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�த� இைட�ப
வ� ேத�� – 2018  
ேம�நிைல இர�டா� ஆ��------- கண"#�பதிவிய� 

கால�  :   1½  மணி ேநர�                             மதி�ெப�க' : 50 

 அைன�+ வினா"க,"#� விைடயளி"க��.                         10 × � = 10 
  ச2யான விைடைய ேத�3ெத��+ எ5+க : 
1. கண"கா�� இ7தியி� வி8காம�  உ'ள சர"கி: மதி�; --------- 

   அ) ெதாட"க சர"கி
�;       ஆ) இ7தி= சர"கி
�;    இ)  ெதாட"க �த� 
2. ெசல�க' �:>?@ேய ெசA�த�ப?@
�பி: அைவ ---------- ெசல�க' என�ப��. 

   அ) ெகா�படேவ�@ய      ஆ)  ெபறேவ�@ய  இ)  பய:தCரா 
3. கடE"காக= ெசA�த ேவ�@ய வ?@ வியாபார�தி8# ஒ
 --------------ஆ#� 

   அ) ெசலவின�        ஆ) வ
மான�       இ) ெசா�+ 
4. 31.3.2004 - ஆ� நாைளய இ
�பாவி:ப@ அைறகல: மதி�; `̀̀̀....60,000. அைறகல: மீ+ 10% 

ேதLமான� நC"க�பட ேவ�@ய ெதாைக ----------- 
      அ)  `. `. `. `. 6,0006,0006,0006,000                                      ஆ)  `. 6`. 6`. 6`. 600000000                                                 இ)  `. 54`. 54`. 54`. 54,000,000,000,000    

 5.  இ
�பாLவி�  வர� ப"க�தி� தர�ப?@
"#� அநாம�+" கண"#, இ
�;நிைல"  
     #றி�பி� ------- ப"க�தி� ேதா:7�.    

                                            அ)  ெசா�+          ஆ) ெபா7�;          இ)   ெசா�+ ம87� ெபா7�;  
6. நிைல அறி"ைக �ைறைய, நிகரமதி�; �ைற என�� ---------- �ைற என�� அைழ"க�ப�� 

      அ) மா87த� �ைற     ஆ) �த� ஒ�பீ?�     இ) இ
�; நிைல"#றி�; 
7. கீQக�டவ8றி� எ+ ச2யான+? 

      அ) ெமா�த வி8பைன = ெரா"க வி8பைன - கட: வி8பைன 
      ஆ) ெரா"க வி8பைன = ெமா�த வி8பைன + கட: வி8பைன 
      இ)  கட: வி8பைன  =  ெமா�த வி8பைன - ெரா"க வி8பைன 

8. ஒ
 ெதாழி� உ2ைமயாள2: ெமா�த= ெசா�+க' `̀̀̀....5,00,000 ; அவ
ைடய ெபா7�;க' `̀̀̀....3,50,000  
அவ
ைடய �த� -------- ஆ#�. 
      அ)  `. 1,50`. 1,50`. 1,50`. 1,50,000,000,000,000                                      ஆ)  `. 8,50,0`. 8,50,0`. 8,50,0`. 8,50,000000000                                                 இ)  `. 5,00`. 5,00`. 5,00`. 5,00,000,000,000,000    

9. �5ைம ெபறாத பதிேவ�கைள� பய:ப��+� நி7வன� 
     அ) சி7 வியாபா2க'      ஆ) நி7மVக'      இ) அரW 

10. கட: வி8பைனைய அறிய உத�� கண"# -------- 
    அ) ெப7த8#2ய மா87=ச?ீ�" கண"#    ஆ) ெமா�த" கடனாளிக' கண"# 
    இ) ெமா�த" கடனC3ேதா� கண"# 

ப#தி --- II 

   எைவேயE� 4 வினா"க,"# விைடயளி"க��.அவ8றி� வினா எ� 11- "# க?டாய�            

   விைடயளி"க��.                                           																			� ×	2 = 8 
11. ஒ8ைற� பதி� �ைற"# வைரவில"கண� த
க. 
12. �: >?@ ெப8ற வ
மான� எ:றா� எ:ன ? 
13. எ��; மீ+ வ?@ `. 2,500 . `. 2,500 . `. 2,500 . `. 2,500 . ச2க?�� பதி� த
க. 
14. பி:வ
� விவரVகளிலி
3+ வியாபார கண"கிைன� தயா� ெசLய��. 

விவர� ெதாைக (`)`)`)`) விவர� ெதாைக (`)`)`)`) 

ெதாட"க= சர"கி
�; 2,000 >லி 500 

ெகா'�த� 24,000 வி8பைன தி
�ப� 100 

வி8பைன 13,000 இ7தி சர"கி
�; 65,000 
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15. 01.04.2016 அ:7 ப8பல கடனாளிக' `. 49,600. `. 49,600. `. 49,600. `. 49,600.     31.03.02017    அ:7 ப8பல கடனாளிக' 
                    `. 59,900. `. 59,900. `. 59,900. `. 59,900. அYவா�� கடனாளிகளிடமி
3+ ெப8ற ெரா"க�  `. 69,500`. 69,500`. 69,500`. 69,500.  .  .  .  எனி�,    
    அYவா�@� கட: வி8பைன எYவள�? 
16. கீQ"க�ட விவரVகைள" ெகா�� இலாப� அ�ல+ ந?ட�ைத" கண"கி�க. 

ெதாட"க �த�   `. 70`. 70`. 70`. 70,000 ; ,000 ; ,000 ; ,000 ;   எ��; `. 5,0`. 5,0`. 5,0`. 5,000 00 00 00 ;  இ7தி�த�  `. 75`. 75`. 75`. 75,000 ,000 ,000 ,000 ;  >�த� �த� `.17,5`.17,5`.17,5`.17,500000000    

ப#தி --- III 

 எைவேயE� 4 வினா"க,"# விைடயளி"க��.அவ8றி� வினா எ� 18 - "# க?டாய�  

 விைடயளி"க��.                                                 4	×	3 = 12 
17. ச2"க?�� பதி� எ:றா� எ:ன? 
18. �5ைம ெபறாபதிேவ�க' எ:றா� எ::? 
19. பி:வ
� விவரVகளிலி
3+ இலாப ந?ட" கண"கிைன தயா� ெசLக. 

  

விவர� ெதாைக (`)`)`)`) விவர� ெதாைக (`)`)`)`) 

அைறகல: 70,000 அளி�த த',ப@ 1,500 

ெவளிஏ8றி=ெச� ெசல�  500 கழி� ெப8ற+    2,000 

ச�பள� 1,500 ெமா�த இலாப�  1,18,600 

       #றி�; : அைறகல: மீ+ 10% ேதLமான� நC"#க. 
 
20.  வியாபார கண"கிைன� தயா� ெசLய��. 

விவர� ெதாைக (`)`)`)`) விவர� ெதாைக (`)`)`)`) 

ெதாட"க= சர"கி
�; 5,700 ெகா'�த� தி
�ப� 900 

ெகா'�த� 1,58,000 வி8பைன தி
�ப� 600 

வி8பைன 2,62,000 இ7தி சர"கி
�; 86,000 

 
21. கீQ"கா[� விவரVகைள" ெகா��, ப8பல கடனாளிகளி: இ7தி இ
�ைப" கா�க.  
 

      விவர� ெதாைக (`)`)`)`) விவர� ெதாைக (`)`)`)`) 

ப8பல கடனாளிக'(ெதாட"க�) 17,425  ெரா"க� ெப8ற+ 49,200 

அளி�த த',ப@ 4,300 வி8பைன� தி
�ப� 3,700 

கட: வி8பைன 60,075 ெரா"க வி8பைன 8,000 

 
22. ஒ8ைற� பதி� �ைற"#�, இர?ைட� பதி� �ைற#�'ள ேவ7பா�க' யாவ? (ஏேதE� 3) 

ப#தி --- IV 

எைவேயE� 4 வினா"க,"# விைடயளி"க��.                                            4	×	5 = 20 
23. 31 31 31 31 ––––    03 03 03 03 ––––    2012012012017777 அ:ைறய இ
�பாLவி:ப@ ப8பல கடனாளிக' `. 1,25,0`. 1,25,0`. 1,25,0`. 1,25,000000000    

        ச2"க?�த�க' : 
i) `. 5`. 5`. 5`. 5,000,000,000,000   வாரா" கட: ேபா"# எ5+க. 
ii) ப8பல கடனாளிக' மீ+ 10101010    %%%% வாரா ஐய"கட: ஒ+"# உ
வா"#க. 
iii) கடனாளிக' மீ+ 2 %2 %2 %2 % த',ப@ ஒ+"# உ
வா"#க. 
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           பதி�க' த3+, இYவிவரVக' இ7தி" கண"#களி� எYவா7 ேதா:7� என" கா?�க.  
( அ�ல+ ) 

தி
. மணி அவ�க' `. 1,20`. 1,20`. 1,20`. 1,20,000,000,000,000  �தAட: 1.04.2017 அ:7 ெதாழி� ெதாடVகினா�. அவ�    
ஒYெவா
 மாத�� `. 1`. 1`. 1`. 1,000,000,000,000  வ Cத� தன+ ெசா3த ெச�வி8# எ��+" ெகா�டா�.ேமA� அவ� 
ஆ�@ைடயி� `. 20`. 20`. 20`. 20,000,000,000,000   >�த� �த� இ?டா�.   ஒ8ைற� பதி� �ைறயி� தன+ 
கண"ேக�கைள ைவ�தி
"கிறா�. அவ
ைடய 31.3.2018 அ:ைறய நிைல கீேழ தர�ப?�'ள+. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

அவ� தன+ கண"#கைள ஒ8ைற�பதி� �ைறயி� பராம2�+ வ
கிறா�. 2016 – 2017 ஆ� 
ஆ�@8கான அவர+ இலாப� ந?ட� க�டறிக. 

24. கீQகா[� ச2"க?�த�க,"#� ேதைவயான ச2"க?�� பதி�க,�, மா87� பதி�க,� 
த
க. 

i) ெகா�படேவ�@ய >லி `.`.`.`.    15,015,015,015,000000000 
ii) இ7தி= சர"கி
�; `.`.`.`.6,006,006,006,00,000,000,000,000 
iii) கா�பீ?� �ைனம� �:>?@ ெப8ற+ `.`.`.`.1111,000,000,000,000 

( அ�ல+ ) 
   கீQக�ட விவரVகைள" ெகா�� 31.03.2015 ஆ� நாேளா� �@வைட^� ஆ��"#2ய இலாப      
   ந?ட" கண"கிைன தயா� ெசLக. 

 
 

 

 

 

 
ம8ற விவரVக' :  

ப8பல கடன C3ேதா
"# அளி�த  ெரா"க�      `̀̀̀....    2,35,000         ப�வைக= ெசல�க'     `̀̀̀....17,750    
ப8பல கடனாளிகளிடமி
3+ ெப8ற ெரா"க�  `̀̀̀. . . . 2,80,000           எ��;க'                  `̀̀̀.... 20,000  

 
25. கீQ"கா[�  விவரVகளிலி
3+  தி
. ராஜா  எ:பவ2: ஏ�களி� 2017, @ச�ப� 31 ஆ� நாேளா�   

     �@வைட^� ஆ�@8#2ய வியாபர  இலாப  ந?ட" கண"ைக^�  அ3நாைளய  இ
�;நிைல"  
   #றி�ைப^� தயா2"க��. 

விவர� ெதாைக (`)`)`)`) விவர� ெதாைக (`)`)`)`) 
ெதாட"க= சர"கி
�; 2,500 மாத ச�பள� 2,600 
ெகா'�த� 3,300 �த� 52,000 
வி8பைன 7,000 வVகி ெரா"க� 6,400 
>லி 2,700 ெசA�த8#2ய மா87= ச?ீ�க' 7,500 
ெப8ற த',ப@ 2,500 இ7தி= சர"கி
�; 4,000 
ெப7த8#2ய மா87=ச?ீ�க' 52,000 கடனC3ேதா�  500 

விவர� ெதாைக 
`̀̀̀ 

வVகி இ
�; 8,000 

ப8பல கடனாளிக' 50.000 

சர"கி
�; 80,000 

அைறகல: 2,500 

ப8பல கடனC3ேதா� 25,000 

ெகா�பட ேவ�@ய ெசல�க' 1,000 

ைக ெரா"க� 2,000 

விவர� 31.03.2014 
`̀̀̀ 

31.03.2015 
`̀̀̀ 

ெரா"க இ
�; 12,500 19,750 

ப8பல கடனாளிக' 1,25.000 1,75,000 

சர"கி
�; 50,000 25,000 

அைறகல: 5,000 5,000 

ப8பல கடனC3ேதா� 75,000 87,500 
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( அ�ல+ ) 

   ேதைவயான கண"#க' தயா� ெசL+ ெமா�த ெகா'�த� ம87� ெமா�த வி8பைன கா�க. 

 
26. பி:வ
� விவரVகளிலி
3+ 2010 @ச�ப� 31 ஆ� நாேளா� �@வைட^� ஆ�@8கான  

   வியாபார இலாபந?ட கண"கிைன� தயா� ெசLக. 

விவர� ெதாைக (`)`)`)`) விவர� ெதாைக (`)`)`)`) 

�த� 20,000 ஊதிய� 6,600 
கடனாளிக' 8,000 வVகிெரா"க� 2,400 
ெதாட"க= சர"கி
�; 12,000 எ��;க' 4,800 
கடனC3ேதா� 10,500 அAவலக= ெசல�க' 4,500 
ெகா'�த� 60,000 ெபா+= ெசல�க' 2,300 
வி8பைன 80,000 ெப8ற கழி� 600 

ச2"க?�த�க' :  அ) இ7தி= சர"கி
�;  `̀̀̀.14.14.14.14,000   ,000   ,000   ,000                   ஆ) ெகா�படெவ�@ய ச�பள�  `̀̀̀....600   
( அ�ல+ ) 

கீQ"காE� விவரVகைள" ெகா�� தி
. ரேமa அவ�களி: 2016 @ச�ப� 31 ஆ� நாைளய   

 வியாபார கண"# ம87�  இ
�;நிைல" #றி�; தயா2"க��. 

விவர� ெதாைக 

    `.`.`.`. 

விவர� ெதாைக 

   `.`.`.`. 

�த� 13,000 கடனாளிக' 4,250 

கடனC3ேதா� 2,100 அைறகல: 200 

ைகயி
�; ெரா"க� 2,045 ெபறேவ�@யகழி� 500 

நிகரலாப� 2,395 க?டட� 4,500 

ெதாட"சர"கி
�; 5,000 இ7தி=சர"கி
�; 6,000 

ெகா'�த� 18,000 வி8பைன 30,000 

 

      விவர� ெதாைக (`)`)`)`) விவர� ெதாைக (`)`)`)`) 

ெதாட"க ப8பல கடனாளிக'  1,00,000 ப8பல கடனாளிகளிடமி
3+ 
ெபற�ப?ட ெரா"க� 

5,90,000 

ெதாட"க ப8பல கடனC3ேதா� 65,000 ெப8ற த',ப@ 3,000 
ப8பல கடனC3ேதா
"# 
அளி�த ெரா"க� 

40,000 அளி�த த',ப@ 5,000 

ெவளி�தி
�ப� 10,000 உ'தி
�ப� 6,000 
இ7தி ப8பல கடனாளிக' 70,000 இ7தி ப8பல கடனC3ேதா� 50,000 
ெரா"க வி8பைன 50,000 ெரா"க" ெகா'�த� 25,000 
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