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B.Com Sem - 4 Assignment Topics.  

મ  િવષય ટોપી સ  

1  ે  1. Write a Story of “The Three Questions “ in your Language  

2. Write the summary of “ The Chicago Speech ” in your Language  

2  અથશા  1. આિથક પ રવતન નો અથ આપી તેના કારો સમ વો. 

2. ગાવાનો અથ આપી ગાવાના કારો સમ વો. 

3  બઝનસે 

કો િુનકશન  

1. Advantages of Audio-Visual aids in Presentation  

2. Write detailed note on use of Cell phone.   

4  બઝનશે મેનેજમટ-4  

(માલસામ ી 

સચંાલન)  

1. માલસામ ી સચંાલન એટલે ુ ં ? માલસામ ી સચંાલનના ફાયદા-

મયાદા સમ વો  

2. માલસામ ી ુશનો અથ, હ ઓુ અને કાય  સમ વો  

 

5   પડતરલ ી હસાબી પ િત  

૧) જોબ ન ં૫૫૫ની િવગતો પરથી,જો નફો વેચાણ કમતના ૨૫% હોય તો પડતર અને વેચાણ ન  કરો. 

 માલસામાન .૨૪,૦૬૦. થર ખચ ૨૨,૫૦૦ સામા ય કલાકના .૬૭,૫૦૦ 

 મ ુર ચ લત પરો   

 િવભાગ-૧)-૩૩૦ કલાક, કલાકના ં  - ૩િવભાગ-૧) - ૨૭,૫૦૦ કલાકના ં .૫૫,૦૦૦ 

 િવભાગ-૨)-૨૨૦ કલાક, કલાકના -૨          િવભાગ-૨)-૮,૨૫૦ કલાકના .33,૦૦૦ 

 િવભાગ ૩)-૧૧૦ કલાક, કલાકના -૫          િવભાગ ૩)-૨,૭૫૦કલાકના .૧૧,૦૦૦ 
 

(૨) નીચેની મા હતી પરથી પરો  ખચની યો ય આધાર લઇ વહચણી કરો. 

િવગત ઉ પાદન િવભાગ સેવા િવભાગ 

અ . બ   . ક  . ડ . ઈ  . 

સીધી મ ુર  ૧,૦૦૦ ૧,૨૦૦ ૧,૩૦૦ ૭૦૦ ૧૦૦૦ 

માલસામાન ૮૦૦ ૯૦૦ ૯૦૦ ૭૦૦ ૭૦૦ 

કામદારોની સં યા ૨૦૦ ૨૦૦ ૧૦૦ ૫૦ ૫૦ 

પાવર કલો વોટ ૪૦૦ ૩૦૦ ૨૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 

િમલકત ક મત ૭૦,૦૦૦ ૫૦,૦૦૦ ૨૦૦૦૦ ૧૦૦૦૦ ૫૦૦૦ 
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રોકલી જ યા (ચો.મી) ૪૦ ૪૦ ૨૦ ૧૦ ૧૦ 

 પરો  ખચ 

 પાવર- ૨૨૦ , વીજબીલ -૧૮૦ , પુરિવઝન-૩૬૦ પરો  માલસામાન-૬૦૦, મરામતખચ-૬૨૦  

 કામદાર ક યાણ ખચા-૪૮૦, ભા ુ ંવેરા-૧૮૦, ક ટ ન ખચ-૬૦ ,કામદાર વીમા ંફાળો -૨૬૦ 

 સેવા િવભાગ –ડ- ખચા સીધી મ ુર ના માણમા ંઅન ેસેવા િવભાગ ઇ ના ખચા ૩:૨:ના માણમા ં

 ઉ પાદન િવભાગ અ, બઅને ક ખાતેવહચણી કરો. 
 

6  નામા પ િત-4  

(૧) અગન પખં લ.મા ં૧૪-૭-૨૦૨૨ ના રોજ આગ લાગી ,૧૭,૭૦૦ માલ ટોક બચી ગયો. નીચેની 

   િવગતો પરથી દાવાની રકમ ન  કરો.શ નો ટોક ૧૦ %  વ  ુ કવામા ંઆવેલ છે. 

િવગત ૨૦૧૯ . ૨૦૨૦ . ૨૦૨૧ . ૧૪-૭-૨૦૨૨ ધુી . 

ખ રદ  ૪,33,૬૦૦ ૪,૪૮,૦૦૦ ૫,૧૬.૦૦૦ ૨,૨૪,૦૦૦ 

વેચાણ ૬,૪૦,૦૦૦ ૬,૦૦,૦૦૦ ૭,૨૦,૦૦૦ ૨,૪૦,૦૦૦ 

મ ુર  ૯૬,૦૦૦ ૪૦,૦૦૦ ૫૨,૦૦૦ ૨૪,૦૦૦ 

ઘસારો ૩૨,૦૦૦ ૩૨,૦૦૦ ૨૮,૦૦૦ ૨૪,૦૦૦ 

શ નો ટોક ૨,૨૦,૦૦૦ ૧,૭૬,૦૦૦ ૧,૩૨,૦૦૦ ૪૪,૦૦૦ 
 

 (૨) નીચેની િવગતો અ ન ુંડ ટોરની છે.૧/૪/૨૦૨૨ના દવસે આગની ુ ઘટના બની.બાયંધર  દુત ૩ 

       માસ ગણવી. 

માસ ૨૦૨૧  ૨૦૨૨  તા.૧-૧-૨૦૨૧ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ ુ ંવેચાણ  ૫૦,૦૦૦ 

થર ખચ .૧૭૦૦ અન ે ચો ખો નફો .૮,૫૦૦ થયો ( મા ં

શેર બ રનો નફો .૨૦૦ સમાયલે છે 

અિ લ ૪,૦૦૦ ૩,૦૦૦ 

મ ે ૩,૦૦૦ ૧,૦૦૦ 

ુન ૩,૫૦૦ ૧,૫૫૦ ૧-૪-૨૦૨૧ થી ૩૧-૩-૨૦૨૨ ધુી વષ ુ ંવેચાણ .૬૦,૦૦૦ 

ુલાઈ ૪,૭૫૦ ૫,૦૦૦ વીમાની રકમ .૧૧,૮૮૦ છે.  દાવાની રકમ શોધો 

ઓગ ટ ૩,૨૫૦ ૩,૫૦૦ વેચાણ ૧૦ %  અનેનફા દરમા ં૨ % વધારો થશે 
 

7. Income Tax Law & Practice -2  

1.    ડૉ. સૌરભ પટલ ુ ંવષ 2021-22 ુ ંઆવક વક ખા ુ ંનીચે જુબ છે.  

વક રકમ . આવક રકમ . 

ટાફ પગાર  

ુ ના લ નનો ખચ  

4,96,000 

1,14,000 

નિસગ હોમ સજ કલ આવક  

ઓપરશનની આવક  

2,40,000 

3,60,000 
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વીજળ  ખચ  

દવાઓની ખર દ   

ટલીફોન ખચ  

નિસગ હોમ ુ ંભા ુ ં 

સાધનોનો ઘસારો  

અ ય િમલકતોનો ઘસારો  

થાિનક કર  

સાધન સામ ી ુ ંભા ુ  ં 

િવમા િ મીયમ  

વક ઉપર આવકનો વધારો  

56,000 

64,000 

40,000 

1,14,000 

48,000 

8,000 

32,000 

16,000 

56,000 

 

2,12,000 

ડવીડ ડ( ોસ)  

ઝર  સેિવગ સ ટ. યાજ  

ક સલટશન ફ   

લોટર  ઈનામ  

સગીર ુ ના જ મ દવસ પર 

મળેલ ભેટ  

મકાન-િમલકત ભાડાની આવક  

24,000 

8,000 

48,000 

24,000 

 

2,44,000 

3,68,000 

 13,16,000  13,16,000 

     વધારાની મા હતી  

(1) ટાફ પગારમા ં . 48,000 તેની પ નીને કૂવેલ પગારના છે,  યો યતા ધરાવતી નસ છે. અને ફ ત શિન-

 રિવના દવસોમા ંજ ફરજ બ વે છે.  

(2) સાધનો પર મળવા પા  ઘસારો . 80,000 છે અને અ ય િમલકતો પર . 6,000 છે.  

(3) થાિનક વેરામા ં . 12,000 ભાડ આપેલ મકાનના ં કૂવેલ વરેાનો સમાવેશ થાય છે.  

(4) તેઓને િવઝીટ ગ ોફસર તર ક માનદ સેવા આપવા બદલ . 60,000 માનદ વેતન મળેલ છે.  

(5) િવમા િ મીયમમા ં . 16,000 મેડ  કલેઈમ પો લસી માટના અને . 8,000 વન વીમા િ મીયમનો 

 સમાવશે થાય છે.  

  આકારણી વષ 2022-23 માટ સૌરભ પટલના ધધંા- યવસાયની કરપા  આવકની ગણતર  કરો.  

 

2. તા. 31-3-2022 ના રોજ રુા થતા વષ ુ ં ી કા ય ુ ંનફા- કુશાન ખા ુ ંનીચે જુબ છ 

નફા- કુશાન ખા ુ ં

 ઉ                                                                                                                 જ  

િવગત  રકમ . િવગત  રકમ . 

શ આતનો ટોક  

ખર દ   

પગાર  

યં  પર ઘસારો  

ડુ  પર યાજ  

આવકવેરો  

ઘાલખાધ અનામત  

હરાત ખચ  

સખાવત  

મોટર ખચા  

7,26,000  

18,00,000  

54,000  

90,000  

15,000  

1,02,000  

7,500  

16,500  

7,500  

13,500  

વેચાણ  

આખર ટોક 

ઘાલખાધ વ લુાત  

સરકાર  મીનગીર ઓ પર યાજ   

 

36,00,000  

9,45,000 

15,000  

9,000  
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ાવે લગ ખચા  

ચો ખો નફો   

15,000  

12,36,000  

 45,69,000  45,69,000  

અ ય મા હતી  

(1) શ આતનો ટોક પડતર + 10 % અને આખર ટોક પડતર +5% લેખે કવામા ંઆવેલ છે.  

(2) ઘાલખાધ વ લુાત પૈક  40 % રકમ અગાઉ મં ુર થયેલ નથી. 

(3) યં ો પર મા ય ઘસારો . 1,05,000 છે.  

(4) ાવે લગ ખચ પૈક  . 9,000 ુ ુ ંબ સાથે ધાિમક યા ા ગેના છે અને બાક ના . 6,000  ધધંા ગેના વાસના 

છે.  

(5) મોટરનો ઓફ સ અને ગત હ ઓુ માટ સરખા માણમા ંઉપયોગ થાય છે.  

(6) . 40,000 ની એક ધધંાક ય આવક નફા- કુશાન ખાતે દશાવેલ નથી.  

આકારણી વષ 2022-23 માટ ધધંાની કરપા  આવકની ગણતર  કરો 

 

3. ન ધ લખો  

(1) આવકવેરાના સ ાવાળાઓ  

(2) સીધા કરવેરા ુ ંમ ય થ બોડ  

(3) ઈ કમટ  અિધકાર  ની ફરજો  

(4) યાજની આવક ુ ં ોિસગ અપ  

 

 

8   કંપની લ ી હસાબી પ િત – 2  

 

1. તા. 31 મી માચ 2022  ના રોજના હત લ. અને હષ લ. ના પાકા સરવૈયા નીચે માણે હતા.  

જવાબદાર ઓ  હત લ. હષ લ. િમલકતો  હત લ. હષ લ. 

ઈ વટ  શેર ડુ  દરક 

. 10 નો તેવા  

ેફ. શેર દરક . 100 

નો તેવા  

શેર િ મીયમ  

સામા ય અનામત  

નફા- કુશાન ખા ુ ં 

15 % ના ડબે ચસ  

લેણદારો  

 

20,00,000 

 

6,00,000 

1,00,000 

4,40,000 
2,60,000 

4,00,000 

3,00,000 

 

30,00,000 

 

4,00,000 

3,00,000 

6,40,000 
5,00,000 

10,00,000 

4,00,000 

પાઘડ   

જમીન-મકાન  

લા ટ-મશીનર   
ફિનચર  

ટોક  

દવાદારો  

બક  

રોકડ  

3,00,000 

6,00,000 

17,00,000 
2,40,000 

6,40,000 

3,00,000 

1,40,000 

1,80,000 

 

2,40,000 

18,00,000 

19,40,000 
3,40,000 

9,00,000 

4,80,000 

3,20,000 

2,20,000 

 41,00,000 62,40,000  41,00,000 62,40,000 
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બનંે કંપનીના સચંાલકોએ ન  ક  ુક બનંે કંપનીઓ ુ ંસયંોજન કર ુ ંઅને . 10 નો એક એવા 20,00,000 ઈ વટ  

શેરમા ંવહચાયેલ શેર થાપણ સાથે નવી કંપની હષવધન લિમટડની થાપના કરવી. સયંોજનની શરતો નીચ ે જુબ છે.  

હત લિમટડ માટ ........... 

(1) બધી િમલકતો અને દવા લઈ લેવા, મા ંજમીન-મકાન . 9,00,000, લા ટ-મશીનર  . 12,00,000 અને ટોક 

. 6,00,000ની કમતે ગણવા. બાક ની િમલકતો તથા દવાઓ ચોપડ કમતે ગણવા.  

(2) ઈ વટ  શેરહો ડરોને તેઓએ ધારણ કરલ 5 શેરના બદલામા ંનવી કંપનીના 3 શેર 200 % ીિમયમે આપવા 

(3) ેફર સ શેરહો ડરોને તેઓએ ધારણ કરલ 1 શેરના બદલામા ંનવી કંપનીના 4 શેર 200 % ીિમયમે આપવા.  
હષ લિમટડ માટ.............  

(1) બધી િમલકતો અને દવા લઈ લેવા, મા ંજમીન-મકાન . 24,00,000, ફિનચર . 2,40,000 અને દવાદારો . 

4,40,000 ની કમતે ગણવા. બાક ની િમલકતો તથા દવાઓ ચોપડ કમતે ગણવા.  

(2) ઈ વટ  શેરહો ડરોને તેઓએ ધારણ કરલ 6 શેરના બદલામા ંનવી કંપનીના 3 શેર 200 % ીિમયમે આપવા 

(3) ેફર સ શેરહો ડરોને તેઓએ ધારણ કરલ 2 શેરના બદલામા ંનવી કંપનીના 7 શેર 200 % ીિમયમે આપવા.  
જય લિમટડ બાક ના ઈ વટ  શેર જનતા માટ ૩૦૦ % ીિમયમે બહાર પાડ ા.  રુ રુા ભરપાઈ થયા.  

 હષવધન લ. ના ચોપડામા ંજ ર  આમન ધ લખો અને હસાબી ધોરણ-14 જુબ ુ ંશ આત ુ ંપા ુ ં સરવૈ ુ ંતૈયાર 

કરો.  

 

2. ન ધ લખો.  

(1) IFRS ના ત વો અને જ રયાત  

(2)  IFRS ના હ ઓુ  

 


