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       ேம�நிைல இர�டா� ஆ��------- கண���பதிவிய� 

பாட� – 2 . ��ைம ெபறா பதி!களிலி$%& கண��க'      (ஒ)ைற� பதி!) 

கால�  :  75 நிமிட�                             மதி�ெப�க' : 50 

 அைன,& வினா�க-��� விைடயளி�க!�.                        10 × � = 10 
  ச3யான விைடைய ேத4%ெத�,& எ�&க : 

1. வியாபார,தி7 �தலிைன அறிய தயா3�க�ப�வ& ------------- 

      (அ) வியாபார� கண��    (ஆ) இலாப அ�ல& ந:ட அறி�ைக     (இ) நிைல அறி�ைக 

2. ஒ)ைற�பதி! �ைறயி� ---------- கண�� ம);� ெபயரள! கண��க' பதிய�ப�வ& இ�ைல. 
       (அ)  ஆ'சா4         (ஆ) ெரா�க             ( இ)   ெசா,& 

3.  ஒ)ைற�பதி! �ைற எ7ப& --------- நி;வன=க' இர:ைட� பதி!�ைறைய த=க' வசதி��   
   ஏ)ப மா)றியைம,& பய7ப�,&� �ைறபா�'ள ஒ$ �ைறயா��. 
        (அ)  அர?           (ஆ) சி; வியாபார         ( இ)   @:�ப=� 

4.  நிைல அறி�ைக �ைற ---------- �ைற என!� அைழ�க�ப��. 
        (அ) மா);த�     (ஆ) நிகர மதி�C             இ)   இ$�Cநில� �றி�C 

5.  கட7 வி)பைனைய அறிய உத!� கண�� ---------- 
          (அ) ெப;த)�3ய மா);Fச:ீ�� கண��    (ஆ) ெமா,த� கடனாளிக' கண�� 
          (இ) ெமா,த� கடனH%ேதா4 கண�� 

6.  01.04.2016 அ7; ப)பல கடனாளிக' `. `. `. `. 49,600.  .  .  .      31.03.02017    அ7; ப)பல கடனாளிக'  `. `. `. `. 59,900.            
                    அMவா�� கடனாளிகளிடமி$%& ெப)ற ெரா�க�  `. `. `. `. 69,500    எனி�, அMவா�N� கட7   
   வி)பைன --------- 

   (அ)  `.`.`.`.    20,000                                    (ஆ)  `.`.`.`.    59,200                                    (இ)   `. `. `. `. 79,800 

7.  ஒ$ ெதாழி� உ3ைமயாள37 ெமா,த ெசா,&க' `. 22,100`. 22,100`. 22,100`. 22,100. அவ$ைடய ெபா;�Cக'  `. 5,050`. 5,050`. 5,050`. 5,050.     

     அவ$ைடய �த�  ------------ ஆ��. 
       (அ)  `. 17,15`. 17,15`. 17,15`. 17,150000                (ஆ)   `. 17,05`. 17,05`. 17,05`. 17,050000               (இ)  `. 17,5`. 17,5`. 17,5`. 17,500000000    

8....        ெமா,த வி)பைன விைல `. `. `. `. 3,70,000. . . . ெரா�க வி)பைன `. `. `. `. 2, 65,150. . . . எனி� கட7 வி)பைன `. `. `. `. ----------   

      (அ)  `. 1,05,15`. 1,05,15`. 1,05,15`. 1,05,150000          (ஆ)   `. 1,04,85`. 1,04,85`. 1,04,85`. 1,04,850000          (இ)  `. 1,05,850`. 1,05,850`. 1,05,850`. 1,05,850    

9.  ெபா;�Cகைள    விட    @�தலாக    உ'ள    ெசா,&�க'     ----------- ஆ��....    

      (அ)  �த�           (ஆ) ெரா�க          ( இ)   ெபா;�Cக' 

10.  ஆ��,    ெதாட�க,தி�    நிைல    அறி�ைகைய,    தயா3�பத7    Pல�    ---------- �தைல    அறியலா�....    

             (அ)  ெதாட�க          (ஆ) இ;தி        ( இ )  @�த�  

                              ப�தி --- II 

   எைவேயQ� 4 வினா�க-�� விைடயளி�க!�.அவ)றி� வினா எ� 11- �� க:டாய�            

   விைடயளி�க!�.                                           												�	 ×	2 = 8 
11. மா);த� �ைற எ7றா� எ7ன ? 

12. நிகர மதி�C �ைற எ7றா� எ7ன ? 

13. கீS�க�ட விவர=கைள� ெகா�� இலாப� அ�ல& ந:ட,ைத� கண�கி�க. 
ெதாட�க �த�   `. 24,0`. 24,0`. 24,0`. 24,000000000    ; ; ; ;   எ��C `. 25,2`. 25,2`. 25,2`. 25,200000000    ;  இ;தி�த�  `. 13,0`. 13,0`. 13,0`. 13,000000000    ;  @�த� �த� `.42,0`.42,0`.42,0`.42,000000000    

14.  .  .  .  வி�ப:ட தகவ�கைள கா�க :  
                                எ��C  `. 5`. 5`. 5`. 500000000    ;    ;    ;    ;    இ;தி�த�  `. 7,0`. 7,0`. 7,0`. 7,000000000    ;  ;  ;  ;  ெதாட�க �த�   `. 7,0`. 7,0`. 7,0`. 7,000000000    
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15. . . . எ��C     இ�லாத        நிைலயி�    வி�ப:ட     தகவைல�    கா�க    ::::    

      இ;தி    �த�    `.`.`.`.91,00091,00091,00091,000    ;    ;    ;    ;    ெதாட�க    �த�    `.`.`.`.35,00035,00035,00035,000        ;  ;  ;  ;  அMவா�N)�3ய    இலாப�    `.`.̀.`.14,00014,00014,00014,000    

    

16. கீS�காT� தகவ�கைள� ெகா�� ெதாட�க �தைல� கா�க. 

 
 
 
 
 
 

 
 
    

ப�தி --- III 

 எைவேயQ� 4 வினா�க-�� விைடயளி�க!�.அவ)றி� வினா எ� 18 - �� க:டாய�  

 விைடயளி�க!�.                                                4	×	3 = 12 
17. நிைல அறி�ைக எ7றா� எ7ன ? 

18. ஒ)ைற� பதி! �ைற�� வைரவில�கண� த$க. 

19. ஒ)ைற� பதி! �ைறயி� தன& கண�ேக�கைள தி$.மதி அவ4க' ைவ,தி$%தா4.  கீSக�ட   
    விவர=கைள�ெகா�� 2016-17 ஆ� ஆ�N)கான இலாப� அ�ல& ந:ட� கா�க. 

      விவர� ெதாைக (`)`)`)`) விவர� ெதாைக (`)`)`)`) 
1.4.2016 அ7; �த� 42,000 31.3.2017 அ7; �த� 30,000 
நிதியா�N� எ��C 3,000 நிதியா�N� @�த� �த� 6,000 

 
 20.  ப)பல கடனாளிகளி7 இ;தி இ$�ைப� கா�க : 

      விவர� ெதாைக (`)`)`)`) விவர� ெதாைக (`)`)`)`) 
ப)பல கடனாளிக' (ெதாட�க 
இ$�C) 

25,000 ப)பல கடனாளிகளிடமி$%& 
ெபற�ப:ட ெரா�க� 

23,000 

வி)பைன, தி$�ப� 2,200 கட7 வி)பைன 3,500 
 
21.  தி$. மாதவ7 அவ4க'  `. `. `. `. 1,20,000 �தUட7 1.4.2015 அ7; ெதாழி� ெதாட=கினா4. அவ4 
    ஒMெவா$ மாத��  `. `. `. `. 1,000 வ Hத� த7 ெசா%த ெசலவி)� எ�,&� ெகா�டா4. ேமU� அவ4 
                        `. `. `. `. 20,000 @�த� �தலாக இ:டா4. 31.03.2016 அ7; நி;வன,தி7 �த�  `. `. `. `. 1,16,500 எ7றான&.       
    ேம)க�ட விவர=களிலி$%&, நி;வன� இலாப� அைட%ததா அ�ல& ந:ட� அைட%ததா      
    எ7பதைன� க�டறிய!�. 
 
22. கீS�காT� விவர=கைள� ெகா�� ெமா,த� ெகா'�தைல� கா�க. 
 

      விவர� ெதாைக (`)`)`)`) விவர� ெதாைக (`)`)`)`) 
ப)பல கடனH%ேதா4 (ெதாட�க�) 1,50,000 ப)பல கடனH%ேதா$�� 

அளி,த  ெரா�க� 
45,000 

ெப)ற த'-பN 30,000 ெகா'�த� தி$�ப� 15,000 
ப)பல கடனH%ேதா4 ( இ;தி ) 1,80,000 ெரா�க ெகா'�த� 80,000 

 

 
 

விவர� 31.03.2002 
`̀̀̀ 

31.03.2003 
`̀̀̀ 

ைக ெரா�க� 4,000 6,000 

வ=கி ெரா�க� 2.000 4,000 

சர�கி$�C 24,000 24,000 

அைறகல7 6,000 10,000 

ப)பல கடனH%ேதா4 10,000 15,000 
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ப�தி --- IV 

எைவேயQ� 4 வினா�க-�� விைடயளி�க!�.                                        4	×	5 = 20 
23. தி$. �ரளி ஒ)ைற� பதி! �ைறயி� தன& கண�ேக�கைள ைவ,தி$�கிறா4. 31.3.2002 ம);�   
    31.3.2003 ஆகிய நா:களி� அவர& ெசா,&க-�, ெபா;�Cக-� கீS�க�டவா; இ$%தன : 
 

 

 

 

 

  அவ4 அMவா�N� `̀̀̀....15,000 @�த� �த� இ:டா4. அவ4 தன& ெசா%த ெசல!�காக `̀̀̀....35,000   
  தி$�ப எ�,&� ெகா�டா4. 2002-03ஆ� ஆ�N)கான அவர& இலாப� அ�ல& ந:ட� க�டறிக 

 

24. ேதைவயான கண��க' தயா4 ெசV& ெமா,த ெகா'�த� ம);� ெமா,த வி)பைன கா�க. 

      விவர� ெதாைக (`)`)`)`) விவர� ெதாைக (`)`)`)`) 
ெதாட�க ப)பல கடனாளிக'  1,00,000 ப)பல கடனாளிகளிடமி$%& 

ெபற�ப:ட ெரா�க� 
5,90,000 

ெதாட�க ப)பல கடனH%ேதா4 65,000 ெப)ற த'-பN 3,000 
ப)பல கடனH%ேதா$�� 
அளி,த ெரா�க� 

40,000 அளி,த த'-பN 5,000 

ெவளி,தி$�ப� 10,000 உ'தி$�ப� 6,000 
இ;தி ப)பல கடனாளிக' 70,000 இ;தி ப)பல கடனH%ேதா4 50,000 
ெரா�க வி)பைன 50,000 ெரா�க� ெகா'�த� 25,000 

 
25. தி$. ெச�வ� 01.4.2015 அ7; `.`.`.`.    75,075,075,075,000000000        �த� ைவ,& வியாபார,ைத ெதாட=கினா4. கீSக�ட   
    விவர=கைள� ெகா�� 31.03.2016 ஆ� நாேளா� �NவைடW� ஆ����3ய வியாபார இலாப   
    ந:ட� கண��கைள தயா4 ெசVக. 

  

      விவர� ெதாைக (`)`)`)`) விவர� ெதாைக (`)`)`)`) 
ப)பல கடனாளிகளிடமி$%& 
ெப)ற ெரா�க� 

1,21,000 விள�பர� 5,000 

ப)பல கடன H%ேதா$�� 
அளி,த  ெரா�க� 

1,75,000 ப)பல கடனாளிக' இ;தி 
இ$�C 

75,000 

உ'X�� @லி 4,500 ப)பல கடனH%ேதா4 இ;தி 
இ$�C 

50,000 

ப)பல கடனாளிக-�� 
அளி,த த'-பN 

4,000 இ;திF சர�கி$�C 35,000 

ச�பள� 5,000 அUவலகF ெசல!க' 4,000 
 

�றி�C : �த� மீ& வ:N 10% அQமதி�க. 

 

 

 

விவர� 31.03.2012 
`̀̀̀ 

31.03.2013 
`̀̀̀ 

ெரா�க இ$�C 5,000 60,000 

ப)பல கடனாளிக' 75.000 1,00,000 

சர�கி$�C 35,000 24,000 

அைறகல7 15,000 50,000 

ப)பல கடனH%ேதா4 15,000 30,000 
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26. கீSக�ட விவர=கைள� ெகா�� 31.03.2005 ஆ� நாேளா� �NவைடW� ஆ����3ய இலாப   
    ந:ட� கண�கிைன தயா4 ெசVக. 

 

 

 

 

 

ம)ற விவர=க' :  
 
  ெப)ற த'-பN                                     7,500            அளி,த த'-பN               5,000 
  ப)பல கடனH%ேதா$�� அளி,த  ெரா�க�     2,25,000           ப�வைகF ெசல!க'          15,000    
  ப)பல கடனாளிகளிடமி$%& ெப)ற ெரா�க� 2,67,500           எ��Cக'                        20,000  
  வி)பைன,தி$�ப�                                  7,500          ெகா'�த� தி$�ப�            2,500  
  ெமா,த இலாப�                                     52,500  

27.  தி$. மால7 அவ4க' தன& கண�ேக�கைள ஒ)ைற�பதி! �ைறயி� ைவ,தி$�கிறா4. 
 01010101----    04040404----2012012012013333 அ7; அவர& �த� `. `. `. `. 5,05,05,05,00,000.0,000.0,000.0,000.  

         @�த� தகவ�க' : 

விவர� `̀̀̀. 

ெதாட�க சர�கி$�C 2,502,502,502,50,000,000,000,000    

ப)பல கடனாளிகளிடமி$%& ெப)ற ெரா�க� 50505050,000,000,000,000    

ெரா�க வி)பைன 2222,00,000,00,000,00,000,00,000    

ப)பல கடனH%ேதா4�� அளி,த ெரா�க� 66660,0000,0000,0000,000    

ப)பல கடனாளிக' – ெதாட�க இ$�C 44440,0000,0000,0000,000    

ப)பல கடனH%ேதா4 – ெதாட�க இ$�C 1,83,01,83,01,83,01,83,000000000    

வியாபாரF ெசல!க' 1,20,81,20,81,20,81,20,800000000    

வளாக� ( 31-03-2014 ) 4444,00,000,00,000,00,000,00,000    

அைறகல7 ( 31-03-2014 ) 7,27,27,27,200000000    

இ;தி சர�கி$�C 2,62,62,62,60,0000,0000,0000,000    

ப)பல கடனாளிக' – இ;தி இ$�C 88880,0000,0000,0000,000    

ப)பல கடனH%ேதா4 – இ;தி இ$�C  2222,00,000,00,000,00,000,00,000    

இ;தி ெரா�க இ$�C 55,055,055,055,000000000    

            
               மா4F 31, 2014 ஆ� நாேளா� �NவைடW� ஆ����3ய வியாபார இலாப ந:ட�     
            கண�ைகW�, அ%நாைளய இ$�Cநிைல �றி�ைபW� தயா4 ெசVக. 

 
 

 

விவர� 31.03.2004 
`̀̀̀ 

31.03.2005 
`̀̀̀ 

ெரா�க இ$�C 12,500 25,000 

ப)பல கடனாளிக' 1,25.000 1,75,000 

சர�கி$�C 50,000 25,000 

அைறகல7 5,000 5,000 

ப)பல கடனH%ேதா4 75,000 87,500 
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