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5 Mark Problem Only L 1 - L 9
12th Standard

கணக்�ப்ப��யல்
Prepared by M.MuthuSelvam Cell No : 9842104826

MLWA HSS Madurai - 625001 (Run by Jain Educational and Empowerment Trust)

Date : 16-Jan-19

Reg.No. :                 

Time : 01:30:00 Hrs Total Marks : 95
Answer All 19 x 5 = 95

�ன்வ�ம் �வரங்களி��ந்� மாரச்,் ஏப்ரல், ேம 2005 மாதங்க�க்கான ெராக்கத் �டட்ப்பட�்யைலத் தயார ்ெசய்ய�ம் 
மாதம்  கடன் �ற்பைன Rs   கடன் ெகாள்�தல் Rs  �� Rs  பல்வைகச ்ெசல�கள் Rs  ெசல�கள் Rs 
ஜனவரி  60000 36000 9000 4000 2000
�ப்ரவரி  82000 38000 8000 3000 1500
மாரச் ் 84000 33000 10000 4500 2500
ஏப்ரல்  78000 35000 8500 3500 2000
ேம  56000 39000 9500 4000 1000
��தல் �வரங்கள் : 
(i) ெதாடக்க ெராக்க இ�ப்� Rs 8000 
(ii) வா�க்ைகயாளரக்�க்�ம் அளிக்கப்படட் கடனின் காலம் ஒ� மாதம்  
(iii) சரக்களித்ேதார ்அ�ம�த்த கடனின் காலம் இரண்� மாதங்கள். 
(iv) �� மற்�ம் பல்வைகச ்ெசல�கள் அேத மாதத்�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்  
(v)அ�வலகச ்ெசல�கள் ஒ� மாத கால இைடெவளி�ல் ெச�த்தப்ப��ன்றன .
�ன்வ�ம் �வரங்களி��ந்� 2013 ஜனவரி, �ப்ரவரி மற்�ம் மாரச் ்மாதங்க�க்கான ெராக்கத் �டட்ப்பட�்யைல
தயாரிக்க.
ஆண்�, மாதம்  கடன் �ற்பைன Rs  கடன் ெகாள்�தல் Rs  அ�வலகம் ெசல�கள் Rs 
2012 நவம்பர ் 45000 30000 80000
2012 �சம்பர ் 55000 25000 7000
2013 ஜனவரி  60000 35000 6000
2013 �ப்ரவரி  65000 40000 5000
2013 மாரச் ் 70000 50000 5000
��தல் �வரங்கள் : 
அ) 2013 ஜனவரி மாதத் ெதாடக்க ெராக்க இ�ப்� Rs 25000 
ஆ) சரக்களித்ேதார ்அ�ம�த்த கடனின் காலம் இரண்� மாதங்கள்  
இ) வா�க்ைகயாளரக்�க்� அளித்த கடனின் காலம் ஒ� மாதம்  
ஈ) அ�வலகச ்ெசல�கள் அந்தந்த மாதத்�ல் ெச�த்தப்படட் ேவண்�ம்  
உ) ஜனவரி மாதத்�ல் ெபற ேவண்�ய பங்காதாயம் Rs 1000 
�ேழ ெகா�க்கப்பட�்�க்�ம் �வரங்கைள ெகாண்� ��ம� .கண்மணி அவரக்ளின் 2004 மாரச் ்31ஆம் நாேளா�
��வைட�ம்  ஆண்�க்�ரிய  �யாபார, இலாபநடட்க் கணக்ைக�ம், அந்நாைளய இ�ப்� நிைலக் ��ப்ைப�ம் தயார்
ெசய்க.

இ�ப்பாய்�
�வரம் பற்� �.  வர� �. 
�தல்       7,50,000
ெராக்கம் 40,000  
கட�்டம்  4,00,000  
சம்பளம் 1,10,000  
வாடைக�ம் வரி�ம்  21,000  
ெதாடக்க சரக்��ப்�  1,20,000  
இயந்�ரம் 1,20,000  
எ�ப்�கள் 40,000  
ெகாள்�தல் 5,00,000  
�ற்பைன   7,50,000
உள்�க்� ��  5,000  
எரிெபா�ள் மற்�ம் வா�  37,000  
பற்பல கடனாளிகள் 2,50,000  
பற்பல கடனீந்ேதார்   1,20,000
ெப�தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�்கள் 53,000  
பங்காதாயம்    28,000
கடன்    60,000
வாராக்கடன்  2,000  
�ளம்பரம்  16,000  
ெபற்ற க��   6000
  17,14,000 17,14,000
சரிக்கட�்தல்கள் : 
1.இ�� சரக்��ப்� �.1,40,000 
2. கட�்டம் �� ேதய்மானம் 10% நீக்�க. 
3. �தல் �� 10% வட�் உ�வாக்�க. 
4. �ன்�ட�் ெபற்ற க�� � 1,000 
5. �ன்�ட�்ச ்ெச�த்�ய சம்பளம் � 10,000
ஒ� நி�மத்�ன் இயக்�நரக்ள் ஒன்�  � 10 ம�ப்�ள்ள 4,000 பங்�கள் �� �தல் அைழப்� ெதாைக பங்ெகான்�க்� � 3 �
த�ம் இ�� அைழப்� ெதாைக பங்ெகான்�க்� � 2 � த�ம் ெபறப்படாத காரணத்�னால் அப்பங்�கள் ஒ�ப்�ழப்�
ெசய்தனர ். இ�ல் 2,000 பங்�கைள � 7 � தம்  மற்�ம் ெச�த்தப்படட்  ைவகளாக ம� ெவளி�� ெசய்யப்படட்ன .
ேதைவயான  ��ப்ேபட�்ப் ப��கள் த�க . ேம�ம் ஒ�ப்�ழப்�  கணக்� மற்�ம் �த�ன காப்� கணக்� தயார ்ெசய்க  
                     
31.03.2005 அன்றய ��.கேணஷ் அவரக்ளின் இ�ப்பாய்� �ேழ தரப்பட�்ள்ள�. இ��கணக்�கள் தயார ்ெசய்க.

இ�ப்பாய்�

1)

2)

3)

4)

5)



1/16/2019 Preview Question Paper

https://teacher.qb365.in/5a50ff6949242e940854f70f4a117d80/80885/1274ecff2ca85e4e65484530bfc26b98 2/4

பற்� இ�ப்�கள்    ெதாைக �. வர�  இ�ப்�கள்      ெதாைக �.
எ�ப்�கள் 8,000 �தல் 40,0000
வங்� ெராக்கம் 3,400 �ற்பைன    32,000
ைக ெராக்கம்  13,000 பற்பல கடனிந்ேதார் 9,000
��  2,000    
ெகாள்�தல்  4,000    
சரக்��ப்� (01-04-2004) 12,000    
கடட்டம் 20,000    
பற்பல கடனாளிகள்  8,800    
ெப�தற்�ரிய மாற்� �ட�்கள் 5,800    
வாடைக  900    
 க�� 500    
ெபா� ெசல�கள் 1,600    
அைறக்கலன் 1,000    
  81,000   81,000
சரிக்கட்�தல்கள்: 
1. இ�� சரக்��ப்� 31.3.2005 � 8,000 என ம�ப்�டப்படட்� 
2. �தல் �� வட�் 6% அ�ம�க்க 
3. எ�ப்� �தான வட�் 5% அ�ம�க்க 
4. ெகா�பட ேவண்�ய �� � 200 
5. �ன் �ட�் ெச�த்�ய வாடைக � 100
�ன்வ�ம் �வரங்களி��ந்� �மார ்நி�வத்�ன் 2010 மாரச் ், ஏப்ரல் , ேம மாதங்க�க்கான ெராக்கத் �டட்ப்பட�்யல்
தயார ்ெசய்க .
மாதம்  கடன் ெகாள்�தல் Rs  கடன் �ற்பைன Rs  ெசல�கள் Rs 
ஜனவரி  100000 150000 40000
�ப்ரவரி  200000 250000 50000
மாரச் ் 300000 400000 70000
ஏப்ரல்  400000 450000 80000
ேம  500000 600000 90000
��தல் �வரங்கள் : 
(i) 2010 மாரச் ்மாதம் ெதாடக்க இ�ப்� Rs 275000 
(ii) சரக்களித்ேதார ்அ�ம�த்த கடனின் காலம் இரண்� மாதங்கள்  
(iii) வாக்ைகயாள�க்�ம் அளித்த கடனின் காலம் ஒ� மாதம்  
(iv) ெசல�கள் அம்மாத்�ேலேய ெச�த்தப்டட் ேவண்�ம் . 
(v) மாரச் ்மாதம் ெபறப்பட ேவண்�ய பங்காதாயம் Rs 10000 
A, B என்ற �டட்ாளிகள் �ைறேய 3:2 என்ற ��தத்�ல் இலாப நடட்ம் ப�ரந்்� வந்தனர.் 31.3.2012 ஆம்  நாைளய இ�ப்�
நீைலக் ��ப்� �ன்வ�மா�  
அவரக்ள் 2012 ஏப்ரல் 1 அன்� c என்பவைர  �ழ்க்கா�ம் சரிக்கட�்தல்க�க்�டப்ட�் 1/5 பங்�ற்� �டட்ாளியாக ேசரத்்�க்
ெகாள்ள ஒப்�க் ெகாண்டனர ் 
i) 'C' 1,50,000 �தல் ெகாண்� வர ேவண்�ம்  
ii) நற்ெபயர ்1,00,000 என ம�ப்�டப்பட உள்ள�  
iii) கட�்டம் �� 20,000 ேதய்மானம் நீக்�வ�  
 iv) கடனிந்ேதார ்   30,000 ேபாகெக�தப்பட ேவண்�ம்
ெபா�ப்�கள்  ெதாைக   ெசாத்�க்கள்  ெதாைக  
ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச ்�ட�் 75,0000 ெராக்கம்   15,000
கடனிந்ேதார் 1,20,0000 சரக்��ப்� 30,000
கடன்கள்  1,35,0000 கடனாளிகள் 1,50,000
ெபா� காப்� 45,000 இயந்�ரம் 75,000
�தல் கணக்�கள்  A 3,00,000 + 
                                          B 2,25,000 5,25,0000 கட�்டம் 4,50,0000
    �த��கள்  1,00,000
    நற்ெபயர் 80,000
  9,00,000   9,00,000

 
இ�ப்பாய்�ன்ப� சம்பளம் ெகா�த்த� �.22,000. சரிக்கட�்தல் : மாரச் ்2004-க்�ரிய சம்பளம் ெகா�படாத� �.2,000.
இதற்க்கான சரிக்கட�்ப்ப�� த�க.
சங்கர ், ச�ம் என்ற �டட்ாளிகள் �ைறைய  3:1 எ�ம் ��தத்�ல் இலாப நடட்ம் ப�ரந்்� வ��ன்றனர ்.2010 மாரச் ்31-ம்
நாளன்ைறய இ�ப்� நிைலக் ��ப்� �ன்வ�மா�  
2010 ஏப்ரல் 1ஆம் நாள் சாலமன் என்வைர 1/5 பங்�க்� ேசரத்்�க் ெகாள்வெதன�ம், �ழ்க்கண்ட சரிக்கட�்தல்க�ம்
சம்ம�த்தனர ் 
i) கடட்த்ைத  �1,20,000 என ம�ம�ப்�� ெசய்வ�  
ii) சரக்��ப்�  � 21,500 என ம�ப்�� ெசய்வ�  
iii) நற்ெபயர ்� 40,000 என ேதாற்��ப்ப�  
iv) வாரா ஐயக்கடன் ஒ�க்� 5% உ�வா�ற�  
v) சாலமன் � 50,000 �தல் ெகாண்� வ��ற�    
ெபா�ப்�கள் ெதாைக   ெசாத்�க்கள் ெதாைக 
கடனிந்ேதார ்  60,000 ெராக்கம்   5,000
ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச ்�ட�்கள் 20,000 கடனாளிகள்   70,000
ெபா� காப்� 40,000 சரக்��ப்�   30,000
�தல் கணக்�கள்  சங்கர ் 80, 000 +  
                                           ச�ம்   40,000 1,20,000 ெபா��ம், ெபா�த் ெதா���ம் 25,000
    கடட்டம்   1,00,000
    இலாபக் நடட்க்  க/� 10,000
  2,40,0000   2,40,0000
ம�ம�ப்�ட�்க் கணக்� �தல்  கணக்�கள் மற்�ம் ��ய �டட்ாண்ைம நிரவ்னத்�ன் இ�ப்� நிைலக் ��ப்� தயார்
ெசய்க                                                       
31.3.2013 அன்றய இ�ப்பாய்�ன் ப� பற்பல கடனாளிகள் � 75,000. 
சரிக்கட�்தல்கள்: 
1. � 5,000 வாராக் கடன் ேபாக்ெக��க 
2. கடனாளிகள் �� 5% வாரா ஐயக்கடன் ேபாக்ெக��க 
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3. கடனாளிகள் �� 2% தள்�ப� ஒ�க்� உ�வாக்�க 
சரிக்கட�் ப��கள் தந்� இவ்�வரங்கள் இ��க் கணக்�களில் எவ்வா� இடம் ெப�ம் எனக்காட�்க.
�ழ்க்கா�ம் இ�ப்பாய்���ந்� ��.ஜான் அவரக்ளின் 2013 மாரச் ்31ஆம் நாேளா� ��வைட�ம்  ஆண்�க்�ரிய
 �யாபார, இலாபநடட்க் கணக்ைக�ம், அந்நாைளய இ�ப்� நிைலக் ��ப்ைப�ம் தயார ்ெசய்க.

இ�ப்பாய்�
�வரம் பற்� �.  வர� �. 
�தல்   1,20,000
�ற்பைன   75,000
ெகாள்�தல் 45,000  
சம்பளம் 6,000  
வாடைக 4,500  
காப்�ட�் �ைனமம்  900  
எ�ப்�கள் 15,000  
இயந்�ரம்  84,000  
வங்� 13,500  
ெராக்கம் 13,500  
சரக்��ப்� (1.4.2012) 15,600  
பற்பல கடனாளிகள் 7,500  
பற்பல கடனீந்ேதார்   10,500
  2,05,500 2,05,500
சரிக்கட�்தல்கள் : 
1. 31.3.2013 அன்ைறய சரக்��ப்�  �. 14,700 
2. ெகா�பட ேவண்�ய சம்பளம்  �. 1,000 
3. �ன்�ட�்ச ்ெச�த்�ய வாடைக �. 750 
4. இயந்�ரத்�ன் �� 10% ேதய்மானம் அ�ம�க்க. 
5. �தல் �� வட�் 6% உ�வாக்�க.
�ேழ தரப்பட�்ள்ள  ��ம� ஆனந்� அவரக்ளின் 31 மாரச் ்2011ஆம் நாைளய இ�ப்பாய்� தரப்பட�்ள்ள�.
இ��கணக்�கள் தயார ்ெசய்க.

இ�ப்பாய்�
பற்� இ�ப்�கள்    ெதாைக �. வர�  இ�ப்�கள்      ெதாைக �.
ெகாள்�தல் 40,000 வங்�க்கடன் 1,00,000
எ�ப்�கள்  35,000 பற்பல கடனிந்ேதார ் 50,000
வங்� ெராக்கம்  20,000 �ற்பைன  1,10,000
ைக ெராக்கம்  60,000 �தல்  2,00,000
��  10,000 ெச�த்தற்�ரிய மாற்� �ட�்கள் 40,000
சரக்��ப்� (1-4-2010) 60,000    
அைறக்கலன்  1,00,000    
பற்பல கடனாளிகள்  30,000    
ெப�தற்�ரிய மாற்� �ட�்கள் 25,000    
வாடைக  5,000    
ெபா� ெசல�கள்  15,000    
கடட்டம் 1,00,000    
  5,00,000   5,00,000
சரிக்கட்�தல்கள்: 
1. இ�� சரக்��ப்� � 50,000 
2. ெகா�பட ேவண்�ய �� � 500 
3. �தல் �� வட�் 6% அ�ம�க்க 
4. அைறக்கலன் �� 10% ேதய்மானம் நீக்கப்பட ேவண்�ம் 
5. �ன் �ட�் ெச�த்�ய வாடைக � 1,000
31.3.2016 அன்றய  இ�ப்பாய்�ன்ப� பற்பல கடனாளிகள் �.56,000. 
சரிக்கட�்தல்கள்: 
1. �.6,000 வாராக் கடன் ேபாக்ெக��க  
2. பற்பல கடனாளிகள் �� 5% வாரா ஐயக்கடன் ஒ�க்� உ�வாக்�க. 
3. கடனாளிகள் �� 2% தள்�ப� ஒ�க்� உ�வாக்�க  
ப��கள் தந்� இவ்�வரங்கள் இ��க் கணக்�களில் எவ்வா� இடம் ெப�ம் எனக்காட�்க.
�ன்வ�வனவற்ைறக் ெகாண்� நடப்� ��தத்ைத கணக்�ட�ம்.

  �.
சரக்��ப்�  36,500
பற்பல கடனாளிகள்  63,500
ைக��ப்� ெராக்கம் மற்�ம் வங்� ெராக்கம் 10,000
ெப�தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�்கள் 9,000
���யகால �த��கள் 30,000
�ன் ெச�த்�ய ெசல�கள் 1,000
வங்� ேமல்வைரப் பற்�  20,000
பற்பல கடனீந்ேதார் 25,000
ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�்கள் 16,000
ெகா�படேவண்�ய ெசல�கள்  14,000
�ன்வ�ம் �வரங்களி��ந்� �மார ்நி�வனத்�ன் 2011 மாரச்,் ஏப்ரல்,ேம மாதங்க�க்கான ெராக்கத் �டட்ப்பட�்யைலத்
தயார ்ெசய்க .
மாதம்  கடன் ெகாள்�தல் Rs  கடன் �ற்பைன Rs  ெசல�கள் Rs 
ஜனவரி  200000 250000 40000
�ப்ரவரி  200000 350000 50000
மாரச் ் 300000 400000 60000
ஏப்ரல்  400000 450000 70000
ேம  500000 500000 80000
��தல் �வரங்கள் : 
அ) 2011 மாரச் ்மாத ெதாடக்க இ�ப்� Rs 275000 
ஆ) சரக்களித்ேதார ்அ�ம�த்த கடனின் காலம் இரண்� மாதங்கள்  

11)

12)

13)

14)

15)
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இ) வா�க்ைகயாள�க்� அளித்த கடனின் காலம் ஒ� மாதம்  
ஈ) ெசல�கள் அம்மாதத்�ேலேய ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்  
உ) மாரச் ்மாதம் ெபறப்பட ேவண்�ய பங்காதாயம் Rs 10000
�ேழ தரப்பட�்ள்ள  ��.ெசல்வம் அவரக்ளின் 31.3.2010 ஆம் நாைளய இ�ப்பாய்���ந்�, 2010 மாரச்்
31 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�க்�ரிய  �யாபார, இலாபநடட்க் கணக்ைக�ம், அந்நாைளய இ�ப்�நிைலக்
��ப்ைப�ம் தயார ்ெசய்க.

இ�ப்பாய்�
பற்� இ�ப்�கள்    ெதாைக �. வர�  இ�ப்�கள்      ெதாைக �.
ெபா� ெசல�கள்  16,500 �தல்  1,20,000
ெராக்கம்  2,500 ெபற்றக��  11,000
இயந்�ரம்  80,000 வங்� ேமல்வைரப்பற்�  25,000
��  50,000 �ற்பைன  5,00,000
ெகாள்�தல் 3,00,000 கடனீந்ேதார ் 60,000
எ�ப்�கள்  16,000 ெச�த்தற்�ரிய மாற்� �ட�்கள்  24,000
ெதாடக்க சரக்��ப்�  1,00,000    
காப்�ட�் �ைனமம்  1,000    
கடனாளிகள்  1,50,000    
சம்பளம்  15,000    
ெப�தற்�ரிய மாற்� �ட�்கள் 9,000    
  7,40,000   7,40,000
சரிக்கட்�தல்கள்: 
1. 31.3.2010 அன்றய இ�� சரக்��ப்� � 40,000 
2. ெகா�பட ேவண்�ய �� � 5,000 
3. �ன் �ட�் ெச�த்�ய காப்�ட�் �ைனமம் � 500 
4. இயந்�ரம் �� 5% ேதய்மானம் நீக்கப்பட ேவண்�ம். 
5. எ�ப்�கள் �தான வட�் 2%
  ��ம� இராஜாமணி�ன் 31.3.2008-ஆம் நாைளய இ�ப்�கள்.
பற்� இ�ப்�கள் ெதாைக �.  வர� இ�ப்�கள் ெதாைக �
எ�ப்� 40,000�தல் 2,00,000
வங்� ெராக்கம் 17,000�ற்பைன 1,60,000
ைகெராக்கம் 60,000பற்பல கடனீந்ேதார் 45,000
�� 10,000   
ெகாள்�தல் 20,000   
சரக்��ப்�(31.03.2007) 60,000   
கடட்டம் 1,00,000   
பற்பல  கடனாளிகள் 44,000   
ெப�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�்கள் 29,000   
வாடைக 4,500   
க�� 2,500   
ெபா�செ்சல�கள் 8,000   
அைறகலன் 10,000   
  4,05,000  4,05,000
சரிக்கட�்தல்கள்: 
1. 31.3.2008 அன்� இ�� சரக்��ப்�ன் ம�ப்� � 40,000 
2. �தல் ��   வட�்  6% அ�ம�க்க ேவண்�ம். 
3. எ�ப்�  ��   வட�் � 1,000 அ�ம�க்க  ேவண்�ம் 
4. கட�்டம் �� 10% ேதய்மானம்  நீக்கப்படேவண்�ம். 
5. ெகா�பட ேவண்�ய �� �. 2,000 
2008 மாரச் ்31ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�க்�ரிய �யாபார, இலாப நடட்க் கணக்ைக�ம்,அந்நாைளய
இ�ப்�நிைலக் ��ப்ைப�ம்  தயார ்ெசய்க.
�ன்வ�ம் �வரங்களி��ந்� 2005 மாரச்,் ஏப்ரல், ேம, மாதங்க�க்கான ெராக்கத் �டட்ப்பட�்யைலத் தயாரிக்க.
மாதம்  கடன் ெகாள்�தல் Rs  கடன் �ற்பைன Rs  நிரவ்ாக மற்�ம் �ற்பைன ெசல�கள் Rs 
ஜனவரி  75000 150000 120000
�ப்ரவரி  100000 135000 135000
மாரச் ் 85000 175000 65000
ஏப்ரல்  125000 120000 70000
ேம  90000 140000 80000
அ)1.3.2005ல் எ�ரே்நாக்�ம் ெராக்க இ�ப்� Rs 80000 
ஆ) சரக்களித்ேதார ்அ�ம�த்த கடனின் காலம் இரண்� மாதங்கள்  
 இ) வா�க்ைகயாளரக்�க்�ம் அளித்த கடனின் காலம் ஒ� மாதம்  
ஈ) ெசல�கள் அம்மாத்�ேலேய ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்  
உ) ஏப்ர�ல் Rs 25000க்� நிைலச ்ெசாத்� �ற்கப்பட உள்ள�.
31.3.2005 அன்றய இ�ப்பாய்�ன் ப� பற்பல கடனாளிகள் � 65,000. 
சரிக்கட�்தல்கள்: 
1. � 5,000 வாராக் கடன் ேபாக்ெக��க 
2. கடனாளிகள் �� 5% வாரா ஐயக்கடன் ேபாக்ெக��க 
3. கடனாளிகள் �� 2% தள்�ப� ஒ�க்� உ�வாக்�க 
சரிக்கட�் ப��கள் தந்� இவ்�வரங்கள் இ��க் கணக்�களில் எவ்வா� இடம் ெப�ம் எனக்காட�்க.
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