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1.  முழுமந பறாத திவுகளிலிருந்து கணக்குகள் 

2, 3 & 5 நதிப்பண் விாக்கள் 

1. கீழ்க்காணும் வியபங்களிலிருந்து இாம் அல்து ட்டம் கண்டறினவும்.  

வியபம் ` 

ஆண்டின் ததொடக்க முதல் (ஏப்பல் 1, 2018) 

ஆண்டின் இறுதி முதல் (நொர்ச் 31, 2019) 

அவ்யொண்டில் தகொண்டு யந்த கூடுதல் முதல் 

அவ்யொண்டில் எடுப்புகள்  

அவ்யொண்டில் இொம்  

9,600 

? 

4,000 

2,400 

4,800 

 

2. பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து பறுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு கணக்கு தனாரிக்கவும் 

 நற்றும் கடாளிகளிடமிருந்து பற் நாற்றுச்சீட்டுத் பதாககயிகக் கணக்கிடவும். 

வியபம் ` 

ஆண்டு ததொடக்கத்தில் தறுதற்குரின நொற்றுச்சீட்டு  

ஆண்டு முடிவில் தறுதற்குரின நொற்றுச்சீட்டு  

தறுதற்குரின நொற்றுச்சீட்டுக்கொக தபொக்கம் தற்து 

தறுதற்குரின நொற்றுச்சீட்டு நறுக்கப்ட்டது  

7,800 

6,000 

20,900 

1,800 
 

3. பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து பறுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு கணக்கு தனாரிக்கவும் 

 நற்றும் கடாளிகளிடமிருந்து பற் நாற்றுச்சீட்டுத் பதாககயிகக் கணக்கிடவும். 

வியபம் ` 

ஆண்டு ததொடக்கத்தில் தறுதற்குரின நொற்றுச்சீட்டு  

ஆண்டு முடிவில் தறுதற்குரின நொற்றுச்சீட்டு  

தறுதற்குரின நொற்றுச்சீட்டுக்கொக தபொக்கம் தற்து 

தறுதற்குரின நொற்றுச்சீட்டு நறுக்கப்ட்டது  

7,800 

6,000 

20,900 

1,800 

4.    பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து விடுட்ட தகயலக் கொணவும். 

வியபம் ` 

31.3.2018 அன்று இறுதி முதல்  

அவ்யொண்டில் தகொண்டு யந்த கூடுதல் முதல்  

அவ்யொண்டில் எடுப்புகள்  

01.4.2017 அன்று ததொடக்க முதல் 

31.3.2018 ஆம் ொளொடு முடியலடயும் ஆண்டில் ட்டம்  

8,000 

3,000 

1,500 

? 

2,500 

5. பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து தநொத்தக் கடொளிகள் கணக்கு, தநொத்தக் கடனீந்ளதொர்  கணக்கு,  

       தறுதற்குரின நொற்றுச்சீட்டு கணக்கு நற்றும் தெலுத்தற்குரின நொற்றுச்சீட்டு கணக்கு தனொரித்து  

       தநொத்த விற்ல நற்றும் தநொத்தக் தகொள்முதல் கணக்கிடவும். 

 

வியபம் ` வியபம் ` 

2018, ஏப்பல் 1 அன்று இருப்புகள்:-  

ற் கடொளிகள்  

ற் கடனீந்ளதொர் 

பி தகயல்கள்:-  

கடொளிகளிடமிருந்து தற் 

 

30,000 

10,000 

 

1,60,000 

2019, நொர்ச் 31 அன்று இருப்புகள்:-  

ற் கடொளிகள்  

ற் கடனீந்ளதொர்  

யொபொக்கடன் 

தபொக்க தகொள்முதல் 

 

35,000 

15,000 

1,000 

6,000 
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தபொக்கம் 

யொடிக்லகனொருக்கு அளித்த 

தள்ளுடி 

கடனீந்ளதொருக்கு அளித்த தபொக்கம் 

உள்திருப்ம் 

தயளித்திருப்ம் 

1,500 

14,000 

2,000 

3,000 

தபொக்க விற்ல 

அளித்த தள்ளுடி 

தற் தள்ளுடி 

10,000 

1,500 

2,500 

 

 

6. நனா முகனா கணக்னகடுககப் பின்ற்றுயதில்க. அயருகடன 

 தினயடுகளிலிருந்து  பப்ட்ட தகயல்கள் பின்யருநாறு: 

  

வியபம் 31.3.1990 31.3.1991 

பபாக்கம் 9,860 800 

சபக்கிருப்பு 38,520 57,020 

இனந்திபம் 54,420 61,000 

பறுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டு --- 16,480 

ற் கடாளிகள் 24,840 43,940 

ற் கடனீந்னதார் 72,040 80,000 

அககன் 4,960 5,220 

 அவ்யாண்டில் அயர் பகாண்டு யந்த கூடுதல் முதல் ` 20,000 நற்றும் அயர் 

 வினாாபத்திலிருந்து தன்னுகடன பசாந்த னனுக்காக நாதந்னதாறும் ` 5,000 

 டுத்துக்பகாண்டார். னநலும் இனந்திபம் மீது னதய்நாம் 5% நற்றும் கடாளிகள் 

 மீது 5% யாபா னக்கடன் எதுக்கு உருயாக்குக. 

 னநற்கண்ட தகயல்களிலிருந்து இா ட்ட அறிக்கக தனாரிக்கவும். 

 

7. திரு. கணதி என்யரின் பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து 2019, நொர்ச் 31 ஆம் ொளொடு 

 முடியலடயும்  ஆண்டுக்குரின வினொொப நற்றும் இொட்டக் கணக்கு நற்றும் அந்ொலன 

 இருப்புநிலக் குறிப்பு தனொரிக்கவும். 

வியபம் 31.3.1993 

` 

31.3.1994 

` 

ெபக்கிருப்பு 

ற் கடனீந்ளதொர் 

ற் கடொளிகள் 

அலகன் 

கட்டடிம் 

தபொக்கம் 

9,000 

8,000 

22,000 

1,000 

15,000 

6,400 (ய) 

10,220 

5,500 

30,000 

1,000 

15,000 

500 

     பி தகயல்கள்:- 

வியபம் ` வியபம் ` 

யட்டி தெலுத்தினது 

எடுப்பு 

ெம்ம் 

இதப தெவுகள் 

கடனீந்ளதொருக்கு 

100 

2,000 

8,500 

7,500 

15,000 

கடொளிகளிடம் தற் தபொக்கம்  

தபொக்க விற்ல 

31.3.1993 அன்லன முதல் 

அலகன் நற்றும் கட்டிடம் மீது ளதய்நொம் 5% 

கடொளி மீது யொபொ ஐனக்கடன் துக்கு  

25,000 

15,000 

32,600 

 

1,500 
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தெலுத்தினது 

 

8. னநரி தன்னுகடன டுகக இபட்கடப்திவு முகயில் பாநரிப்தில்க. 2019, 

 நார்ச் 31 ஆம் ானாடு முடியகடயும் ஆண்டுக்குரின வினாாப நற்றும் இாட்டக் 

 கணக்கு  நற்றும் அந்ாகன இருப்புநிகக் குறிப்பு தனாரிக்கவும். 

 

பபாக்க டு 

வியபம் ` வியபம் ` 

இருப்பு கீ/பகா 

விற்க 

கடாளிகள்  

16,000 

80,000 

60,000 

பகாள்முதல் 

கடனீந்னதார் 

பாதுச் பசவுகள் 

கூலி 

டுப்புகள் 

இருப்பு கீ/இ 

28,000 

40,000 

12,000 

4,000 

16,000 

56,000 

 

 1,56,000  1,56,000 

 பி தகயல்கள்:- 

வியபம் 1.4.2018 31.3.2019 

சபக்கிருப்பு 

ற் கடாளிகள் 

ற் கடனீந்னதார்  

அககனும் பாருத்துகககளும் 

இனந்திபம் 

20,000 

18,000 

28,800 

6,000 

80,000 

32,000 

? 

13,600 

6,000 

80,000 

 கூடுதல் தகயல்கள்:-             ` 

 கடன் பகாள்முதல்       28,200 

 கடன் விற்க         68,800 

 பதாடக்க முதல்               1,11,200 

 அளித்த தள்ளுடி          2,800 

 பற் தள்ளுடி             3,400 

 இனந்திபம் மீது  ஆண்டுக்கு 10% னதய்நாம் நீக்கவும். 

 

2.  இலா – நாக்கநற்ற அமநப்புகளின் கணக்குகள் 

2, 3 & 5 நதிப்பண்கள் 

1.  பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து 31.நார்ச் 2002 ம் ஆண்டுக்குரின பறுதல் பசலுத்தல்  

 கணக்கக தனாரிக்க 
 

 

 

 

 

 

 

 

வியபம் பதாகக 

` 

வியபம் பதாகக 

` 

ன்பகாகட 

நுகமவுக்கட்டணம் 

கட்டிடம் விற்து 

யாடகக 

 

50,000 

25,000 

1,00,000 

5,000 

அச்சு ழுதுபாருள் 

முதலீடுகள் யாங்கினது 

இதப பசவுகள் 

3,000 

12,000 

10,000 
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2. 2012 டிசம்ர் 31 அன்றுடன் முடியகடயும் யருயாய் பசவிக் கணக்கில் காட்டப்ட 

 னயண்டின சந்தா பதாகககன கணக்கிடுக. 

 

 பறுதல்கள் ` ` பசலுத்தல்கள் ` ` 

சந்தா:      

2011 

2012 

2013 

14,000 

86,000 

6,000 

 

 

1,06,000 

   

      

 கூடுதல் தகயல் : 

 * 2012 ம் ஆண்டு நிலுகயயிலுள் சந்தா ரூ. 4,000. 

 

3. பின்யரும் வியபங்கள் யருயாய் பசவிக் கணக்கில் வ்யாறு னதான்றும் க் 

 காட்டுக. 

 01.04.2002 அன்று ழுதுபாருள் இருப்பு   ரூ. 1,300 

   ழுதுபாருள் யாங்கினது  ரூ. 3,250 

 31.03.2002 அன்று ழுதுபாருள் இருப்பு  ரூ. 1,100 

 

4. பின்யரும் வியபங்கள் பாநர் நநகிழ் சங்கத்தின் 2017-18 ம் ஆண்டுக்குரின இறுதிக் 

 கணக்குகளில் வ்யாறு னதான்றும் க் காட்டுக. 

                ` 

 01.04.2007 ரிசு நிதி     30,000 

 01.04.2007 ரிசு நிதி முதலீடு    30,000 

 ரிசுநிதி முதலீடு மூம் பற் யட்டி     3,000 

 ரிசுகள் யமங்கினது       4,000 

 ரிசு நிதிக்கா ன்பகாகட பற்து    12,000  

5. தாபநங்கம் விகனாட்டு நன்த்தின் 2017, ப்பல் 1 அன்கன முதல் நிதிகனக் 

 கணக்கிடவும். 

வியபம் ` வியபம் ` 

விகனாட்டு உகபணங்கள் 

கணிப்பாறி 

2016-2017 ஆம் ஆண்டில் சந்தா ப 

னயண்டினது 

2017-2018 ஆம் ஆண்டில் முன்கூட்டிப் 

பற் சந்தா 

60,000 

50,000 

 

10,000 

 

16,000 

விகனாட்டுப் னாட்டி நிதி 

விகனாட்டுப் னாட்டி நிதி 

முதலீடுகள் 

பபாக்கம் 

யங்கியிருப்பு 

20,000 

 

20,000 

14,000 

42,000 

6. ண்ர்கள் கால்ந்து நன்த்தின் 31.03.2017ம் ானாடு முடியகடயும் ஆண்டுக்குரின 

 யருயாய் பசவி கணக்கு நற்றும் இருப்புநிகக்குறிப்பு தனார் பசய்க. 

பறுதல் பசலுத்தல் கணக்கு 

பறுதல்கள் ` ` பசலுத்தல்கள் ` ` 

இருப்பு கீ/பகா 

   பபாக்கம் 

   யங்கி 

 

1,000 

10,000 

 

 

11,000 

அககன் 

விகனாட்டு பாருள் 

யாங்கினது 

 

 

 

7,000 

 

800 
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சந்தா 

உயில் பகாகட 

சிப்பு விருந்து 

கட்டண யசூல் 

 5,000 

 

6,000 

 

2,000 

சிப்பு விருந்து பசவுகள் 

மின் கட்டணம் 

இருப்பு கீ/பகா 

   பபாக்கம் 

   யங்கி 

 

 

 

1,800 

12,000 

1,500 

900 

 

 

13,800 

  24,000   24,000 

 கூடுதல் தகயல்கள்: 

 1. 2018 ப்பல் 1 அன்று அககன் இருப் ரூ. 12,000 

 2. 2016-17ல் ப னயண்டின சந்தா        ரூ. 600 

 3. முதல் நிதி            ரூ. 23,000. 

 

7.   கீனம பகாடுக்கப்ட்ட தகயல்களிலிருந்து இங்னகா கடி நன்த்தின் நன்த்தின் 

  2014, நார்ச் 31 ஆம் ானாடு முடியகடயும் ஆண்டுக்குரின பறுதல்கள் நற்றும்  

  பசலுத்தல்கள் கணக்ககத் தனார்  பசய்னவும். 

வியபம் ` ` வியபம் ` 

பதாடக்க பபாக்கம் 

பதாடக்க யங்கி 

சந்தா பற்து :  

2013-14 

2014-15 

2015-16 

 

நுகமவுக்கட்டணம் 

கமன விகனாட்டு 

பாருள் விற்து 

ன்பகாகடகள் 

னாட்டி கட்டணம் 

இதப பசவுகள் 

 

 

 

 

500 

7,600 

900 

1,000 

7,200 

 

 

 

 

9,000 

1,000 

 

2,200 

4,600 

2,400 

600 

யாடகக பசலுத்தினது 

விகனாட்டு உகபணம் 

யாங்கினது 

கநதா பாநரிப்பு 

பசவு 

சம்ம் 

அககன் யாங்கினது 

அலுயக பசவு 

 

இருப்பு கீ/இ 

      பபாக்கம் 

 

 

3,000 

 

4800 

2,000 

2,500 

1,500 

1,200 

 

 

400 

8.    தர்நபுரி இக்கின நன்த்தின் 2018 நார்ச் 31ம் ானாடு முடியகடயும் ஆண்டுக்கா 

  பறுதல்கள் நற்றும்  பசலுத்தல்கள் கணக்கு பின்யருநாறு. 

தர்நபுரி இக்கின நன்ம்   2018 நார்ச் 31 ம் ானாடு முடியகடயும் ஆண்டுக்குரின  

   பறுதல்கள் நற்றும் பசலுத்தல்கள் கணக்கு ய 

                    

பறுதல்கள் 

பதாகக 

` 

பதாகக 

` 

பசலுத்தல்கள்` பதாகக 

` 

பதா

கக 

` 

 

இருப்பு கீ/பகா 

 பபாக்கம் 

 யங்கி 

சந்தா (2016 -17 ஆம் 

ஆண்டிற்கா 

``8000 உட்ட) 

உயில்பகாகட 

அபங்க யாடகக 

விகனாட்டு 

 

 

1,000 

    14,000 

 

 

 

   15,000 

 

 

  60,000 

   18,000 

   

   20,000 

 

கநதா பாநரிப்பு 

விகனாட்டுப் 

னாட்டிச் பசவுகள் 

ல்யககச் பசவுகள் 

அககன் 

இருப்பு கீ/இ :-  

         ககபபாக்கம் 

          யங்கி 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3,000 

  22,000 

 

33,000 

 

38,000 

22,000 

40,000 

 

 

 

25,000 
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னாட்டி நிதி 

யபவுகள் 

 

  45,000 

 

 

 

 

 1,58,000  1,58,000 

 கூடுதல் தகயல்கள் 

  2017 ப்பல் 1 அன்று நன்த்தின் முதலீடு ``80,000 ஆக இருந்தது. நன்த்தின் 

 விகனாட்டுப் னாட்டி நிதிக் கணக்கின் யபவிருப்பில் ``60,000 இருந்தது. 2018 நார்ச் 

 31 ல் ப னயண்டின சந்தா ``8,000. நற்றும் 2018 நார்ச் 31 அன்று ப னயண்டின 

 சந்தா ``9,000   இறுதிக் கணக்குககத் தனார் பசய்னவும் 

9. னசம் பாழுது னாக்கு நன்த்தின் 2019 நார்ச் 31ம் ானாடு முடியகடயும் 

 ஆண்டுக்குரின பறுதல் நற்றும் பசலுத்துதல் கணக்கு பின்யருநாறு. 

பறுதல் பசலுத்தல் கணக்கு 

 பறுதல்கள் ` ` பசலுத்தல்கள் ` ` 

இருப்பு கீ/பகா 

  பபாக்கம் 

சந்தா 

  2018-19 

  2019-20 

 

 

 

12,500 

400 

 

9,000 

 

 

12,900 

அககன் 

ழுது பாருள் 

முதலீடு 

அஞ்சல் பசவு 

 15,000 

2,400 

12,500 

1,000 

பாழுதுனாக்கு 

யருநாம் 

ல்யகக யபவு 

  

12,000 

500 

இருப்பு கீ/இ 

  பபாக்கம் 

  

3,500 

  34,400   34,400 

 கூடுதல் தகயல்கள் 

 1. நன்த்தில் 450 உறுப்பிர்கள் எவ்பயாருயரும் ஆண்டு சந்தா ரூ. 30   

  பசலுத்துகின்ர்.   2. பதாடக்க முதல் நிதி ரூ. 9,300. 

 

3.  கூட்டாண்மந அடிப்மடக் கணக்குகள் 

2, 3 & 5 நதிப்பண்கள் 

1. பநா நற்றும் பளநஷ் என் கூட்டொளிகள் தங்கள் இொம் நற்றும் ட்டங்கல 3:2 என் 

 இொ விகிதத்தில் கிர்ந்து யருகின்ர் . 2017, ஏப்பல் 1 அன்று அயர்களின் முதல் முலளன 

 நன்ன் `15,000 நற்றும் பளநஷ் ` 10,000 ஆகும். அயர்களின் டப்புக் கணக்குகள் `2,500 

 நற்றும் `2,000 எ யபவிருப்லக் கொட்டினது . 2018, நொர்ச் 31 ஆம் ொளொடு முடியலடயும் 

 ஆண்டுக்குரின முதல் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 6% எக் கணக்கிட்டு , அதற்குரின குறிப்ளட்டுப் 

 திவுகலத் தபவும். 

 

2. இபாஜன் நற்றும் னதயன் ன் கூட்டாளிகள் தங்கள் இா ட்டங்கக 2:1 ன் 

 விகிதத்தில்  கிர்ந்து யருகின்ர் . அயர்களின் பின்யரும் இருப்புநிகக் 

 குறிப்பிலிருந்து 2018, டிசம்ர் 31  ஆம் ானாடு முடியகடயும் ஆண்டுக்குரின 

 முதல் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 6% கணக்கிடவும். 

2018, டிசம்ர் 31 ஆம் ாகன இருப்புநிகக் குறிப்பு பாறுப்புகள் 

பாறுப்புகள் 

 

 

பதாகக 

` 

பதாகக 

`` 

பசாத்துகள் 

 

பதாகக 

`` 
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முதல் கணக்குகள்: 

இபாஜன்  

னதயன் 

இாட்டப் கிர்வு 

கணக்கு  

 

 

1,00,000 

80,000 

 

 

1,80,000 

40,000 

ல்யககச் பசாத்துகள் 2,20,000 

 

  2,20,000 2,20,000 

 2018, ப்பல் 1 அன்று இபாஜன் பகாண்டுயந்த கூடுதல் முதல் ரூ 40,000 நற்றும் 

 2018,பசப்டம்ர்  1 அன்று னதயன் பகாண்டு யந்த கூடுதல் முதல் 30,000. 

 அவ்யாண்டின் டுப்புகள் முகனன  இபாஜன் 20,000, னதயன் 10,000 ஆகும். 

 அவ்யாண்டில் ஈட்டின இாம் 70,000. 

3. தங்கம் ன் கூட்டாளி 2014, அக்னடார் 1 அன்று ` 60,000 டுத்துக்பகாண்டார். 

 டுப்புகள் மீது யட்டிஆண்டுக்கு 6%  கணக்கிடப்ட னயண்டும். 2018, டிசம்ர் 31 

 அன்று டுப்புகள் மீது யட்டி கணக்கிட்டு அதற்குரின குறிப்னட்டுப் திவுககத் 

 தபவும். 

4. ன் ன்யர் எரு கூட்டாண்கந நிறுயத்தின் கூட்டாளி. கூட்டாண்கந 

 எப்ாயணத்தின்டி டுப்புகள் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 6% கணக்கிடப்ட னயண்டும். 

 டிசம்ர் 31  ஆம் ானாடு முடியகடயும் 2018 ஆம் ஆண்டில் அயருகடன 

 டுப்புகள் பின்யருநாறு: 

ாள் ` 

நார்ச் 1 

ஜுன் 1 

ஆகஸ்ட் 1 

யம்ர் 1 

4,000 

20,000 

8,000 

12,000 

 டுப்புகள் மீதா யட்டித் பதாகககனக் கணக்கிடவும் 

5. பாதா நற்றும் அம்பிகா இருயரும் கூட்டாளிகள் . பாதா எவ்பயாரு அகபனாண்டின் 

 பதாடக்கத்திலும் ` 9,000 டுத்துக் பகாண்டார். டுப்புகள் மீதா யட்டி ஆண்டுக்கு 

 10%. 2018,  நார்ச் 31ஆம் ானாடு முடியகடயும் ஆண்டுக்குரின டுப்புகள் 

 மீது யட்டி சபாசரி கா முககனப் னன்டுத்திக் கணக்கிடவும். 

 

6. பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து பாஜா நற்றும் பாணி ன் கூட்டாளிகளின் முதல் 

 நாறுடும் முதல் க் பகாண்டு அயர்களின் முதல் கணக்குககத் தனாரிக்கவும்.  

வியபம் 

 

பாஜா 

` 

பாணி 

` 

2018, ஜயரி 1 அன்று முதல் (யபவிருப்பு) 

2018 ஆம் ஆண்டில் டுப்புகள் 

டுப்புகள் மீது யட்டி 

2018 - ல் இாப் ங்கு 

முதல் மீது யட்டி 

ஊதினம் 

கழிவு 

50,000 

7,000 

200 

5,200 

3,000 

4,500 

- 

40,000 

4,000 

100 

4,000 

2,400 

- 

2,100 

7. பிபகாஷ் நற்றும் கார்த்திக் யமங்கின முதல் முகனன `30,000 நற்றும் `20,000. 

 அயர்களின் இாப்கிர்வு விகிதம் 2:1. அவ்யாண்டின் முதல் மீது யட்டி 

 கணக்கிடுயதற்கு முன் இாம்  `2,500. 

 பின்யரும் நிககளில் முதல் மீதா யட்டித் பதாகககனக் கணக்கிடவும். 
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 (i)  முதல்மீது யட்டி குறித்து கூட்டாண்கந எப்ாயணத்தில் தும் குறிப்பிடாத 

  னாது 

 (ii)  கூட்டாண்கந எப்ாயணத்தின் டி, முதல்மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 4%   

  அனுநதிக்கப் டும் னாது 

 (iii)  கூட்டாண்கந எப்ாயணத்தின்டி முதல்மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 6%   

  அனுநதிக்கும் னாது 

8. சபண்னா நற்றும் ட்சுமி இருயரும் எரு கூட்டாண்கந நிறுயத்தின் கூட்டாளிகள். 

 னமுா கழிவுக்கு முன் உள் நிகப இாத்தில் 20% கழியாகப் ப னயண்டும். ட்சுமி 

 கழிவுக்குப் பின் உள் நிகப இாத்தில் 20% கழியாகப் ப னயண்டும். 2018, நார்ச் 31 ஆம் 

 ானாடு  முடியகடயும் ஆண்டுக்குரின கழிவு கணக்கிடுயதற்கு முன்ர் உள் நிகப 

 இாம் ` 60,000.  னமுா நற்றும் ட்சுமியின் கழிவிகக் கண்டுபிடிக்கவும். னநலும் 

 இாப் கிர்விகயும் கணக்கிடவும் 

9. அந்னதாணி நற்றும் பஞ்சித் 2018, ப்பல் 1 அன்று முகனன `4,00,000 நற்றும் 

 `3,00,000 முதாகக் பகாண்டு பதாழில் பதாடங்கிர். கூட்டாண்கந 

 எப்ாயணத்தின்டி அந்னதாணி ஆண்டுக்கு ̀ 90,000 ஊதினம் ப னயண்டும். 

 முதல் மீது யட்டி ஆண்டுக்கு 5% நற்றும்  அந்னதானியின் ஊதினம் நற்றும் 

 கழிவிக கழித்ததற்கு பின் உள் இாத்தில் 25 % பஞ்சித்  கழியாகப் ப 

 னயண்டும். இரு கூட்டாளிகளுக்கு இகடனனனா இாப் கிர்வு விகிதம் 1:1. 

 அவ்யாண்டில் நிறுயம் ஈட்டின இாம் ̀ 3,65,000. 

 இாட்டப் கிர்வு கணக்கக தனாரிக்கவும். நிறுயம் எவ்பயாரு ஆண்டும்  

 நார்ச் 31-ல் கணக்கு முடிக்கிது. 

 

4.  ற்பனர் கணக்குகள் 

2, 3 & 5 நதிப்பண்கள் 

01.  பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து சபாசரி இாம் கணக்கிடவும். 

 2016 – ` 8,000  :  2017- ` 10,000  :  2018 – ` 9,000 

02.  சபாசரி இாம் `15,000 ஆக இருக்கும் னாது 2 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் ன் 

 அடிப்கடயில் ற்பனரின் நதிப்கக் கணக்கிடவும். 

03. எரு நிறுயத்தின் கடந்த ான்கு ஆண்டுகளின் இாங்கள் நற்றும் ட்டங்கள் 

 பின்யருநாறு. 

 2012 – 15,000  ,  2013 – 17,000  ,  2014 – 6,000 (ட்டம்) , 2015  - 14,000 

 4 ஆண்டுகள் சபாசரி இாத்தில் 5 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் ன் அடிப்கடயில் 

 ற்பனரின் நதிப்கக் கணக்கிடவும். 

04. கடந்த 4 ஆண்டுகள் சபாசரி இாத்தில் 3 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் ன் 

 அடிப்கடயில் கூட்டு  சபாசரி இாத்திக னன்டுத்தி, ற்பனரின் நதிப்கக் 

 கணக்கிடவும். 

ஆண்டு பதாகக நிககள் 

2011 5,000 1 

2012 6,000 2 

2013 8,000 3 

2014 9,000 4 
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05. பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து, உனர் இாத்தில் 3 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் ன் 

 அடிப்கடயில் ற்பனரின் நதிப்கக் கணக்கிடவும். 

 (i) னன்டுத்தப்ட்ட முதல் : ` 2,00,000 

 (ii) சாதாபண இாவிகிதம் 15% 

 (iii) வினாாபத்தின் சபாசரி இாம் ` 42,000. 

06. பின்யரும் வியபங்களிலிருந்து, உனர் இாத்தில் 3 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் ன் 

 அடிப்கடயில் ற்பனரின் நதிப்கக் கணக்கிடவும். 

 (i) னன்டுத்தப்ட்ட முதல் : ` 2,00,000 

 (ii) சாதாபண இாவிகிதம் 15% 

 (iii) வினாாபத்தின் சபாசரி இாம் ` 42,000. 

07. பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து, உனர் இாத்திக மூதநாக்கல் முகயில் 

 ற்பனரின் நதிப்கக் கணக்கிடவும்.  

 (அ) சாதாபண இாவிகிதம் 10% 

 (ஆ) கடந்த 4 ஆண்டுகளின்இாங்கள் ` 60,000, ` 80,000, ` 50,000 நற்றும் ` 90,000. 

 (இ) னநற்குறிப்பிட்டஇாம் ` 60,000 ல் திரும்த் திரும் நிகமா யருநாம் ` 6,000 

       னசர்ந்துள்து. 

 (ஈ) சபாசரி னன்டுத்தப்ட்டமுதல் ` 6,00,000. 

 

08. பின்யரும் வியபங்ககக் பகாண்டு, ஆண்டுத்பதாகக முகயில் ற்பனரின் 

 நதிப்கக்  கணக்கிடவும்.  

 (i) சபாசரி இாம் ` 14,000  

 (ii) சாதாபண இாம் ` 4,000  

 (iii) சாதாபண இாவிகிதம் 15%  

 (iv) ற்பனருக்கா பகாள்முதல் ஆண்டுகள் 5 

 5 ஆண்டுகளில் ஆண்டுக்கு 15% ன் யட்டி விகிதத்தில் ` 1ன் தற்னாகதன 

 ஆண்டுத்பதாகக  நதிப்பு ` 3.352. 

 

09. பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து மூதநாக்கல் முகயில் ற்பனரின் நதிப்கக் 

 காணவும்.  

 (அ) சபாசரி இாம் = ` 40,000 

 (ஆ) சாதாபண இாவிகிதம் = 10% 

 (இ) னன்டுத்தப்ட்டமுதல் = ` 2,50,000. 

5.  கூட்டாண்மந நேர்ப்பு 

2, 3 & 5 நதிப்பண்கள் 

1. கா நற்றும் நாா னும் கூட்டாளிகள் முகனன 3:2 னும் விகிதத்தில்  இா 

 ட்டங்கக கிர்ந்து யந்தர். 31.03.2017 அன்று யர்ஷினி ன்யகப 

 கூட்டாளினாக னசர்த்தர். அயர் னசர்ந்த ாளில் நிறுய டுகளில் காப்பு நிதி   

 ` 25,000 க் காட்டினது. காப்புநிதிகன கிர்ந்தளிக்க குறிப்னட்டுப் திவு தபவும். 

 

2. நதுமிதா நற்றும் காவினா இருயரும் கூட்டாளிகள். அயர்கள் தங்கள் இா 

 ட்டங்கக 3:2 ன் விகிதத்தில் கிர்ந்து யருகின்ர். அயர்கள் அகல்னா 
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 ன்யகப கூட்டாளினாகச் னசர்த்து  பகாண்டர். 2019, நார்ச் 31 ஆம்ாகன 

 இருப்பு நிகக்குறிப்பு பின்யருநாறு: 

3. A , Q என் கூட்டொளிகள் முலளன 3 : 2 எனும் விகிதத்தில் இொம் கிர்ந்து யருகின்ர். 

 அயர்கள் T என்லப 1/5 ங்குக்கு இருயரும் ெநநொக தினொகம் தெய்து ளெர்த்து தகொள்கின்ர். 

 அயர்களுலடன புதின இொப் கிர்வு விகிதம் கணக்கிடுக. 

 

4. பிபகாஷ் நற்றும் கார்த்திக் னும் கூட்டாளிகள் 3 : 2  இாட்டம் கிர்ந்து 

 யந்தர். ாசில் ன்யகப புதின கூட்டாளினாக னசர்த்துக் பகாண்டர். 

 அயர்கது புதின இா விகிதம் 5 : 3  : 2. பின்யரும்  நறுநதிப்பீடுகள் 

 பசய்னப்ட்ட. னதகயனா குறிப்னட்டுப் திவுகள் தந்து நறுநதிப்பீட்டுக் 

 கணக்கு தனாரிக்கவும். 

 1. கட்டிடத்தின் நதிப்பு ` 30,000 

 2. இனந்திபத்தின் நதிப்பு ` 8,000 குகக்கப்ட்டது 

 3. யாபா னக்கடன் எதுக்கு ` 2,000 உருயாக்கப்ட்டது. 

 

5. பாம் நற்றும் பாஜ் இருயரும் எரு கூட்டாண்கந நிறுயத்தின் கூட்டாளிகள்  அயர்கள் 

 4 : 3 ன் விகிதத்தில் இாம் நற்றும் ட்டங்கக கிர்ந்து யருகின்ர்.  2014 

 ப்பல் 1 அன்று சியம் ன்யகப கூட்டாளினாகச் னசர்த்துக் பகாண்டர். சியம் 

 கூட்டாண்கநயில் னசர்ந்த அன்று நிறுய டு ற்பனர் நதிப்பிக ` 35,000 ன்று 

 காட்டினது. நாறுடும் முதல் முகயில் பாநரிக்கப்டுயதாக கருதி னதகயனா 

 குறிப்னட்டுப் திவுககத் தபவும். கூட்டாளிகள்  பின்யரும் முடிவிக டுத்தர். 

 1. ட்டில் உள் ற்பனர் பதாகக முழுயகதயும் னாக்பகழுதுக 

 2. ட்டில் உள் ற்பனரில் ` 21,000 நட்டும் னாக்பகழுதுக. 

 

6. அநல் நற்றும் விநல் இருயரும் எரு கூட்டாண்கந நிறுயத்தின் கூட்டாளிகள். 

 அயர்கள் 7:5 ன் விகிதத்தில் இாங்கள் நற்றும் ட்டங்கக கிர்ந்து யந்தர். 

 2019, நார்ச் 31 அன்கன  அயர்களின் இருப்புநிகக் குறிப்பு பின்யருநாறு: 

  

 

 

 

 

 1.4.2019 இல் நிர்நல் புதின கூட்டாளினாக னசருகிார். அயர்` 30,000 முதலுடன் 

 திர்கா இாப்ங்கில் 1/3 விகிதத்தில், பின்யரும் சரிக்கட்டலுடன் 

 கூட்டாளினாகிார். 

 (அ) சபக்கிருப்பின் நதிப்பு ` 5,000 குகக்கப்ட னயண்டும்.  

 (ஆ) யாபானக்கடன் எதுக்கு ` 3,000 உருயாக்கப்ட னயண்டும். 

 (இ) கட்டடம்` 20,000  நதிப்னற்ம் பசய்னப்ட னயண்டும். 

பாறுப்புகள் ` ` பசாத்துக்கள் ` 

முதல் க/கு 

அநல் 

விநல் 

இாட்ட கிர்வு க/கு 

ற் கடனீந்னதார். 

 

70,000 

50,000 

 

 

1,20,000 

30,000 

24,000 

கட்டிடம் 

அககன் 

கடாளி 

சபக்கிருப்பு 

யங்கி 

 

80,000 

20,000 

25,000 

30,000 

19,000 

 

 1,74,000 1,74,000 
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 நறுநதிப்பீட்டுக் கணக்கு நற்றும் கூட்டாளி னசர்க்ககக்கு பின்ா கூட்டாளி முதல் 

 கணக்கு தனார் பசய்னவும். 

7. நணி, பவி ன் கூட்டாளிகள் 3 : 2 னும் விகிதத்தில் நிறுயத்தின் இா ட்டத்கத 

 கிர்ந்து யந்தர். 2004 நார்ச் 31 ஆம் ாகன இருப்புநிகக்குறிப்பு பின்யருநாறு. 

பாறுப்புகள் ` பசாத்துக்கள் ` 

ற் கடனீந்னதார் 

பசலுத்துதற்குரின நாற்றுச்சீட்டுகள் 

முதல் க/கு :- 

  நணி                                 1,50,000 

  பவி                                   1,20,000 

90,000 

25,000 

 

 

2,70,000 

 

பபாக்கம் 

யங்கி 

சபக்கிருப்பு 

அககன் 

நிம் கட்டிடம் 

ற் கடாளிகள்  62,000 

(-) னக்கடன் எதுக்கு 2,000 

5,000 

40,000 

60,000 

20,000 

2,00,000 

 

60,000 

 

 

 3,85,000  3,85,000 

 2004 ப்பல் 1 ம் ான்று அயபகள் சாநன் ன்யகப கீழ்க்காணும் 

 சரிகட்டுதலுக்கு  எப்புக் பகாண்டு கூட்டாண்கநயில் னசர்த்துக் பகாண்டர். 

 1. சாநன் ரூ, 1,00,000 முதல் பகாண்டு யருயது 

 2. நிம் கட்டிடத்தின் நதிப்பு ரூ. 20,000 அதிகரிப்து 

 3. சபக்கிருப்பு நற்றும் அககன் முகனன ரூ. 10,000 , ரூ. 4,000 னதய்நாம்  

  அனுநதித்தது 

 4. கடனீந்னதாரில் ரூ. 15,000 த்கத னாக்பகழுதுயது  

 5. னக்கடன் எதுக்கக ரூ. 1,000 அதிகரிப்து. 

  நறுதிப்பீட்டு கணக்க , முதல் கணக்குகள் நற்றும் புதின நிறுயத்தின்  

  இருப்புநிகக்குறிப்க தனாரிக்க. 

8. அன்பு நற்றும் சங்கர் ன் கூட்டாளிகள் இாட்டங்கக 7:5 னும் விகிதத்தில் 

 கிர்ந்து யந்தர். அயர்களின் 2018, நார்ச் 31 ஆம் ாகன இருப்பு நிகக் குறிப்பு 

 பின்யருநாறு: 

 

 

 பின்யரும் வியபங்கள் அடிப்கடயில் இபானஜஷ் ன்யர் 1/5 ங்கிற்கு 

 கூட்டாளினாகச் னசர்க்கப்ட்டார். 

 (i) நிறுயத்தின் ற்பனர்` 75,000  நதிப்பிடப்ட்டது. இபானஜஷ் ற்பனரில்  

     தன்னுகடன ங்கிக பபாக்கநாகக் பகாண்டு யந்தார். 

பாறுப்புகள் ` ` பசாத்துக்கள் ` 

முதல் க/கு 

அன்பு 

சங்கர் 

இாட்ட க/கு 

ற் கடனீந்னதார் 

பதாழிார் ஈட்டுநிதி. 

 

4,00,000 

3,00,000 

 

 

7,00,000 

1,20,000 

1,20,000 

60,000 

கணிப்பாறி 

யாகம் 

சபக்கிருப்பு 

கடாளிகள் 

யங்கி 

 

40,000 

1,60,000 

4,00,000 

3,60,000 

40,000 

 

 

 10,00,000 10,00,000 
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 (ii) இபானஜஷ் ` 1,50,000 முதாகக் பகாண்டு யந்தார். 

 (iii) யாகம் ` 2,00,000, சபக்கிருப்பு ` 3,80,000, கடாளிகள் ` 3,50,000    

       நதிப்பிடப்ட்டது. 

 (iv) திர்ார்க்கப்டும் பதாழிார் ஈட்டு நிதி மீதா னகாரிக்கக ` 10,000. 

 (v) திவுா முதலீடு ` 5,000 கணக்கில் பகாண்டு யபப்ட்டது. 

 நறுநதிப்பீடு கணக்கு, முதல் கணக்கு நற்றும் இபானஜஷின் னசர்ப்பிற்கு பின்யரும் 

 இருப்புநிகக் குறிப்கயும் தனார் பசய்னவும். 

3.  கூட்டாண்மந விலகல் நற்றும் இறப்பு 

2, 3 & 5 நதிப்பண்கள் 

1. பாஜா, பவி நற்றும் விரால் னும் கூட்டாளிகள் 3 ; 2 ; 1 னும் விகிதத்தில் இாம் 

 கிர்ந்து யந்தர். பாஜா விகிார். பவி நற்றும் விரால் ஆகினனாரின் புதின 

 இா விகிதம் 2 ; 1 ஆகும். ஆதான விகிதம் காண்க. 

2. பநா, தம் நற்றும் ாக்னா ஆகின கூட்டாளிகள் 4 ; 4 ; 2 னும் விகிதத்தில் இாம் 

 கிர்ந்து யந்தர். 2013 நார்ச் 31 ஆம் ாள் நிறுயத்திலிருந்து ாக்னா

 விகிார்.  ாக்னா விகின ான்று டுகளில் ற்பனர் ` 80,000 க் 

 காட்டினது. அயர்கள் முதல் நாறுடும் முதல் க் பகாண்டு னதகயனா 

 குறிப்னட்டுப் திவுககத் தபவும். 

  (அ) ற்பனர் முழுயகதயும் னாக்பகழுத கூட்டாளிகள் முடிபயடுத்தால் 

  (ஆ) ற்பனரில் ாதித்பதாகககன னாக்பகழுத கூட்டாளிகள்   

         முடிபயடுத்தால் 

3. னமுா , மிதா நற்றும் ஆந்தி னும் கூட்டாளிகள் இா ட்டங்கக சநநாகப் 

 கிர்ந்து யந்தர். 31. 3. 2019 அன்று ஆந்தி ன்யர் கூட்டாண்கநயிலிருந்து 

 விகிார். முந்கதன ஆண்டுகளின் இாம் பின்யருநாறு 

 2016  ; ` 10000   2017  ; ` 20000   2018  ; ` 60000 ஆம் ஆண்டிற்கா ஆந்தியின் 

 இாப்ங்கக அயர் விகும் ாள் யகப பின்யரும் நிககளில் கணக்கிடவும். 

 (அ) முந்கதன ஆண்டின் இாத்கத அடிப்கடனாகக் பகாண்டு இாத்கதப்  

        கிர்ந்தளிக்க னயண்டும். 

 (ஆ) கடந்த மூன்று ஆண்டுகளின் சபாசரி இாத்கத அடிப்கடனாகக் பகாண்டு    

        இாத்கதப் கிர்ந்தளிக்க னயண்டும். 

 னநலும் கூட்டாளிகளின் முதல் கணக்கு நாறுடும் முதல் முக க் பகாண்டு 

 னதகயனா குறிப்னட்டுப் திவுககத் தபவும். 

4. பாதா, கவிதா நற்றும் தா ஆகின கூட்டாளிகள் தங்கள் இா ட்டங்கக 

 முகனன 5 : 3 : 3 ன் விகிதத்தில் கிர்ந்து யந்தர்.  2016 நார்ச் 31 அன்று கவிதா 

 நிறுயத்திலிருந்து விகுகிார். அயர் விகும் ாளில் அயருகடன முதல்  கணக்கு 

 ` 4,00,000 யபவு இருப்பிகக்  காட்டினது. 

 (i) அயருகடன பதாகக கானசாக மூம் உடடினாகச் பசலுத்தப்ட்டால் 

 (ii) அயருகடன பதாகக உடடினாகச் பசலுத்தப்டவில்கபனனில் 
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 (iii) ` 1,40,000 உடடினாக கானசாக மூம் பசலுத்தப்ட்டது 

 ன் சூழ்நிககளுக்கா குறிப்னட்டுப் திவுககத் தபவும். 

5. விளொத், கொர்த்தி நற்றும் பிபணவ் என் கூட்டொளிகள் 2:2:1 என் விகிதத்தில் இொம் நற்றும் 

 ட்டங்கலப் கிர்ந்து யந்தர். 2018, ஏப்பல் 1 அன்று பிபணவ் என்யர் கூட்டொண்லநயிலிருந்து 

 விகிொர். அயருலடன விகலின்ளொது கீழ்க்கண்ட ெரிக்கட்டுதல்கள் தெய்னப்ட ளயண்டும். 

 (i) நிம் நற்றும் கட்டடத்தின் நதிப்ல ̀ 18,000 அதிகரிக்க ளயண்டும். 

 (ii) இனந்திபத்தின் நதிப்ல `15,000 குலக்க ளயண்டும்.  

 (iii) தகொடுட ளயண்டினச் தெவுகளுக்கு ̀ 8,000 துக்கு உருயொக்க ளயண்டும்.  

 குறிப்ளட்டுப் திவுகள் தந்து நறுநதிப்பீட்டுக் கணக்கிலத் தனொரிக்கவும் 

6. தாநஸ், அந்னதாணி, நற்றும் சாஸ்டினன் ன்கூட்டாளிகள் இா ட்டங்கக  

 3 : 2 : 1 ன் விகிதத்தில் கிர்ந்து பகாண்டர். அயர்களின் 2018, டிசம்ர் 31 

 ஆம்  ாகன இருப்பு நிகக்குறிப்பு பின்யருநாறு: 

   2017 , டிசம்ர் 31 ஆம் ாகன இருப்புநிகக்குறிப்பு 

பாறுப்புகள் ` ` பசாத்துகள் ` 

முதல் கணக்குகள் 

தாநஸ் 

அந்னதாணி 

சாஸ்டினன் 

 

25,000 

20,000 

5,000 

 

 

 

50,000 

நிம் 

சபக்கிருப்பு 

கடாளிகள் 

பபாக்கம் 

40,000 

10,000 

15,000 

7,000 

பாதுக்காப்பு 

ற் 

கடனீந்னதார் 

 18,000 

 

7,000 

இாட்டக் க/கு (ட்டம்) 3,000 

  75,000  75,000 

 

 01.01.2019 அன்று சாஸ்டினன் இந்து விட்டார் நற்றும் அயரின் இப்பின் னாது 

 பின்யரும் சரிக்கட்டுதல்கள் பசய்னப்ட்ட. 

 சபக்கிருப்பின் நதிப்பு 10 % னதய்நாம் குகக்கப்ட னயண்டும். 

 நித்தின் நதிப்பு ரூ. 5,500 அதிகரிக்கப்ட னயண்டும். 

 கடாளிகள் நதிப்பு ரூ. 1,500 குகக்க னயண்டும். 

 சாஸ்டினனுக்கு பசலுத்த னயண்டின இறுதித் பதாகக பசலுத்தப்டவில்க. 

 கூட்டாளியின் இப்பிற்கு பின் நிறுநத்தின் நறுநதிப்பீட்டுக் கணக்கு, கூட்டாளிகள் 

 முதல் கணக்கு நற்றும் இருப்புநிகக்குறிப்பு தனாரிக்கவும். 

 

7. ரு கூட்டண்லந நிறுயத்தி ல் கண்ணன் , பஹிம் நற்றும் ஜொன் என் கூட்டொளிகள் தங்கள் 

 இொம் நற்றும் ட்டங்கல 5:3:2 என் விகிதத்தில் கிர்ந்து யந்தர் . 2017, டிெம்ர் 31 

 ஆம் ொலன இருப்புநிலக் குறிப்பு பின்யருநொறு: 

தொறுப்புகள் ` ` தெொத்துகள் ` 

முதல் கணக்குகள்: 

கண்ணன்  

பஹிம்  

ஜொன்  

ததொழிொர் ஈட்டு நிதி 

கடனீந்ளதொர் 

 

1,00,000 

80,000 

40,000 

 

 

 

2,20,000 

30,000 

20,000 

 

 

 

 

கட்டடம் 

இனந்திபம் 

கடொளிகள் 

ெபக்கிருப்பு 

யங்கி தபொக்கம் 

இொட்டக் க/கு (ட்டம்) 

 

 

 

 

 

 

90,000 

60,000 

30,000 

20,000 

50,000 

20,000 

 2,70,000 2,70,000 
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  ஜொன் 2018, ஜயரி 1 அன்று பின்யரும் நிந்தலகளுக்குட்ட்டு கூட்டொண்லநயிலிருந்து 

 விகிொர்.  (i) கட்டடத்தின் மீது 10% நதிப்ளற்ம் தெய்னப்ட்டது.  

 (ii) ெபக்கிருப்பு நதிப்பு 5% குலக்க ளயண்டும்.  

 (iii) `1,000 யொபொக்கடன் துக்கு உருயொக்க ளயண்டும்.  

 (iv) திவுொ தொறுப்பு `8,000 எ கண்டறினப்ட்டது.  

 (v) விகும் கூட்டொளிக்குரின ததொலக உடடினொகச் தெலுத்தப்ட்டது. 

 நறுநதிப்பீட்டுக் கணக்கு, கூட்டொளிகள் முதல் கணக்கு நற்றும் விகலுக்குப் பின் நிறுயத்தின் 

 இருப்புநிலக் குறிப்பு தனொரிக்கவும்.  

 

8. பங்கன்,பாஜா நற்றும் பவி ன் கூட்டாளிகளின் இாப்கிர்வு விகிதம் 3 : 2. 2019 

 டிசம்ர் 31 ம் ாகன அயர்களின் இருப்புநிகக்குறிப்பு பின்யருநாறு : 

 

பாறுப்புகள் ` ` பசாத்துக்கள் ` ` 

பாதுக்காப்பு 

கடனீந்னதார் 

 

முதல் க/கு :- 

 பங்கன் 

 பாஜா 

 பவி 

  

 

 

 

 

60,000 

60,000 

40,000 

 

16,000 

16,000 

 

 

 

 

1,60,000 

 

இனந்திபம் 

சபக்கிருப்பு 

பபாக்கம் 

யங்கி 

ற்ல் கடாளிகள் 

 

 

 

 

 

 

 

90,000 

44,000 

8,000 

20,000 

30,000 

 

 

  1,92,000   1,92,000 

 31.12.2017 அன்று பவி இந்து விட்டார். பவியின் இப்பின் னாது பின்யரும் 

 சரிகட்டுதல்கள் பசய்னப்ட்ட. 

 1. பாறி இனந்திபம் நதிப்பு ` 1,08,000 ஆக நதிப்பிடப்ட்டது 

 2. சபக்கிருப்பு நதிப்பில் ` 2,000 குகக்கப்ட னயண்டும் 

 3. நிறுயத்தின் ற்பனர் ` 48,000  நதிப்பிடப்ட்டது. 

 4. கடந்த நிதினாண்டின் இறுதியில் இருந்து கூட்டாளி இந்த ாள் யகப உள் 

  இாத்தின் ங்கு கூட்டாளியின் இப்பிற்கு முன் உள் மூன்று முழு  

  ஆண்டுகளின் சபாசரி இா அடிப்கடயிாது.  

  2018, 2016 நற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளுக்கா இாம் முகனன ` 1,32,000 , 

  ` 1,20,000 நற்றும் ` 1,32,000 ஆகும். 

 பவி இப்பிற்குப் பின் உடடினாக தனாரிக்கப்ட னயண்டின னனபட்டுக் கணக்குகள் 

 நற்றும் இருப்புநிகக் குறிப்பிகத் தனாரிக்கவும். 

7.  நிறுநக் கணக்குகள் 

2, 3 & 5 நதிப்பண்கள் 

1. நலனன் நிறுநம் ` 100 நதிப்புள் 10000 ளர்லநப் ங்குகல தயளியீட தெய்தது. 

 விண்ணப்த்தின் ளொது ` 50 ; துக்கீட்டின் ளொது ` 20 ; முதல் அலமப்பின் ளொது ` 20 ; 

 நற்றும் இறுதி அலமப்பின் ளொது ` 10 தெலுத்த ளயண்டும். அலத்து ங்குகளும் ப்ப்ட்டு 

 ததொலக தப்ட்டது. குறிப்ளட்டுப் திவுகள் தருக. 
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2. பிபொ நிறுநம்  10 நதிப்புள் 10000 ளர்லநப் ங்குகல விண்ணப்த்தின் ளொது ` 5 , 

 துக்கீட்டின் ளொது ` 3 முதல் நற்றும் இறுதி அலமப்பின் ளொது ` 2 தெலுத்தும் யலகயில் 

 தயளியிடப்ட்டது. 9000 ங்குகல யொங்க தொதுநக்கள் விண்ணப்பித்தர். இனக்குர்கள் 

 9000 ங்ககலயும் துக்கீடு தெய்து அதற்கொ ததொலகலனயும் தற்றும் தகொண்டர். 

 ளதலயனொ குறிப்ளட்டுப் திவிலத் தருக.  

3.  ெம்த் நிறுநம் 25,000 ங்குகல, ங்கு ன்று ` 10 எ தொதுநக்களுக்கு தயளியிட்டது. 

 விண்ணப்த்தின் ளொது ` 3, துக்கீட்டின் ளொது ` 4, முதல் நற்றும் இறுதி அலமப்பின் 

 ளொது ` 3 தெலுத்தப்டளயண்டும். தொதுநக்கொல் 24,000 ங்குகள் ப்ப்ட்ட. 

 இனக்குர்கள் அலத்து ங்குகலயும் துக்கீடு தெய்தர். அதற்கொக ததொலக முழுயதும் 

 முலனொகப் தப்ட்ட. ளதலயனொ குறிப்ளட்டுப் திவுகலத்தபவும். 

4. மும்தொஜ் நிறுநம் ` 100 நதிப்புள் 10000 ங்குகல முகநதிப்பில் தொதுநக்களுக்கு 

 தயளியிட்டது. ங்குகள் மீதொ ணம் தெலுத்த ளயண்டின வியபங்கள் பின்யருநொறு 

  விண்ணப்த்தின் ளொது ங்தகொன்றிற்கு   ` 50 

  துக்கீட்டின் ளொது ங்தகொன்றிற்கு    ` 30 

  முதல் நற்றும் இறுதி அலமப்பின் ளொது ங்தகொன்றிற்கு ` 20 

 12000 ங்குகளுக்கு விண்ணப்த் ததொலக தப்ட்டது. கூடுதல் விண்ணப்த் ததொலக 

 உடடினொக திருப்பிச் தெலுத்தப்ட்டது. ளநற்கண்டயற்ல திவு தெய்ன குறிப்ளட்டுப் 

 திவுகலத் தருக. 

5. பவி நிறுநத்தொல் ` 100 முகநதிப்புலடன ளர்லநப்ங்குகளில் மீொ என்யர் லயத்திருந்து ` 100 

 ளர்லநப் ங்குகளுக்கு இறுதி அலமப்புத் ததொலகனொ ` 30 தெலுத்தொத கொபணத்தொல் அலய 

 றுப்பிமப்பு தெய்னப்ட்ட. அப்ங்குகள் ` 60 வீதம் பநொவுக்க நறுதயளியீடு தெய்னப்ட்ட. 

 றுப்பிமப்பு நற்றும் நறுதயளியீட்டிற்கொ குறிப்ளட்டுப் திவுகலத் தபவும். 

6. நணி நிறுநத்தொல் ` 10 முகநதிப்புலடன ளர்லநப்ங்குகளில் மீொ என்யர் லயத்திருந்து        

 ` 100  ளர்லநப் ங்குகளுக்கு இறுதி அலமப்புத் ததொலகனொ ` 4 தெலுத்தொத கொபணத்தொல் 

 அலய  றுப்பிமப்பு தெய்னப்ட்ட. அயற்றில்  50 ங்குகள் ` 9 வீதம் ரகிொவுக்கு நறுதயளியீடு 

 தெய்னப்ட்ட. றுப்பிமப்பு நற்றும் நறுதயளியீட்டிற்கொ குறிப்ளட்டுப் திவுகலத் தபவும். 

7.  ற்றில ஜவுளி யலபனறு நிறுநம் ` 10 நதிப்பிொ ` 7 அலமக்கப்ட்ட 100 ங்குகல 

 றுப்பிமப்பு தெய்தது. இதில் தெல்விக்கு ங்கு ன்றுக்கு ` 6 விண்ணப்ம் நற்றும் 

 துக்கீட்டிற்கொ ததொலகயிலச் தெலுத்தி இருந்தொர். அப்ங்குகள் ங்கு ன்றிற்கு ` 7 

 தற்றுக் தகொண்டு தெௌந்தர்னொஎன்யருக்கு நறுதயளியீடு தெய்னப்ட்டது. றுப்பிமப்பு நற்றும் 

 நறுதயளியீட்டிற்கொ குறிப்ளட்டுப் திவுகலத் தபவும்.  

 

8. தம் நிறுநம் 1000 ` 100 நதிப்புள் ளர்லநப் ங்குகல ` 20 முலநத்தில் 1400 ங்குகள் 

 விண்ணப்பித்தயர்களுக்கு விகித அவு அடிப்லடயில் துக்கீடு தெய்தது. மிகுதினொகப் தப்ட்ட 

 விண்ணப்த் ததொலக துக்கீட்டுத் ததொலகயில் ெரிக்கட்டப்டும். ங்தகொன்றுக்கு 

 விண்ணப்த்தின் ளொது ` 20 துக்கீட்டின் ளொது ` 50 ( முலநம் உட்ட) முதல் அலமப்பின் 

 ளொது ` 30 நற்றும் இறுதி அலமப்பின் ளொது ` 20 தெலுத்தப்ட ளயண்டும். விநல் என் 

 ங்குதொபர்  தன்னுலடன 30 ங்குகளுக்கொ முதல் நற்றும் இறுதி அலமப்புகல தெலுத்தத் 

 தயறிொர். அலத்துப் ங்குகளும் றுப்பிமப்பு தெய்னப்ட்ட. அயற்றில் 20 ங்குகள் 
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 ங்தகொன்றுக்கு ` 90  வீதம் நறுதயளியீடு தெய்னப்ட்ட. ளதலயனொ குறிப்ளட்டுப்    

 திவுகலத் தருக. 

8.  நிதிநிமல அறிக்மக குப்ாய்வு 

2, 3 & 5 நதிப்பண்கள் 
1. முருகன் நிறுநத்தின் தகயல்களிலிருந்து எப்பீட்டு யருநாஅறிக்கககனத் தனாரிக்க 

 

 

 

2. சாமுனயல் நிறுநத்தின் பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து, எப்பீட்டு யருநா

 அறிக்கககனத் தனார் பசய்னவும். 

வியபம் 2015 – 16 

` 

2016 -17 

` 

விற்க மூம் பற் யருயாய் 

இதப யருநாம் 

யருநா யரி % ( யரிக்கு முன்ர் உள் இாத்தில்) 

4,00,000 

2,00,000 

    20 

5,00,000 

1,80,000 

     50 

3. நரினொ நற்றும் கொ நிறுநத்தின்பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து 2019, நொர்ச்31 ஆம் ொளொடு 

 முடியலடயும் ஆண்டுக்குரின தொது அவு யருநொ அறிக்லகலனத் தனொர் தெய்னவும். 

 

வியபம் 

நரினொ நிறுநம் கொ நிறுநம் 

` ` 

விற்ல மூம் தற் யருயொய் 

இதப யருநொம் 

தெவுகள் 

1,00,000 

10,000 

70,000 

 

2,00,000 

30,000 

1,20,000 

 

4. பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து கொ நிறுநத்தின் ளொக்கு ெதவீதங்கலக் கணக்கிடுக 

வியபம் `(ஆயிபத்தில்) 

2015 – 16 

` 

2016 -17 

` 

2017-18 

` 

விற்ல மூம் தற் யருயொய் 

இதப யருநொம் 

தெவுகள் 

400 

100 

200 

 

500 

150 

290 

600 

200 

350 

 

5. கொ நிறுநத்தின் பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து ப்பீட்டு நிதிநில அறிக்லகலனத் தனொரிக்கவும் 

வியபம் 2017, நொர்ச் 31 

` 
2018 ,நொர்ச் 31 

` 

வியபம் 2015 – 16 
` 

2016 -17 
` 

விற்க மூம் பற் யருயாய் 
இதப யருநாம் 
பசவுகள் 

2,00,000 
50,000 

1,50,000 

2,50,000 
40,000 

1,20,000 
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I. ங்கு மூதம் நற்றும் தொறுப்புகள் 

1. ங்குதொபர் நிதி 

   (அ) ங்குமுதல் 

   (ஆ) கொப்பும் மிகுதியும் 

2. நீண்டகொப் தொறுப்புகள் 

    நீண்ட கொக் கடன்கள் 

3. டப்புப் தொறுப்புகள் 

     கணக்குகள் மூம் தெலுத்த ளயண்டினலயகள் 

தநொத்தம் 

II. தெொத்துக்கள் 

1. நீண்டகொச் தெொத்துக்கள் 

   (அ) நிலச் தெொத்துக்கள் 

   (ஆ) நீண்டகொ முதலீடுகள் 

2. டப்புச் தெொத்துக்கள் 

      ெபக்கிருப்பு 

      தபொக்கம் நற்றும் தபொக்கத்திற்குச் 

ெநொநொலயகள் 

 

தநொத்தம் 

 

 

3,00,000 

50,000 

 

50,000 

 

20,000 

 

 

3,60,000 

50,000 

 

40,000 

 

12,000 

4,20,000 4,62,000 

 

2,50,000 

50,000 

 

80,000 

40,000 

 

 

2,90,000 

40,000 

 

1,00,000 

32,000 

 

4,20,000 4,62,000 

 

 

6. பொணி நிறுநத்தின்பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து தொது அவு நிதிநில அறிக்லகயிலத் தனொர் 

 தெய்னவும். 

வியபம் 2016, நொர்ச் 31 2017, நொர்ச் 31 

 `  ` 

I. ங்கு மூதம் நற்றும் தொறுப்புகள் 

    ங்குதொபர் நிதி 

    நீண்ட கொப் தொறுப்புகள் 

    டப்புப் தொறுப்புகள் 

    தநொத்தம் 

II. தெொத்துக்கள் 

    நீண்ட கொச் தெொத்துக்கள் 

    டப்புச் தெொத்துக்கள் 

    தநொத்தம் 

        

     5,40,000 

2,70,000 

90,000 

        

     6,00,000 

2,50,000 

1,50,000 

9,00,000 10,00,000 

 

7,20,000 

1,80,000 

 

8,00,000 

2,00,000 

9,00,000 10,00,000 

 

7.  பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து, ொபு நிறுநத்தின், ளொக்கு விகிதங்கலக் கணக்கிடுக. 

   

 

வியபம் 

` ஆயிபங்களில் 

முதொம் 

ஆண்டு 

இபண்டொம் 

ஆண்டு 

மூன்ொம் 

ஆண்டு 

 

` 

 

` 

 

` 
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I. ங்கு மூதம் நற்றும் தொறுப்புகள் 

1. ங்குதொபர் நிதி 

   (அ) ங்குமுதல் 

   (ஆ) கொப்பும் மிகுதியும் 

2. நீண்டகொப் தொறுப்புகள் 

    நீண்ட கொக் கடன்கள் 

3. டப்புப் தொறுப்புகள் 

     கணக்குகள் மூம் தெலுத்த ளயண்டினலய 

                                         தநொத்தம் 

 

II. தெொத்துக்கள் 

1. நீண்டகொச் தெொத்துக்கள் 

   (அ) நிலச் தெொத்துக்கள் 

   (ஆ) நீண்டகொ முதலீடுகள் 

2. டப்புச் தெொத்துக்கள் 

      ெபக்கிருப்பு 

      தபொக்கம் நற்றும் தபொக்கத்திற்குச் ெநநொலய 

                             தநொத்தம் 

 

 

100 

30 

 

70 

 

20 

 

 

127 

30 

 

77 

 

30 

 

 

106 

45 

 

84 

 

40 

220 264 275 

 

 

100 

40 

 

60 

 

20 

 

 

118 

50 

 

66 

 

30 

 

 

103 

60 

 

72 

 

40 

220 264 275 

 

9.  விகிதப் குப்ாய்வு 

2, 3 & 5 நதிப்பண்கள் 

 

01. கீழ்க்கண்ட தகயல்களிலிருந்து டப்பு விகிதத்கதக் கணக்கிடவும் : 

 

வியபம் ` வியபம் ` 

குறுகின கா முதலீடுகள் 

சபக்கிருப்பு 

யணிகத்தின் கடாளிகள் 

பறுதற்குரின நாற்றுச்சீட்டுகள் 

பபாக்கம் நற்றும் பபாக்கத்திற்குச் 

சநநாகயகள் 

4,000 

20,000 

12,000 

8,000 

 

1,000 

நிகச் பசாத்துக்கள் 

யணிகத்தின் கடனீந்னதார் 

பசலுத்துதற்குரின 

நாற்றுச்சீட்டு 

பகாடுட னயண்டின 

பசவுகள் 

நீண்டகா பாறுப்புகள் 

50,000 

8,000 

5,000 

2,000 

30,000 

    

02. கீழ்க்கண்ட தகயல்களிலிருந்து விகபவு விகிதத்கதக் கணக்கிடவும். பநாத்த டப்புச் 

 பாறுப்புகள் ` 2,40,000 ; பநாத்த டப்புச் பசாத்துக்கள் ` 4,50,000; சபக்கிருப்பு  

 ` 70,000; முன்கூட்டிச் பசலுத்தின பசவுகள் ` 20,000. 

 

03. பிபா நிறுநத்தின் பின்யரும் 31.03.2017 ஆம் ாகன இருப்புநிகக்குறிப்பிலிருந்து 

 கீழ்க்காணும்  விகிதங்ககக் கணக்கிடவும். 

 i) பு அக பாறுப்புகள் விகிதம்   ii) உரிகநனார் விகிதம்  

 iii) முதல் உந்துதின் விகிதம் 
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னஜம்ஸ் நிறுநத்தின் 31.03.2019 ஆம் ாகன இருப்புநிகக்குறிப்பு 

வியபம் பதாகக 

` 

I ங்கு மூதம் நற்றும் பாறுப்புகள் 

I. ங்குதாபர் நிதி 

  (அ) ங்கு முதல்  

        னர்கநப் ங்கு முதல் 

       8% முன்னுரிகநப் ங்கு முதல் 

  (ஆ) காப்புகள் நற்றும் மிகுதி 

2.நீண்டகாப் பாறுப்புகள் 

       நீண்டகாக் கடன்கள் (6 % கடனீட்டுப் த்திபங்கள்) 

3.டப்புப் பாறுப்புகள் 

   (அ) யங்கியிலிருந்து பற் குறுகின காக் கடன்கள்  

  (ஆ) கணக்குகள் மூம் பசலுத்த னயண்டினகயகள் 

 

 

 

5,00,000 

4,00,000 

3,00,000 

 

6,00,000 

 

4,00,000 

2,00,000 

பநாத்தம் 24,00,000 

II பசாத்துக்கள் 

1. நீண்ட காச் பசாத்துக்கள் 

      நிகச் பசாத்துக்கள் 

2. டப்புச் பசாத்துக்கள் 

  (அ) சபக்கிருப்பு,, 

  (ஆ) கணக்குகள் மூம் ப னயண்டினகயகள் 

  (இ) பபாக்கம் நற்ம் பபாக்கத்திற்க சநநாகயகள் 

  (ஈ) இதப டப்புச் பசாத்துக்கள் 

       முன்கூட்டிச் பசலுத்தின பசவுகள் 

 

 

16,00,000 

 

2,40,000 

5,30,000 

20,000 

 

10,000 

பநாத்தம் 24,00,000 

04.  பின்யரும் நிககளில் இனக்க இா விகிதம் கணக்கிடவும். 

 நிக 1   ;  விற்கயிலிருந்து பற் யருயாய் ` 4,00,000 , இனக்க இாம் ` 1,00,000 

 நிக 2 ;  விற்கயிலிருந்து பற் யருயாய் ` 10,00,000 , இனக்க அடக்கவிக   
   ` 7,00,000. 

நிக 3 ;  விற்கயிலிருந்து பற் யருயாய் ` 5,00,000, பநாத்த இாம்   
        விற்கயிலிருந்து பற் யருயாயில் 25%, இனக்கச் பசவுகள் ` 50,000 

05. பாஜா நிறுநத்தின் 2011 நார்ச் 31 ஆம் ாகன இருப்புநிகக்குறிப்பு (யருவின) 

 பின்யருநாறு 

வியபம் ` 

I. ங்கு மூதம் நற்றும் பாறுப்புகள் 

1. ங்குதாபர் நிதி 

  (அ) ங்குமுதல் 

  (ஆ) காப்புகள் நற்றும் மிகுதி 

2. நீண்ட கா பாறுப்புகள் 

        நீண்ட கா கடன்கள் 

3. டப்புப் பாறுப்புகள் 

    (அ) கணக்குகள் மூம் பசலுத்த னயண்டினகயகள் 

    (ஆ) இதப டப்புப் பாறுப்புகள் 

 

 

1,00,000 

25,000 

 

75,000 

 

65,000 

2,500 
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06. அருணா நிறுநத்தின் பின்யரும் தகயல்களிலிருந்து (i) சபக்கிருப்பு சுமற்சி விகிதம் (ii) 

 கணக்குகள்  மூம் ப னயண்டினகயகளின் சுமற்சி விகிதம் (ii) கணக்குகள் மூம் 

 பசலுத்த னயண்டினகயகளின் சுமற்சி விகிதம் நற்றும் (iv) நிகச்பசாத்துகள் 

 சுமற்சி விகிகம் கணக்கிடவும். 

வியபம் 2018, நார்ச் 31 

` 

2019, நார்ச் 31 

` 

சபக்கிருப்பு 

கணக்குகள் மூம் ப 

னயண்டினகயகள் 

கணக்குகள் மூம் பசலுத்த 

னயண்டினகயகள் 

நிகச்பசாத்துகள் 

 3,60,000 

7,40,000 

1,90,000 

6,00,000 

4,40,000 

6,60,000 

2,30,000 

8,00,000 

 கூடுதல் தகயல்கள்- 

 (i) அவ்யாண்டில் விற்கயிலிருந்து பற் யருயாய் ` 35,00,000 

 (ii) அவ்யாண்டில் பகாள்முதல் ` 21,00,000 

 (iii) விற்கயிலிருந்து பற் யருயாய்க்கா அடக்கவிக ` 16,00,000.                              
  விற்க நற்றும் பகாள்முதக கடன் விற்க நற்றும் கடன் பகாள்முதல் 
  க்  பகாள்வும். 

07.  படரிக்ஸ்டன் நிறுநத்தின் பின்யரும் இா ட்ட அறிக்ககயிலிருந்து  

  (i) பநாத்த இா விகிதம் (ii) நிகப இா விகிதம்   கணக்கிடவும் 

படரிக்ஸ்டன் நிறுநத்தின் இா ட்ட அறிக்கக 

வியபம் ` 

I. விற்கயிலிருந்து பற் யருயாய் 

II. இதப யருநாம் : 

         முதலீடுகளிலிருந்து பற் யருயாய் 

24,00,000 

 

70,000 

III பநாத்த யருயாய் (I +II) 24,70,000 

IV. பசவுகள் : 

        பகாள்முதல் பசய்த சபக்குகள் 

        சபக்கிருப்பு நாற்ம் 

        ணினார் ன்களுக்கா பசவுகள் 

       இதப பசவுகள் 

       யரி எதுக்கு 

 

18,80,000 

(-)80,000 

2,90,000 

1,10,000 

30,000 

      பநாத்த பசவுகள் 22,30,000 

V. அவ்யாண்டின் இாம் 2,40,000 

PREPARED BY 
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9488270034 

    (இ) குறுகின கா எதுக்குகள் 10,000 

பநாத்தம் 2,77,500 


