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அைரயா!"#ேத&' மாதி* வினா#தா. --- 2  ( 2018 ) 
ேம4நிைல 7தலா8 ஆ!" 

கண<=>பதிவிய4 
 ேநர8 : 2.30 மணி                                                               மதி>ெப! : 90 

                                            ப=தி ---- I 
  அைன#B வினா<கC<=8 விைடயளி<க'8.                        20 × � = 20 

1. நிதி# தகவ4களிH அக> பயனாளராக< கIத>ப"பவ& ---------- ஆவா&. 
          அ)  பணியாள&     ஆ)   கடனJKேதா&    இ) வாM<ைகயாள&. 

2. இKதியாவி4, கண<கிய4 தரநிைலகைள வழO=8 அைம>P ------------ 
            அ) இKதிய ைமய வOகி        ஆ)  உRசநJதி மHற8       இ) இKதிய> பUடய<கண<காள&  நிVவன8 

3. உ*ைமயாளரா4, வணிக#திலிIKB எ"<க>ப"8 ெதாைக வர' ைவ<க>ப"8 கண<=  

       அ) எ">Pக. கண<=       ஆ) ெரா<க<கண<=    இ) 7த4 கண<=  

4. ஒI கண<கிH வர' ெமா#த#ைதவிட பYV ெமா#த8 அதிகமாக இI>பிH அதH ெபாI. ------  
      அ) வர' இI>P        ஆ) பYV இI>P      இ) இI>P இHைம  ஈ. ேமYக!ட ஏBமி4ைல    

5. ஒI இI>பா]' தயா*<க>ப"வB ------  
    அ) ஆ!" இVதியி4    ஆ) ஒI =றி>பிUட நாளி4  இ) ஒI பIவகால8 7MKதB8 

6. இVதி>பதி'க. பதி' ெச]^மிட8 ----------  

         அ)  உ*ய =றி>ேப"        ஆ)  ேபேர"      இ) ெகா.7த4 ஏ" 

7. ெரா<க ஏ" பதி' ெச]வB -----------  
      அ) அைன#B ெரா<க> ெபVத4க.      ஆ) அைன#B ெரா<கR ெச_#த4க.  

          இ)   (அ), (ஆ) ஆகிய இர!"8               ஈ) அைன#B கடH நடவM<ைகக. 

8. சி4லைற ெரா<க ஏUMH இI>P ----------  
      அ) ஒI ெசல'          ஆ) ஒI இலாப8         இ) ஒI ெசா#B        ஈ) ஒI ெபாV>P 

9. வOகிR ச*கU"8 பUMய4 தயா*<க>ப"வB ---------- 

      அ) வOகியரா4          ஆ) வணிக#தா4         இ) வணிக#திH கடனாளிகளா4 

      ஈ) வணிக#திH கடனJKேதாரா4 

10. ”அறி'R ெச4வa<= கடa<= சர<= விYறB விYபைன ஏUM4 பதி' 

ெச]ய>படவி4ைல.”  இB கீcக!ட எ>பிைழ<= உதாரண8? 

             அ) விதி>பிைழ         ஆ) 7eவி" பிைழ       இ) ப=தி வி" பிைழ 

11. கீc<க!ட பிைழகளி4, எKத>பிைழ அனாம#B< கண<ைக> பயHப"#தி திI#த8 
ெச]ய>ப"8?  

         அ) ெகா.7த4 திI>ப ஏUM4 `̀̀̀    . . . . 1,000 =ைறவாக< fUட>பU".ளB.  

         ஆ) நேரKதிரனா4 சர<= திI>பி# தர>பUடB, ஏ"களி4 பதி' ெச]ய>படாம4 உ.ளB.  

  இ) அகிலாவா4 `̀̀̀    ....    900 மதி>P.ளசர<= திI>பி# தர>பUடB, விYபைன# திI>ப ஏUM4 

      `̀̀̀    . . . . 90 என பதி'ெச]ய>பU".ளB. 

12. எKநா. 7தYெகா!" ேத]மான8 கண<கிட>படேவ!"8? 

    அ) ெசா#திைன பயHபாUMY= இUட  நா.7த4 

    ஆ) ெசா#திைன வாO=வதYகான ஆைண பிற>பி#த நா.7த4 

   இ) ெசா#திைன வியாபார வளாக#திY=. ெபYற நா.7த4 
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13. வOகியிலிIKB பண8 எ"<=8ேபாB வOகியானB ----------- 
        அ. வாM<ைகயாள&கண<கி4 வர' ெச]^8    ஆ. வாM<ைகயாள&கண<கி4 பYV ெச]^8  

        இ. வாM<ைகயாள&கண<கி4 பYV மYV8 வர' ெச]^8   ஈ. ேமYக!ட ஏBமி4ைல 

14. ேத]மான# ெதாைக `. 27,000 . `. 27,000 . `. 27,000 . `. 27,000 . ெசா#திH அட<கவிைல `. 3,00,000 `. 3,00,000 `. 3,00,000 `. 3,00,000 எனி4, ேத]மான8 விகித8 -----             
     அ)   9%9%9%9%                ஆ)     8 %8 %8 %8 %          இ) 9.09 %9.09 %9.09 %9.09 %    

15. திைரயரOக#திH இI<ைக வசதிகைள அதிக*>பதYகாக ேமYெகா.ள>பUட ெசல'க. ---------- 

     அ) 7தலினR ெசல'     ஆ) வIவாயினR ெசல'   இ) நJ.பயH வIவாயினR ெசல'  

16. உ.g<=<fலி எதி4 கா!பி<க>ப"8? 
    அ) வியாபார<கண<கி4       ஆ) இலாப நUட<கண<கி4       இ) கடH ப<க#தி4  

17. நYெபய& எhவாV வைக>ப"#த>ப"கிறB? 
    அ) ஓ& நட>PR ெசா#B    ஆ) Pலனா=8 ெசா#B   இ) PலனாகாR ெசா#B 

18. 7H fUMR ெச_#திய கா>பீU" 7ைனம8 ேதாHVவB ----------- 
   அ) வியாபார<கண<கி4 பYV> ப<க8 

   ஆ) இலாப நUட<கண<கி4 வர'> ப<க8 

   (இ) இI>Pநிைல<=றி>பிH ெசா#Bக. ப<க8 

   (ஈ) இI>Pநிைல<=றி>பிH ெபாV>Pக. ப<க8 

19. 7தk"க. மீB fM^.ளவUM ேதாHVவB ------------  

  அ) இலாப நUட<கண<கிH வர'> ப<க8 

  ஆ) இI>Pநிைல<=றி>பிH ெசா#Bக. ப<க8  

         இ) ேமYக!ட இர!M_8 

20. இI>P நிைல<=றி>P வணிக#திH -------------- கா!பி<கிறB. 
  அ) இலாப#திைன    ஆ) நிதி நிைலயிைன   இ) விYபைனைய  

 

                                          ப=தி - II 
எைவேயa8 7 வினா<கC<= விைடயளி<க'8. வினா எ! 22 –<= கUடாய8  

விைடயளி<க'8.                                                                                                                                          7	×	2 = 14                                                                                                           

21. கண<கிய4 தகவ4களி4 ஆ&வ7ைடய  நப&க. யாவ&? 
22. ஆதார ஆவணOக. எவYைறெய4லா8 உ.ளட<கி^.ளB? 

23. எதி&> பதிைவ உதாரண#BடH விள<=க. 

24. 2017, மா&R 15 ஆ8 நா. ரேமm எHபவ& தனB கடனJKேதாரான திேனm எHபவI<= 
ெகா"<கேவ!Mய     `.`.̀.`.    15,000 <= பதிலாக      `.`.`.`.    13,800 ெச_#தி அவ&கண<ைக# தJ&#B< ெகா!டா&. 
த=Kத =றி>ேபU"> பதிவிைன  தயா& ெச]க. 
 

25. கீc<காn8 கண<=களி4 ேதாHV8 இI>Pகைள< =றி>பி"க. 
   1. 7த4     2. விYபைன      3. கடனாளிக.   4. கடனJKேதா& 
 

26. பிHவI8    நடவM<ைககைள<    ெகா!"    ெகா.7த4 ஏUMைன தயா&    ெச]க     
                                                                            2017 2017 2017 2017 ஜுைல                    1111                    ரேமஷிடமிIKB கடனா    சர<=    வாOகியB                                                                                            `.`.`.`.    1,0001,0001,0001,000    

                                                                                                                                                                                                5555                    rKத*டமிIKB    ெரா<க#திY= சர<= வாOகியB                                `.`.̀.`.1,5001,5001,5001,500    

10101010     =மா*டமிIKB    சர<=    கடa<= வாOகியB                                                                            `.`.`.`.    2,200 2,200 2,200 2,200     

            

27. கன<கிய4 சமH பாUM4 வி"பUட தகவ4 மYV8 ெதாைகயிைன< கா!க. 
 அ) ஒI நிVவன#திH ெசா#Bக. மYV8 ெபாV>Pக. 7ைறேய `.`.`.`.    25,000 25,000 25,000 25,000     மYV8  `.`.`.`.    18,00018,00018,00018,000    

 ஆ) மYெறாI நிVவன#திH  ெபாV>Pக., 7த4 7ைறேய `.`.`.`.    45,000 45,000 45,000 45,000     மYV8  `.`.`.`.    55,000.55,000.55,000.55,000.    
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28. கீc<காn8 தகவ4களிலிIKB திI. உதய<=மா& அவ&களிH வOகிR ச*கU"8 
    பUMயைல# தயா*<க. 

   அ) ெரா<க ஏUMHபM இI>P `.`.`.`.    2,500    ஆ) வOகியி4 ெச_#தி^8 வsலாகாதB `.`.`.`.    800 
   இ)  வOகி அளி#த வUM `.`.`.`.    200            ஈ)  வOகிகUடண8  `.`.`.`.    150  
 

29. அைறகலH     `̀̀̀....    1,00,000 மீB 10% ேத]மான8 அaமதி<க. Mச8ப& 31, 2017 அHV ச*<கU"> பதி' 

தIக. 
30. பிHவIவன 7தலின#ைதR சா&Kததா, வIவா] இன#ைதR சா&Kததா என =றி>பி"க: 

          (அ)  நில#ைத பதி' ெச]ய ேமYெகா.ள>பUட ெசல'   ஆ)  fலி ெகா"#தB 
 

ப=தி - III 

எைவேயa8 7 வினா<கC<= விைடயளி<க'8. வினா எ! 31-<=  கUடாய8 

விைடயளி<க'8.                                                                                                                                      7	×	3 = 21 

31. வOகிR ச*கU"8 பUMய4 தயா*>பதYகான uHV காரணOகைள# தIக. 
32. கண<கிய4 ேநா<கOக. யாைவ? ( எேதa8 3 ) 

33. நJ.பயH வIவாயினR ெசல' எHறா4 எHன? இர!" உதாரணOக. தர'8. 

34. ஏேதa8 இர!" ேநரMR ெசல'க. மYV8 மைற7கR ெசல'கைள =றி>பி"க. 
 

35. பிH வIனவYறி<கான ஏேதa8 ஒI நடவM<ைகைய#  தIக.  

       (அ)  ெசா#B<க. =ைறத4 மYV8 ெபாV>Pக. =ைறத4  

       (ஆ) ஒI ெசா#B அதிக*#த4 மYV8  மYெறாI  ெசா#B =ைறத4. 
    (இ) ஒI ெபாV>P =ைற^8 ேபாB, இHெனாI ெபாV>P அதிக*#த4. 

36. கீcக!ட விவரOகளி4 இIKB ெரா<க ேபேரUMைன தயா& ெச]க. 
i) ெரா<க விYபைன              `. 5,000`. 5,000`. 5,000`. 5,000     
ii) ராஜியிட8 ெபYற ெரா<க8   `̀̀̀....    4,0004,0004,0004,000 
iii) கழி' ெபYறB                 `̀̀̀....    500500500500 

37. பிHவI8 பிைழக., இI>பா]' தயா*<=8 7H க!டறிய>பUடன. அவYைற திI#த8    
ெச]ய'8. 

       (அ) கUடட8 மீதான ேத]மான8 `.`.`.`.    3, 0003, 0003, 0003, 000     ேத]மான< கண<கி4 எ"#ெதeத>படவி4ைல. 

       (ஆ) ெவOகU"<= `.`.`.`.    1, 0001, 0001, 0001, 000     fலி ெச_#தியB, fலிக கண<கி4 இI7ைற எ"#B  

             எeத>பU".ளB. 
           (இ) நிலா'<= கடa<= `.`.`.`.    800800800800     - <= சர<= விYறB, ச*யாக விYபைன ஏUM4 பதி'  
                ெச]ய>பUட ேபாதி_8, ேபேரUM4 `.`.`.`.    500500500500     என எ"#ெதeத>பU".ளB. 

38. . கீc<காn8 நடவM<ைககைள உ*ய Bைண ஏUM4 பதி'  ெச]க. 

          2017 ஜJைல 8   சடேகாபa<= சர<= விYறB    4,000 
         18  ெபIமாC<= விYறB    1,000 
         28  லUrமி நம<= சர<= விYறB            500 
                30  கம_<= இயKதிர8 விYறB             12,000 
 

39. கீcக!ட விவரOகளிலிIKB ேந&<ேகாU" 7ைறயி4 ேத]மான# விகித8 கா!க  

   ெசா#திH அட<கவிைல     `. 10,000  

                   எதி&ேநா<=8 பயனளி>P<கால8  10 வIடOக.  

எதி&ேநா<=8 இVதி மதி>P  `. 2,000 
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40. பிHவI8 விவரOகளிலிIKB விYபைன# ெதாைகயிைன கண<கிட'8. 

 
 
 
 
 

 
ப=தி - IV 

அைன#B வினா<கC<=8  விைடயளி<க'8.                                                    7	×	5 = 35 

41. திI. ஆனKதH அவ&களிH ஏ"களி4 கீcகாa8 நடவM<ைககைள< =றி>ேபUM4 பதி'    
  ெச]க. 
      2018                                                                      `.`.`.`. 
      மா&R  1. திI. ஆனKதH ெதாழி4 ெதாடOகியB               42,000 
              3. காேசாைல ெகா"#B சர<= வாOகியB              10,000 
              5. இைணய வOகி uல8 பண8 ெச_#தி                7,000                                     
                 ெகா.7த4  ெச]தB                             
             11. அ_வலக ெசல'கC<= வOகியிலிIKB             15,000 
                 பண8 எ"#தB 
             12. மணியிடமிIKB  `̀̀̀.... 13,000 <கான சர<=க. வாOக>பU", அதYகான ெதாைக   
                 எ">P அUைட uல8 ெச_#த>பUடB. 
             30. வாடைக ெச_#தியB                                        `.`.̀.`. 7,000 

( அ4லB ) 

31.03.2018  அHV திI. பாPவிH ஏ"களிலிIKB எ"<க>பUட இI>Pக. கீேழ தர>பU".ளன. 

2018 மா&R 31 ஆ8 நாேளா" 7Mவைட^8 ஆ!MY=*ய வியாபார, இலாப  நUட கண<ைக^8, 
அKநாைளய இI>P நிைல< =றி>ைப^8 தயா& ெச]க. 

2018  மா&R  31  ஆ8 நாைளய இI>பா]' 

பYV இI>Pக. `.`.`.`. வர' இI>Pக. `.`.`.`. 
எ">Pக. 3,000 7த4 35,000 
வOகி ெரா<க8 3,500 பYபல< கடனJKேதா& 8,100 
ைக ெரா<க8 10,000 விYபைன 28,000 
fலி 1,500 ெச_#தY=*ய மாYVR சUீ"க. 10,000 
ெகா.7த4 2,000 வOகி ேம4வைர> பYV 4,000 
சர<கிI>P ( 01-04-2004 ) 12,000 ெபYற கழி' 300 
கUடட8 20,000   
பYபல கடனாளிக. 8,000   
ெபVதY=*ய மாYVR 
சUீ"க. 

5,300   

ஆைல வாடைக 9,000   
கழி' 500   
ெபாBR ெசல'க. 600   
இயKதிர8 10,000   
 85,400  85,400 

விவர8 ெதாைக (`)`)`)`) விவர8 ெதாைக (`)`)`)`) 

ெதாட<கR சர<கிI>P 30,000 இVதி சர<கிI>P 20,000 

நிகர ெகா.7த4 2,00,000 விYபைனயி4 ெமா#த 
இலாப விகித8  

30% 
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               f"த4 தகவ4 : இVதிR சர<கிI>பிH மதி>P `. `. `. `. 8,0008,0008,0008,000....    

    

42. பிHவI8 விவரOகைள< ெகா!" 7Hபண மீUP 7ைறயி4 சி4லைற ெரா<க ஏUMைன# 
    தயா& ெச]க.                                                                    `̀̀̀.... 
        2017 Mச8ப&   1. ைக ெரா<க8                                            250 
                          7Hபண மீUP<காக ெபYற காேசாைல               950 
                        4. எeBெபாI. வாOகியB                              300 
                        6. fலி ெகா"#தB                                         200 
                        8. ஏYறிR ெச4 ெசல'                                     130 
                       10. பயணR ெசல'                                           150 
                       19. வாடைக சIீKB< கUடண8                             350 

( அ4லB ) 
பிHவI8 வணிக நடவM<ைககளிH விைள'கைள கண<கிய4 சமHபாUM4 கா!பி<க'8.  

(i) அHP, ெரா<க8 `̀̀̀....    20,000 ;  சர<=க.  `̀̀̀....    12,000  மYV8  இயKதிர8  `̀̀̀....    8,000 

ஆகியவYVடH ெதாழி4  ெதாடOகினா& 

(ii)  ரமணியிடமிIKB கடa<= சர<= வாOகியB   `̀̀̀....    7,000  

(iii) ரமணி<= `̀̀̀....    6,900  ெகா"#B  கண<= 7eவB8 தJ&<க>பUடB  

(iv)  `̀̀̀....    5,400  மதி>P.ள சர<=க. கடa<= இராஜa<= விYக>பUடB  `̀̀̀....    6,000  

(v)  இராஜனிடமிIKB  `̀̀̀....    5,800 ெபYV<ெகா!" அவரB கண<= 7M<க>பUடB  

 

43. கீcக!ட நடவM<ைககைள விYபைன# திI>ப ஏUM4 பதி' ெச]B, ேபேரUM4 
எ"#B எeBக. 

2015 ஜனவ* 5    பeதைடKத காரணமாக ஐKB அலமா*க. ஒHV `̀̀̀    .5,000,.5,000,.5,000,.5,000,  ேகாP    
                    திI>பியB.ெரா<க8 ெச_#த>படவி4ைல. 
     ஜனவ* 25   தர8 =ைற' காரணமாக uHV பாபா sU"க., ஒHV `̀̀̀    . 3,500 ,. 3,500 ,. 3,500 ,. 3,500 ,      
                    அமீ*டமிIKB திI8ப ெபற>பUடB. ெரா<க8 ெச_#த>படவி4ைல. 
     ஜனவ* 27  அa>பபUட மாதி*<ேகYப சர<=க. இ4லாததா4, ெரா<க8 பிற=   
                   ெபYV<ெகா.வதாககி fறி க!ணH திI>பிய சர<கிH மதி>P 
                    `̀̀̀    ....    23,00023,00023,00023,000   

( அ4லB ) 
கீcகாn8 பதி'கைள# திI#த8 ெச]ய'8. 

 விவர8 ேப.ப.எ பYV 

   `.`.`.`. 

வர'  

   `.`.`.`. 

     

   அ 

மதH  க/=                         ப 

    ெரா<க  க/ = 

( மதa<= ச8பள8 வழOகியB ) 

 25,000  

 25,000 

 

ஆ 

ெகா.7த4  க / =               ப 

          ெரா<க  க / = 

( அைறகலH வாOகியB )  

 5,000  

5,000 

 

இ 

 அHP   க/=                      ப 

       ெரா<க  க / = 

( வாடைக ெச_#தியB ) 

 7,500  

7,500 
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44. பிHவI8 நடவM<ைககைள< ெகா!" ெரா<க8, வOகி மYV8 த.CபM ப#திக. 
ெகா!ட ெரா<க ஏ" தயா& ெச]க. 
                 2012 பி>ரவ*                                                    `̀̀̀                                          
                         1    ெரா<க இI>P                                   30,000 
                              வOகி இI>P                                    20,000 
                         4   வOகியி4 ெச_#தியB                          18,000 
                        12   rனிலிட8 ெபYற காேசாைல                    12,000 
                             த.CபM அaமதி#தB                             300 
                        17   கவிதாவிYக= வழOகிய காேசாைல           10,000 
                             த.CபM ெபYறB                                   200 
                        18   ெசாKத ேதைவ<= வOகியிலிIKB              2,000 
                             பண8 எ"#தB                                      
                        20   அ_வலகR ெசலவிYகாக                         8,000 
                             வOகியிலிIKB பண8 எ"#தB   

( அ4லB ) 
 

இரா8 ஆைட நிVவன8 ஏ>ர4 1, 2014 அHV  `̀̀̀. 2,00,000 மதி>P.ள ஓ& இயKதிர#ைத வாOகியB. 

அதY=  நிV'ைகR ெசலவாக  `̀̀̀ .10,000 ெசலவழி#தB. =ைறKB ெச4 மதி>P 7ைறயி4 ஆ!"<= 

10% ேத]மான8  நJ<க>பUடB. 7த4 uHV ஆ!"கC<=  இயKதிர<கண<=  மYV8 

ேத]மான<கண<கிைன தயா*<க'8. கண<=க. ஒhெவாI ஆ!"8 மா&R 31-4 

7M<க>ெபVகிHறன. 

 

45. கீc<காn8 தகவ4களிலிIKB திI.கHனிய>பH அவ&களிH வOகிR ச*கU"8 பUMயைல# 
தIக. 

i) ெரா<க ஏUMHபM இI>P                             `.`.`.`.        8,0008,0008,0008,000 

ii) வOகியி4 ெச_#தி^8 வrலாகாதB                `.`.̀.`. 4,600 
iii) அளி#த காேசாைலக. ெச_#Bைக<=              `.`.`.`.    5,0005,0005,0005,000 

       7Hனிைல> ப"#த>படவி4ைல       
iv) வOகி கUடண8                                         `.`.`.`.          600                                        
v) திI. ேகாP அவ&க. வOகியி4 ேநரMயாக           `.`.`.`. 7,000     

         ெச_#தியB  
( அ4லB ) 

திI. 7#B அவ&களிH ஏ"களிலிIKB எ"<க>பUட இI>Pகைள< ெகா!" 31. 12. 2016 ஆ8     
       நாைளய இI>பா]' தயா*<க.                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1) ச8பள8      `.`.`.`.    5,000            5,000            5,000            5,000                                                                                                                            2)            7த4                            `.`.`.`.        34,34,34,34,000         3)                கடனJKேதா&  `.`.`.`.    1,000    1,000    1,000    1,000     
4) ெகா.7த4  ` 10,00010,00010,00010,000               5)    கடனாளி      `.`.`.`.    9,,0009,,0009,,0009,,000                                                                            6)   விYபைன    `.`.`.`.    16,000          16,000          16,000          16,000              

7)  உ. ஏYறிRெச4 ெசல'        `.`.̀.`.        1,000    1,000    1,000    1,000            8)            இயKதிர8     `.`.`.`.        20,000            20,000            20,000            20,000                        9)            எ">Pக.        `.4,000`.4,000`.4,000`.4,000                                

                    10)            ெபVதY=*ய மாYVRசUீ"         `.`.`.`.    2,0002,0002,0002,000   

 

 

ஈ 

ெரா<க க / =                      ப   

     பாP  க / = 

(  ெரா<க விYபைன ) 

 12,000  

12,000 

 

உ 

விYபைன  க / =                  ப 

        ெரா<க  க / = 

( கம_<= கடH விYபைன  
ெச]தB ) 

 1,500  

1,500 
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46. திI.அI. அவ&களிH இIப#தி ெரா<க ஏUM4 கீc<க!ட நடவM<ைககைள பதி' ெச]க. 
   2006  ஜூைல                                          `.`.`.`. 
           1   ெரா<க இI>P                         48,000 
           2   ெரா<க விYபைன                      7,000 
           7   ெரா<க ெகா.7த4                   18,000 
            8   கமலிடமிIKB ெபYறெரா<க8        3,450  
                 அaமதி#த த.CபM                     50 

                 10   வOகியி4 ெச_#தியB                21,000 
                 15   விள8பரR ெசல'கC<= ெரா<க8    1,000 
                      ெச_#தியB 
                18  அ_வலக ெசலவிYகாக காேசாைல     10,000 
                    uல8 ெரா<க8 எ"#தB 
                19   அIn<= ெச_#திய ெரா<க8 `.`.`.`.    1,850  
                     அவ& அaமதி#த த.CபM                 150 

( அ4லB ) 

கீc<காn8 விவரOகளிலிIKKB 31 மா&R 2018 ஆ8 ஆ!MYகான வியாபார 
கண<கிைன  தயா& ெச]க.    

விவர8 ெதாைக (`)`)`)`) விவர8 ெதாைக (`)`)`)`) 

ெதாட<கR சர<கிI>P 2,500 ெவளி#g<= fலி 5,100 

ெகா.7த4 27,000 உ.திI>ப8 7,000 

விYபைன 50,000 நிலக* மYV8 எ*வா^ 3,300 

fலி 2,500 உ.g<= fலி 2,600 

ெவளி#திI>ப8 5,200 இVதிR சர<கிI>P 5,200 

வாடைக 7,500 ெகா.மீதான வ!MR ச#த8 8,000 

ெகா.7த4 
மீதானஇற<=மதி வ* 

3,500 உYப#தி ெச]த சர<கிH 
மீதான அட<கவிைல 

12,000 

 

47. கீc<க!டவYைற 7தலின8 அ4லB வIவாயின8 என வைக>ப"#த'8. 
i) தணி<ைக< கUடண8 ெச_#தியB  `.`.`.`.    10,000. 
ii) 7தk" விYபைனR ெச]தB  `. `. `. `. 5,000. 
iii) வாOகிய பைழய< கUடட#ைத> PB>பி>பதYகாகR ெச]த பeB பா&>PR ெசல'க. 
iv) பைழய இயKதிர8 வாOகி பeBபா&#தR ெசல'      `.`.`.`. 3,000. 
v) பைழய அைறகலH விYறதி4 ஏYபUட நUட8.         `.`.`.`.    2,000. 
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( அ4லB ) 

கீc<க!ட விவரOக. இIபா]விலிIKB ெபற>பUடன. பYபல கடனாளிக.     `.`.`.`. 30,000;  
வாரா<கடH      `.`.`.`. 5,000. 

f"த4தகவ4க.: 

   (அ) f"த4வாரா<கடH     `.`.`.`. 3,000 ேபா<ெகeத'8. 

   (ஆ) 10% வாராஐய<கடH ஒB<= உIவா<க>பட ேவ!"8. 

  

   ேதைவயான ச*<கU"> பதி'க. தKB, இhவிவர8 இலாப நUட<கண<= மYV8 இI>P 
நிைல<=றி>பி4 எhவாV ேதாHV8 என< காUட'8. 
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