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                          ப�னிெர�டா� வ !" 

                கண% !பதிவிய* ---- ஒ- மதி!ெப� வினா- விைட 

1. நிகர இலாப�, இலாப ந5ட% கண%கிலி-67 8த* கண%கி9  மா9ற!ப;கிற7. 

2. 8த* மீ7 வ5> இலாப ந5ட% கண%கி* ப9? ைவ%க!ப;�.  

3. எ;!" மீ7 வ5> 8த* கண%கி* ப9? ைவ%க!ப;�. 

4. ெகா;பட ேவ�>ய ெசலEகF இ-!" நிைல  றி!பி� ெபா?!"கF ப%கGதி* ேதா�?�. 

5. 8� I5> ெசJGதிய ெசலEகF இ-!" நிைல  றி!பி� ெசாG7கF ப%கGதி* ேதா�?�.  

6. 8� I5> ெப9ற  வ-மான� இ-!" நிைல  றி!பி� ெபா?!"கF ப%கGதி* ேதா�?�. 

7. அட%கவிைல அ*ல7 ச6ைத விைல,இதி* எ7  ைறேவா, அ6த விைலயி* இ?தி சர%கி-!" 

மதி!பிட!ப;�. 

8. இ-!"நிைல%  றி!பி* ேதOமான�  றி!பி5ட நிைலP ெசாGதிலி-67 கழிG7 கா5;த* 

ேவ�;�. 

9. இ-!"நிைல%  றி!பி* வாரா ஐய%கட� ஒ7%  ப9பல கடனாளிகளிடமி-67 கழிG7 

கா5;த* ேவ�;�. 

10. உF தி-!ப� கழி%க!ப;வ7------வி9பைனயிலி-67. 
11. ெகா;படேவ�>ய வாடைக ஒ---------- ெபா?!". 
12. இ?திPசர%கி-!" ேதா�?வ7-----------வியாபார% கண%  ம9?� இ-!" நிைல%  றி!". 

13. ெதாட%கPசர%கி-!" ேதா�?வ7------வியாபார% கண%கி*. 

14. 8த* மீ7 வ5> I5ட!ப;வ7-----------8தJட�. 
15. எ;!" மீ7 வ5> கழி%க!ப;வ7--------8தலிலி-67. 

16. இ?தி கண% கF தயாW ெசOய!ப;ைகயி* ,சX%க5;தலி* தர!ப;� அைனG7 இனYகZ� 

இ- இடYகளி* ேதா�?�. 

17. I>[Fள வ5> / வ-மான�  ெசாG7  ஆ �. 

18. ெமாGத இலாப� மா9ற!ப;� கண% -------இலாப ந5ட கண% . 
19. இலாப ந5ட கண%  ெவளி!ப;G7வ7---------நிகர இலாப� அ*ல7 நிகர ந5ட�. 

20. இர5ைட! பதிE 8ைற பி�ப9ற!படாம* பராமX%க!ப;� ஏ;கF 8_ைமெபறா 

பதிேவ;கF என!ப;�.  

21. நிைல அறி%ைக8ைற நிகர மதி!" 8ைற எனE� அைழ%க!ப;கி�ற7. 

22. இ?தி 8தைல அறிவத9 , ஆ�; இ?தியி* நிைல அறி%ைக தயாX%க!பட ேவ�;�. 

23. ஆ�; ெதாட%கGதி* நிைல அறி%ைக தயாX!பத� `ல� ெதாட%க 8தைல அறியலா�. 

24. ஒ- நிைல அறி%ைக இ-!" நிைல  றி!" ேபா�? ேதா9ற� அளி% �. 

25. ஒ9ைற!பதிE 8ைறயி*, ஆFசாW ம9?� ெரா%க கண% கF ம5;ேம பராமX%க!ப;�. 

26. ெபா?!"கைள விட I;தலாக உFள ெசாG7கF  8த*  ஆ �. 

27. ஒ9ைற!பதிE 8ைற எ�ப7 ஒ- ஒ_Yக9ற, தவறான, அறிவிய* த�ைமய9ற 

கண%ேக;கF பராமX!" 8ைறயா �. 

28. 8_ைம ெபறாத பதிேவ;கைள! பய�ப;G7� நி?வன� -----------சி? வியாபாXகF. 

29. கட� வி9பைனைய அறிய உதE� கண%  -----------ெமாGத% கடனாளி கண% . 

30. கட� ெகாF8தைல அறிய உதE� கண%  -----------ெமாGத% கடனa6ேதாW கண% . 

31. வியாபாரGதி� 8தலிைன அறிய தயாX%க!ப;வ7 ----------- நிைல அறி%ைக. 
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32. நa�ட காலGதி9  பயனளி%க% I>ய ெசாG7%கF நிைலP ெசாG7%கF என!ப;�. 

33. ஒ- ெசாGதி� பயனளி!"% கால� 8>6த பிற ,அைத வி9றா* கிைட%க% I>ய ெதாைக 

இ?தி மதி!" / எறி மதி!" என!ப;�. 

34. ெசாGதி� ெமாGத அட%கவிைல மீ7 ேதOமான� கண%கி;� 8ைற ேநW%ேகா5; 8ைற 

என அைழ%க!ப;�. 
35. ஒfெவா- ஆ�;�, ெசாGதி� ஏ5;மதி!பி� மீ7 ேதOமான� கண%கி;� 8ைற      

 ைற6த ெச* மதி!" 8ைற என அைழ%க!ப;�. 

36.  GதைககF மீ7 ேதOமான� கண%கிட ஆ�; ெதாைக 8ைற பய�ப;Gத!ப;கிற7. 

37. வி;க-விகF ேபா�ற ெசாG7கF ேதOமான� நa%க  ம?மதி!பீ5; 8ைற 

பய�ப;Gத!ப;கி�ற7. [ வி;ம(மா) ]  

38. கா!பீ5; 8ைனம 8ைறயி* ஆ�;ேதா?� ேதOமான�  8ைனம�  ஆகP 

ெசJGத!ப;கி�ற7. 

39. ேதOமான� ஏ9ப;வ7 ----------- ெசாG7 ேதOவைடவதா*. 

40.  ைற6த ெச* மதி!" 8ைறயி* ேதOமான� ----------ஆ�;ேதா?�  ைற[�. 

41. ெவ?ைமயாத* எ�ற ெசா* ெதாடW"ைடய7 --------- இய9ைக கனிம வளYகF. 

42. வி9பைன விைல ெசாGதி� ஏ5; மதி!ைப விட,அதிகமாக இ-6தா* அ7 இலாப இன� ஆ �. 

43. வி9பைன விைல ெசாGதி� ஏ5; மதி!ைப விட, ைறவாக இ-6தா* அ7 ந5ட இன� ஆ �. 

44. நிைலP ெசாG7 வி9பதா* ஏ9ப;� இலாப� ப9? ெசOய!ப;� கண% --------நிைலP ெசாG7 

கண% . 
45. விகிதYகF  நிதியிய*  8�கணி!"%  உதEகிற7. 

46. நட!" ெசாG7கF எளிதாக ெரா%கமா%க% I>யைவ. 

47. வYகி ேம*வைர!ப9?  நட!"  ெபா?!"%  ஒ- உதாரண�. 

48. நaWைம விகிதYகF நி?வனGதி�   ?கிய  நaWைமG த�ைமைய அளவிட 8>கிற7. 

49. 7*லிய நaWைம விகித�  எ�ப7 நaWைம விகிதGதிலி-67 மா9றியைம%க!ப5டதா �. 

50. நaWைம!ெபா?!"கF = நட!" ெபா?!"கF ----வYகி ேம*வைர!ப9?. 

51. சர%கி-!" வி9பைன விகித� ெமாGத சர%கி-!" வி9பைன விகித� எ�?� 

அைழ%க!ப;�. 

52. நaWைம விகிதGைத  விைரE விகித� / அமிலP ேசாதைன விகித� எனE� 

அைழ%க!ப;�. 

53. அைனG7 வைக[ைடைம விகிதYகZ� விகிதாPசார� ஆக% ெகா;%க!ப;�. ( வ – வி ) 

54. அைனG7 ெசய*பா5; விகிதYகZ� மடY  ஆக% ெகா;%க!ப;�. ( ெச – ம ) 

55. அைனG7 இலாப விகிதYகZ� சதவ aத� ஆக% ெகா;%க!ப;�. ( இ – ச ) 

56. "லனா � ெசாG7கF = நில� + க5டட� + அைறகல�. 
57. இய%க விகித� = 100 – இய%க இலாப விகித�. 
58. ெமாGத இலாப விகிGதி* உFள உறE 8ைற -------- ெமாGத இலாப� ம9?� ெமாGத வி9பைன. 

59. ெரா%கG தி5ட!ப5>யலி* உFள ெரா%க� எ�ற ெசா*  ெரா%க�  ம9?�  வYகியி-!" 

ஆகியவ9ைற%  றி%கி�ற7. 

60. ெரா%கG தி5ட!ப5>ய*  நிதிதி5ட!ப5>ய*  எ�?� அைழ%க!ப;�. 

61. ெரா%கG தி5ட!ப5>ய* தயாX%க  `�?  8ைறகF உFளன. 

62. நிதிG தி5டமி;தJ%   ஒ- பயoFள க-வியாக ெரா%கG தி5ட!ப5>ய* உFள7. 
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63. தி5ட!ப5>ய* எ�ப7  எதிW  காலGதி9கான மதி!பீ; ஆ �. 

64. ெரா%கG தி5ட!ப5>ய* ெவளி!ப;G7வ7 ----------- பண� ம9?� அல களி� எ�ணி%ைக. 

65. ெரா%கG தி5ட!ப5>யலி* ைகயாFவ7 ---------- தி5டமிட!ப5ட ெரா%க ெப?த*கF                                                      

                                                 ம9?� ெசJGத*கF. 
66. அைறகல� வாYகிய7 ---------ெரா%க ெசJGத*கZ%  எ;G7கா5டா �. 

67. தனியாF வாணிகGதி* உXைமயாள-� ேமலா�ைம ெசOபவ-� ஒ-வேர. 

68. இ6திய% I5டா�ைமP ச5ட� உ-வா%க!ப5ட ஆ�; 1932. 
69. I5டா�ைமயி� மிக 8%கிய சிற!பிய*" பரpபர  உ5கிைட  8கைம ஆ �. 

70. I5டாளிகளி� 8த* கண% கF  நிைல 8த*  அ*ல7 மா?ப;� 8தலாக இ-% �. 

71. ந9ெபயW ஒ-  "லனாகா  ெசாG7. 

72. சாதரண இலாபGைத விட சராசX இலாப� மி தி%   உயW இலாப�  எ�? ெபயW. 

73. I5டா�ைம உட�பா; இ*லாத நிைலயி*  எ;!"கF  மீ7 வ5> விதி%க% Iடா7. 

74. I5டா�ைமயி* ஈ;ப;� ( அைனவைர[� ) நபWகைள ஒ5; ெமாGதமாக நி?வன� என 

அைழ%கலா�. 

75. ெதாழிலி� இலாப ந5டYகைள I5டாளிகளிைடேய   ஒ!"% ெகா�ட   விகிGதி* 

பYகி5;ெகாFகி�றனW. 

76. I5டா�ைம நி?வனGதி�  ?ம எ�ணி%ைக -------- இர�;. 

77. நிைல8த* 8ைறயி*, I5டாளிகளி� இலாப ந5டYகF அவWகளி�  நட!"  கண% கZ%  

மா9ற!ப;கி�ற7.   

78. 8த* மீதான வ5> கண%கிட!ப;வ7 ------------- ெதாட%க 8தலி*. 

79. I5டா�ைம உட�பா; இ*லாத ெபா_7, I5டாளிகZ%  --------- ஊதிய� அளி%க!படா7. 

80. நிைல8த* 8ைறயி* , I5டாளிகZ%  ெகா;%க!ப;� ஊதிய� பதிய!ப;வ7 -------- நட!" 
கண%கி*.  

81. ஒ- ெசாGதி� மதி!" அதிகX% � ெபா_7, அ7  இலாப  இனமா �. 

82. பதிEறா ெபா?!ைப ஏ;களி* ெகாணWவ7  ந5ட  இனமா �. 

83. பகிW67 தரா இலாப� இ-!"நிைல  றி!பி*  ெபா?!"கF  ப%கGதி* ேதா�?�. 

84. I5டாளி ேசW%ைகயி� ெபா_7, ந9ெபயW ேதா9?வி%க!ப;ைகயி* ப9? ெசOய!ப;�  
கண%  ---------- ந9ெபயW கண% . 

85. ெபா?!"களி� மதி!"  ைறவ7  இலாப  இனமா �. 

86. I5டாளிகளிைடேய  றி!பி5ட ஒ!ப6த� ஏ7� இ*லாத ெபா_7, I5டாளியி� கட� மீ7   

ஆ?  சதவ aத� வ5> வழYக!ப;�. 

87. "திய இலாப பகிWE விகிதGதிலி-67  பைழய இலாப! பகிWE விகிதGைத கழிGதா*             

கிைட!ப7 -------  ஆதாய விகித�. 

88. பைழய இலாப பகிWE விகித�  ---  "திய இலாப பகிWE விகித� = தியாக விகித�. 

89. "திய I5டாளி ேசW%ைகயி* தியாக விகித� கண%கிட!ப;கிற7. 

90. I5டாளி வில � ெபா_7 ஆதாய விகித� கண%கிட!ப;�. 

91. "திய I5டாளி ேசW%ைகயி*,பகிW67 தரா இலாப8�, கா!" நிதி[� பகிW67 ெகாFள!ப;வ7 

பைழய இலாப பகிWE விகிGததி*. 

92. விலகலி� ெபா_7, ெதாழிலி� ம?மதி!பீ5; இலாப� அைனG7 I5டாளிகளாJ� 

பகிர!ப;�. 
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93. கா!" 8த*  நி?ம% கைலGத*  ேபா7 ம5;�  ெவளியிட!ப;�.                               
94. ெபா7 ெவளியீ; அoமதி%க!ப;�  ைற6தப5ச நா5கF ------------ 3 நா5கF. 

95. ெபா7 ெவளியீ; அoமதி%க!ப;�  அதிகப5ச நா5கF ------------ 10 நா5கF. 
96. ஒ- நி?மGதி�,  ?ம ஒ!பமாக ெவளியிட!ப5ட 8தலி* 90 சதவ aத� ெப9? இ-%க 

ேவ�;�. 
97. எsசிய வி�ண!பG ெதாைகயி* ஒ7%கீ5>9  சXக5>% ெகாFள%I>ய ஒ7%கீ;         

விகித அளE அ>!பைட ஒ7%கீ; ஆ �. 

98. இ- அைழ!"கZ%கிைடேய இ-%க ேவ�>ய கால இைடெவளி ஒ- மாத� ஆ �. 

99. 8தலின கா!" எ�ப7  8தலின  இலாபGைத  றி% �. 

100. ஒ?!பிழ!" ெசOத பY களி� ம? ெவளியீ5; விைல 8கமதி!ைப விட  ைறவாக இ-%க 

ேவ�;�. 

101. பGதிர 8ைனம� இ-!"நிைல%  றி!பி*  ெபா?!"கF  ப%க� ேதா�?�. 

102. 8தலின கா!"  இ-!"நிைல%  றி!பி*  ெபா?!"கF  ப%க� ேதா�?�. 

103. நி?மமான7 பY கைள  8க மதி!",8ைனம� ம9?� தFZப>யி*  ெவளியிடலா�. 

104. ெபா7வாக நி?மYகF பY கைள 10 %  தFZப>யி* ெவளியிடலா�. 

105. பY கைள நி?ம� ஒ?!பிழ!" ெசO[�ேபா7, அ6நி?மGதி� பY 8த*   ைற[�. 

106. ஒ- நி?மGதி� பY  ெவளியீ5; விைல 8கமதி!பி9  அதிகமாக ெவளியீ; ெசOதா* 

8ைனமGதி* ெவளியிட* என!ப;�.                                                                         

∗  ைறவாக ெவளியீ; ெசOதா* தFZப>யி* ெவளியிட* என!ப;�  

107. ெவளியிட!ப5ட பY களி� எ�ணி%ைகையவிட% I;தலாக வி�ண!பYகF ெபா7 

ம%களிடமி-67 ெபற!ப5டா* அதைன  மிைக ஒ!ப�  எ�? அைழ%க!ப;கி�ற7. 

∗  ைறவாக  வி�ண!பYகF ெபா7 ம%களிடமி-67 ெபற!ப5டா* அதைன          

 ைற ஒ!ப�  எ�? அைழ%க!ப;கி�ற7. 

108. அ5டவைண A யி� ப>, அைழ!" நிJைவ%  கண%கிட!ப;� வ5> 5 % ஆ �. 

109. அ5டவைண A யி� ப>, அைழ!" 8�பணGதி9  ெசJGதி;� வ5> 6 % ஆ �. 

110. ஒ- நி?ம� ெவளியி;� அதிகப5ச அைழ!"களி� எ�ணி%ைக  `�றா �. 

111. இ.ப.வா ( SEBI )இ� I9?!ப>, வி�ண!பGதி� ேபா7  ைற6தப5ச� வvலி% � ெதாைக 

ெவளியீ5; விைலயி*  25 % ஆ �. 

                                                                                                                                                                                                                             
 
                                                                
 
                                                               B. பாலாஜி, 
                                                                                                                  87கைல ஆசிXயW ( வணிகவிய* ), 
                                                                அரசினW ேம*நிைல! பFளி, 
                                                                பர6xW - 631 552.                                  
                                                                காsசி"ர� மாவ5ட�. 

                                                                 ைகேபசி எ� :9629647613 
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