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Time : 01:00:00 Hrs Total Marks : 46
Answer All 23 x 2 = 46

X, Y, Z என்ற �டட்ாளிகள் 1/2, 1/5, 3/10 எ�ம் ��த்�ல் இலாப நடட்ம் ப�ரந்்� வந்தனர.் Y என்பவர ் �ல�னார.் X, Z என்ற இ�
�டட்ாளிகளின் ��ய இலாபப் ப�ர�் ��தம் யா� ?
பாண்�யன் வைரய� நி�மம் ஒன்� � 100 �தம்  1,000 பங்�கைள � 20 �ைனமத்�ல் ெவளி�டட்�.��ப்ேபட�்ப்  ப��
த�க 
ரா�,ேசா�, ேகா� என்ற �டட்ாளிகள்  5:3:2 எ�ம் ��தத்�ல் இலாப நடட்ங்கள் ப�ரந்்� வந்தனர.் 2005 ஜனவரி 1 அன்�
ேகா� என்பவர ்�லக ��ம்��றார ்.அவரக்ளின் ெசாத்�கள் ெபா�ப்�கள் �ன்வ�மா� ம�ம�ப்�� ெசய்வெதன
��ெவ�த்தனர ். 
(அ ) கடட்டத்�ன் ம�ப்� �.30,000 அ�கரிப்ப� . 
(ஆ) சரக்��ப்� , அைறகலன் மற்�ம் ெபா�வைக  �� �ைறேய �.10,000, �.5,000 மற்�ம் �.23,000 என ேதய்மானம்
ஒ�க்�வ� . 
(இ ) ெகா�படா ெபா�ப்� �.2,000 க்� ஒ�க்�� ெசய்வ� �டட்ாளிகள் ���கைளச ்ெசயல்ப�த்�தற்�ரிய
 ��ப்ேபட�்ப் ப��கள் தந்� , ம�ம�ப்�ட�்க் கணக்� தயாரிக்க . 
மணி, நாகப்பன், உலகநாதன் என்ற �டட்ாளிகள் �ைறேய 4 : 3 : 3 எ�ம் ��த்�ல் இலாபம் ப�ரந்்� வந்தனர.்
உலகநாதன் என்பவர ்�ல�ய �ற� அவரின் பங்ைக மணி, நாகப்பன் இ�வ�ம் 3 : 2 எ�ம் ��தத்�ல் �ரித்� எ�த்�க்
ெகாண்டனர.் ��ய இலாபப் ப�ர�் ��தம் யா� ?
C, D, E என்ற �டட்ாளிகள் �ைறேய 5:3:2 எ�ம் ��தத்�ல் இலபா நடட்ம்  ப�ரந்்� வந்தனர ். D �லக ��ம்�ய�டன் ,
�ன்வ�மா� ெசாத்�கள் , ெபா�ப்�கள் ம�ம�ப்�� ெசய்தனர.் 
(அ) ப�� ெபறா �த��கள் �. 3,000 கணக்�ல் ெகாண்� வ�வ� . 
(ஆ) பற்பல கடனீந்ேதாரிட��ந்�  �. 4,000 ேபாக்ெக��வ�   
(இ) இயந்�ரம் �� �.1,000 மற்�ம் அைறகலன் �� �.2,000 ேதய்மானம் நீக்�க. 
(ஈ) நற்ெபயர ்�. 15,000 ம�ப்�க்�த் ேதாற்��ப்ப� . 
��ேபட�்ப்  ப��கள் தந்� , ம�ம�ப்�ட�்க் கணக்� தயார ்ெசய்க . 
அமலா, �மலா என்ற ஒ� �டட்ாண்ைம நி�வனத்�ன் �டட்ாளிகள் �ைறேய 5:3 எ�ம் ��தத்�ல் இலாபம் ப�ரந்்�
வ��ன்றனர ்.1.4.2004 அன்� ஏ�களில் காப்� நி�  48,000 ஆகக் காட�்�ற� .அேத நாளில் ேகாமளா என்பவைரச ்ேசரக்்க
��ெவ�த்தனர ்.��ப்ேபட�்ப்  ப�� த�க. 
சங்கர,் ேசகர,் சார� என்ற �டட்ாளிகள் 3 : 2 : 1 எ�ம் ��தத்�ல் இலாப நடட்ங்கள் ப�ரந்்� வந்தனர.் �ன்வ�ம்
நி�வனச ்ெசாத்�க்கள், ெபா�ப்�கள் ம�ம�ப்�ட�்க்�டப்ட�் சார� என்பவர ்�லக ��ெவ�த்தார.் (அ) கடட்ட ம�ப்�
�. 33,000 ம�ப்ேபற்றம் ெசய்வ�. 
(ஆ) ப�� ெபறாம��ந்த �த��கள் �. 6,000 கணக்�ல் ெகாண்� வ�வ� 
(இ) சரக்��ப்� �� �. 3,000; அைறகலன் �� �. 1,500 ேதய்மானம் நீக்�வ� 
(ஈ) பற்பல கடனீந்ேதார ்�� �. 1,500 ேபாக்ெக��வ� ேதைவயான ��ப்ேபட�்ப் ப��கள் தந்�, ம�ம�ப்�ட�்க்
கணக்� தயார ்ெசய்க.
சபாப�, ��மைல, உமாப� என்ற �டட்ாளிகள் �ைறேய 3 : 2 : 1 எ�ம் ��த்�ல் இலாபம் ப�ரந்்� வந்தனர.் ��மைல
�ல�ய உடன் அவரின் பங்ைக இ�வ�ம் சமமாகப் �ரித்� எ�த்�க் ெகாண்டனர.் ��ய இலாபப் ப�ர�் ��தம் யா� ?
சாய் வைரய� நி�மம் � 10 �தம் 10,000 பங்�கைள பங்� ஒன்�ற்� � 2 �ைனமத்�ல் ெவளி�டட்�.அைனத்�ப்
பங்�க�க்�ம் ெமாத்தமாக ெராக்கம் ெபறப்படட்� . ��ப்ேபட�்ப் ப�� த�க
ெபான்மலர,் ேதன்ெமா� என்ற �டட்ாளிகள் �ைறேய 7:3 ��தத்�ல்  இலாபம் ப�ரந்்� வந்தனர.் அவரக்ள் கனிெமா�
என்பவைர 1/6 �ட�்க்�ச ்ேசரப்்பெதன ��� ெசய்தனர ்.ஏ�களில் நற்ெபயர ்� .60,000 ஆகக் காட�்�ற� .ஆனால்
ேசரப்்�ன் ெபா��  � .40.000 என ம�ப்�டப்படட்�. நற்ெபயரின் ஒப்�க்ெகாள்ளப்படட் ம�ப்�க்�  ப�� த�க.
�தர ்வைரய� நி�மம் �. 100 �தம் 20,000 பங்�கைள 10 % தள்�ப��ல் ெவளி�டட்�. ��ப்ேபட�்ப் ப��ைன த�க.
�ேனாத் வைரய� நி�மம் பங்� ஒன்� �.100 �தம் 10,000 பங்�கைள 10%தள்�ப��ல் ெராக்கத்�ல்
ெவளி�டட்�.��ப்ேபட�்ப் ப��ைனத் த�க.
�ேனாத் வைரய� நி�மம் �. 10 �தம் 40,000 �ன்�ரிைமப் பங்�கைள �. 3 �ைனமத்�ல் ெவளி�டட்�. உரிய
��ப்ேபட�்ப் ப��ைன த�க.
'அ ','ஆ ' என்ற இ�  �டட்ாளிகள் �ைறேய 6:4 எ�ம் ��தத்�ல் இலாப நடட்ங்கள் ப�ரந்்� வந்தனர.்'இ' என்பவைர ��ய
�டட்ாளியாகச ்ேசரத்்தனர ்.'அ ' என்பவர ்'இ ' என்பவ�க்�  தன்  பங்�ல் 1/5 ம் ,'ஆ ' என்பவர ்'இ' என்பவ�க்�  தன் பங்�ல்
2/5 ம்  வழங்�னர ்.��ய இலாப ப�ர�் ��தம் கணக்��க.
ேராஜா, �னா, ேசாபனா என்ற �டட்ாளிகள் �ைறேய 5 : 4 : 3 எ�ம் ��த்�ல் இலாபம் ப�ரந்்� வந்தனர.் ேராஜா
�ல�னார.் அவரின் பங்ைக ��ைமயாக �னா எ�த்�க் ெகாண்டார.் ��ய இலாபப் ப�ர�் ��தம் யா� ?
ஈஸ்வரி,ராணி�மாரி  என்ற �டட்ாளிகள் �ைறேய 7:5 எ�ம் ��தத்�ல் இலாப நடட்ம் ப�ரந்்� வந்தனர ்.அவரக்ள்
�த்ரா என்பவைரச ் ேசரத்்�க்ெகாள்ள  ஒப்�க்ெகாண்�  ஈஸ்வரி தன்  பங்�ல் 1/7 பங்�ம் ,ராணி�மாரி  தன் பங்�ல்  1/5
பங்�ம் �யாகம் ெசய்தனர ்.��ய இலாபப் ப�ர�் ��தம் மற்�ம் �யாக ��தம் கணக்��க.
பகவ� வைரய� நி�மம் பங்ெகான்� �. 10 �தம் 10,000 பங்�கைள 10 % தள்�ப��ல் �ன்வ�மா� ெச�த்�ம் வண்ணம்
ெவளி�டப்படட்�. �ண்ணப்பத்�ன் ேபா�     �. 2.50 
ஒ�க்�ட�்ன் ேபா�              �. 3.00 
�தலாவ� மற்�ம் இ�� 
அைழப்�ன் ேபா�                  �. 3.50 100 பங்�கள் �தான இ�� அைழப்� த�ர ஏைனய ெதாைககள் அைனத்�ம்
ெபறப்படட்ன. இப்பங்�கைள உரிய அ��ப்� ெகா�த்� நி�மம் ஒ�ப்�ழப்� ெசய்த�. ஒ�ப்�ழப்�க்கான ப��ைனச்
ெசய்க.
ஆல்பா வைரய� நி�மம் 1.1.98 அன்� பங்ெகான்� �. 10 �தம் 1,00,000 பங்�கைள �ண்ணப்பத்�ன் ெபா�� �. 2
ெச�த்�ம் வைக�ல் ெவளி�டட்�. நி�மம் 1,20,000 பங்�கள் ேவண்� �ண்ணப்பம் ெபற்ற�. ���யான
�ண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட�் ெதாைக ��ப்பப்படட்�. ேதைவயான ப��கைள த�க.
காயத்ரி,��த்ரா என்ற �டட்ாளிகள் �ைறேய 3:2 எ�ம் ��தத்�ல் இலாபம் ப�ரந்்� ெகாள்�ன்றனர.்31.12.2002 அன்�
நி�வனத்�ன் ஏ�கள் ெபா�க்காப்�  � .50,000 ஆக�ம்  இலாப நடட்க் கணக்� பற்� இ�ப்பாக � .30,000�ம்
காட�்�ன்றன .ப�த்ரா என்பவைர �டட்ாண்ைம�ல் ேசரப்்பெதன ��� எ�த்தனர.்��ப்ேபட�்ப் ப��கள் த�க.
ஜ�ன் ,க�ஜா என்ற �டட்ாளிகள் �ைறேய 2:1 எ�ம் ��தத்�ல் இலாப நடட்ங்கள் ப�ரந்்� வ��ன்றனர ்.அவரக்ள்
�ல்தானா  என்பவைர ேசரத்்�க்  ெகாண்டனர ்.அவரக்�ைடய  ��ய இலாப ��தம் 3:2:1 ேசரப்்�ன் ெபா�� நற்ெபயர்
ஏ�களில் இல்லாததால் � .36,000 என  ம�ப்�டப்பட�் ேதாற்��க்கப்படட்� . 
ம�ம�ப்�ட�் �ைற�ல் நற்ெபயர ்��த்த ��ப்ேபட�்ப் ப�� த�க.
ரேமஷ் மற்�ம் �ேரஷ் என்ற �டட்ாளிகள் �ைறேய 4:3 எ�ம் ��தத்�ல் இலாபம் ப�ரந்்� வந்தனர ்.அவரக்ள்  மேகஷ்
என்பவைரச ்ேசரத்்த �ற� ��ய இலாப ��தம் 7:4:3, �யாக ��தம் கண்���க்க.
அ�ண் வைரய� நி�மம் � 10 �தம் 10,000 பங்�கைள பங்� ஒன்�ற்� � 1 தள்�ப��ல் ெராக்கத்�ற்� ெவளி�ட�்
��வைத�ம் ஒப்� ெபற்ற�.��ப்ேபட�்ப் ப�� த�க.
P, Q, R என்ற �டட்ாளிகள் 2 : 2 : 1 எ�ம் ��த்�ல் இலாபம் ப�ரந்்� வந்தனர.் Q �ல�ய�டன் ெதாட�ம் �டட்ாளிகளின்
��ய இலாபப் ப�ர�் ��தம் 4 : 3. ஆதாய ��தம் கணக்��க.
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