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Time : 01:30:00 Hrs Total Marks : 75
Part - 1 Answer All 6 x 2 = 12

�ன்வ�ம் நடவ�க்ைககளி��ந்� அைறகலன் கணக்ைகத் தயாரிக்க�ம்.
2016 ஜன 1ைக�ல் உள்ள அைறகலன் �.2,000
1 அைறகலன் ெராக்கத்�ற்� வாங்�ய� 4,000
30 அைறகலன் �ற்ற� 400
�ன்வ�னவற்�க்கான ஏேத�ம் ஒ� நடவ�க்ைகையத் த�க. 
(அ) ெசாத்�க்கள் �ைறதல் மற்�ம் ெபா�ப்�கள் �ைறதல். 
(ஆ) ஒ� ெசாத்� அ�கரித்தல் மற்�ம் மற்ெறா� ெசாத்� �ைறதல்.
�ழ்கண்ட தகவல்களி��ந்� 2017 மாரச் ்31, ஆம் நாளன்ைறய வங்�ச ்சரிகட�்ம் பட�்யல் தயார ்ெசய்� வங்�
அ�க்ைக�ன் ப�யான இ�ப்�ைனக் கண்ட�ய�ம்

  �வரம் �
(i) வங்��ல் ைவப்� ெசய்த காச ைல வ��த்� வர� ைவக்கப்படாத� 500
(ii) ��த்த காச ைல ெச�த்�ைகக்� இ�வைர �ன்னிைலப் ப�த்தப்படாத� 1,000
(iii) வங்� வ��த்த வட�் 100
(iv) நிைல அ���த்த�ன்ப� வங்� ெச�த்�ய வாடைக 200
(v) ெராக்க  ஏட�்ன் ப� இ�ப்� 300
�ேழ ெகா�க்கப்பட�்ள்ள கணக்�களின் இ�ப்�கைளக் கண்ட�ந்�, அைவ இ�ப்பாய்�ல் பற்�ப்பத்��ல்
இடம்ெப�மா அல்ல� வர� பத்��ல் இடம் ெப�மா எனக் காட�்க. 
(i) பற்பல கடனாளிகள் 
(ii) பற்பல கடனீந்ேதார ்
(iii) ைக ெராக்கம் 
(iv) வங்� ேமல்வைரப்பற்� 
(v) சம்பளம் 
(vi) தள்�ப� அளித்த� 
(vii) ெபா� இயந்�ரம் 
(viii) அைறகலன்
�ழ்கண்ட கணக்�களின் இ�ப்�கள் இ�ப்பாய்�ல் பற்�ப்பத்��ல் இடம் ெப�மா அல்ல� வர�ப்பத்��ல் இடம்
ெப�மா எனக் காட�்�க: 
(i) ெவளித்�க்�க்�� 
(ii) உள்�க்� �� 
(iii) �ற்பைன 
(iv) ெகாள்�தல் 
(v) வாராக்கடன் 
(vi) வட�்ச ்ெச�த்�ய� 
(vii) வட�்ப் ெபற்ற� 
(viii) தள்�ப�ப் ெபற்ற� 
(ix) �தல் 
(x) எ�ப்�கள் 
(xi) �ற்பைனத்��ப்பம் 
(xii) ெகாள்�தல் ��ப்பம்
��படட் ப��கைள நிரப்�க:

   ெசாத்�க்கள் �=   ெபா�ப்�கள் �=   �தல் � 
 (அ)  30,000 20,000 ?
(ஆ) 60,000 25,000 ?
(இ) ? 25,000 30,000
(ஈ) ? 10,000 80,000
(உ) 25,000 ? 15,000
(ஊ) 40,000 ? 30,000

Part - B Answer All 21 x 3 = 63
�ன்வ�ம் தகவல்களி��ந்� �சம்பர ்31, 2017-ம் நா�க்�ரிய வங்�ச ்சரிகட�்ம் பட�்யைல தயார ்ெசய்க: 
(அ) வங்� அ�க்ைக�ன் ப� இ�ப்� �  25,000. 
(ஆ) ம�க்கப்படட் காேசாைல  �  250 ��த்� ெராக்க  ஏட�்ல் ப�யப்பட�ல்ைல. 
(இ) வங்��ல் ெச�த்�ய காச ைல ெதாைக  � 3,500 இன்�ம் வ��க்கப்பட�ல்ைல. 
(ஈ) வங்�க் கடட்ணம் �  300 ெராக்க  ஏட�்ல் ப�யப்பட�ல்ைல. 
(உ) ��த்த காச ைல �  9,000 ெச�த்�ைகக்� �ன்னிைலப்ப�த்தப்பட�ல்ைல.
2018, ஜனவரி 1 அன்� �ேனாத் என்பவரின் ஏ�களில் �ழ்க்கண்ட இ�ப்�கள் காணப்படட்ன.
ெசாத்�கள்: � 
ெராக்கம் 40,000
சரக்��ப்� 50,000
ராம் என்பவரிட��ந்� ெபற ேவண்�ய� 20,000
இயந்�ரம் 40,000
ெபா�ப்�கள்:  
�ஜய் என்பவ�க்� ெச�த்த ேவண்�ய� 10,000
ெதாடக்கப் ப��ைனத் தந்� �ேனாத்�ன் �தல் கணக்�ல் எ�த்� எ�த�ம்.
ேரானி என்பவர ்�ணா �ைகப்பட நிைலயத்�ன் உரிைமயாளர ்ஆவார.் மாரச் ்31, 2018 ஆம் நாளன்� அவ�ைடய
வணிகத்�ன் ெராக்க ஏட�்ன் வங்�ப்பத்� இ�ப்� கடட்ப்படட்�. அ� 
�12,000 ேமல்வைரப்பற்� காட�்ய�. �ணா �ைகப்படப்ட நிைலயத்�ன் வங்� அ�க்ைக � 5,000 வர� இ�ப்ைபக்
காட�்ய�. �ன்வ�ம் �வரங்கைளக் ெகாண்�  வங்�ச ்சரிக்கட�்ம் பட�்யைல தயார ்ெசய்க. 
(அ) வங்� ேநர�யாக வ��த்த பங்காதாயம் � 3,000 ஆனால், இ� ��த்� ெராக்க  ஏட�்ல் ப�யப்பட�ல்ைல 
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(ஆ) 2018 மாரச் ்27 அன்� ��த்த � 9,000 ம�ப்�ள்ளள்ள காேசாைல . இ�ல் � 7,000 ம�ப்�ள்ள காேசாைல  2018 மாரச் ்31-
ஆம் நாள் வைர ெச�த்�ைகக்� �ன்னிைலப் ப�த்தப்பட�ல்ைல. 
(இ) ெராக்க  ஏட�்ன் பற்��ப்� � 4,100 வர��ப்பாக எ�த்ெத�தப்படட்�. 
(ஈ) வங்�யால் பற்� ைவக்கப்படட் காேசாைல  �த்தகக் கடட்ணம் �.200 ெராக்க  ஏட�்ல் ப�யப்பட�ல்ைல. 
(உ) வங்��ல் பற்� ைவக்கப்படட் பா�காப்� ெபடட்க வாடைக �1,000 ெராக்க  ஏட�்ல் ப�யப்பட�ல்ைல
த�ழன்பன் என்பவர ்2018 ஜனவரி 1 அன்� �த்தகம் �ற்�ம் ெதா�ைலத் ெதாடங்�னார.் 2018 ஜனவரி மாதத்�ற்கான
அவ�ைடய ெதா�ல் நடவ�க்ைககள் �ன்வ�மா�. ��ப்ேபட�்ப் ப��கைளத் தந்� ேபேரட�்க் கணக்�கைள�ம்
தயாரிக்க�ம்.
2018
ஜன 1 ெராக்கத்�டன் ெதா�ல் ெதாடங்�ய� �.3,00,000
2 வங்� கணக்ைக ெதாடங்�வதற்காக பணம் ெச�த்�ய� �.2,00,000
5 சரக்�கள் வாங்�வதற்காக த�ழ்நா� பாட�ல் கழகத்�ற்� ெராக்கம் ெச�த்�ய� �.10,000
15 �த்தகங்கைள M.M. நி�வனத்�ற்� ெராக்கத்�ற்� �ற்ற� �.5,000
22 சரக்�கைள X நி�வனத்�ட��ந்� வாங்� �.15,000 இைணயவங்� �லமாக ெச�த்தப்படட்�  
25 Y என்பவ�க்� சரக்�கள் �ற்பைன ெசய்யப்பட�் அவரிட��ந்� ெதாைக ேத�ய �ன்ன� நி�

பரிமாற்றம் (NEFT) �லம் ெபறப்படட்� �.30,000

2017 ஏப்ரல் மாதத்�ற்கான �ன்வ�ம் நடவ�க்ைககைள �ர�ப் என்பவரின் தனிப்பத்�  ஏட�்ல் ப�ய�ம்.
ஏப்ரல்  �
1 வணிகம் ெராக்கத்�டன் �வங்�ய� 27,000
5 ெராக்கத்�ற்� சரக்�கள் வாங்�ய� 6,000
10 ெராக்கத்�ற்� சரக்�கள் �ற்ற� 11,000
13 ெராக்கம் வங்��ல் ெச�த்�ய� 5,000
14 சங்�தா�ற்� ெராக்கத்�ற்� சரக்� �ற்ற� 9,000
17 �ரீத்� என்பவ�க்� கடனாகச ்சரக்� �ற்ற� 13,000
21 ெராக்கம் ெச�த்� எ��ெபா�ள் வாங்�ய� 200
25 ��க�க்� ெராக்கம் ெச�த்�ய� 14,000
26 ெராக்கமாக க�� ெகா�த்த� 700
29 அ�வலக ேதைவக்காக வங்����ந்� எ�த்த�4,000
30 காேசாைல �லம் வாடைக ெச�த்�ய� 3,000
�ன்வ�ம் �வரங்களி��ந்� �சம்பர ்31, 2017-ம் நா�க்�ரிய ெராக்க  ஏட�்ன் ப�யான இ�ப்ைபக் கண்ட�க

  �வரம் �
1 வங்� அ�க்ைக�ன் ப� ேமல்வைரப்பற்� 6,500
2 வங்��ல் ெச�த்�ய காேசாைல  இன்�ம் வர� ைவக்கப்பட�ல்ைல 10,500
3 ��த்த காச ைல இன்�ம் ெச�த்�ைகக்� �ன்னிைலப்ப�த்தப்படாத� 3,000
4 வங்�யால் தவ�தலாக பற்� ைவக்கப்படட்� 500
5 வங்�யால் பற்� ைவக்கப்படட் வங்�க் கடட்ணம் மற்�ம் வட�் 180
6 சரக்�கள் �தான காப்�ட�் �ைனமம் நிைல அ���த்த�ன்ப� வங்�யால் ேநர�யாகச ்ெச�த்தப்படட்� 100
�ழ்கா�ம் �வரங்களி��ந்� �சம்பர ்31, 2017-ம் நா�க்�ரிய வங்�ச ்சரிக்கட�்ம் பட�்யல் தயார ்ெசய்�, வங்�
அ�க்ைக�ன் ப�யான இ�ப்�ைனக் கண்ட�க

  �வரம்  
i) ெராக்க ஏட�்ன் ப� ேமல்வைரப்பற்� 10,000
ii) ெச�த்�ய காேசாைல இன்�ம் வர� ைவக்கப்படாத� 5,000
iii) ��த்த காேசாைல இன்�ம் ெச�த்�ைகக்� �ன்னிைலப்ப�த்தப்படாத� 1,000
iv) வங்�யால் வா�க்ைகயாளரிட��ந்� ேநர�யாகப் ெபற்ற� 500
v) வங்� பற்�ைவத்த ேமல்வைரப்பற்� �தான வட�் 1,000
vi) வங்�யால் தவ�தலாக பற்� ைவக்கப்படட் ெதாைக  300
�ழ்கண்டைவக�க்� ஏேத�ம் ஒ� ெதாைக�டன் நடவ�க்ைககைளத் த�க. 
அ] ெசாத்�கள் மற்�ம் �த�ன் ம�ப்� ��தல். 
ஆ] ெசாத்�க்களின் ம�ப்� ��தல் மற்�ம் �ைறதல் 
இ] ெசாத்�க்கள் மற்�ம் ெபா�ப்�களின் ம�ப்� ��தல். 
ஈ] ெசாத்�கள் மற்�ம் �த�ன் ம�ப்� �ைறதல். 
�ன்வ�ம் நடவ�க்ைககளி��ந்� 2018 ஜனவரி மாதத்�ற்கான ெராக்க கணக்ைகத் தயாரிக்க�ம்.
ஜன 1ெராக்கத்�டன் ெதா�ல் ெதாடங்�ய��.62,000
3 ெராக்கம் ெகா�த்� சரக்� வாங்�ய� �.12,000
10 ெராக்கத்�ற்� சரக்� �ற்ற� �.10,000
12 �� ெராக்கமாகச ்ெச�த்�ய� �.4,000
25 அைறகலன் ெராக்கத்�ற்� வாங்�ய��.6,000
�ழ்க்கண்ட இ�ப்பாய்�ல் �ல �ைழகள் உள்ளன. அவற்ைறவற்ைற சரிெசய்� �ண்�ம் ஒ� இ�ப்பாய்ைவத்
தயாரிக்க�ம்.

31-03-2017 -ஆம் நாைளய இ�ப்பாய்�
கணக்�ன் ெபயர் பற்� � வர� �
கடட்டம் 60,000  
இயந்�ரம் 17,000  
ெகாள்�தல் ��ப்பம் 2,600  
வாராக்கடன் 2,000  
ெராக்கம் 400  
ெபற்ெறற்றத் தள்�ப� 3,000  
வங்� ேமல்வைரப்பற்� 10,000  
கடனீந்ேதார் 50,000  
ெகாள்�தல் 1,00,000  
�தல்   72,800
ெபா�த்�ைககள்   5,600
�ற்பைன   1,04,000
கடனாளிகள்   60,000
வட�் ெபற்ெறற்ற�   2,600
ெமாத்தம் 2,45,000 2,45,000
�ன் வ�ம் நடவ�க்ைககைள எந்த �ைண ஏட�்ல் ப�� ெசய்ய ேவண்�ம் என்� ��ப்��க. 
(அ) ெராக்கத்�ற்� சரக்� �ற்ற� 
(ஆ) கட�க்� சரக்� �ற்ற� 
(இ) கட�க்� சரக்� வாங்�ய� 
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Best of Luck 

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

(ஈ) உரிைமயாளர ்சரக்�கைள தன� ெசாந்த பயன்பாட�்ற்காக எ�த்த�. 
(உ) சரக்� அளித்ேதா�க்� உடன�யாக பணம் ெபறாமல் ��ப்�ய சரக்�. 
(ஊ) கட�க்� ெசாத்�கள் வாங்�ய�
�ன்வ�வனவற்ைற கணக்�யல் சமன்பாட�்ன் ப� ப�� ெசய்� காட�்க.
 (அ) ெராக்கத்�டன் ெதா�ல் ெதாடங்�ய�       � 60,000
 (ஆ) ெராக்கத்�ற்� சரக்� வாங்�ய�   � 20,000
 (இ) � 10,000 ம�ப்�ள்ள சரக்�ைன �ற்பைனச ்ெசய்த�       � 15,000
 (ஈ) வாடைக ெராக்கமாக ெச�த்தப்படட்�   � 500
எ�ரப்் ப�ைவ உதாரணத்�டன் �ளக்�க.
வங்�ச ்சரிகட�்ம் பட�்ய�ல் கால இைடெவளிகளால் ஏற்ப�ம் ேவ�பா�கைள எ�த்�க்காட�்டன் த�க.
�ன்வ�வனவற்ைற ஆள்சார ்கணக்�, ெசாத்� கணக்� மற்�ம் ெபயரள� கணக்� என்� வைகப்ப�த்�க 
(அ) �தல் 
(ஆ) கடட்ட ம் 
(இ) உள் ஏற்�ச ்ெசல் ெசல� 
(ஈ) ெராக்கம் 
(உ) தள்�ப�ப் ெபற்ற� 
(ஊ) வங்� 
(எ) ெகாள்�தல் 
(ஏ) சந்�� 
(ஐ) ெகா�பட ேவண் �ய ��.
ஆடே்டாெமாைபல் நி�வனம் நடத்�ம் இராணி�ன் ஏ�களில் �ன்வ�ம் �வரங்கைள கணக்�யல் சமன்பாட�்ன்ப�
ப�� ெசய்க.
 (i) ெராக்கத்�டன் ெதா�ல் ெதாடங்�ய�        � 80,000
 (ii) இரேம�ட��ந்� கட�க்� சரக்� வாங்�ய�        � 10,000
 (iii) ெராக்கத்�ற்� அைறகலன் வாங்�ய�   � 6,000
 (iv) கடனீந்ேதா�க்� அளித்த ெராக்கம்   � 8,000
�ன்வ�ம் இனங்கைள ெசாத்�, ஆள்சார ்மற்�ம் ெபயரள�க் கணக்�களாக வைகப்ப�த்�க்க. 
அ] �தல் 
ஆ] ெகாள்�தல்  
இ] வணிக நற்ெபயர ்
ஈ] ப�ப்�ரிைம 
உ] லதா 
ஊ] ஸ்ேடட ்பாங்க் ஆப் இந்�யா 
எ] �ன்கடட்ணம் 
ஏ] பங்காதாயம் 
ஐ] ெகா�பட ேவண்�ய வாடைக 
ஒ] ரேமஷ் 
கணக்�யல் சமன்பாட�்ைன நிரப்�க
 (அ)   ெசாத்�கள்   =    �தல்    +   ெபா�ப்�கள் 
   � 1,00,000  =  � 80,000 + ?
 (ஆ) ெசாத்�கள்  = �தல்  + ெபா�ப்�கள் 

  � 2,00,000 = ? + � 40,000
(இ) ெசாத்�கள்  = �தல்  + ெபா�ப்�கள் 

  ? = � 1,60,000 + � 80,000
�ன்வ�ம் �வரங்களி��ந்� �சம்பர ்31, 2017-ம் நா�க்�ரிய வங்�ச ்சரிகட�்ம் பட�்யைல தயார ்ெசய்� வங்�
அ�க்ைக�ன் ப�யான இ�ப்ைபக் கண்ட�க

  �வரம் �
(i) வங்� அ�க்ைக�ன் ப� இ�ப்� 6,000
(ii) �சம்பர ்28, 2017 அன்� வங்��ல் ெச�த்�ய காச ைல இன்�ம் வர� ைவக்கப்படட்�ல் 2,000
(iii) �சம்பர ்20, 2017 அன்� ��த்த காேசாைல  இன்�ம் ெச�த்�ைகக்� �ன்னிைலப்ப�த்தபட�ல்ைல 3,000
(iv) வங்�யால் ேநர�யாக வ��க்கப்படட் கடனீட�்ப் பத்�ரம் �தான வட�் ெராக்க  ஏட�்ல் ப�யப்பட�ல்ைல 4,000
(v) கடட்டம் �தான காப்�ட�் �ைனமம் வங்�யால் ேநர�யாகச ்ெச�த்தப்படட்� 1,000
(vi) வங்�யால் தவ�தலாலாக வர� ைவக்கப்படட் ெதாைக  500
�ன்வ�ம் நடவ�க்ைககைள �ணால் என்பவரின் தனிப்பத்� ெராக்க ஏட�்ல் ப�� ெசய்க.
2017 ஜன    �
1 ைக இ�ப்� ெராக்கம் 11,200
5 இரேமஷ் என்பவரிட��ந்� ெபற்ற� 300
7 வாடைக ெச�த்�ய� 30
8 ெராக்கத்�ற்� சரக்�கைள �ற்ற� 300
10 ேமாக�க்� ெச�த்�ய� 700
27 அைறகலன் ெராக்கத்�ற்� வாங்�ய�200
31 சம்பளம் ெகா�த்த� 100
�ரளி என்பவர� ஏ�களி��ந்� எ�க்கப்படட் இ�ப்�களி��ந்� 31.3.2017 அன்ைறய இ�ப்பாய்�ைன தயாரிக்க�ம்
�வரம் � �வரம் �
�ற்பைன 35,000 தணிக்ைகக் கடட்ணம் 1,000
வட�் ெச�த்�ய� 350 நகர �ைழ� வரி 8,000
உள் ��ப்பம் 2,500 நிலம் 90,000
ேதய்மானம் 2,400 �தல் 60,000
அ�வலக வாடைக 2,000 வங்� ேமல்வைரப்பற்� 11,250

18)

19)
20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)


