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ெபா�� ேத"#  -   மா"& - 2019 

மாதி) வினா�தா-  

12 – ஆ0 வ123 

கண612பதிவிய8 
 ேநர0 : 2.30 மணி                                                               மதி2ெப< : 90 

                                            ப1தி ---- I 
 அைன�� வினா6க?610 விைடயளி6க#0.                                  20 × � = 20 

1. நிைல Eத8 Eைறயி8, GHடாளிகளிI இலாப, நHடKக- அவ"களிI -------- கண61க?61 
மாLற2பMகிற�. 

         அ) நட23                 ஆ) எM23               இ) Eத8        
2. நிைல அறி6ைக Eைறைய, நிகரமதி23 Eைற என#0 ---------- Eைற என#0 அைழ6க2பM0 

         அ) மாLQத8 Eைற     ஆ) Eத8 ஒ2பீHM     இ) இT23 நிைல61றி23 

3. நிQமமான�  பK1கைள -------- 
    அ) Eகமதி2பி8 மHM0 ெவளியிடலா0   
    ஆ) Eகமதி23 மLQ0 Eைனம�தி8 ெவளியிடலா0  
    இ) Eகமதி23, Eைனம0 மLQ0 த-?பUயி8 ெவளியிடலா0 

 
4. ஒVெவாT மாத இQதியிW0 ஒT 1றி2பிHட ெதாைக எM610ேபா�, எM23 மீதான 

வHU61 உ)ய கால0 -------------- 
      அ)  11 / 24          ஆ)  12 / 24         இ)   13 / 24 

5. 01.04.2016 அIQ பLபல கடனாளிக- `.`.`.`. 19,500. 31.03.02017 அIQ பLபல கடனாளிக-  

`. `. `. `. 9,400. அVவா<M கடனாளிகளிடமிT\� ெபLற ெரா6க0  `. `. `. `. 11116,500 எனி8,அVவா<U8 

கடI விLபைன --------- 

     அ)  `. `. `. `. 6,400         ஆ) `. `. `. `.  12,400          இ)  `. `. `. `.  26,600 
6. 31-03-2010  அIQ இT2பா]விIபU வKகி6 கடI 10%. (01-04-2009) `.4,00,000 வHU 

ெகாM�த� `. `. `. `. 14,000,,,, ெகாMபட ேவ<Uய வKகி6 கடI மீதான வHU: 

        அ)  `. `. `. `. 46,000                                 ஆ)  `. `. `. `. 36,000                                               இ)  `. `. `. `. 26,000    
7. ஒT ெதாழி8 உ)ைமயாள)I ெமா�த ெசா��க- `. `. `. `. 25,000. அவTைடய ெபாQ23க-  

     `. `. `. `. 3,250.  அவTைடய Eத8 ----------------- ஆ10. 

        அ)  `. `. `. `. 21,250    21,250    21,250    21,250             ஆ)   `. 21,7`. 21,7`. 21,7`. 21,755550000           இ)  `. 17,5`. 17,5`. 17,5`. 17,500000000    

    

8. Ebைம ெபறாத பதிேவMகைள2 பயIபM��0 நிQவன0 -------------- 
       அ)  சிQ வியாபா)க-     ஆ)  நிQமKக-      இ)  அரc 
 

9. 1ைற\த ெச8 இT23 Eைறயி8  ேத]மான0  ------------ 
     அ)  ஆ<MேதாQ0 1ைறd0       ஆ)  ஆ<MேதாQ0 அதிக)610   

        இ)  ஆ<M ேதாQ0  நிைலயாக இT610. 

10. ஒQ2பிழ23 கண6கி8 வர#  ைவ6க2பHட ெதாைக `. `. `. `. 2,400,,,, ஒQ2பிழ23 ெச]த பK1க-  

     மQெவளியீM ெச]த வைகயி8 த-?பU `. `. `. `. 300  எனி8, Eதலின6 கா23 `. ----------- ஆ10. 

         அ)  `. `. `. `. 2,400                 ஆ)  `. `. `. `. 2,700            இ)  `. `. `. `. 2,100 
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11. விLபைன விைல ெசா�திI ஏHM மதி2ைப விட அதிகமாக இT\தா8 அ� ஒT ---------- ஆ10. 
      அ) நHட0            ஆ)  வTமான0         இ ) இலாப0 
 

12. கடனாளிக- `.`.`.`.    75,000    , , , , வாராஐய6 கடI ஒ�61 `.`.`.`.    12,000    எனி8, இT2பிநிைல6 

1றி2பி8 காHட2பட ேவ<Uய ெதாைக ------------ 

     அ)   `.`.`.`.    88887,000            ஆ) `.`.`.`.    12,000                                                          இ)  `.`.`.`.    63,000 
13. ஏ2ர8, ேம மLQ0 ஜூI மாதKகளிI ெதாட6க ெரா6க இT23க- Eைறேய  `.`.`.`.    95,000 
                        `. `. `. `. 25,000    மLQ0 `. `. `. `. 20,000    எனி8, ேம மாத�திI இQதி இT23 யா�? 

                        அ)  `.`.`.`.    95,000                                                                ஆ)  `. `. `. `. 25,000           இ)  `. `. `. `. 20,000 
14. ெபாT��க 

        1. விகித ஆ]#                     --  a. திT0ப ெசW��0 திறI ( ஒT வTட�திL1- ) 
        2. நk"ைம� தIைம விகிதKக-   --  b.  பK1தார" நிதி610 ெமா�த 3லனா10 ெசா�திL10   

                                                      உ-ள உற# 

        3. உ)ைமயாள" விகித0           --  c. நிQம�திI ஒTமி�த திறI  
        4. நிகர இலாப விகித0            --  d. நிQவன�திI பல0 மLQ0 பலவ kன0 

   1         2     3     4 
        அ.      b       a      c     d        
           ஆ.     d       a      b     c  
           இ.      c       d      a     b 
           ஈ.       a       c      d     b 

15. தவறான ஒIQ எ�? 
   அ)  ெரா6க� திHட2பHUய8க- தயா)6க pIQ விதமான Eைறக- உ-ளன. 
   ஆ)  ெரா6க� திHட2பHUய8 வணிக அைம2பிI ெரா6க இT2பி8 கHM2பாHUைன  
         ஏLபM��கிIறன. 
    இ)  வணிக�தி8 ேநரUயாக  ஏLபட6 GUய  ெரா6க நடவU6ைககைள மHM0 கT�தி8   
         ெகா<M ெரா6க� திHட2பHUய8 தயா)6க2பM0 
    ஈ)  ேபா�மான ெரா6க இT2ைப ேபண ெரா6க� திHட2பHUய8 உத#கிற�.  
 

16. ேவQபHட ஒIQ எ�? 
     அ) EI ெசW�திய ெசலவினKக-         ஆ) பLபல கடனாளிக-   
     இ) வKகி ேம8வைர2பLQ                   ஈ) 1QKகால EதqMக- 
 

17. மிக& ச)யான ஒIைற ேத"\ெதM6க#0. 
     அ) GHடா<ைம உடIபாM எIப�, எ�ெதாழிலிW0 கிைட610 இலாப நHட�ைத    
         பகி"\� ெகா-வ�. 
     ஆ) Eத8 ெதாைக, GMத8 Eத8 இM0ெபாbேதா அ8ல� Eத8 1ைற23 ெச]d0   
          ெபாbேதா மாறலா0 
     இ)  இலாப நHட2 பகி"# கண6கி8, நிகர இலாப0 மLQ0 எM23க- மீதான வHU  
          ஆகியவLைற பLQ ைவ6க ேவ<M0 
     ஈ)  எM23க- மீதான வHUைய pIQ Eைறகளி8 கண6கிடலா0 
 

18. எைவ ச)யாக ெபாT\தவி8ைல? 
             அ) ெபா� கா23     ---   நிகrவைடயா கா23  
             ஆ) நLெபய"         ---  பைழய GHடாளிகளிI கட\தகால EயLசிகளிI பலI 
             இ) ஆதாய விகித0  ---  GHடாளி ேச"610ேபா� கண6கிட2பMவ� 
             ஈ)  3ற pலKக-   ---  கடனkHM2 ப�திர0 ெவளியீM 
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19. X , Y  எIற GHடாளிக- 3: 2 எu0 விகிததி8 இலாப0 பகி"\� வ\தன". Y வில10 

பHச�தி8, நLெபய)I மதி2ைப `. `. `. `. 30,000  ஆக  ேதாLQவி610 ெபாb� X, Y  ஆகிேயா)I 

Eத8 கண6கிL1 மாLற2பM0 ெதாைக `. `. `. `.  ---------- 

            (அ)  `. `. `. `. 18,000        ,  `.,  `.,  `.,  `.12,000                    (ஆ)  `.`.`.`.20,000    , `. , `. , `. , `. 10,000     (இ)   `. `. `. `. 15,000    ,  `.,  `.,  `.,  `.15,000 
 

20. GLQ (A)  : வியாபார நிQவன0 Eதலிைன உ)ைமயாள)ட0 இT\� கடனாக    
                  ெபLறதாக6 ெகா-ள2பMவதா8 Eத8 மீ� வHU அuமதி6க ேவ<Uய  
                  அவசிய0 ஏLபMகிற�.             

    காரண0 (R) : வியாபார0 உ<ைமயிேலேய இலாப�தி8 இயK1கிறதா எIபைத6   
                        க<டறிவதLகாக Eத8 மீ� வHU ஒT 1றி2பிHட சதவ kத�தி8        
                        கண6கிட2பHM ெசலவாக2 பதிய2பMகிற�.           

          அ)  A மLQ0 R இர<M0 ச) ஆனா8 R எIப� ச)யான விள6க0 அ8ல.  

       ஆ)  A மLQ0 R இர<M0 ச) . ேமW0 R எIப� ச)யான விள6க0  

       இ)  A ச) ஆனா8 R தவQ  

       ஈ)   A தவQ ஆனா8 R ச) 

ப1தி --- II 

எைவேயu0 7 வினா6க?61 விைடயளி6க#0. அவLறி8 வினா எ< 30 - 61 கHடாய0            

விைடயளி6க#0.                                                     7	×	2 = 14 

21. ஒLைற2  பதி#  Eைற61  வைரவில6கண0  தTக. 

22. விகித0  வைரவில6கண0  தTக. 

23. ெரா6க� திHட2பHUய8 தயா)6க2 பயIபM��0 Eைறகைள வ)ைச2பM��க. 

24. உய" இலாப0 எIறா8 எIன? 

25. நிQவன�திI நLெபய" கட\த pIQ ஆ<MகளிI சராச) இலாப�திI  இர<M ஆ<M 

ெகா-Eத8 என மதி2பிட2பMகிற�.  

pIQ ஆ<MகளிI இலாபKக- Eைறேய  `. `. `. `. 9,000 ;  `. `. `. `. 4,000 ; `. `. `. `. 2,000. நLெபய)I 

மதி2ைப6 கா<க 

26. `. `. `. `. 50,000    மதி23-ள இய\திர�திI மீ� ஆ<M61 10 % 1ைற\� ெச8 மதி23 Eைறயி8 

ேத]மான0  நk6க2பHடா8, pIQ ஆ<Mக?612 பிற1 இய\திர�திI ஏHM மதி23 யா�?                   

27. 31.03.2010 அIைறய இT2பா]விIபU Eத8 `. `. `. `. 40,000. . . . Eத8 மீ� வHU 6 %       
அuமதி6க2பHட�.ச)6கHM2பதி# மLQ0 மாLQ2 பதி# தTக. 
 

28. கீr6க<ட விவரKகைள6 ெகா<M இலாப0 அ8ல� நHட�ைத6 கண6கிMக.  
  

விவர0 ெதாைக (`)`)`)`) விவர0 ெதாைக (`)`)`)`) 
எM23 50,000 ெதாட6க Eத8 1,00,000 
GMத8 Eத8 10,000 இQதி Eத8 25,000 

 

29. சதkx, கிேஷா" எIற GHடாளிக- Eைறேய 3:2 எu0 விகித�தி8 இலாப நHட0  பகி"\� 

வ\தன".அவ"க- க<ண< எIபவைர 1/5 GHM61 இTவT0 சமமாக தியாக0 ெச]� 

ேச"�தன". அவ"கள� 3திய இலாப  பகி"# விகித�ைத கா<க. 
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30. அHடவைண  A ைய பிIபLQ0 ேபா�,  
i) அைழ23 EIபண0 ெபLற நாளிலிT\� தவைண நா- வT0 வைர ெசW�த 

ேவ<Uய  வHU விகித0 எVவள#? 
ii) அைழ23� ெதாைக ெபற ேவ<Uய நிைல ஏLபM0 ேபா�, அைழ23 EIபண�ைத 

எதuடIடI ச) ெச]ய ேவ<M0? 

ப1தி --- III 

எைவேயu0 7 வினா6க?61 விைடயளி6க#0.அவLறி8 வினா எ< 40 - 61 கHடாய0       

விைடயளி6க#0.                                                                          7	×	3 = 21 
31. விலகலிI ெபாb� ெச]ய2பM0 ச)6கHMத8களி8 ஏேதu0 pIறிைன எb�க. 

32. நிைலEத8 Eைற610 மாQபM0 Eத8Eைற610 உ-ள ேவQபாMகளி8 pIறிைன 

எb�க.  

33. ெரா6க2 ெபQத8க?61 pIQ உதாரண0 தTக. 

34. ேத]மான0 ஏLபMவதLகான காரணKகளி8 pIறிைன எb�க. 

35. ஒT நிQவன�திI ஆ<MேதாQ0 எதி"பா"610 சராச)  இலாப0     `. `. `. `. 30,000. ெதாழிலி8 

பயIபM�த2பHM-ள சராச) Eத8  `. `. `. `. 1,00,000. ெதாழிலி8 ேபாHM-ள Eத8 மீ� 

எதி"பா"610 வHU 10 % உய" இலாப�திI இர<M ஆ<M ெகா-Eத8 எIற 
அU2பைடயி8 நLெபய)I மதி2ைப6 கண6கிMக. 

36. ஒT நிQம0 `. `. `. `. 1,10,000 மதி23-ள இய\திர�ைத வாKகிய�. நிQ#வதLகான ெசல# `.`.`.`.40,000.    
அதI பயனளி236 கால0 10 ஆ<Mக-. இQதி மதி23 `. `. `. `. 15,000.... ேந"6ேகாHM Eைறயி8 

ேத]மான விகித0 கா<க. 

37. கீrகா{0 விவரKகளி8 இT\� ஜனவ) 2018 மாத�திLகான ெரா6க� திHட2பHUயைல 

தயா)6க. 

       அ) ைகயிT23 ெரா6க0 ` ` ̀ ` .250. 
       ஆ) ஜனவ) 2018 -- 8 ெரா6க விLபைன `.`.`.`. 6,500. 
       இ) ஜனவ) மாத�திLகான Gலி |.2,375. 
       ஈ) ெரா6க6 ெகா-Eத8  `.`.̀.`.    2,745. 

38. பிIவT0 விவரKகைள6 ெகா<M நிைல& ெசா��க- விLபைன விகித�ைத6 கண6கிMக.  

நிைல& ெசா��க-  `. `. `. `. 1,00,000 ;    ேத]மான0  `. `. `. `. 25,000    ;     விLபைன  `. `. `. `. 3,00,000  
 

39. கம8 வைரயQ நிQம0 `. 10`. 10`. 10`. 10  மதி23ைடய  2,00,0002,00,0002,00,0002,00,000  பK1கைள 10 % 10 % 10 % 10 %  Eைனம�தி8  
ெவளியிHட�. 1றி2ேபHM2         பதிவிைன� தTக. 
 

40. ஒLைற2 பதி# Eைற610, இரHைட2 பதி# Eைற610 உ-ள ேவQபாMக- யாைவ?                   
                                                                                     ( ஏேதu0 pIQ ) 

ப1தி - IV 

அைன�� வினா6க?610  விைடயளி6க#0.                                                7	×	5 = 35 

41. திT.மணி அவ"கள� 31 – 03 – 2018 அIைறய இT2பா]# கீrக<ட விவரKகைள� 

தTகிற�.   

               பLபல கடனாளிக-        `. `. `. `. 40,000. 
                                    வாரா6கடI               ` .    ` .    ` .    ` .    700.    

                  வாரா ஐய6கடI ஒ�61   `.   `.   `.   `.   1,200. 
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        ச)6கHMத8க- : 

i) `. `. `. `. 1,000   வாரா6 கடI ேபா61 எb�க. 
ii) பLபல கடனாளிக- மீ� 5 % வாரா ஐய6கடI ஒ�61 உTவா61க. 

ச)6கHM2 பதி#க- த\�, இVவிவரKக- இQதி6 கண61களி8 எVவாQ ேதாIQ0 

என6 காHMக.                            

( அ8ல� ) 

திT. ராE அவ"க- ஒLைற2 பதி# Eைறயி8 தன� கண6ேகMகைள ைவ�திT6கிறா". 

31.03.2017 அIQ0 31.03.2018 அIQ0 அவர� ெசா��6க?0, ெபாQ23க?0 

கீrக<டவாQ இT\தன.    
    

அவ" அ\த ஆ<U8 `.`.`.`.    15,000    GMத8 Eத8 இHடா". 2017 – 2018 ஆ0 ஆ<ULகான 

அவர� இலாப0 நHட0 க<டறிக. 

 

42. திT. அம" அவ"களிI ஏMகளிலிT\� ெபற2பHட 2017 மா"& 31 ஆ0 நாைளய இT23க-  

கீேழ தர2பHM-ளன.       
பLQ இT23க- `.`.`.`. வர# இT23க- `.`.`.`. 

ெகா-Eத8 80,000 Eத8 75,000 
அைறகலI 25,000 பLபல6 கடனk\ேதா" 10,000 
ச0பள0 22,000 விLபைன 39,000 
ைக ெரா6க0 3,000 வKகி6 கடI 20,000 
Gலி 1,000 ெசW�தL1)ய மாLQ&சHீM 45,000 
ெதாட6க& சர6கிT23  50,000 ெபLற கழி# 2,000 
பLபல கடனாளிக- 33,000 பKகாதாய0 23,000 
 2,14,000  2,14,000 

      ச)6கHMத8க- : 

i) இQதி சர6கிT2பிI மதி23 `. `. `. `. 1,00,000 
ii) ெகாMபட ேவ<Uய Gலி   `.`.`.`.    500. 

       2017 மா"& 31 ஆ0 நாேளாM EUவைடd0 ஆ<M61)ய  இQதி6 கண6ைக தயா" ெச]க. 

 
( அ8ல�) 

 

 

 

விவர0 31.03.2017                                                                    

`̀̀̀    

31.03.2018 
`̀̀̀    

சர6கிT23 35,000 50,000 
ெரா6க இT23 5,000 60,000 
பLபல கடனk\ேதா" 15,000 30,000 
பLபல கடனாளிக- 75,000 1,00,000 
அைறகலI 15,000 15,000 

B.BALAJI, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM. 9629647613 

ேதைவயான கண61க- தயா" ெச]� ெமா�த ெகா-Eத8 மLQ0 ெமா�த விLபைன 
கா<க. 

      விவர0 ெதாைக 
(`)`)`)`) 

விவர0 ெதாைக 
(`)`)`)`) 

ெதாட6க பLபல கடனாளிக-  1,00,000 பLபல கடனாளிகளிடமிT\� 
ெபற2பHட ெரா6க0 

5,90,000 

ெதாட6க பLபல கடனk\ேதா" 65,000 ெபLற த-?பU 3,000 
பLபல கடனk\ேதாT61 
அளி�த ெரா6க0 

40,000 அளி�த த-?பU 5,000 

ெவளி�திT2ப0 10,000 உ-திT2ப0 6,000 
இQதி பLபல கடனாளிக- 70,000 இQதி பLபல கடனk\ேதா" 50,000 
ெரா6க விLபைன 50,000 ெரா6க6 ெகா-Eத8 25,000 
 

43. பிIவT0 விவரKகைள6 ெகா<M i).  ெமா�த இலாப விகித0   ii).  நிகர இலாப விகித0  
          iii). நட23 விகித0  ஆகியவLைற6 கண6கிMக.                        

விவர0 ெதாைக 
(`)`)`)`) 

விவர0 ெதாைக 
(`)`)`)`) 

விLபைன 3,00,000 விLற ெபாTளிI அட6கவிைல 1,80,000 
நிகர இலாப0 30,000 ெரா6க0 20,000 
கடனk\ேதா" 18,000 வKகி ெரா6க0 30,000 
வKகி ேம8வைர2பLQ 12,000 சர6கிT23 10,000 

( அ8ல�) 

ேகாபி வைரயQ நிQம0 01 – 04 -2018 அIQ `. `. `. `. 2,00,000 மதி23-ள இய\திர0 ஒIைற                                                        

வாKகிய�. அதைன நிQவதLகாக `. `. `. `. 40,000 ெசல# ெச]த�. pIQ ஆ<Mக- 

பயIபM�திய பிற1 அVவிய\திர0 `. `. `. `. 1,50,000 61 விLக2பHட�. ஆ<MேதாQ0 10 % 

ேந"6ேகாHM Eைறயி8 ேத]மான0 நk6க2பHட�. ஆ<M ேதாQ0 கண61க- மா"& 31 8 

EU6க2பMகிIறன. இய\திர6 கண61 மLQ0 ேத]மான6 கண61கைள Eத8 pIQ 
ஆ<Mக?61 தயா" ெச]க. 

 
44. கீrகா{0  விவரKகளிலிT\� மா"& மLQ0 ஏ2ர8 மாதKக?6கான ெரா6க திHட2  
                                பHUய8 தயா)6க. 

மாத0 கடI விLபைன 
`.`.`.`. 

கடI ெகா-Eத8  
`.`.`.`. 

 ெசல#க-  
 `.`.`.`. 

ஜனவ) 2,50,000 2,00,000 50,000 
பி2ரவ) 3,00,000 3,50,000 60,000 
மா"& 4,50,000 3,00,000 70,000 
ஏ2ர8 2,00,00 4,00,000 80,000 

i) ெதாட6க ெரா6க இT23  `.`.`.`.    75,000 
ii) சர6களி�ேதா" அuமதி�த கடனிI கால0 இர<M மாதKக- 
iii) வாU6ைகயாளT61 அளி�த கடனிI கால0 ஒT மாத0 
iv) ெசல#க- அ\த\த மாத�தி8 ெசW�த2பட ேவ<M0. 

v) ஏ2ர8 மாத�தி8 ெபறேவ<Uய பKகாதாய0 `.`.`.`.    10,000. 
( அ8ல� ) 

http://kalviamuthu.blogspot.com
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பிIவT0 விவரKகளி8 இT\� 2017 ேம மLQ0 ஜூI மாதKக?6கான ெரா6க� 
திHட2பHUயைல தயா)6க. 

விவர0 ஏ2ர8 
`.`.`.`. 

ேம 
`.`.`.`. 

ஜூI 
`.`.`.`. 

ெரா6க6 ெகா-Eத8 50,000 1,00,000 1,50,000 
ெரா6க விLபைன 1,37,500 1,62,500 2,37,500 
கடI ெகா-Eத8 72,500 1,22,500 1,62,500 
கடI விLபைன 1,37,500 1,72,500 2,00,000 
ெசல#க- 25,000 30,000 35,000 
1. ேம 1- 8 மதி2பிட2பHட ெதாட6க ெரா6க இT23 `. `. `. `. 40,000. 
2. சர6களி�ேதா" அuமதி�த மLQ0 வாU6ைகயாளT61 அளி�த கடனிI கால0 

ஒT மாத0. 
3. ெசல#க- அ0மாத�திேலேய ெசW�த2பட ேவ<M0. 

4. ேம மாத�தி8 ெபற ேவ<Uய பKகாதாய0 `. `. `. `. 8,000. 
5. ஜூI மாத�தி8 ெசW�த2பட ேவ<Uய கழி#  `. `. `. `. 1,35,000. 

 

45. கீr6கா{0 விவரKகைள6 ெகா<M ரவி, ராஜா எu0 GHடாளிகளிI Eத8 
கண61கைளd0, நட236 கண61கைளd0 தயா" ெச]க. 

    விவரKக- ரவி 
`̀̀̀ 

ராஜா 
`̀̀̀ 

1-04-2003 அIைறய Eத8  80,000 50,000 
2003 – ஆ0 ஆ<UI எM23க- 6,000 4,000 
Eத8 மீ� வHU 6 % ? ? 
எM23 மீ� வHU6 % ? ? 
ராஜாவிI கடI மீ� வHU ----- 3,000 
2003 - ஆ0 ஆ<UI இலாப2 பK1 8,000 6,000 
கழி#  1,600 1,200 
GHடாளியிI ஊதிய0 ––––––– 2,000 

( அ8ல� ) 

ேகா3, பா3 எIற GHடாளிக- Eைறேய 3 : 2 எu0 விகித�தி8 இலாப0 பகி"\� வ\தன".  

                                    31-03-2018 ஆ நாைளய இT23நிைல6 1றி23 பிIவTமாQ : 

ெபாQ23க- `. ெசா��க- `. 
பLபல கடனk\ேதா" 

ெசW��தL1)ய மாLQ& 
சHீMக- 

Eத8 கண61க- 
ேகா3    80,000 
 பா3     40,000 
 
ெபா�6கா23 

60,000 

20,000 
 
 
 

1,20,000 

40,000 

ெரா6க0  

பLபல கடனாளிக- 

சர6கிT23 

இய\திர0 

கHடட0 

இலாப நHட க/ 1  

5,000 
70,000 

30,000 
25,000 

1,00,000 

10,000 

 2,40,000  2,40,000 

B.BALAJI, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM. 9629647613 

      01-04-2018 அIQ ரவி எIபவைர 1/5 பK161 பிIவT0 பகி"#க?61 உHபHM    

ேச"��6 ெகா-ள EU# ெச]தன". 
i) ரவி  `̀̀̀. . . . 40,000 Eத8 ெகா<MவTவ�. 

ii) ஏMகளி8 நLெபய" `.`.`.`.    40,000 என ேதாLQவி2ப�. 

iii) கHடட�ைத 1,20,000 என மQமதி2பீM ெச]வ�. 

iv) சர6கிT2ைப `. `. `. `. 21,500 1ைற2ப� 

v) வாரா ஐய6கடI ஒ�61 5%  

      மQமதி2பீHM6 கண61 மLQ0 Eத8 கண61  தயா)6க#0. 

 

46. மாலா வைரயQ நிQம0 பK1 ஒIQ `. `. `. `. 100     வ kத0 20,000 சாதாரண பK1கைள `. `. `. `. 10 
Eைனம�தி8 ெபற வி<ண2பKகைள வரேவLற��.                                          
ெதாைக  கீrக<டவாQ ெசW�த2பட ேவ<M0.     

           

            வி<ண2ப�திI ேபா�                  `. `. `. `. 30    
            ஒ�6கீHUI ேபா�                       `. `. `. `. 40 ( `. `. `. `. 10 Eைனம��டI ) 

            Eதலாவ� அைழ2பிI ேபா�           `. `. `. `. 20 
            இQதி அைழ2பிI ேபா�                 `. `. `. `. 20            
     18,000 பK1க- ஒ2ப2பHட�.அைன��� ெதாைகக?0 ெபற2பHடன. ேதைவயான 

1றி2ேபHM2 பதி#க- தTக. 
( அ8ல� ) 

 

யEனா லிமிெடH ஒIQ `.`.`.`.10 மதி23ைடய 2000 பK1கைள இQதி அைழ23� ெதாைக `.`.`.`.    3   
ெசW�தாத காரண�தினா8 ஒQ2பிழ23 ெச]ய2பHடன. இதி8 1800 பK1கைள பKெகாIQ 

`.`.`.`.    6 வ kத0 Ebவ�0 ெசW�த2பHட பK1களாக மQெவளியீM ெச]ய2பHடன.   

ேதைவயான 1றி2ேபHM2 பதி#க?0 , பK1 ஒQ2பிழ236 கண61 மLQ0 Eதலின6 
கா23 கண61கைள� தயா" ெச]க 
 

47. தமிr&ெச8வி, கைல&ெச8வி, ேதIெமாழி எIற GHடாளிக- Eைறேய 5 : 3 : 2 எu0 

விகித�தி8 இலாப0 பகி"வ� வ\தன". கைல&ெச8வி விலக EUெவM�தா". நிQவன�திI 

நLெபய" `.`.`.`.    40,000 என மதி2பிட2பHட�. 

            கீrகா<பனவLறிL1 1றி2ேபHM2 பதி#க- தTக. 

                   அ)  நLெபய" நிQவன ஏMகளி8 இ8லாமலிT\தா8 

                   ஆ)  ஏMகளி8 நLெபய)I மதி23 `.`.`.`.    30,000 ஆக இT\தா8 

                    இ)  ஏMகளி8 நLெபய)I மதி23 `.`.`.`.    50,000 ஆக இT\தா8  

( அ8ல� ) 

 

X , Y  எIற இT GHடாளிகளிI சமமாக இலாப நHட�ைத2 பகி"\�ெகா<M ெதாழி8 

3)கிIறன". X எIபவT61 மாத ஊதியமாக `.`.`.`.5,000 வழKக#0,Y  எIபவT61 கழி#61 

பிI உ-ள நிகர இலாப�தி8 10% கழி# வழKக#0 ஒ236ெகா-ள2பHM-ள�. ஊதிய0 

மLQ0 கழி#61 EI நிகர இலாப0 `.`.`.`.1,48,000. இலாப நHட2 பகி"#6 கண6ைக� 
தயா)6க#0. 

http://kalviamuthu.blogspot.com


