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ACCOUNTING - I CODE: 19FA11 2019-20 
I B.Com 

(General & computer applications) 

I B.Com (General and Computer Applications) 

SEMESTER-I 

ACCOUNTING – I 

MODEL PAPER 

Time: 3 hours                                                                                                   Max. Marks: 75 M 

 

PART-I 

Answer any FIVE of the following by selecting at least TWO from each section       5X10=50M 

 

SECTION-A 
1. Journalize the following transactions 
    2015, Jan 1. Mohan started Business with cash Rs.2,50,000 
            “       2. Purchased goods R.50,000. 
 “       4. Deposited cash into Bank Rs.20,000 
 “       5. Cash sales Rs. 30,000. 
 “       7. Bought goods from Pavan Rs.5,000. 
 “     10. Purchased furniture from Gupta and Co. Rs. 6,000. 
 “     15. Drawings Rs.3,000. 
 “     20. Drew from Bank for office use Rs.5,000. 
 “     25. Received commission Rs. 2,000. 
 “     31. Paid salaries by cheque Rs.10,000. 














 
2. Prepare a Three Column Cash Book from the following. 
                                                                                                                                                                   Rs. 
    2015,Jan  1.  Cash balance        15000 
    “      Bank balance        50000 
 “  2.  Cash sales        40000 
 “  5.  Furniture purchased and issued cheque                                8000 
 “  6.  Rent paid by the cheque        5000 



 “  7.  Cash deposited in the bank      40000 
 “  8.  Received interest on Investment       4000 
 “  9.  Paid salaries          5000 
 “ 10.     Received from Vishnu                                        15000 
  Discount allowed           500 
 “14. Goods purchased from Gopi for cash      6000 
 “18. Cash withdrawn from bank for office use               12000 
 “20. Cheque issued to Raja         5800 
  Discount Received           200 
 “24 Cash withdrawn from bank personal use                     4000 
 


 
 
 
 
 
  
  
  
 

 
 

 

 
3. The following were identified during 2019 
       a. Sales Daybook was overcast by Rs.100 
       b. A sale of Rs.50 to X was wrongly debited to Y Account. 
       c. General Expenses Rs.180 was posted in the account as Rs.800. 
       d. A bills Receivable for Rs.150 was retain in bills payable Book 
       e. Legal Expenses Rs.190 paid to Janardhan was debited to his personal account. 
       f. Cash received from C.Das was debited to G.Das. Rs. 150 

 








 
 
 
 

 



4. The following Trail Balance has been wrongly prepared. You required to prepare correct Trial  
Balance. 

Name of the Account   Debit Balance  Credit Balance 
Cash in Hand       2000 
Purchase Returns    4000 
Wages     8000 
Office Expenses             12000 
Sales Returns                                                                                8000 
Capital              22000 
Carriage Outwards      2000 
Discount Received              1200 
Commission Earned      800 
Machinery                 20000 
Stock                 10000 
Debtors     8000 
Creditors                 12000 
Sales                 44000 
Purchases             28000 
Overdraft             14000 
Manufacturing Expenses               14000 
Loan             14000    
Carriage In wards              1000 
Interest on Investments                     1000 
                                                             ________                 _________ 
                                                              113000                       113000 
                                                            ________                  _________  

 



 
       
       
     
   
       
    
       
    
    
       
       
   
     
      
   
   
      
    



   
     




5. From the following particulars, ascertain the pass book balance of seenu as on 31.12.2015. 
1) Bank overdraft as per  cash book Rs.16,340 
2) Interest ob overdraft debited in Pass book Rs.1000 
3) Bank charges debited in Pass book only R60 
4) Cheques issued but not cashed  upto 31.12.2015  Rs 1500 
5) Interest on investment recorded in Pass book only Rs.1,000 
6) Cheque paid into bank but not cleared before 31.12.2015 Rs.2,500. 

   ఈ క్రింది వివరాల నిండి శ్రీన యొక్క 31.12.2015 తేది న ఉనన పాస్ బుక్ ప్రకారిం నిలవ న క్నగొనిండి.         
 1) నగదు పుస్తక్ిం ప్రకారిం బ్యింక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ నిలవ రూ.16,340.                         

 2) పాస్ బుక్ లో డెబిట్ అయిన ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ వడ్డీ రూ 1000 
3) పాస్ బుక్ లో మాత్రమే డెబిట్ ఆయిన బ్యింక్ చార్జీలు రూ 60. 
4) జార్జ చేయబడి 31.12.2015 వరుకు స్మర్పింప బడిన చెకుకలు రూ 1500 
5) పాస్ బుక్ లో మాత్రమే ర్కారుీ అయిన పెట్ట్బడులు పై వడ్డీ రూ 1000 
6) బ్యింక్ లో జమ చేయబడి 31.12.2015 వరుకు వసువులు కానీ చెకుకలు రూ 2500 

 

SECTION-B 

 
6. Prepare Bank Reconciliation statement as on 31-03-2015 

a. Bank balance as per cash book Rs.15600. 
b. Out of cheques Rs.2500 paid into the bank, cheques of Rs.1000 were credited in pass  

book. 
c. Cheques of Rs.2250 were issued but cheques of Rs.1400 were presented in the month of  
    April,2015 
d. Dividends on shares Rs.500 were collected by the bankers not entered in cash book. 
 f. Bank charges Rs.50 debited and interest Rs.500credited only in pass book. 










7.  Rama sold goods to Krishna worth Rs.500 and drew a bill on him for the amount a 3 months. 
Being unable to meet the bill, Krishna approached Rama and requested him to cancel the bill 
and drew on him a new bill for Rs .520 at 3 months including interest. Finally the renewed bill 
was dishonoured on the due date.pass  entries  in the book of Rama and Krishna. 









8. Explain the features of Bills of Exchange. 

 

9. The following are the extracted from the books of Krishna Murthy on 30-09-2015.Prepare  

     Trading & Profit and loss A/c and Balance sheet.  

  

Particulars       Debit Rs. Credit Rs. 

  

Capital         50000 

 Plant and Machinery     20000 

 Furniture      11500 

 Sundry debtors and creditors    15000  20000 

 Bills Receivable and Payable    10000    5000 

 Opening Stock      20000   

 Purchases and Sales     60000  90000 

 Depreciation        1200   

 Outstanding salaries           800 

 Salaries      10000   

 Wages       22000 

 Insurance        1000   

 Prepaid Insurance         100 

 Carriage          400 

 10% Loan          5400 

                   ______ _______ 

             171200  171200 

        ______ ______ 

Adjustments: 

1. Write off Rs.1000 as bad debts  

2. Closing stock was valued at Rs.40000 

3. Allow 10% interest on capital. 

 



       
        
    
     
    
    
    
     
     
     
    
     



     
   
    
        










 

10. On 31
st 

March 2016, the following trial Balance was extracted from the books of Mohanlal: 

                                                                                                           Dr.(Rs)                  Cr, (Rs) 

Capital account                                                                                               1,00,000 

Palnt and machinery              1,60,000 

Sales             3,54,000 

Purchases               1,20,000 

Returns                                        2,000 

Opening stocks(1.4.2014)                60,000 

Discount                       700                      1,600 

Bank charges           150 

Sundry Debtors      90,000 

Sundry creditors                          50,000 

Salaries       13,600 

Manufacturing Wages     20,000 

Carriage inwards                    1500 

Carriage outwards                            2,400 

Bad debts provisions                 1,050 

Rent, rates and taxes                 20,000 

Advertisement        4,000 

Cash and hand        1,800 

Cash and bank      12,000                                                  

        ______      ________ 

                   5,08,150                   5,08,150 

                                                                                         ------------               --------------  


     
        
    
        
    
     
 
       
    
    
        
     



    
    
    
       
 
    
    
    
 



PART-II 

 Answer any FIVE of the following.                         5X5=25M 

 

11. Explain the rules of Debit and Credit of accounts. 
       
12. Preparation Methods of Trial Balance 
 
13.  Explain any five reasons for prepare BRS 
 

        14. Explain the Parties to Bill of Exchange 
      
15.  Outstanding Expenses and Prepaid Expenses 
        
16. Explain Cash Book , Pass Book. 
       

 
17. Prepare simple Cash Book from the following. 

 2015 Jan, 1. Cash Balance     Rs.1,800. 
    “    3. Received cash from Ramana   Rs.8,200. 
    “   11. Bought furniture    Rs. 6,300. 
    “   15. Cash sales     Rs.1,800. 
    “   21. Purchases     Rs.2,900. 
    “   31. Paid salaries to office staff   Rs. 2,500. 

   


   

  
  
   



 
18. The following are the balances extracted from the books of Mahesh, Prepare a Trial Balance. 

    Rs.          Rs. 
Capital    50000  Purchases   70000 



Prepaid Expenses      500  Sales             100000 
Stock    20000  Furniture   45000 
Sundry debtors  15000  Sundry creditors  10000 
Sundry Expenses    3000  Cash at bank     6450 
Petty cash         50 
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ACCOUNTING - I CODE: 19BOM1 2019-20 
I B.Com 

(General & computer applications) 

I B.Com (General and Computer Applications) 

SEMESTER-I 

BUSINESS ORGANIZATION AND MANAGEMET 

MODEL PAPER 
 

Time: 3 Hours                                                                                                                   Max. 75 Marks 
 

Part – I 
Answer any five questions choosing at least two from each section. Each question carries 10 
Marks                                                                                                                                (5 x 10=50 Marks) 



SECTION – A 

1. Define Business. What are its characteristics? 
     
 
2. Discuss the Inter-Relationship between Trade-Commerce-Industry. 
    
 
3. What are the advantages and Disadvantages of a Sole trading form of Business Organisation? 

 
4. What is a Joint Stock Company? Explain its salient features. 
    
 
5. What is Memorandum of Association? And explain its clauses.  
    
 

SECTION – B 
6. What is a Prospectus of a Company? Explain its element.  
     
 
7. What is Management? Describe the functions of Management. 
     
 
8. Explain the merits and Demerits of Line and Staff Organisation.  
    
 
9. Explain the stages in Product Life Cycle. 




 
10. Explain the Objectives of Financial Management 
       
 

Part – II 
Answer any five questions. Each question carries 5 Marks                                    ( 5 x 5=25 Marks) 
 
11.  What are the types of Industry 
        
 
12.  State features of Public Sector Enterprises. 
       
 
13.  Explain the characteristics of Cooperative Societies. 
       
 
14. Distinguish between Memorandum of Association and Articles of Association. 
       
 
15. Explain various steps in the process of Decision –Making. 
       
 
16.  Write a short note on Make in India concept. 
         
 
17.  Explain the functions of Human Resource Management.  
        
 
18. Types of Trade 




----:0:---- 
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FIRST SEMESTER END EXAMINATIONS 
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BUSINESS ECONOMICS - I CODE: 19BE1 1 2019-20 B.Com. 

I B.Com (General) SEMESTER-I 
BUSINESS ECONOMICS – I 

MODEL PAPER 
Time: 3 Hours                                                                                                                   Max. 75 Marks 

 
PART - 1 

Answer any FIVE questions by taking at least TWO Questions from each section: 
All questions carry equal marks.                                                                                           (5 X 10 = 50) 




SECTION – A 
1. Define Business Economics? Explain the Nature and Scope of Business Economics. 


2. Micro Economics and Macro Economics interdependence and interface. 



3. Explain the Law of Demand and its Exceptions. 


4. Define Demand and explain the reasons for sloping down the Demand Curve from left to 

right. 



5. Explain various types of Price Elasticity of Demand. 


 
SECTION – B 

 
6. Discuss the methods of measuring Price Elasticity of Demand. 




7. Explain about the classification of Cost Concept. 

 

8. What is Long run Cost Curve?  Why it is called as Planning Curve? 



9. What is Break Even Analysis?  What are its advantages and limitations? 






10. Explain about the Revenue Curves in perfect competition. 



PART – 2 
Answer any FIVE questions. Each question carries 5 marks:                                            (5 X 5 = 25) 



11. Economic and Non-economic activities. 



12. Determinants of Demand. 



13. Types of Demand. 



14. Classification of Elasticity of demand. 



15. Point Method. 



16. Opportunity cost. 



17. Profit-Volume Ratio. 



18. Revenue Curves.  



----:0:---- 














 

ACCOUNTING – II CODE: 19FA22 2019-20 
I B.Com 

(General & computer applications) 

I B.Com (General & Computer Applications)  

SEMESTER-II 

ACCOUNTING-II 

MODEL PAPER 

Time: 3 hours                                                                                               Max. Marks: 75 Marks 

 

PART-I 

Answer any FIVE of the following by selecting at least TWO from each section       5X10=50M 

SECTION-A 

1. On 1.1.2015, machinery was purchased for Rs. 80,000. On 1.1.2016, additions were made to the 
machinery of Rs.40,000 on 31.3.2017,machinery purchased on 1.1.2016 costing Rs.12000 was 
sold for Rs.11,000 and on 30.6.2018 the machinery purchased on 1.1.2015 costing Rs.32000 was 
sold for Rs.26,700. On 1.1.18 additions made to machine were Rs.20,000 Depreciation was 
provided at 10% P.a on  the diminishing balance method. 

      01.01.2015 న రూ 80,000 లకు ఒక్ యింత్రానిన కొన్ననరు. 01.01.2016 అధనపు యాత్రము రూ 40,000       
లుకు కొన్ననరు 31.03.2017 తేదీన 01.01.2016 న్న కొనగోలు చేసేన యాత్రములో 12,000 ఖర్జధు గల యింత్రానిన 
రూ 11,000 లకు అమ్మిన్నరు. 30.06.2017 తేదీ న్న 01.01.2015 కొనగోలుచేసిన యింత్రిం  నిండి రూ 32,000 
యింత్రమున రూ 26,700లకు అమ్మిన్నరు. 01.10.2017 న రూ 20,000ల అధనపు యింత్రాింనిన కొన్ననరు. 
తరుగుదలన తగుుచునన నిలవలపై  స్ింవతసరానికి చొపుపన 10% క్ట్ట్లి. .యింత్రము ఖాతాన 3 స్ింవతసరాలకు అనగా 
01.01.2015 నిండి 31.12.2017 వరుకు తయారుచేయము. 

 

2. The book value of plant machinery on 01.01.2015 was Rs 2,00,000 new machinery for Rs 
1,00,000 was purchased on  01.10.2015 and for Rs 2,00,000 on 01.07.2016 on 01.04.2017,  A 
machine whose book value had been Rs 30,000 on 01.01.2015 was sold for Rs 16000 and the 
entire amount was credited to plant and machinery account.  Depreciation had been charged 
at 10% per annum on straight line method. Showing the plant and machinery account from 
01.01.2015 to 31.12.2017 also prepare accumulated depreciation a/c. 

యింత్రాింనిన 01.01.2015న పాలింట్ట, యింత్రము పుస్తక్ిం విలువ రూ 2,00,000. 01.10.2015 న రూ 10,000 
లకు ఒక్ కొతత మర్యు 01.07.2016 న రూ 20,000లకు ఇింకొక్ యింత్రాింనిన కొన్ననరు. 01.04.2017 న,  
01.01.2015 న రూ 30,000లు పుస్తక్ిం విలువ గల యింత్రని రూ 16,000లకు అమ్మిన్నరు . ఆ మొతాతనిన పాలింట్ట, 
యింత్రము ఖాతాన క్రెడిట్ చేసిన్నరు. స్రళ రేఖా పదధతిలో తరుగుదలన స్ింవతసరానికి 10% చెపుపన 01.01.2015 



నిండి 31.12.2017 వరకు యింత్రము ఖాతాన కూడా చూపిండి . మర్యు స్ించిత తరుగుధల ఖాతాన కూడా 
తయారు చేయిండి. 

3)    The following  balances appear in the books  of a firm.  Provision for doubtful debts on 1-01-
2016 Rs. 2,500, provision for the discount on debtors on 1-01-2016 Rs. 500.  And debtors an 1-
01-2016 Rs.52,500, baddebts  Rs.2500.  Provide  5% reserve for doubtful debts and 2% as 
reserve for discount  on debtors.  Show provision for bad  and doubtful debts and provision  
for discount on debtors. 

ఒక్ స్ింస్థ ఖాతా పుస్తకాలు క్రింది నిలవలు చూపుచుునవి. 01.01.2016న స్ింశయాతిక్ భాకీలు ఏరాపట్ట ఖాతా 
మర్యు రుణగ్రసుతల డిస్కింట్  ఏరాపట్ట ఖాతా వరుస్గా రూ 5000 మర్యు రూ 10000 నిలవలు క్లిగివునవి. 
01.01.2016 న రుణగ్రసుతల నిలవ 1,05,000 మర్యు రానీ బ్కీలు రూ 5000  ఆ స్ింవతసరింలో స్ింశయాతిక్ 
బ్కీలు ఏరాపట్ట కోస్ిం 5% మర్యు రుణగ్రసుతల డిస్కింట్ ఏరాపట్టకు 2% మళ్ళించాలి . స్ింశయాతిక్ బ్కీలు 
మర్యు రుణగ్రసుతల డిస్కింట్  ఏరాపట్ట ఖాతాన తయారు చేయము. 

4)    A firm derives to debit its profit and loss account with a uniform figure every year in respect 
of repairs and renewals.  It expects that considering the life of asset in question, Rs.8000.  Will 
beaver as amount to be spent per year.  Actual repairs were Rs.800 in first year, Rs. 2000 in 
second year and Rs. 3200 in the third year.  Show the repairs and  Renewals  reserve for the 
three years.. 

 

 ఒక్ స్ింస్థ రెపైరుల , నవీక్రణకు గాన ప్రతి స్ింవతసర0 తన లాభ న్నస్ట్లు ఖాతాన ఒక్ సిథర మొతతిం లో డెబిట్ చేసుత౦డి. 
దీనికొరకు రెపైరుల, నవీక్రణకు ఒక్ ఖాతా  ఏరపరచి ప్రతి  స్ింవతసరిం స్గట్టన రూ 8000 లు ఛార్జీలు చేసుతింది. 
యదారధపేరుల మొదటి  స్ింవతసరిం రూ 800. రెిండో స్ింవతసర0 రూ 2000 మూడవ స్ింవతసర0 రూ 3200 అయినవి 
రెపైరుల నవీక్రణఖాతాన మూడవ స్ింవతసరాలకు తయారు చేయిండి. 

5.    Manohar of Delhi sent goods on consignment to ram of Agra on 1st july  2017. The cost of 
goods was Rs.6000   but the invoice was made out at cost plus 25% manohar incurred Rs.500 
as expenses. Ram received the goods  on 03.07.2017 and immediately sent a promissory note 
for Rs 3000.He spent Rs 600 has expenses on 31.12.2017, he had sent an account sales showing 
that three –fourths of the goods had been sol d for Rs 7000 and that commission of 6%. He is 
entitled to reimbursement of expenses. A long with the accounts sales, the necessary 
remittance was enclosed a customer who had purchased goods on credit to the extent of Rs 
500 would not pay. Give important accounts in the books Manohar.  
 

డిల్లల లో మనోహర్ ఆగ్రా లో వునన రామ్ కు  జూలై 01, 03న రూ 6000 విలువ చేసే స్రుకు క్న్ సైన్ మింట్  పింపాడు 
. ఇన్నవయిస్ ధర వయయిం పై 25% క్లిసి ఉననది . మనోహర ఖరుులు రూ 500 లు.  రామ్ 03.07.2017న స్రుకులు 
తీసుకుని రూ 3000 లకు ప్రోమ్మస్ర్ నోట్ పింపేన. రామ్ రూ 600 ఖరుు చేసేన్నడు . 31.12.2017న రామ్ పింపిన 
అక్కింట్ సేల్సస ప్రకారిం ¾  స్రుకున రూ 7000 లకు అమ్మిన్నడు. ఇింక్నూ ¼ స్రుకు తన దగురే ఉనది . రామ్ 6% 
క్మ్మషన్ ఆరుుడు. రామ్ పెటి్న ఖరుులు తిర్గి రాబట్ట్కుట్ట్డు . అక్కింట్స సేల్సస తో పాట్ట బ్కీ సొముి చెలిలచిన్నడు 
రూ 500లకు స్రుకు అరువుగా కొనన ఖాతా దారుడు సొముి చిలిలoచలేదు . మనోహర పుస్తకాలలో ముఖయమైన 
ఖాతాలన తయారు చేయ0డి.  

 

 



 

SECTION-B 

 
 6.  Kishan of Mumbai consigned Rs.24,000 worth of goods to Gopal of Chennai. Kishan paid 

transport and Insurance Rs.1,500. Gopal sent Rs.10,000 as advance payment. Kishan received 
an account sales from Gopal stating that the entire stock has been sold for Rs.35,000. Gopal 
incurred freight and ware house charges Rs.2,000. He is entilled to 10% commission on sales. 
He sent a Bank draft for the final settlement. 

       Pass Journal entries in the books of Kishan. 

ముింబై లో వునన క్ృషణ చెన్నన లో వునన గోపాల్స కు రూ 24,000 విలువ చేసే స్రుకు క్న్ సైన్ మింట్ పై పింపారు క్ృషణ 
రవాణా మర్యు భీమా నిమ్మతతిం రూ 1500 ఖరుుచేశాడు. గోపాల్స అడావన్స 10000రూ న  పింపాడు. గోపాల్స నించి 
అక్కింట్ సేల్సస ప్రకారిం మొతతిం స్రుకున రూ. 35000 లకు అమ్మినట్టల ఫ్రైట్ మర్యు గిడీింగి  నిమ్మతతిం రూ 2000 
ఖరుు చేసేనట్టల తెలుసుతింది.  అతనికి అమికాలపై 10% క్మ్మషన్ కు అరుుడు. ఇవవవలసిన మొతాతనికి బ్ింకు డ్రాఫ్ట్ న 
జతపర్చాడు. 
క్ృషణ పుస్తక్లో అవస్రిం అయిన చిట్ట్ పదుులన రాయిండి. 

7 )  avinash and Bapin entered into a join venture tom purchase and sell plots. They brought 
ventures to purchase and sell plots. They brought Rs.90000 and 60,000 respectively and 
opened joint bank bank account. The transaction was as follow: 

            Rs 
Purchase land         80,000 
Legal expenses paid        10,000 
Development expenses        50,000 
Established expenses paid by avinash       7,000 
Indirect expenses paid by bipin         5,000 
Sales proceeds of half of the land      80,000   
Sales proceeds of  ¼ th land received b Bipin  `     50,000 
Remaining land taken over by Avinash at     40,000 
Prepare the necessary accounts in the books of the joint venture   . 

పాలింట్ కొనిన, అమికానికి అవిన్నష్, బఫిన్ ఉమిడి వాయపార౦లో ప్రవేసేించారు. అవిన్నష్ రూ 90,000 బీపేన్ రూ 
60,000 తెచిు ఉమిడి బ్ింకు ఖాతా తెర్చారు. వయవహారాలు ఈ క్రింది విధింగా ఉన్ననయి. 
           రూ 
భూమ్మ కొనగోలు    80,000 
చెలిల౦చిన న్నయయ ఖరుులు    10,000 
అభివృదీు ఖరుులు   50,000   
అవిన్నష్ చెలిల౦చిన నిరవహణ ఖరుులు       7000 
బిపిన్ చెలిల౦చిన పరోక్ష ఖరుులు      5000  
స్గిం భూమ్మ అమిగా వచిునది  80,000 
¼ వింతు భూమ్మ అమిక్ వచిున మొతతిం బిపిన్ తీసుకునవి    50,000 
మ్మగిలిన భూమ్మ అవిన్నష్ తీసుకున్నడు   40,000 



ఉమిడి వయపార పుస్తకాలలో అవస్రమైన ఖాతాలు తయారు చేయిండి. 
 

8.  A and B join together to construct a building for Rs.10,00,000 sharing profits and losses equally. 
A joint bank account is opened in the joint names of A and B. A paid Rs. 30,000 in cash and B 
paid Rs.35,000 in cash in the bank. The transactions were as follows: 

 
     Rs. 

Wages paid        3,75,000 
Materials bought       2,80,000 
Materials supplied by A      1,20,000 
Materials supplied by B         35,000 
Architect’s fees          42,000 
Travelling expenses                       8,000  
Sundry expenses          34,000 
 

The contract was completed and the price was duly received. A took over stock of building 
material valued at Rs. 27,000. Prepare ledger accounts. 

A మర్యు B ఉమిడిగా ఒక్ భవన్ననిన కాింట్రాక్్ పై రూ.10,00,000 లకు నిర్ిించి ఇవవడానికి ఉమిడి వాయపారిం 
లోనికి ప్రవేయశించారు.లాభ నస్ట్లన స్మానింగా పించుకున్ననరు. ఉమిడి వయపారిం పేరు తో ఒక్ బ్ింకు ఖాతాన 
తిర్చి, A రూ 30,000 B 35,000 లో డెపోసిట్  చేశారు. ఇతర వివరాలు కిింద విధింగా ఉన్ననయి.  
 వేతన్నలు చెలిలింపు        3,75,000 
 ముడిపదారాధలు కొనగోలు       2,85,000 
 A స్పలయ్ చేసేన ముడిపదారాధలు      1,20,000 
 B స్పలయ్ చేసేన ముడిపదారాధలు      35,000 
 ఆర్కటెక్్ ఫీస్         42,000 
 ప్రయాణ ఖరుులు        8,000 
 ఇతర ఖరుులు         34,000 
కాింట్రాక్్ పూర్త అయినది కాింట్రాక్్ మొతతిం పూర్తగా వసూళ్లల అయినది. A మటీర్యల్స న 27,000 కు తీసుకున్నడు. 
అవస్రమైన ఖాతాన ప్రిపేర్ చేయిండి. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9.  The following is the Income and Expenditure Account of Guntur Stadium Club for year ended 31-03-

2016.   Prepare Income and Expenditure Account for the year ended 31-03-2016. 

            Expenditure  Rs.   Income      Rs. 

To Salaries  

To Rent  

To Insurance  

To Audit fees  

To Games & Sports  

To Subscriptions to Periodicals 

To Miscellaneous Expenses 

To Loss on sale of furniture  

To Depreciation: 

      Sports  Equipment  

      Furniture  

To Excess of Income over  

     Expenditure  

    

     7,800 

     1,800 

        300 

        200 

      1,400 

         140 

      5,800 

      1,000 

       

2,400 

      1,240 

        

6,820 

By  Subscriptions  

BY  Donations 

      

27,200 

         

2,000 

    29,200   29,200 

 

Additional  Information                                                                          31-03-2015              31-03-2016 
Subscriptions  in arrears                                                                                  1,040                          1,080 
Advance  Subscription                                                                                     400                               600 
Outstanding Expenses:                   
Rent                                                                                                                   200                                320 
Salaries                                                                                                              480                                140 
Audit fees                                                                                                          200                                300 
Sports Equipments  less depreciation                                                           10,000                        9,600 

      Furniture  less depreciation                                                                            12,000                     11,160 
Prepaid Insurance                                                                                                                                     60 
Book value of furniture  sold is Rs. 2,800.  Entrance fees capitalised is  Rs. 1,600. On  1st April, 
2005, there was no cash in hand but there is a bank  overdraft  for   Rs.6000.  On 31st March  2006 
cash in hand amounted to Rs 340 and the rest was bank balance.  Prepare the Receipts and 
Payment Account of the club for the year ended  31-03-2016. 

 
క్రింది ఆధాయ, వయయాలు ఖాతా స్మాచారము గుింటూరు సే్డియిం క్లబ్ కు 31.03.2016 తో అింతమైయ 
స్ింవతసరనికి  చెిందినది  

            వయయము  Rs.   ఆధాయము       Rs. 



జీతాలు  
అర్జధ 
భీమా  
ఆదేడిట్ ఫీస్  
గేమ్స & సొపర్్్  
పత్రిక్లుకు చిందాలు  
చిలలర ఖరుులు  
ఫర్జనచర్ అమక్ిం పై నస్్మ్  
తరుగుధల : 
      సొపర్్్ మటీర్యల్సస  
      ఫర్జనచర్  
వయయము పై  ఆధాయము   మ్మగులు  
    

7,800 
  1,800 

300 
200 

1,400 
140 

5800 
 

1000 
2400 
1240 
6820 

చిందాలు 
విరాళాలు 

      27,200 
         2,000 

     29,200         29,200 
    అదనపు స్మాచారిం          31.3.2015               31.3.2016 

చిందాలు ఆవరణిం              1040           1080 
ముిందుగా చేలిించిన చిందాలు       400       600 

    చేలిించవలసిన ఖరుులు : 
అద్దు        200   320 
జీతాలు        480   140 
ఆడిట్ ఫీ        200   300 
ఆట పర్క్రాలపై తరుగుదల            10000   9600 
ఫర్జనచర్ పై తరుగుదల            12000          11160 
ముిందుగా చెలిలించిన భీమా                 60 
అమ్మిన ఫర్జనచర్ యొయక్ పుస్తక్ విలువ రూ.2,800.  మూలధనిక్ర్ించబడిన ప్రవేశ రుసుము రూ.1500. 1 ఏప్రిల్స 2005, 
చేతిలో నగదు లేదు కానీ బ్యింక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ రూ.6000, 1 మార్ు 2006,చేతిలో నగదు రూ.340 మర్యు బ్యింక్ లో 
నగదు లేదు. 31.03.2016 కి క్లబ్ యొక్క వసూలు మర్యు చెలిింపుల ఖాతాన తయారు చేయా౦డి. 
 
 
 
 

       



  10.  The following is the summary of receipts and payments of  Shakunthala  sports  club for the 
year ended on     31-03-2019. 

       Receipts                                 Rs.             Payments                                       Rs. 

To Balance  
To Subscriptions 
To Donations 
To Sale of refreshments  
To Interest on fixed deposit  
To Locker rent 

 14,100 
  38,500 
    9,200 
  12,400 
    7,800 
    2400 

By General  expenses 
BY Rent & rates 
By Travelling  
BY Postage & stationary 
BY Bats and balls 
By Books  
By Furniture  
BY Refreshments 
By News papers, periodicals 
By Balance 

      6,200 
       6,700 
       5,900 
       1,280 

        8,400 
         7,800 
         9,400 
       10,200 
         1,960 
       26,560 

  84,400        84,400 

  
Other information: 
1. Subscription includes Rs. 700 of previous year and Rs. 1,200 of forthcoming year. 
2. Subscriptions outstanding for current year Rs.1,000. 
3. Donations are to be capitalized as per bye-laws. 
Prepare Income and Expenditure Account. 
 

       క్రింది ఇచిున 31.03.2019 వసూలు చేయలిింపుల ఖాతా శింకుింతల సొపర్్్  క్లబ్ వార్కి చెిందినది 
వసూలు                               రూ.             చెలిలింపులు                                      రూ. 

 నిలవ  
చిందాలు  
విరాళాలు  
పాలహార అమిక్ిం  
ఫిక్ససడ్ డెపోసిట్స పై వడ్డీ  
 లాక్ర్ అద్దు  

 14,100 
  38,500 
    9,200 
  12,400 
    7,800 
    2,400 

స్టదారణ కారుులు  
అద్దులు మర్యు రేట్టల  
ప్రయాణిం   
తపాలా మర్యు సే్షనర్జ  
బ్ట్స మర్యు బింతులు  
పుస్తకాలు  
ఫర్జనచర్  
 రెఫ్రెష్ిింట్స  
 వారాత పత్రిక్లు , పెర్ఒడిక్ల్సస  
నిలవ  

      6,200 
       6,700 
       5,900 
       1,280 
       8,400 
       7,800 
       9,400 
     10,200 

1,960 
     26,560 

  84,400      84,400 
   ఇతర స్మాచారిం :   

    1.చిందాలలో గత స్ింవతసరిం చిందాలు రూ.700,రాబోయే స్ింవతసరానికి రూ.1200 చిందాలలో క్లిసి ఉననవి. 
    2. ప్రసుతత స్ింవతసరానికి రావలసిన చిందాలు రూ.1,000. 
    3. చట్ ప్రకారిం విరాళాలు మూలధనీక్ర్ించాలి. 

 

 



PART-II 

Answer any FIVE of the following                                                                 5X5=25M 

 
11. Depreciation Meaning, Explain any two methods of Calculation of Depreciation. 

       తరుగుదల అరధిం.తరుగుదల లో ఏవైన రెిండు రకాల పదధతుల గుర్ించి రాయిండి  
12. State various types of reserves. 

    వివిధ రకాల ర్జరావస్  
13. Performa  Invoice , Accounts sales. 

     ప్రోఫోరి ఇన్నవయిస్.అక్కింట్ సేల్సస   
14.Explain methods of keeping Joint Ventures Accounts. 

     ఉమాడి వాయపార ఖాతాలన నిరవహించేు పదధతులన వివర్ించుము 
15. Meaning of Non-Trading Organisation, Explain its features. 

    వాయపారేయత్ర స్ింస్థలు.వాటి లాభాలు  
16. Provisions Vs Reserves 

      నిధులు మర్యు ఏరపట్ట. 
17. Causes of Depreciation 

      తరుగుధలకు కారణాలు . 
18. Differences between Joint Venture and Consignment. 

     ఉమిడి వాయపారిం మర్యు క్న్ సైన్ మింట్  మధయ బేధాములన రాయిండి. 
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BUSINESS ENVIRONMENT CODE: 19BEN2 2019-20 B.Com (General) 

I B.Com (General) SEMESTER-II 
BUSINESS ENVIRONMENT 

MODEL PAPER 
TIME: 3 Hours                                                                                                               Max: 75 Marks 

PART – I 
Answer any FIVE questions of the following by selecting at least TWO from each section. 

(5 X 10 = 50) 

SECTION – A 
 

1. Explain demographic aspects of business environment. 

     వ్యాపయర పర్యావరణనకు సంబంధచిి జనాభా అంశములను వివర్ ంపుము.  
2.  Write an essay on economic technological aspects of business environment. 

      వ్యాపయర పర్యావరణనకు సంబంధచిి ఆర్ ిక మర్ యు సయంకతేిక అంశముల వ్యాసము వ్యా యము. 
3. Explain the role of various factors in economic development. 

     ఆర్ ికభివృద్ిిలో వివిద కరకయల పయతా్ను వివర్ ంపుము. 
4. What are the reasons for regional inequalities? What are the measures taken by government 

to reduce regional inequalities through the policy of balanced regional development? 

     పయాంతీయ అసమానత్లకు కయరణములు ఏవి? పాభుత్వము సంత్ుళిత్ పయాంతీయభివృద్ిి  విధానము ద్ావర్య ఏ   
      చరాలు పయాంతీయ అసమానత్లకు తొలగ ంచుటాకి తీసికొనినద్ి. 
5.  What are the objectives of Indian plans? 

      భారతీయ పాణాళికల లక్ష్మములు ఏవి. 
SECTION - B 

6.  Write a brief essay on various five year plans of India. 

       భారత్ద్శే వివిధ పంచవరష పాణాళికల ప ై వ్యాసము వ్యా యము. 
7. Explain liberalization, privatization  and globalization policies of government of India. 

      భారత్ పాభుత్వము యొకక సరళీకయరణ , ప ైైవ్ేట్ కరణ మర్ యు పాపంచకరణ విధానములను  వివర్ ంపుము. 
8.  Write an essay on industrial policies of government of India. 

      భారత్ పాభుత్వ పయర్ శ్యా మిక విధానముల ప ై వ్యాసము వ్యా యము. 
9.  Explain the competition bill of 2002. 

       2002 పో టీ చటటమును వివర్ ంపుము. 
10. What is social justice? Explain the social welfare programmers of government of India. 



          సయంఘీక నాాయము అనగయ నేమి? భారత్  పాభుత్వ వివిధ  సయంఘీక సంక్షమే పధకయలను వివర్ ంపుము. 
PART – II 

Answer any FIVE questions of the following.       (5 X 5 = 25) 
 

11. Business environment. 

   వాయపార పరాయవరణము 
12. Micro business environment. 

   సూక్షమ వాయపార పరాయవరణము. 
13. Economic development. 

  ఆర్ధక్భివృదిధ . 
14. Role of government in economic development. 

  ఆర్ధక్భివృదిధలో ప్రభుతవ పాత్ర. 
15. NITI Ayog. 

   నీతి అయోగ్. 
16. structure of Union Budget. 

  యూనియన్ బడెీట్ నిరాిణము. 
17. RBI monetary policy. 

  RBI ద్రవయ విధానము. 
18. Goods and services tax bill. 

  వసుతసేవల పనన చట్ములకు బిలుల. 
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PART - 1 

  Answer any FIVE questions by taking at least TWO Questions from each section: 
  All questions carry equal marks.                                                                                           (5 X 10 = 50) 



SECTION – A 
1. Explain the internal and external economies. 




2. What is Production Function?  Explain COBB-DOUDLAS production function. 



3. Explain the price determination under Perfect Competitive Market. 



4. Define and distinguish between Perfect Competitive Market and Monopoly Market.  



5. Explain the features of Oligopoly Market. 


 
SECTION – B 

6. Critically examine the Marginal Productivity Theory of Distribution. 



7. Define the National Income and explain the methods to measure National Income. 



8. Explain the characteristics of Mixed Economy. 



9. Define Business Cycles.  Explain the various phases in Business Cycles. 



10. Explain the role of W.T.O in promoting International Trade. 


 
 
 



 
PART – 2 

   Answer any FIVE questions. Each question carries 5 marks:                                               (5 X 5 = 25) 
   


11. Cost control Techniques. 



12. Defects of Monopoly. 



13. Kinked Demand Curve. 



14. Monopolistic Competition. 



15. Fiscal Deficit. 



16. Socialism. 



17. Economic Liberalization. 



18. Balance of Trade. 
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