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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 : 01:00:00 Hrs Total Marks : 69
Answer All 23 x 3 = 69

�ன்வ�ம் �வரங்களி��ந்� அக்ேடாபர ்மாதத்�ற்கான ெராக்கத் �டட்ப் பட�்யைலத் தயார ்ெசய்க. 
அ) அக்ேடாபர ்1-ல் �டட்�டப் படட் ெராக்க இ�ப்� � 5,325. 
ஆ) கடன் �ற்பைன : 
        ஆகஸ்�         �    42,000 
        ெசப்டம்பர ்     �   48,000 
       அக்ேடாபர ்      �   51,000 
வா�க்ைகயாளரக்�க்� அ�ம�த்த கடனின் காலம் ஒ� மாதம் ஆ�ம். 
இ) கடன் ெகாள்�தல்: 
         ஆகஸ்�         �    24,000 
        ெசப்டம்பர ்     �   36,000 
       அக்ேடாபர ்      �   30,000 
சரக்களித்ேதார ்அ�ம�த்த கடனின் காலம் இரண்� மாதங்கள். 
ஈ) ெபா�வைக வாங்�ய� � 14,000 
உ) அக்ேடாபரில் ெச�த்த ேவண்�ய �� � 4,000.
P, Q, R என்�ம் �டட்ாளிகள் �ைறேய 3 : 2 : 1 என்ற ��தத்�ல் இலாபம் ப�ரந்்� ெகாள்�ன்றனர.் P என்பவர ்ஒவ்ெவா�
காலாண்� இ����ம் �.5,000 ��ம்ப எ�த்�ள்ளார.் Q என்பவர ்ஒவ்ெவா� அைரயாண்� இ����ம் �.10,000 ��ம்ப
எ�த்�ள்ளார.் R என்பவர ்1.5.2004 அன்� �.2,000, 31.10.2004 அன்� �. 3,000, 30.11.2004 அன்� �. 5,000 எ�த்�ள்ளார.் 31.3.2005
ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�ற்� அவரக்ளின் எ�ப்�கள் �தான வட�்ைய ஆண்�க்� 10% கணக்��க.
நற்ெபயர ்கடந்த நான்� ஆண்�களின் சராசரி இலாபத்�ல் �ன்� ஆண்� ெகாள்�தல் எனக் ெகாண்�
கணக்�டப்ப��ற�.கடந்த நான்� ஆண்�களின் இலாபங்கள் �ன்வ�மா� :
2001 - �. 12,000:    2002 - �. 18,000:
2003 - �. 16,000;  2004 - �. 14,000.
நற்ெபயரின் ம�ப்ைபக் கணக்��க.
1.4.2004 அன்� �ரின்ஸ்,��ன்,�ங் ஆ�ேயாரின் �தல் �ைறேய �.80,000, �.60,000,�.40,000. 30.9.2004 அன்� ��ன்
என்பவர ் �த���ந்� �.8,000 எ�த்�க் ெகாண்டார.்31.12.2004 அன்� �ங் என்பவர ்�.12,000  ேம�ம் �தல் ெகாண்�
வந்தார.் 2005 மாரச் ்31 -ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�ற்� �தல் �� வட�் 6% கணக்��க.
�ழ்கா�ம் �வரங்கைளக் ெகாண்� அ�நயா,அடச்யா எ�ம் �டட்ாளிகளின் �தல் கணக்� ,மற்�ம் நடப்�க்
கணக்�க்கைள நிைல�தல் �ைற�ல் தயார ்ெசய்க.
  அ�நயா  

� 
அட்சயா  

� 
1-4-2010 அன்� �தல் 90,000 70,000
2010-2011 ஆம் ஆண்�ல் எ�ப்� 12,000 9,000
எ�ப்� �� வட�் 400 300
�தல் �� வட�் 5,400 4,200
ஊ�யம் 12,000 _
க�� _ 6,000
2010-2011 ஆம் ஆண்�ன் இலாபப்பங்� 6,000 4,000
நற்ெபயரின் ம�ப்� கடந்த நான்� ஆண்�களின் சராசரி இலாபத்�ல் இரண்� ஆண்� ெகாள்�தல் எனக் ெகாண்�
கணக்��க. கடந்த நான்� ஆண்�களின் இலாபங்கள் :
�தல் ஆண்� �. 10,000 (நடட்ம்) ;
இரண்டாம் ஆண்� இலாபம்  �.  26,000 ;
�ன்றாம் ஆண்� இலாபம் �. 34,000 ;
நான்காம் ஆண்� இலாபம் �. 50,000 ;
 
�ன்வ�ம் �வரங்களி��ந்� மாரச் ்மற்�ம் ஏப்ரல் 2004 மாதத்�ற்கான ெராக்கத்�டட்ப் பட�்யைல தயார ்ெசய்க. 
அ) மாரச் ்மாதத்�ல் ெதாடக்க ெராக்க இ�ப்� � 4,025. 
ஆ) மாரச் ்மாத ெராக்க ெகாள்�தல் � 12,000 மற்�ம் ஏப்ரல் மாத ெராக்க ெகாள்�தல் � 16,000 ஆ�ம். 
இ) ெராக்க �ற்பைன:  
                    மாரச் ் �  18,000 
                    ஏப்ரல் �  24,000 
ஈ) ெகா�க்க ேவண்�ய சம்பளம்: 
                    மாரச் ் �  5,000 
                    ஏப்ரல் � 5,000 
உ) ஏப்ரல் மாதத்�ல் ��ப்�ச ்ெச�த்�ய கடன் � 6,500
மேகஷ், ரேமஷ் என்ற �டட்ாளிகள் �ைறேய �.50,000, �. 40,000 �தல் ைவத்�, 3:2 எ�ம் ��தத்�ல் இலாபம் ப�ரந்்�
வ��ன்றனர.் �தல் �� வட�் ஆண்�க்� 8% வழங்க ஒப்�க் ெகாண்�ள்ளனர.் எ�ப்�கள் �� வட�் ஆண்�க்� 10%
நிரண்�த்�ள்ளனர.் எ�ப்�த் ெதாைக மேகஷ் �.15,000, ரேமஷ் �. 10,000. எ�ப்� �தான வட�் மேகஷ் �. 750, ரேமஷ் �. 500.
மேகஷ் ஆண்�க்� �. 12,000 ஊ�யமாக�ம், ரேமஷ் க��க்� �ன் நிகர இலாபத்�ல் 10% க�வாக�ம் ெப��ன்றனர.்
ேமற்கண்ட சரிக்கட�்தல்க�க்� �ன் ெதா��ன் 2005 மாரச் ்31 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�ன் நிகர இலாபம் �.
60,000.
�ழ்க்கா�ம் �வரங்கைளக் ெகாண்� அன்�, பா� எ�ம் �டட்ாளிகளின் �தல் கணக்�கைள 
(அ) நிைல �தல் �ைற மற்�ம் 
(ஆ) மா�ப�ம் �தல் �ைறகளில் தயார ்ெசய்க.
  அன்�பா�
       �.     �.
1.4.2004 அன்ைறய �தல் 90,000 70,000
2004 - 2005 ஆம் ஆண்�ன் எ�ப்� 12,000 9,000
எ�ப்� �� வட�் 360 270
�தல் �� வட�் 5,400 4,200
�டட்ாளிகளின் ஊ�யம் 12,000 ----
க�� ------ 6,000
2004 - 2005 ஆம் ஆண்�ன் இலாபப் பங்�6,000 4,000
�ன்வ�ம் �வரங்களி��ந்� மாரச் ்மாதத்�ற்கான ெராக்கத் �டட்ப்பட�்யைல தயாரிக்க. 
(அ) மாரச் ்1 இல் �டட்�டப்படட் ெராக்க இ�ப்� �. 8,775 .  
(ஆ) கடன்  �ற்பைன :
ஜனவரி   � .70,000
�ப்ரவரி  �. 80,000
மாரச் ்        �. 85,000
  வா�க்ைகயாளரக்�க்� அளிக்கப்படட் கடன் வச�க் காலம் ஒ� மாதம் ஆ�ம். 
(இ)  கடன்  ெகாள்�தல் :

ி

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
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ஜனவரி    �. 40,000
�ப்ரவரி �. 60,000
மாரச்் �. 50,000
சரக்களித்ேதார ்அ�ம�த்த கடன் வச�க்  காலம் இரண்� மாதங்கள் ஆ�ம். 
(ஈ)   ெபா� வைக வாங்�ய� �. 35,000 
(உ)  மாரச் ்மாதத்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய �� �. 10,000
�ழ்கா�ம் �வரங்கைளக் ெகாண்� ,அன்�,அ�ள் எ�ம் �டட்ாளிகளின் �தல் கணக்� மற்�ம் நடப்�க் கணக்�கைள
நிைல�தல் �ைற�ல் தயார ்ெசய்க.
  அன்�  

� 
அ�ள்  
� 

1.4.2014 அன்� �தல் 90,000 70,000
எ�ப்�  12,000 9,000
எ�ப்� �� வட�் 360 270
�தல் �� வட�் 5400 4200
�டட்ாளி�ன் ஊ�யம்12,000 ___
க�� ___  6,000
இலாபப் பங்� 6,000 4,000
ர�, ர� என்ற இ� �டட்ாளிகள் �ைறேய �.90,000, �.70,000 �தல் ைவத்� ஏப்ரல் 1, 2003 அன்� ெதா�ல் ெதாடங்�னர.் ர�
ேம�ம் �.10,000 ��தல் �தல் ஜ�ைல 1, 2003 அன்� ெகாண்� வந்தார.் �தல் �� வட�் 10% அ�ம�க்கப்ப��ற�. 2004,
மாரச் ்31 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�க்�ரிய ர� மற்�ம் ர� ஆ�ேயாரின் �தல் �தான வட�்ையக் கணக்��க.
�ன்வ�ம் �வரங்களில் இ�ந்� ஜ�ன் 2005 க்கான ெராக்கத் �டட்ப்பட�்யைல தயாரிக்க.

�வரம் �.
ைக�ல் ெராக்கம் 1.6.2005 10,000
ஜ�ன் 2005 இல் ெராக்கக் ெகாள்�தல்  70,000
ஜ�ன் 2005 இல் ெராக்க �ற்பைன  1,00,000
ஜ�ன் 2005 இல் அ�வலகச ்ெசல�கள்  3,000
ஜ�ன் 2005 இல் ெச�த்�ய வட�்  1,000
ஜ�ன் 2005 இல் அ�வலக அைறகலன் வாங்�ய�2,500
கடந்த நான்� ஆண்�களின் சராசரி இலாபத்�ல் இரண்� ஆண்� ெகாள்�தல் எனக் ெகாண்� நற்ெபயர்
கணக்�டப்பட�்�ற�. நான்� ஆண்�களின் இலாப நடட்ங்கள் �ன்வ�மா�:
1996  இலாபம்   �.  20,000
1997 இலாபம் �.  30,000
1998 நடட்ம்  �.  6,000
1999 இலாபம் �.  16,000
நற்ெபயர ்ம�ப்��தல்: நி�வனத்�ன் நற்ெபயர ்கடந்த ஐந்� ஆண்� சராசரி  இலாபத்�ன் �ன்� ஆண்� ெகாள்�தல்
என்� ம�ப்�டப்ப��ற�.கடந்த ஐந்� ஆண்�களின் இலாபங்கள் : 
2000 -�.4,200;  2001-�.4,500; 2002-�.4,700;2003-�.4,600;2004-�.5,000.
�ன்வ�ம் �வரங்களில் இ�ந்� அக்ேடாபர ்மாதத்�ற்கான ெராக்கத் �டட்ப்பட�்யைல தயாரிக்க . 
(அ) அக்ேடாபர ்1 இல் �டட்�டப்படட் ெராக்க இ�ப்� �.1,775  
(ஆ) கடன் �ற்பைன:
 ஆகஸ்�       �. 14,000
ெசப்டம்பர ் �. 16,000
அக்ேடாபர் �. 17,000
வா�க்ைகயாளரக்�க்�  அளிக்கப்படட் கடனின் காலம் ஒ� மாதம் ஆ�ம் . 
(இ) கடன் ெகாள்�தல்  :
ஆகஸ்�       �.  8,000
ெசப்டம்பர்�. 12,000
அக்ேடாபர்�. 10,000
 
சரக்களித்ேதார ் அ�ம�த்த  கடனின் காலம் இரண்� மாதங்கள்  
(ஈ)   ெபா� வைக வாங்�ய� �. 7,000 
(உ)  அக்ேடாபரில் ெச�த்த ேவண்�ய �� �. 2,000
�வ்யா,ரம்யா மற்�ம் தன்யா என்ற �டட்ாளிகளின் எ�ப்�கள் �ன்வ�மா�: �வ்யா � 3,000 ஐ ஒவ்ெவா� மாதக்
�வக்கத்��ம் ஆ� மாதக் காலத்�ற்� எ�ப்� ெசய்தார ்ரம்யா � 2,000 ஐ ஒவ்ெவா� மாத ந���ம் ஆ� மாத
காலத்�ற்� எ�ப்� ெசய்தார.்தன்யா � 1,000 ஐ ஒவ்ெவா� மாத இ����ம் ஆ� மாத காலத்�ற்� எ�ப்�
ெசய்தார.்எ�ப்�கள் �தான வட�்ைய ஆண்�க்� 6%கணக்���
ஒ� �டட்ாளி மாதந்ேதா�ம் �.1,000 எ�ப்பாக எ�த்�க் ெகாள்�றார.் ஆண்�க்� 10% வட�் கணக்�டப்ப��ற�.
�ழ்க்கண்டவா� அந்த ஆண்�ல் எ�ப்�த் ெதாைக எ�த்��ந்தால் எ�ப்�கள் �தான வட�் கணக்��க. 
(i) ஒவ்ெவா� மாதத் ெதாடக்கத்�ல் எ�த்��ந்தால் 
(ii) ஒவ்ெவா� மாத இைட�ல் எ�த்��ந்தால் 
(iii) ஒவ்ெவா� மாத இ���ல் எ�த்��ந்தால்
�ழ்க்கா�ம் �வரங்கைளக் ெகாண்�, கண்ண�, வா�� எ�ம் �டட்ாளிகளின் �தல் கணக்�கைள�ம், நடப்�க்
கணக்�கைள�ம் தயாரிக்க.
    கண்ண�    வா�� 

  �. �.
1.4.2003 அன்ைறய �தல் 1,00,000 60,000
1.4.2003 அன்ைறய நடப்�க் கணக்�  3,000(ப) 2,000(வ)
2003-04 ஆம் ஆண்�ன்  எ�ப்�கள்  8,000 5,000
�தல் �� வட�்  5,000 3,000
 எ�ப்� �� வட�்  240 150
2003-04 ஆம் ஆண்�ன் இலாபப்பங்� 12,000 10,000
�டட்ாளி�ன் ஊ�யம் 4,000 .........
மாேதஸ்வரன், நாகராஜன் எ�ம் �டட்ாளிகள் 3 : 2 எ�ம் ��தத்�ல் இலாபம் ப�ரந்்� வந்தனர.்மாேதஸ்வரன் ஒவ்ெவா�
மாத இ����ம் �.3,000 ��ம்ப எ�த்�க் ெகாண்டார.்நாகராஜன் 1.4.2004 அன்� �.10,000, 30.6.2004 அன்� �.6,000, 1.10.2004
அன்� � .8,000 மற்�ம் 30.11.2004 அன்� �.4,000 எ�த்�க் ெகாள்�றார.் 6% எ�ப்�கள் �தான வட�்ையக் கணக்��க.
�ழ்க்கா�ம் �வரங்களி��ந்�  2005 ஜனவரி மாதத்�ற்கான ெராக்கத் �டட்ப்பட�்யைல தயாரிக்க. 
 (அ) ைக��ப்� ெராக்கம் (�ன் கணிக்கப்படட்�) �. 250,  
 (ஆ) ஜனவரி 2005 இல் ெராக்க �ற்பைன �. 6,500. 
 (இ) ஜனவரி மாதத்�ற்கான �� �. 2,375. 
 (ஈ)  ெராக்கக்  ெகாள்�தல் �. 2,745 
 (உ)  �த��கள்  �� ெபற ேவண்�ய வட�் �.175
G, P, S எ�ம் �டட்ாளிகள் 3 : 2 :1 எ�ம் ��தத்�ல் இலாப நடட்ங்கைளப் ப�ரந்்� வ��ன்றனர.் G என்வரின் �லக�ன்
ெபா��, நற்ெபயர ்கடந்த நான்� ஆண்�களின் சராசரி இலாபத்�ல் இரண்� ஆண்� ெகாள்�தல் எனக் ெகாண்�
ம�ப்�டப்ப��ற�. 
�தலாண்� நடட்ம் �. 6,000; இரண்டாம் ஆண்� இலாபம் �.10,000;  �ன்றாம் ஆண்� இலாபம் �.17,000; நான்காம் ஆண்�
இலாபம் �.15,000 .உரிய ��ப்ேபட�்ப் ப�� த�க.
�ன்வ�ம் �வரங்களி��ந்� மாரச் ்மாதத்�ற்கான ெராக்கத் �டட்ப்பட�்யல் தயாரிக்க  
அ) மாரச் ்1-ல் �டட்�டப்படட் ெராக்க இ�ப்� � 12,025 
ஆ) கடன் �ற்பைன: ஜனவரி � 15,000, �ப்ரவரி � 17,500 மாரச் ்� 18,000 வா�க்ைகயாளரக்�க்� அளிக்கப்படட் கடன்
வச�க் காலம் ஒ� மாதம் ஆ�ம். 
இ) கடன் ெகாள்�தல்: ஜனவரி � 10,000, �ப்ரவரி � 14,000, மாரச் ்� 10,000 சரக்களித்ேதார ்அ�ம�த்த கடன் வச�க் காலம்
இரண்� மாதங்கள் ஆ�ம். 
ஈ) அைறகலன் வாங்�ய� � 5,000 
உ) வ�மான வரி ெச�த்�ய� � 7,000.

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)
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Work Hard ...                               Success is Yours ...
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