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Bharatiya Vidya Bhavan’s Shri Ishvarlal L. P.
A�s-Science & J. Shah Commerce
College, Dakor Online Internal
Examination, October - 2020 B.Com. :
(Semester – V ) Paper Code :
UB05DCOM21 Paper Name : Advanced
Accounting & Auditing - IX
Date :09/10/2020                                         Time : 12:00 to 12:30 pm                                                     
Total Marks: 20 
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Mobile No. *
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5.

Mark only one oval.

B.Sc.

B.Com.

B.A.

6.

Mark only one oval.

I

III

V

Give the answer of the following multiple choice questions. [attempt all] [20] નીચેના
બધાજ ��ોના જવાબ માટે સાચો િવક�પ પસંદ કરો.

7.

Mark only one oval.

વૈકિ�પક પડતર

ડૂબેલી પડતર

ચિલત પડતર

8.

Mark only one oval.

ભૂતકાળમાં કરલે ખચા� જ ેવત�માનકાળમાં કે ભિવ�યના િનણ�ય �ારા બદલી ન શકાય તે ડુબેલી પડતર

વિહવટી ખચા� અને વેચાણ ઓિફસના ખચા�ને સંયુ� પડતર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

સામા�ય પડતર એ પરો� પડતરની સમાનાથ� છે.

Class *

Semester *

નીચેના પૈકી કઇ પડતર સામા�ય રીતે સંબંિધત પડતર નથી?

નીચેના િવધાનો પૈકી કયું િવધાન સાચું નથી?
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9.

Mark only one oval.

નવું યં� ખરીદવામાં આવે તો તેના િ�થર ભાડાના ખચા�કાળમાં કે ભિવ�યના િનણ�ય �ારા બદલી ન શકાય
તે ડુબેલી પડતર

ભૂતકાળની પડતર અથવા ખચા�ઇ ચૂકેલ નાણાં

સમાવેલા પરો� ખચા�

10.

Mark only one oval.

માલસામાનની વૈકિ�પક પડતર હોઇ ન શકે, પરંતુ મજૂરીની હોઇ શકે.

વાિષ�ક ઘસારો એ સંબંિધત પડતર ગણાય નિહ.

જો અમુક િનણ�ય લેવાથી કુલ ખચ�માં ફેરફાર થાય તો િ�થર ખચ�માં સંબંિધત પડતરનું ત�વ હોઇ શકે.

11.

Mark only one oval.

ચિલત પડતર

ડૂબેલી પડતર

બેમાંથી એકેય નિહ

12.

Mark only one oval.

કુલ પડતર પર આધાિરત પ�િત

ચિલત પડતર પર આધાિરત પ�િત

સેવા પડતર પર આધાિરત પ�િત

નીચેના પૈકી કઇ િવગત સંબંિધત કે ��તુત પડતર છે?

િનણ�ય ધડતરમાં સંબંિધત પડતરના સંદભ�માં નીચેના િવધાનો પૈકી કયું િવધાન સાચું નથી?

સંબંિધત પડતર એટલે......

નીચેનામાંથી કઇ પ�િત િકંમત િનધા�રણની પ�િત નથી?
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13.

Mark only one oval.

માલસામાનનો જ�થો

મજૂર કલાકો

પરો� ખચા�

14.

Mark only one oval.

િ�થર ખચા�

ચિલત ખચા�

અધ� ચિલત ખચા�

15.

Mark only one oval.

માલસામાન ખચ�

મજૂરી ખચ�

વેચાણ ખચા�

16.

Mark only one oval.

વ�તુની પડતરને �યાનમાં લીધા િસવાય કોઇ પણ િકંમત િનધા�રણ અંગેના િનણ�ય લઇ શકાય નિહ

વ�તુની ચિલત પડતરને આધાર ેલેવાયેલા ભાવ િનધા�રણ અંગેના િનણ�ય જ બધા સજંોગોમાં યો�ય તથા
વાજબી ગણાય.

િ�થર ખચા� િકંમત િનધા�રણ વખતે �યાનમાં લેવા જોઇએ નિહ

�ાર ેમાલસામાનની અછત હોય તો કંપની માટે ચાવી�પ પિરબળ કયું ગણાય?

િનકાસ ઓડ�ર �વીકારાય �યાર ેવધારાની ઉ�પાદન શિ� માટે નીચેના કયા ખચ�માં ફેરફાર થતો
નથી?

�પાંતર પડતરમાં કયા ખચ�નો સમાવેશ થતો નથી?

નીચેનામાંથી કયું િવધાન સાચું નથી?
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17.

Mark only one oval.

ચાલુ િમ�કતો – ચાલુ દેવાં

કુલ ચાલુ િમ�કતો

રોકડની �ાિ�

18.

Mark only one oval.

શૅરમૂડીમાં વધારો થાય છે

ધંધામાં નફો થવાથી

રોકાણો ખરીદાય �યારે

19.

Mark only one oval.

ધંધાની વષ� દરિમયાનની �વૃિ�ના નાણાંકીય પિરણામ દશા�વે છે.

નાણાંની યો�ય વહ�ચણી કરવામાં ઉપયોગી છે.

નફો �ણી શકાય છે

20.

Mark only one oval.

ભંડોળની �ાિ�

ભંડોળનો ઉપયોગ

નફામાં વધારો

કાય�શીલ મૂડી એટલે.......

નીચેનામાંથી કઇ ભંડોળની �ાિ� નથી?

નીચેનામાંથી કઇ ભંડોળ�વાહ પ�કની ઉપયોિગતા નથી?

કાય�િશલ મૂડીમાં ઘટાડો એટલે......



10/17/2020 Bharatiya Vidya Bhavan’s Shri Ishvarlal L. P. Arts-Science & J. Shah Commerce College, Dakor Online Internal Examination, October - 2020 …

https://docs.google.com/forms/d/1fdQyFqZtmS4iIBfMhUZ8CMTOUGUwy4sjY9nPmodwIkE/edit 6/7

21.

Mark only one oval.

આવક �વકનું પ�ક

ઉપજ ખચ� દશા�વતું પ�ક

રોકડ �વાહ પ�ક

22.

Mark only one oval.

ચાલુ િમ�કતમાં વધારો થાય તો રોકડ �વાહમાં ઘટાડો થાય.

ચાલુ િમ�કતમાં વધારો થાય તો રોકડ �વાહમાં વધારો થાય.

ચાલુ િમ�કતમાં ઘટાડો થાય તો રોકડ �વાહમાં ઘટાડો થાય.

23.

Mark only one oval.

કરવેરાની ચૂકવણી કામગીરીની �વૃિ�માંથી મળતો રોકડ �વાહ ગણતાં નફામાંથી બાદ કરીને
બતાવાય છે.

કરવેરાની ચૂકવણી કામગીરીની �વૃિ�માંથી મળતો રોકડ �વાહ ગણતાં નફામાં ઉમેરાય છે.

કરવેરાની ચૂકવણી �યાનમાં લેવાશે નિહ

24.

Mark only one oval.

�.80,000

�. 60,000

�.20,000

ભંડોળ �વાહ પ�ક એટલે........

નીચેના િવધાનો પૈકી કયું િવધાન સાચું છે?

નીચેના િવધાનો પૈકી કયું િવધાન સાચું છે?

ઘસારા ભંડોળની શ�ની બાકી �.2,80,000 અને આખરની બાકી �.3,00,000 હોય તથા વેચેલ
યં�નો ભેગો થયેલ ઘસારો �.60,000 હોય તો ચાલુ વષ� કેટલો ઘસારો ન.નુ.ખાતે ઉધાય� હશે?
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25.

Mark only one oval.

500 �.

250 �.

750 �.

26.

Mark only one oval.

સામા�ય અનામત

મૂડી અનામત

�િમનિગરી િ�મીયમ

This content is neither created nor endorsed by Google.

એક કંપનીમાં રોકાણોની શ�ની બાકી �.25,000 અને આખરની બાકી �.30,000 હતી, વષ�
દરિમયાન અમુક રોકાણો �.4250 ની િકંમતે વે�યાં હતાં અને નવાં �.9,000 નાં રોકાણો ખરી�ાં
હતાં, તો વષ� દરિમયાન રોકાણો વેચતાં કેટલો નફો થયો હશે?

પાકા સરવૈયામાં ન.નુ.ખાતાની બાકી આપેલ ન હોય તો રો�ડ �વાહમાં.....ની બાકી લઇ ગણાય.

 Forms


