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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 – III ) Paper Code :
UB03DCOM51 Paper Name : Advanced
Accounting-V
Date :09/10/2020                                         Time : 12:00 to 12:30 pm                                                     
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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] [30] નીચેના
બધાજ ��ોના જવાબ માટે સાચો િવક�પ પસંદ કરો.

7.

Mark only one oval.

બૅં�ક ખાતે ઉધાર ેછે

પાઘડી ખાતે ઉધાર ેછે

કિમશન ખાતે ઉધાર ેછે.

8.

Mark only one oval.

અવજે પ�િતથી શોધાશે

ચો�ખી િમ�કતની પ�િતથી

લવાદ �ારા શોધાશે

Class *

Semester *

ધંધો ખરીદનાર કંપની િવસજ�ન ખચ� ભોગવે �યાર ેિવસજ�ન ખચ�ની રકમ:

�ાર ેખરીદ િકંમત પેટે ચૂકવેલ અવજેની પૂરી રકમ આપી ના હોય તો ખરીદ િકંમત:
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9.

Mark only one oval.

શૅર મૂડી

વેચનાર

પાઘડી

10.

Mark only one oval.

િવસજ�ન ખચ�

પાઘડી

મૂડી અનામત

11.

Mark only one oval.

ના

હા

હા અને ના બં�ે

12.

Mark only one oval.

પાઘડી

મૂડી અનામત

ખરીદ િકંમત

�ાર ેખરીદનાર િવસજ�ન ખચ� ભોગવે �યાર ેખરીદનાર કંપની િવસજ�ન ખચ�ની રકમ કયા ખાતે
ઉધારશે?

�ાર ેવેચનાર પેઢીનો િવસજ�ન ખચ� ખરીદનાર કંપની ચૂકવે �યાર ેખરીદનાર કંપનીના ચોપડે......
ખાતું ઉધારવામાં આવે છે.

ધંધાની ખરીદી વખતે કંપનીએ પાઘડીની ચૂકવણી રોકડેથી કરવી ફરિજયાત છે?

જો ખરીદ િકંમત ચો�ખી િમ�કત કરતાં ઓછી હોય તો તફાવત્ ને શું કહેવાય?
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13.

Mark only one oval.

પાઘડી ખાતે

મૂડી અનામત ખાતે

સામા�ય અનામત ખાતે

14.

Mark only one oval.

વેચનાર પેઢી ખાતે ઉધારાશે

િમ�કતો ખાતે ઉધારાશે

ધંધાની ખરીદ ખાતે ઉધારાશે

15.

Mark only one oval.

વેચાણના �માણમાં

સમયના�માણમાં

બેમાંથી એકેય નહીં

16.

Mark only one oval.

વેચાણના �માણમાં

સમયના�માણમાં

નોધંણી પછીના સમયમાં

જો ચો�ખી િમ�કતો ધંધાના �પાંતરમાં ખરીદિકંમત કરતાં ઓછી હોય તો તફાવત કયા ખાતે
ઉધારાય છે?

ખરીદનાર કંપની ખરીદ િકંમત ચૂકવે �યાર.ે...

ડીર�ેટરનો પગાર ફાળવવામાં આવે છે-

�ાથિમક ખચા� નોધંાશે-
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17.

Mark only one oval.

વેચાણના �માણમાં

સમયના�માણમાં

નોધંણી પછીના સમયમાં

18.

Mark only one oval.

વેચાણના �માણમાં

સમયના�માણમાં

નોધંણી પછીના સમયમાં

19.

Mark only one oval.

વેચાણના �માણમાં

સમયના�માણમાં

નોધંણી પહેલાંના સમયમાં

20.

Mark only one oval.

ખાનગી કંપની

�હેર કંપની

િલમીટેડ કંપની

કંપનીએ ખરીદેલ િમ�કત પર ધસારો નોધંાશે-

િ�થર ખચા� કયા �માણમાં ફાળવવામાં આવે છે-

ઑડીટ ફી કયા �માણમાં ફાળવવામાં આવે છે-

કઇ કંપનીએ ધંધો શ� કરવાનું �માણપ� મેળવવું ફરિજયાત હોય છે?
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21.

Mark only one oval.

1:1

2:1

1:2

22.

Mark only one oval.

શેર મૂડી ખાતે

લેણદારો ખાતે

મૂડી ધટાડા ખાતે લઇ જવાશે

23.

Mark only one oval.

અદાલતની મજૂંરી જ�રી નથી.

શૅર હો�ડરોની મજૂંરી જ�રી નથી.

લેણદારોની મજૂંરી જ�રી નથી

24.

Mark only one oval.

મૂડી ઘટાડા ખાતે ઉધારવામાં આવશે.

�ેફ.શૅરમૂડી ખાતે ઉધારવામાં આવશે

કોઇ નોધં થશે નિહ.

ખરીદ તારીખ 1-1-2010, નોધંણી તારીખ-1-4-2010, પા.સ.ની તારીખ-30-9-2010 હોય
અનેવષ�ના �થમ �ણ માસનું માિસક વેચાણ બાકીના મિહનાના માિસક સરરેાશ વેચાણ કરતાં
બમણું હોય તો વેચાણનું �માણ-

મૂડી ઘટાડાના િક�સામાં જો લેણદાર અમુક રકમ જતી કરવા તૈયાર થાય તો જતી કરલે—

અમયા�િદત જવાબદારીવાળી કંપની મૂડી ધટાડે �યાર-ે--

�ેફર�સ િડિવડ�ડ રદ કરવામાં આવે તો-
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25.

Mark only one oval.

શૅરમૂડી ખાતે જમા થાય.

મૂડી ઘટાડા ખાતે જમા થાય.

શૅરહો�ડરો ખાતે જમા થાય

26.

Mark only one oval.

મૂડીઘટાડા ખાતે માંડી વાળવામાં આવે છે

નફા નુકશાન ખાતે માંડી વાળવમાં આવે છે.

મૂડી અનામત ખાતે લઇ જવામાં આવે છે

27.

Mark only one oval.

મૂડી અનામત

સામા�ય અનામત

પાઘડી

28.

Mark only one oval.

100 થી 104

200 થી 204

300 થી 304

શૅરહો�ડરોએ સોપંી દીધેલ શૅર પૈકી એટલે કે શૅર સોપંણી ખાતે કોઇ રકમ બાકી હોય તો....

�ેફર�સ િડિવડ�ડ બાકી હોય અને હવે �હેર કરવામાં આવે, તો �હેર કરવાના િડિવડ�ડની રકમ
ખોટ ગણી---

મૂડી ઘટાડા ખાતાની જમા બાકી................. ખાતે લઇ જવામાં આવે છે.

મૂડી ઘટાડાની યોજના માટે કઇ કલમોમાં જોગવાઇ કરલેી છે?
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29.

Mark only one oval.

ઇિ�ટી શૅરહો�ડરો

�ેફર�સ શૅર હો�ડરો

જ�િરયાત મજુબ બ�ે

30.

Mark only one oval.

િબન સલામત લેણદારો પછી

સલામત લેણદારોની સાથજે

પસંદગીના લેણદારોની સાથે જ

31.

Mark only one oval.

કામદારોનું લેણું સરકારી લેણાં કરતા પણ �થમ ચૂકવાય છે.

કામદારનું લેણું પસંદગીને પા� છે

કામદારનું લેણું સૌથી છે�લે ચૂકવાય છે

32.

Mark only one oval.

જો કંપની સ�ર હોય તો િડબૅં�ચરનું �યાજ િડબૅં�ચરના નાણાં જ ેતારીખે પરત થાય �યાં સુધીનું �યાજ
આપવામાં આવે છે

જો કંપની સ�ર હોય તો િડબૅં�ચરનું �યાજ ચૂકવવામાં આવતું નથી.

જો કંપની સ�ર હોય તો િડબૅં�ચરનું �યાજ ચૂકવાય છે.

મૂડી ઘટાડાની યોજના વખતે કોણ ભોગ આપશે?

કંપની ધારાની જોગવાઇ અનુસાર િવસજ�ન સમયે કામદારોનું લેણું �ાર ેચૂકવવું જોઇએ?

કંપની કાયદા �માણે કંપનીના િવસજ�ન સમયે કમદારોના લેણાં અંગે નીચેનામાંથી કઇ બાબત સાચી
છે?

કંપનીના િવસજ�નના સંદભ�માં નીચેનામાંથી કયું િવધાન સાચું છે?
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33.

Mark only one oval.

દેવાદાર

લેણદાર

શૅર હો�ડરો

34.

Mark only one oval.

10 િદવસ

15 િદવસ

25 િદવસ

35.

Mark only one oval.

�.60,000

�.20,000

�. 30,000

36.

Mark only one oval.

સંપૂણ� સલામત

િબન સલામત

પસંદગીના લેણદારો

કંપની ના િવસજ�ન માટે નીચે જણાવેલ �યિ�માંથી કોણ અર� કરી શકે નિહ.

જો િલિ�ડેટર પાસે કંપનીના �.500 થી વધુ રકમની રોકડ હોય તો કેટલા િદવસથી વધુ સમય માટે
પોતાની પાસે રાખી શકે નિહ?

�ણ કારકુનનો છે�લા પાંચ માસનો દરકેનો માિસક �.10,000 લેખે ચૂકવવાનો બાકી પગાર હોય તો
આ પૈકી પસંદગીના લેણદારોની રકમ નીચે મજુબ હશે..

કામદારોની મજૂરી એ કયા �કારના લેણદાર ગણાય છે?
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