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Plus Two 2 Mark Problem Only L 4 - L 7
12th Standard

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

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

Date : 15-Jan-19

Reg.No. :                 

Time : 01:00:00 Hrs Total Marks : 66
Answer All 30 x 2 = 60

�ன்வ�வனவற்ைறக் ெகாண்� கடனாளிகள் - �ற்பைன ��தத்ைதக்  கணக்��க .
  �   �

கடன் �ற்பைன  1,75,000 ெராக்க கடனாளிகள்  35,000
�ற்பைனத் ��ப்பம்  10,000 ெதாடக்கக் கடனாளிகள்  8,000
இ��க் கடனாளிகள் 12,000    

 
அரி, காரத்்� எ�ம் இ� �டட்ாளிகள் சமமாக இலாப நடட்ங்கைளப் ப�ரந்்� வ��ன்றனர.்அரி ஒவ்ெவா� மாத
இ����ம் �.400 ெதாடரந்்�  எ�த்�க் ெகாள்�றார.் காரத்்�  ஒவ்ெவா� மாதத் ெதாடக்கத்��ம் �.800  எ�த்�க்
ெகாள்�றார.்எ�ப்�கள் �தான வட�் 10%  கணக்��க.
�தல் ��  வட�் : 1.4.2004 அன்� மஞ்�ளா, ெவண்ணிலா ஆ�ேயார ்�தல் �ைறேய �.60,000, �.50,000 �த�ட�் ெதா�ல்
ெதாடங்�னர.் 1.7.2004 அன்� மஞ்�ளா �.8,000 �த���ந்� ��ம்ப எ�த்�க் ெகாண்டார.் 30.9.2004 அன்� ெவண்ணிலா
�.10,000 ��தல் �தல் ெகாண்� வந்தார.்2005 மாரச் ்31 ஆம் நா�டன் ���ம் ஆண்�ன் �தல் �தான வட�் 5%
கணக்��க.
ராஜா,ேராஜா எ�ம் இ� �டட்ாளிகள் சமமாக இலாப நடட்ங்கைளப் ப�ரந்்� வ��ன்றனர.்ராஜா ஒவ்ெவா� மாத
இ����ம் � 200 ெதாடரந்்� எ�த்�க் ெகாள்�றார ்.எ�ப்�கள் �தான வட�் 10% கணக்��க.
X,Y எ�ம் �டட்ாளிகளின் 1.1.2000 அன்ைறய �தல் �ைறேய �.80,000, �.40,000. 30.6.2000 அன்� X என்பவர ்��தல் �தலாக
�.10,000 ைவத்தார.்Y என்பவர ்1.10.2000 அன்� �.5,000 ��ம்ப எ�த்�க் ெகாண்டார.்2000 ஆம் ஆண்�ன் �தல் ��  வட�்  5%
கணக்��க.
�ற-அகப் ெபா�ப்�கள் ��தத்ைதக்  கணக்��க.

  �.
சாதாரணப் பங்� �தல்  2,00,000
ெபா�க் காப்�  1,50,000
நீண்ட கால வங்�க்  கடன்  50,000
கடன்  பத்�ரம்  1,00,000

 
ஒ� நி�வனம் �டட்ாளிகள் A,B ஆ�ேயாரின் �தல் மற்�ம் நடப்�க் கணக்�கைளப் பராமரிக்கப்ப�ம்ெபா��
�ழ்காண்பைவ எங்� ப�யப்ப�ம். 
(அ) B ெகாண்� வந்த ��தல் �தல் 
(ஆ) A,B ஆ�ேயாரின் இலாபப்பங்�.
ெமாத்த இலாப ��தத்ைதக் கணக்��க.

  �.
�ற்பைன   6,50,000
�ற்ற ெபா�ளின் அடக்க �ைல  4,80,000
�ற்பைனத் ��ப்பம்  50,000

 
X ,Y  என்ற இ� �டட்ாளிகள் சமமாக இலாப நடத்ைதப் ப�ரந்்� ெகாண்� ெதா�ல் �ரி�ன்றனர.்X என்பவ�க்� மாத
ஊ�யமாக � 5,000 வழங்க�ம் Y  என்பவ�க்� க��க்� �ன் நிகர இலாபத்�ல் 10% க�� வழங்க�ம் ஒப்�க்
ெகாள்ளப்படட்�.ஊ�யம் மற்�ம் க��க்� �ன் நிகர லாபம் 1,48,000.Y-க்� ேசர ேவண்�ய க��த் ெதாைக யா�?
ெமாத்த இலாப ��தத்ைதக் கணக்��க.

  � 
ெராக்க �ற்பைன  30,000
கடன் �ற்பைன  1,70,000
�ற்பைனத் ��ப்பம்  5,000
ெமாத்த இலாபம்  58,500
ப�ப�,வைளயாப� என்ற இ�வ�ம் �டட்ாளிகள்.ப�ப� 2004 ஆம் ஆண்�ல் ஒவ்ெவா� மாத இைட��ம் ெதாடரந்்�
�.900 எ�த்�க் ெகாள்�றார.் வைளயாப� ஒவ்ெவா� அைரயாண்� இ����ம் �.5,400 எ�த்�க் ெகாள்�றார.்
ஆண்�க்�  5% எ�ப்�கள்  �தான வட�் கணக்��க.
�ன்வ�ம் �வரங்கைளக்  ெகாண்�, நிைலச ்ெசாத்�கள் - �ற்பைன ��தத்ைதக் கணக்��க . 
 

  �.
நிைலச ்ெசாத்�கள்  3,00,000
ேதய்மானம்  1,00,000
ெமாத்த �ற்பைன  8,50,000
�ற்பைன ��ப்பம்  50,000

 
நீரை்ம ��தத்ைதக் கணக்��க .

  �.
நடப்�ச ்ெசாத்�கள்  20,000
சரக்��ப்�  3,000
�ன்�ட�்ச ்ெச�த்�ய ெசல�னங்கள்  1,000
நடப்�ப்  ெபா�ப்�கள்  8,000
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�டட்ாளிகளின் �தல் நிைல �தலாக உள்ள ெபா��,�ழ்காண்பைவ எங்� ப�யப்ப�ம்? 
(அ) �டட்ாளிக்�த் தரப்ப�ம் ஊ�யம்                (ஆ) �டட்ாளி�ன் எ�ப்�கள்
�ழ்க்கா�ம் �வரங்கைளக் ெகாண்�, ர�, ராஜா எ�ம்  �டட்ாளிகளின் �தல் கணக்�கைள மா�ப�ம் �தல்
�ைற�ல் தாயரிக்க.
  ர� ராஜா

  �. �.
1.1.2001 அன்ைறய �தல்  80,000 50,000
2001 ஆம் ஆண்�ன் எ�ப்�கள்  6,000 4,000
�தல் �� வட�் 6% ? ?
எ�ப்� �� வட�் 5% ? ?
2001 ஆம் ஆண்�ன் இலாபப் பங்�  8,000 6,000
�டட்ாளி�ன் ஊ�யம்  ..... 2,000
க��  1,600 1,200
இராஜா�ன் கடன் �� வட�்  .... 3,000
�தல் - �ற்பைன  ��தத்ைதக் கணக்��க .

  �.   �.
�ற்பைன 10,20,000 �ற்பைனத்  ��ப்பம்  20,000
சதாரணப் பங்�     கடன்கள்  25,000
    �தல்  1,00,000  காப்�கள்  25,000
�ன்�ரிைமப் பங்�      
    �தல்  50,000    

 
கடனாளிகள் -�ற்பைன ��தத்ைதக் கணக்��க .

  �
ெமாத்த  �ற்பைன  7,50,000
�ற்பைனத் ��ப்பம்  50,000
ெதாடக்கக் கடனாளிகள்  1,17,000
இ��க் கடனாளிகள் 83,000

 
�ன்வ�வனவற்���ந்� நடப்� ��தத்ைதக் கணக்��க .

       �. 
 

 ைக��ப்� ெராக்கம்   2,00,000
பற்பல கடனாளிகள்  80,000
சரக்��ப்�  1,20,000
பற்பல கடனீந்ேதார ் 1,50,000
ெச�த்தற்�ரிய  மாற்�ச�்டக்ள்   

  50,000

  �ன்வ�வனவற்ைறக்  ெகாண்� கடனீந்ேதார ்- ெகாள்�தல் ��தத்ைதக்  கணக்��க .
  �   �
ெமாத்தக் ெகாள்�தல் 85,000 ெராக்க ெகாள்�தல்  20,000
ெகாள்�தல் ��ப்பம் 5,000 ெதாடக்கக்   கடனீந்ேதார ் 25,000
இ��க் கடனீந்ேதார ் 15,000    

 
ெமாத்த இலாப ��தத்ைதக் கணக்��க.

  � 
�ற்பைன  3,25,000
�ற்ற ெபா�ளின் அடக்க�ைல  2,40,000
�ற்பைனத் ��ப்பம்  25,000
நிைலச ்ெசாத்�க்கள் -�ற்பைன ��தத்ைதக் கணக்��க.

  �.
நிைலச ்ெசாத்�க்கள்  1,00,000
ேதய்மானம்  25,000
�ற்பைன  3,00,000

 
�தல் �ற்பைன ��தத்ைதக் கணக்��க. 
 

  �. 
�ற்பைன  6,20,000
�ன்�ரிைமப் பங்� �தல்  1,00,000
�ற்பைனத் ��ப்பம்  20,000
கடன்கள்  50,000
காப்�கள்  50,000
இயக்க இலாப ��தத்ைதக் கணக்��க.

  �.
ெமாத்த இலாபம்  1,00,000
இயக்கச ்ெசல�கள்  40,000
�ற்பைன  6,02,000
�ற்பைனத் ��ப்பம்  2,000

 
நிைலச ்ெசாத்�கள் -�ற்பைன ��தத்ைதக் கணக்��க 

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

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

நிைலச ்ெசாத்�கள்  1,50,000
�ற்பைன  4,50,000

 
நிகர இலாப ��தத்ைதக் கணக்��க .

  �.
நிகர இலாபம்  4,000
�ற்பைன 44,000
�ற்பைனத் ��ப்பம்  4,000

 
�ன்வ�ம் �வரங்கைளக் ெகாண்� ெமாத்த இலாப ��தத்ைதக்  கணக்��க.

  �.
ெமாத்த இலாபம்  50,000
�ற்பைன  5,50,000
�ற்பைனத் ��ப்பம்  50,000

 
சரக்��ப்�  - �ற்பைன ��தத்ைதக் கணக்��க.

  �.
ெதாடக்கக்  சரக்��ப்� 15,000
இ��ச ் சரக்��ப்� 25,000
ெகாள்�தல்  60,000

 
�ந்தர,்சண்�கம் எ�ம் இ� �டட்ாளிகள் சமமாக இலாப நடட்ங்கைளப் ப�ரந்்� வ��ன்றனர.்�ந்தர ் ஆண்� ��வ�ம்
ஒவ்ெவா� மாத இ����ம் �.2,000  எ�த்�க் ெகாள்�றார.்சண்�கம் என்பவர ்ஒவ்ெவா� மாதத் ெதாடக்கத்��ம்
�.4,000 எ�த்�க் ெகாள்�றார.்ஆண்�க்� 10% எ�ப்�கள்  �தான வட�்ையக் கணக்��க.
�ழ்க்கா�ம் �வரங்கைளக் ெகாண்�,மா�ப�ம் �தல் �ைற�ல் வாணி,ராணி ஆ�ேயாரின் �தல் கணக்�கைளத்
தயாரிக்க.
  வாணி ராணி 

  � �
1.4.2003 அன்ைறய �தல் 2,10,000 1,20,000
2003-2004 ஆம் ஆண்�ன் எ�ப்�கள் 18,000 12,000
�தல் �� வட�்  6%                ?                ?
எ�ப்�கள் �தான வட�் 450 300
2003-2004 ஆம் ஆண்�ன் இலாபப் பங்� 24,000 18,000
�டட்ாளி�ன் ஊ�யம்  ............ 6,000
க��  4,800 3,600
இராணி�ன் கடன் �தான வட�். 3,000 .............

 
�ன்வ�வனவற்���ந்� சரக்��ப்� �ற்பைன ��தத்ைதக் கணக்��க.

  �.
ெதாடக்கச ்சரக்��ப்�  40,000
இ��ச ் சரக்��ப்�  30,000
ெகாள்�தல்  95,000

 
Answer All 3 x 2 = 6

ஜனவரி மாத ெதாடக்க இ�ப்� Rs 1250. அம்மாதத்�ல் ெமாத்த ெராக்க ெப�தல்கள் Rs 4300 மற்�ம் ெமாத்த ெச�த்தல்கள் Rs
3750 எனில் மாதத்�ன் இ�� ெராக்க இ�ப்� என்ன 
ஜனவரி மாத ெதாடக்க இ�ப்� Rs 14000 ேம�ம் ஜனவரி மாதத்�ல் எ�ரப்ாரக்்�ம் ெப�தல்கள் Rs 20000 மற்�ம்
ெச�த்தல்கள் Rs 10000. �ப்ரவரி மாதத்�ற்கான ெதாடக்க இ�ப்� யா� 
ஜனவரி 1,2006-ல் ெதாடக்க இ�ப்� Rs 100000 எ�ரப்ாரக்்�ம் ெராக்கப் ெபா�தல்கள் Rs 60000 மற்�ம் எ�ரப்ாரக்்�ம் ெராக்க
ெச�த்தல்கள்  Rs40000. ஜனவரி 31.2006க்கான இ�� இ�ப்� எவ்வள� என்பைதக் கணக்��க 
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