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ப�� அ  - சரியான �ைடைய ேதரந்்ெத�  14 x 1 = 14
நி�நிைலக் கணக்�ன் அ�ப்பைடயாக �ளங்�வ�
(a) ச�கக் கணக்�யல் (b) காரியதரி�களின் கணக்�யல் (c) ேமலாண்ைமக் கணக்�யல்
(d) ெபா�ப்� கணக்�யல்
வணிகத்�ன் உரிைமயாளர ்இடட் �த�ற்�, வணிக நி�வனம் கடன்பட�்�க்�ற� என்பைத ��ம் க�த்�
(a) பண ம�ப்�ட�்க் க�த்� (b) அடக்க�ைல க�த்� (c) வணிகத்தனித்தன்ைம க�த்�
(d) இரடை்டத்தன்ைம க�த்�
கணக்�யல் சமன்பா� ��ப்ப�
(a) �யாபாரத்�ன் �தல், ெசாத்�ற்� சமமான� (b) �யாபாரத்�ன் ெபா�ப்�கள், ெசாத்�ற்� சமமான�
(c) �யாபாரத்�ன் �தல், ெபா�ப்�க�க்� சமமான�
(d) �யாபாரத்�ன் ெசாத்�கள், �தல் மற்�ம் ெபா�ப்�க�க்� சமமான�
ேபேரட�்க் கணக்�கள் தயாரிப்பதன் �க்�ய ேநாக்கம்
(a) நி� நிைலைமைய அ�ய (b) இலாபம் அல்ல� நடட்த்ைத அ�ய
(c) நி�நிைலைம மற்�ம் இலாப நடட்த்ைத அ�ய (d) ஒவ்ெவா� ேபேரட�்க் கணக்�ன் இ�ப்ைப அ�ய.
இ�ப்பாய்� என்ப� ஒ�
(a) அ�க்ைக (b) கணக்� (c) ேபேர� (d) ��ப்ேப�
ெகாள்�தல் ஏட�்ல் ப�� ெசய்வ�
(a) அைனத்� சரக்�களின் ெகாள்�தல் (b) அைனத்� ெசாத்�க்களின் கடன் ெகாள்�தல்
(c) அைனத்� சரக்�களின் கடன் ெகாள்�தல் (d) அைனத்� ெசாத்�க்களின் ெகாள்�தல்
ெராக்க ஏ� ஒ�
(a) �ைண ஏ� (b) �தன்ைம ஏ� (c) உரிய ��ப்ேப� (d) �ைணேய� மற்�ம் �தன்ைம ஏ� இரண்�
வங்�ச ்சரிகட�்ம் பட�்யல் தயாரிக்கப்ப�வ�.
(a) வங்�யரால் (b) வணிகத்தால் (c) வணிகத்�ன் கடனாளிகளால் (d) வணிகத்�ன் கடனீந்ேதாரால்
��ப்�ைழ எ�வ�
(a) ஒ� நடவ�க்ைக ��வ�ம் ��ப�ம்ேபா� (b) ஒ� நடவ�க்ைக ப�� ��ப�ம்ேபா�
(c) �த�னம் மற்�ம் வ�வா�னத்ைத ேவ�ப�த்தாத ேபா�
(d) ேபேரட�்ல் தவறாக எ�த்� எ��தல் மற்�ம் தவறாகக் �ட�்ம்ேபா�
ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் ேதய்மானத் ெதாைகயான�,
(a) ஆண்�ேதா�ம் அ�கரிக்�ம் (b) ஆண்�ேதா�ம் �ைற�ம்
(c) அைனத்� ஆண்�க�க்�ம் நிைலயாக இ�க்�ம் (d) ஆண்�ேதா�ம் மாறக்��ய�
�ைரயரங்கத்�ன் இ�க்ைக வச�கைள அ�கரிப்பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்படட் ெசல�கள்
(a) �த�னச ்ெசல� (b) வ�வா�னச ்ெசல� (c) நீள்பயன் வ�வா�னச ்ெசல�
(d) ேமற்��ய எ���ல்ைல
இ��ச ்சரக்��ப்� என்ப� ஓர ்________ 
(a) நிைலயான ெசாத்� (b) நடப்�ச ்ெசாத்� (c) கற்பைனச ்ெசாத்� (d) �லனாகாச ்ெசாத்�
�ன் �ட�்ச ்ெச�த்�ய காப்�ட�் �ைனமம் ேதான்�வ�.
(a) �யாபாரக் கணக்�ல் பற்�ப் பக்கம் (b) இலாப நடட்க் கணக்�ல் வர�ப் பக்கம்
(c) இ�ப்�நிைலக் ��ப்�ன் ெசாத்�கள் பக்கம் (d) இ�ப்�நிைலக் ��ப்�ன் ெபா�ப்�கள் பக்கம்
கணினிைய கணக்�ய�ல் ெபா�வாக உபயேயாகப்ப�த்தப்ப�ம் ப�
(a) வணிக நடவ�க்ைககைளப் ப�� ெசய்தல் (b) சம்பளப் பட�்யல் கணக்��தல்
(c) பண்டகச ்சாைலக் கணக்�யல் (d) ேமேல ��ய அைனத்�ம்

(1) ப�� ���ைழகள்��ப்�ைழ

(2) தவறான கணக்�ல் எ�த்� எ��தல்ெசய்�ைழ

(3) ஈ�கட�்ம் �ைழகள்ஈ� ெசய் �ைழகள்

(4) தற்கா�க கணக்�அனாமத்� கணக்�

ப�� அ  - �ற்� மற்�ம் காரணம் 1 x 1 = 1
�ற்� (A): கணக்காண்� இ���ல் வணிகத்�ல் �ற்காமல் உள்ள சரக்�களின் இ�ப்� இ��ச ்சரக்��ப்�
எனப்ப�ம். 
காரணம் (R) : ெகா�ப்பட ேவண்�ய ெசல� ஒ� �ர�நித�்வ ஆள்சார ்கணக்� மற்�ம் ெசல�கள் கணக்� ஒ�
ெபயரள�க் கணக்கா�ம். 
(அ) (A) மற்�ம் (R) இரண்�ம் சரி ேம�ம் (R) என்ப� (A) �ற்� சரியான �ளக்கம் 
(ஆ) (A) மற்�ம் (R) இரண்�ம் சரி ேம�ம் (R) என்ப� (A) �ற்� சரியான �ளக்கமல்ல
(இ) (A) சரி ஆனால் (R) தவ� 
(ஈ) (A) தவ� ஆனால் (R) சரி

ப�� அ  - ெபா�ந்தாத ஒன்ைற ேதரந்்ெத� 1 x 1 = 1
(அ) கடனீந்ேதார ்
(ஆ) கடனாளிகள் 
(இ) எ�ப்�கள் 
(ஈ) வங்� ேமல்வைரப்பற்�

ப�� அ  - ெபா�ந்தமான இைணைய காண்க 1 x 1 = 1
�ழ்க்கண்டவற்�ள் எ� சரியாக ெபா�ந்��ற�? 
அ. ெகாள்�தல் ��ப்பம் - உள்��ப்பம் 
ஆ. �ற்பைன ��ப்பம் - ெவளித்��ப்பம் 
இ. மாற்�ச ்�ட�் - எ�த்� வ��லான ஆவணம் 
ஈ. ச�ைக நாடக்ள் - நான்� நாடக்ள்

ப�� அ  - ெபா�ந்தாத இைணைய காண்க 1 x 1 = 1
�ழ்க்கண்டவற்�ள் எ� சரியாக ெபா�ந்த�ல்ைல? 
(அ) �தல் - (i) ஆள்சார ்கணக்� 
(ஆ) கடட்டம் - (ii) ெசாத்�க் கணக்� 
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(இ) ெகாள்�தல் - (iii) ெபயரள� கணக்� 
(ஈ) சந்�� - (iv) ெசாத்�க் கணக்�

ப�� அ  - சரியான வாக்�யத்ைத காண்க 1 x 1 = 1
(I) ெராக்க எட�்ன் ப� பற்���ப்� சாதகமான இ�ப்பா�ம். 
(II) ெராக்க ஏட�்ல் வங்�ப்பத்��ன் வர��ப்� என்ப� ேமல்வைரப் பற்� ஆ�ம். 
(III) வங்� சரிகட�்ம் பட�்யல் வணிகத்தால் தயாரிக்கப்ப��ற�. 
(அ) I மட�்ம் சரி 
(ஆ) II மட�்ம் சரி 
(இ) I மற்�ம் III சரி 
(ஈ) I, II மற்�ம் III சரி

ப�� ஆ  - ஏேத�ம் 7 �னாக்க�க்� �ைடயளி ேம�ம் �னா எண் 30 கட்டாய �னா  7 x 2 = 14
கணக்ேக�கள் பராமரிப்ைப வைரய�
��படட் ப��கைள நிரப்�க:
   ெசாத்�க்கள் �=   ெபா�ப்�கள் �=   �தல் � 
 (அ)  30,000 20,000 ?
(ஆ) 60,000 25,000 ?
(இ) ? 25,000 30,000
(ஈ) ? 10,000 80,000
(உ) 25,000 ? 15,000
(ஊ) 40,000 ? 30,000
�ன்வ�னவற்�க்கான ஏேத�ம் ஒ� நடவ�க்ைகையத் த�க. 
(அ) ெசாத்�க்கள் �ைறதல் மற்�ம் ெபா�ப்�கள் �ைறதல். 
(ஆ) ஒ� ெசாத்� அ�கரித்தல் மற்�ம் மற்ெறா� ெசாத்� �ைறதல்.
�ழ்கண்ட கணக்�களின் இ�ப்�கள் இ�ப்பாய்�ல் பற்�ப்பத்��ல் இடம் ெப�மா அல்ல� வர�ப்பத்��ல் இடம்
ெப�மா எனக் காட�்�க: 
(i) ெவளித்�க்�க்�� 
(ii) உள்�க்� �� 
(iii) �ற்பைன 
(iv) ெகாள்�தல் 
(v) வாராக்கடன் 
(vi) வட�்ச ்ெச�த்�ய� 
(vii) வட�்ப் ெபற்ற� 
(viii) தள்�ப�ப் ெபற்ற� 
(ix) �தல் 
(x) எ�ப்�கள் 
(xi) �ற்பைனத்��ப்பம் 
(xii) ெகாள்�தல் ��ப்பம்
�ழ்க்கண்ட �ைழகள் இ�ப்பாய்� தயாரிக்�ம் �ன் கண்ட�யப்படட்ன. அைவகைளத் ��த்த�ம். 
(அ) �ற்பைன ஏட�்ல் �.100 �ைறவாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள� 
(ஆ) �ற்பைன ஏட�்ல் �. 200 அ�கமாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள� 
(இ) ெகாள்ள்�தல் ஏட�்ல் �. 300 �ைறவாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள� 
(ஈ) ெகாள்�தல் ஏட�்ல் �.400 அ�கமாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�
�ழ்கண்ட �வரங்களி��ந்� ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் ேதய்மான ��தம் கணக்��க.
ெசாத்�ன் அடக்க�ைல �. 10,000
எ�ரே்நாக்�ம் பயனளிப்�க் காலம்10 வ�டங்கள்
எ�ரே்நாக்�ம் இ�� ம�ப்� �.2,000
�ன்வ�பைவ �த�னச ்ெசலவா, வ�வா�னச ்ெசலவா அல்ல� நீள்பயன் வ�வா�னச ்ெசலவா என்பைத
காரணத்�டன் �ளக்க�ம். 
(i) ��ய ெபா�ைள அ��கப்ப�த்�வதற்காகச ்ெசய்யப்படட் �ளம்பரசெ்சல�கள் � 10 ேகா� 
(ii) ��ய இயந்�ரத்ைதக் ெகாள்�தல் ெசய்� அ�வலகத்�ற்� ெகாண்� வந்� நி��வதற்கானச ்ெசல�. 
(iii) ��தாக இயந்�ரம் வாங்�யதன் �தான ஏற்�ச ்ெசல் ெசல�, காப்�ட�்க் கடட்ணம் மற்�ம் வண்�க் கடட்ணம்.
�ழ்க்கா�ம் தகவல்களி��ந்� 2016, �சம்பர ்31ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�ற்�ரிய �யாபாரக் கணக்�
தயாரிக்க�ம்.
�வரம் �.
ெதாடக்கச ்சரக்��ப்� (1.1.2016) 10,000
ெகாள்�தல் 26,100
�ற்பைன 40,600
இ��ச ்சரக்��ப்� (31.12.2016) 13,500
கடனாளிகள் �� தள்�ப� ஒ�க்� என்றால் என்ன?
ஆயத்த ெமன்ெபா�ள்க�க்கான உதாரணங்களில் ஏேத�ம் இரண்ைடத் தர�ம்

ப�� இ - ஏேத�ம் 7 �னாக்க�க்� �ைடயளி ேம�ம் �னா எண் 40 கட்டாய �னா  7 x 3 = 21
கணக்�யல் தகவல்களில் �ன்வ�ம் பயனீடட்ாளரக்ள் ஏன் ஆரவ்மாக உள்ளனர?் (அ) �த�டட்ாளரக்ள்  (ஆ) அர�
�ன்வ�வனவற்ைற ஆள்சார ்கணக்�, ெசாத்� கணக்� மற்�ம் ெபயரள� கணக்� என்� வைகப்ப�த்�க 
(அ) �தல் 
(ஆ) கடட்ட ம் 
(இ) உள் ஏற்�ச ்ெசல் ெசல� 
(ஈ) ெராக்கம் 
(உ) தள்�ப�ப் ெபற்ற� 
(ஊ) வங்� 
(எ) ெகாள்�தல் 
(ஏ) சந்�� 
(ஐ) ெகா�பட ேவண் �ய ��.
�ன்வ�ம் நடவ�க்ைககளி��ந்� 2018 ஜனவரி மாதத்�ற்கான ெராக்க கணக்ைகத் தயாரிக்க�ம்.
ஜன 1ெராக்கத்�டன் ெதா�ல் ெதாடங்�ய��.62,000
3 ெராக்கம் ெகா�த்� சரக்� வாங்�ய��.12,000
10 ெராக்கத்�ற்� சரக்� �ற்ற� �.10,000
12 �� ெராக்கமாகச ்ெச�த்�ய� �.4,000
25 அைறகலன் ெராக்கத்�ற்� வாங்�ய��.6,000
�ழ்க்கண்ட இ�ப்பாய்�ல் �ல �ைழகள் உள்ளன. அவற்ைறவற்ைற சரிெசய்� �ண்�ம் ஒ� இ�ப்பாய்ைவத்
தயாரிக்க�ம்.

31-03-2017 -ஆம் நாைளய இ�ப்பாய்�
கணக்�ன் ெபயர் பற்� � வர� �
கடட்டம் 60,000  
இயந்�ரம் 17,000  
ெகாள்�தல் ��ப்பம் 2,600  
வாராக்கடன் 2,000  
ெராக்கம் 400  

20)

21)
22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)
30)

31)
32)

33)

34)
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கணக்�ன் ெபயர் பற்� � வர� �
ெபற்ெறற்றத் தள்�ப� 3,000  
வங்� ேமல்வைரப்பற்� 10,000  
கடனீந்ேதார் 50,000  
ெகாள்�தல் 1,00,000  
�தல்   72,800
ெபா�த்�ைககள்   5,600
�ற்பைன   1,04,000
கடனாளிகள்   60,000
வட�் ெபற்ெறற்ற�   2,600
ெமாத்தம் 2,45,000 2,45,000
�ன் வ�ம் நடவ�க்ைககைள எந்த �ைண ஏட�்ல் ப�� ெசய்ய ேவண்�ம் என்� ��ப்��க. 
(அ) ெராக்கத்�ற்� சரக்� �ற்ற� 
(ஆ) கட�க்� சரக்� �ற்ற� 
(இ) கட�க்� சரக்� வாங்�ய� 
(ஈ) உரிைமயாளர ்சரக்�கைள தன� ெசாந்த பயன்பாட�்ற்காக எ�த்த�. 
(உ) சரக்� அளித்ேதா�க்� உடன�யாக பணம் ெபறாமல் ��ப்�ய சரக்�. 
(ஊ) கட�க்� ெசாத்�கள் வாங்�ய�
�ன்வ�ம் நடவ�க்ைககைள �ணால் என்பவரின் தனிப்பத்� ெராக்க ஏட�்ல் ப�� ெசய்க.
2017 ஜன   �
1 ைக இ�ப்� ெராக்கம் 11,200
5 இரேமஷ் என்பவரிட��ந்� ெபற்ற� 300
7 வாடைக ெச�த்�ய� 30
8 ெராக்கத்�ற்� சரக்�கைள �ற்ற� 300
10 ேமாக�க்� ெச�த்�ய� 700
27 அைறகலன் ெராக்கத்�ற்� வாங்�ய�200
31 சம்பளம் ெகா�த்த� 100
�ன்வ�ம் �ைழகள், இ�ப்பாய்� தயாரிக்�ம் �ன் கண்ட�யப்படட்ன. அவற்ைற ��த்தம் ெசய்ய�ம். 
(அ) கடட்டம் �தான ேதய்மானம் �.5,000 ேதய்மானக் கணக்�ல் எ�த்ெத�தப்பட�ல்ைல. 
(ஆ) ெவ ெவங்கட�்க்� �.2,000 �� ெச�த்�ய�, ��க் கணக்�ல் இ��ைற 
எ�த்ெத�தப்பட�்ள்ள�. 
(இ) நிலா�க்� கட�க்� �.250க்� சரக்� �ற்ற�, சரியாக �ற்பைன ஏட�்ல் ப�� ெசய்யப்படட் ேபா��ம்,
ேபேரட�்ல் �. 200 என எ�த்ெத�தப்பட�்ள்ளள்ள�.
�த�னச ்ெசல� மற்�ம் வ�வா�னச ்ெசல� ேவ�ப�த்த�ம்.
�ழ்க்கா�ம் தகவல்களி��ந்� 2018, மாரச் ்31 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�ற்�ரிய இலாப நடட்க் கணக்�
தயாரிக்க�ம்.
�வரம் � �வரம் �
ெமாத்த இலாபம் �/ெகா 1,50,000 �ளம்பரச ்ெசல�கள் 3,800
ெவளித் �க்�க்�� 25,500 வாராக்கடன் 8,500
அ�வலக வாடைக 7,000 பங்காதாயம் ெபற்ற� 9,000
அ�வலக எ��ெபா�ள் 3,500 ெபற்ற தள்�ப� 4,600
வழங்கல் ெசல�கள் 2,000 ெபற்ற வாடைக 7,000

2017, �சம்பர ்31 ஆம் நாளன்�, �ழ்க்கண்ட சரிக்கட�்தல்க�க்�த் ேதைவயான சரிக்கட�்ப்ப��கள் த�க. 
(i) ெகா�பட ேவண்�ய சம்பளம் � 1200 
(ii) ெகா�பட ேவண் �ய வாடைக � 300 
(iii) �ன்�ட�்ச ்ெச�த்�ய காப்�ட�் �ைனமம் � 450 
(iv) �த��கள் �தான ���ள்ள வட�் � 400 
(v) ேபாக்ெக�த ேவண்�ய வாராக்கடன் � 200.

ப��  ஈ - அைனத்� �னாக்க�க்�ம் �ைடயளி 7 x 5 = 35

(OR)

�ன்வ�ம் நடவ�க்ைககளின் கணக்�யல் சமன்பாட�் �ைள�கைள ப��ட�் காட�்க. 
(அ) இராஜ் � 40,000 ெராக்கத்�டன் வணிகத்ைதத் ெதாடங்�னார ். 
(ஆ) � 30,000 ைவப்�த் ெதாைக�டன் வங்��ல் கணக்�ைன ஆரம்�த்தார ். 
(இ) ஹரி என்பவரிட��ந்� � 12,000க்� கட�க்� சரக்� வாங்கப்படட்�. 
(ஈ) இராஜ் தம� ெசாந்த பயன்பாட�்ற்காக � 1,000 எ�த்�க்ெகாண்டார ். 
(உ) பற்� அடை்ட�ைனப் பயன்ப�த்� � 10,000-க்� அைறகலன்கள் வாங்கப்படட் �. 
(ஊ) ��கன் என்பவ�க்� சரக்� �ற்பைன ெசய்யப்பட ்�, � 6,000 ெபறப்படட்�. 
(எ) அ�வலகத் ேதைவக்காக வங்����ந்� பணம் எ�க்கப்படட்� � 1,000.

�ன்வ�ம் �ைழகள் இ�ப்பாய்� தயாரிக்கப்படட் �ன் கண்ட�யப்படட்ன. அனாமத்�க் கணக்� இ�ப்பதாகக்
க�� �ைழ ��த்தக் ��ப்ேபட�்ப் ப��கைளத் த�க. 
(அ)ெகாள்�தல் ஏட�்ன் ெமாத்தம் �.100 �ைறவாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�. 
(ஆ) ெராக்க ஏட�்ன் பற்�ப்பக்கம் உள்ள தள்�ப�ப் பத்��ன் �ட�்த்ெதாைக �.575 ேபேரட�்ல் எ�த்�
எ�தப்பட�ல்ைல. 
(இ) �ற்பைன ஏட�்ன் ஒ� பக்கத்�ன் �ட�்த்ெதாைகைக �.5,975 அ�த்த பக்கத்�ல் �ன் எ�த்� எ��ம் ெபா�
�.5,795 என எ�தப்பட�்ள்ள�. 
(ஈ) சம்பள சம்பளம் �.1,800 ேபேரட�்ல் �.18,000 என எ�த்ெத�தப்பட�்ள்ள�. 
(உ) ��லனிட��ந்� கட�க்� �.150-க்� சரக்� வாங்�ய� ��லன் கணக்�ல் �.1,500 என
எ�த்ெத�தப்பட�்ள்ள�

(OR)

��ப்ேபட�்ல் �ழ்க்கண்ட ெதாடக்கப் ப��ைனப் ப�� ெசய்க.
ெராக்கம் � 2,000
இயந்�ரம் � 50,000
அைறகலன் � 5,000
கடனீந்ேதாரக்ள்� 13,000
கடனாளிகள் � 18,000

�ன்வ�ம் �வரங்களி��ந்� �மார ்என்பவரின் 2016 �சம்பர ்31-ம் நா�க்�ரிய வங்�ச ்சரிகட�்ம் பட�்யைல
தயார ்ெசய்க. 
(அ) ெராக்க  ஏட�்ன் ப� இ�ப்� �.7,130 
(ஆ) ெச�த்�ய காேசாைல வ�லாகாத� �.1,000 
(இ) வா�க்ைகயாளர ்ேநரேநர�யாக வங்��ல் ெச�த்�ய� �.800

(OR)

�ன்வ�ம் நடவ�க்ைககைள ��ப்ேபட�்ல் ப�ந்� ேபேரட�்ல் எ�த்ெத�த�ம்.
2016 ஜன 1ெராக்கத்�டன் ெதா�ல் ெதாடங்�ய� �.10,000
5 வங்��ல் ெச�த்�ய� �.5,000
7 ராம் என்பவரிட��ந்� சரக்�கைள ெராக்கத்�ற்� வாங்�ய� �.1,000

2017, ேம மாதத்�ற்காற்கான ேசஷாத்ரி அவரக்ளின் �ன்வ�ம் நடவ�க்ைககைள தனிப்பத்� ெராக்க ஏட�்ல்
ப�� ெசய்க.
ேம  � 
1 ைக��ப்� ெராக்கம்  40,000

35)

36)

37)

38)
39)

40)

41) a)

b)

42) a)

b)

43) a)

b)
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எத்தைன ைககள் என்ைன தள்ளி�ட்டா�ம்...
என் நம்�க்ைக என்ைன ைக �டா�...

*****************************************

5 ஸ்வா��ட��ந்� ெபற்ற ெராக்கம்  4,000
7 �� ெராக்கமாக  ெகா�த்த� 2,000
10 ச�கலா�ட��ந்� ெராக்கத்�ற்� ெகாள்�தல் ெசய்த�6,000
15 ெராக்கத்�ற்� �ற்பைன ெசய்த 9,000
18 கணிப்ெபா� வாங்�ய� 15,000
22 சபாப�க்� ெராக்கம் ெச�த்�ய� 5,000
28 சம்பளம் ெகா�த்த� 2,500
30 வட�்ப் ெபற்ற� 500

(OR)

�ன்வ�ம் இ�ப்�கைளக் ெகாண்� இ�ப்பாய்� தயாரிக்க�ம்.
கணக்�ன் ெபயர் � கணக்�ன் ெபயர் �
ெகாள்�தல் 1,00,000 �ற்பைன 1,50,000
வங்�க் கடன் 75,000 கடனீந்ேதார் 50,000
கடனாளி 1,50,000 ெராக்கம் 90,000
சரக்��ப்� 35,000 �தல் 1,00,000

�ன்வ�ம் சரண் என்பவரின் இ�ப்பாய்���ந்� 2017, �சம்பர ்31 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�ற்�ரிய
�யாபார இலாப நடட்க் கணக்ைக�ம் அந்நாைளய இ�ப்�நிைலக் ��ப்ைப�ம் தயாரிக்க�ம். 
31.12.2017 அன்ைறய இ��சச்ரக்��ப்� � 2,50,000 என்� ம�ப்�டப்படட்�.
பற்� இ�ப்� � வர� இ�ப்� �
சரக்��ப்� (1.1.2017) 2,00,000 பற்பல கடனீந்ேதார் 12,000
ெகாள்�தல் 7,50,000 ெகாள்�தல் ��ப்பம் 30,000
உள்�க்�க் ��   �ற்பைன  
��   ெபற்ற க�� 53,000
சம்பளம்   �தல் 33,00,000
ப��பாரப்்�ச ்ெசல்�கள்      
வாடைக�ம், வரி�ம்      
ைகெராக்கம்      
நிலம்       
எ�ப்�கள்      
வங்� ைவப்�கள்      
  44,15,000   44,15,000

(OR)

�ன்வ�ம் நடவ�க்ைககைள �ன்சாதனங்கைள �ற்பைனச ்ெசய்�ம் �ப� �ன் ெபா�ள் நி�வனத்�ன்
ெகாள்�தல் ஏட�்ல் ப�� ெசய்க.

2017 ஏப்ரல் 5 
காரத்்�க் �ன் ெபா�ள் நி�வனத்�ட��ந்� கட�க்� வாங்�ய�. 
10 �ன் ேதய்ப்பான் ஒன்� �.2,500 �தம் 
5 �ன்சார அ�ப்�கள் ஒன்� �.2,000 �தம்

ஏப்ரல் 19   ேகதான் �ன் ெபா�ளகத்�ட��ந்� கட�க்� வாங்�ய� 
3 �ன்சார நீர�்ேடற்�  ஒன்� �.6,000 �தம்

ஏப்ரல் 25 ேபாலார ்�ன் ெபா�ள் �ற்பைனயகத்�ட��ந்� கட�க்� வாங்�ய� 
10 �ன் ���கள் ஒன்� �.2,000 �தம்

ஏப்ரல் 29 M நி�வனத்�ட��ந்� ெராக்கத்�ற்� வாங்�ய�. 
10 �ன்சார அ�ப்�கள் ஒன்� �.3,000 �தம்

2016, �சம்பர ்31ஆம் நாைளய இ�ப்பாய்�ன் ஒ� ப�� �ேழ தரப்பட�்ள்ள�.
�வரம் �
பற்பல கடனாளிகள்20,000
வாராக்கடன் 500
சரிக்கட�்தல்: கடனாளிகள் �� 5% வாரா ஐயக்கடன் ஒ�க்� உ�வாக்க�ம், சரிக்கட�்ப் ப�� தந்�, இவ்�வரம்
இ��க் கணக்�களில் எவ்வா� ேதான்�ம் எனக் காடட்�ம்.

(OR)

�ழ்க்கா�ம் தகவல்களி��ந்� 2017, �சம்பர ்31 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�ற்�ரிய �யாபாரக்
கணக்� தயாரிக்க�ம்
�வரம் � �வரம் �
ெதாடக்கச ்சரக்��ப்� 50,000 ெகாள்�தல் �தான  
உற்பத்� ெசய்த சரக்�ன்   �ைற�கக் கடட்ணம் 4,000
�தான அடக்க�ைல 12,000 ெகாள்�தல் �தான  
ெராக்கக் ெகாள்�தல் 60,000 இறக்�ம� வரி 3,500
ெராக்க �ற்பைன 85,000 �� 11,000
ெகாள்�தல் ��ப்பம் 2,000 �ற்பைனத் ��ப்பம் 3,000
உள்�க்�க் �� 4,000 கடன் ெகாள்�தல் 35,000
ெவளி ஏற்�செ்சல் ெசல� 3,000 கடன் �ற்பைன 60,000
நிலக்கரி மற்�ம் எரிெபா�ள் 2,500 �ற ேநர�ச ்ெசல�கள் 7,000

�ன்வ�ம் ெசல�கைள �த�னம் அல்ல� வ�வா�னம் எனக் �ற�ம். 
(i) கடட்டம் கட�்யதற்கான ெதாைக � 10,00,000. 
(ii) அைறகலன் ப��பாரத்்த� � 50,000. 
(iii) கடட்டத்ைத ெவள்ைள அ�ப்பதற்கானச ்ெசல� � 80,000. 
(iv) பைழய கடட்டத்ைத இ�த்� ��ய கடட்டம் கட�்ய� � 4,00,000.

(OR)

�ழ்க்கா�ம் சரிக்கட�்தல்க�க்�த் ேதைவயான சரிக்கட�்ப் ப��கள் தர�ம். 
(அ) இ��ச ்சரக்��ப்�ன் ம�ப்� � 5,000 
(ஆ) ெகா�பட ேவண்�ய சம்பளம் � 150 
(இ) காப்�� �ன்�ட�்ச ்ெசெச�த்�ய� � 450 
(ஈ) �ன்�ட�்ப் ெபற்ற க�� � 20,000 
(உ) �த��கள் �� ���ள்ள வட�் � 1,000

��ப்ேபட�்ப் ப��கள் மற்�ம் இயந்�ரக் கணக்� தயாரிக்க�ம்.
இயந்�ரம் வாங்�ய நாள்01.01.2016
இயந்�ரத்�ன் �ைல �. 36,000
வண்�க் கடட்ணம் �. 2,500
நி��தல் ெசல� �. 1,500
இயந்�ரத்�ன் வாழ்நாள் 5 ஆண்�கள்

44) a)

b)

45) a)

b)

46) a)

b)

47) a)

b)
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