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அைரயா!"#ேத&' மாதி* வினா#தா. --- 2  ( 2018 ) 

ேம4நிைல இர!டா9 ஆ!" 
                                      கண=>?பதிவிய4                    

ேநர9 : 2.30 மணி                                                       மதி?ெப! : 90 
                                            ப>தி ---- I 
  அைன#C வினா=கD=>9 விைடயளி=க'9.                     20 × � = 20 

1. வியாபார#திH நிதி நிைலைய --------------------- தயா*?பதிH வாயிலாக அறியலா9 : 
      (அ)  இJதி= கண=>க.   (ஆ) Kத4 கண=>க.  ( இ ) இL?பாM'        

2. 31-03-2000  அHJ இL?பாMவிHபN பOபல கடனPQேதா&  `.`.`.`.    50,000  ச*=கT"தலிH பN பOபல   

     கடனPQேதா& மீC 2 % ஒC=> உLவா=க?பட ேவ!Nய ெதாைக ----------  

     (அ)  `. 10`. 10`. 10`. 10,000,000,000,000                                 (ஆ)  `. 1`. 1`. 1`. 1,000,000,000,000                                               (இ)  `. 1`. 1`. 1`. 100000000    

3. ஒL ெதாழி4 உ*ைமயாள*H ெமா#த ெசா#Cக. `. 2,1`. 2,1`. 2,1`. 2,100000000. அவLைடய ெபாJ?Zக. 
     `. 1,05`. 1,05`. 1,05`. 1,050000.  அவLைடய Kத4 ------------- ஆ>9. 
      (அ)  `. 1,15`. 1,15`. 1,15`. 1,150000         (ஆ)   `. 1,05`. 1,05`. 1,05`. 1,050000           (இ)  `. 1,5`. 1,5`. 1,5`. 1,500000000    

4. K[ைம ெபறாத பதிேவ"கைள? பயHப"#C9 நிJவன9 -------- 
      (அ)  சிJ வியாபா*க.    (ஆ)  நிJம\க.    (இ)  அர] 
5. ெசா#C=கைள? பயHப"#தாவிTடா^9 இயOைக= காரணிகளா4 மதி?Z >ைறவC -------- 

      (அ)  வழ=ெகாழி'     (ஆ) கால?ேபா=>    ( இ )  கால நி&ணய9 
6. அைன#C இலாப விகித\கD9 ---------------------- ஆக= ெகா"=க?ப"9 : 
      (அ)  விகிதா_சார9        (ஆ)  மட\>        (இ) சதவ Pத9                                                                      
7. சாதாரண? ப\> Kத4  `. `. `. `. 32,000 ;  32,000 ;  32,000 ;  32,000 ;  கா?Z9 மி>தி`9 `. `. `. `. 2,000;2,000;2,000;2,000;        கடனPT" ப#திர9 `. `. `. `. 3,000;  3,000;  3,000;  3,000;      

                                                            உ*ைமயாள& நிதி அ4லC ப\>தார& நிதி -------------- ஆ>9. 
      (அ)  `. 34,1`. 34,1`. 34,1`. 34,100 00 00 00         (ஆ) `. `. `. `. 33333333,000,000,000,000         (இ) `. 32,2`. 32,2`. 32,2`. 32,200000000                      

8. ெரா=க#  திTட? பTNய4 எHபC ----------- மOJ9 ------------------ எHற இL ெசாOகைள தHனக#ேத  
    ெகா!".ள ஒL bJ  ஆ>9. 
     (அ)  ெரா=க9 ,  திTட?பTNய4        (ஆ)  ெரா=க9 , வ\கி       (இ) ெரா=க9 , கடH  
9. bTடா!ைம நிJவன#திH >Jம எ!ணி=ைக --------- 
     (அ)  ஒHJ            (ஆ)  இர!"     (இ  ஏ[ 
10. bTடாளி ேச&=ைகயி4,மJமதி?பீTNH இலாப#ைத பைழய bTடாளிகளிH Kத4 

கண=>களி4 மாOற?ப"வC ------------ 
    (அ)  Zதிய இலாப? பகி&' விகித#தி4   (ஆ) பைழய இலாப? பகி&' விகித#தி4                          
     (இ) தியாக விகித#தி4 
11. bTடாளி ஒLவ& ேச&=>9ெபா[C ------------- கண=கிட?ப"கிறC. 
     (அ)  ஆதாய விகித9        (ஆ) Kத4 விகித9         (இ)  தியாக விகித9   
12. bTடாளி ஒLவ& வில>9 ெபா[C, Zதிய இலாப விகித9 கண=கிட?ப"வC ----------- 
     (அ)  ேதைவயி4ைல          (ஆ)   ேதைவ         (இ)  கTடாயமி4ைல 
13. ெபாC ெவளியீ" அeமதி=க?ப"9 >ைறQதபTச நாTக. -----------  
     (அ) fHJ நாTக.    (ஆ) ஐQC நாTக.     (இ) ஏ[ நாTக. 
14. ப#திர Kைனம9, இL?Z நிைல >றி?பி4 Kதலின= கா?Z -------------- ப=க9 ேதாHJ9 : 
      (அ) ெசா#C=க.     (ஆ) ெபாJ?Zக.   (இ)  ெசா#Cக. மOJ9 ெபாJ?Zக. 
15. அTடவைண A-யிH பN, அைழ?Z நி^ைவ=> கண=கிட?ப"9 வTN ----------- 
        (அ)  4 %       (ஆ)  5 %      (இ)  6 % 

16. `. 10,000 `. 10,000 `. 10,000 `. 10,000             மதி?Z.ள ஒL நிைல_ ெசா#திH மீC ஆ!"=> 10% >ைறQத ெச4 மதி?Z    

Kைறயி4 ேதMமான9 நP=க?பTடா4, Kத4 fHJ ஆ!"கD=>        நP=க?ப"9 ேதMமான#                          
ெதாைகயிH ெமா#த9     ----------      
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           (அ )   `.  2,107`.  2,107`.  2,107`.  2,107          ( ஆ ) `. 2,710             ( `. 2,710             ( `. 2,710             ( `. 2,710             ( இ )  `. 2,701`. 2,701`. 2,701`. 2,701   
 

17. கடH விOபைனைய அறிய உத'9 கண=> ---------- 
  (அ) ெபJதO>*ய மாOJ_சTீ"= கண=>    (ஆ) ெமா#த= கடனாளிக. கண=> 
  (இ) ெமா#த= கடனPQேதா& கண=> 

18. எ"?Z மீதான வTN கழி=க?ப"வC----------- 
    (அ) வLமான#திலிLQC                     (ஆ)  KதலிலிLQC                           (இ)  ெசலவிலிLQC 
19. ெரா=க திTட?பTNய4 ெவளி?ப"#CவC --------- 
    (அ) பண9    (ஆ) அல>களிH எ!ணி=ைக  (இ) பண9 மOJ9 அல>களிH எ!ணி=ைக 
20. விOபைன விைல, ெசா#திH ஏT" மதி?ைப விட, அதிகமாக இLQதா4 அC ஒL ------------ ஆ>9: 

      (அ) நTட9            (ஆ)  வLமான9        ( இ ) இலாப9    

ப>தி - II 
எைவேயe9 7 வினா=கD=> விைடயளி=க'9. வினா எ! 21 – => கTடாய9  

விைடயளி=க'9.                                                                                                                                           7	×	2 = 14             

21. வாரா ஐய=கடH ஒC=> பOறி >றி?Z வைரக. 
22. ஒOைற?பதி' KைறயிH தHைமக. இர!Nைன விள=>க. 
23. மJமதி?பீT" Kைறயி4 ேதMமான#ைத கண=கி"த4 பOறி >றி?Z வைரக. 
24. நOெபய& எHறா4 எHன ? 
25. அைழ?Z KHபண9 எHறா4 எHன ? 

 
26. வி"பTட தகவைல= கா!க. 

    ெதாட=க Kத4                   `. `. `. `. 1,00,000 
       எ"?Zக.                          `. `. `. `.     50,000    
       அkவா!NH  இலாப9          `.  `.  `.  `.  25,000    
       b"த4 Kத4                    `.  `.  `.  `.  10,000    
         இJதி Kத4                          ? 

27. எ"?Zக. மீதான வTN  `.  12000`.  12000`.  12000`.  12000————=கான ச*=கT"? பதி' மOJ9 மாOJ?பதி' கா!க. 
                                                                                    

28. ஒL நிJம9 `.1 5,00,000`.1 5,00,000`.1 5,00,000`.1 5,00,000 மதி?Z.ள இயQதிர#ைத வா\கியC. அதH பயனளி?Z= கால9 10          
ஆ!"க.. இJதி மதி?Z  `. 3,00,000.`. 3,00,000.`. 3,00,000.`. 3,00,000. ேந&=ேகாT" Kைறயி4 ேதMமான# ெதாைகயிைன= 
கா!க. 

29. அL! , கL! எHற bTடாளிக. Kைறேய 3: 2 எe9 விகித#தி4 இலாப நTட9 பகி&QC 

வQதன&.அவ&க. விம4 எHபவைர 1/3 bT"=> இLவL9 சமமாக தியாக9 ெசMC 

ேச&#தன&. Zதிய இலாப பகி&' விகித#ைத கா!க. 
 

30. ஒL நிJம9 `. 100`. 100`. 100`. 100  வ Pத9  25,025,025,025,000000000 ப\>கைள 10 % 10 % 10 % 10 %  த.DபNயி4 ெவளியிTடC. >றி?ேபT"?     
பதிவிைன# தLக. 

ப>தி - III 

எைவேயe9 7 வினா=கD=> விைடயளி=க'9. வினா எ! 31-=>  கTடாய9 

விைடயளி=க'9.                                                                                                                                              7	×	3 = 21 

31. மீரா, கமலா  எHற இLவL9 bTடாளிக.. மீரா 2017ஆ9 ஆ!N4 ஒkெவாLமாத 
இைடயி^9 ெதாட&QC `. `. `. `. 5000 எ"#C=ெகா.கிறா&. கமலா ஒkெவாLஅைரயா!" 
இJதியி^9  `. `. `. `. 12,000 எ"#C= ெகா.கிறா&. ஆ!"=> 5 % எ"?Zக. மீதான வTN 
கண=கி"க. 
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32. பிHவL9 விவர\களிலிLQC ஜனவ* 2018 =கான ெரா=க# திTட? பTNயைல# தயா*=க. 

ெதாட=க ெரா=க இL?Z  `. 25,000`. 25,000`. 25,000`. 25,000 ;  ஜனவ*யி4 ெரா=க விOபைன  `. 70,000 `. 70,000 `. 70,000 `. 70,000 ; ; ; ; ஜனவ*யி4 
ெரா=க= ெகா.Kத4 `. 53,000`. 53,000`. 53,000`. 53,000 ; ஜனவ*யி4 ெச^#த ேவ!Nய வTN `. 1,000`. 1,000`. 1,000`. 1,000    

 
33. ஒL நிJவன#திH ஆ!"ேதாJ9 எதி&பா&=>9 சராச*  இலாப9 `. `. `. `. 30,000. ெதாழிலி4 

பயHப"#த?பT".ள சராச* Kத4  `.  `.  `.  `.  1,00,000. ெதாழிலி4 ேபாT".ள Kத4 மீC 
எதி&பா&=>9 வTN 10 %. உய& இலாப#திH இர!" ஆ!" ெகா.Kத4 எHற அN?பைடயி4     
நOெபய*H மதி?ைப= கண=கி"க. 
 

34. பிHவL9 விவர\கைள= ெகா!" Kத4 விOபைன விகித#ைத= கண=கி"க. 
சாதாரண? ப\> Kத4  `. 1,00`. 1,00`. 1,00`. 1,00,000,000,000,000 ; விOபைன  `. 3,75`. 3,75`. 3,75`. 3,75,00 ;,00 ;,00 ;,00 ;        விOபைன# திL?ப9  `. 25`. 25`. 25`. 25,000,000,000,000    

நP!டகால கடH `. 50,000 ;    `. 50,000 ;    `. 50,000 ;    `. 50,000 ;    கா?Zக. `. 25,000`. 25,000`. 25,000`. 25,000    

    

35. ஒOைற?  பதி'  Kைற=>  வைரவில=கண9  தLக. 

36. ேதMமான9 ெதாட&பான கைல_ ெசாOகைள விவ* 
37. ெசய4பாT" விகித\க. யாைவ? 

38. ெரா=க# திTட?பTNய4 தயா*=க? பயHப"#C9 Kைறகைள வ*ைச?ப"#Cக 
 

39. நிைலKத4 Kைற=>9 மாJப"9 Kத4Kைற=>9 உ.ள ேவJபா"க. யாைவ? ( ஏேதe9 

fHJ ) 

40. பாe வைரயJ நிJம9 ஒHJ `.`.̀.`.    10 வ Pத9 1,000 ப\>கைள ெவளியிTடC. 

ெச^#த ேவ!Nய ெதாைக : 

1) வி!ண?ப#திH ேபாC `.`.̀.`.    3 
2) ஒC=கீTNH ேபாC `.`.̀.`.    2 மOJ9 

3) மீத# ெதாைக ேதைவயிH ேபாC 

1,200 ப\>க. ேவ!N வி!ண?ப\க. ெபற?பTடன. இய=>ந&க. மிைகயான 

வி!ண?ப\கைள நிராக*=கலா9 என KN' ெசnoதன&. அைன#C ெதாைக`9 
ெபற?பTடC. >றி?ேபT" பதி'கைள# தLக. 

ப>தி - IV 

அைன#C வினா=கD=>9  விைடயளி=க'9.                                                          7	×	5 = 35 

41. கீp=க!ட ச*=கT"த4கD=> ச*=கT"? பதி'க. தர'9. 

1) ெகா"பட ேவ!Nய bலி `.`.`.`.    5,000 

2) இயQதிர9 மீதான ேதMமான9 `.`.̀.`.    1000 

3) Kத4மீC வTN  `.`.`.`.    2,000 

4) எ"?Zக. மீC வTN `.`.̀.`.    50  

5) வாரா=கடH ேபா=ெக[த ேவ!NயC  `.`.̀.`.    500 

( அ4லC ) 

வியாபா* ஒLவ*H 31.12.2016 அHைறய இLபாMவிHபN பOபல கடனாளிக. `.`.`.`. 50,000 
ச*=கT"த4க.:  

       (அ)  வாரா=கடH `̀̀̀.... 1,000 ேபா=ெக[த'9.  

       (ஆ)  5% வாராஐய=கடH ஒC=> உLவா=க'9. 

       (இ)  2% கடனாளிக. மீC த.DபN ஒC=> உLவா=க'9.  
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    இkவிவர9 வியாபா*யிH இலாப நTட=கண=> மOJ9 இL?Z நிைல=>றி?பி4எkவாJ 
ேதாHJ9 என=காTட'9. 
 

42. கீp=காq9 விவர\கைள= ெகா!" 2018 மா&_ 31 ஆ9 நாேளா" KNவைட`9 
ஆ!"=>*ய வியாபார, இலாப நTட= கண=ைக`9 அQநாைளய இL?Zநிைல= >றி?ைப`9 
தயா& ெசMக. 
    

ச*=கT"த4க.  

i) இJதி சர=கிL?Z `.`.`.`. 1,00,000. 

ii) ெகா"பட ேவ!Nய வாடைக `̀̀̀....  2,000. 

iii) இயQதிர9 மீC ஆ!"=> 10 % ேதMமான9 நP=>க. 

                ( அ4லC ) 
திL. ராK அவ&க. ஒOைற? பதி' Kைறயி4 தனC கண=ேக"கைள ைவ#திL=கிறா&. 
31.03.2017 அHJ9 31.03.2018 அHJ9 அவரC ெசா#C=கD9, ெபாJ?ZகD9 கீpக!டவாJ 
இLQதன.    

    

    

அவ& அQத ஆ!N4 `. 15,000 `. 15,000 `. 15,000 `. 15,000 b"த4 Kத4 இTடா&. 2017 2017 2017 2017 ––––    2018201820182018 ஆ9 ஆ!NOகான அவரC 
இலாப9 நTட9 க!டறிக.                  

 

பOJ `.`.`.`.    வர' `.`.`.`.    

ெகா.Kத4 

பOபல கடனாளிக. 

Kதs"க. 

வாடைக 

உ.t=> bலி 

ச9பள9 

ெபாC_ெசல'க. 

ெரா=க9 

ெதாட=க சர=கிL?Z 

இயQதிர9 

எ"?Zக. 

 

1,50,000 

    80,000 

1,20,000 

   15,000 

   10,000 

   20,000  

   10,000 

    30,000 

    75,000 

    60,000 

    30,000 

Kத4 

பOபல கடனPQேதா& 

விOபைன 

கழி' ெபOறC 

ெபJதO>*ய மாOJ_சTீ" 

 

3,00,000 

    53,000 

2,20,000 

     7,000 

    20,000 

 6,00,000  6,00,000 

விவர9 31.03.2017                 31.03.2017                 31.03.2017                 31.03.2017                 

`̀̀̀    

31.03.201831.03.201831.03.201831.03.2018    

`̀̀̀    

சர=கிL?Z 35,00035,00035,00035,000    50,00050,00050,00050,000    

ெரா=க இL?Z 5,0005,0005,0005,000    60,00060,00060,00060,000    

பOபல கடனPQேதா& 15,00015,00015,00015,000    30,00030,00030,00030,000    

பOபல கடனாளிக. 75,00075,00075,00075,000    1,00,0001,00,0001,00,0001,00,000    

அைறகலH 15,00015,00015,00015,000    15,00015,00015,00015,000    
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43. ]ேரu வைரயJ நிJம9 `̀̀̀....10 வ Pத9 2,000 ப\>கைள `̀̀̀.... 1 Kைனம#தி4 

ெபாCம=கD=> ெவளியிTடC. ெதாைக கீp=க!டவாJ ெச^#த?பட ேவ!"9. 

   வி!ண?ப#திH ேபாC `̀̀̀.... 3 
   ஒC=கீTNH ேபாC (Kைனம#CடH) `̀̀̀.... 4 
   KதலாவC அைழ?பிH ேபாC `̀̀̀.... 2 
   இJதி அைழ?பிH ேபாC `̀̀̀.... 2 
ெபாC ம=களா4 1800 ப\>க. ஒ?ப?பTடC. அைன#C# ெதாைககD9 ெபற?பTடன. 

ேபேரT"= கண=>கைள தயா*=க'9. 
( அ4லC ) 

அKதH, இராமH எe9 bTடாளிக. Kைறேய 3 : 2 எe9 விகித#தி4 இலாப நTட\க. 
பகி&QC வQதன&. 1.4.2017 அHைறய அவ&கDைடய Kத4 Kைறேய `. `. `. `. 1,60,000, `. `. `. `. 1,20.000 ஆ>9. 
bTடா!ைம ஒ?பாவண9 கீp=கா!பனவOறிO> வைக ெசMகிறC. ச*=கT"த4கD=> KH 
2018 மா&_ 31ஆ9 நாேளா" KNவைட`9 ஆ!NH நிகர இலாப9 v.60,000. அQத ஆ!NH 
எ"?Zக. Kைறேய அKதH `. `. `. `. 12,000, இராமH `. `. `. `. 8,000 ஆ>9. 

1) Kத4 மீC வTN ஆ!"=> 5% 
2) எ"?Zக. மீC வTN ஆ!"=> 6% 
3) அKதH, இராமH இLவL9 Kைறேய `.`.`.`.10,000 ஊதிய9 ெபJகிHறன&. 
4) அKதH கழி'=> KH உ.ள நிகர இலாப#தி4 10 % கழி' ெபJகிறா&. 

       இலாப நTட? பகி&' கண=ைக`9, bTடாளிகளிH Kத4 கண=>கைள`9 தயா& ெசMக. 
 

44. 2012 ஜுைல 1, அHJ விம4 அHT பிரத&y நிJவன9  `.`.`.`. 3,75,000 மதி?Z.ள இயQதிர#ைத 

வா\கியC. ஆ!" ேதாJ9 20%  ேதMமான9 ேந&=ேகாT" Kைறயி4 இர!" ஆ!"கD=> 

நP=க?பTடC. இயQதிர9 வழ=ெகாழித4 காரணமாக 2015 மா&_ 31, அHJ `.`.`.`. 75,000 => 

விOக?பTடC. இயQதிர9 கண=> மOJ9 ேதMமான9 கண=> தயா& ெசMக. கண=>க. 
ஆ!"ேதாJ9 மா&_ 314 KN=க? ெபJகிHறன. 
 

( அ4லC ) 

காமாTசி நிJவன9 ஏ?ர4 1, 2014 அHJ  `̀̀̀.... 2,40,000 மதி?Z.ள ஓ& இயQதிர#ைத வா\கியC. 

அதO> நிJ'ைக_ ெசலவாக  `̀̀̀....10,000 ெசலவழி#தC. >ைறQC ெச4 மதி?Z Kைறயி4 

ஆ!"=> 10% ேதMமான9 நP=க?பTடC. Kத4 fHJ ஆ!"கD=> இயQதிர=கண=> 
மOJ9 ேதMமான=கண=கிைன தயா*=க'9. கண=>க. ஒkெவாL ஆ!"9 மா&_ 31-4 
KN=க?ெபJகிHறன. 
 

45. பிHவL9 விவர\கைள= ெகா!" i).  ெமா#த இலாப விகித9   ii).  நிகர இலாப விகித9  
          iii). நிைல_ ெசா#C=க. விOபைன விகித9  ஆகியவOைற= கண=கி"க.                        

 `.`.`.`. 

விOபைன  1,50,0001,50,0001,50,0001,50,000    

விOற ெபாLளிH அட=க விைல 1,20,0001,20,0001,20,0001,20,000    

ெதாட=க_ சர=கிL?Z 29,00029,00029,00029,000    

இJதி சர=கிL?Z 31,00031,00031,00031,000    

நிைல_ ெசா#C=க. 77775,0005,0005,0005,000    

நி&வாக_ ெசலவின\க. 15,00015,00015,00015,000    

 

( அ4லC ) 
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31. 03 .31. 03 .31. 03 .31. 03 .    2016201620162016 ஆ9 நாைளய இL?Zநிைல= >றி?பிலிLQC (அ)  நட?Z விகித9,  
            (ஆ) நP&ைம விகித9 ஆகியவOைற= கா!க.  

                          இL?Zநிைல= >றி?Z 31. 03 .31. 03 .31. 03 .31. 03 .    2016201620162016    

ெபாJ?Z `.`.`.`. ெசா#C `.`.`.`. 

Kத4 
இலாப நTட= கண=> 
கடனPQேதா& 

65,000 
4,000 

24,000 
 

இயQதிர\க. 
சர=கிL?Z 
பOபல கடனாளிக. 
ெரா=க9 
KHbTN ெச^#திய ெசல'க. 

45,000 
22,000 
19,000 
5,000 
2,000 

 93,000  93,000 
 

46. கீp=காq9 விவர\கைள= ெகா!" ரேமu, காேமu எe9 bTடாளிகளிH Kத4 
கண=>கைள`9, நட?Z= கண=>கைள`9 தயா& ெசMக. 

 
     ரேமu 

    `̀̀̀ 
காேமu        

`̀̀̀ 

1-04-2003 அHைறய Kத4  90,000 70,000 

2003 – 2004 ஆ9 ஆ!NH எ"?Zக.  12,000 9,000 

Kத4 மீC வTN 5,400 4,200 

எ"?Z மீC வTN 360 270 

2003-2004 ஆ9 ஆ!NH இலாப? ப\> 6,000 4,000 

கழி' ெபOறC ---- 6,000 

bTடாளியிH ஊதிய9 12,000 ––––––– 

 

( அ4லC ) 

காேவ* , பவானி  எHற bTடாளிக. Kைறேய 65 % , 35 %  65 % , 35 %  65 % , 35 %  65 % , 35 %  எHறவாJ இலாப9 பகி&QC 
ெகா.கிHறன&.  

31313131----03030303----2012012012015555 ஆ நாைளய இL?Zநிைல= >றி?Z பிHவLமாJ : 

ெபாJ?Zக. `. ெசா#Cக. `. 

பOபல கடனPQேதா& 

வ\கி ேம4வைர?பOJ 

Kத4 கண=>க. 
காேவ*    40,000 
பவானி     30,000 

இலாப நTட க / > 

25,000 

13,000 
 

70,000 

14,000 

 

ெரா=க9  

பOபல கடனாளிக. 

சர=கிL?Z 

இயQதிர9 

நிலK9 கTடடK9 

நOெபய&  

2,000 

30,000 
20,000 

8,000 
50,000 

12,000 

 1,22,000  1,22,000 
   அவ&க. தாமிரபரணி எHபவைர 1/10 பிHவL9 பகி&'கD=> உTபT" bTடா!ைமயி4 

ேச&#C= ெகா.ள KN' ெசMதன&. 

i) தாமிரபரணி  `. `. `. `. 30,000 Kத4 ெகா!"வLவC. 

ii) நOெபய*H தOேபாைதய மதி?ைப  `. 15,000`. 15,000`. 15,000`. 15,000 ஆக அதிக*?பC. 
iii) நில9 – கTடட#திH தOேபாைதய மதி?ைப `. 60,000`. 60,000`. 60,000`. 60,000  ஆக ெகா.வC. 
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iv) ெகா"படாம^.ள ப[Cபா&?Z_ ெசல'கD=> `. 1,000`. 1,000`. 1,000`. 1,000  ஒC=>வC.                               
      Kத4 கண=> மOJ9 Zதிய bTடா!ைம நிJவன#திH  இL?Zநிைல= >றி?Z ஆகியவOைற# 
தயா*=க'9. 

         b"த4 தகவ4  
        மJமதி?பீT" இலாப9 : காேவ* Kத4 க / >   `. 5,850`. 5,850`. 5,850`. 5,850    

                                                                                                                                                                                                                                                                            பவானி Kத4 க / >   `. 3,150`. 3,150`. 3,150`. 3,150 

( அ4லC ) 

47. பிHவL9  விவர\களிலிLQC 2017  மா&_ மOJ9 ஏ?ர4 மாத\கD=கான ெரா=க திTட?     
பTNய4 தயா*=க. 

மாத9 கடHெகா.Kத4 
`.`.`.`. 

கடHவிOபைன  `.`.`.`. ெசல'க.   
 `.`.`.`. 

ஜனவ*  75,000 1,50,000 1,20,000 
பி?ரவ* 1,00,000 1,35,000 1,35,000 
மா&_  85,000 1,75,000  65,000 
ஏ?ர4 1,25,000 1,20,000  70,000 

i) 01-03-2017 4 எதி&ேநா=>9 ெரா=க இL?Z  `.80,000.`.80,000.`.80,000.`.80,000. 
ii) சர=களி#ேதா& அeமதி#த கடனிH கால9 இர!" மாத\க. 
iii) வாN=ைகயாளL=> அளி#த கடனிH கால9 ஒL மாத9 
iv) ெசல'க. அ9மாத#திேலேய ெச^#த?பட ேவ!"9. 
v) ஏ?ரலி4  `. 25,000 `. 25,000 `. 25,000 `. 25,000 => நிைல_ ெசா#C விOக?பட உ.ளC.... 

 
( அ4லC ) 

 
ேதைவயான கண=>க. தயா& ெசMC ெமா#த ெகா.Kத4 மOJ9 ெமா#த விOபைன 
கா!க. 

      விவர9 ெதாைக 
(`)`)`)`) 

விவர9 ெதாைக (`)`)`)`) 

ெதாட=க பOபல கடனாளிக.  1,00,000 பOபல கடனாளிகளிடமிLQC 
ெபற?பTட ெரா=க9 

46,830 

ெதாட=க பOபல கடனPQேதா& 60,000 ெபOற த.DபN 650 
பOபல கடனPQேதாL=> 
அளி#த ெரா=க9 

64,150 அளி#த த.DபN 1,200 

ெவளி#திL?ப9 12,660 உ.திL?ப9 43,900 
இJதி பOபல கடனாளிக. 90,360 இJதி பOபல கடனPQேதா& 58,750 
ெரா=க விOபைன 39,850 ெரா=க= ெகா.Kத4 87,500 

 

 


