H. L. COLLEGE OF COMMERCE
T.Y.B.Com. Semester V
Cost and Financial Accounting Assignment 2017-18
પ્ર.1 તૈયાર માલ ખાતે લઈ જવાય તે પેહલા એક વસ્તુ ત્રણ પ્રક્રિયાઓમાંથી પસાર થાય છે .
પ્રક્રિયાઓ માટે નીચેની વવગતો મળી છે .પ્રક્રિયાઓ નાં ખાતાં, ઉપ-પેદાશ નુ ં ખાતુ ં અને અસામાન્ય બગાડ/
વધારો ખાતુ ં તૈયાર કરો. દરે ક પ્રક્રિયા ને અંતે એકમ દીઠ પડતર ની ગણતરી કરો.
વવગત

પ્રક્રિયા A

પ્રક્રિયા B

પ્રક્રિયા C

દાખલ કરે લ માલ (એકમ દીઠ રૂ.10 લેખે)

રૂ. 1,00,000

-

-

પ્રત્યક્ષ મજૂરી(દાખલ કરે લ એકમ દીઠ રૂ.)

2.50

5.00

8.00

ઉત્પાદન વશરોપરી ખચચ(પ્રત્યક્ષ મજૂરી ના %)

40

60

50

સામાન્ય બગાડ(દાખલ કરે લ એકમ ના %)

10

10

10

-

5

10

4,000

-

-

વેચાણ પર 25%

-

-

?

દાખલ કરે લ

2,850એકમ

બગાડ ની વેચાણ ક્રકંમત(એકમ દીઠ રૂ.)
ઉપ-પેદાશ (એકમ)
ઉપ-પેદાશ ના વેચાણ પર નફો
ખરે ખર ઉત્પાદન

એકમના 60%
પ્ર.2 ઑગષ્ટ 2013 માટે એક પ્રક્રિયા ની નીચે મુજબ વવગતો મળી છે . પ્રક્રિયા ખાતુ ં અને અન્ય જરૂરી
ખાતાં તૈયાર કરો. પ ૂણચ એકમો દશાચવતુ ં પત્રક, પડતર નુ ં પત્રક અને મ ૂલ્યાંકન નુ ં પત્રક તૈયાર કરો.
અધચ તૈયાર માલ નો શરૂ નો સ્ટોક
પ ૂણચતા ની કક્ષા:

માલ 100%

1,500 એકમો રૂ.30,000
મજૂરી 33 1/3%

વશરોપરી ખચચ 33 1/3%

પ્રક્રિયા માં દાખલ કરે લ માલ

18,500 એકમો રૂ.1,04,000

પ્રત્યક્ષ મજૂરી

રૂ.28,000

વશરોપરી ખચચ

રૂ.56,000

સામાન્ય બગાડ

10%

બગાડ ની વેચાણ ક્રકંમત

એકમ દીઠ રૂ.4

બીજી પ્રક્રિયા ખાતે ફેરબદલી

15,000 એકમો

અધચ તૈયાર માલ નો આખર સ્ટોક

5,000 એકમો

પ ૂણચતા ની કક્ષા:

માલ 90%

મજૂરી 30%

વશરોપરી ખચચ 30%

પ્ર.3 એક કંપની એ વર્ચ 2013-14 માટે નીચે ની વવગતો આપી છે .
ઉત્પાદન અને વેચાણ

15,000 એકમો

કુલ વેચાણ મ ૂલ્ય

રૂ.1,50,000

ચલલત પડતર

એકમ દીઠ રૂ.6

સ્સ્થર પડતર

રૂ.36,000

નીચે માગ્યા મુજબ ગણતરી કરો:
1. એકમ દીઠ ફાળો અને નફા – જથ્થા નો ગુણોત્તર
2. સમત ૂટ લબંદુ (એકમો અને મ ૂલ્ય)
3. સલામતી નો ગાળો (%)
4. રૂ.64,000 નો નફો મેળવવા માટે જરૂરી વેચાણ (રૂ. માં)
5. જો વેચાણ ક્રકંમત 10% ઘટાડવામાં આવે તો સમત ૂટ લબંદુ (એકમો માં)
ૂ નંધ લખો.
પ્ર.4 ટંક
1. સીમાંત પડતર પદ્ધવત ના અનુમાનો (assumpt i ons)
2. સ્વૈચ્છછક પડતર
3. કાલ્પવનક પડતર
પ્ર.5

Aલલ. અનેBલલ. નુ ં 1-4-2013 ના રોજ થી સંયોજન કરવામાં આવ્યુ.ં બંને કંપનીઓનો ધંધો
લઈ લેવા એક નવી કંપની ABCલલ. ની સ્થાપના કરવામાં આવી. 31-3-2013ના રોજ A લલ. અને B લલ. ના
પાકા સરવૈયા નીચે મુજબ હતા.

દે વાં

A લલ. (રૂ.)

Bલલ. (રૂ.)

ઇસ્વવટી શેર
(દરે ક રૂ.10 નો)

17,00,000

14,50,000

12% પ્રેફરન્સ શેર

વમલ્કતો

Aલલ. (રૂ.)

Bલલ. (રૂ.)

મકાન

9,20,000

5,50,000

યંત્રો

6,50,000

4,20,000

રોકાણ

1,50,000

1,00,000

(દરે ક રૂ.10 નો)

6,40,000

3,50,000

સ્ટોક

6,50,000

5,40,000

સામાન્ય અનામત

7,30,000

4,80,000

દે વાદાર

6,60,000

5,40,000

બંક વસલક

7,70,000

5,00,000

38,00,000

26,50,000

રોકાણ વળતર
અનામત

1,00,000

60,000

નફા-નુકસાન ખાતુ ં

1,50,000

1,04,000

12% ક્રડબેન્ચર

1,00,000

56,000

લેણદાર

3,80,000

1,50,000

38,00,000

26,50,000

વધારા ની વવગતો:
1. A લલ. માં દર 5 ઇસ્વવટી શેરને બદલે ABC લલ. માં 2 ઇસ્વવટી શેર અને B લલ. માં દર 10 ઇસ્વવટી શેરને બદલે
ABC લલ. માં 3 ઇસ્વવટી શેર આપવામાં આવશે. રૂ.10ની દાશચવનક ક્રકંમત ના આ ઇસ્વવટી શેર પ્રવત શેર રૂ.35
ની ક્રકંમતે આપવામાં આવશે.
2. બંને કંપનીઓના પ્રેફરન્સ શેરહોલ્ડરોને તેટલી જ સંખ્યાના ABC લલ. ના રૂ.10ની દાશચવનક ક્રકંમત ના 14%
પ્રેફરન્સ શેર પ્રવત શેર રૂ.3 ના પ્રીવમયમે આપવામાં આવશે.
3. બંને કંપનીઓના ક્રડબેન્ચર હોલ્ડરોને ABC લલ. ના 15% ક્રડબેન્ચર એ રીતે આપવામાં આવશે કે તેમની વ્યાજ
ની રકમ તે જ જળવાઈ રહે.
4. રોકાણ વળતર અનામત હજુ બીજા 3 વર્ચ માટે જાળવવાનુ ં છે .
ABCલલ.નુ ં 1-4-2013ના રોજનુ ં સંયોજન પછીનુ ં પાકુ ં સરવૈય ુ ં તૈયાર કરો
(a) વવલીનીકરણ સ્વરૂપનુ ં સંયોજન હોયતો
(b) ખરીદી સ્વરૂપનુ ં સંયોજન હોયતો

H L College of Commerce
ASSIGNMENT OFSEMESTER – V (T Y B COM) :2017-18
Economics (GUJARATI MEDIUM)
1) હેકશર- ઓહલલનનો સાધન પક્રરમાણનો વસધ્ધાંત વવગતે સમજાવો.
2) વમલનો પારસ્પક્રરક માંગનો વસધ્ધાંત અને માશલ
ચ ની દરખાસ્ત રે ખાનો
વસધ્ધાંત સમજાવો.
3) સુરલક્ષત વેપારીની તરફેણની દલીલો સમજાવો.
4) વવવનમયદર વનધાચરણનો સમખરીદશસ્વત સમતાનો વસધ્ધાંત સમજાવો.

H L College of Commerce
ASSIGNMENT OFSEMESTER – V (T Y B COM) :2017-18
STATISTICS – IV (GUJARATI MEDIUM)
1.

દ્રીપદી વવતરણ કઈ શરતો હેઠળ પોયશન વવતરણને અનુસરે છે . તેમજ પોયશન વવતરણના
ગુણધમો અને ઉપયોગો જણાવો.

2.

અવતગુણોતર વવતરણનુ સભાવના વવધેય લખો અને તેના ગુણધમો અને ઉપયોગો જણાવો.

3.

ૂ નોધ લખો.
ટંક

i.
ii.
iii.
4.

ં
સાનુિમનો
વસધ્ધાંત
ગુણવતાનો ચલન

C- આલેખ

નીચેના પદો સમજાવો.

i) AQL
ii)

ગ્રાહકનુ ં જોખમ

iii) ATI
iv) AOQ
5.

નીચેના વવશે તફાવત લખો.
૧. ચલનાત્મક આલેખો અને ગુણાત્મક આલેખો
૨.

6

P આલેખ અને np આલેખ.

ં તેના ફાયદા જણાવો ઉપયોગ એક વનધ્શનચ યોજના
સ્વીકૃવત વનધ્શનચ એટલે શુ?
સહવવસ્તાર સમજાવો.

7

સંકલનની વ્યખ્યા આપો. અને તેના ગુણધમો લખો.

8

ં તેના ઉપયોગો જણાવો.
વનયત સંકલન એટલે શુ?

H L College of Commerce
ASSIGNMENT OFSEMESTER – V (T Y B COM) :2017-18
LAW (GUJARATI MEDIUM)
1. બધા કાયદે સર કરારો એ સમજૂતી છે .,પરત ું બધી સમજૂતી
કાયદે સરના કરારો નથી સમજાવો.
2. સમજાવો. 1.
2.

રદબાતલ કરાર.(VOI DCONTRACT)

રદબાતલ થવાપાત્ર કરાર. (VOI DCONTRACT)

ૂ નોધ. 1.
3. ટંક

સ્વીકાર

4. આબકારી જકાત સ્વરૂપ અને કાયક્ષ
ચ ેત્ર જણાવો.
5. કસ્ટમ ધારાના પ્રકારો જણાવો.

