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r«Þ rðãkÚkeo r{ºk,
çke.fku{.yÇÞkMk¢{{kt «ðuþ {u¤ððk çkË÷ ykÃkLku y{khk ðíke ¾qçk ¾qçk yr¼LktËLk. ykÃk Ëqhðíkeo
rþûký{kt yÇÞkMk fhe hÌkk Aku su{kt ykÃkLke WÃkh yæÞkÃkfLkwt fkuE ytfwþ LkÚke. yk ÃkæÄrík{kt ykÃkLku MðtÞ
yLkwþkMkLk yÃkLkkððwt sYhe Au. ykÃkLku ykÃkLkk rð»kÞLke ¢uzex yLkwMkkh yk rð»kÞ{kt ËirLkf 2 f÷kf Mk{Þ
Vk¤ððku ykð~Þf Au.
MðkæÞkÞfkÞoLkwt Vku{uox yu ykÃkLke Mkºkktík ÃkheûkkLkk Vku{uox «{kýu s hk¾ðk{kt ykðu÷ Au, suÚke y{khe
ÃkheûkkLke íkiÞkhe yÚkuo ÞkuøÞ Mk{s {kxu MðkæÞkÞfkÞo ¾qçk WÃkÞkuøke Au. MðkæÞkÞfkÞkuo{kt ÃkqAðk{kt ykðu÷
«&™kuLkk sðkçk ykÃkLku {¤u÷e yÇÞkMk-Mkk{økúe{ktÚke MkeÄk s fkuÃke fhðkLkk LkÚke, ykÃk su ðkt[Lk fhku Aku, su
Mk{òu Aku, íku ykÃkLke ÃkkuíkkLke ¼k»kk{kt ÷¾ðkLkwt hnuþu.
MðkæÞkÞfkÞoLkwt ÃkwLk:{qÕÞktfLk Úkíkwt LkÚke òu fkuE rð»kÞLkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ykuAk økwý nkuÞ íkk VheÚke
÷¾u÷wt MðkæÞkÞfkÞo ÂMðfkhðk{kt ykðþu Lknª. suÚke ykÃk «Úk{ ð¾íku s ÔÞðÂMÚkík sðkçkku ÷¾e s{k
fhkðþku. suÚke Mkkhk{kt Mkkhk økwý {u¤ðe þfþku yLku W¥k{ Ãkrhýk{ «kÃík fhe þfþku.

¾qçk ¾qçk þw¼fk{Lkkyku Mkn,
MðkæÞkÞfkÞo rð¼køk

yøkíÞLke Mkq[Lkkyku
 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkððkLke AuÕ÷e íkkhe¾: 30/04/2018 Au, íkku yk Mk{Þ {ÞkoËk{kt ykÃku
MðkæÞkÞfkÞo ÷¾e s{k fhkððwt sYhe Au.
 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke hMkeË ÷uðe VhSÞkík Au. suÚke ¼rð»Þ{kt MðkæÞkÞfkÞoLku
÷økíke fkuE ÃkqAÃkhA fhðe nkuÞ íkuLkk Wfu÷{kt hMkeË hsq fhe þfkÞ.
 ík{khk [uf ÚkE økÞu÷k MðkæÞkÞfkÞo ík{khe Mkºkktík Ãkheûkk Ãknu÷k s fuLÿ Ãkh hMkeË çkíkkðe Ãkhík ÷uðk
suÚke ÃkheûkkLkk ðkt[Lk yÚkuo Ãký íkuLku WÃkÞkuøk{kt ÷E þfkÞ.
 çke.yu./çke.fku{. yÇÞkMk¢{Lkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ÃkkMk Úkðk {kxu 11 økwý ÷kððk sYhe Au, òu íkuLkkÚke
ykuAk økwý nkuÞ íkku íku MðkæÞkÞfkÞo{kt rðãkÚkeo LkÃkkMk {kLkðk{kt ykðþu, yLkuu íku MðkæÞkÞfkÞo Lkðk
MkºkLkwt {u¤ðeLku VheÚke ÷¾ðkLkwt hnuþu.
 MðkæÞkÞfkÞoLkk økwý ðøkh VkELk÷ {kfoþex {u¤ðe þfkþu Lknª.
 ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke MkkÚku MðkæÞkÞfkÞoLkwt «&™Ãkºk VhSÞkík òuzðwt.
yk ÃkAeLkwt Ãkus rðãkÚkeoyu r«Lx fkZe íku{kt {ktøku÷ {krníke ¼he ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞoLkk «Úk{ Ãkus WÃkh
÷økkððwt.
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yufkWrLtxøk yuLz VkÞLkkLMk
કર ગણ-30

ઉત્તીણણ થલાન ું ધયણ: 11ગણ

વિભાગ : ક

દાખાઓના જિાબ આો.

(5x2=10)

વિભાગ : ક

દાખાઓના જિાબ આો.

(5x2=10)

1. યભેળ અને વલજમ એક વૉલરવવટવણ ેઢી બાગીદાયીભાું ચરાલે છે . તેભન ું નપા-નકવાનની લશેંચણીન ું
પ્રભાણ 3:2 છે . તા.31-3-2017ના યજન ું કાચ ું વયલૈય ું નીચે પ્રભાણે શત ું :
બાકીઓ

ઉધાર(₹)

જમા(₹)

મ ૂડી અને ઉાડ
યભેળ

8,000

1,20,000

વલજમ

12,000

1,50,000

દે લાદાય-રેણદાય

75,000

60,000

સ્તક

75,000

-

પી અંગેના લફર

-

3,71,700

આર્ટિકર ક્રાકણ ન ું પ્રીવભમભ (ત્રણ લણ ભાટે )

-

15,000

પી અંગે અનાભત (1-1-2016)

-

30,000

ફૅંક (ેઢી)

36,000

-

ફૅંક(અવીર)

24,000

-

ઓર્પવ પવનિચય

80,000

-

ઓર્પવ ભકાન

2,00,000

-

ભટયકાય

1,50,000

-

ભૅગેલઝન

32,000

-

9,000

-

ગાય

44,000

-

અવીરના યચ ૂયણ ખચણની ખતલણી

28,000

-

-

34,000

ઓર્પવ ખચણ

12,500

-

ટે લરપન ખચણ

17,000

-

-

1,800

7,82,500

7,82,500

સ્ટે ળનયી-છાભણી

અવીરના એડલાન્વ ખાતા

ચ ૂકલલાના ફાકી ગાય
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 લધાયાની ભાર્શતી
1) સ્તક ય 10% ઓર્પવ પવનિચય ય 8%, ઓર્પવ ભકાન ય 5% અને ભટયકાય ય 7% રેખે
ઘવાય ગણ.
2) ઓર્પવ ખચણના ₹2500 ન વભાલેળ ભ ૂરથી અવીરના યચ ૂયણ ખચણભાું થમેર છે .
3) મ ૂડી ય 5% અને ઉાડ ય 10% વ્માજ ગણ.
4) લણના અંતે અધ ૂયા કાભ ₹20000 અને ભલાની ફાકી પી ₹35,000
5) અવીર લતી કયે રા ખચણ ેટે તેની ાવેથી ભે ર ₹3000ની યકભન વભાલેળ અવીર ાવેથી
એડલાન્વભાું થમેર છે .
અથલા
1. એક મુંત્ર બાડે ખયીદ દ્ધવતથી યે શ્ભાએ નીચેની ળયત એ ખયીદ્ ું.


મુંત્રની યકડ ર્કિંભત ₹20,000



કયાય લખતે યકડ ર્કિંભતની 20% યકભ ચ ૂકલલાની છે .



યકડ ર્કિંભતની ફાકી યશેરી યકભ ₹4000ન એક એલા ચાય અધણલાવિક શતાભાું વ્માજ વર્શત
30 ભી વપ્ટે. અને 31ભી ભાચણ ચ ૂકલલાન છે .



ફાકી યશેતી યકડ ર્કિંભત ય લાવિક 12%ના વ્માજ દયે લસ ૂર કયલાભાું આલે છે . મુંત્ર ય 10%
રેખે ઘટતી જતી ફાકીની યીતે ઘવાય ગણલાન છે .



યે શ્ભાના ચડાભાું મુંત્રન ું ખાત ું અને લેચનાયન ું ખાત ું તૈમાય કય.

ૂ છે . તા.31/3/2017ના લણની તેભની ખેતીને રગતી આલક ખચણની તથા
2. ન્નારાર એક ખેડત
અન્મ વલગત નીચે મજફ છે :
વિગત

રકમ(₹)

ળરૂઆતન સ્ટૉક

વિગત
ભજૂયી ચ ૂકલી

લફમાયણ

25,000

કાની ભજૂયી

ખાતય

18,000

છૂટક ભજૂયી

જતું નાળક દલા

11,000
42,000

ખાતય

9,000

જતું નાળક દલા

7,000

13,500
6,500

20,000

54,000

ખયીદી
લફમાયણ

રકમ(₹)

દૂ ધન ું લેચાણ

48,000

ઘીન ું લેચાણ

19,000

વયકાયી ભુંડીની રન
58,000

10%ની (1-4-16થી)

70,000

લીભા-પ્રીવભમભ
ાક ભાટે

5,400

ઢય-ઢાુંખય ભાટે

3,300

જભીન-ભશેસ ૂર
લીજી ખચણ

આખયસ્ટૉક
8,700

લફમાયણ

7,000

2,800

ખાતય

4,000

જતું નાળક દલા

3,500

17,200

ખેતીના વાધનન ું વભાયકાભ

8,250

ઢય-ઢાુંખય ાછ ખચણ

3,750

ખેતીના વાધનન ઘવાય

7,500
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અન્ય વિગતો :
1) ઘઉંન ું ઉત્ાદન 15,000 ર્ક.ગ્રા. થમેલ.ું જેની ડતય ર્ક.ગ્રા. દીઠ્ ₹9 ગણલાની છે . આ ઉત્ાદનભાુંથી
11000 ર્ક.ગ્રા. ઘઉંન ું ર્કરદીઠ્ 11.50 રેખે લેચાણ કયે ર છે . 300 ર્ક.ગ્રા ઘઉં ચયાઈ ગમા શતા. 600
ર્ક.ગ્રા. ઘઉં અંગત લયાળ ભાટે રીધાું શતાું.
2) ફાજયીન ું ઉત્ાદન 8000 ર્ક.ગ્રા. થમેલ ું જેની ડતય ₹6 ર્ક.ગ્રા.દીઠ્ ગણલાની છે . આ ઉત્ાદનભાુંથી
6500 ર્ક.ગ્રા. ફાજયીન ું ₹9 રેખે લેચાણ કયે ર છે . 250 ર્ક.ગ્રા. ફાજયી ચયાઈ ગમેર શતી. 250
ર્ક.ગ્રા. ફાજયી ધભાણદાભાું આી શતી. કૃવ ખાત ું તૈમાય કય. (ઉત્તય:- કૃવ ખાતાન નપ -118600)
અથલા
2. અનુંત નાગયે વવભવત કલરમયી કુંની ાવેથી તા. 01-04-2009ના યજ 15 લણના ેટે ખાણ
નીચેની ળયતએ બાડે યાખી.
1) યમલ્ટી દય ટન દીઠ્ ₹30
2) રઘત્તભ બાડું પ્રથભ ાુંચ લણ સધી ₹60,000 અને ત્માયફાદના ત્રણ લણ સધી ₹65,000
અને ફાકીના લણભાું દય લે ₹1,000થી લધાયવ ું.
3) ઓછા કાભન ું નક્વાન પ્રથભ ત્રણ લણ દયમ્માન જ ભજયે ભેલી ળકાળે.
4) અકસ્ભાત કે શડતાના લણભાું રઘત્તભ બાડું વયખા પ્રભાણભાું ઘટાડવ ું.
5) લાવિક ઉત્ાદન નીચે મજફ શત ું.
િર્ષ
ઉત્ાદન(ટનભાું)

2013
1,500

2014
1,800

2015
2,300

2016
2,500

2017
2,700

ઉયની ભાર્શતીને આધાયે અનુંત નગયનાું ચડે જરૂયી ખાતા તૈમાય કય.
વિભાગ : ખ

દાખાઓના જિાબ આો. (ગમે તે બે)

(5x2=10)

1. એક જૂના કાયખાનાન ું ભકાન ₹12,00,000ની ર્કિંભતન ું છે , જેભાું ભારવાભાન અને ભજૂયી ખચણની
પ્રભાણ 2:1ન ું છે . લતણભાન વભમભાું ભારવાભાન અને ભજૂયી ખચણભાું અનક્રભે 20% અને 15%
ન લધાય થમ છે . આ ભકાનની જગ્માએ નવ ું ભકાન ₹18,00,000ની ર્કિંભતે તૈમાય કયે ર છે .
નલા ભકાનભાું ₹6,75,000ન જન ભારવાભાન ઉમગ થમેર છે તથા જૂના ભકાનના
કાયખાના લેચાણના ₹40,000 ઉજ્મા છે . નલા ભકાનભાું લયામેર જૂના ભારવાભાનન
₹18,00,000ની ર્કિંભતભાું વભાલેળ થમેર છે .
ઉયની વલગત યથી મ ૂડી ખચણ અને ભશેસ ૂરી ખચણની પાલણી દળાણલત ું ત્રક અને
જરૂયી આભનોંધ રખ.
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2. એક કાયખાનાભાું જાન્યઆયી 2017 દયમ્માન ભારવાભાન અંગે આલક અને જાલકની ભાર્શતી
નીચે મજફ છે .
તારીખ

આિક

જાિક

એકમો

એકમદીઠ કક.

તારીખ

એકમો

17/1/1

90

4

17/1/12

150

17/1/5

180

6

17/1/20

240

17/1/14

210

6

17/1/29

30

17/1/25

90
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ઉયની ભાર્શતી યથી ‘FIFO’, ‘LIFO’ અને બાર્યત વયે યાળ દ્ધવત મજફન ું સ્ટૉકત્રક તૈમાય
કય.
3. એક લશાણ ‘રત્નાકર’એ તા. 1-1-2016ના યજ ઓખાથી ગલાની વપય ળરૂ કયી અને ઓખા
તા.31-3-2016ના યજ ાછું પય.ું
વપય અંગેની નીચેની ભાર્શતી ભી છે :
જતી લખતે ₹80,000 ન ૂય ભળય ું તથા લતી લખતે ₹60,000 ન ૂય ભળય.ું
ન ૂય ય 10% રેખે પ્રાઈભેજ ગણલાન ું છે .
ફુંદયના ખચણ

₹7,420

કરવ લયામ

₹20,000

ગાય અને ભજૂયી

₹8,000

યચ ૂયણ ખચણ

₹8,000

કેપ્ટનન ગાય

₹36,000 લાવિક

એડ્રેવ કવભળન જતી લખતના ન ૂય ય 10% તથા લતી લખતના ન ૂય ય 8% રેખે ગણલાન ું
છે .
લશાણની ડતય ર્કિંભત ₹5,00,000, લશાણની ડતય ર્કિંભત ય 6% ઘવાય ગણલાન છે .
લશાણન ું લાવિક લીભા પ્રીવભમભ ₹20,000
ર્યૅયીંગ ખચણ ₹5,500
ભૅનેજયને તેના કવભળન ઉધામાણ છીના ચખ્ખા નપા ઉય 10% કવભળન આલાન ું છે . વપય
ખાત ું તૈમાય કય.
4. નાણાકામોન અથણ આી તેના પ્રકાય વવલસ્તાય વભજાલ.

વિભાગ : ગ

નીચે આેી સંજ્ઞાઓ (શબ્દાિી) સમજાિો.

1. અધ ૂરું કાભ
2. કયાય ર્કિંભત
3. મ ૂડી ખચણ
4. બમ વાટી
5. રઘત્તભ બાડું
7

(1x5=5)

ુ ક્ષી પ્રશ્નો/બહુવિકલ્ (M.C.Q) આધાકરત પ્રશ્નોમાંથી યોગ્ય વિકલ્ શોધી સાચા
હેત

વિભાગ : ઘ

જિાબ સામે () કરો.

(1x5=5)

1. જૂના કાયખાનાની ર્કિંભત ₹12,00,000 શમ અને ડતયભાું ભારવાભાન ભજૂયી અને અન્મ
ખચણન ું
પ્રભાણ 3:2:1ના પ્રભાણભાું શમ ત ભજૂયીની યકભ કેટરી શળે ?
(A) ₹60,00,000

(C) ₹12,00,000

(B) (B) ₹2,00,000

(D) ₹4,00,000

2. કઈ દ્ધવતભાું શેરા ખયીદે ર ભાર સ્ટૉકભાું યશે છે .
(A) લરપ

(C) ર્પપ

(B) બાર્યત વયે યાળ

(D) પ્રભાણ બાલ

3. એક સ્તકના લણ 2012ભાું લેચાણન શક્ક એક પ્રકાળનને લેચલાભાું આવ્માું. લણ દયમ્માન
500 એકભ છાલાભાું આવ્મા અને લણની અંતે 150 સ્તક સ્ટૉકભાું શતા. લણ 2013ભાું 600
સ્તક છાલાભાું આવ્મા અને 100 એકભ સ્ટૉકભાું શમ ત લણ 2013ભાું લેચામેરા સ્તકની
વુંખ્મા કેટરી ?
(A) 600

(C) 550

(B) 650

(D) 450

4. નાણાકીમ વુંચારકને ભદદ કયલા ટ્રેઝયય અને.................ની વનભણકું ૂ કયલાભાું આલે છે .
(A) ઑર્ડટય

(C) કુંટ્રરય

(B) ર્શવાફનીળ

(D) એક ણ નર્શ

5. નીચેની ભાર્શતી યથી લયદી વાટી ળધ.
ભાર ભેલતાું રાગત લધભાું લધ વભમ 55 ર્દલવ
ભાર ભેલતાું રાગત વયે યાળ વભમ

45 ર્દલવ

દૈ વનક ભશત્તભ લયાળ

140 એકભ

દૈ વનક રઘત્તભ લયાળ

110 એકભ

આવથિક લયદી જથ્થ

500 એકભ

(A) 2075 એકભ

(C)7700 એકભ

(B) 4350 એકભ

(D) 5400 એકભ
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