங்கி இருப்பு 

ன்காடகள் ற்து  

மன உகபணங்கள் விற்து  

சிற்றுண்டிச் சவுகள்  

நன் ஆண்டு விமா யசூல் 

டன்னிஸ் நதா கட்டுநாச்  

அக்காட ாடகக்காட்சி யசூல் 

யாடகச் சலுத்தினது 

15,000 

25,000 

48,000 

26,000 

13,000 

18,000 

7,000 

4,000 

1,000 

காயாளிக்குச் சம்ம் காடுத்தது 

நன் ஆண்டு விமாச் சவுகள் 

எளியூட்டுச் சவுகள் 

ாழுதுாக்குச் சவுகள் 

பில்லினார்ட்ஸ் நச யங்கினது 

அக்காட ாடகக்காட்சி சவுகள்  

முதலீடுகள் விற்து 

இறுதி பாக்க இருப்பு 

12,000 

15,000 

16,500 

13,500 

5,000 

3,000 

12,000 

12,000 
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43 அ.  ஆந்த் நற்றும் ாபானணன் இருயரும் எரு கூட்டாண்ந நிறுயத்தின் கூட்டாளிகள். 

 அயர்கள் தங்கள் இா ட்டங்க 5:3 ன் விகிதத்தில் கிர்ந்து யருகின்ர். 2018, 

 ேயரி 1 அன்று  அயர்களுடன முதல் முன `50,000 நற்றும் `30,000. கூட்டாண்ந 

 எப்ாயணம்  பின்யருயயற்க் குறிப்பிடுகிது: 

 (அ) முதல் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 6% அனுநதிக்க யண்டும்.  

 (ஆ) ஆந்த் நற்றும் ாபானணனுக்கு விதித்த டுப்புகள் மீதா யட்டி முன `1,000 நற்றும் 

       `800 

 (இ) முதல் மீது யட்டி நற்றும் டுப்புகள் மீதா யட்டி கழிப்தற்கு முன் உள் நிறுயத்தின் 

      நிகப இாம் `35,000.  

 கூட்டாளிகளுடன முதல், நாறுடும் முதல் க் காண்டு தயனா குறிப்ட்டுப் 

 திவித்  தபவும் நற்றும் 2018, டிசம்ர் 31 ஆம் ான இாட்டப் கிர்வு கணக்கயும் 

 தனார் சய்னவும். 

(அல்து) 

43 ஆ. இபாேன் நற்றும் சல்யா இருயரும் கூட்டாளிகள். அயர்கள் 3:2 விகிதத்தில் இாம் நற்றும் 

 ட்டங்க கிர்ந்து யந்தர். அயர்கது 31-03-2017 ான்ன இருப்புநிக் குறிப்பு 

 பின்யருநாறு இருந்தது. 

  

 

 

 

 

 

 01.04.2017-இல் பின்யரும் நிந்தகளுடன் கணசன் ன்யர் புதின கூட்டாளினாக 

 சருகிார்.     (i) கணசன் 1/5 இாப் ங்கிற்க ` 10,000 முதல் காண்டு யருகிார். 

 (ii) சபக்கிருப்பு நற்றும் அகன் நதிப்பில் 10% குத்து நதிப்பிடப்டுகிது.  

    கடாளிகள் மீது 5% னக்கடன் எதுக்கு உருயாக்கப்டுகிது. 

 (iii) கட்டடத்தின் மீது 20% நதிப்ற்ம் சய்னப்டுகிது. 

வியபம் பாமு ` சாமு ` 

2018 ப்பல் 1 அன்று முதல். 

2018 ப்பல் 1 அன்று டப்புக் கணக்கு (ய) 

கூடுதல் முதல் காண்டு யந்தது 

2018 -2019 ல் டுப்புகள் 

டுப்புகள் மீது யட்டி 

இாப் ங்கு (2018-2019) 

முதல் மீது யட்டி 

சம்ம் 

கழிவு 

70,000 

25,000 

18,000 

10,000 

500 

35,000 

3,500 

--- 

12,000 

50,000 

15,000 

16,000 

6,000 

300 

25,800 

2,500 

18,000 

----- 

ாறுப்புகள் ` ` சாத்துக்கள் ` 

முதல் க/கு 

பாேன் 

சல்யா 

ாதுக்காப்பு 

ற் கடனீந்தார். 

 

30,000 

16,000 

 

 

46,000 

4,000 

37,500 

கட்டிடம் 

அகன் 

சபக்கிருப்பு 

கடாளிகள் 

.நா.சீ 

யங்கி 

இா ட்ட க/கு 

 

25,000 

1,000 

20,000 

16,000 

3,000 

12,500 

10,000 

 

 87,500 87,500 

www.Padasalai.Net                                                           www.TrbTnpsc.com

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

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/
https://www.padasalai.net/


ற்றமிழ் திப்கம் 

Prepared by G.Prakash. M.Com.M.Phil.B.Ed.D.Ted., 9488270034 

 நறுநதிப்பீட்டுக் கணக்கு புதின கூட்டாளி சர்க்கக்கு பின் உள் கூட்டாளிகளின் முதல் 

 கணக்கு நற்றும் இருப்பு நிக்குறிப்பு தனார் சய்னவும். 

44 அ. எரு கூட்டண்ந நிறுயத்தில் நஞ்சு, சஞ்சு நற்றும் ாயண்னா ன் கூட்டாளிகள் தங்கள் 

 இாம் நற்றும் ட்டங்க 5:3:2 ன் விகிதத்தில் கிர்ந்து யந்தர். 2018, நார்ச் 31 

 ஆம் ான அயர்களுடன இருப்புநிக் குறிப்பு பின்யருநாறு:  

ாறுப்புகள் ` ` சாத்துகள் ` 

முதல் கணக்குகள்: 

நஞ்சு  

சஞ்சு 

ாயண்னா 

கடனீந்தார் 

இா ட்டக் கணக்கு 

 

70,000 

70,000 

70,000 

 

 

 

2,10,000 

40,000 

50,000 

 

 

 

 

கட்டடம் 

அகன் 

சபக்கிருப்பு 

கடாளிகள் 

கபாக்கம் 

 

 

 

 

 

 

 

1,00,000 

80,000 

60,000 

40,000 

20,000 

 

3,00,000 3,00,000 

 பின்யரும் சரிக்கட்டுதல்களுக்கு உட்ட்டு நஞ்சு ன்யர் 31.03.2018 அன்று 

 கூட்டாண்நயிலிருந்து விகிார்.  

 (i) சபக்கிருப்பின் நதிப்பில் `10,000 குக்க யண்டும்.  

 (ii) னக்கடன் எதுக்கு `3,000 உருயாக்க யண்டும்.  

 (iii) கட்டடத்தில் `28,000 நதிப்ற்ம் சய்ன யண்டும்.  

 (iv) நஞ்சுவுக்கு சலுத்த யண்டின இறுதித் தாக இன்னும் சலுத்தப்டவில்.  

 நறுநதிப்பீட்டுக் கணக்கு நற்றும் விகலுக்குப் பின் கூட்டாளிகளின் முதல் கணக்கித் 

 தனார்  சய்னவும்.                           (அல்து) 

44ஆ. சநன் யபனறு நிறுநம் என்று ` 10 வீதம் 50,000 ர்நப் ங்குக யளியிட்டது. 

 விண்ணப்த்தின்மீது ங்கான்று ` 1, எதுக்கீட்டின் மீது ங்கான்றிற்கு ` 5, முதாயது 

 அமப்பின் மீது னங்கான்றிற்கு ` 2, நலும் இபண்டாயது நற்றும் இறுதி அமப்பிற்கு ` 2, 

 சலுத்தப்ட யண்டும். அத்து ங்குகளும் ற்கப்ட்ட. நற்கண்ட 

 டயடிக்ககளுக்கு குறிப்ட்டுப் திவி தபவும். 

45அ. ற்மிழ் நிறுநத்தின் பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து ாதுஅவு நிதிநி அறிக்கனத் 

 தனாரிக்கவும். 

வியபம் 2017, நார்ச் 31 2018, நார்ச் 31 

I. ங்கு மூதம் நற்றும் ாறுப்புகள் 

    ங்குதாபர் நிதி 

    நீண்ட காப் ாறுப்புகள் 

    டப்புப் ாறுப்புகள் 

    நாத்தம் 

II. சாத்துக்கள் 

    நீண்ட காச் சாத்துக்கள் 

    டப்புச் சாத்துக்கள் 

    நாத்தம் 

        

     4,00,000 

1,50,000 

75,000 

 

4,40,000 

1,65,000 

82,500 

6,25,000 6,87,500 

 

5,00,000 

1,25,000 

 

6,00,000 

87,500 

6,25,000 6,87,500 

(அல்து) 

45ஆ.  ேனி, ோகி, நற்றும் ேமுா ன் கூட்டாளிகள் தங்கள் இாங்கள் நற்றும் ட்டங்க 

 முன 3:3:1 ன் விகிதத்தில் கிர்ந்து யந்தர். 2017, டிசம்ர் 31 அன்று ோகி  
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 இந்து விட்டார். அயருக்குச் சலுத்த யண்டின தாக ` 1,40,000  யபவிருப்க் 

 காட்டினது. கீழ்க்கண்ட நிகளில் குறிப்ட்டுப் திவுகத் தபவும்.  

 (i) சலுத்த யண்டின தாக காசா மூம் உடடினாகச் சலுத்தப் ட்டது.  

 (ii) சலுத்த யண்டின தாக உடடினாகச் சலுத்தப்டவில் .  

 (iii) உடடினாக ` 75,000 காசா மூம் சலுத்தப்ட்டது, மீதித்தாக இன்னும்     

      சலுத்தப்ட யண்டி உள்து. 

46அ.  ஸ்ரீதவி நிறுயத்தின் பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து, 3 ஆண்டுகள் சபாசரி இாத்தில் 4 

 ஆண்டுகள் காள்முதல் ன் அடிப்டயில் ற்னரின் நதிப்க் கணக்கிடவும். 

 (அ) டிசம்ர் 31ஆம் ாாடு முடியடயும் ஆண்டுகா 2016, 2017 நற்றும் 2018 – ன் 

 இாங்கள் முன ` 1,75,000, ` 1,50,000, நற்றும் ` 2,00,000  

 (ஆ) 2016 ஆம் ஆண்டின் இாத்தில் திரும்த் திரும் நிகமா யருநாம் ` 45,000 

 சர்ந்துள்து. 

 (இ) 2017ஆம் ஆண்டின் இறுதிச் சபக்கிருப்பு ` 30,000 அதிகநாக நதிப்பிடப்ட்டது. 

(அல்து) 

46ஆ. பின்யரும் வியபங்கள் 2018, டிசம்ர் 31 ஆம் ாாடு முடியடயும் ஆண்டுக்குரின யருயாய் 

 நற்றும் சவிக் கணக்கில் வ்யாறு தான்றும் க் காட்டவும்.  

 2018 ஆம் ஆண்டில் சந்தா ற்து ` 50,000. இதில் 2017 ஆம் ஆண்டிற்குரின சந்தா ` 5,000 

 நற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டிற்குரின சந்தா ` 7,000 உள்டங்கியுள்து. 2018 ஆம் ஆண்டில் 

  யண்டின சந்தா ` 6,000. 2017 ஆம் ஆண்டில் முன்கூட்டிப் ற் 2018 ஆம் 

 ஆண்டிற்குரின சந்தா ` 4,000. 

47அ. அருணா நிறுநத்தின் பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து (i) கணக்குகள் மூம்  

 யண்டினயகளின் சுமற்சி விகிதம் (ii) கணக்குகள் மூம் சலுத்து  யண்டினயகளின் 

 சுமற்சி விகிதம் கணக்கிடவும். 

வியபம் 
2018, நார்ச் 31 

` 

2019, நார்ச் 31 

` 

சபக்கிருப்பு 

கணக்குகள் மூம்  

யண்டினயகள் 

கணக்குகள் மூம் சலுத்த 

யண்டினயகள் 

நிச்சாத்துகள் 

 3,60,000 

 

7,40,000 

 

1,90,000 

6,00,000 

4,40,000 

 

6,60,000 

 

2,30,000 

8,00,000 

 கூடுதல் தகயல்கள்- 

 (i) அவ்யாண்டில் விற்யிலிருந்து ற் யருயாய் ` 35,00,000 

 (ii) அவ்யாண்டில் காள்முதல் ` 21,00,000 

 (iii) விற்யிலிருந்து ற் யருயாய்க்கா அடக்கவி ` 16,00,000.                              

  விற் நற்றும் காள்முத கடன் விற் நற்றும் கடன் காள்முதல் க்  

  காள்வும்.                     (அல்து) 

47 ஆ.  பின்யரும் நிகளில் இனக்க இா விகிதம் கணக்கிடவும். 

 நி 1   ;  விற்யிலிருந்து ற் யருயாய் ` 8,00,000 , இனக்க இாம் ` 2,00,000 

 நி 2 ;  விற்யிலிருந்து ற் யருயாய் ` 20,00,000 , இனக்க அடக்கவி  

       ` 14,00,000. 

நி 3 ;  விற்யிலிருந்து ற் யருயாய் ` 10,00,000, நாத்த இாம்    

       விற்யிலிருந்து ற் யருயாயில் 25%, இனக்கச் சவுகள் ` 1,00,000 
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ற்றமிழ் திப்கம் 

Prepared by G.Prakash. M.Com.M.Phil.B.Ed.D.Ted., 9488270034 

ற்மிழ் நாதிரி விாத்தாள் – 2 

ாடம்   – கணக்குப்திவினல்              யகுப்பு        - 12 

காம்  - 3 நணி பம்                         நதிப்ண் - 90 

குதி – அ 

I. சரினா விடனத் தர்ந்தடுத்து ழுதுக.             20x1=20 

1.   கடாளிகள் தாடக்க இருப்பு: ` 50,000, ற் பாக்கம்: ` 1,50,000, கடன் விற்: ` 

 1,25,000; கடாளிகள் இறுதி இருப்பு: ?  

       அ) ` 50,000            ஆ) ` 2,00,000               இ) ` 25,000            ஈ) ` 1,75,000  

2.   கீழ்க்கண்ட சலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டு தாடர்ா ந்த வியபம் நாத்தக் கடனீந்தார்   

      கணக்கிற்கு நாற்ப்டுகிது?  

      அ) அவ்யாண்டில் ற்கப்ட்ட சலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டு       

       ஆ) சலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டின் இறுதி இருப்பு  

     இ) சலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டுக்கு பாக்கம் சலுத்தினது       

      ஈ) சலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டின் தாடக்க இருப்பு  

3. கூட்டாண்ந எப்ந்தம் இல்ாதாது கூட்டாளிகள் த் தகுதியுடனது 

 (அ) சம்ம்      (ஆ) கழிவு 

 (இ) கடன் மீது யட்டி     (ஈ) முதல் மீது யட்டி 

4. பின்யருயயற்றில் து இாட்டப் கிர்வு கணக்கில் காட்டப்டும்? 

 (அ) அலுயகச் சவுகள்    (ஆ) ணினார் ஊதினம் 

 (இ) கூட்டாளியின் ஊதினம்    (ஈ) யங்கிக்கடன் மீதா யட்டி 

5.  ாருந்தாத என் தர்ந்தடுக்கவும் 

 (அ) நறுநதிப்பீட்டு இாம்     (ஆ) கிர்ந்தளிக்கப்டாத இாம் 

 (இ) புதின கூட்டாளி காண்டு யந்த ற்னர் (ஈ) முதலீட்டு நாறுடும்நிதி 

6.  உனர் இாம் பின்யரும் இபண்டிற்கும் இடனனா யறுாடாகும் 

 (அ) னன்டுத்தப்ட்டமுதல் நற்றும் சபாசரி இாம் (ஆ) சாத்துகள் நற்றும் ாறுப்புகள் 

 (இ) சபாசரி இாம் நற்றும் சாதாபண இாம்  

 (ஈ) டப்பு ஆண்டின் இாம் நற்றும் சபாசரி இாம் 

7.   கூட்டாளி சேர்ப்பின்சாது ற்பனபாது நதிப்பீடு பேய்னப்ட்டு னாருடடன முதல் கணக்கில்  யபவு 

 டயக்கப்ட சயண்டும். 

 (அ) அடத்து கூட்டாளிகள்      (ஆ) டமன கூட்டாளிகள் 

  (இ) புதின கூட்டாளி       (ஈ) தினாகம் பேய்த கூட்டாளிகள் 

8.   கூட்டாளி சர்ப்பு தாடர்ாக பின்யரும் கூற்றுகளில் து உண்நனாதல்? 

 (அ) ாதுயாக கூட்டாளிகளின் பஸ்ப உரிநகள் நாறும் 

 (ஆ) முந்தன ஆண்டுகளின் இாம் நற்றும் ட்டங்கள் மன கூட்டாளிகளுக்கு   

       கிர்ந்தளிக்கப்ட யண்டும் 

 (இ) கூட்டாண்ந நிறுயநாது புதின எப்ந்தத்தின் கீழ் நறு கட்டநக்கப்டும் 

  (ஈ) ற்கய உள் எப்ந்தநாது முடிவுக்கு காண்டு யபப்டாது 

9.  A, B நற்றும் C ன்கூட்டாளிகள் 4:2:3 ன்விகிதத்தில் இா ட்டத்தகிர்ந்து யந்தர். 

 தற்ாது C விகுகிார். A நற்றும் B யின் புதினஇாப் கிர்வு விகிதம்  

  (அ) 4:3    (ஆ) 3:4    (இ) 2:1    (ஈ) 1:2 

10.   நிறுநக் கப்பின்ாது நட்டுந அமக்கப்டக் கூடின ங்கு முதலின் எரு குதி இவ்யாறு 

 அமக்கப்டும்.  

 அ) அங்கீகரிக்கப்ட்ட முதல்      ஆ) அமக்கப்ட்ட முதல்  

 இ) முதலிக் காப்பு       ஈ) காப்பு முதல் 
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ற்றமிழ் திப்கம் 

Prepared by G.Prakash. M.Com.M.Phil.B.Ed.D.Ted., 9488270034 

11.   எறுப்பிமப்புச் சய்த ங்குக நறுயளியீடு சய்த பிகு, ங்கு எறுப்பிமப்புக் கணக்கின் 

 இருப்பு நாற்ப்டுயது  

  (அ) ாதுக்காப்பு கணக்கிற்கு    (ஆ) முதலிக் காப்பு கணக்கிற்கு  

  (இ) த்திப முநக் கணக்கிற்கு    (ஈ) உரி கணக்கிற்கு 

12.  ` 8 சலுத்தப்ட்ட, ` 10 நதிப்புள் ங்கு எறுப்பிமப்பு சய்னப்ட்டது னில், அதன் குந்த 

 அவு  நறுயளியீட்டு வி 

  (அ) ங்கான்று ` 10     (ஆ) ங்கான்று ` 8  

  (இ) ங்கான்று ` 5      (ஈ) ங்கான்று ` 2 

13.  நிதிநி அறிக்ககள் யளிக்காட்டாதது  

  (அ) ணம்சாபா தகயல்கள்     (ஆ) கடந்தகா தகயல்கள்  

 (இ) குறுகின கா தகயல்கள்    (ஈ) நீண்டகா தகயல்கள் 

14.  டப்புப் பாறுப்பு ` 40,000 ; டப்புச் போத்து ` 1,00,000 ; ேபக்கிருப்பு ` 20,000 எனில் விடபவு 

 விகிதம் 

 (அ) 1:1   (ஆ) 2.5:1  (இ) 2:1   (ஈ) 1:2 

15. சபக்கிருப்பு நற்றும் முன்கூட்டிச் சலுத்தின சவுகள் நீங்காக உள் டப்புச் சாத்துக்கள் 

 அமக்கப்டுயது. 

 (அ) காப்புகள்      (ஆ) புாகும் சாத்துக்கள்  

 (இ) நிதி      (ஈ) விபவு சாத்துக்கள் 

16. ங்குதாபர் நிதிக்கும் நாத்த சாத்துகளுக்கும் உள் விகிதாச்சாபம் 

 (அ) உரிநனார் விகிதம்    (ஆ) முதல் உந்துதின் விகிதம் 

 (இ) பு அக ாறுப்பு விகிதம்   (ஈ)  டப்பு விகிதம் 

17.  F11 னும் னன்ாடு  

  (அ) நிறுயப்ண்புகூறுகள்    (ஆ) கணக்கினல் சான்ாயணங்கள் 

  (இ) நிறுய கட்டநப்பு     (ஈ) இயகளில் துவும் இல் 

18.  திர்ப்திவு சான்ாயணம் தற்காகப் னன்டுத்தப்டுகிது?  

  (அ) தநப்திவு  

  (ஆ) அலுயக னன்ாட்டிற்காக யங்கியில் இருந்து டுத்த பாக்கம்  

 (இ) அறிக்ககள்      (ஈ) சாத்துகள் கடனுக்கு யாங்கினது 

19.   தாடக்க நி அறிக்க யமக்கநாக தனாரிக்கப்டுயது  

      அ) இறுதி முதல் கண்டறின                        ஆ) தாடக்க முதல் கண்டறின 

       இ) அவ்யாண்டின் ட்டம் கண்டறின   ஈ) அவ்யாண்டின் இாம் கண்டறின 

20.  Tally-ல் முன் யபனறுக்கப்ட்ட படு(கள்)?  

  (i) பாக்கம்   (ii) இா ட்டக் க/கு   (iii) முதல் க/கு  

  (அ) (i) நட்டும்      (ஆ) (ii) நட்டும்  

 (இ) (i) நற்றும் (ii) இயஇபண்டும்    (ஈ) (ii) நற்றும் (iii) இயஇபண்டும் 

குதி – ஆ                                                 7x2=14 

II.  தனும் 7 விாக்களுக்கு விடனளி. விா ண் 30 கட்டான விா   

21. நி அறிக்க ன்ால் ன் ? 

22. றுதல்கள் நற்றும் சலுத்தல்கள் கணக்கு ன்ால் ன்?  

23. நிதிநி அறிக்க குப்ாய்வின் கருவிகப் ட்டினலிடுக. 

24. ஆதான விகிதம் ன்ால் ன்? 

25.   பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து கடன் விற்ன காணவும்:  

வியபம்  ` 

கடாளிகள் முன தாடக்கம் நற்றும் இறுதி 1,00,000 1,20,000 
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கடாளிகளிடமிருந்து ற் பாக்கம்  

அளித்த தள்ளுடி  

உள் திருப்ம்  

2,30,000 

5,000 

25,000 

26. யாங்கப்ட்ட ற்னர் ன்ால் ன்? 

27.  பின்யரும் வியபங்கள் நார்த்தாண்டம் ண்கள் ண்ாட்டு நன்த்தின் இறுதிக் கணக்குகளில் 

 வ்யாறு தான்றும் க் காட்டவும். 

 1.4.2018 அன்று வினாட்டுப் ாருள்கள் இருப்பு ` 16,000  

 அவ்யாண்டில் யாங்கின வினாட்டுப் ாருள்கள் ` 84,000 

 31.3.2019 அன்று வினாட்டுப் ாருள்கள் இருப்பு ` 10,000 

28 பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து, கடந்த 4 ஆண்டுகள் சபாசரி இாத்தில் 3 ஆண்டுகள் 

 காள்முதல் ன்  அடிப்டயில் ற்னரின் நதிப்க் கணக்கிடவும். 

ஆண்டு முடிவு தாக 

2015 இாம் 5,000 

2016 இாம் 8,000 

2017 ட்டம் 3,000 

2018 இாம் 6,000 

29.  அஞ்சலி நற்றும் நித்னா ன் கூட்டாளிகள் இாட்டங்க 5 : 3 ன் விகிதத்தில்  

 கிர்ந்து யருகின்ர். அயர்கள் பிபமிா ன்யப 1.1.2018 அன்று கூட்டாளினாகச் 

 சர்த்தர். அந்ாளில் அயர்களின் இருப்பு நிக்குறிப்பின் சாத்துகள் க்கத்தில் கிர்ந்து 

 தபா ட்டம் ` 40,000 ஆக இருந்தது.  சர்ப்பின் ாது கிர்ந்து தபா ட்டத்த கிர்யதற்கா 

 குறிப்ட்டுப்  திவித் தபவும். 

30.  கனல், நாா நற்றும் நீா ன் கூட்டாளிகள் தங்கள் இாங்க 2:2:1 ன் விகிதத்தில் 

 கிர்ந்து யந்தர். கனல் ன்யர் கூட்டாண்நனவிட்டு விகுகிார்.நாா நற்றும் 

 நீாவுக்கும் இடன உள் புதின இாப் கிர்வு விகிதம் 3:2. ஆதான விகிதத்தக் 

 கணக்கிடவும். 

  குதி – இ                                                           7x3=21 

III. தனும் 7 விாக்களுக்கு விடனளி.  விா ண் 40 கட்டான விா  

31. முழுந ா தியடுகளின் குாடுகள் னாய? 

32. றுதல்கள் நற்றும் சலுத்தல்கள் கணக்கிற்கும், யருயாய் நற்றும் சவிக் கணக்கிற்கும் 

  உள் யறுாடுகத் தபவும். 

33. கூட்டாளி விகலின் ாது சய்னப்ட யண்டின சரிகட்டுதல்க ட்டினலிடவும் ? 

34. 2018, ப்பல் 1 அன்று சுா தன்னுடன தாழி ` 1,20,000 முதலுடன் தாடங்கிார்.  

 அயர்   முனா கணக்கடுகப் பாநரிக்கவில். 2019, நார்ச் 31 அன்று  அயருடன 

 டுகளிலிருந்து ப்ட்ட வியபங்கள் பின்யருநாறு: 

வியபம் ` வியபம் ` 

யங்கி நல்யபப்ற்று 

கடாளிகள் 

றுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

கணினி 

இனந்திபம் 

50,000 

1,80,000 

70,000 

30,000 

3,00,000 

சபக்கிருப்பு 

கடனீந்தார் 

சலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

கபாக்கம் 

 

1,60,000 

90,000 

2,40,000 

60,000 

      அயருடன இாம் அல்து ட்டம் கண்டறினவும். 
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எநது வெளியீடுகள் 2022-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

அடுத்த ெருட டடப்புகள் 2023 – 24 

ெகுப்பு ாடம் ெழி விடை 

11 
ெணிகவினல் & 

கணக்குப்திவினல் 

தமிழ் Soon 

ஆங்கிைம் Soon 

12 
ெணிகவினல் & 

கணக்குப்திவினல் 

தமிழ் Soon 

ஆங்கிைம் Soon 

11 & 12 
கணக்குப்திவினல்   விா 

ெங்கி 

தமிழ் 

ஆங்கிைம் 
Soon 

வதாடர்புக்கு 

ற்றமிழ் திப்கம் 

சேைம் – 636010 

9488270034 – 8667445461 

To Follow us on Social Medias 

You tube – G.P.Teach                    

Web Site – tamilkalvii.blogspot     

        ெணிகவினல் டகசனடு 

        விடை ரூ. 60 நட்டுசந 
12 

             ெணிகவினல் &        

 கணக்குப்திவினல் டகசனடு 

             விடை ரூ. 65 நட்டுசந 
11 

நற்றமிழ் பதிப்பகம் 
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35.  சிபி நற்றும் நாஜ் இருயரும் எரு கூட்டாண்ந நிறுயத்தின் கூட்டாளிகள். சிபி கழிவுக்கு 

 முன் உள் நிகப இாத்தில் 20% கழியாகப்  யண்டும். நாஜ், கழிவுக்குப் பின் உள் 

 நிகப இாத்தில் 20% கழியாகப்  யண்டும். 2018, டிசம்ர் 31 ஆம் ாாடு 

 முடியடயும் ஆண்டுக்குரின கழிவு கணக்கிடுயதற்கு முன்ர் உள் நிகப இாம் `60,000. 

 சிபி நற்றும் நாஜின் கழிவிக் கண்டுபிடிக்கவும். நலும் இாப் கிர்வியும் 

 கணக்கிடவும். 

36. சம் வினாட்டு நன்த்தின் 2019, ப்பல் 1 அன்ன முதல் நிதினக் கணக்கிடவும்.  

வியபம் ` வியபம் ` 

வினாட்டு உகபணங்கள் 

கணிப்ாறி 

2018-2019 ஆம் ஆண்டில் சந்தா 

யண்டினது 

2019-20 ஆம் ஆண்டிற்காக முன்கூட்டிப் 

ற் சந்தா  

30,000 

25,000 

 

5,000 

 

8,000 

ரிசு நிதி 

ரிசுநிதி முதலீடுகள் 

கபாக்கம் 

யங்கி பாக்கம் 

 

10,000 

10,000 

7,000 

21,000 

37. பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து, உனர் இாத்தில் 2 ஆண்டுகள் காள்முதல் ன் 

 அடிப்டயில் ற்னரின் நதிப்க் கணக்கிடவும். 

 (அ) நிறுயத்தின் நாத்த சாத்துகள் ` 5,00,000 

 (ஆ) நிறுயத்தின் ாறுப்புகள் ` 2,00,000 

 (இ) இவ்யகத் தாழில்களின் சாதாபண இா விகிதம் 12.5% 

 (ஈ) நிறுயத்தின் சபாசரி இாம் ` 60,000. 

38. முத்து யபனறு நிறுநம் ங்கு என்று ` 10 வீதம் ` 50,000 ங்குக பின்யருநாறு  சலுத்தும் 

 யண்ணம் யளியிட்டது.  

 விண்ணப்த்தின் மீது ` 2, எதுக்கீட்டின் மீது ` 4, முதல் நற்றும் இறுதி அமப்பின் மீது ` 4, 

 1000  ங்குகள் யத்துள் எருயர் அமப்புத் தாகன சலுத்தவில். இதத் தவிப, 

 ன அத்து தாககளும் ப்ட்ட. அமப்பு நிலுய கணக்கிப் னன்டுத்தி 

 அமப்புக்கா குறிப்ட்டுப் திவுகத் தபவும்.  

39.  பாதா நிறுநத்தின் பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து 2017, நார்ச்31 ஆம் ாாடு முடியடயும் 

 ஆண்டுக்குரின ாது அவு யருநா அறிக்கனத் தனார் சய்னவும். 

வியபம் 
2016 – 17 

` 

விற் மூம் ற் யருயாய் 

இதப யருநாம் 

சவுகள் 

4,50,000 

67,500 

1,35,000 

40. கீதா நிறுநத்தின் பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து நிச்சாத்து சுமற்சி விகிதத்தக் 

 கணக்கிடவும். 

 (i) அவ்யாண்டில் விற்யிலிருந்து ற் யருயாய் ` 55,00,000. 

 (i) அவ்யாண்டின் இறுதியில் நிச் சாத்துகள் ` 5,00,000. 

குதி – ஈ 

IV. அத்து விாக்களுக்கும் விடனளி.       7x5=35 

41 அ.  ஆந்த் தன் கணக்கடுக இபட்டப்திவு முயில் பாநரித்து யருயதில் .2019, 

 நார்ச் 31 ஆம் ாாடு முடியடயும் ஆண்டுக்குரின இாம் அல்து ட்டம் கண்டறினவும்.    

வியபம் 31.12.2018 31.12.2019 
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` ` 

யங்கி பாக்கம் 

கபாக்கம் 

சபக்கிருப்பு 

ற் கடாளிகள் 

ாறி நற்றும் இனந்திபம்  

நிம் நற்றும் கட்டடங்கள் 

ற் கடனீந்தார் 

5,000 () 

3,000 

35,000 

1,00,000 

80,000 

1,40,000 

1,70,000 

60,000 (ய) 

4,500 

45,000 

90,000 

80,000 

1,40,000 

1,30,000 

       ஆந்த் தது சாந்த னனுக்காக ` 60,000 டுத்துக் காண்டார். அயர் தன்னுடன    

       வினாாபத்த விரிவுடுத்துயதற்காக ` 17,000 கூடுதல் முதல் காண்டு யந்தார். கடாளிகள் 

 மீது 5% எதுக்கு உருயாக்கவும். ாறி நற்றும் இனந்திபம் மீது 10% தய்நாம் நீக்கவும். 

(அல்து) 

41 ஆ.  இபாகஷ் ன்யரின் பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து 2019, நார்ச் 31 ஆம் ாாடு 

 முடியடயும்  ஆண்டுக்குரின வினாாப நற்றும் இாட்டக் கணக்கு நற்றும் அந்ான 

 இருப்புநிக் குறிப்பு தனாரிக்கவும். 

வியபம் 31.3.2018 

` 

31.3.2019 

` 

சபக்கிருப்பு 

கடாளிகள் 

யங்கி பாக்கம் 

இனந்திபம்  

ற் கடனீந்தார் 

2,20,000  

5,30,000 

60,000 

80,000 

3,70,000 

1,60,000  

6,40,000 

10,000 

80,000 

4,20,000 

       பி தகயல்கள்:- 

வியபம் ` வியபம் ` 

யாடக சலுத்தினது  

ற் தள்டி  

அளித்த தள்ளுடி 

கடனீந்தாருக்கு அளித்த 

பாக்கம்  

1,20,000 

    35,000 

25,000 

     

11,00,000 

கடாளிகளிடமிருந்து ற் 

பாக்கம்  

டுப்புகள் 

பாக்க விற் 

1.4.2018 அன்று முதல் 

 

12,50,000 

  1,00,000 

20,000 

5,20,000 

42அ. கீம காடுக்கப்ட்ட தகயல்களிலிருந்து கானம்புத்தூர் கிரிக்கட் நன்த்தின் 2019, நார்ச் 31 

 ஆம் ாாடு முடியடயும் ஆண்டுக்குரின றுதல்கள் நற்றும் சலுத்தல்கள் கணக்கத் 

 தனார்  சய்னவும்.   

வியபம் ` ` வியபம் ` 

யங்கி சநல்யடபப்ற்று 

(1.4.2018)  

டகபபாக்கம் (1.4.2018) 

டநதா பாநரிப்பிற்காக 

கூலி பேலுத்தினது 

ேந்தா பற்து :  

முந்டதன ஆண்டு 

டப்பு ஆண்டு 

எதிர்யரும் ஆண்டு 

 

 

 

 

 

 

500 

9600 

400 

6,000 

 

1,000 

 

2,000 

 

 

 

10,500 

நதிப்பூதினம் பேலுத்தினது 

நீர் நற்றும் மின்ோபக் கட்டணம் 

விடனாட்டுப் சாட்டிச் பேவு 

விடனாட்டுப் பாருட்கள் யாங்கினது 

விடனாட்டுப் சாட்டி நிதி யபவுகள் 

உயில்பகாடட பற்து 

பபாக்க இருப்பு 

 

2,800 

700 

2,600 

1,900 

5,200 

2,000 

300 
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கூலி பகாடுட சயண்டினது 

கடன்மீதா யட்டி பேலுத்தினது 

 2,200 

2,000 

அபங்கம் அடநப்தற்காக பற் 

ன்பகாடட 

 

2,000 

(அல்து) 

 

42 ஆ. பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து நாத்தக் கடாளிகள் கணக்கு, நாத்தக் கடனீந்தார்  

 கணக்கு, றுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு கணக்கு நற்றும் சலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டு கணக்கு 

 தனாரித்து நாத்த விற் நற்றும் நாத்தக் காள்முதல் கணக்கிடவும். 

 வியபம் ` வியபம் ` 

2018, ப்பல் 1 அன்று 

இருப்புகள்:-  

ற் கடாளிகள்  

றுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

ற் கடனீந்தார் 

சலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டு  

பி தகயல்கள்:-  

கடாளிகளிடமிருந்து ற் 

பாக்கம் 

யாடிக்கனாருக்கு அளித்த 

தள்ளுடி 

கடனீந்தாருக்கு அளித்த 

பாக்கம் 

சபக்களித்தாபால் 

அளிக்கப்ட்ட தள்ளுடி 

 

 

2,40,000 

    30,000 

  1,20,000 

     10,000 

` 

 

6,00,000 

 

25,000 

 

3,20,000 

 

10,000 

2019, நார்ச் 31 அன்று 

இருப்புகள்:-  

ற் கடாளிகள்  

ற் கடனீந்தார்  

றுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

சலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டு  

 

சலுத்தற்குரின நாற்றுச் 

சீட்டுக்குச் சலுத்தினது 

றுதற்குரின நாற்றுச் 

சீட்டுக்காக பாக்கம் ற்து 

றுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

நறுக்கப்ட்டது 

யாபாக்கடன் 

 

 

 2,20,000 

  1,50,000 

8,000 

20,000 

` 

 

30,000 

 

60,000 

 

4,000 

16,000 

 

43 அ. அருண் நற்றும் சல்யம் ன் கூட்டாளிகள் தங்கள் முதல் கணக்குக நிமுதல் 

 முயில் பாநரித்து யருகின்ர். பின்யரும் வியபங்கக் காண்டு கூட்டாளிகளின் 

 முதல் கணக்குகத் தனாரிக்கவும்.  

வியபம் 

 

அருண் 

` 

சல்யம் 

` 

2018, ேயரி 1 அன்று முதல் 

2018, ேயரி 1 அன்று டப்புக் கணக்கு  

அவ்யாண்டில் காண்டுயந்த கூடுதல் முதல்  

சாந்த னனுக்காக டுத்தது  

டுப்புகள் மீது யட்டி  

2018 ஆம் ஆண்டிற்கா இாப் ங்கு 

முதல் மீது யட்டி 

ஊதினம் 

கழிவு 

3,20,000 

() 4,250 

- 

10,000 

750 

22,000 

1,100 

6,900 

- 

1,50,000 

10,000 

70,000 

20,000 

600 

15,000 

750 

- 

6,850 

(அல்து) 
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43ஆ தினாக விகிதத்திற்கும் ஆதான விகிதத்திற்கும் உள் யறுாடுகத் தருக. 

 

44அ. எரு கூட்டண்ந நிறுயத்தில் கண்ணன், பஹிம் நற்றும் ோன் ன் கூட்டாளிகள் தங்கள் 

 இாம் நற்றும் ட்டங்க 5:3:2 ன் விகிதத்தில் கிர்ந்து யந்தர். 2017, டிசம்ர் 31 

 ஆம் ான இருப்புநிக் குறிப்பு பின்யருநாறு: 

 ாறுப்புகள் ` ` சாத்துகள் ` 

முதல் கணக்குகள்: 

கண்ணன்  

பஹிம்  

ோன்  

தாழிார் ஈட்டு 

நிதி கடனீந்தார் 

 

1,00,000 

80,000 

40,000 

 

 

 

2,20,000 

30,000 

20,000 

 

 

 

 

கட்டடம் 

இனந்திபம் 

கடாளிகள் 

சபக்கிருப்பு 

யங்கி பாக்கம் 

இாட்டக் க/கு (ட்டம்) 

 

 

 

 

 

 

90,000 

60,000 

30,000 

20,000 

50,000 

20,000 

 2,70,000 2,70,000 

  ோன் 2018, ேயரி 1 அன்று பின்யரும் நிந்தகளுக்குட்ட்டு கூட்டாண்நயிலிருந்து 

 விகிார்.   

 (i) கட்டடத்தின் மீது 10% நதிப்ற்ம் சய்னப்ட்டது.  

 (ii) சபக்கிருப்பு நதிப்பு 5% குக்க யண்டும்.  

 (iii) `1,000 யாபாக்கடன் எதுக்கு உருயாக்க யண்டும்.  

 (iv) திவுா ாறுப்பு `8,000  கண்டறினப்ட்டது.  

 (v) விகும் கூட்டாளிக்குரின தாக உடடினாகச் சலுத்தப்ட்டது. 

 நறுநதிப்பீட்டுக் கணக்கு, கூட்டாளிகள் முதல் கணக்கு தனாரிக்கவும்.  

(அல்து) 

44ஆ.  சநன் யபனறு நிறுநம் என்று ` 10 வீதம் 50,000 ர்நப்ங்குக யளியிட்டது. 

 விண்ணப்த்தின் மீது ங்கான்று ` 1, எதுக்கீட்டின் மீது ங்கான்றிற்கு ` 5, முதாயது 

 அமப்பின் மீது ங்கான்றிற்கு ` 2, நலும் இபண்டாயது நற்றும் இறுதி அமப்பிற்கு ` 2, 

 சலுத்தப்டயண்டும். அத்து ங்குகளும் ற்கப்ட்ட. சழினன் யத்திருந்த2,000 

 ங்குகள் தவிப அத்து தாககளும் முழுநனாகப்ட்ட. அயர் இபண்டாயது 

 நற்றும் இறுதி அமப்பி சலுத்தவில். அயருடன ங்குகள் எறுப்பிமப்பு சய்து 

 இங்கா ன்யருக்கு ங்கான்றிற்கு ` 8 வீதம் நறுயளியீடு சய்னப்ட்டது. நற்கண்ட 

 டயடிக்ககளுக்கு குறிப்ட்டுப்திவி தபவும். 

45அ. சாம் நிறுயத்தின்பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து ாது அவு யருநா அறிக்கன  

 தனார் சய்னவும். 

 

வியபம் 

2015 -16 2016 – 17 

` ` 

விற் மூம் ற் யருயாய் 

இதப யருநாம் 

சவுகள் 

யருநா யரி 

4,00,000 

80,000 

2,40,000 

         30% 

5,00,000 

50,000 

2,50,000 

           30% 

(அல்து) 

45ஆ. கவிதா ன்யர் எரு கூட்டாண்ந நிறுயத்தின் கூட்டாளி. அயர் யமக்கநாக எவ்யாரு 

 நாதமும் `2,500 டுத்துக் காள்கிார். டுப்புகள் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 4% கணக்கிடப்ட 

 யண்டும். டுப்புகள் மீது யட்டி சபாசரி கா முனப் னன்டுத்தி கீழ்க்கண்ட 

 சூழ்நிகளில் கணக்கிடவும். அயர்  
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 (i)  எவ்யாரு நாதத் தாடக்கத்தில் டுத்திருந்தால் 

 (ii)  எவ்யாரு நாத இடயில் டுத்திருந்தால் 

 (iii)  எவ்யாரு நாத இறுதியில் டுத்திருந்தால் 

46அ. கூட்டாண்ந அடிப்டயில் டத்தப்டும் எரு யணிகத்தின் வியபங்கள் பின்யருநாறு: 

 (i) ஈட்டின இாங்கள்: 2016: ` 25,000; 2017: ` 23,000 நற்றும் 2018: ` 26,000. 

 (ii) 2016 ஆம் ஆண்டின் இாத்தில் திரும்த் திரும் நிகமா யருநாம் ` 2,500 சர்ந்துள்து. 

 (iii) சபக்கிருப்பு தீயிால் சதநடந்ததால் 2017 ஆம் ஆண்டின் இாத்தில் ` 3,500  

      குக்கப்ட்டது. 

 (iv) சபக்கிருப்பு காப்பீடு சய்னப்டவில். ஆால் திர்காத்தில் காப்பீடு சய்யத முடிவு 

      சய்னப்ட்டது. அதற்கா காப்பீட்டுக் கட்டணம் ஆண்டுக்கு ` 250  நதிப்பிடப்ட்டது.  

(அல்து) 

46ஆ. கணினி நனக் கணக்கினல் முயின் னன்ாடுகளில் தனும் ந்தி விக்கவும். 

47அ. எரு நன்த்திற்கு தாடர்புடன பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து 2018 ஆம் ஆண்டில் சந்தா 

 மூம்  றும் யருயானக் கணக்கிடவும். 

வியபம் 

 

1.1.2018 

` 

31.12.2018 

` 

சந்தா யண்டினது 

முன்கூட்டிப்ற் சந்தா 

 

3,000 

4,000 

5,000 

7,000 

 2018 ஆம் ஆண்டில் சந்தா ற்து: `45,000.       (அல்து) 

47அ. பாஜன் நிறுநத்தின் பின்யரும் இா ட்ட அறிக்டகயிலிருந்து  

  (i) பநாத்த இா விகிதம் (ii) நிகப இா விகிதம்   கணக்கிடவும் 

பாஜன் நிறுநத்தின் இா ட்ட அறிக்டக 

வியபம் ` 

I. விற்டயிலிருந்து பற் யருயாய் 

II. இதப யருநாம் : 

         முதலீடுகளிலிருந்து பற் யருயாய் 

24,00,000 

 

70,000 

III பநாத்த யருயாய் (I +II) 24,70,000 

IV. பேவுகள் : 

        பகாள்முதல் பேய்த ேபக்குகள் 

        ேபக்கிருப்பு நாற்ம் 

        ணினார் ன்களுக்கா பேவுகள் 

       இதப பேவுகள் 

       யரி ஒதுக்கு 

 

18,80,000 

(-)80,000 

2,90,000 

1,10,000 

30,000 

      பநாத்த பேவுகள் 22,30,000 

V. அவ்யாண்டின் இாம் 2,40,000 

 

 

**************************** 
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ற்மிழ் நாதிரி விாத்தாள் – 3 

ாடம்   – கணக்குப்திவினல்              யகுப்பு        - 12 

காம்  - 3 நணி பம்                         நதிப்ண் - 90 

குதி – அ 

I. சரினா விடனத் தர்ந்தடுத்து ழுதுக.             20x1=20 

1.    கடன் விற்த் தாக கணக்கிட தனாரிக்கப்டுயது 

       அ) றுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு கணக்கு           ஆ) நாத்தக் கடனீந்தார் கணக்கு 

       இ) நாத்தக் கடாளிகள் கணக்கு   ஈ) சலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டு கணக்கு  

2.   உரிநனாரின் சாத்துகள் ` 95,000 நற்றும் ாறுப்புகள் ` 45,000 னில் அயருடன முதல்   

       தாக 

       அ) ` 1,40,000            ஆ) ` 50,000               இ) ` 95,000             ஈ) ` 45,000  

3. யருயாய் நற்றும் சவிக் கணக்கு தனாரிக்கப்டுயதன் மூம் கண்டறினப்டுயது. 

 அ). இாம் நற்றும் ட்டம்    ஆ). பாக்கம் நற்றும் யங்கி இருப்பு 

 இ). உரி நற்றும் ற்ாக்கு   ஈ). நிதிநி 

4. எரு குறிப்பிட்ட ாக்கத்திற்காக ற் ன்காட 

 அ). யருயாயி யபவு     ஆ)  முதலி யபவு 

 இ). யருயாயிச் சவு    ஈ). முதலிச் சவு 

5.  கூட்டாளிகளிடமிருந்து நிறுயம் கடன்கள் ற்றிருந்தால், அக்கடன்களுக்கு இந்தின 

 கூட்டாண்நச் சட்டம், 1932 -ன் டி யமங்கப்டும் யட்டி வீதம் 

 (அ) ஆண்டுக்கு 8%         (ஆ) ஆண்டுக்கு 12%       (இ) ஆண்டுக்கு 5%      (ஈ) ஆண்டுக்கு 6% 

6. ாருந்தாத என்த் தர்ந்தடுக்கவும். 

 (அ) கூட்டாளிகள் இாம் நற்றும் ட்டத்த சநநாகப் கிர்ந்து காள் யண்டும். 

 (ஆ) கூட்டாளிகள் முதல் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 7% அனுநதிக்க யண்டும். 

 (இ) கூட்டாளிகளுக்கு சம்ம் அல்து ஊதினம் அனுநதிக்கப்ட நாட்டாது. 

 (ஈ) கூட்டாளிகளிடமிருந்து ற் கடன் மீதா யட்டி ஆண்டுக்கு 6% அனுநதிக்க யண்டும். 

7.  சபாசரி இாம் ` 25,000 நற்றும் சாதாபண இாம் ` 15,000 ஆக இருக்கும் ாது, உனர் 

 இாம்  

 (அ) ` 25,000  (ஆ) ` 5,000   (இ) ` 10,000   (ஈ) ` 15,000 

8.  எரு வினாாபத்தின் நாத்த மூத நதிப்பு ` 1,00,000; சாத்துகள் ` 1,50,000 நற்றும் 

 ாறுப்புகள் ` 80,000. மூதநாக்க முயில் ற்னரின் நதிப்பு  

 (அ) ` 40,000   (ஆ) ` 70,000  (இ) ` 1,00,000  (ஈ) ` 30,000 

9.   நறுநதிப்பீட்டில் சாத்துகளின் நதிப்பு உனர்யது 

 (அ) ஆதானம்   (ஆ) ட்டம்  (இ) சவு   (ஈ) இயற்றுள் துவுமில் 

10.   கூட்டாளி சர்ப்பு தாடர்ாக  பின்யரும் கூற்றுகளில் து உண்நனாதல்? 

 (அ) ாதுயாக கூட்டாளிகளின் பஸ்ப உரிநகள் நாறும் 

 (ஆ) முந்தன ஆண்டுகளின் இாம் நற்றும் ட்டங்கள் மன கூட்டாளிகளுக்கு   

       கிர்ந்தளிக்கப்ட யண்டும் 

 (இ) கூட்டாண்ந நிறுயநாது புதின எப்ந்தத்தின் கீழ் நறு கட்டநக்கப்டும் 

  (ஈ) ற்கய உள் எப்ந்தநாது முடிவுக்கு காண்டு யபப்டாது 

11.  கூட்டாளி விகலின் ாது ாதுக்காப்பு நாற்ப்டுயது  

  (அ) அத்து கூட்டாளிகளின் முதல் கணக்கிற்கு  

  (ஆ) நறுநதிப்பீட்டுக்கணக்கிற்கு  

  (இ) தாடரும் கூட்டாளிகளின் முதல் கணக்கிற்கு        
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  (ஈ) நிவுக்குறிப்பு நறுநதிப்பீட்டு கணக்கிற்கு 

12.  விகும் கூட்டாளிக்குரின தீர்வுத் தாக உடடினாக சலுத்தாத ாது, அது நாற்ப்டும் 

 கணக்கு  

  (அ) யங்கி க/கு      (ஆ) விகும் கூட்டாளியின் முதல் க/கு  

  (இ) விகும் கூட்டாளியின் கடன் க/கு   (ஈ) பிகூட்டாளிகளின் முதல் க/கு 

13.   முன்னுரிநப் ங்கு ன்து  

 (i) நினா விகிதத்தில் ங்காதானம் சலுத்துயதற்கா முன்னுரிநனப் ற் ங்கு  

 (ii) கப்பின் ாது ங்கு முத திரும்ப் றுயதற்கா முன்னுரிநனப் ற் ங்கு  

 (அ) (i) நட்டும் சரினாது (ஆ) (ii) நட்டும் சரினாது  

 (இ) (i) நற்றும் (ii) சரினாது (ஈ) (i) நற்றும் (ii) தயாய 

14.  ` 8 சலுத்தப்ட்ட, ` 10 நதிப்புள்ங்கு எறுப்பிமப்பு சய்னப்ட்டது னில், அதன் குந்த 

 அவு  நறுயளியீட்டு வி 

  (அ) ங்கான்று ` 10      (ஆ) ங்கான்று ` 8  

  (இ) ங்கான்று ` 5       (ஈ) ங்கான்று ` 2 

15. பின்யரும் யாக்கினங்களில் து சரினாதல்?  

  (அ) குறிப்புகள் நற்றும் ட்டினல்களும் நிதிநி அறிக்ககளின் குதி ஆகின்.  

  (ஆ) நிதிநி அறிக்க குப்ாய்வின் கருவிகளில் ாது அவு அறிக்க உள்டங்கும்.  

  (இ) ாக்குப் குப்ாய்வு ன்து ஏபாண்டில் தாககளில் ற்டும் நாற்ங்க ஆய்வு            

 சய்தக் குறிப்தாகும். 

  (ஈ) ாது அவு அறிக்க சி ாது அடிப்டகக் காண்டு ல்யறு இங்களின்            

 தாடர்பிக் காட்டுயதாகும். இவ்விங்கள் ாது அவு அடிப்டயின் சதவீதநாதாக 

 காட்டப்டுகின். 

16. எரு ாது அவு இருப்புநிக்குறிப்பில், நீண்டகாச் சாத்துகளின் சதவீதம் 75 னில், 

 டப்புச் சாத்துகளின் சதவீதம் வ்யவு?  

  (அ)  175   (ஆ)  125    (இ)  25    (ஈ)  100 

17. எரு இம் நற்ாரு இத்தாடு ற்றிருக்கும் தாடர்பி கணிதவினல் முயில் 

 கூறுயது 

 (அ) முடிவு  (ஆ) விகிதம்   (இ) நாதிரி   (ஈ) தீர்நாம் 

18. எரு நிறுநத்தின் நீர்நத்தன்நன சாதிக்க கீழ்க்கண்ட ந்த விகிதங்கள் னன்டுகிது? 

 (i) விபவு விகிதம்     (ii) நிகப இா விகிதம் 

 (iii) பு அக ாறுப்புகள் விகிதம்   (iv) டப்பு விகிதம் 

19.  னரின் தயக்கற் தனாரிக்கப்டும் கணக்கினல் அறிக்கனாது  

  (அ) யமக்கநா கணக்கினல் அறிக்க    (ஆ) குறிப்பிட்ட ாக்க அறிக்க 

  (இ) இருப்ாய்வு       (ஈ) இருப்புநிக் குறிப்பு 

20.  Tally-யின் நுமயாயிலிலிருந்து இருப்ாய்ய ார்யயிட ந்த விருப்த் தர்வு னன்டும்?  

  (அ) Gateway of Tally -> Reports -> Trial Balance   (ஆ) Gateway of Tally -> Trial Balance  

 (இ) Gateway of Tally -> Report    (ஈ) இயகளில் துவுமில் 

குதி – ஆ                                                 7x2=14 

II.  தனும் 7 விாக்களுக்கு விடனளி. விா ண் 30 கட்டான விா   

21. தினாக விகிதம் ன்ால் ன்? 

22. உயில்காட ன்ால் ன்?  

23. கணக்கினல் சான்ாயணம் குறித்து சிறு குறிப்பு ழுதவும். 

24. மிக எப்ம் ன்ால் ன்? 

25. கணக்கினல் அறிக்ககள் ன்ால் ன்? 
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26. பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து கடன் காள்முத கணக்கிடவும். 

வியபம் ` 

தாடக்க கடனீந்தார்  

காள்முதல் திருப்ம்  

கடனீந்தாருக்குச் சலுத்தினது  

இறுதிக் கடனீந்தார் 

1,70,000 

20,000 

4,50,000 

1,90,000 

27. சந்தாஷ் ன்யர் எரு கூட்டாண்ந நிறுயத்தின் கூட்டாளி. கூட்டாண்ந 

 எப்ாயணத்தின்டி  டுப்புகள் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 6% கணக்கிடப்ட யண்டும். 2018, 

 டிசம்ர் 31 ஆம் ாாடு முடியடயும் ஆண்டில் அயருடன டுப்புகள் பின்யருநாறு:  

ாள் ` 

பிப்பயரி 1 

ந 1 

ேூ 1 

அக்டார் 1 

2,000 

10,000 

4,000 

6,000 

 ருக்குத் தாக முனப் னன்டுத்தி டுப்புகள் மீது யட்டி கணக்கிடவும். 

28. பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து மூதநாக்கல் முயில் ற்னரின் நதிப்க் காணவும்.  

 (அ) சபாசரி இாம் ` 20,000 

 (ஆ) சாதாபண இாவிகிதம் 10% 

 (இ) னன்டுத்தப்ட்டமுதல் ` 1,50,000  

29. கவின், நதன் நற்றும் பஞ்சித் ன் கூட்டாளிகள் தங்கள் இாம் நற்றும் ட்டங்க 

 முன 4:3:3 ன் விகிதத்தில் கிர்ந்து யந்தர். 2018, டிசம்ர் 31 அன்று கவின் 

 கூட்டாண்நன விட்டு  விகுகிார். விகலுக்குப்பின் தயனா சரிக்கட்டுதல்கச் 

 சய்த பிகு அயருடன  முதல்  கணக்கு `1,50,000 யபவிருப்க் காட்டினது. பின்யரும் 

 நிகளில் தின யண்டின  குறிப்ட்டுப் திவுகத் தபவும். 

 (i) விகும் கூட்டாளிக்குச் சலுத்த யண்டின தாக உடடினாக காசா மூம் 

 சலுத்தப்ட்டது. 

30. விடுட்ட வியபங்கக் காண்டு பின்யரும் குறிப்ட்டுப் திவுக நிவு சய்னவும். 

ாள் வியபம் .  ற்று யபவு 

 ---------                                                        

 ர்நப் ங்கு விண்ணப்க் க/கு 

(என்று ` 1 வீதம் விண்ணப்த் தாக ற்து) 

 1,00,000 

 

 

-------- 

 ர்நப் ங்கு விண்ண ப்க் க/கு                      

     ர்நப் ங்கு முதல் க/கு  

(ங்கு விண்ணப் தாக ங்கு முதலுக்கு 

நாற்ப்ட்டது) 

 -------- 

 

 

1,00,000 

 

 

  குதி – இ                                                           7x3=21 

III. தனும் 7 விாக்களுக்கு விடனளி.  விா ண் 40 கட்டான விா  

31. நிமுதல் முக்கும் நாறுடும் முதல் முக்கும் இடனனா  யறுாடுகத் தபவும். 

32. விகித குப்ாய்வின் தனும் மூன்று ன்நகள் தபவும் 

33  நிதிநி அறிக்கயின் குாடுகள் தனும் மூன்றி விக்கவும். 

34. TALLY ERP 9 – ல் முன் யபனறுக்கப்ட்ட படுகள் னாய ? 
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35. பின்யரும் வியபங்கள் எரு நன்த்தின் 2019, நார்ச் 31 ஆம் ாாடு முடியடயும் 

 ஆண்டுக்குரின இறுதிக் கணக்குகளில் வ்யாறு தான்றும் க் காட்டவும்.  

 2019, நார்ச் 31 ஆம் ாாடு முடியடயும் ஆண்டிற்குரின 

றுதல்கள் சலுத்தல்கள் கணக்கு  ய 

றுதல்கள் ` ` சலுத்தல்கள் ` ` 

சந்தா  

2017 

2018 

2019 

 

10,000 

50,000 

5,000 

 

 

 

65,000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  நன்த்தில் உள் 200 உறுப்பிர்கள் எவ்யாருயரும் ஆண்டு சந்தாயாக `400 

 சலுத்துகின்ர்.  2017-2018 ஆம் ஆண்டில் இன்னும்  யண்டின சந்தா `2000. 

36. ாபடஸ் யபனறு நிறுநம், `4,40,000 நதிப்புள் சாத்துக சுகுணா அகன் 

 யபனறு நிறுயத்திடமிருந்து யாங்கினது. இதற்குப் திாக `10 நதிப்புள் முழுயதும் 

 சலுத்தப்ட்ட ங்குகசலுத்தி நிவு சய்தர். பின்யரும் சூமலுக்கா  

 திவுகத் தபவும்.  

 அ) ங்குக முகநதிப்பில் யளியிட்டால்  

 ஆ) ங்குக 10% முநத்தில் யளியிட்டால் 

37. கார்த்திக் நற்றும் கண்ணன் இருயரும் இாத்த சநநாக கிர்ந்து காள்ளும் கூட்டாளிகள். 

 அயர்கள் காஷ் ன்யப 1/4 இாப் ங்குக்கு கூட்டாளினாகச் சர்த்தர். காஷ் 

 தது ங்க மன கூட்டாளிகளிடமிருந்து 7:3 ன் விகிதத்தில் றுகிார். புதின இாப் 

 கிர்வு விகிதம் நற்றும் தினாக விகிதம் கணக்கிடவும். 

38. பின்யரும் வியபங்கக் காண்டு, ஆண்டுத்தாக முயில் ற்னரின் நதிப்க் 

 கணக்கிடவும்.  

 (i) சபாசரி இாம் ` 28,000     (ii) சாதாபண இாம் ` 8,000  

 (iii) சாதாபண இாவிகிதம் 15%           (iv) ற்னருக்கா காள்முதல் ஆண்டுகள் 5 

 5 ஆண்டுகளில் ஆண்டுக்கு 15% ன் யட்டி விகிதத்தில் ` 1ன் தற்ாதன ஆண்டுத்தாக 

 நதிப்பு ` 3.352. 

39.  இபாணி, ேனா நற்றும் பதி ன் கூட்டாளிகள் தங்கள் இாம் நற்றும் ட்டங்க 2:2:1 

 ன் விகிதத்தில் கிர்ந்து யந்தர். 31.3.2018 அன்று பதி ன்யர் கூட்டாண்நன விட்டு 

 விகிார். முந்தன ஆண்டுகளின் இாம் பின்யருநாறு: 2014: `10,000; 2015: `20,000; 

 2016: `18,000 நற்றும் 2017: `32,000 2018 ஆம் ஆண்டில் கூட்டாளி விகல் ாள் 

 யபயிா இாத்தில்  பதிக்குரின இாப் ங்கி கீழ்க்கண்ட நிகளில் தனாரிக்கவும்.  

 (i) இாம் முந்தன ஆண்டுகளின் இாத்தின் அடிப்டயில் கிர்ந்தளிக்கப்டுயதாக    

    இருந்தால்  

 (ii) இாம் கடந்த ான்கு ஆண்டுகளின் சபாசரி இாத்தின் அடிப்டயில் கிர்ந்தளிக்கப்  

     டுயதாக இருந்தால் நலும் நாறுடும் முதல் மு க்காண்டு, தயனா     

     குறிப்ட்டுப் திவுகள் தபவும். 

40. யயன் நிறுநத்தின் கடன் விற் மூம் ற் யருயாய் தாக ` 10,00,000. 

 கணக்காண்டின் இறுதியில் இந்நிறுநத்தின் கடாளிகள் நற்றும் றுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டுத் 

 தாக முன ` 1,10,000 நற்றும் ` 1,40,000. கணக்குகள் மூம்  யண்டினயகளின் 

 சுமற்சி விகிதத்தயும் , கடன் யசூலிப்புக் காத்ததயும் (நாதங்களில்) கணக்கிடவும். 

குதி – ஈ 

IV. அத்து விாக்களுக்கும் விடனளி.       7x5=35 
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41 அ.   பாேு முனா கணக்கடுகப் பின்ற்றுயதில். அயருடன தியடுகளிலிருந்து   

        ப்ட்ட தகயல்கள் பின்யருநாறு: 

வியபம் 1.1.2018 

` 

31.12.2018 

` 

கபாக்கம் 

சபக்கிருப்பு 

கடாளிகள் 

ற் கடனீந்தார் 

யங்கிக் கடன் 

சலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

ாறி நற்றும் இனந்திபம் 

80,000 

1,80,000 

90,000 

1,30,000 

60,000 

80,000 

1,70,000 

90,000 

1,40,000 

2,00,000 

1,95,000 

60,000 

45,000 

1,70,000 

        அவ்யாண்டில் அயர் காண்டு யந்த கூடுதல் முதல் ` 50,000 நற்றும் அயர்      

 வினாாபத்திலிருந்து தன்னுடன சாந்த னனுக்காக நாதந்தாறும் ` 2,500 டுத்துக் 

 காண்டார். நற்கண்ட தகயல்களிலிருந்து இா ட்ட அறிக்க தனாரிக்கவும். 

(அல்து) 

41 ஆ.  கீழ்க்காணும் கும்காணம் கூடப்ந்து சங்கத்தின் றுதல்கள் நற்றும் சலுத்தல்கள் 

 கணக்கிலிருந்து 2018, நார்ச் 31 ஆம் ாாடு முடியடயும் ஆண்டுக்குரின யருயாய் நற்றும் 

 சவிக் கணக்கத் தனார் சய்னவும் 

றுதல்கள் ` ` சலுத்தல்கள் ` ` 

இருப்பு கீ/கா 

கபாக்கம் 

யங்கி பாக்கம் 

அபங்க யாடக 

ற்து 

சந்தா ற்து 

ஆயுள் உறுப்பிர் 

கட்டணம் 

ாதுகாப்பு ட்டக 

யாடகப் ற்து 

 

23,000 

12,000 

 

 

35,000 

 

6,000 

9,000 

 

7,000 

 

2,000 

நதா யாடக 

சலுத்தினது 

அச்சுக் கட்டணம் 

யங்கிக் கட்டணம் 

கட்டடம் மீதா காப்பீடு 

தாடர் வினாட்டுப் 

ாட்டிச் சவுகள் 

தணிக்கக் கட்டணம் 

வினாட்டுப் 

ாருள்கள் யாங்கினது 

இருப்பு கீ/இ 

கபாக்கம் 

யங்கி பாக்கம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000 

14,000 

 

12,000 

5,000 

1,000 

2,000 

 

16,000 

3,000 

 

4,000 

 

 

16,000 

 

  59,000   59,000 

42அ. கீம காடுக்கப்ட்ட தகயல்களிலிருந்து கடலூர் வினாட்டு நன்த்தின் 2018, டிசம்ர் 31 

 ஆம் ாாடுமுடியடயும் ஆண்டுக்குரின றுதல்கள் நற்றும் சலுத்தல்கள் கணக்கத் 

 தனார் சய்னவும். 

வியபம் `` வியபம் `` 

கபாக்கம் (1.1.2018) 

சம்ம் காடுத்தது 

ஆயுள் உறுப்பிர் கட்டணம் 

ற்து.  

சந்தா ற்து  

யாடக ற்து 

4,000 

3,000 

 

10,000 

15,000 

2,000 

 

 

அச்சுக்கட்டணம் சலுத்தினது 

ாதுகாப்பு ட்டக யாடக ற்து 

தாடர் வினாட்டுப் ாட்டி 

யபவுகள் 

தாடர் வினாட்டுப் ாட்டிச் 

சவுகள் 

முதலீடுகள் யாங்கினது 

 

 

 

 

2,500 

1,000 

 

14,000 

 

10,500 

25,000 

 (அல்து) 
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42 ஆ. பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து, பவி நற்றும் சிபி ன் கூட்டாளிகளின் முதல் நாறுடும் 

 முதல் க் காண்டு அயர்களின் முதல் கணக்குகத் தனாரிக்கவும்.  

வியபம் 

 

பவி 

` 

சிபி 

` 

2018, ேயரி 1 அன்று முதல் (யபவிருப்பு) 

2018 ஆம் ஆண்டில் டுப்புகள் 

டுப்புகள் மீது யட்டி 

2018 - ல் இாப் ங்கு 

முதல் மீது யட்டி 

ஊதினம் 

கழிவு 

5,00,000 

70,000 

2,000 

52,000 

30,000 

45,000 

- 

4,00,000 

40,000 

1,000 

40,000 

24,000 

- 

21,000 

43 அ.  எரு கூட்டண்ந நிறுயத்தில் இபாேஷ், சதீஷ் நற்றும் நதன் ன் கூட்டாளிகள் தங்கள் 

 இாம்  நற்றும் ட்டங்க 3:2:1 ன் விகிதத்தில் கிர்ந்து யந்தர். 31.3.2017, ஆம் 

 ான இருப்புநிக் குறிப்பு பின்யருநாறு:  

ாறுப்புகள் ` ` சாத்துகள் ` 

முதல் கணக்குகள்: 

கல்னாணி 

ஆந்தி 

ஈஸ்யரி 

ாதுக்காப்பு  

கடனீந்தார் 

ச நா சீ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,00,000 

3,00,000 

2,50,000 

 

 

 

9,50,000 

1,20,000 

50,000 

1,80,000 

யாகம் 

இனந்திபம் 

கடாளிகள் 

சபக்கிருப்பு 

யங்கி பாக்கம் 

 

4,00,000 

4,20,000 

1,60,000 

3,00,000 

20,000  

13,00,000 13,00,000 

 கீழ்க்கண்ட நிந்தகளுக்கு உட்ட்டு 2017, நார்ச் 31 அன்று நதன் விகிார்.  

 (i)  கல்னாணி நற்றும் ஆந்தி 3:2 ன் விகிதத்தில் இாம் நற்றும் ட்டங்க கிர்ந்து 

  காள்யர்.  

 (ii)  சாத்துகள் பின்யருநாறு நறுநதிப்பீடு சய்னப்ட்டது: இனந்திபம் `3,90,000, சபக்கிருப்பு 

  `2,90,000, கடாளிகள் `1,52,000.  

 (iii) நிறுயத்தின் ற்னர் `1,20,000 ,நறுநதிப்பீட்டு ட்டம் ` 48,000  நதிப்பிடப்ட்டது. 

 (iv)  ஈஸ்யரிக்கு சலுத்த யண்டின இறுதித் தாக உடடினாக சலுத்தப்டவில் 

  தயனா முதல் கணக்குகள் நற்றும் கூட்டாளி விகலுக்குப் பின் உள்   

  இருப்புநிக் குறிப்யும் தனார் சய்னவும்.                         (அல்து) 

43 ஆ. கநா நற்றும் விநா ன் கூட்டாளிகள் தங்கள் இா ட்டங்க 2:3 ன் விகிதத்தில் 

 கிர்ந்துயருகின்ர். அயர்களின் பின்யரும் இருப்புநிக் குறிப்பிலிருந்து 2018, டிசம்ர் 31 

 ஆம் ாாடு முடியடயும் ஆண்டுக்குரின முதல் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 5% கணக்கிடவும். 

2018, டிசம்ர் 31 ஆம் ான இருப்புநிக் குறிப்பு 

 ாறுப்புகள் ` ` சாத்துகள் ` 

முதல் கணக்குகள்: 

கநா 

விநா 

டப்புப் ாறுப்புகள் 

 

 

 

40,000 

60,000 

 

 

1,00,000 

20,000 

நிச் சாத்துகள் 

டப்புச் சாத்துகள் 

70,000 

50,000 

 

 

 

 

 

 1,20,000 1,20,000 
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 அவ்யாண்டில் கநா நற்றும் விநாவின் டுப்புகள் முன ` 8,000  நற்றும்  ` 10,000  

 அவ்யாண்டில் ஈட்டின இாம் ` 30,000 

 

44அ. கோ யபனறு நிறுநம் ங்கு என்றின் நதிப்பு ` 10 வீதம் 40,000 ங்குக ாதுநக்களிடம் 

 யளியிட்டது. விண்ணப்த்தின் ாது ` 2, எதுக்கீட்டின் ாது ` 5 நற்றும் முதல் நற்றும் 

 இறுதி  அமப்பின் ாது ` 3  தாக சலுத்தப்ட யண்டும். 50,000 ங்குகளுக்கு 

 விண்ணப்ங்கள் ப்ட்ட. 40,000 ங்குகளுக்கு விகித அவு அடிப்டயில் எதுக்கீடு 

 சய்னப்ட்ட. கூடுதாக உள் விண்ணப்த் தாக எதுக்கீட்டிற்கு னன்டுத்தப்ட்டது. 

 அத்து தாகயும் முனாக ப்ட்ட க் காண்டு, குறிப்ட்டுப்திவுகத் 

 தபவும்.                        (அல்து) 

44ஆ. சாரு, அனு நற்றும் நர் ஆகின கூட்டாளிகள் இாட்டங்க 5:3:2 ன் விகிதத்தில் 

 கிர்ந்து யருகின்ர். 2017, ப்பல் 1 அன்று யான்நதி புதின கூட்டாளினாகச் சர்த்தபின் 

 அயர்களின் இாவிகிதம் 4:3:2:1  முடிவு சய்னப்ட்டது. பின்யரும் சரிக்கட்டுதல்கள் 

 சய்னப்டயண்டும்: 

 (அ) யாகத்தின் நதிப்பு ` 60,000 அதிகரிக்கப்ட்டது 

 (ஆ) சபக்கிருப்பு மீது ` 5,000, அகன் மீது ` 2,000, இனந்திபம்மீது ` 2,500 தய்நாம்    

      நீக்கப்டயண்டும். 

 (இ) காடுடயண்டின ாறுப்பு ` 500 உருயாக்கப்டயண்டும். 

 குறிப்ட்டுப் திவுகள் தந்து, நறுநதிப்பீட்டுக் கணக்கிதனார்சய்னவும். 

45அ. அருணாசம் நிறுநத்தின் பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து (i) சபக்கிருப்பு சுமற்சி விகிதம் (ii) 

 கணக்குகள்  மூம்  யண்டினயகளின் சுமற்சி விகிதம் (ii) கணக்குகள் மூம் சலுத்து 

 யண்டினயகளின் சுமற்சி விகிதம் நற்றும் (iv) நிச்சாத்துகள் சுமற்சி விகிகம் 

 கணக்கிடவும். 

வியபம் 2018, நார்ச் 31 ` 2019, நார்ச் 31 ` 

சபக்கிருப்பு 

கணக்குகள் மூம்  

யண்டினயகள் 

கணக்குகள் மூம் சலுத்த 

யண்டினயகள் 

நிச்சாத்துகள் 

 3,60,000 

 

7,40,000 

 

1,90,000 

6,00,000 

4,40,000 

 

6,60,000 

 

2,30,000 

8,00,000 

 கூடுதல் தகயல்கள்- 

 (i) அவ்யாண்டில் விற்யிலிருந்து ற் யருயாய் ` 35,00,000 

 (ii) அவ்யாண்டில் காள்முதல் ` 21,00,000       (iii) விற்யிலிருந்து ற்  

  யருயாய்க்கா அடக்கவி ` 16,00,000. விற் நற்றும் காள்முத கடன்  

  விற் நற்றும் கடன் காள்முதல் க் காள்வும்.                     (அல்து) 

 

45ஆ.  அந்தாணி நற்றும் பஞ்சித் 2018, ப்பல் 1 அன்று முன `4,00,000 நற்றும் ` 3,00,000 

 முதாகக் காண்டு தாழில் தாடங்கிர். கூட்டாண்ந எப்ாயணத்தின்டி அந்தாணி 

 ஆண்டுக்கு `90,000 ஊதினம்  யண்டும். முதல் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 5% நற்றும் 

 அந்தானியின் ஊதினம் நற்றும் கழிவி கழித்ததற்கு பின் உள் இாத்தில் 25 % பஞ்சித் 

 கழியாகப்  யண்டும். இரு கூட்டாளிகளுக்கு இடனனா இாப் கிர்வு விகிதம் 1:1. 

 அவ்யாண்டில் நிறுயம் ஈட்டின இாம் `3,65,000. இாட்டப் கிர்வு கணக்க 

 தனாரிக்கவும்.  நிறுயம் எவ்யாரு ஆண்டும் நார்ச் 31-ல் கணக்கு முடிக்கிது. 
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எநது வெளியீடுகள் 2022-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

அடுத்த ெருட டடப்புகள் 2023 – 24 

ெகுப்பு ாடம் ெழி விடை 

11 
ெணிகவினல் & 

கணக்குப்திவினல் 

தமிழ் Soon 

ஆங்கிைம் Soon 

12 
ெணிகவினல் & 

கணக்குப்திவினல் 

தமிழ் Soon 

ஆங்கிைம் Soon 

11 & 12 
கணக்குப்திவினல்   விா 

ெங்கி 

தமிழ் 

ஆங்கிைம் 
Soon 

வதாடர்புக்கு 

ற்றமிழ் திப்கம் 

சேைம் – 636010 

9488270034 – 8667445461 

To Follow us on Social Medias 

You tube – G.P.Teach                    

Web Site – tamilkalvii.blogspot     

        ெணிகவினல் டகசனடு 

        விடை ரூ. 60 நட்டுசந 
12 

             ெணிகவினல் &        

 கணக்குப்திவினல் டகசனடு 

             விடை ரூ. 65 நட்டுசந 
11 

நற்றமிழ் பதிப்பகம் 
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46அ. எரு கூட்டாண்ந நிறுயம் கடந்த மூன்று யருடங்காக ஈட்டின நிகப இாங்கள் 

 பின்யருநாறு: 2016: ` 20,000; 2017: ` 17,000 நற்றும் 2018: ` 23,000. 

 நற்குறிப்பிட்ட காம் முழுயதும் நிறுயத்தில் னன்டுத்தப்ட்ட முதல் ` 80,000. நிறுயம் 

 காண்டுள் இடரிக் கருத்தில் காண்டு, னன்டுத்தப்ட்ட முதல் மீதா சாதாபண 

 இா வீதம் 15%  கருதப்ட்டது. உனர் இாத்தில் 2 ஆண்டுகள் காள்முதல் ன் 

 அடிப்டயில் ற்னரின் நதிப்க் கணக்கிடவும்.   (அல்து) 

46ஆ. பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து நாத்தக் காள்முதக் கணக்கிடவும். 

வியபம் ` வியபம் ` 

2018, ேயரி 1 அன்று 

ற் கடனீந்தார்  

2018, ேயரி 1 அன்று 

சலுத்தற்குரின நாற்றுச் 

சீட்டு 

கடனீந்தாருக்கு பாக்கம் 

சலுத்தினது  

சலுத்தற்குரின நாற்றுச் 

சீட்டுக்குச் சலுத்தினது 

 

30,000 

 

 

25,000 

 

1,20,000 

 

30,000 

காள்முதல் திருப்ம் 

பாக்கக் காள்முதல் 

31.12.2018 அன்று 

கடனீந்தார்  

31.12.2018 அன்று 

சலுத்தற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

15,000 

2,25,000 

 

25,000 

 

20,000 

47அ. முத்து நிறுநத்தின் பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து எப்பீட்டு நிதிநி அறிக்கனத் 

 தனாரிக்கவும். 

வியபம் 
2017, நார்ச் 31 

`  

2018, நார்ச் 31 

` 

I. ங்கு மூதம் நற்றும் ாறுப்புகள் 

    ங்குதாபர் நிதி 

    நீண்ட காப் ாறுப்புகள் 

    டப்புப் ாறுப்புகள் 

    நாத்தம் 

II. சாத்துக்கள் 

    நீண்ட காச் சாத்துக்கள் 

    டப்புச் சாத்துக்கள் 

    நாத்தம் 

        

     4,00,000 

1,50,000 

75,000 

 

4,40,000 

1,65,000 

82,500 

6,25,000 6,87,500 

 

5,00,000 

1,25,000 

 

6,00,000 

87,500 

6,25,000 6,87,500 

47ஆ. பின்யரும் டயடிக்டககடTally-ல் திவு பேய்னவும். 

 (1) ` 4,00,000 முதலுடன்சதவி பதாழில் பதாடங்கிார் 

 (2)  இந்தினன் யங்கியில் கணக்கு துயங்கப்ட்டு ` 60,000 பேலுத்தினது. 

 (3)  பபாக்கத்திற்கு அடகன்யாங்கினது ` 15,000 

 (4)  சுநதியிடம் இருந்து கடனுக்கு ேபக்கு யாங்கினது ` 50,000 

 (5)  பபாக்க விற்ட சநற்பகாண்டது ` 10,000  

**************************** 
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ற்மிழ் நாதிரி விாத்தாள் – 4 

ாடம்   – கணக்குப்திவினல்              யகுப்பு        - 12 

காம்  - 3 நணி பம்                         நதிப்ண் - 90 

குதி – அ 

I. சரினா விடனத் தர்ந்தடுத்து ழுதுக.             20x1=20 

1.    முழுநா தியடுக ாதுயாக பாநரித்து யருயது 

       அ) அபசு                                                   ஆ) சிறின அவிா தனி ஆள் யணிகம்         

       இ) ன்ாட்டு நிறுயங்கள்    ஈ) நிறுநம்  

2.    முழுந ா தியடுகள் தாடர்ா கீழ்க்கண்ட ந்த யாக்கினம் சரினாது அல்? 

       அ) பாக்கம் நற்றும் ஆள்சார் கணக்குகளுக்கு நட்டும் டுகள் பாநரிக்கப்டுகிது.  

       ஆ) இது அத்து யகனா அநப்புகளுக்கும் ாருந்தும் 

       இ) யரி அதிகாரிகள் ற்றுக் காள்யதில் .  

       ஈ) இது டயடிக்கக திவு சய்யும் அறிவினல் தன்நனற் மு  

3. டப்ாண்டில்  யண்டின சந்தா இன்னும் ாதது 

 அ). எரு சாத்து      ஆ).எரு ாறுப்பு  

 இ). எரு சவு      ஈ). தவிபக்கப்ட யண்டின என்று 

4   ட்டினல் I-ல் உள்யற் ட்டினல் II உடன் ாருத்திப் ார்த்து, கீம காடுக்கப் 

       ட்டுள் தாகுப்பிலிருந்து உங்கள் விடன தர்வு சய்க :- 

 .   ட்டினல் I     ட்டினல் II 

    (i) முதலிச் சவு  - 1.  தணிக்க கட்டணம் 

    (II) முதலி யபவு   - 2. நி யப்பு மீதா யட்டி 

    (iii) யருயாயி சவு  - 3. வினாட்டு உகபணங்கள் யாங்கினது 

     (iv) யருயாயி யபவு   - 4. ரிசு நிதி 

                                    தாகுப்பு 

  (i) (II) (iii) (iv) 

அ) 3 4 1 2 

ஆ) 3 2 4 1 

இ) 4 2 3 1 

ஈ) 1 2 3 4 

5. டுப்பு மீது யட்டி, முதல் மீது யட்டி நற்றும் ஊதினம் கழித்த பின் உள் இாம் ( 10,500 கீதா 

 ன்  கூட்டாளி கழிவுக்குப் பின் உள் நிகப இாத்தில் 5% கழிவு  உரினயபாயின் 

 கழிவுத் தாகன  கண்டறினவும். 

 (அ) 750 (ஆ) 7 150  (இ) 7550  (ஈ) 500 

6.  கீழ்க்கண்ட கூற்று (A) நற்றும் காபணம் (R) ஆகினயற் ாருத்தி சரினா       

       விடனத் தர்ந்தடுக்கவும் :- 

   கூற்று  (A) :- இபண்டு அல்து அதற்கு நற்ட்ட ர்களுக்கிடன ற்டும்    

     எப்ந்தத்தின் விய கூட்டாண்ந ஆகும். 

    காபணம் (R) :- எப்புக் காண்ட விகிதப்டி இாம் ட்டம் கிபப்டுகிது. 

     கீம காடுக்கப்ட்டுள் குறியீட்டப் னன்டுத்தி சரினா விடனத் தர்ந்தடுக்கவும் 

   அ) (A)நற்றும் (R)  இபண்டும் சரி நலும் (R) ன்து (A) விற்கு சரினா விக்கம்.  

   ஆ)  (A)நற்றும் (R)  இபண்டும் சரி நலும் (R) ன்து (A) விற்கு சரினா விக்கநல் . 

   இ)  (A) சரி ஆால் (R)  தயறு 

   ஈ)   (A) தயறு ஆால் (R)  சரி 
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7.  சரினற் இணயி அடனாம் காணவும் 

 (அ) சபாசரி இா முயில் ற்னர்  =  சபாசரி இாம் x காள்முதல் ஆண்டுகளின் 

        ண்ணிக்க 

 (ஆ) உனர் இாமுயில் ற்னர்  =  உனர் இாம் x காள்முதல் ஆண்டுகளின் 

        ண்ணிக்க 

 (இ) ஆண்டுத் தாக முயில் ற்னர் =  சபாசரி இாம் x ஆண்டுத் தாக  

        காபணியின் தற்ாதன நதிப்பு 

 (ஈ) கூட்டு சபாசரி இா முயில் ற்னர் =  கூட்டு சபாசரி இாம் x காள்முதல்  

            ஆண்டுகளின் ண்ணிக்க 

8.  2017- ல் கணக்கட்டின்டி இாம் ` 35,000; இாத்தில் சர்ந்துள் திரும்த் திரும் நிகமா 

 யருநாம் ` 1,000 நற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டில் ற்ட்ட அசாதாபண ட்டம் ` 2,000 னில், 

 சரிக்கட்டப்ட்ட இாம்  

 (அ) ` 36,000   (ஆ) ` 35,000  (இ) ` 38,000   (ஈ) ` 34,000 

9.   சாத்துகள் நற்றும் ாறுப்புக நறுநதிப்பீடு சய்யும் ாது ற்டும் இாம் அல்து 

 ட்டம் னாருடன முதல் கணக்கிற்கு நாற்ப்டுகிது? 

 (அ) மன கூட்டாளிகள்      (ஆ) புதின கூட்டாளி 

 (இ) அத்து கூட்டாளிகள்     (ஈ) தினாகம் சய்த கூட்டாளிகள் 

10.  எரு கூட்டாண்ந நிறுயத்தில் எரு ப புதின கூட்டாளினாக சர்ப்து 

   (அ) கூட்டாளி விகல்     (ஆ) கூட்டாளி சர்ப்பு 

   (இ) இபண்டும்      (ஈ) நற்கூறின துமில் 

11.  எரு கூட்டாளி விகலின் ாது, ஆதான விகிதத்தின் நிர்ணனம் தற்கு தயப்டுகிது?  

  (அ) நறுநதிப்பீட்டு இாம் அல்து ட்டம் நாற்ப்டுயதற்கு  

  (ஆ) கிர்ந்து தபாஇாங்கள் நற்றும் ட்டங்க கிர்ந்தளிப்தற்கு  

  (இ) ற்னபசரிக்கட்டுயதற்கு     (ஈ) நற்கண்டதுவுமில் 

12.  A,B, C ஆகினாரின் இாப் ங்கு முன 2/5 , 2/5 , 1/5  ஆகும்.  C கூட்டாண்நயிலிருந்து 

  விகுகிார்.  அயரின் ங்கி A யும் B யும் சநநாகப் றுகின்ர் க் காண்டால் புதின 

  இாப் கிர்வு விகிதம்.---- 

   (அ) A- 1/2  & B - 1/2         (ஆ) A- 3/5  & B - 2/5 

   (இ) A- 2/5  & B - 3/5     (ஈ)  A- 1/5  &  B - 4/5 

13.  எறுப்பிமப்புச் சய்தங்குகநறுயளியீடு சய்தபிகு, ங்கு எறுப்பிமப்புக் கணக்கின் 

 இருப்பு நாற்ப்டுயது  

  (அ) ாதுக்காப்பு கணக்கிற்கு     (ஆ) முதலிக் காப்பு கணக்கிற்கு  

  (இ) த்திப முநக் கணக்கிற்கு     (ஈ) உரி கணக்கிற்கு 

14. ர்நப் ங்குகளின் யறு னர் 

 (அ) ாதுநிப் ங்குகள்     (ஆ) முன்னுரிநப் ங்குகள் 

 (இ) தாற்றுவிப்ார் ங்குகள்    (ஈ) இயற்றில் துமில் 

15.  நிதிநிஅறிக்ககள் யளிக்காட்டாதது  

  (அ) ணம்சாபா தகயல்கள்      (ஆ) கடந்தகா தகயல்கள்  

  (இ) குறுகின கா தகயல்கள்     (ஈ) நீண்டகா தகயல்கள் 

16. எரு யபனறு நிறுநத்தின் விற்` 1,25,000 லிருந்து ` 1,50,000 க்கு அதிகரித்துள்து. இது 

 எப்பீட்டு யருநா அறிக்கயில் வ்யாறு தான்றுகிது ?  

  (அ) + 20 %   (ஆ) + 120 %    (இ) – 120 %    (ஈ) – 20 % 

17. பு அக ாறுப்புகள் அவிடுயது 

 (அ) குறுகின காக் கடன் தீர்க்கும் தின்  (ஆ) நீண்டகாக் கடன் தீர்க்கும் தின் 
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 (இ) இாம் ஈட்டும் தின்     (ஈ) சனல்தின் 

18. பு அக ாறுப்பு விகிதம் வ்யாறு இருந்தால் திருப்திகபநாதாக கருதப்டும். 

 (அ) 2 : 1  (ஆ) 3 : 1  (இ) 1 : 1  (ஈ) 1 : 2 

19.  சம்க் கணக்கு பின்யரும் ந்த தப்பின் கீழ் யரும்?  

  (அ) படி யருநாங்கள்      (ஆ) படி சவிங்கள் 

  (இ) நமுக யருநாங்கள்     (ஈ) நமுக சவிங்கள் 

20.  அகன் கடனுக்கு யாங்கினத Tally-ல் ந்த யக சான்ாயணத்தில் தினப்டும்?  

  (அ) றுதல்கள் சான்ாயணம்     (ஆ) உரின குறிப்டு சான்ாயணம்  

  (இ) காள்முதல் சான்ாயணம்     (ஈ) றுதல்கள் சான்ாயணம் 

குதி – ஆ                                                 7x2=14 

II.  தனும் 7 விாக்களுக்கு விடனளி. விா ண் 30 கட்டான விா   

21. இா ாக்கற் அநப்பின் ாருள் தபவும். 

2.2 உனர் இாம் ன்ால் ன் ? 

23. த்திப முநக் கணக்கு ற்றி சிறு குறிப்பு யபக ? 

24.  Tally ERP 9 – ல் குழு ன்ால் ன் ? 

25.  விபவு விகிதம் ன்ால் ன்? 

26.     பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து றுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு கணக்கு தனாரிக்கவும் நற்றும் 

      கடாளிகளிடமிருந்து ற் நாற்றுச்சீட்டுத் தாகயிக் கணக்கிடவும். 

வியபம் ` 

ஆண்டு தாடக்கத்தில் றுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு  

ஆண்டு முடிவில் றுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

றுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டுக்காக பாக்கம் ற்து 

றுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு நறுக்கப்ட்டது  

1,40,000 

2,00,000 

3,90,000 

30,000 

27. பின்யரும் வியபங்கள் எரு நன்த்தின் 2019, நார்ச் 31 ஆம் ாாடு முடியடயும் 

 ஆண்டுக்குரின இறுதிக் கணக்குகளில் வ்யாறு தான்றும் க் காட்டவும்.  

   2019, நார்ச் 31 ஆம் ாாடு முடியடயும் ஆண்டிற்குரின றுதல்கள் சலுத்தல்கள் கணக்கு  ய 

றுதல்கள் ` ` சலுத்தல்கள் ` ` 

சந்தா  

2017 

2018 

2019 

 

10,000 

50,000 

5,000 

 

 

 

65,000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  நன்த்தில் உள் 200 உறுப்பிர்கள் எவ்யாருயரும் ஆண்டு சந்தாயாக `400 

 சலுத்துகின்ர்.  2017-2018 ஆம் ஆண்டில் இன்னும்  யண்டின சந்தா `2000. 

28. அருள் நற்றும் அனிதா ன் கூட்டாளிகள் இாட்டங்க 4:3 ன் விகிதத்தில் கிர்ந்து 

 யருகின்ர். 31.3.2018 அன்று புதின கூட்டாளினாக அேய் ன்யர் சர்த்து காள்ப்ட்டார். 

 சர்க்கயின் ாது, நிறுய டுகளில் ாதுக்காப்பு ` 42,000 க் காட்டினது. 

 ாதுக்காப்பி கிர்ந்தளிப்தற்கா குறிப்ட்டுப் திவித் தபவும். 

29. பாமு, சாமு நற்றும் காபு ன் கூட்டாளிகள் தங்கள் இாங்க 3:5:7 ன் விகிதத்தில் 

 கிர்ந்து யந்தர். காபு ன்யர் கூட்டாண்நன விட்டு விகுகிார் நற்றும் அயருடன 

 ங்க 3:1 னும் விகிதத்தில் பாகுவும் சாமுவும் டுத்துக் காள்கின்ர். புதின இாப் 

 கிர்வு  விகிதம் நற்றும் ஆதான விகிதத்தக் கணக்கிடவும். 
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30.  பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து முதல் உந்து தின் விகிதத்தக் கணக்கிடவும். 

2018 நார்ச் 31 ஆம் ான இருப்புநிக்குறிப்பு (யருவின) 

வியபம் தாக   ` 

I ங்கு மூதம் நற்றும் ாறுப்புகள் 

I. ங்குதாபர் நிதி 

  (அ) ங்கு முதல்  

        ர்நப் ங்கு முதல் 

        5% முன்னுரிநப் ங்கு முதல் 

  (ஆ) காப்புகள் நற்றும் மிகுதி 

        ாதுக்காப்பு 

        மிகுதி 

2.நீண்டகாப் ாறுப்புகள் 

       நீண்டகாக் கடன்கள் (6% கடனீட்டுப்த்திபங்கள்) 

3.டப்புப் ாறுப்புகள் 

   (அ) கணக்குகள் மூம் சலுத்த யண்டினயகள் 

        யரி எதுக்கு 

 

 

 

4,00,000 

1,00,000 

 

2,50,000 

1,50,000 

 

3,00,000 

 

1,20,000 

30,000 

நாத்தம் 13,50,000 

  குதி – இ                                                           7x3=21 

III. தனும் 7 விாக்களுக்கு விடனளி.  விா ண் 40 கட்டான விா  

31. முழுந ா தியடுகளின் இனல்புகள் னாய ? 

32.  உனர் இா முயில் ற்னர் வ்யாறு கணக்கிடப்டுகிது? 

33.  எறுப்பிமப்பு சய்த ங்குகளின் நறுயளியீடு ன்ால் ன் ? 

34. இா ாக்கற் அநப்பின் முதலி யபவுகள் நற்றும் யருயாயி யபவுகளுக்கு உதாபணம் 

 தருக. ( தப்பிற்கு 3 ) 

34.  கவின், நதன் நற்றும் பஞ்சித் ன் கூட்டாளிகள் தங்கள் இாம் நற்றும் ட்டங்க 

 முன 4:3:3 ன் விகிதத்தில் கிர்ந்து யந்தர். 2018, டிசம்ர் 31 அன்று கவின் 

 கூட்டாண்நன விட்டு விகுகிார். விகலுக்குப் பின் தயனா சரிக்கட்டுதல்கச் 

 சய்த பிகு அயருடன முதல் கணக்கு ` 1,50,000 யபவிருப்க் காட்டினது. பின்யரும் 

 நிகளில் தின யண்டின குறிப்ட்டுப் திவுகத் தபவும். 

 (i) விகும் கூட்டாளிக்குச் சலுத்த யண்டின தாக உடடினாக காசா மூம் 

 சலுத்தப்ட்டது. 

 (i) விகும் கூட்டாளிக்குச் சலுத்த யண்டின தாக உடடினாகச் சலுத்தப்டவில். 

 (i) 1,00,000 உடடினாக காசா மூம் சலுத்தப்ட்டது, மீதத் தாக இன்னும் 

 சலுத்தப்ட உள்து. 

35. கீழ்க்காணும் தகயல்களிலிருந்து 2019 நார்ச் 31ம் ாாடு முடியடயும் ஆண்டுக்குரின 

 றுதல் சலுத்தல் க/கு தனாரிக்க. 

தாடக்க பாக்க இருப்பு 

யாடக சலுத்தினது 

உதவித்தாக அளித்தது 

நுமவுக்கட்டணம் ற்து 

கட்டிடம் யாங்கினது 

சம்ம் யமங்கினது 

சந்தா ற்து 

18.000 

8,000 

14,100 

13,600 

2,10,000 

56,000 

2,85,000 
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36.  பிபகாஷ் நற்றும் சுப்ரினா ன் இரு கூட்டாளிகள் தங்கள் இாம் நற்றும் ட்டங்க 5:3 

 ன் இா விகிதத்தில் கிர்ந்து யந்தர். 2018, ப்பல் 1 அன்று அயர்களின் முதல் 

 கணக்குகளின் இருப்புகள் பிபகாஷ் 3,00,000 நற்றும் சுப்ரினா 2,00,000 ஆகும். 2018, ேூ 1 

 அன்று பிபகாஷ் கூடுதல் முதாக `60,000 காண்டு யந்தார். அவ்யாண்டில் சுப்ரினா `30,000 

 கூடுதல் முதல் காண்டு யந்தார். 2019, நார்ச் 31 ஆம் ாாடு முடியடயும் ஆண்டுக்குரின 

 முதல் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 6% க் கணக்கிட்டு, அதற்குரின குறிப்ட்டுப் திவுகத் 

 தபவும். 

 

37.  ஹரி, நாதயன் நற்றும்கசயன் ஆகின கூட்டாளிகள் இாட்டங்க 5:3:2 ன் 

 விகிதத்தில்  கிர்ந்து யருகின்ர். 2017, ப்பல் 1 அன்று யான்நதி புதின கூட்டாளினாகச் 

 சர்த்த பின் அயர்களின் இா விகிதம் 4:3:2:1  முடிவு சய்னப்ட்டது. பின்யரும் 

 சரிக்கட்டுதல்கள் சய்னப்டயண்டும்: 

 (அ) யாகத்தின் நதிப்பு ` 60,000 அதிகரிக்கப்ட்டது 

 (ஆ) சபக்கிருப்பு மீது ` 5,000, அகன் மீது ` 2,000, இனந்திபம்மீது ` 2,500 தய்நாம்    

        நீக்கப்டயண்டும். 

 (இ) காடுடயண்டின ாறுப்பு ` 500 உருயாக்கப்டயண்டும் க் காண்டு 

 குறிப்ட்டுப் திவுகத் தருக. 

  

38.  எரு கூட்டாண்ந நிறுயத்தின் பாேன், சுநன் நற்றும் ேகன் ன் கூட்டாளிகள் தங்கள் 

 இாம் நற்றும் ட்டங்க 4:3:2 ன் விகிதத்தில் கிர்ந்து யந்தர். சுநன் ன்யர் 

 கூட்டாண்நன  விட்டு விகிார். அயர் விகும் ான்று ற்னர் `45,000  

 நதிப்பிடப்ட்டது. நாறுடும்  முதல்  மு க்காண்டு, ற்னருக்கு தயனா 

 குறிப்ட்டுப் திவுகத் தபவும்.  

 

39.  நியதா யபனறு நிறுநம் ` 10 நதிப்பிா 1,000 ர்நப்ங்குக, அமப்புத்தாக 

 ங்கு என்றிற்கு ` 4 வீதம் சலுத்தவில்  எறுப்பிமப்பு சய்தது. இதில், ங்கு 

 என்றிற்ககு ` 7 வீதம் 800 ங்குகள் நறுயளியீடு சய்னப்ட்ட. எறுப்பிமப்பு நற்றும் 

 நறுயளியீட்டிற்கா குறிப்ட்டுப் திவுகத் தபவும்.   

 

40. தவி நிறுநத்தின் பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து சபக்கிருப்பு சுமற்சி விகிதம் நற்றும் சபக்கிருப்பு 

 நாற்றுக் காத்தயும் ( நாதங்களில்) கணக்கிடவும். 

வியபம் ` 

விற் மூம் ற் யருயாய் 

அவ்யாண்டின் தாடக்கத்தில் சபக்கிருப்பு 

அவ்யாண்டின் இதியில் சபக்கிருப்பு 

அவ்யாண்டில் நற்காண்ட காள்முதல் 

உள் தூக்குக் கூலி 

12,00,00 

1,70,000 

1,30,000 

6,90,000 

20,000 

 

குதி – ஈ 

IV. அத்து விாக்களுக்கும் விடனளி.       7x5=35 

41 அ.    பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து பநாத்த விற்டடனக் கணக்கிடவும்.  

வியபம் ` வியபம் ` 

2018, ஏப்பல் 1 அன்று  பறுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு  
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கடாளிகள்  

2018, ஏப்பல் 1 அன்று 

பறுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

கடாளிகளிடமிருந்து பற் 

பபாக்கம் 

பறுதற்குரின நாற்றுச் 

சீட்டுக்காக பபாக்கம் பற்து 

யாபாக்கடன் 

2,50,000 

 

60,000 

 

7,25,000 

 

1,60,000 

30,000 

நறுக்கப்ட்டது 

உள் திருப்ம்  

2019, நார்ச் 31 அன்று 

பறுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு 

2019, நார்ச் 31 அன்று ற் 

கடாளிகள் 

பபாக்க விற்ட 

15,000 

50,000 

 

90,000 

 

2,40,000 

3,15,000 

       

41.ஆ  கீம காடுக்கப்ட்ட தகயல்களிலிருந்து சம் கடி நன்த்தின் நன்த்தின் 2015, நார்ச் 31 

 ஆம் ாாடு முடியடயும் ஆண்டுக்குரின றுதல்கள் நற்றும் சலுத்தல்கள் கணக்கத் 

 தனார் சய்னவும். 

வியபம் ` ` வியபம் ` 

பதாடக்க பபாக்க இருப்பு 

பதாடக்க யங்கி இருப்பு 

ேந்தா பற்து :  

2013-14 

2014-15 

2015-16 

 

நுடமவுக்கட்டணம் 

டமன விடனாட்டு பாருள் 

விற்து 

ன்பகாடடகள் 

சாட்டி கட்டணம் 

இதப பேவுகள் 

 

 

 

500 

7,600 

900 

1,000 

7,200 

 

 

 

9,000 

 

1,000 

 

2,200 

4,600 

2,400 

600 

யாடடக பேலுத்தினது 

விடனாட்டு உகபணம் 

யாங்கினது 

டநதா பாநரிப்பு பேவு 

ேம்ம் 

அடகன் யாங்கினது 

அலுயக பேவு 

 

இருப்பு கீ/இ 

      பபாக்கம் 

      

 

3,000 

 

4800 

2,000 

2,500 

1,500 

1,200 

 

 

400 

 

42 அ.  சங்கர் நற்றும் ாபானணன் இருயரும் எரு கூட்டாண்ந நிறுயத்தின் கூட்டாளிகள். 

 அயர்கள் தங்கள் இா ட்டங்க 5:3 ன் விகிதத்தில் கிர்ந்து யருகின்ர். 2018, 

 ேயரி 1 அன்று அயர்களுடன முதல் முன ` 50,000 நற்றும் ` 30,000. கூட்டாண்ந 

 எப்ாயணம்  பின்யருயயற்க் குறிப்பிடுகிது: 

 (அ) முதல் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 6 % அனுநதிக்க யண்டும்.  

 (ஆ) சங்கர் நற்றும் ாபானணனுக்கு விதித்த டுப்புகள் மீதா யட்டி முன `1,000 நற்றும் 

        ` 800 

 (இ) முதல் மீது யட்டி நற்றும் டுப்புகள் மீதா யட்டி கழிப்தற்கு முன் உள் நிறுயத்தின் 

       நிகப இாம் `35,000.  

 கூட்டாளிகளுடன முதல், நாறுடும் முதல் க் காண்டு தயனா குறிப்ட்டுப் 

 திவித் தபவும் நற்றும் 2018, டிசம்ர் 31 ஆம் ான இாட்டப் கிர்வு கணக்கயும் 

 தனார் சய்னவும்.                           

42 ஆ. அகநது நற்றும் ஷீர் யமங்கின முதல் முன `60,000 நற்றும் `40,000. அயர்களின் இாப் 

 கிர்வு விகிதம் 2:1. அவ்யாண்டின் முதல் மீது யட்டி கணக்கிடுயதற்கு முன் இாம் `5,000. 

 பின்யரும் நிகளில் முதல் மீதா யட்டித் தாகனக் கணக்கிடவும். 

 (i)  முதல்மீது யட்டி குறித்து கூட்டாண்ந எப்ாயணத்தில் தும் குறிப்பிடாத ாது 
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 (ii)  கூட்டாண்ந எப்ாயணத்தின் டி, முதல்மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 4% அனுநதிக்கப்  

  டும்ாது 

 (iii)  கூட்டாண்ந எப்ாயணத்தின்டி முதல்மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 6% அனுநதிக்கும்ாது 

43 அ.  இா ட்டங்க சநநாகப் கிர்ந்து காள்ளும் ோன் நற்றும் ேஸ்டிாவின் 1.1.2017 ம் 

 ான்ன இருப்பு நிக்குறிப்பு பின்யருநாறு: 

  

 

 

 

 

 நற்கூறின ாளில் னாயான் ன்யப திர்கா இாத்தில் 1/5 ங்கிற்கு பின்யரும் 

 வியபங்கள் அடிப்டயில் கூட்டாளினாக சர்த்தர். 

 (i) னாயான் ` 25,000 முதல் காண்டு யந்தார்.  

 (ii) ற்னரில் அயருடன ங்காக ` 10,000 பாக்கநாக காண்டு யந்தார். 

 (iii) சாத்துகள் கீழ்க்கண்டயாறு நதிப்பிடப்ட்ட: 

      கட்டடம் ` 80,000; கடாளிகள் ` 18,000; சபக்கிருப்பு ` 33,000. 

 தயனா பட்டுக் கணக்குக தனார் சய்து கூட்டாளி சர்ப்பிற்கு பின்யரும் இருப்பு 

 நிக் குறிப்பித் தனார் சய்னவும்.               (    ) 

 

43 ஆ. னமுா, னசாதா, நற்றும் யுயதி ன் கூட்டாளிகள் தங்கள் இாங்கள் நற்றும் ட்டங்க 

 முன 3:3:1 ன் விகிதத்தில் கிர்ந்து யந்தர். 2017, டிசம்ர் 31 அன்று யுயதி இந்து 

 விட்டார். அயருக்குச் சலுத்த யண்டின தாக `1,40,000  யபவிருப்க் காட்டினது. 

 கீழ்க்கண்ட நிகளில் குறிப்ட்டுப் திவுகத் தபவும்.  

 (i) சலுத்த யண்டின தாக காசா மூம் உடடினாகச் சலுத்தப் ட்டது.  

 (i) சலுத்த யண்டின தாக உடடினாகச் சலுத்தப்டவில் .  

 (i) உடடினாக `75,000 காசா மூம் சலுத்தப்ட்டது, மீதித் தாக இன்னும் 

 சலுத்தப்டயண்டி உள்து. 

 

44 அ.  சம்த் நிறுநம் 25,000 ங்குக, ங்கு என்று ` 10  ாதுநக்களுக்கு யளியிட்டது. 

 விண்ணப்த்தின் ாது ` 3, எதுக்கீட்டின் ாது ` 4, முதல் நற்றும் இறுதி அமப்பின் 

 ாது ` 3 சலுத்தப்டயண்டும். ாதுநக்கால் 24,000 ங்குகள் எப்ப்ட்ட. 

 இனக்குர்கள் அத்து ங்குகயும் எதுக்கீடு சய்தர். அதற்காக தாக முழுயதும் 

 முனாகப் ப்ட்ட. தயனா குறிப்ட்டுப் திவுகத் தபவும். 

(    ) 

44 ஆ இபட்டப்திவு மு நற்றும் முழுந ா தியடுகளுக்கும் இடன உள் 

 யறுாடுகள்  னாய ? 

 

45 அ. நியதிதா ேவுளி யபனறு நிறுநம் ` 10 நதிப்பிா ` 7 அமக்கப்ட்ட 20 ங்குக 

 எறுப்பிமப்பு சய்தது. இதில் நயூரி ங்கு என்றுக்கு ` 5 விண்ணப்ம் நற்றும் எதுக்கீட்டிற்கா 

 தாகயிச் சலுத்தி இருந்தார். அயற்றில் 15 ங்குகள் ங்கு என்றிற்கு ` 5 வீதம் 

ாறுப்புகள் ` ` சாத்துக்கள் ` 

முதல் க/கு 

ோன் 

ேஸ்டின் 

காப்புநிதி 

ற் கடனீந்தார். 

 

40,000 

50,000 

 

 

90,000 

15,000 

35,000 

கட்டிடம் 

சபக்கிருப்பு 

கடாளிகள் 

யங்கி பாக்கம் 

மு.ச.காப்பீடு 

 

70,000 

30,000 

20,000 

15,000 

5,000 

 

 1,40,000 1,40,000 
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 ற்றுக் காண்டு ` 7 சலுத்தப்ட்ட ங்குகாக க ன்யருக்கு நறுயளியீடு  

 சய்னப்ட்டது. எறுப்பிமப்பு நற்றும் நறுயளியீட்டிற்கா குறிப்ட்டுப் திவுகத் தபவும்.  

(    ) 

45 ஆ ற்னபத் தீர்நானிக்கும் தனும் ஆறு காபணிகத் தபவும். 

46 அ.  சல்வி நிறுயத்தின் பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து ாது அவு யருநா அறிக்கன 

  தனார் சய்னவும். 

 

வியபம் 

2016 -17 2017 - 18 

` ` 

விற் மூம் ற் யருயாய் 

இதப யருநாம் 

சவுகள் 

யருநா யரி 

2,00,000 

25,000 

2,50,000 

     40% 

3,00,000 

75,000 

1,50,000 

40% 

 

46 ஆ. கீழ்க்காணும் காபக்குடி கூடப்ந்து சங்கத்தின் றுதல்கள் நற்றும் சலுத்தல்கள் 

 கணக்கிலிருந்து 2017, நார்ச் 31 ஆம் ாாடு முடியடயும் ஆண்டுக்குரின யருயாய் நற்றும் 

 சவிக் கணக்கத் தனார் சய்னவும் 

 

றுதல்கள் ` ` சலுத்தல்கள் ` ` 

இருப்பு கீ/கா 

கபாக்கம் 

யங்கி பாக்கம் 

அபங்க யாடக 

ற்து 

சந்தா ற்து 

ஆயுள் உறுப்பிர் 

கட்டணம் 

ாதுகாப்பு ட்டக 

யாடகப் ற்து 

 

23,000 

12,000 

 

 

35,000 

6,000 

9,000 

 

7,000 

 

2,000 

நதா யாடக சலுத்தினது 

அச்சுக் கட்டணம் 

யங்கிக் கட்டணம் 

கட்டடம் மீதா காப்பீடு 

தாடர் வினாட்டுப் ாட்டிச் 

சவுகள் 

தணிக்கக் கட்டணம் 

வினாட்டுப் ாருள்கள் 

யாங்கினது 

இருப்பு கீ/இ 

கபாக்கம் 

யங்கி பாக்கம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000 

14,000 

12,000 

5,000 

1,000 

2,000 

 

16,000 

3,000 

4,000 

 

 

16,000 

  59,000   59,000 

கூடுதல் தகயல்கள்: 2017 ஆம் ஆண்டில் யண்டின சந்தா `8,000 

47 அ. பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து, அனு நிறுநத்தின் சாக்கு ேதவிகிதங்கட கணக்கிடவும். 

 

வியபம் 

`ஆயிபங்களில் 

முதாம் 

ஆண்டு 

இபண்டாம் 

ஆண்டு 

மூன்ாம் 

ஆண்

டு 

 `  `  

I. ங்கு மூதம் நற்றும் பாறுப்புகள் 

    ங்குதாபர் நிதி 

    நீண்ட காப் பாறுப்புகள் 

    டப்புப் பாறுப்புகள் 

                                                

               

500 

200 

100 

             

550 

250 

80 

 

600 

240 

120 

800 880 960 
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பநாத்தம் 

II. போத்துக்கள் 

    நீண்ட காச் போத்துக்கள் 

    டப்புச் போத்துக்கள்  

                                             பநாத்தம் 

 

600 

200 

 

720 

160 

 

780 

180 

800 880 960 

 

(    ) 

47 ஆ. ேம்ஸ் நிறுநத்தின் பின்யரும் 31.03.2019 ஆம் ான இருப்புநிக்குறிப்பிலிருந்து  

 கீழ்க்காணும் விகிதங்கக் கணக்கிடவும். 

 i) பு அக ாறுப்புகள் விகிதம் ii) உரிநனார் விகிதம் iii) முதல் உந்துதின் விகிதம் 

ேம்ஸ் நிறுநத்தின் 31.03.2019 ஆம் ான இருப்புநிக்குறிப்பு 

வியபம் தாக 

` 

I ங்கு மூதம் நற்றும் ாறுப்புகள் 

I. ங்குதாபர் நிதி 

  (அ) ங்கு முதல்  

        ர்நப் ங்கு முதல் 

       6% முன்னுரிநப் ங்கு முதல் 

  (ஆ) காப்புகள் நற்றும் மிகுதி 

2.நீண்டகாப் ாறுப்புகள் 

       நீண்டகாக் கடன்கள் (8 % கடனீட்டுப் த்திபங்கள்) 

3.டப்புப் ாறுப்புகள் 

   (அ) யங்கியிலிருந்து ற் குறுகின காக் கடன்கள்  

  (ஆ) கணக்குகள் மூம் சலுத்த யண்டினயகள் 

 

 

 

2,50,000 

2,00,000 

1,50,000 

 

3,00,000 

 

2,00,000 

1,00,000 

பநாத்தம் 12,00,000 

II போத்துக்கள் 

1. நீண்ட காச் போத்துக்கள் 

      நிடச் போத்துக்கள் 

2. டப்புச் போத்துக்கள் 

  (அ) ேபக்கிருப்பு,, 

  (ஆ) கணக்குகள் மூம் ப சயண்டினடயகள் 

  (இ) பபாக்கம் நற்ம் பபாக்கத்திற்க ேநநாடயகள் 

  (ஈ) இதப டப்புச் போத்துக்கள் 

       முன்கூட்டிச் பேலுத்தின பேவுகள் 

 

 

8,00,000 

 

1,20,000 

2,65,000 

10,000 

 

5,000 

பநாத்தம் 12,00,000 

 

 

**************************** 
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எநது வெளியீடுகள் 2022-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

அடுத்த ெருட டடப்புகள் 2023 – 24 

ெகுப்பு ாடம் ெழி விடை 

11 
ெணிகவினல் & 

கணக்குப்திவினல் 

தமிழ் Soon 

ஆங்கிைம் Soon 

12 
ெணிகவினல் & 

கணக்குப்திவினல் 

தமிழ் Soon 

ஆங்கிைம் Soon 

11 & 12 
கணக்குப்திவினல்   விா 

ெங்கி 

தமிழ் 

ஆங்கிைம் 
Soon 

வதாடர்புக்கு 

ற்றமிழ் திப்கம் 

சேைம் – 636010 

9488270034 – 8667445461 

To Follow us on Social Medias 

You tube – G.P.Teach                    

Web Site – tamilkalvii.blogspot     

        ெணிகவினல் டகசனடு 

        விடை ரூ. 60 நட்டுசந 
12 

             ெணிகவினல் &        

 கணக்குப்திவினல் டகசனடு 

             விடை ரூ. 65 நட்டுசந 
11 

நற்றமிழ் பதிப்பகம் 
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