
           
             பனிெர�டா
 வ�� -  கண��பதிவிய� 
       பாட
 –  2. ��ைம ெபறா பதி களி"#$ கண��க% ( ஒ(ைற பதி  ) 

    ேநர
 : 45 நிமிட
                                                            மதிெப� : 50 

   ேகா01ட இட3கைள நிர�க :                                      16  x 1 = 16    

1. ஒ(ைற பதி  �ைறயி� ஆ%சா: ம(;
 ------------- கண��க% ம1<ேம 
பராம=�கப<கிற$. 

2. ச=க1டப1ட இ;தி�த� ெதாட�க �தைலவிட அதிகமாக இ"பி@ அ$ -------- இனமா�
. 
3. ��ைம ெபறா இர1ைடபதி  �ைறயி� ெசாA$ ம(;
 -------------கண��க% 

பதியப<வதி�ைல. 
4. ஒ" நி;வனAதி@ ெமாAத வி(பைன `.72,50072,50072,50072,500. கட@ வி(பைன `. 29,37529,37529,37529,375. எனி� ெரா�க 

வி(பைன ------------------------------. 
5. ��ைமெபறாத இர1ைட பதி  �ைற எ@ப$ ----------------- �ைறயா�
. 
6. ஒ(ைறபதி  �ைறயி� உ%ள பதி கைள� ெகா�< வியாபார� கண�� ம(;
 இலாப 

ந1ட� கண�� தயா=�கப<வ$ ------------------------ �ைற எனப<வ$. 

7. 01-04-2010 � கடனD#ேதா: `. 1,34,1501,34,1501,34,1501,34,150; 31313131----03030303----2011201120112011 � கடனD#ேதா: ெதாைக  `. 1,53,,2001,53,,2001,53,,2001,53,,200. 

அEவா�0� கடனD#ேதா:�� ெசFAதப1ட ெதாைக `.2,01,3502,01,3502,01,3502,01,350. எனி�, அEவா�0� 
கட@ ெகா%�த� ------------------- ஆ�
.  

8. கட@ ெகா%�தைல அறிய உத 
 கண�� ------------------------. 
9. சி; வியாபா=க% -------------------- பதிேவ<கைள பய@ப<A$கி@றன:. 
10. ஒ" ெதாழி� நி;வனAதி@ �த� `. 1,45,2501,45,2501,45,2501,45,250.... அதIைடய ெபா;�க% `. 23,250. எனி� 

ெதாழிலி@ ெசாA$க% ------------------------    ஆ�
.  

11. இ;தி �தைல அறிவத(� ஆ�< -------------------- நிைல அறி�ைக தயா=�கபட ேவ�<
.  

12. 2014 ஏர� 1 அ@; கடனாளிக% `.39,600 ; 2015 மா:K 31 அ@; கடனாளிக% `.49,900. 
அEவா�0@ கடாளிகளிடமி"#$ ெப(ற ெரா�க
 `.69,500. எனி� கட@ வி(பைன ------------
------- ஆ�
. 

13. ஒ" நி;வனAதி@ இ;தி �த� `.20,000. எ<� `.5,000, M<த� �த� `.7,000, 
இலாப
 `.3,000. எனி� ெதாட�க �த� ---------------------. 

14. ஒ" ெதாழி� நி;வனAதி@ ெசாA$க% `.2,25,000 ; �த� `.75,000. எனி� 
அ#நி;வனAதி@ ெபா;�க% -------------------- ஆ�
.  

15. ------------------ எ@ற ெசா� நடவ0�ைககளி@ இ" த@ைமகN
 பதியபடவி�ைல எ@பைத 
உண:A$கிற$. 

16. -------------------- எ@ப$ ஒ" ஒ�3க(ற, ��ைமய(ற, தவறான, அறிவிய� த@ைமய(ற 
கண�ேக<க% பராம=� �ைற ஆ�
. 

II.  அைனA$ வினா�கN��
 விைடயளி :                        2 x 5 = 10 
17. வி<ப1ட தகவைல� கா�க. 

   இ;தி�த�         `. 34,200 
    M<த� �த�      `.   7,500 
    எ<�                `.   8,300 
   ெதாட�க �த�     `. 23,100 
     இலாப
                 ?   
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18. கீT� காU
 விவர3கைள� ெகா�< கட@ ெகா%�தைல� கா�க. 
     ப(பல கடனD#ேதா: ( ெதாட�க )               `.74,000 
        ப(பல கடனD#ேதா:  ( இ;தி )                 `. 83,000  

         ப(பல கடனD#ேதா:�� அளிAத ெரா�க
  `.34,700 
             ெகா%�த� தி"ப
                          `. 7,000 
             ெப(ற த%Nப0                                `. 8,300 
 

III. அைனA$ வினா�கN��
 விைடயளி                       2 x 12 = 24 
19. தி". ேகாபா� அவ:க% தன$ ஏ<கைள ��ைமெபறா இர1ைடபதி  �ைறயி� 

பராம=A$ வ"கிறா:. அவ: `. 1,10,000.  �தFட@ 01-04-2011 அ@; ெதாழி� 
ெதாட3கினா:. ம(;
 31-03-2012 அ@; அவர$ நிைல கீT�க�டவா; இ"#த$.  

 `. 
வ3கி இ"� 20,000 
சர�கி"� 30,000 
ப(பல கடனாளிக% 70,000 
இய#திர
 50,000 
ைகயி"� ெரா�க
 10,000 
ெப;த(�=ய மா(;K ச1ீ<க% 30,000 
ப(பல கடனD#ேதா:  40,000 
ெசFAத(�=ய மா(;K ச1ீ<க%  20,000 
ெகா<பட ேவ�0ய ெசல க% 5,000 

 
அ#நிதியா�0� அவ: அளிAத M<த� �த� `.35,000  மாத
 `.2,000 வ Dத
 தன$ 
ெசா#த உபேயாகAதி(� தி"
ப எ<A$� ெகா�டா:. 
2011 – 2012 ஆ
 ஆ�0(கான அவ"ைடய இலாப ந1டAைத� க�டறிக. 
 

20. தி". பா� தன$ ஏ<கைள ஒ(ைறபதி  �ைறயி� பராம=A$ வ"கிறா:. 01-04-2008 
அ@;
 31-03-2009 அ@;
 அவர$ நிைல கீTக�டவா; இ"#த$. 

 01-04-2008 
`. 

31-03-2009 
`. 

ெரா�க
  500 6,000 
வ3கியி"�  10,000 15,000 
சர�கி"� 7,000 10,000 
ப(பல கடனாளிக% 30,000 40,000 
அைறகல@ 6,000 6,000 
ப(பல கடனD#ேதா: 6,000 12,000 

  
  நிதியா�0@ இைடயி� `.8,000  M<த� �தலாக இ1டா:. அவ: `.14,000  தன$ 
ெசா#த பய@பா10(காக எ<A$� ெகா�டா:. 2009 மா:K 31 ஆ
 நாேளா< 
�0வைடW
 ஆ�0(�=ய இலாப
 க�டறிக.  
 

        B. பாலாஜி,   �$கைல ஆசி=ய: - வணிகவிய�,   அரசின: ேம�நிைல ப%ளி, 
     பர#Y:,   காZசி�ர
 மாவ1ட
 – 631 552.   ைகேபசி எ�:  9629647613. 
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