
સેમે ટર 1- િ વ ન ધી નામા પ ધિત-1 અસાઇમટ 

સ 1) નેશનલ રેડીયો કંપનીએ ટાર રે ડયો સ વસનતેા 1-3-2010 ના રોજ 600 રે ડયો સેટ આડત પર વેચવા મોક યા.દરેક રે ડયોની ભારિતયા 
કમત . 1,000 હતી.કાચું ભરિતયું ભારિતયા કમત પર 25% નફોમળે તે કમતનું બનાવવામાં આ યું હતું. નેશનલ રેડીયો કંપનીએ ગાડી ભાડાના 
.1,500, નૂરના . 22,500 અને વીમાના .18,000 ચુક યા હતા. 

 ટાર રે ડયો સ વસ ે  1,00,000ની ચાર માસની મુદતની હૂંડી વીકારીને પરત કરી જે નેશનલ રેડીયો કંપનીએ એક માસ પછી 12%ના વટાવે 
બકમાં વટાવી.ર તામાં 30 રે ડયો આગ લાગવાથી નાશ પા યા. જેનો વીમા કંપનીએ .20,000નો દાવો વીકાય . ટાર રેડીઓએ 430 રે ડયો દરેક  

.1050ની કમત ે,50 રે ડયો દરેક . 1,100ની કમતે દેસાઈને ઉધાર તથા 30 રે ડયો દરેક .1080ની કમત ેનેશનલ રેડીયો કંપનીની ભલામણ અને 
જવાબદારીથી સોલંકીને ઉધાર વે યા હતા. માલ છોડાવતા .5,700 જકાતના અને .3,000 વેચાણખચ ના ચુક યા હતા.દેસાઇ પાસેથી .5,000 

વસૂલ થઈ શકતા નથી જે માંડી વાડવામાં  આ યા અને સોલંકી નાદાર હેર થવાથી 90% રકમ વસૂલ થઈ શકી. 

ટાર રે ડયો સ વસન ેવેચાણ પર 5% કિમશન અને ઉધાર વેચાણ પર 2% આસામી આડત આપવાની છે. 30 રે ડયોને નુકશાન થયેલ છે જેનો 
રપે રગ ખચ .2000 થશે.   

નેશનલ રેડીયો કંપનીના ચોપડામાં આડતમાલ ખાતું અને ટાર રે ડયો સ વસનું ખાતું તૈયાર કરો. 

S2) અમદાવાદની પલ એજ સીની ધોરા માં એક વતં  શાખા છે. શાખાનુ ંતા. 31-3-2012ના રોજનું કાચું સરવૈયુ ંનીચે મુજબ છે. 

િવગત     ઉધાર બાકી  જમા બાકી  
માલનો શ નો ટોક  

મુ ય ઓ ફસથી મળેલ માલ 

મુ ય ઓ ફસન ેપરત કરેલ માલ 

મુ ય ઓ ફસનું ખાતું 
ખરીદી અને વેચાણ 

માલ પરત 

નૂર અને જકાત 

પગાર (તા 28-2-12 સુધી) 

મજૂરી 
ઘાલખાધ અન ેઘાલખાધ પરત 

દેવાદારો અને લેણદારો 
રોકડ અને બે ક 

10%ની ભારત  સરકારની મીનગીરીઑ (દા. ક. . 

1,50,000, ખરી ા તા.1-10-11)  
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વધારાની માિહતી: 
1) આખર માલના ટોકની કમત  1,00,000 

2) માગ થ માલ .30,000 અને માગ થ રોકડ .60,000 

3) તા.1-10-11ના રોજ .80,000ની કમત ફ નચર મુ ય ઓ ફસ વારા શાખાને મોકલવામાં આ યું હતું. ફ નચર પર વા ષક 10% લેખે 
ઘસારો ગણવામાં આવ ેછે. 

4) ઉપરની માિહતી પરથી ધોરા  શાખાના વા ષક િહસાબો તૈયાર કરો. 
સ3) મેસસ કોમલ .મહેરવાડાના ગોડાઉનમાં 31-1-11ના રો ગ લાગવાથી બધો માલ બળી ગયો, નીચેની માિહતી પરથીવીમા કંપની સમ  રજૂ 

કરવા દાવાનુ ંપ ક તૈયાર કરો. 

િવગત   2008 2009 2010 2011 

શ નો ટોક 81,270 
2,24,700 

97,200 
2,40,000 

1,08,000 
2,43,000 

1,10,700 
18,000 



ચો ખી ખરીદી 
વેચાણ 

મજૂરી 
આખર ટોક 

3,60,000 
52,200 
97,200 

3,96,000 
57,000 
1,08,000 

4,20,000 
62,700 
1,10,700 

36,000 
6,000 
- 

આખરનો ટોક હંમેશા મૂળ કમત કરતાં 10% ઓછી કમત ેઆંકવામાં આવ ેછે. તમારી ગણતરી દશાવતુ પ ક તૈયાર કરો. 

સ4) ી શરદના ચોપડા પરથી તા. 31મી માચ,2009 તથા 31મી માચ2010 ના રોજની નીચેની બાકીઓ મળે છે. 

િવગતો                                                    તા.31-3-09                                   તા.31-3-10 

દેવાદારો ? 24,000 

લેણદારો     16,000 ? 

ટોક ? 17,000 

મકાન 30,૦૦૦ 30,000 

યં ો ૬૦,000 67,000 

ફ નચર 5,000 5,000 

બે ક લોન 10,000 8,000 

રોકડ 14,000 11,000 

તા.31મી માચ, 2010ના રોજ  પરૂા થતા ંવષના રોકડ યવહારો (અમુક ચો કસ અ ય િવગતો િસવાય) 

દેવાદારો પાસેથી વસૂલાત 93,000 

ઉપાડ 10,000 

યં નુ ંવેચાણ(ચોપડે કમત .5,000) 3,000 

ધંધાના ખચા 10,000 

લેણદારોને ચુકવણી 61,000 

રોકડ ખરીદી 16,000 

પરચૂરણ આવક 2,000 

અ ય માિહતી: 

1) વેપારી પડતર પર 33 1/3% નફો ચઢાવીને માલ વેચ ેછે. 

2) લેણદારોએ આપેલ વટાવ .1000 

3) વષ દરિમયાન ઉધાર ખરીદી કુલ ખરીદીના 80% હતી અને રોકડ વેચાણ કુલ વેચાણના 10% હતું. ઉધાર વેચાણ .90,000 હતું. 
4) યં ો અને ફ નચર પર 10% તથા મકાન પર 2% ઘસારો ગણો. 

ઉપર દશાવેલ માિહતી પરથી 31મી માચ2010 ના રોજ પરૂા થતા ંવષનુ ં વેપાર ખાતું અને નફા નુકશાન ખાતું તૈયાર કરો આબે પાકું સરવૈયુ ંબનાઓ. 

સ5) નામા પ ધિત ના ઉપયોગો જણાઓ. 

 


