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Reg.No. :                 

Time : 01:30:00 Hrs Total Marks : 84
Answer All 42 x 2 = 84

ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் ேதய்மான ��தம் காண்க  :
இயந்�ரத்�ன் அடக்க �ைல    �. 2,30,000
நி��வதற்கான ெசல�கள் �. 20,000
பயனளிப்�க் காலம் 10 ஆண்�கள் 
எ� ம�ப்� �. 50,000
 
இ�� பற்பல கடனாளிகைளக் காண்க:
  �
ெதாடக்க பற்பல கடனாளிகள்    40,000
ெமாத்த �ற்பைன 1,60,000
ெராக்க �ற்பைன 20,000
பற்பல கடனாளிகளிட��ந்� 
ெபறப்படட் ெராக்கம் 78,000
உள்��ப்பம் 5,000
31.03.14 அன்ைறய இ�ப்பாய்�ன்ப� �தல் �.5,00,000 �தல் �� வட�் 5% அ�ம�க்க.சரிக்கட�்ப் ப�� மற்�ம் மாற்�ப்
ப�� த�க 
1.1.2000 அன்� �. 2,40,000 ம�ப்�ள்ள ஒ� இயந்�ரம் வாங்கப்படட்�. அதன் பயனளிப்�க் காலம் 5 ஆண்�கள்.அதன் இ��
ம�ப்� �. 40,000 .ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் ேதய்மான ��தம் காண்க.
��படட் தகவைல காண்க:
ெதாடக்க �தல் �.24,000
அவ்வாண்�ற்�ரிய லாபம் �.9,000
��தல் �தல் �.12,000
இ�� �தல் �.39,000
��படட் தகவைல காண்க:
எ�ப்� �.  50,000
��தல் �தல் �.  10,000
ெதாடக்க �தல் �.1,00,000
அவ்வாண்�ன் இலாபம் �.   25,000
�ழ்க்கா�ம் �வரங்கைளக் ெகாண்� கடன் ெகாள்�தல் காண்க.

  �
பற்பல கடனீந்ேதார ்(ெதாடக்கம்) 75,000
பற்பல கடனீந்ேதார ்(இ��) 95,000
பற்பல கடனீந்ேதா�க்� அளித்த ெராக்கம் 22,500
ெபற்ற தள்�ப� 15,000
ெகாள்�தல் ��ப்பம் 7,500
ஒ� நி�மம் �. 12,000 ம�ப்�ள்ள இயந்�ரத்ைத வாங்�ய�. அதன் பயனளிப்�க் காலம் 10 ஆண்�கள்.இ�� ம�ப்�
�.1,200 ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் ேதய்மான ��தம் காண்க.
�ழ்க்கண்ட �வரங்கைளக் ெகாண்�,பற்பல கடனாளிகளின் இ�� இ�ப்ைபக் காண்க.
  �
பற்பல கடனாளிகள்(1.1.2000) 17,425
கடன் �ற்பைன 60,075
பற்பல கடனாளிகளிட��ந்�  
ெபறப்படட் ெராக்கம் 49,200
�ற்பைனத் ��ப்பம் 3,700
அளித்த தள்�ப� 4,300
ெராக்க �ற்பைன 12,000
�.3,00,000 ம�ப்�ள்ள ஒ� இயந்�ரத்�ன் பயனளிப்�க் காலம் 10 ஆண்�கள் ஆ�ம். அதன் இ�� ம�ப்� �. 20,000.
ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் ேதய்மான ��தம் காண்க.
��படட் தகவைலக் காண்க :
  � 
எ�ப்�கள்  1,50,000
��தல் �தல்  30,000
ெதாடக்க �தல்  3,00,000
அவ்வண்�க்�ரிய இலாபம்  40,000
இ�� �தல்  ?
 
��படட் ெதாைகைய காண்க.
ெதாடக்க �தல் �.15,000
அவ்வாண்�ல் ெபற்ற இலாபம் �.8,000
இ�� �தல் �.20,000
எ�ப்� ?
��.ராேஜஷ் ஒற்ைறப் ப�� �ைற�ல் தன� கணக்ேக�கைள ைவத்��க்�றார.்அவர ்�ழ்க்கண்ட தகவல்கைளத்
த��றார.்

1.4.2003  அன்� �தல் �.4,80,000
31.3.2004 அன்� �தல் �.5,40,000
நி�யாண்�ல் எ�ப்� �.1,50,000
நி�யாண்�ல் ��தல் �தல் �.90,000
��.ராேஜஷ் 2003-2004ஆம் ஆண்�ல் அைடந்த இலாபம் அல்ல� நடட்ம் கணக்��க.
��. அப்�ல் 2001, ஏப்ரல் 1 ,அன்� �. 2,00,000 ம�ப்�ள்ள இயந்�ரத்ைத வாங்�னார.் �ன்� ஆண்�கள் அவ்�யந்�ரம்
பயன்ப�த்தப்படட் �ற� �. 1,60,000 க்� �ற்கப்படட்�. ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் ேதய்மானம்  10% �ைறந்� ெசல் இ�ப்�
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�ைற�ல் �லக்கப்ப��ற�. ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் கணக்ேக�கள் மாரச் ்31 அன்� ��க்கப் ெப��ன்றன. இயந்�ரம்
�ற்பைன �தான இலாபம் அல்ல� நடட்ம் காண்க.  
�ழ்க்கா�ம் �வரங்கைளக் ெகாண்�,ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் ேதய்மான ��தம் காண்க.
ெசாத்�ன் அடக்க �ைல  �. 10,000
இ��  ம�ப்� �.   1,000
பயனளிப்�க் காலம் 10   ஆண்�கள்
 
�ழ்க்கண்ட �வரங்கைளக் ெகாண்� நி�வனத்�ன் இலாப நடட்ம் கணக்��க 
  � 
ெதாடக்க �தல்  90,000
இ�� �தல்  1,10,000
��தல் �தல்  13,000
எ�ப்�  18,000
31.3.05 அன்ைறய இ�ப்பாய்� �.40,000 காப்�ட�் �ைனமம் ெச�த்�யதாக காட�்ய�. 
�ன்�ட�்ச ்ெச�த்�ய காப்�ட�் �ைனமம் �.5,000. 
சரிக்கட�்ப் ப�� தந்� இவ்�வரம் இ��க் கணக்�களில் எவ்வா� ேதான்�ம் எனக் காட�்க.
ஒ� நி�மம் �.28,000 ம�ப்�ள்ள அைறகலைன வாங்�ய�.ஆண்�ேதா�ம் ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் ேதய்மானம்
நீக்கப்படட்�. அைறகலனின் பயனளிப்�க் காலம் 5 ஆண்�கள் . அதன் இ�� ம�ப்� �.2,000.
31.3.03 அன்ைறய இ�ப்பாய்� �ழ்க்கண்டவற்ைற ெவளிப்ப�த்��ற�. 
�தல் �.6,00,000, எ�ப்�கள் �.50,000. 
எ�ப்�கள் �தான வட�் 5% அ�ம�க்க. 
சரிக்கட�்ப் ப�ைவ�ம், மாற்றப் ப�ைவ�ம் தந்�, இவ்�வரம் இ��க் கணக்�களில் எவ்வா� இடம் ெப�ம் எனக்
காட�்க.
�ழ்கண்ட �வரங்கைளக் ெகாண்� நி�வனத்ைதக் இலாபம் கண்ட�க 

  � 
ெதாடக்க �தல் 70,000
இ�� �தல்  75,000
��தல் �தல்  17,500
எ�ப்�  5,000
��படட் தகவைல காண்க.
இ�� �தல்  �. 32,000
எ�ப்�  �. 4,800
��தல் �தல் �. 8,000
அவ்வண்�ற்�ரிய இலாபம்�. 9,600
ெதாடக்க �தல்?  
�ழ்க்கண்ட �வரங்கைளக் ெகாண்� பற்பல கடனீந்ேதாரின் இ�� இ�ப்ைப காண்க:

  �
ெதாடக்க பற்பல கடனீந்ேதார் 19,000
பற்பல கடனீந்ேதா�க்� அளித்த ெராக்கம் 40,000
ெபற்ற தள்�ப� 1,000
ெவளித் ��ப்பம் 4,800
கடன் ெகாள்�தல் 51,200

31.3.05 அன்ைறய இ�ப்பாய்�ன்ப� சம்பளம் ெகா�த்த� .� .15,000.2005 மாரச் ்மாதத்�ற்கான சம்பளம் � .4,000 இன்ன�ம்
ெகா�க்கப்பட�ல்ைல 
��படட் ெதாைகையக் காண்க:
அவ்வாண்�ல் ெபற்ற இலாபம் �.2,500
இ�� �தல் �.6,000
அவ்வாண்�ல் இடப்படட் ��தல் �தல் �.2,000
எ�ப்� �.1,200
ெதாடக்க �தல் ?
��ப்படட் தகவைலக் காண்க:
இ�� �தல் �.1,63,000
எ�ப்� �.   42,300
��தல் �தல் �.   25,200
நடட்ம் �.   12,600
�ழ்க்கண்ட �வரங்கைளக் ெகாண்�, ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் ேதய்மான ��தம் கணக்��க.
நிைலச ்ெசாத்�ன் அடக்க �ைல   �.  50,000
எ�ம�ப்� �.    5,000
பயனளிப்�க் காலம் 10  ஆண்�கள்
��படட் தகவைலக் காண்க:
இ�� �தல் �. 32,,000
எ�ப்� �. 4,800
��தல் �தல் �. 8,000
அவ்வாண்�ற்�ரிய லாபம் �. 9,600
ெதாடக்க �தல் �. ?
ஏப்ரல் 1, 2000 அன்� ெசந்�ல் � 4,00,000 ம�ப்�ள்ள இயந்�ரம் ஒன்ைற வாங்�னார.் ஏப்ரல் 1, 2001 அன்� �. 40,000
ம�ப்�ள்ள மற்ெறா�  இயந்�ரம் வாங்கப்படட்�. ஆண்�ேதா�ம் ேதய்மானம் 10 % ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல்
நீக்கப்படட்� .ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் கணக்ேக�கள்  மாரச் ்31 அன்� ��க்கப் ெப��ன்றன.இயந்�ரம் கணக்ைக �ன்�
ஆண்�க�க்�த் தயார ்ெசய்க . 
எ�ப்� இல்லாத நிைல�ல் ��படட் தகவைலக் காண்க.
இ�� �தல்  �.91,000
ெதாடக்க �தல்  �.35,000
அவ்வண்�ற்�ரிய இலாபம் �.14,000
�ழ்க்கண்ட �வரங்கைளக் ெகாண்� கடன் �ற்பைன காண்க.
  �
ெதாடக்க பற்பல கடனாளிகள் 50,000
பற்பல கடனாளிகளிட��ந்� 
ெபறப்படட்  ெராக்கம் 80,000
பற்பல கடனாளிக�க்� அளிக்கப்படட் 
தள்�ப� 2,000
�ற்பைனத் ��ப்பம் 5,000
இ�� பற்பல  கடனாளிகள் 75,000
பற்பல கடனாளிகள் இ�� இ�ப்ைப காண்க.

  �
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Work Hard ...                            Success is Yours ...

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

�
பற்பல கடனாளிகள்(ெதாடக்க இ�ப்�) 2,00,000
கடன் �ற்பைன 7,00,000
பற்பல கடனாளிகளிட��ந்� 
ெபறப்படட் ெராக்கம் 3,00,000
உள் ��ப்பம் 5,000
��ம�.�லா ஒற்ைறப் ப�� �ைற�ல் தன� கணக்ேக�கைள ைவத்��க்�றார.்அவர ்ஏப்ரல் 1,2002 அன்�
�.3,00,000�த�டன் ெதா�ல் ெதாடங்�னார.்மாரச் ்31,2003அன்� அவ�ைடய நிைல �ழ்க்கண்டவா� இ�ந்த�. 
            

  �
ைக ெராக்கம் 8,000
பற்பல கடனீந்ேதார் 50,000
வங்� ெராக்கம் 20,000
ெச�த்ததற்க்�ரிய மாற்� �ட�்கள்  10,000
அைறகலன் 40,000
ெகா�பட ேவண்�ய ெசல�கள் 8,000
ெபா��ம்,ெபா�த்ெதா���ம் 2,00,000
பற்பல கடனாளிகள் 1,50,000
சரக்��ப்� 1,50,000
ெப�தற்�ரிய மாற்�ச ்�ட�்கள் 15,000

 
2002-2003 ஆம் ஆண்�ல் ��ம�.�லா ெபற்ற இலாபம் அல்ல� நடட்ம் கணக்��க.
இயந்�ரம் ஒன்�ன் அடக்க �ைல �. 5,00,000. அதன் பயனளிப்�க் காலமான 10 ஆண்�க�க்�ப் �ற� அதன் எ�ம�ப்�
�.20,000. ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் ேதய்மான ��தம் கணக்��க.
2001 �சம்பர ் 31-ஆம் நாைளய இ�ப்பாய்�ன்ப� வாடைக  ெபற்ற� �.10,000.�ன் �ட�்ப்   ெபற்ற வாடைக
 �.1,000. இவ்�வரம் இலாப நடட்க் கணக்��ம், இ�ப்� நிைலக் ��ப்��ம் எவ்வா� ேதான்�ம் எனக் காட�்க.
எ�ப்�  இல்லாத நிைல�ல் ��படட் தகவைலக் காண்க:
இ�� �தல் �.91,000
ெதாடக்க �தல் �.35,000
அவ்வாண்�ற்�ரிய லாபம் �.14,000
��படட் தகவைல காண்க.
இ�� �தல்  �. 1,63,300
��தல் �தல்�. 42,300
எ�ப்�  �. 25,200
நடட்ம்  �. 12,600
�தல் � 5,00,000. �தல் �தான வட�் 6% அ�ம�த்� சரிக்கட�் ப��ம், மாற்�ப்ப��ம் த�க.
�ழ்க்கண்ட �வரங்கைளக் ெகாண்ட 2004ஆம் ஆண்�ன் கடன் �ற்பைன காண்க.

  �
பற்பல கடனாளிகள் (1.4.2004) 87,125
பற்பல கடனாளிகள் (31.3.2005) 76,500
பற்பல கடனாளிகளிட��ந்� 
      ெபற்ற ெராக்கம் 2,46,000
�ற்பைன ��ப்பம் 18,500
அ�ம�த்த தள்�ப� 9,000
�ழ்க்கண்ட �வரங்கைளக் ெகாண்� நி�வனத்�ன் இலபாம் கண்ட�க.
ெதாடக்க �தல் �. 1,60,000
இ�� �தல் �. 1,80,000
எ�ப்� �.  36,000
��தல் �தல் �.  10,000
�ழ்க்கண்ட �வரங்கைளக் ெகாண்� 1996ஆம் ஆண்�ற்க்கான இலாபம் கண்ட�க.

1.4.1996  அன்� �தல் �.30,000
1996இல் ��தல் �தல் �.6,000
31.3.1997 அன்� �தல் �.42,000
எ�ப்� �.3,000
இயந்�ரத்�ன் �� ேதய்மானம் � 25,000, சரிக்கட�்ப்ப�� ,மாற்�ப்ப�� த�க.
1994 �சம்பர ் 31-ஆம் நாைளய இ�ப்பாய்�ன்ப� ெபற்ற க�� 
� .1,000. ��ய  க��  ெபறப்படாத� 
� .150. சரிக்கட�்ப்ப��  த�க. 

4 x 2 = 8
வசந்த் & ேகா  �  1,25,000 ம�ப்�ள்ள  இயந்�ரத்ைத வாங்�ய� . அதன்  பயணளிப்�க் காலம் 10 ஆண்�கள் அதன் இ��
ம�ப்� � , 25,000 ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல்  ேதய்மானம் ��தம் காண்க
�ழ்க்கண்ட �வரங்கைளக் ெகாண்� ேநரக்் ேகாட�் �ைற�ல் ேதய்மானம் ��தம் கணக்��க  
நிைலச ்ெசாத்�ன் அடக்க �ைல � 1,20, 0000   
எ� ம�ப்� � 12, 000   
பயனளிப்�க் காலம்  10 ஆண்�கள் 
�ழ்க்கண்ட �வரங்கைளக் ெகாண்� ேநரக்் ேகாட�் �ைற�ல் ேதய்மானம் ��தம் கணக்��க  
நிைலச ்ெசாத்�ன் அடக்க �ைல  � 1,00,000   
இ�� ம�ப்�   � 10,000 
பயனளிப்�க் காலம்  10 ஆண்�கள் 
�ழ்க்கண்ட சரிக்கட�்த�க்� சரிக்கட�்ப் ப��கள் த�க. 
 ெகா�பட ேவண்�ய சம்பளம் �.20,000.
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