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அல� ேத�� -- 8 

ேம�நிைல #தலா% ஆ'(------- கண+�,பதிவிய� 

அல� 12 – தனிவணிக67 இ9தி+கண+�க: - I 
கால%  :   1.15  நிமிட%                                              மதி,ெப'க: :  45 

 அைன=> வினா+க?+�% விைடயளி+க�%.                             5 × � = 5 
 
1. இ9திC சர+கிF,G எ7ப> ஓ� ----------------- 

 அ) நிைலயான ெசா=>        ஆ) நட,GC ெசா=>           இ) GலனாகாC ெசா=> 

2. வணிக=தி7 நிகர இலாப% ----------------- அதிக6+�%.  

 அ) #தலிைன        ஆ) ெப9த�கைள      இ) ெபா9,Gகைள  

3. இF,Gநிைல+�றி,G வணிக=தி7 -------------- கா'பி+கிற>. 
 அ) இலாப=திைன    ஆ) நிதி நிைலயிைன   இ) விMபைனைய   ஈ) ெகா:#தைல 

4. நMெபய� எPவா9 வைக,ப(=த,ப(கிற>? 

        அ) ஓ� நட,GC ெசா=>    ஆ) Gலனா�% ெசா=>     இ)  GலனாகாC ெசா=> 

5. ேவ9பRட ஒ79 எ>? 

  அ) Tலி         ஆ) உ:V+� Tலி      இ) ெவளி= V+�Tலி    

 

ப�தி --- III 

 எைவேயW% 4 வினா+க?+� விைடயளி+க�%.அவMறி� வினா எ' 6 - +� 

கRடாய% விைடயளி+க�%.                                   4	×	2 = 8 
6. Gதிதாக= ெதாடYக,ப(% வணிக=தி�, ெதாட+கC சர+கிF,G இF,பதி�ைல ஏ7? 
7. பய7 த\F% ெசா=>க: எ7றா� எ7ன? 

8. இலாப நRட+கண+� தயா6=தலி7 ேதைவ எ7ன? 

9. பி7வF% விவரYகளிலிF^> வியாபார கண+கிைன= தயா� ெச_ய�%. 

விவர% ெதாைக (`)`)`)`) விவர% ெதாைக (`)`)`)`) 
ெதாட+கC சர+கிF,G 15,000 இ9தி சர+கிF,G 5,000 
ெகா:#த� 4,000 விMபைன  23,000 

 
10. ெமா=த இலாப=திைன கா'க. 

 
 
 

 
11. திF. லRbமிபதியி7 ஏ(களிலிF^> எ(+க,பRட விவரYகளிலிF^> 31 cச%ப� 2017 ஆ%  

ஆ'cMகான இலாப நRட கண+கிைன= தயா6+க�%. 

விவர% ெதாைக (`)`)`)`) விவர% ெதாைக (`)`)`)`) 
ெமா=த இலாப% 75,000 வRc ெபMற> 2,000 
அdவலக வாடைக 6,500 ெவளி=V+� Tலி  800 
ெபா>Cெசல�க: 3,000 கழி� ெசd=திய> 1,000 

 

 விவர% ெதாைக (`)`)`)`) விவர% ெதாைக (`)`)`)`) 
ெதாட+கC சர+கிF,G 11,000 ெகா:#த�  1,000 
விMபைன திF,ப%   500 ெகா:#த� திF,ப%    850 
விMபைன 19,500 இ9தி சர+கிF,G  1,500 
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12. திF. பிரகத\f#+ எ7பவ67 ஏ(களிலிF^> எ(+க,பRட விவரYகளிலிF^> 31 cச%ப� 2017 
ஆ%  ஆ'cMகான இF,Gநிைல+ �றி,பிைன= தயா6+க�%. 

விவர% ெதாைக (`)`)`)`) விவர% ெதாைக (`)`)`)`) 
#த� 80,000 ைக ெரா+க% 20,000 
கடனாளிக: 12,800 நிகர இலாப%  4,800 
எ(,Gக: 8,800 இய^திர% 43,200 

 
ப�தி --- III 

 எைவேயW% 4 வினா+க?+� விைடயளி+க�%.அவMறி� வினா எ' 13 - +� 

கRடாய% விைடயளி+க�%.                                 4	×	3 = 12 
13. வியாபார+கண+� தயா6,பத7 ேநா+கYக: யாைவ? 

14. ெமா=த இலாப% மM9% நிகர இலாப% எ7றா� எ7ன? 

15. பி7வF% விவரYகளிலிF^> வியாபார கண+கிைன= தயா� ெச_ய�%. 
விவர% ெதாைக (`)`)`)`) விவர% ெதாைக (`)`)`)`) 

ெதாட+கC சர+கிF,G 10,000 இ9தி சர+கிF,G 8,000 
ெகா:#த� 3,500 விMபைன  12,500 
விMபைன= திF,ப% 500 ேநரcC ெசல�க:   800 

 

16. பி7வF% விவரYகளிலிF^> விMபைன= ெதாைகயிைன கண+கிட�%. 

 
 
 
 

17. பி7வF% விவரYகளிலிF^> நிகர இலாப% அ�ல> நிகர நRட=திைன கா'க 
விவர% ெதாைக (`)`)`)`) விவர% ெதாைக (`)`)`)`) 

வாடைக ெபMற> 6,000 ெகா:#த� ெசல� 15,300 
வாடைக ெசd=திய> 3,500 ெமா=த இலாப% 40,000 
அளி=த கழி� 1,200 வாரா கட7 5,000 
அCb மM9% 
எg>ெபாF: 

3,000 ேத_மான% 3,000 

 

18. ெகா(+க,பRட விவரYகளிலிF^> இF,Gநிைல+ �றி,ைப= தயா� ெச_ய�%. 

விவர% ெதாைக (`)`)`)`) விவர% ெதாைக (`)`)`)`) 
பMபல கடன\̂ ேதா� 40,000 எ(,Gக: 10,000 
அைறகல7 2,375 நிகர இலாப% 19,875 
வYகி ேம�வைர,பM9 3,750 #த� 58,750 
பMபல கடனாளிக: 87,500 இ9தி சர+கிF,G   22,500 

 
 
 
 
 

விவர% ெதாைக (`)`)`)`) விவர% ெதாைக (`)`)`)`) 
ெதாட+கC சர+கிF,G 30,000 இ9தி சர+கிF,G 20,000 
நிகர ெகா:#த� 2,00,000 விMபைனயி� ெமா=த 

இலாப விகித%  
23,000 www.Padasalai.Net
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ப�தி --- IV 

எைவேயW% 4 வினா+க?+� விைடயளி+க�%.                           � ×	5 = 20 
19. கீi+காj%  விவரYகளிலிF^>  திF. ெவYகேடச7  எ7பவ67 ஏ(களி� 2017, cச%ப� 

31 ஆ% நாேளா( #cவைடk% ஆ'cM�6ய வியாபர  இலாப  நRட+ கண+ைகk%  

அ^நாைளய  இF,Gநிைல+ �றி,ைபk% தயா6+க�%. 

விவர% ெதாைக (`)`)`)`) விவர% ெதாைக 
(`)`)`)`) 

ெதாட+கC சர+கிF,G 2,500 ச%பள% 2,600 
ெகா:#த� 3,300 #த� 52,000 
விMபைன 7,000 வYகி ெரா+க% 6,400 
Tலி 2,700 ெசd=தM�6ய மாM9C சRீ(க: 7,500 
ெபMற த:?பc 2,500 இ9திC சர+கிF,G 4,000 
ெப9தM�6ய 
மாM9CசRீ(க: 

52,000 கடன\̂ ேதா�  500 

 

20. கீiகாj% விவரYகளிலிF^> இலாப நRட கண+கிைன= தயா� ெச_க. 

விவர% ெதாைக (`)`)`)`) விவர% ெதாைக 
(`)`)`)`) 

ெமா=த இலாப% 50,000 ெபMற வRc 2,000 
அdவலக வாடைக 10,000 ெபMற த:?பc 3,000 
நிைலC ெசா=>க: 
மீதான ேத_மான% 

8,000 ெவளி=V+� Tலி 2,500 

த:?பc அளி=த> 12,000 கா,பீ( 3,500 
விள%பர% 4,000 ெபா>C ெசல�க: 3,000 
வாடைக மM9% வ6 1,000 எ6ெபாF: மM9% வாk 1,200 

 

21. பி7வF% விவரYகளிலிF^> 2010 cச%ப� 31 ஆ% நாேளா( #cவைடk% 

ஆ'cM�6ய ெமா=த இலாப% மM9% நிகர இலாப% கண+கிட�%. 

விவர% ெதாைக (`)`)`)`) விவர% ெதாைக 
(`)`)`)`) 

Tலி 2,600 விMபைன 72,250 
ெகா:#த� 32,250 இதரC ெசல�க: 200 
ெதாட+கC சர+கிF,G 7,600 விள%பர% 500 
ெகா:#த� திF,ப% 250 பYகாதாய%ெபMற> 2,500 
அdவலக அCb 
எg>ெபாFRக: 

250 பைழய அைறகல7 
விMறதி� நRட% 

300 

வாடைக 300 ெபா>C ெசல�க: 2,500 
விMபைன= திF,ப% 1,250 #தn(க: விMறதி� 

ஏMபRட இலாப% 
500 

ச%பள% 3,000 ெசd=திய கழி� 150 
விMபைன ெதாட�பானC 
பயணC ெசல�க: 

1,800 அdவலகC ெசல�க: 1,600 
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22. 31.03.2005  அ79 திF. கேணo –7 ஏ(களிலிF^> எ(+க,பRட இF,Gக: கீேழ    

தர,பR(:ளன. 2005 மா�C 31 ஆ% நாேளா( #cவைடk% ஆ'cM�6ய வியாபார, 

இலாப  நRட கண+ைகk%, அ^நாைளய இF,G நிைல+ �றி,ைபk% தயா� ெச_க. 

                  2005  மா�C  31  ஆ% நாைளய இF,பா_�       

பM9 இF,Gக: `.`.`.`. வர� இF,Gக: `.`.`.`. 
எ(,Gக: 3,000 #த� 35,000 
வYகி ெரா+க% 3,500 பMபல+ கடன\̂ ேதா� 8,100 
ைக ெரா+க% 10,000 விMபைன 28,000 
Tலி 1,500 ெசd=தM�6ய மாM9C சRீ(க: 10,000 
ெகா:#த� 2,000 வYகி ேம�வைர, பM9 4,000 
சர+கிF,G ( 01-04-2004 ) 12,000 ெபMற கழி� 300 
கRடட% 20,000   
பMபல கடனாளிக: 8,000   
ெப9தM�6ய மாM9C 
சRீ(க: 

5,300   

ஆைல வாடைக 9,000   
கழி� 500   
ெபா>C ெசல�க: 600   
இய^திர% 10,000   
 85,400  85,400 

               T(த� தகவ� : இ9திC சர+கிF,பி7 மதி,G `. 8,000`. 8,000`. 8,000`. 8,000....    

    

23. கீi+காj% விவரYகளிலிF^^> 31 மா�C 2018 ஆ% ஆ'cMகான வியாபார 

கண+கிைன  தயா� ெச_க.    
விவர% ெதாைக (`)`)`)`) விவர% ெதாைக (`)`)`)`) 

ெதாட+கC சர+கிF,G 2,500 ெவளி=V+� Tலி 5,100 
ெகா:#த� 27,000 உ:திF,ப% 7,000 
விMபைன 50,000 நிலக6 மM9% எ6வாk 3,300 
Tலி 2,500 உ:V+� Tலி 2,600 
ெவளி=திF,ப% 5,200 இ9திC சர+கிF,G 5,200 
வாடைக 7,500 ெகா:மீதான வ'cC ச=த% 8,000 
ெகா:#த� 
மீதானஇற+�மதி வ6 

3,500 உMப=தி ெச_த சர+கி7 
மீதான அட+கவிைல 

12,000 
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