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Corporate Accounting-1
Que.1. નાગરિક બેન્ક લિ.નુ ં તા-૩૧-૩-૨૦૧૨ ના િોજ નુ ં પા.સ નીચે પ્રમાણે છે .

વિગત

ઊધાિ

જમા

ઇ.શેિમ ૂડી

10,00,000

ઊછીના નાણાં

1,00,000

અનામત અને િધાિો

4,00,000

ચાલુ થાપણો

2,00,000

બાંધી મુદતની થાપણો

2,00,000

બચત થાપણો

1,00,000

માંગ પિ ચ ૂકિિા પણ થાપણો

50,000

ન.નુ ં ખાતુ ં

35,000

વ્યાજ અને િટાિ

2,53,000

િીકરિંગ થાપણો

40,000

કેશક્રેરડટ,ઓિિડ્રાફ્ટ અને િોન
નોન- બંરકંગ વમિકતો

5,60,000
10,000

મકાન

1,00,000

સિકાિી જામીનગીિીઓ

7,00,000

શાખા હિાિા ખાતુ ં

1,00,000

પગાિ

50,000

વપ્રંરટંગ અને સ્ટે શનિી

16,000

સામાન્ય ખચાા

30,000

ઓરડટ ફી

14,000

ભાડુ ,ં કિ અને િેિા

5,400

રડિે ક્ટિની ફી

1,500

િીમો

2,100

સ્ટં શનિીનો સ્ટોક

17,000

ખિીદે િ અને િટાિેિ હડ
ં ૂ ીઓ

92,000

િધાિાના રડવિડંડની ચુકિણી

34,000

બજાજ ઓટો લિ.ના શેિ (F.V)

1,00,000

હાથ પિ િોકડ

1,86,000

રિઝિા બંક ઓફ ઈન્ન્ડયા િોકડ

2,00,000

ટૂંકી નોરટસ મળે એિા નાણાં

1,20,000

બંકમાં વસિક

40,000
2378000

2378000

િધાિાની મારહતી:(1) ટે ક્ષની જોગિાઈઓ રૂ.2000 ઘાિખાધ અને ઘાિખાધ અનામતની જોગિાઈ રૂ.10,000 કિિાની છે .
(2) િોકાણો પિ ચઢેિી વ્યાજ રૂ.15000.
(3) િટાિેિી હડ
ં ૂ ીઓ પિ િળતિ રૂ.15000.
(4) િધાિા નુ ં રડવિડન્ડ 5% જાહેિ કિિામાં આવ્યુ.ં
(5) કંપની ની સતિાિ મ ૂડી 1,50,000 ઇ.શેિ દિે ક રૂ.10 mછે .
(6) સ્િીકાિ િેચાણશેિો અને જિાબદાિીઓ રૂ 90000 છે .
(7) મકાન પિ િર્ા દિમ્યાન રૂ.20000 નો િધાિો કિિાનો છે .
(8) સિકાિી જામીનગીિીઓની બજાિરકંમત રૂ.695000
તા-31-3-2012 ના િોજ પ ૂિા થતા િર્ન
ા ુ ં નફા-નુકશાન ખાતુ ં તથા તે જ તાિીખ નુ ં પાકુ ં સિિૈય ુ ં તૈયાિ છે .
Que.2. વિકાસ લિ નુ ં તા-31-3-2012 ના િોજનુ ં પા.સ નીચે મુજબ છે .
જિાબદાિી

રૂ.

9,000ઇ.શેિ દિે ક રૂ 100નો

વમિકતો

રૂ.

જમીન-મકાન

7,50,000

એિાપ ૂિા ભિાયેિા

9,00,000

ફવનિચિ

4,50,000

10%ની પ્રે.શેિમ ૂડી

3,00,000

િોકાણો

90,000

સામાન્ય અનામત

90,000

દે િાદાિો

1,50,000

િેણદાિો

2,00,000

િોકડ-બંક

90,000

દે િીહડ
ં ૂ ીઓ

40,000

15,30,000

15,30,000

િધાિાની મારહતી:(1)ચોપડે રકમત કિતાં જમીન-મકાન ની 30% િધુ અને ફવનિચિની 20% િધુ બજાિરકમત આકિામાં આિી છે .
(2)િોકાણોની બજાિ રકમત રૂ.1,08,000
(3) દે િાદાિો પિ 10% ઘાિખાધની જોગિાઈ છે .
(4)િોકાયેિી મ ૂડી પિ અપેક્ષીત િળતિનો દિ 12% છે .
(5)રડવિડન્ડ ચ ૂકવ્યા પહેિાનો કુ િ સિે િાશ નફો રૂ.2,22,000.
(6) પાઘડી ની રકમત રૂ.1,32,000 અકિામાં આિી છે .

ઉપિોકત મારહતી પિથી કંપની ના શેિની િાજબી રકંમત શોધો.
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1) બજેટખાધ,ા િે િન્યુ ખાધા,િાજકોર્ીય ખાધા અને પ્રાથવમક ખાધા સમજાિો.
2) બજાિતંત્રની વનષ્ફળતાના કાિણો સમજાિી સિકાિનો ફાળો ચચો.
3) ખાનગીકિણનો ખ્યાિ સમજાિો અને વિમ ૂડીકિણનુ મહત્િ સમજાિો.
4) જાહેિ દે વ ું એટિે શુ?ં જાહેિદે િાની અસિો અને તેનો બોજો સમજાિો.
5) ભાિતીય કિિેિાના િક્ષણો સમજાિી અથટ
ા તંત્ર ઉપિ તેની અસિો સમજાિો.
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p/ - É iv2eynI VyaQyaAapo. tena p/karo ]dahr` sihtsm=vo.
p/ - Ê nIcenapdosm=vo.
ÜiÝsman iv2eyo

ÜiiÝvaStivk iv2ey ÜiiiÝ l9

ÜivÝsatTyta

p/ - Ë lim f ( x)  l no A4R sm=vo. ]proKt l9na inymolqo.
x a

p/ - Ì ivklnno A4R sm=votenIgi`tIkVyaQyalqo.
p/ - Í ivklnnainymo ]dahr` sihtsm=vo.
p/ - Î nIcenapdosm=vo.
ÜiÝindxaRvkax

ÜiiÝ yadiC0k p/yog

ÜiiiÝ 63na ÜivÝyog 63na

ÜviiÝprSprinvark 63na

ÜviiiÝSvt>ºa 63naAo.

63na
ÜviÝtfavt 63na

p/ - Ï nIcenanIVyaQyaAapo.
ÜiÝ s>wavnanIgi`tIkVyaQya
ÜiiÝ s>wavnanI pUvR2ar`ayuKt VyaQya
ÜiiiÝ s>wavnanIAa>kDaxaSºaIyVyaQya
ÜivÝxrtI s>wavna
p/ - Ð s>wavnano srva5o Anegu`akarnoinymlqo. ]proKt be{znoinymj`avo.
p/ - Ñ gi`tIy Ape9anI VyaQyaAapo. gu`2moR j`avo.
p/ - ÉÈ nIcenaivxe no>2 lqo.
ÜiÝsadIp/6ato AnekeN§Iy p/6ato.
ÜiiÝivcr`nIVyaQyaAnetena gu`2moR.
ÜiiiÝivsmta>k Ane 63akarta.

ÜvÝ 0ed
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1) ભાિતીય નાણાંરકય વ્યિસ્થા નુ વ્યિસ્થાતંત્રીય માળખું સમજાિો.
2) ADR અને GDR ની સમજૂતી આપો.પધ્ધતી અને ફાયદા સમજાિો.
3) ભાિતીય સ્ટોક એક્સ્ચંજ ના નામ િખો.
4) (NPA) નોન પિફોવમંગ એસેટ સમજાિો અને કોઈ પણ એક બેન્ક નુ
નાણાંકીય પત્રક સાથે સમજાિો.
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1)

ૂ નોધ િખો:
ટંક

1.

એસેસી

2.

પાછલું િર્ા

3.

આકસ્સ્મક આિક

4.

કંપની

5.

ુ (ઉદે શો)
કિિેિા આયોજનના હેતઓ

6.

કિચોિી

7.

કિ ટાળિો

8.

ખેતીની આિક

9.

આિકિેિાનાં સત્તાિાળાઓ

10.આિકિેિાનાં કવમશનિ
2)

વ્યરકત એસેસી િહેઠાણનો દિજ્જો નક્કી કિિાની આિકિેિા ધાિાની જોગિાઈઓ (શિતો) આપિાશે સહી
જણાિો.

3)

ૂ નોધ િખો:
ટંક

1.

અગાઉથી ચ ૂકિેિ આિકિેિો

2.

આિકિેિાનુ ં ઇ-ફાઇિંગ

3.

કાયમી ખાતા નંબિ

4.

મ ૂળ સ્થાનેથી કિ કપાત.

H L College of Commerce
ASSIGNMENT OFSEMESTER – III (S Y B COM) :2015-16
Commercial Communication III
Q.1 Read the following passages and answer the questions that follow:
(1)

We can build on Paras success: Reckitt CMD
Chander Mohan Sethi, Reckitt Benckiser’s (RB) Chairman and Managing Director, is credited
with the company’s fast expansion in the country and growing it beyond its flagship brand,
Dettol. India is now among Reckitt’s top markets in terms of sales distribution and Sethi feels
that with the acquisition of Paras brands it will add further momentum. On the other hand
people say that Paras promoters have got a pot of gold. This deal comes within seven months
of Abbott Laboratories Inc's giant deal (over Rs 15,000 crore) in May for India's Piramal
Healthcare. This highlights rising foreign interest in Indian pharma companies.
Paras promoters In an interview Sethi responds as under.
Has RB bought the entire stake of Paras ? Is it an all cash deal?
RB group has agreed to buy Ahmedabad based Paras Pharmaceuticals Ltd. for Rs. 3,260 crore
from the current shareholders and promoters the Patel family. It is an all cash deal and is
expected to be closed by early Quarter 2, 2011.
What does Paras bring to Reckitt?
We have a very strong Dettol franchise in India, with Strepsils, Durex and Disprin and Cherry
Blossom shoe polish also present. On the personal side we have Clearasil and Veet hair
remover. Clearly, the Paras healthcare brands are complementary to our existing portfolio.
With the brands such as Moov, Krack,BoroSoft moisturizing skin cream,D'Cold, Livon,Dermicool,
Itch Guard and Ring Guard anti- fungal creams in the market,Paras clocked about Rs 400 crore
of sales last fiscal.
Will the operations of Paras be merged with Reckitt’s Indian operations?
It is a bit early to state how we intend to map things out. However, RB has good infrastructure
and distribution in India. The combined efforts will be definitely attractive.
Who would be heading the company here?
It is something which we do not wish to speak at this moment.
Questions:
1. What major task has been assigned to Chandra Mohan Sethi by his company?
2. Has any other deal taken place in India in the pharmaceutical sector in the recent past? Give
details.
3 Name some of the major brands of Reckitt and Paras.
4
Why do people say that Paras promoters have got a pot of gold?
5 Who would be heading the company now in India according to Sethi?
6 Write a short paragraph on ‘Reckitt and Paras deal’.

(2)

Soon, denim will cost you more
Get ready to pay more for your pair of jeans as denim prices are likely to rise by 5-10% in the
coming months. Denim manufacturers blame it on the expected rise in global demand and
increase in input as well as operational costs. So, for example, if you bought a branded pair of
jean earlier for Rs. 2,000, it may cost soon Rs. 2,225 or Rs. 2,500.Even as new companies are
setting up denim plants, few among existing players are adding new capacities despite expected
jump in demand. Ahmedabad based Nandan Denim Ltd., asubsidiary of Chiripal group, is
expanding its capacities from 80 million meters to 100 million meters per annum while Mafatlal
Industries Ltd. Is also in the process of increasing it’s per annum production capacity. However,
Arvind Ltd., the world’s largest denim producer has no such plans at present. “ Arvind denim
prices have gone up by 5% in the last year.” as per the director’s statement.
Manufacturers believe that as there is no alternative to denims, the demand and consumption
in domestic market is expected to rise in coming years. A lot of denim business is shifting from
China to India as Chinese currency is appreciating against dollar whereas Indian rupee is still on
the weaker side.
Questions:
1 What kind of changes are expected in denim market in near future?
2 Name the domestic market players mentioned in the passage.
3 Why denim is going to be costlier?
4 Which company is currently not planning for expansion? Why?
Q.2

Attempt the following
(1) Write a letter to your bank complaining about the wrongful dishonor of your cheque.
(2) Write a letter of complaint for non-receipt of annual report of a company.

Q. 3

WRITE BRIEF ANSWERS.
1.
2.
3.
4.
5.

Q. 4

How did Dmitritch propose to spend the money?
What comment did Lantin make when he was irritated by his wife’s love for tinsel jewelry?
How did ha’penny describe his mother?
Describe the difference in the attitudes of Shubha’s parents.
Why did not spring come into selfish giant’s garden?

Write one-word substitute for the following

- a name that is not known or not made public
- place where bread is baked for sale
- without beginning or end ( lasting for ever)
- fit for suitable to be eaten
- a person who eats too much
- against the law
-not readable
- difficult to believe
- etiquette that is used during using net (computer-network)
- apeson who is always hopeful and expects the best in life
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પ્રશ્ર્ન.૧. પડતિના રહસાબો એટિે શુ?ં પડતિ રહસાબી પધ્ધવતના ફાયદાઓ સમજાિો.
પ્રશ્ર્ન.૨. પડતિ ગણિાની જુદી જુદી પધ્ધવતઓ સમજાિો અને તે દિે ક કેિા પ્રકાિના ઉધોગો માટે
યોગ્ય ગણાય તે દશાાિો.
ુ િણાિો.
પ્રશ્ર્ન.૩. માિસામાન પિ વનયંત્રણ એટિે શુ ં ?. તેના મુખ્ય હેતઓ
પ્રશ્ર્ન.૪. મજૂિ ફેિબદિી દિ એટિે શુ ં ?. મજૂિ ફેિબદિીનાં કાિણો જણાિો.
પ્રશ્ર.પ. વનવષ્ક્રય સમય એટિે શુ ં ?.પડતિના રહસાબોમાં વનવષ્ક્રય સમયની કેિી િીતે અસિ આપિામાં
આિે છે તે જણાિો.
પ્રશ્ર્ન.૬. પિોક્ષ ખચાની િસ ૂિાત એટિે શુ ં ?. કાિખાના પિોક્ષ ખચાની િસ ૂિાત (િહંચણી) માટે ની
પધ્ધવતઓ ટૂંકમાં ચચો તથા ઓછી િસુિાત અને િધુ િસુિાત િચ્ચેનો તફાિત સ્પષ્ટ કિો.
પ્રશ્ર્ન.૭. તફાિત સમજાિો.
(૧) પડતિના રહસાબો અને નાણાંકીય રહસાબો
(૨) માિસામાનનું લબનકાડા અને ખાતાિાહી
(૩) માિસામાનની સામાવયક ગણતિી અને સતત ગણતિી
(૪) રફફો પધ્ધવત અને લિફો પધ્ધવત
(પ) ઉત્પાદક સમય અને અનુઉત્પાદક સમય
(૬) પ્રત્યક્ષ મજૂિી અને પિોક્ષ મજૂિી
(૭) જજત અંતગાત ખિીદી અને પ્રણાલિકાગત ખિીદી
(૮) પ્રણાલિકાગત પધ્ધવત અને એબીસી પધ્ધવત
(૯) નકામો માિ અને ખામીયુક્ત માિ
(૧૦) સમય િેતન અને કાયાિેતન પધ્ધવતઓ
પ્રશ્ર્ન.૮. ટૂંક નંધ િખો.
ુ (૨) માિસામગ્રીનુ ં અબક િગીકિણ (૩) સ્ટોક િે કોડા કાડા
(૧) પડતિના રહસાબોના હેતઓ
(૪) આદશા િેતન પ્રથાના િક્ષણો જણાિો. (પ) મ ૂડીનું વ્યાજ પડતિમાં સમાિિા માટે ની તિફેણની
દિીિો.

