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சாரா நி�வனம் கடன் அ�ப்பைட�ல் �ற்பைனைய ேமற்ெகாள்�ன்ற�. காலக்ெக� ��ந்த�டன் ஆண்�ற்� 2% வட�்
��ப்ப� அவரக்ளின் ெகாள்ைக. �ன்வ�ம் தர�களி��ந்� ஒவ்ெவா� வா�க்ைகயாளரிட��ந்�ம் ெபற ேவண்�ய
ெதாைக�ைனக் கண்���க்க�ம். ஆண்�ற்� 365 நாடக்ள் எனக் ெகாள்ள�ம்.
Customer Sales �Date of Sales Period of Credit (days)Date of Settlement
M 25,000 10-04-2016 60 05-07-2016
N 14,000 28-05-2016 30 25-07-2016
P 28,000 14-07-2016 45 25-08-2016
R 54,000 03-08-2016 90 02-01-2017
�ேழ தரப்பட�்ள்ள ��.ச�ம் அவரக்ளின் 31.12.2012 ஆம் நாைளய இ�ப்பாய்���ந்�.2012 �சம்பர ்31 ஆம் நாேளா�
��வைட�ம் ஆண்�க்�ரிய �யாபார,இலாப நடட்க் கணக்ைக�ம்,அந்நாைளய இ�ப்� நிைலக் ��ப்ைப�ம் தயார்
ெசய்க
இ�ப்பாய்�
பற்� இ�ப்�கள்  �  வர� இ�ப்�கள்  � 
காய் ெராக்கம்  1,500 �தல்  80,000
ெகாள்�தல் 1,20,000 வங்�க் கடன் 4%  20,000
ெதாடக்கச ்சரக்��ப்�  40,000 ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச ்�ட�்கள்  25,000
பற்பல கடனாளிகள்  60,000 பற்பல கடனீந்ேதார ் 25,000
ெபா��ம்,ெபா�த் த���ம்   50,000 �ற்பைன  2,00,000
அைறகலன்  20,000 வாரா ஐயக்கடன் ஒ�க்�   1,500
ெப�தற்�ரிய மாற்�ச ்�ட�்கள்  15,000 வட�்  1,000
��  16,000    
சம்பளம்  20,000    
வாடைக�ம் வரிக�ம்  10,000    
  3,52,00   3,52,300
��தல் தகவல்கள் :

1. இ��ச ்சரக்��ப்�  � 50,000
2. �ழ்க்கண்ட ெகா�பட ேவண்�யைவக�க்�  

வைக ெசய்க.   
  வாடைக�ம் வரி�ம்   � 2,000
  ��  � 3,000
  சம்பளம்  � 4,000

3.
ெபா��ம்,ெபா�த் ெதா���ம் �� 5% 
மற்�ம் அைறகலன் �� 10% ேதய்மானம்  
நீக்�க.   

 

4. வங்�க் கட�க்� 4% வட�் அ�ம�க்க.    
5. வாராக்கடன் � 2,000 ேபாக்ெக��க.   
��.ஜான் அவரக்ளின் �ன்வ�ம் இ�ப்பாய்�ைனக் ெகாண்� 31.1.2018 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�க்கனா
�யாபார மற்�ம் இலாப நடட்க் கணக்�ைணத் தயாரிக்க�ம்.         
�வரம் ெதாைக (�) �வரம்  ெதாைக (�)
ெகாள்�தல்  5,40,000 �ற்பைன  10,40,000
சம்பளம் மற்�ம் ��  3,50,000 ெவளித்��ப்பம்    12,000
அ�வலகச ்ெசல�கள்    4,000 தள்�ப� ெபற்ற�  6,000
�யாபார ெசல�கள்  8,000 வட�் ெபற்ற�  3,000
ெதா�ற்சாைல ெசல�கள்  11,000 �தல்  1,78,000
வ�மான வரி  8,000    
உள் ��ப்பம்  12,000    
தள்�ப� அளித்த�     4,000    
க��  2,000    
சரக்��ப்�  60,000    
வ�மான வரி  40,000    
ைக��ப்� ெராக்கம்    2,00,000    
  12,39,000   12,39,000
இ�� சரக்��ப்� �1,35,000 என கனக்�டப்பட�்ள்ள�       
��ம�. உமா சங்கரின் இ�ப்பாய்� 31 மாரச் ்2017 ல் �ன்வ�மா� காண்�க்�னற்�.இ��க் கணக்�கைளத் தயாரிக்க.
பற்� இ�ப்�  �  வர� இ�ப்� �
ெகாள்�தல்  70,000 �தல் கணக்�  56,000
�ற்பைனத் ��ப்பம்  5,000 �ற்பைன  1,50,000
ெதாடக்கச ்சரக்��ப்�   20,000 ெகாள்�தல் ��ப்பம்  4,000
தள்�ப� ெகா�த்த�   2,000 தள்�ப� ெபற்ற�  1,000
வங்� கடட்ணம்  500 கடனீந்ேதார ்     30,000
சம்பளம்  4,500    
��  5,000    
உள் ஏற்�ச ்ெசல் ெசல�  4,000    
ெவளி  ஏற்�ச ்ெசல் ெசல� 1,000    
வாடைக மற்�ம் வரி  5,000    
ெராக்க ைக��ப்�    1,000    
ெபா��ம் ெபா�த் ெதா���ம்   50,000    
பற்பல கடனாளிகள்  60,000    
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பற்� இ�ப்�  �  வர� இ�ப்� �
வங்���ப்�     7,000    
�ளம்பரம்  6,000    
  2,41,000   2,41,000
கேணஷ் அன்ட ்ேகா 2010 அக்ேடாபர ்1,அன்� �. 3,00,000 ம�ப்�ள்ள இயந்�ரத்ைத வாங்�ய� இயந்�ரத்ைத
நி��வதற்காக �.20,000 ெசல� ெசய்யப்படட்�. நி�வனம் ஆண்�ேதா�ம் 10% �தம் ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல்
ேதய்மானம் நீக்�ய�. ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ்31 அன்� கணக்�கள் ��க்கப் ெப��ன்றன. 
இயந்�ரம் கணக்ைக�ம், ேதய்மானம் கணக்ைக�ம் �தல் �ன்� ஆண்�க�க்�த் தயார ்ெசய்ய�ம்.
��ம�. �தா�ன் ஏ�க��ந்� �ன்வ�ம் �வரங்கள் எ�க்கப்படட்ன.31.3.2016 இ��க் கணக்�ைளத் தயாரிக்க.

  �    � 
ெதாடக்கச ்சரக்��ப்�   12,500 �தல்  1,71,300
ேதய்மானம்  7,000 கடனீ ந்ேதார ்   17,500
ஏற்�ச ்ெசல் கடட்ணம்    700 ெச�த்�தற்�ரிய  மாற்�ச ்�ட�்       5,000
அைறகலன்  8,000 ெவளித் ��ப்பம்   13,800
ஏற்�ச ்ெசல் ெசல�  500 சம்பளம்  7,500
ெபா��ம் ெபா�த் ெதா���ம்   2,00,000 தள்�ப�  1,500
ெராக்கம்  8,900 ��  16,000
கடனாளிகள்  19,000 �ற்பைனத் ��ப்பம்  14,000
ெப�தற்��ய மாற்�ச�்ட�்        17,000 31.12.2016 ஆம் நாளன்ைறய இ��சரக்��ப்�     45,000
ெகாள்�தல்  86,000    
�ற்பைன  1,89,000    
க��  2,000    
��வாளர ், �த்� நி�வனத்�ன் ஏ�களி��ந்� �ன்வ�ம் இ�ப்�கள் ெபறப்படட்ன.2018 மாரச் ்31 ஆம் நாேளா�
��வைட�ம் ஆண்�க்கான இலாப நடட்க் கணக்�ைன தயாரிக்க�ம்.

  �
ெமாத்த இலாபம்  5,25,000
வாடைக  10.000
நிைலயான ெசாத்�ன் ேதய்மானம்  5,000
�ற்பைனயாளரக்ள் சம்பளம்  8,000
க�� ெபற்ற�   3,000
தள்�ப� ெபற்ற�  2,000
�ளம்பரம்  9,000
சம்பளம் மற்�ம் ��  1,00,000
கடன் �தான வட�்  5,000
அ�வலகச ்ெசல�கள்   1,500
ப�ர�் ெசல�கள்  2,500
வாராக்கடன்    2,200
எ��ெபா�ள் மற்�ம் அச�்க் ��    500
வட�் ெபற்ற�  5,000
வரி மற்�ம் காப்��  2,000
�ன்வ�ம் பணியாளரக்ளின் சம்பளப்பட�்யல் தயாரிக்க�ம்
  A B
1Name Basic pay (�)
2Sasi 8000
3Hari 10000
4Karthi6500
5Viji 12000
6soni 9000
��தல் தகவல்கள்: 
(அ) DA : Basic pay இல் 125% 
(ஆ) HRA: � 8,000 க்� ேமல் Basic pay ெப�ம் பணியாளரக்�க்� � 4,000 மற்றவரக்�க்� 
� 2,500 
(இ) PF பங்களிப்� : Basic pay மற்�ம் DA ல் 12% 
(ஈ) TDS : Gross pay � 25,000 க்� ேமல் இ�ந்தால் 10%, மற்றவரக்�க்� ஏ��ல்ைல
��. கேணசன் என்பவரின் ஏ�களில் கண்���க்கப்பட �ழ்க்கா�ம் �ைழகைளத் ��த்�க. 
அ] ெகாள்�தல் ��ப்ப ஏ� � 1,500 அ�கமாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�. 
ஆ] சங்கரிட��ந்� ெபற்ற ெராக்கம் � 2,000 அவர ்கணக்�ல் பற்� ைவக்கப்பட�்ள்ள�. 
இ] �ற்பைன ஏட�்ன் ெமாத்தம் � 1,500 �ைறவாக �டட்ப்பட�்ள்ள�. 
ஈ] �தா�ட��ந்� ெபற்ற ெராக்கம் � 1,500 ெராக்க ஏட�்ல் பற்�ப் பக்கத்�ல் ப�யப்பட�்ள்ள�. ஆனால் �தா கணக்�ல்
எ�த்ெத�தப்பட�ல்ைல. 
உ] அைரகலன் �ற்ற� � 2,000 சரக்� �ற்ற� என ப�யப்பட�்ள்ள�.  
இரா� என்பவர ்2018 ஆம் ஆண்� தன் ெதா�ல் ெசல�டப்படட் ெசல�கைளத் த��றார.் அைவ எவ்வைகச்
ெசல�னத்ைதச ்சாரந்்த� எனக் ��ப்��க. 
1. காப்�ரிைம ெபறச ்ெசல� ெசய்த� � 12,000. 
2. ��ய இயந்�ரம் ெகாண்� வர வண்�ச ்சத்தம் ெச�த்�ய� � 700. 
3. அைறகலன் ப��பாரப்்�ச ்ெசல� � 515. 
4. அரசாைண�ன்ப� மைழநீர ்ேசகரிப்� அைமப்� ெசய்ய ெசல� � 5,000 
5. �ளம்பரச ்ெசல� அ�கமாகச ்ெசய்த� � 7,500.  
�ேழ ெகா�க்கப்பட�்ள்ள �வரங்களின் அ�ப்பைட�ல் �ரிதாைளக் ெகாண்� ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல்
ேதய்மானத்ைதக் கணக்�ட�ம்
  A B C D E F
1Asset Cost of purchase Installation charge Transportation charge Salvage value Life in years
2Machinery 200000 20000 5000 25000 10
3Furniture 50000 4000 2000 5000 8
31.3.2018 அன்ைறய இ�ப்பாய்�ன் ப� பற்பல கடனாளிகள் � 1,25.000. 
சரிக்கட�்தல்கள்: 
 1.� 5,000 வாராக்கடன் ேபாக்ெக��க. 
2.பற்பல கடனாளிகள் �� 5% வாரா ஐயக்கடன் ஒ�க்� உ�வாக்�க. 
3.கடனாளிகள் �� 2% தள்�ப� ஒ�க்� உ�வாக்�க. 
சரிகட�்ப்ப��கள் தந்� இவ்�வரங்கள் இ��க் கணக்�களில் எவ்வா� ேதான்�ம் எனக் காட�்க.      
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Work Hard...                                                Success is Yours...

�ழ்க்கா�ம் �ைழகளின் ��த்தத்�க்� ��ப்ேபட�்ப் ப��கைளத் த�க. 
அ] ேத��ட��ந்� சரக்� ெகாள்�தல் ெசய்த� � 25,000 தவ�தலாக �ற்பைன ஏட�்ல் ப�யப்பட�்ள்ள�. 
ஆ] இராஜ�க்� கடனாக �ற்ற சரக்� � 30,000 தவ�தலாக ெகாள்�தல் ஏட�்ல் ப�யப்பட�்ள்ள�. 
இ] அைறகலன் வாங்�ய� � 8,000 ெகாள்�தல் கணக்�ல் ப�யப்பட�்ள்ள�. 
ஈ] கடட்டம் கடட் �� ெகா�த்த� � 1,00,000 �� கணக்�ல் பற்� ைவக்கப்பட�்ள்ள�. 
உ] மஞ்�ளா ��ப்�ய சரக்� � 5,000, எ��ம் ப�� ெசய்யப்பட�ல்ைல.    
�மரன் �ரதரஸ்்  நி�வனம் 1.1.2000 அன்� �.5,00,000 ம�ப்�ள்ள இயந்�ரம் ஒன்ைற வாங்�ய� 1.1.2002 அன்�
அவ்�யந்�ரம் �.4,00,000க்� �ற்கப்படட்�. அந்நி�வனம் ஆண்�ேதா�ம் ேதய்மான� 15% ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல்
நீக்�ய�. ஆண்�ேதா�ம் கணக்ேக�கள் மாரச் ்31 அன்� ��க்கப் ெப��ன்றன.இயந்�ரம் கணக்� தயார ்ெசய்க.
�ழ்க்கா�ம் நடவ�க்ைககைள �த�னம் மற்�ம் வ�வா�னங்களாக வைகப்ப�த்�க. 
1. இயந்�ரத்�ன் ப�தைடந்த ப��ைய மாற்�வதற்கான ெசல� ெசய்த� � 560. 
2. பைழய இயந்�ரத்ைத வாங்�ய�டன் ��ைமயாக ��ப்�க்கச ்ெசல� ெசய்த� � 1,500. 
3. உள்�க்�க் �� ெகா�த்த� � 230. 
4. ெசாத்� �ற்ப�னால் ஏற்படட் இலாபம் � 700. 
5. அைறகலன் �ற்ற�ன் நடட்ம் � 250.
கணக்காளரால்  இ�ப்பாய்ைவ சமன்ப�த்த ��ய�ல்ைல இ��க் கணக்�கள் தயாரிப்பதற்காக ேவற்�ைமத் ெதாைக
� 5,180 [வர�], அனாமத்�க் கணக்ைகத் ேதாற்��த்� ப�� ெசய்�ள்ளார.் �ன்னர ்�ழ்க்கண்ட �ைழகைளக்
கண்ட�ந்�ள்ளார.் 
அ] க�� ெச�த்�ய� � 500 அளித்த தள்�ப� கணக்�, க�� கணக்� என இரண்� கணக்�களில்
எ�த்ெத�தப்பட�்ள்ள�. 
ஆ] �ற்பைன ஏட�்ல் � 1,000 �ைறவாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�. 
இ] ேராஜா�ற்� கடனாக �ற்ற� � 2,780 அவர ்கணக்�ல் � 3,860 என தவறாக எ�த்ெத�தப்பட�்ள்ள� . 
ஈ] நடராஜனிடம் கடனாக வாங்�ய� � 1,500, அவர ்கணக்�ல் தவறாக பற்� ைவக்கப்பட�்ள்ள�. 
உ] ெராக்க ஏட�்ன் ெச�த்�தல் பக்கத்�ல் தள்�ப� பத்��ல் � 2,400 தவறாக � 2,800 என �டட்ப்பட�்ள்ள�. 
தக்க ��த்தப் ப��கைளத் தந்�, அனாமத்�க் கணக்ைகத் தயாரிக்க.   
பாரத் நி�மம் �ழ்க்கண்ட ெசல�கைளச ்ெசய்தத�. �த�ன, வ�வா�ன மற்�ம் நீள்பயன் வ�வா�னச ்ெசல�களாகப்
�ரிக்க�ம். 
1. �ற்பைனையப் ெப�க்�வதற்� �ற்பைன ேமலாளர ்ஐப்பான் ெசன்�வர பயணச ்ெசல� ெசய்த�  � 60,000 
2. இயந்�ரம் நி��வதற்� ெசல� ெசய்த� � 500. 
3. ஆராய்ச�் மற்�ம் வளரச்�்க்காக ெசல� ெசய்த� � 6,00,000 
4. எரிெபா�ள் வாங்க ெசல� ெசய்த� � 500.   
��வாளரக்ள் சங்கர ்அன்டே்கா நி�வனம் 1.1.2015 அன்� �. 10,00,000 ம�ப்�ள்ள இயந்�ரம் ஒன்ைற வாங்�ய�.
நி�வனம் ஆண்�ேதா�ம் 10% ேதய்மானம் ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் நீக்கப்படட்�. ஆண்�ேதா�ம் கணக்ேக�கள் மாரச்்
31 அன்� ��க்கப்ெப��ன்றன. ��ப்ேபட�்ப் ப��கள் த�க.
�ேழ ெகா�க்கப்பட�்ள்ள தர�கள் �லம் 
i) CONCATENATE ெசயற்�ற்ைறக் ெகாண்� B3 ல் �கவரிைய நிரப்ப�ம். 
ii) C2 �ல் ெகா�க்கப்பட�்ள்ள KAMARAJAR SALAI என்பதைன C3 ல் ��ய எ�த்�க்களாக மாற்ற�ம் 
iii) D2�ல் ெகா�க்கப் பட�்ள்ள Chennai என்பதைன D3ல் ெபரிய எ�த்�க்களாக மாற்ற�ம்.
ெடக் நி�வனத்�ன் 2016-2017 க்கான ெமாத்தத்த �ற்பைனத் ெதாைக  (ெபா�டக்ள்   வாரியாக) �ேழ ெகாக்கப்பட�்ள்ளன
Product Sales �
Toothpaste 22,000
Toothbrush 11,000
Hair Oil 9,000
Shampoo 13,000
Toilet Soap 9500
Bath Soap 6500
(அ) தர�கைள �ண் �ளக்கப்படத்�ல் வழங்க�ம். 
(ஆ) �ண் வைரபடத்���ந்� வரி �ளக்கப்படத்�ற்� மாற்ற�ம்
�ன் நி�மத்�ன் 2017 ஆம் ஆண்�ற்கான �ற்பைன �ேழ ெகா�க்கப்பட�்ள்ள�. 
(அ) ைப �ளக்கப்படம் 
(ஆ) ேடானட ்�ளக்கப்படம்
  A B C D E F G
1City Chennai Coimbatore Madurai Trichy Tanjore Tirunelveli
2SALES 

(� in lakhs) 500 350 250 250 200 150

ேபஷன் ெடக்ஸ்ைடல்ஸ் நி�வனத்�ன் �ன்வ�ம் நடவ�க்ைகைள, �த�னம் மற்�ம் வ�வா�னங்களாக
வைகப்ப�த்�க. 
1. லாரிக்� டயர ்வாங்�ய� � 2,500. 
2. � 10,000 ம�ப்�ள்ள பைழய இயந்�ரத்ைத � 9,500 க்� �ற்ற�. 
3. பங்�களில் �த�� ெசய்த���ந்� பங்காதாயம் ெபற்ற� � 5,000. 
4. � 1,200 அடக்க�ல்ைல ெகாண்ட �சரட்க்ள் � 1,500 க்� �ற்பைன ெசய்த�. 
5. �ன்சாரம் பயன்பாடை்டக்�ைறக்� ��யவைக இயந்�ரம் மாற்�ய� � 600  
வா�ேதவன் என்பவரின் ெதா�ல் நடவ�க்ைககள் தரப்பட�்ள்ளன. அைவ �த�னம் அல்ல� வ�வா�னம்
ஆ�யவற்�ல் எவ்வைக�ைனச ்சாரந்்த� எனக்��ப்��க. 
1. சரக்� ெகாள்�தல் ெசய்த� � 7,000 
2. கடட்த்�ற்� �க்காப்�� ெசய்த� � 1,200. 
3. மாத இத�க்� சந்தா ெச�த்�ய� � 75 
4. �டங்� கடட்டம் கட�்மானச ்ெசல� � 1,00,000. 
5. நிலம் வாங்�ய� � 1,00,000.   
�ழ்க்கண்ட �வரங்கைளக் ெகாண்� இடாப்� தயாரிக்க�ம். 
1. Financial Accounting – RL Gupta - 40 Nos. 
2. Advanced Accounting – MC Shukla - 20 Nos. 
3. Income Tax Law & Practice – HC Mehrothra - 20 Nos. 
4. Practical Auditing – B N Tandon - 30 Nos.
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