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I B.Com (General/Computers), II Semester 

ACCOUNTING – II 

Time: 3 Hours                               Max Marks:  60 

Section – I 

 

Answer any FOUR Questions.                    5 X 4 = 20 Marks 

  ఈ క్రింది వానిలో ఏవ ైనా ఐదిింటిక్ సమాధానములు వాాయుము.  
1. What are the causes of Depreciation? 

   తరుగుదల కు గల కారణాలు ఏమిటి ?   

2. What is secret reserve and advantages of secret reserve? 

    రహసయ రిజరుుఅింటే ఏమిటి ? దాని ఉపయోగాలు రాయిండ ి. 

3. Explain about the Normal Loss and Abnormal Loss. 

   సాదారణ నష్టిం మరియు అసాదారణ నష్టమును గూరిి వివరిించిండి. 
4. Explain the features of joint venture. 

   ఉమమడ ివాయపారిం యొకక లక్షణాలు వివరిించిండ.ి 

5. What are the features of Non-profit organizations? 

    వాయపారేతర సింసథలు లక్షణాలు గూరిి రాయిండ.ి 

6. Explain different types of Commissions. 

   వివిధ రకాల కమిష్న్ గూరిి రాయిండ ి. 

7. A machine costing Rs. 50,000 was purchased on 1-1-2015. Rs. 5,000 was spent for Installation.     

     Show the machinery account if depreciation @ 10% p.a is charged on Straight line method. 

     1-1-2015 న రూ. 50,000/- లతో యంత్రాన్ని  కొనుగోలు చేసిరి. దాన్నపై సంవత్స రాన్నకి 10% 

త్రుగుదలను  

    స్థసిరవాయిదాదాల పదదతిపై లెకిి స్తూ  యంత్రత్ం ఖాాను మొదటి మూడు సంవత్స రాలకు 

త్యారు చేయండి. 

  

8. A and B were partners in a joint venture sharing profits and losses in the proportion of 4/5 and 

1/5 respectively. A supplied goods to the value of 50,000 and paid expenses rupees 5,400 .B 

supplied goods to the value of rupees 14,000 and paid expenses amount of rupees 8,000 .B sold 

goods on behalf of the joint venture and realized rupees 92,000 and B was entitled to get 

Commission on sales @ 5 percentage.B settled his account by bank draft. Prepare necessary 

ledger accounts in the books of A 

A మరియు B లు వరసగా 4/5, 1/5 నిష్పతిలో లాభాలు పించుకోవడిం కొరకు ఉమమడి వాయపారిం లో 
చేరినారు.A రూ.50,000 విలువ గల సరుకును వాయపారానిక్ అిందిచినాడు మరియు రూ.5,400 ఖరుి 

చేసినాడు .B రూ.14,000 విలువ గల సరుకును వాయపారానిక్ అిందిచినాడు  మరియు రూ.8,000  ఖరుి 



 

చేసినాడు. B సరుకును 5% కమిష్న్ ప ై 92,000 అమిమనాడు.B బాయింకు డాాఫ్టట  పింపడిం దాుర పరిష్కరిించడిం 

జరిగిింద.ి అవసరమ ైన ఖాతాలను A పుసతకాలలో చూపిండి . 
 

 

Section - B 

    Answer any Five of the following.     5 X 8 = 40 Marks 

   ఈ క్రింది వానిలో ఏవ ైనా ఐదిింటిక్ సమాధానములు వాాయుము. 
9 (A) In January 1st 1996 machinery was purchased for rupees 10,500 and spend rupees 500 on its 

erection .Find out the amount of depreciation at 10 % to be charged under Fixed installment 

method every year and Prepare the plant account for the 4 years assuming that it is sold away for 

Rs 8500 at the end of 4th year. 

జనవర ి1,1996 నాడు ఒక యింతాానిి రూ.10,500 కొనుగోలు చేసినారు,మరియు దాని సాథ పనకు రూ.500 ఖరుి 

చేసారు. సవతసరానిక్ 10% చొపుపన సిథర నిలుల పదదతి పకాారిం 4 సవతసరాలుకు తరుగుదల ఏరాపటు చేస,ి4 వ 

సవతసరిం చివరన యింతాానిి రూ. 8,500 అమిమనటుు గా భావిించి , డిస ింబర్ 31 అక ింటిింగ్ సవతసరిం చివర తేదీ 
అనుకునిపుపడు ,యింతాిం ఖాతాను 4 సవతసరాలకు తయారు చేయిండ.ి 

 

(OR) 

(B) . Define Depreciation. Explain the Classification of Depreciation. 

        త్రుగుదలను న్నవావ చంచ, వర్గకీవాణను వివరింపుము. 

10. (A) Mr. Raj & Co. ltd maintains a provision for doubtful debts at 5 % on debtors and a 

provision for discount at 2% on debtors. The ledger balances for the year ending 2015 was as 

follows: 

 

Particulars 1-1-2015 31-12-2015 

Provision for doubtful debts Rs. 1000  

Provision for discount Rs. 400  

Bad debts written off  Rs. 300 

Discount allowed  Rs. 200 

Sundry debtors  Rs. 10,000 

 

Prepare bad debts account, provision for doubtful debts account and provision for discount account 

in the books of Mr. Raj &co. ltd for the year ending 31-12-2015.  

 

Mr.రాజ్ & కొ లిమిటెడ్  వారు సింశయాతమక రాని బాక్ల కొరుకు ఏరాపటుు  5 %, డిస్కింట్ కొరకు ఏరాపటుు  2 % 

వివిధ ఋణ గరసుత ల ప ై ఏరాపటు చేసుత నాిరు .  31-12-2015 తేది నాటికీ వివరాలు క్రింది విధింగా ఉనివి . 

 

వివరాలు 1-1-2015 31-12-2015 

సింశయాతమక రాని బాక్ల కొరుకు ఏరాపటుు   రూ . 1000  



 

డిస్కింట్ కొరకు ఏరాపటుు   రూ . 400  

రదుద పరచిన రాని బాకీలు    రూ . 300 

ఇచిిన డిస్కింట్   రూ . 200 

వివిధ ఋణ గరసుత లు    రూ . 10,000 

 

31-12-2015 తేదినాడు రాని బాకీల ఖాతా, సింశయాతమక రాని బాక్ల కొరుకు ఏరాపటుు  ఖాతా, డిస్కింట్ కొరకు 
ఏరాపటుు  ఖాతా ను Mr.రాజ్ & కొ లిమిటెడ్ పుసతకాలలో తయారు చేయిండ ి. 

(OR) 

b) Write about the different types of reserves. 

వివిధ రకాల రిజరుుల గూరిి రాయిండ.ి 

 

11(A) Raju of Amaravathi Sent  200  sewing machines  costing Rs.500 each on consignment basis 

to Hemanth of  Hyderabad to be sold by Hemanth at a Commission of 5 % on sales.  Raju paid 

Rs.1500 towards expenses.  On Machines reaching Hyderabad, Hemanth paid Rs.800 towards 

unloading charges.  His other expenses were: Godown rent Rs. 1250 and Sales man’s Salary 

Rs.700.  Hemanth sold 150 sewing machines at Rs.600 each and sent account sales along with bank 

draft.  Prepare ledger accounts in the books of consignor. 

 

అమరావతి  లో రాజు  200  కుటుట  మిష్నును ఒకొకకట ిరూ. 500 చొపుపన హ ైదరాబాద్ లో ఉని హేమింత్ కు 
అమమకాలప ై 5% కమిష్న్ కు  పింపడమ ైింద,ి రాజు  రూ.1500 ఖరుి చెలిుించినాడు.సరుకు హ ైదరాబాద్ 

చేరినపుపడు హేమింత్ రూ.1500 దిగుమతి కొరకు, రూ.700 అమమకపుదారుని జీతము, రూ.1250 గిడడింగులు కు   
ఖరుి చేసినాడు. హేమింత్ 150 కుటుట  మిష్నును ఒకొకకటి రూ. 600 చొపుపన అమిమనాడు మరియు మిగిలిన 

మొతానిి రాజు కు పింపినాడు. రాజు పుసతకాలలో అవసరమ ైన ఖాతాలను చూపిించిండి.  
(OR) 

 

 

 

(B) Kalya of Kakinada consigned 100 radios valued at rupees 500 each to the Prasanth of 

Rajahmundry and paid rupees 350 fright. To take delivery of goods Prasanth paid rupees 150 for 

expenses. Prashant sold the radios for 80,000 . His Commission being 5% is on gross sales and the 

due balance was sent to Kalyan prepare the necessary accounts in the books of Kalyan.   

కాక్నాడ లో కళ్యయణ్ 100 రేడియోలను ఒకొకకట ి రూ. 500 చొపుపన రాజమoడి ా లో ఉని పశాాింత్ కు 
పింపడమ ైింద,ి కళ్యయణ్ రూ.350 ఫ ైటై్ చెలిుించినాడు.సరుకు రాజమoడి ా చేరినపుపడు పశాాింత్  రూ.150 ఖరుి 

చేసినాడు. పశాాింత్ సరుకును  5% కమిష్న్ ప ై అనిిింటిని రూ.80,000 లకు అమిమనాడు మరియు మిగిలిన 

మొతానిి కళ్యయణ్ కు పింపినాడు. కళ్యయణ్ పుసతకాలలో అవసరమ ైన ఖాతాలను చూపిించిండి.  



 

12.  (A) Ashok and Basha were partners in a joint venture sharing profits and losses in the 

proportion of 1:1 respectively.  Ashok supplies goods to the value of Rs. 5,000 and incurs expenses 

amounting to Rs.400.  Basha supplies goods to the value of Rs.4,000 and his expenses amounted to 

Rs.300.  Basha sells goods on behalf of the venture and realises Rs.12, 000.  Basha is entitled to a 

commission of 5 % on sales.  Basha settles his account by draft. Prepare accounts in the books of  

Basha. 

అశోక్  మరియు  బాషా లు వరసగా 1:1 నిష్పతిలో లాభాలు పించుకోవడిం కొరకు ఉమమడి వాయపారిం లో చేరినారు 
. అశోక్ రూ.  50,00 విలువ గల సరుకును వాయపారానిక్ అిందిచినాడు మరియు  రూ.400 ఖరుి చేసినాడు. B 

రూ.4,000 విలువ గల సరుకును వాయపారానిక్ అిందిచినాడు  మరియు  రూ.300 ఖరుి చేసినాడు. బాషా 
సరుకును 5% కమిష్న్ ప ై  12,000.  అమిమనాడు . బాషా బాయింకు డాాఫ్టట  పింపడిం దాుర  పరిష్కరిించడిం జరిగిింది 
. అవసరమ ైన ఖాతాలను బాషా పుసతకాలలో చూపిండి 

(OR) 

(B) Distinguish between Consignment and Joint Venture. 

        కన్సస న్మ ంట్ కు మరియు ఉమమ డి యాి పారాన్నకి మధ్ా  గల తేడాలను తెలుు ము. 

13 a). Distinguish between receipts and payments account and Income and Expenditure Account. 

   వసూలు & చెలిుింపులు మరియు  ఖరుిలు & ఆదాయాల ఖాతాల మధయ బేధాలను వివరిించిండి. 
 

(OR) 

 

b) From the following trial balance of “The city Club” Amaravathi, Prepare Income and 

Expenditure account for the year ended 30th June, 2013 and a balance sheet as on that date. 

Particulars 
Debit 

Rs. 

Credit 

Rs. 



 

Annual subscription 

Entrance Fee (to be capitalized) 

Sale tickets of entertainment 

Interests on Investments 

Printing and Stationary 

Repairs 

Cost of entertainments 

Sale of tickets for annual dinner 

News papers 

Hire of hall 

Profit on sale on liquors 

Rent and rates 

Salaries 

Interest on bank deposits 

Cost of annual dinner 

Receipts from Billiards 

Auditors fees 

Cash in hand 

Cash at bank 

Fixed deposit 

Sundry creditors 

Investments 

Library books 

Furniture 

Radio 

 

Capital fund 

 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

7,200 

2,300 

1400 

-- 

1500 

-- 

-- 

2,250 

4,750 

-- 

1,300 

-- 

400 

600 

4500 

10,000 

-- 

9,000 

6,200 

9,500 

4,200 

 

 

65,100 

 

15,000 

5,000 

3,000 

400 

 

 

 

1750 

 

3,500 

2,350 

 

 

500 

 

4,500 

 

 

 

 

2,800 

 

 

   

 

 

26,300 

65,100 

 

Of the subscriptions Rs. 400 is paid in advance and there is also Rs. 350 in arrears. 

Depreciate library books and furniture at 10%.    Stock of stationary on 30th June Rs. 1800 

Salaries to staff has accrued due Rs. 450 

చిందాలలో రూ.400 ముిందుగా చెలిుించినవి, మరియు రూ.350 ఇింకా చెలిుించవలసినవి. ఇింకా చెలిుించవలసిన 

జీతాలు రూ. 450,ముగిింపు సరుకు రూ. 1800,పుసతకాల ప ై మరియు ఫరిిచర్ ప ై 10% తరుగుదల ఏరాపటు 
చేయిండ.ి 

ప ై సరుద బాటుు  మరియు ఈ క్రింది ఇవుబడిన అమరావతి సిటీ కుబ్ వివరాల నుిండ ిడిస ింబర్ 31 , 2013 తేద ినాటి   
ఖరుిలు & ఆదాయాల ఖాతా ను మరియు ఆసిత  అపుపల పటిటని తయారు చేయిండ ి. 

వివరాలు డెబిట్ రూ. కరరడిట్ రూ. 

వారిిక చిందాలు  -- 

-- 

15,000 

5,000 



 

పవాేశ రుసుము  (ములధనికరిించినారు) 
వినోదపు టికరకటు  అమమకిం  

ప టుట బడులు ప ై వడడడ   
ముదణా మరియు సటటష్నరి 
మరoమతతత లు 
వినోదపు వయయిం  

వారిిక బో జనము టికరకటు  అమమకిం 

వారత పతిాకలు  
హాల్ అదెద   
లికకరు అమమకిం ప ై లాభిం  

పనుి మరియు రేటుు   

జీతాలు  
బాయింకు జమ ప  ైవడడడ   
వారిిక బో జనపు ఖరుి    

బిలియర్డ ఆట నుిండ ివసూళ్ళు  
ఆడిటర్ ఫీజు  

చేతిలో నగదు  
బాయింకు లో నగదు  
సిథర డిపాజిట్ 

ఋణ దాతలు  
ప టుట బడులు  
పుసతకాలూ  

ఫరిిచర్ 

రేడియో 

మూలధన నిధి  

-- 

-- 

 

 

 

7,200 

 

2,300 

1400 

 

-- 

 

1500 

-- 

 

-- 

2,250 

 

4,750 

 

-- 

1,300 

-- 

 

 

400 

 

600 

4500 

 

10,000 

-- 

 

9,000 

 

6,200 

9,500 

 

4,200 

 

 

65,100 

 

3,000 

400 

 

 

 

 

 

 

1750 

 

 

  
3,500 

 

2,350 

 

 

 

500 

 

 

4,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,800 

 

 

 

 

 

 

 

26,300 

65,100 

 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 



 

RAJAMAHENDRAVARAM 

Model Question Paper  

(For Admitted Batch 2017-18) 

I B.Com (General), II Semester 

 Business Environment 
Time: 3 Hours                                                                                       Max. Marks: 60 

Section – A 
 

Answer any FIVE of the following                                       5 x 4 = 20M 

1. Legal Environment                                 
న్యా యపవామైన యిావవాణం 

2. Demographic Environment      జన్యభా పరాా వవాణం 
3. Economic Growth      ఆరికి వృద్ధ ి
4. Economic Planning                        ఆరికి త్రపణాళిక 
5. National Development Council    జాతీయ అభివృద్ధ ిమండలి 
6. Union Budget                                యూన్నయన్ 
బడ్జటె్ 

7. Monetary Policy                   త్రదవా  విధానం 
8. Social Justice     సామాజిక న్యా యం 

 
Section – B 

 
Answer any FIVE of the following                                                                        5 x 8 = 40M 

9. a. Define Business Environment, explain the macro economic 
factors affecting business environment. 
యాి పావా పరాా వవాణాని్న  న్నవావ చంచ, యాి పావా  పరాా వవాణాని్న  
త్రపభావిత్ం చేసే స్థస్తర ల ఆరికి కావాకాల గూరిి  వివరించండి. 
 

                               OR 
b. Define Business Environment, explain the micro economic 
factors affecting business environment. 



 

యాి పావా పరాా వవాణాని్న  న్నవావ చంచ, యాి పావా  పరాా వవాణాని్న  
త్రపభావిత్ం చేసే స్తక్ష్మ  ఆరికి కావాకాల గూరిి  వివరించండి. 
 
 

10. a. Define Balanced Regional Development and explain the 
causes of imbalances in India. 
సమతులా    త్రపాంతీయ  అభివృద్ధని్న న్నవావ చంచండి మరియు 
భావాత్దేశంలో అసమానత్ల కావాణాల గూరిి  వివరించండి. 
                   OR 
b. Critically examine the factors affecting economic growth and 
development. 
ఆరికి వృద్ధ ి మరియు అభివృద్ధని్న త్రపభావిత్ం చేసే అంశాలను 
విమవాశ న్యత్మ కంగా పరిశీలించండి. 
 

11. a. Explain the Rostow’s stages of economic development. 
ఆరికి అభివృద్ధ ియొకి  రోసౌ్టస్ దశలను వివరించండి . 
                                           OR 
b. Explain the structure and functioning of NITI Aayog. 
నీతి అయోగ్ న్నరామ ణం మరియు పన్నతీరు గురించ వివరించండి . 
 
 

12 a. Define Union Budget.  Explain the structure and importance 
of Union  Budget. 
యూన్నయన్ బడ్జటె్ న్న న్నవావ చంచండి. యూన్నయన్ బడ్జటె్ న్నరామ ణం 
మరియు త్రపాముకా త్ గురించ వివరించండి. 
                                           OR 
b. Explain the objectives and limitations of fiscal policy. 
త్రదవా  విధానం లక్ష్యా లను మరియు పరిమితులను గూరిి  
వివరించండి. 



 

 
13 a. Define Social Justice? Explain the various schemes of social 

justice in India. 
సామాజిక న్యా యం గూరిి  వివరించండి. భావాత్దేశంలో సామాజిక 
న్యా యం యొకి  వివిధ్ పధ్కాలను గూరిి  వివరించండి. 

                                           OR 
b. Explain the structure and functioning of Competition Law in 
India. 
 భావాత్దేశం లో పోటీ చట్ంౌ యొకి  న్నరామ ణం మరియు పన్నతీరును 
వివరించండి. 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 

RAJAMAHENDRAVARAM 

Model Question Paper  

(For Admitted Batch 2017-18) 

I B.Com (General), SEMESTER - II 

Business Economics - II 
 

Time: 3 Hours        Max. Marks: 60  

PART - A 

Answer any FIVE Questions. All questions carry equal Marks.     5 X 4= 20 M 

 

1. Cobb-Douglas Production Function.   

కాబ్-డగ లస్ ఉత్ు తిూ ఫలం  

2. Market Structure  

మార్కి ట్ న్నరామ ణం  

3. Defects of Monopoly   

గు ూాధిపత్ా ం లోపాలు  

4. Product differentiation    

వస్తూ వైవిధ్ా ం  

5. Oligopoly - characteristics     

పరిమిత్ సావ మా ం – లక్ష్ణాలు  

6. Kinds of Economic systems.    

ఆరికి వా వసరల వాకాలు. 

7. Disadvantages of privatization    



 

ప్రపైవేటీకవాణ లోపాలు  

8. Objectives of WTO   

WTO లక్ష్యా లు. 

PART - B 

Answer ALL the Questions. All questions carry equal Marks  5 X 8 = 40 M  

 

9. a) Explain about Internal economies of Scale.  

    అంత్వాతీ్ ఆదాలను గూరిి  వివరింపుము. 

OR 

b)  Explain about Techniques of Maximization of output. 

    ఉత్ు తిూ గరిష్టకౌవాణలో లో వండే మెళకువలను వివరింపుము. 

 

 

     

      10. a). Explain Characteristics of Perfect competition. 

     పరిపూవాణ పోటీ మార్కి ట్ యొకి  లక్ష్ణాలను వివరింపుము. 

 

 

OR 

b) Explain Price determination under Monopoly. 

              ఏకసావ మా  మార్కి ట్ లో ధ్వా న్నరాద వాకాలను వివరించండి. 

 

  

      11. a) Explain Price determination under Monopolistic Competitions.    

              ఏకసావ మా  పోటీ మార్కి ట్ లో ధ్వా న్నరాద వాకాలను వివరించండి. 

          

OR 

            b) Explain the marginal productivity theory of distribution. 

             ఉపాంత్ ఉ ుా దకా పంపిణి సిదిాంత్మును వివరింపుము.       

 

     12.  a) Define National Income and explain the different methods of Measuring 

                 national income. 

              జాతీయ ఆదాయం అనగా నేమి? జాతీయ ఆదాయాన్ని  మద్ధంపు చేయు పదతిులను 

              వివరింపుము. 

 

OR 

            b)  Define Mixed economy. Discuss the features of Mixed economy. 

              మిత్రశమ ఆరికి వా వసరను న్నవావ చంచ, లక్ష్ణాలను చరిి ంచుము. 

 

13.  a)  What is International trade? Explain its importance in the changing  

     economic trends. 



 

  అంత్రెాతీయ వవా ూకం అనగా నేమి? మారుతుని  ఆరికి త్రపవృతిూలో దాన్న 

త్రపాముఖ్ా త్ను వివరింపుము. 

OR 

b)  Explain the concepts of liberalization, Privatization and globalization. 

              సవాళీకవాణ, ప్రపైవేటీకవాణ మరియు త్రపపంచీకవాణ భావనలను వివరింపుము. 
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BUSINESS ECONOMICS 

 

Time: 3 Hours                     Max Marks: 60  

PART - A 

 

Answer any FIVE Questions. All questions carry equal Marks. 5 X 4= 20 M 

ఈ క్రింది క్రశ్న లలో ఐదిింటిర సమాదానమిమ్ము .  

1. Business economics  

యాి పావా అవార శాప్రసూం 

2. Explain the Law of Diminishing Marginal Utility. 

క్షీణోపాంత్ త్రపయోజన స్తత్రాన్ని  వివరించుము. 

3. Total outlay method  

మొత్ూం వా య పదతిి  

4. Fixed Cost  and Variable Cost  

స్థసిరవా వా యము మరియు చవా వా యము  

5. Cobb-Douglas Production Function. 

కాబ్-డగ లస్ ఉత్ు తిూ ఫలం  

6. Define Market  

మార్కి ట్ ను న్నవావ చంచుము. 

7. Oligopoly – characteristics 

పరిమిత్ సావ మా ం – లక్ష్ణాలు   

8. Kinds of Economic systems. 

ఆరికి వా వసరల వాకాలు. 

PART – B 



 

 Answer ALL the Questions. All questions carry equal Marks 5 X 8 = 40 M  

అన్ని  త్రపశి లకు సమాదానమిముమ . 

 

9. A) Elucidate the Nature and Scope of Business Economics. 

     యాి పావా అవాశిాప్రసూం యొకి  సవ భావం మరియు పరిధిన్న వివరించండి. 

 

                                           OR 

 

B)  Explain the relationship between Micro and Macro Economic analysis. 

     స్తక్ష్మ  మరియు స్థస్తర ల అవాశిాప్రసూ విశ్ల లషణల మధ్ా  సంబంధాన్ని  వివరించండి. 

 

10.  A)  Explain the Law of Demand and its exceptions. 

      డిమాండ్ స్తత్రాన్ని  మరియు దాన్న మినహాదాంపు లను వివరించండి. 

                         OR 

B) Explain the Methods of measuring elasticity of demand. 

    డిమాండ్ యిా కోచత్వ ం యొకి  పదతిులను వివరించండి. 

                      

             11.  A) Describe the Classification of costs. 

                    వా యాల వర్గకీవాణను తెలుు ము. 

                      

                                 OR   

                    B)  Write about Internal economies of Scale.  

    అంత్వాతీ్ ఆదాలను గూరిి  త్రయియుము. 

    

          

12.  A). Explain Characteristics of Perfect competition. 

            పరిపూవాణ పోటీ మార్కి ట్ యొకి  లక్ష్ణాలను వివరింపుము. 

                                        OR 

                    B) Explain Price determination under Monopoly. 

                    ఏకసావ మా  మార్కి ట్ లో ధ్వా న్నరాద వాకాలను వివరించండి. 

  

             13. A) Define National Income and explain the different methods of Measuring  

                           National Income. 

   జాతీయ ఆదాయం అనగా నేమి? జాతీయ ఆదాయాన్ని  మద్ధంపు చేయు 

పదతిులను 

                    వివరింపుము. 

                                                                OR 

                    B) Explain the concepts of liberalization, Privatization and globalization.   

                    సవాళీకవాణ, ప్రపైవేటీకవాణ మరియు త్రపపంచీకవాణ భావనలను వివరింపుము. 

 

***** 
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Model Question Paper 

 

PROGRAMMING IN C 
Time: 3Hours                   Max. Marks: 60 

 

SECTION – A 

Answer any FIVE questions from the Following:   5 X 4 = 20M 

1. What is a flow chart? Draw various flow chart symbols. 

2. What is a variable? How to declare a variable in C. 

3. What is Array? What are the different types of Arrays 

4. What is function? What are types of functions. 

5. Explain the structure of C program with an illustration. 

6. Write about switch-case statement. 

7. What is string? Explain with example 

8. What is the difference between structures and unions? 

SECTION – B  

 

Answer ALL questions from the Following:         5 X 8 = 40M 

 

9. a) Explain Various Data Types available in C? Explain each with example. 

(OR) 

      b) Explain with examples different types of operators available in C. 

 

10. a) Explain about Decision making statements with an example. 

(OR) 

b) Explain looping control statements in C. 

 

11. a)  Write about storage classes with example. 

(OR) 

b)  What is a Recursion? Write a program to find Factorial of a given number using recursive 

method. 

12. a)   Write ARRAYS? Explain different arrays with syntax and example? 

(OR) 

      b)  How do you declare and initialize a tow-dimensional array with an example? 

13. a)  Write any 8 string handling functions with syntax and example. 

(OR) 

b)  What is a structure? Explain about structures in C.  
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IV – Semester, B.Com (General/Computers) 

(For Admitted Batch 2016-17) 

(Model Question Paper) 

 

ACCOUNTING FOR SERVICE ORGANISATIONS 

Time: 3 Hours        Max Marks: 60 

SECTION – I 

Answer any FIVE from the following.                       5X4=20 Marks 

1. What are the types of organizations?  

     సంసరలు ఎన్ని  వాకాలు ?                                                                                                   

 2. Give a Proforma of Profit and Loss Account of Banking Company. 

     బ్ా ంకింగ్ కంపెన్న యొకి  లాభ నషౌ్టల ఖాా నమూన్య ను చూపుము ?                                               

3. Give an Example using Earning Ratio and indemnity Ratio in Fire insurance claim.   

    బీమా కంపెన్నలో  రాబడి  న్నషు తిూ, విమోచన న్నషు తిూలను ఉదాహరింపుము ?                                                    

 4. How do you show the capital as per the form A in banking companies? 

    బ్ా ంకింగ్ కంపెన్న యొకి  ఫావాం ”ఎ” త్రపకావాం  మూలదన్యన్ని  ఎలా చూపిసాూరు ?                               

 5. Explain about Different types of Policies. 

     వివిధ రకాల పాలసీలను గూర్చి  వివర్చింపుమ్మ ?                                                                                      

6. What are the features of Double Accounting system?  

    జింట ఖాా లక్ష్ణాలు ఏవి ?                                                                             

 7. Draw a Profarma of Profit and Loss Account in Life Insurance Company. 

     జీవిత్ బీమా కంపెన్న యొకి  లాభ నషౌ్టల కాా నమూన్య ను చూపుము ? 

  8. Show the specimen form of Net Revenue Account. 

     న్నఖ్వా రాబడి ఖాా నమూన్య ను చూపుము ? 

 

SECTION – II 

Answer the following questions.                                                                       5x8=40 Marks 

9. a) Following balances are extracted from the books of CLS Corporation as on 31-03-2017. Credit 

Balances: Equity Shares 1,64,700; Debentures 60,000;  Sundry Creditors on open Accounts 300; 

Depreciation fund 75,000;  Sale of Current 39,000; Meter rent 1500;  

         Balance of Net Revenue Accountason 1stApril,2016.                                                                                                                                                                               

Debit Balances: Capital Expenditure on 31-03-2017 2,85,000;  Capital Expenditure during 2016-17  

18,300;  Sundry Dr’s for current supplied  12,000;  Other Debtors 150;  Stores in Hand 1,500; Cash 

in hand 1,500; Cost of generation of electricity 9,000;  Cost of distribution of electricity 1,500;  

Rent, Rates Taxes 1,500;  Management expenses 3,600;  Depreciation 6,000; Interim Dividend 

6000;  Interest on Debentures.  Prepare Capital Account, Revenue Account, Net Revenue Account, 

Balance sheet from the above trial balance. 

         31-03-2017 న్యటికీ  CLS కార్పు రేషన్ యొకి  పుసూకాలలో న్నలవ లు ఈ త్రకింద్ధ విధ్ంగా ఉని వి. 

        త్రెడిట్ న్నలవ లు: ఈకివ టీ యిటాలు రూ. 1,64,700;  డిబంచరుల రూ.60,000;  వివిధ్ ఋణదాత్లు  

300;  త్రుగుదల న్నధి   రూ.75,000;  విధ్యా త్ అమమ కం రూ.39,000;   మీట్ర్ అద్దద 1500; 



 

       1-4-2016 న్యటికీ న్నఖ్వా రాబడి ఖాా డ్జబిట్ న్నలవ లు: 31-03-2017న్యటికి మూలధ్న ఖ్రుి లు  

రూ.2,85,000;  2016-17 సంవత్స వాంలో మూలధ్న ఖ్రుి లు రూ.18,300;  విధ్యా త్ సవాపరా 

కొవాకు వివిధ్ ఋణత్రగస్తూలు రూ.12,000;  ఇత్వా ఋణత్రగస్తూలు రూ. 150;  చేతిలో సరుకు న్నలవ  

రూ.1,500; చేతిలో నగదు రూ.1,500; విధ్యా త్ త్యార్గకి అదాన వా యం రూ.9,000; విధ్యా త్ 

సవాపరాకి అదాన వా యం రూ.1,500;  అద్దద, రేట్లలమరియు పనిు లు రూ.1,500; న్నవావ హణ 

ఖ్రుి లు రూ.3,600;  త్రుగుదల రూ.6,000;మదా కాలిక డివిడ్జండ్  రూ.6000;  ద్ధబంచవా ల పై 

వడి.ి 

       పైన ఇవవ బడిన అంకణ నుండి పెటౌ్లబడి ఖాా, రాబడి ఖాా, న్నఖ్వా రాబడి ఖాా మరియు 

ఆసిర అపుు ల పటికౌ లను త్యారుచేయండి.       

(OR) 

b)    What are the Differences between Receipts and Payments – Income and Expenditures 

        Accounts? 

      వస్తళ్ళు  చెలిలంపులు ఖాాకు మరియు ఆదాయ వా యాల ఖాా కు మధ్ా  వా ాా సాలు 

ఏవి ? 

10. a)  From the following particulars draw up Capital Account and General Balance Sheet as on 31st 

march, 2017 on double accounting system. Authorized capital Rs.30,00,000;  Subscribed capital 

Rs.26,00,000; 11% Debentures Rs. 4,00,000: Trade Creditiors Rs.1,60,000;  Reserve Rs.1,50,000; 

Trade Debtors Rs. 3,80,000; Cash in hand and at Bank Rs.3,50,000;  Investments Rs.1,50,000;  

Stock Rs.2,40,000.  Expenditure to 31st march 2016:  Land Rs. 1,20,000;  Shafting 

etc.,Rs.13,50,000; Machinery Rs. 4,00,000;  Building Rs.1,30,000.The expenditure during the year 

ended 31-03-2017 was Rs.2,50,000 has been created. The balancing item of Rs.1,60,000 may be 

taken as profit to the company. 

       ఈ త్రకింద ఇవవ బడిన న్నలవ ల ఆధావాంగా 31 మార్ి  2017 న్యటికీ జంట్ఖాా పదదతి లో 

మూలధ్నం ఖాాను మరియు ఆసిూ అపుు ల పటికౌను చూపండి. ఆద్ధత్రకుత్ మూలధ్నం 

రూ.30,00,000; చందా అదాన మూలధ్నం రూ.26,00,000; 11% డిబంచరుల రూ.4,00,000; 

వవా ూకపు  ఋణదాత్లు రూ.1,60,000; రిజరువ లు రూ.1,50,000;   3,80,000; చేతిలోనూ మరియు 

బ్ా ంకు లోను నగదు రూ..3,50,000;  పెటౌ్లబడులు రూ.1,50,000; సరుకు రూ.2,40,000; 30-03-

2016 వవాకు ఖ్రుి లు: భూమి. రూ. 1,20,000;  ష్టఫ్ంౌగ్ రూ.13,50,000; యంత్రాలు రూ.4,00,000;  

భవన్యలు. రూ.1,30,000.  31-03-2017 సంవత్స రాంాన్నకి ఖ్రుి లు రూ.2,50,000  త్రెడిట్ 

అదానవి మిగిలిన రూ.1,60,000 ను కంపెన్న లాభాలు గ పరిగణిమి వలెను.  

                                                              

 

                                                                              (OR) 

  b) The following figures are extracted from the books of NEW Bank Ltd., as on 31-03-2017. Interest on 

discount received Rs.40,60,000;  Interest paid on deposits Rs.24,04,000;  Issued and  subscribed 

capital Rs.10,00,000;  Reserve under section 17 Rs.7,00,000;  commission, exchange and brokerage 

Rs.1,80,000;  Rent received Rs.60,000;  Profit on sale of investment Rs.1,90,000;  Salaries and 

allowances Rs.2,10,000;  Director’s fees and allowances Rs.24,000;  Rent and taxes paid 1,08,000;  

Stationary and printing Rs.48,000;  Postage and Telegrams Rs.40,000;  Other expenses Rs.10,000;  

Audit fees Rs. 8,000;  Depreciation on bank’s properties Rs. 25,000.  

Additional information:                                                                                                                           

(a) A customer whom a sum of Rs.5,00,000 has been advanced has become 

          insolvent and it is expected only 40%  can be recovered from his estate.  Interest 

         due at 15% on his debt has not been provided in the books. 
 



 

(b) Provision for bad and doubtful debts on other debts necessary Rs.1,00,000.    
 

(c) Rebate on bills discounted on 31-3-2016, Rs.10,000 and Rebate on bills discounted on 31-3-2017.    
 

(d) Provide Rs.7,00,000 for income tax.     
 

(e) The directors desire to declare 10% dividend. Prepare the Profit and Loss account in accordance 

with law. 

31-03-2017 న్యటికి నాూ  బ్ా ంకు లిమిటెడ్ యొకి  పుసూకాల నుండి విలువలు త్రకింద్ధ విధ్ంగా               

ఉన్యి దా. వస్తలు ఐన డిస్టి ంట్ పై వడి ిరూ. 40,60,000; డిపాజిట్లపై వడి ిరూ.24,04,000;జార్గ 

అదాన, చందా అదాన మూలధ్నం రూ.10,00,000; సెక్ష్న్ 17 త్రకింద రిజరువ  రూ.7,00,000; 

కమీషన్, ఎక్సస ి ంజి మరియు త్రోకరాజి రూ. 1,80,000; వస్తలు అదాన అద్దద రూ,  60,000; 

పెటౌ్లబడుల అమమ కం పై లాభం రూ. 1,90,000; జీత్ భాా లు రూ. 2,10,000; డైర్కకవౌా ల రుస్తము, 

భాా లు రూ. 24,000; చెలిలంచన అద్దద పనిు లు రూ.1,08,000; ముత్రదణ  స్థసేషౌనరి రూ. 40,000; 

ఇత్వా ఖ్రుి లు రూ.10,000; ఆడిట్ రుస్తము రూ. 8,000; బ్ా ంకు యొకి  సవ దీనస్తూల పై 

త్రుగుదల రూ. 25,000.  

• ఒక ఖాతాదారుడు దివాలా తీయకముిందు అతని మొతతిం రూ.5,00,000అడాున్స ఉిండగ తనకుని 

ఎసటటట్ దాుర సాుసత యము కొరకు 40% మాతమేా ఆసిించినాడు .ఋణిం ప ై ఉని 15% బకాయిని 

పుసతకాలలో నమోదు చేయలేదు 
• ఇతర అవశయకమ ైన రుగరసుత ల ప ై అనుమానాసపద మరియు రానిబాకీల కొరకు నిధి ఏరాపటు . 

         రూ. 1,00,000. 

• 31-3-2016న డిస్కింట్ చేసిన బిలుు లప ై రిబేటు రూ. 10,000 .మరియు 31-3-2017న   డిస్కింట్ చేసిన 

బిలుు లప ై రిబేటు. 
• ఆదాయపు పనుి కోసిం ఏరాపటు రూ.7,00,000  

• డెైరరకటరుు  10% డివిడెిండ్ నిరణయిించారు .చటట  పకాారిం లాభ నషాట ల ఖాతా ను చూపిండి  ?  

 

11. a) From the fallowing information prepare profit and loss account of VANI Bank for the year 

ended on 31-03-2017.Interest on Loans Rs.2,59,000;  Interest on fixed deposits Rs.3,17,000.Rebate 

on bills discounted Rs.49,000;  Commission Rs.8200;  Payments to employees Rs.54,000; Discount 

on bills discounted Rs. 1,55,000;  Interest on cash credits Rs.2,23,000;  Rent and Taxes Rs. 18000; 

Interest on over drafts Rs. 1,54,000;  Director’s fees Rs. 3000;  Auditors   Rs.1,200; Interest on 

savings bank deposits Rs.68,000;  Postage, Telegrams Rs.1,400;  Printing and stationery Rs.2,900.  

Sundry charges Rs.1,700.  

 Additional Information:                                                                               

(a)Provide for contingencies Rs. 20,000.                                                                                              

(b) Transfer Rs. 1,55,700 to reserve fund.                                                                                          

(c) Transfer Rs.20,000 to central government. 

     త్రకింద ఇవవ బడిన సమాచావాం నుండి 31-03-2017 న్యటికి  యిణి బ్ా ంకు యొకి  లాభ నషౌ్టల 

ఖాా          ను త్యారుచేయండి.రుణంపై వడి ిరూ. 2,59,000; స్థసిరవా డిపాజిట్లపై రూ. 

3,17,000డిస్టి ంట్ చేసిన బిలులలపై రిబేట్ల 49,000; కమీషన్ రూ.8200; ఉదా్య గస్తూలకు 

చెలిలంపులు రూ.54,000;డిస్టి ంట్ చేసిన బిలులలపై త్గింీపు రూ. 1,55,000 నగదు రుణాలపై 

వడి ిరూ.2,23,000; అద్దద మరియు పనిు లు  



 

రూ. 18000; ఓవర్ త్రడాఫ్ట ౌపై వడి ిరూ. 1,54,000; డైర్కకవౌా ల రుస్తము రూ. 3000; ఆడిట్వా ల రుస్తము 

రూ.1,200; సేవింగ్స  బ్ా ంకు ద్ధపజిట్స  పై వడి ిరూ.68,000; త్ంతి-త్పాలా రూ. 1,400; ముత్రదణ 

స్థసేషౌనరి 

Rs.2,900. వివిధ్ చార్గలెు రూ.1,700.   

(OR) 

      (b) Explain about certain peculiar items of Non-Trading Concerns. 

 యాి పారేత్వా సంసరలలో అవసవామైన ఖాాలను గూరిి  వివరింపుము ? 

12 a) A Life Insurance Corporation gets its valuation made once in every two years.  The Life Insurance 

fund on 31-03-2017 amounted to Rs.41,92,000 before providing for Rs. 32,000 for the share 

holders dividend for the year 2016-17.  Its actual valuation on 31-03-2017 disclosed net liability of 

Rs. 40,40,000 under the assurance and annuity contract.  An interim bonus of Rs.40,000 was paid 

to the policy holders during the period ending 31st march, 2017.   Prepare a statement showing the 

amount now available as bonus to policy holders. 

       ఒక జీవిత భీమా సింసథ దాని యొకక  విలువను రిండు సింవతస రాలకు ఒకసార్చ 

లేరక ించును, 2016-17 సంవత్స వాంలో యిటాదారులకు డివిడ్జండ్ రూ. 32,000 ఏరాు ట్ల చేయక 

ముందు జీవిత్ భీమా న్నధి 31-03-2017 న్యటికీ రూ. 41,92,000.దాన్న అసలు విలువ 31-03-2017 

న్యటికీ నమమ కంతో  మరియు యిరికి ఒపు ందం త్రకింద తెలియచేయబడిన న్నఖ్వా అపుు  రూ. 

40,40,000. 31-03-2017 తొ అంత్మైయా్య  కాలాన్నకి పలసిదారులకు మదా కాలిక నోస్ రూ. 

40,000 చెలిలంచడమైనద్ధ. పాలసిదారులకు అందుబ్ట్లలో ఉని  ోనస్ ను చూపే న్నవేద్ధకను 

త్యారుచేయండి 

 

 

(OR) 

 (b) The Revenue Account of a Life Insurance Company shows the Life Insurance Fund at the end of 

the year 2017 at Rs. 31,20,800 before Taking in to account the fallowing items. 

        (i). Claims intimated but not admitted Rs. 40,000.                                                                                        

(ii). Bonus utilised in reduction of premium Rs. 6,500.                                                                                        

(iii). Interest accrued on securities Rs.12,500.                                                                                                            

(iv). Outstanding premiums Rs.11,000.                                                                                                                  

(v). Claims covered under re – insurance Rs. 12,000.                                                                                   

Pass the necessary journal entries, giving effect to the above omissions 

      2017 అంత్మైయా్య  సంవత్స రాన్నకి జీవిత్ భీమా  కంపెనీ యొకి  రాబడి ఖాా జీవిత్ భీమా 

న్నధిన్న  రూ.31,20,800.చూపిస్తూని ద్ధ(త్రకింద్ధ వివరాలకు ముందు) 

       (i). స్థ ై లములు పిలిచనపు టికి ఆదవాణకు రాలేదు రూ. 40,000. 

      (ii). త్రీమియం త్గింీపులో విన్నయోగించన నోస్ రూ.6,500 

      (iii). హామీలపై జమ అదాా న వడి.ి12,500. 

      (iv).చెలిలంచవలసిన  త్రీమియం రూ.11,000. 

       (v). పునరీ్గ మా త్రకింద కలిగిన స్థ ై లములు రూ.12,000 

       అవసవామైన చటౌాపదుదలను నమోదు చేసి పై లోపాలను సరిచేయుము 



 

13 a) From the fallowing particulars ascertain the claim to be lodged in respect of consequential loss 

policy. The Policy is for Rs.4,90,000 with an indemnity period for 6 months. Fire Occurred on 01-

07-2016 and affected sales for 3 months.  Sales for 12 months ending 30-6-2016 amounted to 

Rs.5,00,000 and for the accounting year ended 31-12-2015 amounted to Rs.2,00,000.  Sales for 3 

months ending 30th September, 2015 and 2016 were Rs. 1,00,000 and Rs. 4,000 respectively. 

 

ఈ త్రకింద్ధ వివరాల నుండి న్నరిారించన స్థ ై లము వలన పాలసీకు సంభవచన నషంౌ ను 

కనుగొనండి. 

పాలసీ విలువ రూ.4,90,00 విమోచన కల పరిమితి  6 న్లలు.  01-07-2016 తేద్ధన అగిి  

త్రపమాదం     సంభవించంద్ధ.  దాన్నకి గాను 3 న్లల వవాకు అమమ కాలపై త్రపభావం చూపింద్ధ.  

30-6-2016 న్యటికీ 12 న్లలకు అమమ కాల విలువ రూ.5,00,000 మరియు ఆ ఖాా సంవత్స వాం 

31-12-2015తొ  అంత్మయా్య  కాలాన్నకి విలువ రూ..2,00,000. సెపెంౌబర్ 30 న్యటికీ 3 న్లల 

అమమ కాలు, 2015 మరియు 2016 సంవత్స రాలలో  రూ.1,00,000 మరియు రూ. 4,000. 

 

(OR) 

(b)  Explain about using terminology in General insurance claims. 

సాధావాణ భీమా స్థ ై లములలో అవసమైన పదజాలములను గూరిి   వివరింపుము ? 
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INCOME TAX 
 

Time: 3 Hours                              Max Marks: 60  

PART - A 

Answer any FIVE Questions.                                                                   5 x 4= 20 M 

1. Assessment Year 

మద్ధంపు సంవత్స వాము  
2.  Mr. Bill a citizen of USA furnishes the following particulars of his income  

  relevant to the previous year 2017-18. 

a. Agricultural Income from USA entire amount spent for Software Development in New 

York Rs. 3,00,000. 

b. Profit on sale of building in Bangalore 3/4 of received in New York Rs.6,00,000. 

c. Profit from software business in Japan received in New York controlled from India 

Rs.3,20,000. 

d. Interest on deposits with an Indian company Rs. 2,000. 

Compute his taxable income if he is - (i) Resident (ii) Not ordinarily Resident and (iii) Non-

Resident for the Assessment Year 2018-19. 



 

 

 అమెరికా పౌరుడైన బిల్ అను వా కి ూ 2017-18 గత్ సంవత్స రాన్నకి 
సంబంద్ధంచ ద్ధగువ సమాచారాని్న  అందచేస్తూని్య డు 

a. అమెరిఓకలో వా యసాయ ఆధాయము పూరిూగా సాఫ్ట్ౌవ ర్ అభివృద్ధ ి
కొవాకు నూా  యార్ి   లో కారుి  పెటినౌద్ధరూ.300000/- 

b. బంగళూరులో భవనం అమమ గా వచి న మొత్ూంలో ¾ వంతు 
నూా  యార్ి  లో సీవ కరించనద్ధ  రూ.600000/- 

c. జపాన్ లోన్న సాఫ్ట్ౌవ ర్ యాి పావాం నుండి వచి న లాభము నూా  
యార్ి  లో సీవ కరించనద్ధ రూ.320000/-( ఈ యాి పావాం 
భావాత్దేశం నుండి న్నయంత్రతించ బడుతుని ద్ధ) 

d.  భవాత్దేశపు కంపెనీలో పెటౌ్లబడుల పై వడ్డ ిరూ .2000/- 
e. 2018-19 మద్ధంపు సంవత్స రాన్నకి బిల్ పనుి  విధింపదగిన 
ఆదాయాని్న  త్రకింధి సందరీా లలో గణించండి. 
ఒకవేళ అత్ను (i) సాధావాణ న్నయిసి  (ii)  సాధావాణ న్నయిసి  
కానట్లదాతే  
(iii) అసలు న్నయిసి కానీ సంధ్వాీ ంలో . 

3. Partially Exempted Allowance 

పాక్షికంగా మినహాదాంచబడిన భత్స ం  
4. Mrs. Ranjita (Resident) working in a company and getting a basic pay of Rs.8,000/- p.m. 

DA at 20% of basic pay, Commission at 5% of basic pay, HRA at 12% of basic pay and 

bonus equal to two months of basic pay. She is residing in a rented house at Rs.1,800/- p.m. 

Determine her exempted amount of HRA, for the A.Y. 2018-19. 

స్థశీ మమతి వాంజిత్ (న్నయిసి) ఒక కంపెనీలో పన్నచేస్తూ  న్లకు రూ.8000/- 
మూలవేత్నమును పందుచున్యి రు. కరువ భత్స ం మూలవేత్నంలో 
20% , కమిషన్ మూలవేత్నంలో 5% , ఇంటి అద్దద భత్స ం 
మూలవేత్నంలో 12% మరియు నోస్ ర్కండు న్లల మూలవేత్న్యన్నకి 
సమానం. ఆమె న్లకు రూ.1800/-చొపుు న అద్దద చెలిలస్తూ  అద్దద 
గృహంలో న్నవసిస్తూని్య రు .  
2018-19 పనుి  మద్ధంపు సంవత్స రాన్నకి స్థశీ మమతి వాంజిత్ ఇంటి అద్దద 
భత్స ం నుండి మినహాదాంచదగిన మొ ూాని్న  న్నస్థవా ణదాంచండి. 

5. Standard Rent Vs. Fair Rental Value 



 

త్రపామాణిక అద్దద  vs. సమంజసమైన అద్దద విలువ  
6. Net profit as per profit and loss account of Mr.Madan is Rs. 8,00,000/-. Salary paid to 

employees, debited to P/L A/c is Rs.50,000/- out of which Rs.10,000/- is employee’s 

contribution to Provident Fund. Compute the net taxable income during the year. 

మధ్న్ లాభనషౌ్టల ఖాా త్రపకావాం లాభం రూ .800000/-  ఉదా్య గులకు 
చెలిలంచన లాభనషౌ్టల ఖాాకు    ఖ్రుి  త్రయిసినద్ధ రూ  .50000/-   
కాగా అందులో రూ .10000/-  ఉదా్య గి భవిషా న్నధికి  
జమచేయబడిఉంద్ధ .పనుి  విద్ధంపదగిన న్నకవా ఆదాయాని్న  
లెకిి ంచండి. 

7. Net sales consideration 

 న్నకవా అమమ కపు త్రపతిఫలము  

8. Rebate U/S 87A 

సెక్ష్న్ 87 (ఏ) త్రపకావాం త్గింీపు .  
PART - B 

               Answer ALL Questions.                                                                   5 x 8 = 40 M 

9. (a)  Mrs. Mangala, a citizen of India went to England on 2-10-2009 for higher studies for a 

period of two years. After she came back, she was employed in a Multinational 

Company in India. The company sent her for 6 months training to Germany on 1-3-

2012. She was transferred to the company’s Head Office in New York on 15-8-2013. 

However, she left India on 2-10-2013 and reported for duty on 5-10-2013. She visited 

India during the months of Nov. and Dec. 2013. The company transferred her back to 

her original post in India and she returned to India on 26-1-2016. Determine her 

residential status for the A.Y. 2016-17. 

(a) భావాత్దేశ న్నయిసి అదాన స్థశీ మమతి మంగళ 2 సంవత్స రాల ఉని త్ 
విదాా భాా సం  కొవాకు 2-10-2009 న ఇంస్థగాలండ్ వెళిు నద్ధ. ఆమె తిరిగి 
వచి న త్రావ త్ ఒక బహుళ జాతి సంసర లో ఉదా్య గంలో 
చేరినద్ధ.సంసర 6 న్లల శిక్ష్ణ న్నమిత్ూం ఆమెను 1-3-2012 న  జ 
వామ నీకి  పంపిచ నద్ధ. త్దుపరి ఆమెను సంసర 15-8-2013న త్రపధాన 
కారాా లయం  నాూ యార్ి  నకు బద్ధలీ చేసినద్ధ. అదాతే ఆమె 2-10-
2013 న ఇండియా వద్ధలి 5-10-2013 న విధ్యలకు హాజరు కావడం 
జరిగింద్ధ. ఆమె 2013 నవంబరు మరియు డిసెంబరు మాసాలలో 
ఇండియాను సందరిశ ంచనద్ధ. త్దుపరి కంపెనీ ఆమెను ఇండియాలో 
అసలు ఉదా్య గాన్నకి బద్ధలీ చేయగా 26-1-2016న ఆమె ఇండియాకు 



 

తిరిగి వచి నద్ధ .2016-17 మద్ధంపు సంవసాూరాన్నకి స్థశీ మమతి మంగళ  
న్నయిస త్రపతిపతిూన్న న్నరిారించండి.  

(OR) 

(b) What is ‘Income’? Describe various incomes exempted from tax. 

      ఆధాయం అంటే ఏమిటి ? పనుి  నుండి మినహాదాంచబడిన వివిధ్ 
ఆధాయములను  వివరించండి. 

10.  (a) Vyasa Raj is the principal of a college in Bangalore. He furnishes the following details. 

a) Basic Salary Rs.16,200 /-  per month 

b) DA (Under terms of employment) Rs. 11,800 /-  per month 

c) He contributes 12.5% of his basic pay to RPF. The employer also contributes the 

same amount: 

d) Education allowance for 3 children Rs. 6,000 /-  

e) Medical allowance Rs. 8,000 actual amount spent Rs. 3,000 /-  

f) Telephone bill Rs. 5,000 /- paid by the employer on behalf of Mr. Vyasa Raj 

g) Sweeper, servant, watchman at a salary of Rs. 350 /-  per month per person 

appointed by Mr. Vyasa Raj and their salary paid by employer. 

h) Surrender of earned leave and received an amount of Rs.22,000 /-  

i) LIC premium paid by employer on the life policy of Mr. Vyasa Raj is Rs. 6,000 /-  

j) Mr Vyasa Raj paid professional tax of Rs. 2,400 /-  

k) He has been provided with rent free furnished house by the college whose FRV is 

Rs. 5,000 /-  pm and furniture facility of which cost Rs. 25,000 by the employer. 

l) Group Insurance premium also being paid by the employer Rs. 1,560 /-  

m) He went on tour for official purpose and received travelling allowance Rs. 6,000 /-  

Compute his taxable salary for the A.Y. 2018-19. 

యాి స రాజు బంగళూరులో ఒక కళాశాల త్రపధాన ఆచారుా డిగా 
పన్నచేయుచుని డు.అత్ను అంద్ధంచన  వివరాలు ద్ధగువ విధ్ంగా 
ఉని్య దా. 
a) మూలవేత్నం న్లకు రూ.16200/- 
b) కరువ భత్స ం (ఉదా్య గ న్నబంధ్నల  త్రకింద) న్లకు రూ.11800/- 
c) గురి ూపబడిన భవిషా  న్నధికి మూలవేత్నంలో 12.5% 
జమచేయబడుతుంద్ధ యజమాన్న కూడా అంతే మొత్ూం 
జమచేస్తూని్య రు. 

d) విదాా  భత్స ం ముగీురు పిలలలకు రూ.6000/- 
e) వైదా  భత్స ం రూ.8000/- యిసూవంగా ఖ్రుి  చేసిన మొత్ూం 
రూ.3000/- 

f) టెలిఫోన్ బిలుల రూ.5000/-ల ను యజమాన్న యాి సరాజు త్వాపున 
చెలిలంచడం జరిగింద్ధ 



 

g) యాి సరాజు కొవాకు న్నయమించబడిన సీవ పర్ 
,సేవకుడు,కాపలాదారుణకు న్లకు ఒకి కరికి రూ.350/- 
చెలిలంచెను 

h) ఆరితె్ సెలవల దావ రా పంద్ధన మొత్ూం రూ.22000/- 
i) యాి సరాజు జీవిత్ భీమా పాలసీ న్నమిత్ూం యజమాన్న చెలిలంచన 
త్రీమియం మొత్ూం రూ.6000/- 

j) యాి సరాజు చెలిలంచన వృతిూ పనుి  రూ.2400/- 
k) యజమాన్న సమకూరిి న అద్దదలేన్న ఉపకవాణాలతో కూడిన ఇంటి 
సమంజసమైన అద్దద విలువ న్లకు రూ.5000/- మరియు 
ఫర్గి చరు విలువ రూ.25000/- 

l) యజమాన్న చెలిలంచన సామూహిక భీమా త్రీమియం రూ.1560/- 
m) కారాా లయ పన్న న్నమిత్ూం వెళిు  పంద్ధన త్రపయాణ భత్స ం 
రూ.6000/- 
2018-19 మద్ధంపు సంవత్స రాన్నకి యాి సరాజు పనుి  విద్ధంపదగిన 
జీత్ం దావ రా ఆదాయాని్న  గణించండి. 
      (OR) 

     (b). Mr. Karthik is a Limited Company Employee, who is also director in that company, gets 

        the following emoluments during P.Y. 2015-16. 

Basic Salary Rs. 6,000/- per month (increased to Rs. 8,000/- from 1.1.2016) 

Dearness Allowance Rs. 4,000/- per month (50% of which is part of salary for computing all 

retirement benefits) 

Education allowance Rs. 400/- per month per child for his 3 children. 

Medical allowance Rs. 600/- per month. (Medical expenses Rs. 800/-  per month). 

Upto 31.10.2015 he was provided a furnished flat at Delhi (rent paid by employer Rs.7,000/-  

per month. Cost of furniture provided  Rs.15,000/-) 

With effect from 1.11.2015, he was given House Rent Allowance of  Rs.7,000/- p.m. (Rent 

paid by Karthik being Rs. 5,000/- per month).  

Leave Travel Concession facility Rs. 58,770/- (travel by air at business class Rs.24,000/- and 

other expenses Rs.6,000/- but economy class air fair for covering the same distance 

Rs.13,640/-).  

Income Tax penalty paid the employer Rs.2,000/- 

He enjoys club facility (expenditure of the company Rs.2,000/-) 

On 1-09-2015, he was given transfer allowance Rs.14,000 (amount spent in connection with 

transfer Rs.10,200/-).  

He gets hostel allowance for his son of Rs.300 p.m. but son does not stay in hostel. Compute 

his taxable salary for the A.Y. 2016-17. 



 

(b) కార్గ ూక్ ఒక పరిత్ కంపెనీ ఉదా్య గి మరియు అదే కంపెనీ లో 
సంచలకుడు. 2015-16 గత్ సంవత్స రాన్నకి అత్ను పంద్ధన 
ఆదాయ వివరాలు ద్ధగువ ఇవవ బడిాదా. 
మూలవేత్నం రూ.6000/- న్లకు (రూ.8000/- నకు 1.1.2016 నుండి 
పెరిగినద్ధ) 
కరువ భత్స ం న్లకు రూ.4000/- (50% జీత్ంలో భాగం పదవీ 
వివామణ త్రపయోజన్యల కొవాకు లెకిి ంచబడుతుంద్ధ) 
విదాా  భత్స ం న్లకు ఒక శిశువకు రూ.400/-(ముగీురు పిలలలకు) 
వైదాా   భత్స ం న్లకు రూ.600/- (వైదాా  ఖ్రుి లు న్లకు రూ.800/-
) 
31-10-2015 వవాకు కార్గ ూక్ నకు ఢిలీలలో ఉపకవాణాలతో కూడిన 
ఇంటిన్న సమకూవిా డం జరిగింద్ధ. (యజమాన్న చెలిలంచన అద్దద 
రూ.7000/- ( న్లకు) సమకూరిి న ఫర్గి చరు విలువ రూ.15000/-) 
1-11-2015 నుండి అత్న్నకి ఇంటి అద్దద భత్స ం రూ.7000/-(న్లకు) 
ఇవవ డం జరిగింద్ధ. (కార్గ ూక్ చెలిలంచన అద్దద న్లకు రూ.5000/-) 
సెలవ త్రపయాణ స్టకవాా  విలువ రూ.58770/- (విమానంలో యాి పావా 
త్వాగతి త్రపయాణం ఋ.24000/- మరియు ఇత్వా ఖ్రుి లు 
రూ.6000/- కానీ అదే త్రపయాణాన్నకి పదుపు త్వాగతి త్రపయాణం 
ఖ్రుి  రూ.13640/-) 
ఉదా్య గి చెలిలంచన ఆదాయ పనుి  పెన్యలీ ౌరూ.2000/- 
స్థక లబ్ స్టకవాా ం (కంపెనీ ఖ్రుి  రూ.2000/-) 
 1-9-2015 న అత్న్నకి ఇవవ బడిన బద్ధలీ భత్స ం రూ.14000/- (దీన్న 
న్నమిత్ూం అదాన యిసూవ ఖ్రుి  రూ.10200/-)  అత్న్న కుమారున్నకి 
ఇవవ బడిన వసతి గృహ భత్స ం న్లకు రూ.300/- కానీ అత్న్న 
కుమారుడు వసతి గృహంలో ఉండట్ం లేదు. 
2016-17 మద్ధంపు సంవత్స రాన్నకి  కార్గ ూక్ పనుి   విద్ధంపదగిన 
జీత్ం ఆదాయాని్న  లెకిి ంచండి) 

 

 11. (a).Mr. Ganesh (resident) owns a big house, the construction of which was completed in 

May 2008, 50% of the floor area is let-out for residential purposes on a monthly rent of Rs. 



 

3,200. However, this portion remained vacant for one month during 2015-16, 25% of the floor 

area is used by the owner for the purpose of his profession, while remaining 25% of the floor 

area is utilized for the purpose of his residence. Other particulars of the house are as follows: 

Municipal Valuation Rs. 60,000 

Standard rent Rs. 90,000 

Municipal taxes paid Rs.12,000 

Repair Rs. 3,000 

Interest on capital borrowed for repairs Rs. 28,000 

Ground rent Rs. 4,000 

Annual charges Rs. 6,000 

Fire insurance premium Rs. 1,200 

Compute the income from house property of Mr. Ganesh for the A.Y. 2016-17. 

(a) గణేష్(న్నయిసి) ఒక పెదద ఇంటిన్న కలిగి ఉని్య డు . ఈ ఇలుల న్నరామ ణం 
మే,2008లో  పూవాూదానద్ధ. ఇంటిలో 50% న్నయిసం కొవాకు న్లకు 
రూ.3200/- చొపుు న అద్దదకి ఎవవ దమ్ జరిగింద్ధ. అదాతే ఈ భాగపు 
ఇలుల 2015-16 సం.లో ఒక న్ల ఖాళిగా ఉంద్ధ.ఇంటిలో 25% 
యజమాన్న త్న సంత్ వృతిూ అవసవాలకు 
ఉపయోగించుకుంట్లని్య డు.   మిగిలిన 25% భాగం త్న న్నయిసం 
కొవాకు విన్నయోగించుకుంట్లని్య డు. ఇంటికి సంబంద్ధంచన మిగిలిన 
వివరాలు ద్ధగువ విధ్ంగా ఉని్య దా.  
మున్నస పల్ విలువ రూ.60000/- 
త్రపామాణిక అద్దద విలువ రూ.90000/-  
చెలిలంచన మున్నస పల్  పనుి లు రూ.12000/- 
మవామతుూలు కొవాకు తీస్తకుని  ఋణం పై వడ్డ ిరూ.28000/- 
భూమి అద్దద రూ.4000/- 
యిరికి ఖ్రుి లు రూ.6000/- 
అగిి  భీమా త్రీమియం రూ.1200/- 
2016-17 మద్ధంపు సంవత్స రాన్నకి గణేష్ గృహాసిూ నుండి ఆదాయాని్న  
గణించండి. 

(OR) 

(b) Mrs. Shantha (resident) owns two houses in Bangalore. She has let-out both the houses   

throughout the year for residential purpose. 

      House I     House II 

Municipal value      4,00,000   12,00,000 

Fair Rental value      7,20,000     7,20,000 

Rent received       4,80,000     8,00,000 

Standard Rent       6,00,000     6,00,000 

Repairs          72,000     1,00,000 



 

Municipal Tax paid         40,000     1,20,000 

Insurance Premium paid        48,000        70,000 

 

On 1st April 2015, she bought residential house for self occupation for Rs.10,00,000/- by 

taking a housing loan in Canara Bank. Loan amount was Rs.7,00,000/-  and rate of interest 

12% p.a. 

Compute taxable income from House property for the Assessment Year 2016-17. 

(b) స్థశీ మమతి శాంత్ (న్నయిసి) బంగళూరులో 2 గృహాస్తూలను కలిగి ఉని్య రు. 
ర్కండు గృహాలను పూరిూగా సంవత్స వాం  మొత్ూం న్నయిసం కొవాకు 
అద్దదకి ఇవవ డం జరిగింద్ధ. 
                                            గృహం-1             
గృహం-2 
 మున్నస పల్ విలువ                           400000/-          
1200000/- 
 సమంజసమైన అద్దద  విలువ         720000/-            
720000/- 

 సీవ కరించన అద్దద   480000/-                800000/- 
 త్రపామాణిక అద్దద                  600000/-               

600000/- 
 మవామతుూలు        72000/-                  

100000/- 
 చెలిలంచన మున్నస పల్ పనుి లు       40000/-                 

120000/- 
 చెలిలంచన భీమా త్రీమియం  48000/-                  

70000/- 
ఏత్రపిల్ 1, 2015న స్థశీ మమతి శాంత్ ెనరా బ్ా ంకు నుండి రుణం 
తీస్తకున్న త్న సంత్ న్నయిసం కొవాకు రూ .1000000/-విలువగల 
గృహాని్న  కొనుగోలు చేసినద్ధ.తీస్తకుని  రుణం మొత్ూం రూ.700000/-  
వడ్డ ిరేట్ల 12%(ఏడాద్ధకి).   2016-17 మద్ధంపు సంవత్స రాన్నకి గృహాసిూ 
నుండి ఆదాయాని్న  లెకిి ంచండి. 

12. (a) Mr. Ramanad inherited 20 acres of agricultural land in urban limits from his father during 

1979. The FMV on 1-4-1981 was Rs.38,000 per acre. He made improvements during the 

P.Y 1985-86 at cost of Rs.3,000 per acre (Cll 133). On 17-8-2015 he sold 10 acres at 



 

Rs.12,50,000/- per acre and expenditure on transfer was 4%. He made the following 

appropriations. 

a) Purchased another of 10 acres of agricultural land at Rs.1,90,000/- per acre. 

b) Purchased residential house for Rs.24,00,000/- 

c) Paid Rs. 9,00,000/- for a bank loan taken for private purpose. 

Compute taxable capital gain. (Cll 1981-82 = 100; 2015-16 = 1081) 

(a) 1979లో  రామానంద్ 20 ఎకరాల పట్ణౌ త్రపాంత్ంలో ఉని  
వా వసాయ భూమిన్న త్న త్ంత్రడి నుండి యివాసత్వ ంగా 
పందాడు.1-4-1981న ఎకవాం ఒకిి ంటికి మార్కి ట్ విలువ 
రూ.38000/-.1985-86 గత్ సం..లో భూమి అభివృద్ధ ికొవాకు 
ఎకవాం ఒకిి ంటికి రూ.3000/- చొపుు న ఖ్రుి  చేసెను (cii 133). 
17-8-2015 న అత్ను 10 ఎకరాలను ఎకవాం ఒకిి ంటికి 
రూ.1250000/-వంతున అమమ గా బద్ధలీ కారుి  4% వంతున 
అదాా ంద్ధ. అత్ను ద్ధగువ సరిుబ్ట్లల చేయడం జరిగింద్ధ. 

a. 10 ఎకరాల వా వసాయ భూమి, ఎకవాం ఒకిి ంటికి రూ.190000/- 
చొపుు న కొనుగోలు. 

b. రూ.2400000/- విలువ గల న్నయిస గృహం కొనుగోలు. 
c.  వా కి ూ గత్ అవసరాల న్నమిత్ూం తీస్తకుని  రూ.900000/- బ్ా ంకు 
ఋణం చెలిలంపు. 
పనుి  విద్ధంప దగిన మూలధ్న లాభాని్న  గణింపుము.(వా య 
త్రదవా్య లబ ణ స్తచీ 1981-82= 100; 2015-16=1081) 

(OR) 

 

(b) What are the deductions available in computation of Income from Other Sources? 

Explain. 

    ఇత్వా వనరుల దావ రా ఆదాయం లెకిి ంపులో లభా  మయ్యా  
త్గింీపులు ఏవి? వివరింపుము. 

13. (a) Compute Taxable income and the liability of Mr. S.K. Podder (Resident) for the 

assessment year 2016-17 from the following particulars: 

(i)   Gross Salary   Rs. 300,000/- 

(ii)  Rent from House Property Rs. 60,000/- 

(iii) Interest on bank deposits Rs 10,800/- (after deduction of tax at source) 

(iv) Income from horse-race Rs. 20,000/- 

(v)  Agricultural Income   Rs. 20,000/- 

(vi) Long-term capital loss Rs. 25,000/- 

(vii) Short-term capital gains Rs. 24,000/- 

(viii) Interest on Kisan Vikas Patra Rs. 5,000/- (Gross) 



 

(ix) Life Insurance Premium paid Rs.10,000/- by Mr. Podder out of his                     

Agricultural income 

(a) ద్ధగువ ఇచి న వివరాల ఆదావాంగా 2016-17 మద్ధంపు 
సంవత్స రాన్నకి యస్.ె.పదదర్ (న్నయిసి) యొకి  పనుి  
విద్ధంపదగిన ఆదాయం మరియు బ్దా త్ను గణించండి. 

(i) స్థస్తూ ల జీత్ము రూ .300000/- 
(ii) గృహాసిూ నుండి అద్దద రూ.60000/- 
(iii) బ్ా ంకు జమల పై వడ్డ ిరూ.10800/- 
(iv) గుత్రవాపందాల పై ఆదాయం రూ.20000/- 
(v) వా వసాయ ఆదాయం రూ.20000/- 
(vi) ధీవా ఘ కాలిక మూలధ్న నషంౌ రూ.25000/- 
(vii) సవ లు  కాలిక మూలధ్న లాభం రూ.24000/- 
(viii) కిసాన్ వికాస పత్రాలపై వడ్డ ిరూ 500/- 
(ix) పదదర్ త్న వా వసాయ ఆదాయం నుండి చెలిలంచన జీవిత్ 

భీమా త్రీమియం రూ.10000/- 
(OR) 

 (b) Explain the Income Tax Provisions relating to Sections 80C, 80G and 80GG. 

       సెక్ష్న్ 80 సి , 80 జి మరియు 80 జి జి సంబంద్ధంచన 
ఆదాయపు పనుి  న్నబంధ్లను గూరిి  వివరించుము.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 

RAJAMAHENDRAVARAM 

II B.Com (General), IV SEMESTER  

(For Admitted Batch 2016 – 2017) 

BUSINESS LAWS  

Time: 3 Hours                                 Max. Marks: 60 

SECTION – A 
Answer any FIVE of the following questions.             5 x 4 = 20 M 

1. Write about the Voidable Contracts.  

 చలెు గూడని కాింటాాకుట ను గూరిి  వాాయుము. 

2. Write about Illegal Contracts. 

నాయయవిరుదదమయిన కాింటాాకుట  గూరిి వాాయుము. 

3. Essential elements of Valid Offer. 

కరమబదదమయిన పతాిపాధన ఆవశాయలు ఏవి. 

4. Consideration 

పతాిఫలిం 

5. Write about Contingent Contracts. 

ఆగింతతక కాింటాాకుట ను గూరిి వాాయుము 

6. What are the differences between Sale and Agreement to Sell? 

అమమకము మరియు అమమకపు అగిరమ ింట్  మదయ గల తేడాలు ఏవి? 

7. Explain the Contract of Sale. 

అమమకపు కాింటాాకుట ను వివరిింపుము. 

8. Explain the Cyber Crimes. 
           స ైబర్ నేరాలను వివరిింపుము.  

SECTION – B 

 

Answer ALL the following questions.    5 x 8 = 40 M 
      9. (A). Explain the essential elements of a valid contract. 
              కరమబదదమయిన కాింటాాకుట  అవశాయలు వివరిింపుము.  
                                              (OR) 



 

 (B). "All the Agreements are not Contracts, but All the Contracts are Agreements" - 

Explain. 

              ‘అగిరమ ింటుు  అన్ని కాింటాాకుట లు కావు - కాన్న కాింటాాకుట లన్ని అగిరమ ింటేు ’  వివరిించుము. 

     10. (A). Define Acceptance. Discuss its Legal rules. 
              సీుకృతిని నిరుచిించి, నాయయబదదమయిన నియమాలను చరిి ించుము. 

 (OR) 
 (B). 'No Consideration, No Contract' - Explain. 
                  ‘పతాిఫలము లేదు ..కాింటాాకుట  లేదు’ - వివరిించుము. 
 

     11. (A). Explain different modes of discharge of contract. 
               కాింటాాకుట  విమోచన పదదతతలను వివరిింపుము. 

 (OR) 
 (B). What are the remedies for breach of contract. 
                కాింటాాకుట  భింగానిక్ ఇచేి  పరహిారాలు ఏవి? 

     12. (A). Explain the implied Conditions and Warranties. 
               పచాినిమయిన ష్రతతలు పూచీలు వివరిింపుము. 

 (OR) 
 (B). What are the rights of an Unpaid Vendor? 
                  చలెిుింపు జరగని అమమకపు దారుని హకుకలు ఏవి? 

    13. (A). Explain the aims and objectives of Information Technology Act, 2000. 
               సమాచార సాింకేతిక చటటిం - 2000 దేయయాలు   మరియు వుదేదశాలు  వివరిింపుము.   

(OR) 
 (B). Write about Digital Signature. 

               డిజిటల్ సింతకిం గూరిి వాాయుము . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 

RAJAMAHENDRAVARAM 

II B.Com (Computers), IV Semester  

(For Admitted Batch 2016-17) 

Business Law & Income Tax 

Time: 3 Hours                                Max. Marks: 60 

SECTION - A 

I. Answer any FIVE of the following questions.   5 x 4 = 20 M 

1. Valid Offer  కరమబదదమయిన పతాిపాధన  

2. Voidable Contracts చెలు గూడని కాింటాాకుట   

3. Undue Influence   
4. Breach of Contract కాింటాాకుట  భింగము  

5. Doctrine of Frustration  
6. Assessee  అసేస సీస    

7. Taxes పనుి లు    
8. Types of Allowances  వివిధ్వాకాల భాా లు   

 

SECTION - B 

II. Answer ALL the following questions.   5 x 8 = 40 M 

9. (A). Explain the essential elements of a Valid Contract. 

               కరమబదదమయిన కాింటాాకుట  అవశాయలు వివరిింపుము.  
 

 (OR) 

 (B). Explain various types of Contracts. 

                 వివిధరకాల కాింటాాకుట లను గూరిి వాాయిండి. 

 10. (A). Define Acceptance. What are the essential elements of a Valid Acceptance. 

                 సీుకృతిని నిరుచిించి, నాయయబదదమయిన నియమాలను చరిిించుము. 
 (OR) 

 (B). "No Consideration, No Contract" - Explain. 

              ‘పతాిఫలము లేదు ..కాింటాాకుట  లేదు’ – వివరిించుము. 



 

11. (A). Discuss about the Minor's Contracts. 
                 మ నైర్ కాింటాాకుట లను గూరిి వివరింగా వాాయిండి. 

 (OR) 
 (B). Explain different Modes of Discharge of Contract. 
                 కాింటాాకుట  విమోచన పదదతతలను వివరిింపుము. 
 

12. (A). How do you determine the Residential Status of an Individual? 

               నివాస పతాిపతితని ఏ విదింగా లేక్కసాత రో వివరిించిండి. 
 (OR) 

 (B). Define Salary. Explain the main characteristics of Salary. 
               జీతింను నిరుచిించి, జీతింలోని వివిధ అింశాలను వివరిించిండి.      

13. (A). Define Agricultural Income and Non-Agricultural Income and give examples. 

               వా వసాయాదాయము మరియు వా వసాయ్యత్రాదయములను సోదహవానలతో 

వివరించండి 

(OR) 

(B). Vyasa Raj is the principal of a college in Bangalore. He furnishes the following 

details. 

a) Basic Salary Rs.16,200 /-  per month 

b) DA (Under terms of employment) Rs. 11,800 /-  per month 

c) He contributes 12.5% of his basic pay to RPF. The employer also contributes the         

same amount: 

d) Education allowance for 3 children Rs. 6,000 /-  

e) Medical allowance Rs. 8,000 actual amount spent Rs. 3,000 /-  

f) Telephone bill Rs. 5,000 /- paid by the employer on behalf of Mr. Vyasa Raj 

g) Sweeper, servant, watchman at a salary of Rs. 350 /-  per month per person appointed 

by Mr. Vyasa Raj and their salary paid by employer. 

h) Surrender of earned leave and received an amount of Rs.22,000 /-  

i) LIC premium paid by employer on the life policy of Mr. Vyasa Raj is Rs. 6,000 /-  

j) Mr Vyasa Raj paid professional tax of Rs. 2,400 /-  

k) He has been provided with rent free furnished house by the college whose FRV is 

Rs. 5,000 /-  pm and furniture facility of which cost Rs. 25,000 by the employer. 

l) Group Insurance premium also being paid by the employer Rs. 1,560 /-  

m) He went on tour for official purpose and received travelling allowance Rs. 6,000 /-

Compute his taxable salary for the A.Y. 2018-19. 

వాయస రాజు బ ింగళ్ూరులో ఒక కళ్యశాల పధాాన ఆచారుయడిగా పనిచేయుచునిడు.అతను 
అిందిించిన  వివరాలు దిగువ విధింగా ఉనాియి. 

a) మూలవేతనిం న లకు రూ .16200/-  
b) కరువు భతసిం (ఉదయ యగ నిబింధనల  క్రింద )న లకు రూ.11800/-  
c) గురితపబడిన భవిష్య నిధిక్ మూలవేతనింలో 12.5 % జమచేయబడుతతింది యజమాని కూడా 

అింతే మొతతిం జమచేసుత నాిరు. 
d) విదాయ భతసిం ముగుు రు పిలులకు రూ .6000/-  



 

e) వ ైదయ భతసిం రూ .8000/-  రూవాసతవింగా ఖరుి చేసిన మొతతిం.3000/-  
f) టెలిఫో న్ బిలుు  రూ .5000/-ల ను యజమాని వాయసరాజు తరపున చెలిుించడిం జరిగిింది  
g) వాయసరాజు కొరకు నియమిించబడిన సీుపర్ ,సటవకుడు,కాపలాదారుణకు న లకు ఒకకకరిక్ 

రూ .350/- చెలిుించెను  
h) ఆరిిత స లవుల దాురా ప ిందిన మొతతిం రూ .22000/-  
i) వాయసరాజు జీవిత భీమా పాలసీ నిమితతిం యజమాని చెలిుించిన పీామియిం మొతతిం రూ .6000/-  
j) వాయసరాజు చెలిుించిన వృతిత  పనుి రూ .2400/-  
k) యజమాని సమకూరిిన అదెదలేని ఉపకరణాలతో కూడిన ఇింటి సమింజసమ ైన అదెద  విలువ 

న లకు రూ .5000/- మరియు ఫరనిచరు విలువ రూ.25000/-  
l) యజమాని చెలిుించిన సామూహిక భీమా పీామియిం రూ .1560/-  
m) కారాయలయ పని నిమితతిం వ ళ్ళు ప ిందిన పయాాణ భతసిం రూ .6000/-  

2018-19 మదిింపు సింవతసరానిక్ వాయసరాజు పనుి విదిింపదగిన జీతిం దాురా ఆదాయానిి 
గణ ించిండి. 
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PROGRAMMING IN C 
Time: 3Hours                                           Max. Marks: 60 

 

SECTION – A 

Answer any FIVE questions from the Following:   5 X 4 = 20M 

1. What is a flow chart? Draw various flow chart symbols. 

2. What is a variable? How to declare a variable in C. 

3. What is Array? What are the different types of Arrays 

4. What is function? What are types of functions? 

5. Explain the structure of C program with an illustration. 

6. Write about switch-case statement. 

7. What is string? Explain with example 

8. What is the difference between structures and unions? 

SECTION – B  

 

Answer ALL questions from the Following:         5 X 8 = 40M 

 

9. a) Explain Various Data Types available in C? Explain each with example. 

(OR) 

      b) Explain with examples different types of operators available in C. 

 

10. a) Explain about Decision making statements with an example. 

 (OR) 

      b) Explain looping control statements in C. 

 

11. a)  Write about storage classes with example. 

(OR) 

       b)  What is a Recursion? Write a program to find Factorial of a given number using recursive 

method. 

 

12. a)   Write ARRAYS? Explain different arrays with syntax and example? 

(OR) 

      b)  How do you declare and initialize a tow-dimensional array with an example? 

 

13. a)  Write any 8 string handling functions with syntax and example. 

(OR) 

       b)  What is a structure? Explain about structures in C.  

 

 

 



 

B.Com 

(General and Computer) 

Admitted Batch 2016-17 

Syllabus and Model  

Question Papers 

Semester – VI 

 

 

 

 
 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 

RAJAMAHENDRAVARAM 

III B. Com (General/Computers), VI - Semester Syllabus 

(For Admitted Batch 2016-17) 

Model Paper 

Management Accounting 



 

Time: 3 Hours Max. Marks: 60 

SECTION-A 

Answer any FIVE of the following:                                                            5 X 4 =20M 

1. Define Management Accounting. Explain its Objectives? 

న్నవావ హణ గణక శాప్రసాూన్ని  న్నవావ చంచ, లక్ష్యా లను వివరింపుము. 

2. Break Even Chart 

త్రబేక్ ఈవెన్  చార్ ౌ 

3. Calculate the trend percentage from the following figures taking 2013 as the base and 

interpret them:  

ఈ త్రకింద్ధ వివరాలకు 2013 వ సంవత్స రాన్ని  ఆధావా సంవత్స వాంగా తీస్తకున్న త్రపవృతిూ 

శాాలను లెకిి ంచ, వివరించండి. 

Year Sales Stocks Profit before tax 

సింవతస రిం  అమ్ు కాలు               సరుకులు  రనున కు మ్మిందు 

లాభిం  

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

1,881 

2,340 

2,655 

3,021 

3,768 

709 

781 

816 

944 

          1,154 

321 

435 

458 

527 

672 

4. Write about the Cash from Operations. 

కావాా కలాపాల నుండి నగదును గూరిి  త్రయియుము. 

5. What are the limitations of Ratio analysis. 

న్నషు తుూల విశ్ల లషణ యొకి  పరిమితులేవి. 

6. From the following Balance Sheets, prepare a Schedule of Changes in Working Capital. 

Liabilities 2016 2017 Assets 2016 2017 

Capital 

Profit & Loss A/c 

Long term loan 

Short term loan 

Creditors 

Outstanding wages 

Income tax payable 

10,000 

  5,200 

  6,000 

  2,400 

  3,600 

  1,400 

  3,800 

10,000 

15,400 

  8,000 

  2,400 

  3,600 

     800 

  3,400 

Cash 

Debtors 

Stock 

Long term 

Investments 

Plant 

Prepaid insurance 

   5,500 

   3,400 

   5,400 

 

   7,000 

 10,600 

      400 

  5,400 

  6,400 

  9,200 

 

12,000 

  9,600 

     800 



 

  

32,400 43,600  32,400 43,600 

 

ఈ త్రకింద్ధ ఆసిూ అపుు ల పటీలౌ నుండి న్నవావ హణ మూలదనంలో మారుు లు చూపే 

న్నవేద్ధకను త్యారు చేయండి. 

అపుు లు  2016 2017 ఆస్తులు  2016 2017 

మూలధ్నం  

లాభ నషౌ్టల ఖాా  

దీవా ఘకాలిక ఋణం 

సవ లు కాలిక 

ఋణం  

రుణదాత్లు  

చెలిలంచాలిస న 

వేత్న్యలు  

చెలిలంచాలిస న 

ఆదాయపు పనిు   

10,000 

  5,200 

  6,000 

  2,400 

  3,600 

  1,400 

  3,800 

 

10,000 

15,400 

  8,000 

  2,400 

  3,600 

     800 

  3,400 

నగదు  

రుణత్రగస్తూలు  

సరుకు  

దీవా ఘకాలిక 

పెటౌ్లబడులు   

స్థపాల ంట్ల  

ముందుగా చెలిలంచన 

భీమా  

   5,500 

   3,400 

   5,400 

 

   7,000 

 10,600 

      400 

 

  5,400 

  6,400 

  9,200 

 

12,000 

  9,600 

     800 

32,400 43,600  32,400 43,600 

      

7. What is Funds flow statement? Explain its uses? 

న్నధ్యల త్రపయిహ న్నవేద్ధక అనగా నేమి? ఉపయోగాలను వివరింపుము. 

8. Current Ratio 4:1, Quick Ratio 3.2:1, Current Liabilities 25,000. Find out Current assets, 

working capital & Stock. 

త్రపస్తూత్ న్నషు తిూ 4:1, శీత్రర న్నషు తిూ  3.2:1, త్రపస్తూత్ అపుు లు రూ.  25,000. త్రపస్తూత్ 

ఆస్తూలను, న్నవావ హణ మూలధ్న్యన్ని  మరియు సరుకు విలువను లెకిి ంచండి. 

SECTION-B 

Answer any ALL questions:                                                                                5 X 8 = 40 M 

9. (a). What are the differences between Cost Accounting and Management Accounting? 

       కాస్ట ్అకింటిింగ్ కు మ్ర్చయు మేనేజ్ మింట్ అకింటిింగ్ కు మ్ధయ  గల 

తేడాలేవి. 



 

(OR) 

(b). The following Balance Sheets are given: 

Liabilities 2016 2017 Assets 2016 2017 

Equity Share Capital 

Redeemable Pref. 

Capital 

General Reserve 

P & L A/c 

Proposed Dividend 

Creditors 

Bills Payable 

Provision for 

Taxation 

 

3,00,000 

 

1,50,000 

   40,000 

   30,000 

   42,000 

   55,000 

   20,000 

   40,000 

4,00,000 

 

1,00,000 

   70,000 

   48,000 

   50,000 

   83,000 

   16,000 

   50,000 

 

Goodwill 

Land and 

Buildings 

Plant  

Debtors 

Stock 

Bills Receivables 

Cash in Hand 

Cash at Bank 

1,15,000 

2,00,000 

   80,000 

1,60,000 

   77,000 

   20,000 

   15,000 

   10,000 

   90,000 

1,70,000 

2,00,000 

2,00,000 

1,09,000 

   30,000 

   10,000 

     8,000 

1,03,100 1,03,200 1,03,100 1,03,200 

  You are required to prepare Comparative Balance Sheet. 

 ఆసిూ అపుు ల పటీలౌు ద్ధగువనీయబడినవి. 

అపుు లు  2016 2017 ఆస్తులు  2016 2017 

ఈకివ టీ 

మూలధ్నం  

విమోచనీయ 

ఆద్ధకా పు 

మూలధ్నం  

సాధావాణ రిజరువ   

లా & న A/c 

త్రపతిపాద్ధత్ 

డివిడ్జండ్ 

రుణదాత్లు  

చెలిలంపు బిలులలు  

పనిు  ఏరాు ట్ల  

 

3,00,000 

 

1,50,000 

   40,000 

   30,000 

   42,000 

   55,000 

   20,000 

   40,000 

4,00,000 

 

1,00,000 

   70,000 

   48,000 

   50,000 

   83,000 

   16,000 

   50,000 

గుడ్ విల్  

భూమి-భవన్యలు  

స్థపాల ంట్ల  

రుణత్రగస్తూలు  

సరుకు  

వస్తలు బిలులలు  

చేతిలో నగదు  

బ్ా ంకులో నగదు  

1,15,000 

2,00,000 

   80,000 

1,60,000 

   77,000 

   20,000 

   15,000 

   10,000 

   90,000 

1,70,000 

2,00,000 

2,00,000 

1,09,000 

   30,000 

   10,000 

     8,000 

1,03,100 1,03,200 1,03,100 1,03,200 



 

      

  తులన్యత్మ క ఆసిూ అపుు ల పటీనౌ్న త్యారు చేయండి. 

10. Prepare a Balance Sheet from the particulars furnished hereunder : 

Stock Velocity                                  : 6 

Gross Profit Margin                        : 20% 

Capital Turnover Ratio      : 2 

Fixed Assets Turnover Ratio     : 4 

Debt Collection Period              : 2 months 

Creditors Payment Period      : 73 days 

Gross Profit was Rs.60,000 

Excess of closing stock over opening stock was Rs.5,000 

Difference in Balance Sheet represents Bank Balance. 

The entire sales and purchases are made on credit basis. 

 

ద్ధగువ నీయబడిన వివరాల నుండి ఆసిూ అపుు ల పటీ ౌత్యారు చేయండి. 

సరుకు వెలాసిటీ  -  6 

స్థస్తర ల లాభం   - 20%,   

స్థస్తర ల లాభం రూ. 60,000 

మూలధ్న ట్రిో వర్ న్నషు తి  -  2 

స్థసిరరాస్తూల ట్రిో వర్ న్నషు తిూ    -  4 

రుణత్రగస్తూల  వస్తలు కాలం        -  2 న్లలు  

రుణదాత్ల చెలిలంపు కాలం        -  73 రోజులు   

త్రపావాంభపు సరుకు కని్య  ముగింపు సరుకు రూ. 5,000 లు ఎకుి వ  

ఆసిూ అపుు ల పటీ ౌలోన్న తేడాను బ్ా ంకు న్నలవ గా తీస్తకోవలెను. 

మొత్ూం అమమ కాలు మరియు కొనుగోళలను అరువ వా వహారాలుగా భావించండి. 

 

 

(OR) 

 

(b). The following are the profit and loss account and the Balance Sheet of XY Ltd.      

       Company. 

Dr                   Trading and profit &loss a/c                                     Cr 

Particulars Rs. Particulars Rs. 

To Opening Stock 

To Purchases 

To Gross Profit 

 

10,000 

55,000 

50,000 

 

By Sales 

By Closing Stock 

 

 

1,00,000 

15,000 

  



 

 

 

To Operating expenses 

To Interest 

To Selling Expenses 

To Net Profit 

1,15,000  

 

By Gross Profit 

1,15,000 

15,000 

3,000 

12,000 

20,000 

 

50,000 

50,000 50,000 

Balance Sheet 

Liabilities Rs. Assets Rs. 

Capital 

Profit & Loss Account 

Creditors 

Bills Payable 

 

1,00,000 

  20,000 

  25,000 

  15,000 

Land & Buildings 

Plant & Machinery 

Stock 

Sundry Debtors 

Bills Receivables 

Cash at Bank 

Furniture 

 

 

50,000 

30,000 

15,000 

15,000 

12,500 

17,500 

20,000 

1,60,000 1,60,000 

 

You are required to calculate the following Ratio’s. 

a. Stock Turnover /Ratio 

b. Current Ratio 

c. Gross Profit Ratio 

d. Net Profit Ratio 

e. Liquidity Ratio 

f. Proprietary Ratio. 

ఈ త్రకింద్ధ లాభ నషౌ్టల ఖాా, ఆసిూ అపుు ల పటీలౌు XY లిమిటెడ్ కంపెనీకు 

సంబంధించనవి. 

Dr      లాభ నష్్టల ఖాతా      Cr 

వివరాలు  మొత్ూం వివరాలు  మొత్ూం  



 

(రూ) (రూ)  

To త్రపావాంభపు సరుకు 

To కొనుగోళ్ళు   

To స్థస్తర ల లాభం 

 

 

To న్నవావ హణ ఖ్రుి లు   

To వడ్డ ి 

To అమమ కపు ఖ్రుి లు  

To న్నకవా లాభం  

10,000 

55,000 

50,000 

1,15,000 

 15,000 

3,000 

12,000 

20,000  

_______  

50,000 

By అమమ కాలు  

BY ముగింపు సరుకు  

 

 

 

 

BY స్థస్తర ల లాభం  

1,00,000 

   15,000 

 

 

1,15,000 

50,000  

 

 

 

 

 

________ 

50,000                                                         

ఆసిూ అపుు ల పటి ౌ 

అపుు లు  మొత్ూం 

(రూ) 

ఆస్తూలు  మొత్ూం  

(రూ)  

మూలధ్నం  

లాభ నషౌ్టల ఖాా  

రుణదాత్లు  

చెలిలంపు బిలులలు  

  

1,00,000   

20,000   

25,000  

15,000 

 

 

 

 

 

 

 

1,60,000 

 

భూమి – భవన్యలు 

స్థపాల ంట్ల – యంత్రాలు  

సరుకు  

వివిధ్ రుణత్రగస్తూలు  

వస్తలు బిలులలు  

బ్ా ంకు లో నగదు  

ఫరి్గ చర్  

50,000  

30,000  

15,000 

15,000 

12,500  

17,500 

20,000 

_________  

1,60,000 

ఈ త్రకింద్ధ న్నషు తుూలను లెకిి ంచండి. 

a. సరుకు ట్రిో వర్ న్నషు తిూ  

b. త్రపస్తూత్ న్నషు తిూ  

c. స్థస్తర ల లాభ న్నషు తిూ  

d. న్నకవా లాభ న్నషు తిూ  

e. త్రదవా త్వ  న్నషు తిూ 

f. యాజమానా పు న్నషు తిూ 

 

11.  (a). Distinguish between Cash flow statement and funds flow statement. 

        నగదు క్రవాహ నివేదికకు మ్ర్చయు నిధుల క్రవాహ నివేదికకు మ్ధయ  

తేడాలను తెలుు మ్మ. 

(OR) 

(b). From the following Balance sheet of XY Ltd as at 31-12-2016 and 31-12-2017,    

       you are required to prepare: 

(i) Schedule of Changes in Working Capital; 



 

(ii) Funds Flow Statement. 

Liabilities 2016 2017 Assets 2016 2017 

Share Capital 

General Reserve 

P & L A/c 

Sundry Creditors 

Bills payable 

Provision for 

taxation 

Provision for 

doubtful debts 

 

1,00,000 

14,000 

16,000 

8,000 

1,200 

16,000 

 

400 

 

1,00,000 

18,000 

13,000 

5,400 

800 

18,000 

 

600 

 

Goodwill 

Buildings 

Plant  

Investment 

Stock 

Bills Receivables 

Sundry debtors 

Bank 

12,000 

40,000 

37,000 

10,000 

30,000 

2,000 

18,000 

6,600 

12,000 

36,000 

36,000 

11,000 

23,400 

3,200 

19,000 

15,200 

1,03,100 1,03,200 1,03,100 1,03,200 

Additional information: 

1. Depreciation charged on plant was Rs.4,000 and on building Rs.4,000 

2. Provision for taxation of Rs.19,000 was made during the year 2017 

3. Interim dividend of Rs.8,000 was paid during 2017. 

31-12-2016 మరియు 31-12-2017 సంవత్స రాలకు XY లిమిటెడ్ కు సంబంద్ధంచన ఆసిూ 

అపుు ల పటీలౌు ద్ధగువనీయబడినవి. 

త్యారు చేయండి. 1) న్నవావ హణ మూలధ్నంలో మారుు లు చూపే న్నవేద్ధక, 

      2) న్నధ్యల త్రపయిహ న్నవేద్ధక. 

అపుు లు  2016 2017 ఆస్తూలు  2016 2017 

యిటా మూలధ్నం  

సాధావాణ రిజరువ   

లాభ నషౌ్టల ఖాా  

వివిధ్ రుణదాత్లు  

చెలిలంపు బిలులలు  

పనిు  కోసం ఏరాు ట్ల  

రాన్న బ్కీల ఏరాు ట్ల  

 

1,00,000 

14,000 

16,000 

8,000 

1,200 

16,000 

400 

 

1,00,000 

18,000 

13,000 

5,400 

800 

18,000 

600 

 

గుడ్ విల్  

భవన్యలు  

స్థపాల ంట్ల  

పెటౌ్లబడులు  

సరుకు  

వస్తలు బిలులలు  

వివిధ్ 

రుణత్రగస్తూలు  

బ్ా ంకు  

12,000 

40,000 

37,000 

10,000 

30,000 

2,000 

18,000 

6,600 

12,000 

36,000 

36,000 

11,000 

23,400 

3,200 

19,000 

15,200 

 1,03,100 1,03,200  1,03,100 1,03,200 

 

12. (a). What is Cash Flow Statement? State its uses and limitations? 



 

      నగదు క్రవాహ నివేదిక అనగా నేమి? ఉపయోగాలను మరియు పరిమితులను 

తెలుు ము. 

(OR) 

 

(b). Following are the comparative Balance Sheets of ABC Company: 

Liabilities 2016 2017 Assets 2016 2017 

Share Capital 

Debentures  

Sundry Creditors 

Provision for 

doubtful debts 

P & L A/C. 

70,000 

12,000 

10,360 

 

     700 

10,340 

74,000 

  6,000 

11,840 

 

    800 

10,560 

 

Cash 

Sundry debtors 

Stock 

Land 

Goodwill 

    9,000 

  14,900 

  49,200 

  20,000 

  10,000 

   7,800 

 17,700 

 42,700 

 30,000 

   5,000 

1,03,100 1,03,200 1,03,100 1,03,200 

Additional Information: 

(i) Dividend totalling Rs.3,500 was paid 

(ii) Land was purchased for Rs.10,000 and amount provided for the amortisation of 

goodwill totalled Rs.5,000 

(iii) Debentures of Rs.6,000 were redeemed 

Prepare Cash Flow Statement. 

ABC కంపెనీ తులన్యత్మ క ఆసిూ అపుు ల పటీలౌు త్రకింద్ధ విధ్ంగా కలవ. 

అపుు లు  2016 2017 ఆస్తూలు  2016 2017 

యిటా మూలధ్నం  

డిబంచరుల  

వివిధ్ ఋణదాత్లు  

రాన్న బ్కీల ఏరాు ట్ల  

లాభ నషౌ్టల ఖాా  

70,000 

12,000 

10,360 

 

     700 

10,340 

74,000 

  6,000 

11,840 

 

    800 

10,560 

 

నగదు  

వివిధ్ 

ఋణత్రగస్తూలు  

సరుకు 

భూమి  

గుడ్ విల్  

    9,000 

  14,900 

  49,200 

  20,000 

  10,000 

   7,800 

 17,700 

 42,700 

 30,000 

   5,000 

 1,03,100 1,03,200  1,03,100 1,03,200 

 

అదనపు సమాచావాం: 

(i) చెలిలంచన డివిడ్జండ్ రూ. 3,500  



 

(ii) రూ.10,000/-లతో భూమిన్న కొనుగోలు చేసిరి మరియు గుడ్ విల్ త్గింీపు రూ.5,000 

(iii) డిబంచవా ల విమోచనం రూ. 6,000  

నగదు త్రపయిహ న్నవేద్ధకను త్యారు చేయండి. 

13.  (a). The sales and profit for two years are given below: 

        రిండు సింవతస రాలకు సింబింధించిన అమ్ు కాలు మ్ర్చయు లాభాలు 

దిగువనీయ బడినవి. 

                                                  Sales (Rs.)             Profit(Rs.) 

    అమ్ు కాలు (రూ.) లాభాలు (రూ.) 

              2016                             1,50,000                20,000 

              2017                             1,70,000                25,000 

Calculate: లెరక ించిండి: 

(a) P/V ratio P/V న్నషు తిూ 

(b) B.E.P 

(c) Sales required to earn a profit of Rs.40,000.  

రూ. 40,000/- లాభం సంపాద్ధంచాలంటే అమమ కాలు  

(d) Profit when sales are Rs.1,80,000.   

రూ. 1,80,000/- ల అమమ కాల వదద లాభం. 

(OR) 

(b). A company is manufacturing 48,000 units at 80% capacity. The selling price per   

       unit is Rs.9. The expenses are as follows. 

    Rs. 

Direct wages             62,000 

Direct material  60,000 

Variable overheads  22,000 

Fixed overhead  80,000 

The company received a Foreign order for 10,000 units at Rs.8.50 per unit. Give advice 

about the order. 

ఒక కంపెనీ 80% సామవాిా ం వదద 48,000 యూన్నట్ లు ఉత్ు తిూ చేస్తూంద్ధ. యూన్నట్ 

అమమ కపు ధ్వా  

రూ. 9/-. ఖ్రుి లు త్రకింద్ధ విధ్ంగా కలవ. 

త్రపత్ా క్ష్ వేత్న్యలు       రూ.  62,000 

త్రపత్ా క్ష్ ఖ్రుి లు  రూ. 60,000 

చవా ఓవర్ హెడ్స   రూ.22,000 

స్థసిరవా ఓవర్ హెడ్స    రూ.80,000 



 

యూన్నట్ ఒకటికి రూ. 8.50 చొపుు న 10,000 యూన్నట్ లకు విదేశీ ఆవారి్ వచి నద్ధ. ఈ 

ఆవారి్ పై మీ అభిత్రపాయాన్ని  తెలు ండి. 

 
 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 

RAJAMAHENDRAVARAM 

III B. Com (General/Computers), VI - Semester Syllabus 

(For Admitted Batch 2016-17) 

Model Paper 

Marketing 

Time: 3 Hours Max. Marks: 60 

SECTION-A 

Answer any FIVE of the following 5x4=20M 

1. Selling Concept                          అమమకపు భావన 

2. Marketing Environment              మారరకటిింగ్ పరిసరాలు 

3. Consumer Behaviour         వినియోగధారుని పవారతన 

4. Packaging and Labeling   పాయక్ింగ్  మరియు లేబ లిింగ్ 

5. Penetration Pricing   ధర వాయపిత  
6. Online Marketing             అింతరాి ల మారరకటిింగ్ 

7. Publicity     పచాురణ 
8. Objectives of Pricing   ధర ఉదేేశాయలు 

SECTION-B 

Answer all  the following questions                                                   5x8=40M  
 

9. What is the different concept of marketing? 

మారరకటిింగ్ భావనలోగల భేదాలు ఏమిటి? 
(OR) 

What is marketing mix variables? 

మారరకటిింగ్ మిశరమ చర కారకాలు అింటే ఏమిటి? 
 

10. What is buyer behavior? Explain the stages in buying decision process  

కొనుగోలు ధారుని పవారతన అింటే ఏమిటి ? కొనుగోలు నిరణయ  పకా్రయలో గల దశలను గూరిి 
వివరిింపుము.  



 

(OR) 

What is market segmentation? Explain the stages in buying decision process. 

మారరకట్ ఖిండన అింటే ఏమిటి? ఖిండనలో గల దశలను గూరిి వాాయుము? 
 
 

11. What are various product management decision taken by a manager? 

నిరాుహకుడు తీసుకునే వివిధ ఉతపతిత  నిరుహణ నిరణయాలు ఏమిటి? 
(OR) 

What is PLC? Explain the strategies followed at each stage of PLC.  

ఉతపతిత  జీవిత చకరిం అింటే ఏమిటి? ఉతపతిత  జీవిత చకరములో అనుసరిించవలిసిన వూయహాలు గూరిి 
వివరిించిండి. 

12. Explain the importance and factor influencing pricing  

ధర నిరణయమును పభాావితిం చేసట కారకాలను మరియు ధర నిరణయిం యొకక పాాముకయతను 
వివరిించుము  

(OR) 

      Explain the different pricing strategies? What are new product pricing methods? 

             వివిధ రకాల ధర నిరణయ వూయహాలను వివరిించిండి . కొతత  వసుత వుల ధర నిరణయ పదేతతలు ఏమిటి ?  

13. Explain Promotion mix.  

పోా తయహిక మిశరమము గూరిి వాాయుము. 
(OR) 

What are distribution channels? Explain their sole and importance in marketing. 

పింపిణీ వయవసథ అింటే ఏమిటి? మారరకటిింగ్ లో పింపిణీ వయవసథల యొకక పాత ామరియు పాాముకయతను  
గూరిి వాాయుము. 
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MODEL PAPER 

AUDITING  

Time: 3 Hours Max. Marks: 60 

Section-A 

Answer any FIVE of the following 5x4=20M 
త్రకింద్ధయిటిలో ఐద్ధంటికి సమాధ్ములిముమ . 

1. Error of commission 

అకారాా కవాణ ద్యష్టలు  

2. Auditing Vs Investigation 

ఆడిటింగ్ vs  శోధ్న  

3. Government audit 

త్రపభుత్వ  ఆడిట్  

4. Internal audit 

అంత్వాతీ్ ఆడిట్  

5. Audit Note Book 

ఆడిట్ నోట్ బుక్  

6. Internal check 

అంత్వాతీ్ త్న్నఖీ  

7. Vouching of credit sales 

అరువ అమమ కాల వ్యచంగ్  

8. Disqualifications of auditors. 

ఆడిట్ర్ అనవా హత్లు 

Section-B 

Answer any FIVE of the following  5x8=40M  

త్రకింద్ధ అన్ని  త్రపశి లకు సమాధ్నములిముమ .

9. a) Define Auditing. Explain its objectives? 

    ఆడిటింగ్ ను న్నవావ చంచ, ఆడిట్ దాే యాలను వివరించండి.  

                              (OR) 

     b) Explain the good qualities of an Auditor. 
    ఆడటిర్ కు ఉిండాలిసన మించి లక్షణాలను వివరిించిండి.  
 

 

 



 

 

 

10. a) Write different types of Audits in brief. 
    వివిధ రకాల ఆడటి్ లను కుు పత ింగా వివరిించిండి. 

      (OR)  

                                                                                    b) Differentiate  between Internal audit and External audit. 

           అంత్వాతీ్ ఆడిట్ కు బహివాతీ్ ఆడిట్ కు మధా్  గల తేడాలను తెలు ండి 

11. a) What are the components of audit program? 

     ఆడిట్ త్రపోత్రగాం లోన్న అంశాలేవి? 
(OR) 

b) What are the steps to be taken at the commencement of new audit? 

    త్రకొత్ూ ఆడిట్ ను త్రపావాంభించడాన్నకి చేపటౌాలిస న దశలు ఏవి? 

 

12. a)  Explain to vouch the cash transactions. 

     నగదు వా వహారాలను వ్యచంగ్ చేసే విధానం తెలు ండి. 
(OR) 

b) State the difference between vouching and verification. 

    వ్యచంగ్ మరియు త్న్నఖీ మధా్  గల వా ాా సాలను తెలు ండి. 

 

13. a) Explain the procedure for appointment of an auditor in a joint stock company. 

    జాదాంట్ స్థసౌాక్ కంపెనీ లో ఆడిట్ర్ న్నయామక విధాన్యన్ని  వివరించండి. 

(OR) 

b) What is an audit report? Explain Clean Audit Report. 

     ఆడిట్ రిపోర్ ౌఅనగానేమి? శుద ిఆడిట్ రిపోర్ ౌను గూరిి  వివరించండి. 
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FINANCIAL REPORTING 

Time: 3 Hours                              Max. Marks: 60 

SECTION–A  
I. Answer any FIVE of the following questions.                            5 x 4 = 20 

M 

    1. Financial Statements 

    2. Financial Reporting 

    3. A Simple problem on ‘Goodwill calculation’ 

    4, Consolidation 

    5. Need for Reporting 

    6. Director’s Report 

    7. Economic Value Added (EVA) 

    8. Market Value 

                                  SECTION-B 

II. Answer the following questions                                                                       5 x 8 = 40 M 

     9. (a) What are the issues and problems of ‘Financial Statements ? Explain 

                                                                      (OR) 

        (b) Discuss recent trends in ‘Financial Reporting’ 

 

 

  10. (a) A Simple Problem (on calculation of Minority Interest/treatment of Pre-acquisition 

and    Post-acquisition Profits). 

                                                                      (OR) 

       (b) Make a note on ‘Consolidation Procedures’ 

  11. (a) What are Reporting requirements? Explain 

                                                                       (OR) 

       (b) Explain about National Financial Reporting Authority (NFRA). 

  12. (a) What is ‘Corporate Governance Reporting’?  Explain. 

                   (OR) 

        (b) Explain about ‘Corporate Social Responsibility Reporting’. 

  13. (a) What do you mean by ‘Shareholders’ Value’?  Explain. 

                                                                         (OR) 

(b) Discuss about ‘Reporting on Price Level Changes’. 
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M O D E L   P A P E R 



 

COM194 :: EMERGING AREAS IN ACCOUNTING 

Time :3Hours                                                                                                   Max. Marks: 60 

SECTION–A 
 Answer any FIVE of the following questions.         5 x 4 = 20 M 

1. Limitations of Historical Cost Accounting.  

చారిత్రత్క వా య అకంటింగ్ పరిమితులు  

2. Advantages of Human Resources Accounting. 

మానవ వనరుల అకంటింగ్ త్రపయోజన్యలు 

3. Need for Social Responsibility Accounting. 

సామాజిక బ్ధ్ా త్ అకంటింగ్ ఆవశా కత్. 

4. Advantages of Inflation Accounting. 

త్రదవా్య లబ ణ అకంటింగ్ త్రపయోజన్యలు. 

5. Current Cost Accounting concept. 

త్రపస్తూత్ వా య అకంటింగ్ భావన. 

6. Concept of Green Accounting. 

హరిత్ అకంటింగ్ భావన. 

7. Types of Environmental Accounting. 

పరాా వవాణ అకంటింగ్ వాకాలు 

8. Fund Accounting. 

న్నధి అకంటింగ్ 

 

SECTION-B 

 Answer the following questions                                                                           5 x 8 = 40 M 

 9 (a) Define Social Accounting. Explain objectives of Social Accounting. 

 సామాజిక అకంటింగ్ ను న్నవావ చంచ, సామాజిక అకంటింగ్ ధా్య యాలను 

వివరించండి. 

(OR) 

    (b) Explain advantages and disadvantages of social accounting. 

        సామాజిక అకంటింగ్ త్రపయోజన్యలు మరియు లోపాలను వివరించండి. 

10 (a) A firm has started its business with a capital of Rs. 5,00,000. It has purchased 

fixed assets with Rs.2,50,000 in cash.  It has kept Rs.1,30,000 as working capital and 

incurred Rs.1,20,000 on recruitment, training and developing the engineers and a few 

workers is assessed as Rs.4,00,000. Show these items in the balance sheet. 

ఒక యాి పావా సంసర రూ. 5,00,000 తో యాి పారాన్ని  త్రపావాంభించనద్ధ. రూ. 2,50,000 

నగదుతో స్థసిరరాసిరన్న కొనుగోలు చేసింద్ధ.  న్నవావ హణ మూలధ్నం రూ. 1,30,000 కలిగి 

ఉని ద్ధ మరియు  ఇంజినీవా ల న్నయామకం, శిక్ష్ణ మరియు అభివృద్ధ ి కొవాకు  

వెచి ంచనద్ధ  రూ. 1,20,000. కారిమ కుల కొవాకు అంచన్య వేసిన మొత్ూం రూ. 

4,00,000.  ఈ అంశాలను ఆసిూ అపుు ల పటీలౌో చూపుము. 

(OR)  

     (b) Write about the position of HRA in India. 

         భావాత్ దేశంలో మానవ వనరుల అకంటింగ్ స్థసిరతిన్న గూరిి  త్రయియుము. 



 

11 (a) A firm had Rs.2,00,000 as cash at bank on 1-4-2017.  The consumer price 

index on the date was 200.  During the year ended 31st march 2018 the receipt and 

payment were as stated below. 

Sales Index Cost Index 

June 1st  1,05,000 210 Sept.15th  2,15,000 215 

Jan.15th  3,45,000 230 Nov.20Th  1,50,000 240 

   Dec 1st  2,00,000 225 

     

 2017 ఏత్రపిల్ 1వ తేద్ధన ఒక సంసర రూ. 2,00,000 బ్ా ంకు న్నలవ ను కలిగి ఉని ద్ధ. 

ఆ రోజు విన్నయోగదావాల ధ్వాల స్తచీ  200.  31 మారిి  2018 తో అంత్మయ్యా  

సంవత్స రాన్నకి వస్తళ్ళు  మరియు చెలిలంపులు త్రకింద్ధ విధ్ంగా ఉని వి. 

 

అమమ కాలు  స్తచీ వా యం  స్తచీ 

జూన్  1  1,05,000 210 సెపెంౌబర్ 

15  

2,15,000 215 

జనవరి  

15 

3,45,000 230 నవంబర్ 

20  

1,50,000 240 

   డిసెంబర్ 1  2,00,000 225 

 

    (b) Explain present approaches to price level changes. 

         ధ్వాల స్థసారదా మారుు లలో వచిే  త్రపస్తూత్ విధాన్యలను వివరిచుము. 

     

 12 (a) Explain the concept of Environmental Accounting. 

           పరాా వవాణ అకంటింగ్ భావనను గూరిి  వివరించుము. 

                                               (OR) 

      (b) Explain the evaluation of Environmental Accounting Reports. 

                   పరాా వవాణ అకంటింగ్ న్నవేద్ధకల మూలాా ంకనం గూరిి  వివరించుము. 

                   

 

 13 (a) Explain about special areas in accounting. 

                  అకంటింగ్ లో గల త్రపతేా క విభాగాలను వివరించుము. 

      (OR) 

      (b)Explain the following. 

                  త్రకింద్ధ యిటిన్న వివరించుము. 

                      (i) Intrinsic Accounting     (ii) Resource consumption Accounting  

                      (iii) Forensic Accounting  (iv) Fund Accounting 

 

                  (i) అంత్వాతీ్  అకంటింగ్   (ii) వనరుల విన్నయోగ అకంటింగ్ 

                       (iii) యాి వహారిక   అకంటింగ్  (iv) న్నధి అకంటింగ్ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 

RAJAMAHENDRAVARAM 
III B.Com (General), VI SEMESTER  

(For Admitted Batch 2016 – 2017) 

MODEL QUESTION PAPER 

FINANCIAL SERVICES 

Time: 3 Hours                                        Max. Marks: 60 

SECTION–A  

 
I. Answer any FIVE of the following questions.                            5 x 4 = 20 

M 

  1. Non Banking Institutions న్యన్ బ్ా ంకింగ్ సంసరలు  

  2. Kinds of Financial Services విత్ూ సేవల వాకాలు  

  3. Functions of Merchant Banks   మవిా ంట్ బ్ా ంకుల విధ్యలు  



 

  4. Features of Venture Capital వెంచరు మూలధ్న లక్ష్ణాలు  

  5. Difference between Leasing and Hire Purchase      లీజింగ్, అద్దద కొనుగోలు మధ్ా  

తేడాలు  

  6. Objectives of Credit Rating త్రెడిట్ రేటింగ్ ఉదేదశాా లు  

  7. Limitations of forfeiting జపుూ పరిమితులు  

  8. NSDL, CSDL 

 

                                  SECTION-B 

II. Answer the following questions                                                                           5 x 8 = 40 

M 

     9. (a) Explain the role played by the Financial Services in promoting a country’s economy. 

   ఒక దేశం యొకి  ఆరికి వా వసరను త్రపోత్స హించడంలో ఆరికి సేవలు 

పోషంచు పాత్రత్ను వివరించండి. 

                                                                      (OR) 

        (b) Describe Fee Based Service.   

          రుస్తం ఆధారిత్ ఆరికి సేవలను వరి ణంచండి. 

 

   

 

 

 

 

10. (a) Define Merchant Banking and explain the differences between Commercial Banking 

and Merchant Banking with regard to Services provided by them 

  మవిా ంట్ బ్ా ంకింగ్ ను న్నవావ చంచ, యిణిజా  బ్ా ంకింగ్, మవాి ంట్ బ్ా ంకింగ్ 

లు సమకూరుి తుని  

    సేవల దృషాౌ్ట  యిటి మధ్ా గల తేడాలను వివరించండి.  

                                                                      (OR) 

       (b) What is Securitization? What are the benefits of Securitization? 

              సేకుా రిటైజేషన్ అనగానేమి? సేకుా రిటైజేషన్ వలల చేకూరు 

త్రపయోజన్యలేవి? 

  11. (a) Define Leasing and explain Legal aspects of Leasing. 

          లీజింగ్ ను న్నవావ చంచ, దాన్న న్యా యాత్మ క అంశాలను వివరించండి.            
                                                                       (OR) 

       (b) Write an essay on Housing Finance 

         గృహ త్రదవా  సహాయంపై ఒక యాి సాన్ని  త్రయియండి. 

  12. (a) Explain the advantages and limitation of Credit Rating 



 

          త్రెడిట్ రేటింగ్ త్రపయోజన్యలను మరియు పరిమితులను వివరించండి. 

                   (OR) 

        (b) Discuss the role of Mutual Funds in Indian Economy. 

           భావాత్ ఆరికి వా వసర లో పవాసు వా న్నధ్యల పాత్రత్ను చరిి ంచండి. 

  13. (a) What are the types of Factoring? 

          వివిధ్ వాకాల ఫాా కరౌింగ్ లేవి? 

                                                                         (OR) 

      (b) What do you mean by depository system? Explain the advantages of depository 

system. 

         డిపాజిట్ర్గ వా వసర అనగానేమి? డిపాజిట్ర్గ వా వసర యొకి  త్రపయోజన్యలను 

వివరించండి. 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 

RAJAMAHENDRAVARAM 

III B. Com (General), VI - Semester  

Model Question Paper 

(For Admitted Batch 2016-17) 

COM200 :: MARKETING OF FINANCIAL SERVICES 

 

Time : 3 Hours.                Max. Marks 

: 60  

Section - A 

I. Answer any FIVE of the following.                                              5 x 4 = 20 

Marks 

1. What are the elements of Services? 

2. What do you mean by ‘Service Counters’? 

3. Service Quality  

4. Service Productivity 

5. Promotion Strategies 

6. Channels of Service Promotion  

7. Credit Services  

8. Financial Service Firms 

Section – B 

II Answer the following questions     5x8 = 40 Marks 

 9 a).Write the differences between Goods and Services 
     (OR) 

             b). Explain ‘Integrated services Management’.  

 



 

         10 a). How do you manage people for Service Advantage? 

      (OR) 

 b). Define the term ‘Customer Loyalty’ and Explain  

 

       11 a). Explain the pricing strategies. 

      (OR) 

            b). Discuss about B2B Marketing? 

 

       12 a). Discuss about Cost and Revenue Management. 

      (OR) 

            b). What are the Channels for service provisions? 

 

       13 a). Explain about Investment services. 

      (OR) 

           b). Discuss about the Insurance Services. 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 

RAJAMAHENDRAVARAM 

III B. Com (General), VI - Semester  

(For Admitted Batch 2016-17) 

Model Question Paper 

COM205 :: Marketing of Insurance Products 

 

Time: 3 Hours.                                         Max. Marks: 60 

SECTION–A  
I. Answer any FIVE of the following questions.                            5 x 4 = 20 

M 

 1. Marketing of Services 

 2. Products Marketing 

 3. Services Marketing 

 4. Marketing Insurance Services 

 5. Promotional Mix 

 6. Buyers 

 7. Brand Building 

 8. HDFC Life 

SECTION-B 

 

II. Answer all the questions        5x8=40 

Marks 

 

 9   a). What it distinguish between Product Marketing and services marketing? 

(OR) 

      b). Explain the 7 Ps of Marketing. 



 

 10 a). Use of Relationship Marketing in Insurance - Explain 

(OR) 

      b). What are the factors determining service quality of insurance products? 

 11 a). Explain the Strategies for Marketing of Insurance. 

(OR) 

      b). Explain the changing profile of Indian Insurance buyer. 

 12 a). Explain factors influencing Promotional mix. 

(OR) 

 13 a). Explain the personal selling vs advertising. 

(OR) 

      b). Explain the marketing methods 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 

RAJAMAHENDRAVARAM 

III B. Com (General), VI - Semester Syllabus 

(For Admitted Batch 2016-17) 

Model Question Paper 

COM206:: Insurance Regulatory Framework 

Time: 3 Hours.                                        Max. 

Marks: 60 

SECTION–A 

  

I. Answer any FIVE of the following questions.                          5 x 4 = 20 

Marks 

 

  1. Motor Vehicle Act, 1988 

  2.  Indian Railways Act 

  3. Categorization of Surveyors 

  4. Inspection 

  5. Anti Money laundering 

  6. Assignment and Transfer of policies 

  7. Exemptions to Sec 64 VB 

  8. Free look period 

SECTION-B 

 

II. Answer all the questions        5x8=40 

Marks 



 

 

 9  a). Explain the functions of IRDA 

(OR) 

     b). Explain the Bill of Lading Act 

  10 a). Explain in detail Validity and Renewal of license 

(OR) 

     b). Explain the Procedure for Registration of Insurance companies 

 11 a). Obligation of Insurers for rural and Social sector 

(OR) 

      b). IRDA regulations on Advertisements -  Explain 

 12 a). Explain about Assignment and Transfer of policies 

(OR) 

    b). Prohibition of Rebates – Explain 

 13 a). Explain the Pre and Post stage of Insurance Cycle. 

(OR) 

      b). Explain about Grievance Redressal – Complaint handling 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) RAJAMAHENDRAVARAM 

III - B.Com (Computer Applications) 

(From the Admitted Batch of 2016-17) 

VI - Semester  

MODEL PAPER 

CAP160– WEB TECHNOLOGY Cluster-I(a) 

Time: 3 Hours               Max. Marks: 60 

SECTION – A 

Answer any FIVE questions from the Following:   5 X 4 = 20M 

1. Write about key features of LAN and WAN. 

2. What are the Lists? How they are created? 

3. Write a CSS code to add different colors to visited/ unvisited links. 

4. Describe various data types used in Java Script. 

5. Write a program to implement factorial of a given number using java script. 

6. How to declare and initialize arrays in java script? 

7. List any 3 methods in date and window object. 

8. What is DHTML? How it is differ from HTML? 
SECTION – B  

 

Answer ALL questions from the Following:         5 X 8 = 40M 

9. a) Explain various network topologies with neat sketches. 

(OR) 

b) Explain about the following tags their properties with suitable example:  

i) Frames ii) Anchor iii) Image iv) Bgcolor 

 

10. a) Explain the following terms related to CSS: i) Font size ii) Font weight iii) Text 

decoration iv)Text alignment. 

(OR) 

b) Explain about inline and embedded style sheets with example. 



 

 

11. a) How to declare functions in JavaScript? Write a JavaScript to find the sum of 

‘n’ even numbers and display the result. 

(OR) 

b) Write about various string manipulation and mathematical function in 

JavaScript. 

 

12. a) Explain about the following events with suitable example: i) OnChange Event 

ii)  On 

    Focus Event iii) On Blur Event iv) On Click Event 

(OR) 

      b) What is an exception? How to handle exceptions in JavaScript? 

 

13. a) Write a DHTML to change the background color of a button, mouse over three 

colored 

     table cells and the background color will change. 

(OR) 

             b) Explain the concept of multiple pages single download and text only menu 

system. 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 

RAJAMAHENDRAVARAM 

III - B.Com (Computer Applications) 

(From the Admitted Batch of 2016-17) 

VI - Semester  

MODEL PAPER 

CAP161– PHP and MySQL Cluster-I(b) 

Time: 3 Hours                   Max. Marks: 60 

SECTION – A 

 

Answer any FIVE questions from the Following:   5 X 4 = 20M 

 

1. Discuss different operators available in PHP.  

2. Write a php Script to list data in the table?  

3. Write a script for login page with validation. 

4. Discuss any five Date functions of php. 

5. What are Cookies? Explain how Cookies are Set, View and Del. 

6. What issession? How variables are handled in the sessions? 

7. Create a PHP form to read the employee details from the console. 

8. Develop a function to display “Hello” by using PHP. 

 

SECTION – B  
 

Answer ALL questions from the Following:         5 X 8 = 40M 

 

9. a) What is varaible? Explain scope of variable. 

(OR) 

b) Write about different data types available in PHP. 

 

10. a) Write about different operators in PHP. 



 

(OR) 

b) Explain about arrays in PHP. 

 

11. a) Explain string functions in PHP. 

(OR) 

b) What is a form, how to create a form using PHP. 

 

12. a) Creating, open and delete files in PHP. 

(OR) 

      b) Explain Mysql and MySqli functions? 

 

13. a) How to create a database table, and viewing a database table using MySQL. 

(OR) 

           b) Explain the procedure, how to connect to MySQL with PHP. 

 

 
 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS), RAJAHMUNDRY 

III B.Com –(CA)--SEMESTER- VI 

CAP163 :: MULTIMEDIA TECHNOLOGY-Cluster-II(a) 

MODEL PAPER (w.e.f. 2016-17) 

Time:3 Hours Max. Marks: 60 

 

SECTION – I 

Answer any FIVE Questions 5 x 4 = 20M 

1. Explain Zooming and Panning an image in Photoshop. 

2. How can you adjust Color with the new adjustment Panel? 

3. What is the use of Magnetic Lasso Tool? 

4. How can you modify selections in Photoshop? 

5. Explain creating and using of Gradients? 

6. Explain working with colors and swatches? 

7. Explain Color replacement tool? 

8. Give a brief introduction on Photoshop. 

SECTION – II 

Answer all Questions 5 x 8 = 40M 

9. a. Write about Photoshop. Explain Menus and Panels in Adobe Photoshop. 

(OR) 

b. Explain 

i. The New Auto-Blend & Auto-Align Layers Commands 

ii. The New 3DCommands. 

10. a. Explain new Masks Panel & Vibrance Color Correction Command. 

(OR) 

b. Explain working with Multiple Images, Rulers, and Guides &Grids. 

11. Explain 



 

a. Pixels Resolution b. the Image Size Command 

c. Resizing for Print &Web 

(OR) 

Explain 

d. Cropping & Straightening an Image e. Adjusting Canvas Size & Canvas 

Rotation. 

12. a. Explain red eye tool and Clone stamp tool. 

(OR) 

b. Explain color replacement tool, toning and focus tools. 

 

13. a. Explain red eye tool and Clone stamp tool. 

(OR) 

b. Explain color replacement tool, toning and focus tools. 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS), RAJAHMUNDRY 

III B.Com – (CA)-- SEMESTER- VI 

CAP164 :: PROGRAMMING IN VB.NET -Cluster-II(b) 

SYLLABUS PAPER (w.e.f. 2016-17) 

Time: 3 Hours Marks: 60 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section –I 

Answer any5questions 5 x 4= 20M 

1. Write about any 5 tool box controls? 

2. Explain Arrays declaration and setting initial values? 

3. Write Select..Case with syntax and example? 

4. Write about Nested loops? 

5. Explain working with multiple forms? 

6. How do you create short cut toolbar? 

7. Explain the Coding of Menus. 

8. What is a Dialog? Mention the Types of Dialog Controls. 

 

Section –II 

Answer all questions 4 x 8 =40M 

 

9. A. What is IDE? Write about Visual Basic .NET Frame work. 

OR 

B. What are the Data types supported by VB.NET? Explain variable declaration with 

syntax? 

10. A. Write the decision making statements in VB.NET with syntax and example? 

OR 



 

B. Explain working of looping statements in VB.NET with syntax and example? 

11. A. Explain about Message Dialog Box in detail. 

OR 

B. Explain Creation of menus, adding tool bars and other controls with a suitable 

example. 

12. A. Explain the following Dialog boxes Font Dialog Control c)Open Dialog Control 

OR 

B. Explain the following Dialog boxes 

a) Save Dialog Box c) Color Dialog Control 

13. A. what is an array? Explain different types of arrays. 

OR 

B.  Different types of loops. 
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GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 

RAJAMAHENDRAVARAM 

Model Question Paper  

(For Admitted Batch 2018-19) 

I B.A (E.S.C), II Semester 

Business Environment 

Time: 3 Hours                                                                                       Max. Marks: 60 

Section – A 
 

Answer any FIVE of the following                                    5 x 4 = 20M 

1. Legal Environment                                 
న్యా యపవామైన యిావవాణం 

2. Demographic Environment      జన్యభా పరాా వవాణం 
3. Economic Growth      ఆరికి వృద్ధ ి
4. Economic Planning                        ఆరికి త్రపణాళిక 
5. National Development Council    జాతీయ అభివృద్ధ ి
మండలి 

6. Union Budget                                
యూన్నయన్ బడ్జటె్ 

7. Monetary Policy                   త్రదవా  విధానం 
8. Social Justice     సామాజిక న్యా యం 

 
Section – B 



 

 
Answer any FIVE of the following                                                                 5 x 8 = 40M 

9. a. Define Business Environment, explain the macro 
economic factors affecting business environment. 
యాి పావా పరాా వవాణాని్న  న్నవావ చంచ, యాి పావా  పరాా వవాణాని్న  
త్రపభావిత్ం చేసే స్థస్తర ల ఆరికి కావాకాల గూరిి  వివరించండి. 
 

                               OR 
b. Define Business Environment, explain the micro economic 
factors affecting business environment. 
యాి పావా పరాా వవాణాని్న  న్నవావ చంచ, యాి పావా  పరాా వవాణాని్న  
త్రపభావిత్ం చేసే స్తక్ష్మ  ఆరికి కావాకాల గూరిి  వివరించండి. 
 
 

10. a. Define Balanced Regional Development and explain the 
causes of imbalances in India. 
సమతులా    త్రపాంతీయ  అభివృద్ధని్న న్నవావ చంచండి మరియు 
భావాత్దేశంలో అసమానత్ల కావాణాల గూరిి  వివరించండి. 
                   OR 
b. Critically examine the factors affecting economic growth 
and development. 
ఆరికి వృద్ధ ిమరియు అభివృద్ధని్న త్రపభావిత్ం చేసే అంశాలను 
విమవాశ న్యత్మ కంగా పరిశీలించండి. 
 

11. a. Explain the Rostow’s stages of economic 
development. 
ఆరికి అభివృద్ధ ియొకి  రోసౌ్టస్ దశలను వివరించండి . 
                                           OR 
b. Explain the structure and functioning of NITI Aayog. 
నీతి అయోగ్ న్నరామ ణం మరియు పన్నతీరు గురించ వివరించండి . 
 



 

 
12 a. Define Union Budget.  Explain the structure and 

importance of Union  Budget. 
యూన్నయన్ బడ్జటె్ న్న న్నవావ చంచండి. యూన్నయన్ బడ్జటె్ 
న్నరామ ణం మరియు త్రపాముకా త్ గురించ వివరించండి. 
                                           OR 
b. Explain the objectives and limitations of fiscal policy. 
త్రదవా  విధానం లక్ష్యా లను మరియు పరిమితులను గూరిి  
వివరించండి. 
 

13 a. Define Social Justice? Explain the various schemes of 
social justice in India. 
సామాజిక న్యా యం గూరిి  వివరించండి. భావాత్దేశంలో సామాజిక 
న్యా యం యొకి  వివిధ్ పధ్కాలను గూరిి  వివరించండి. 

                                           OR 
b. Explain the structure and functioning of Competition Law 
in India. 
 భావాత్దేశం లో పోటీ చట్ంౌ యొకి  న్నరామ ణం మరియు 
పన్నతీరును వివరించండి. 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 

 RAJAMAHENDRAVARAM 

Model Question Paper  

(For Admitted Batch 2017-18) 

II B.A (ESC) IV - SEMESTER 

 

ACCOUNTING – II 

Time: 3 Hours                              Max Marks:  60 

Section – I 



 

 

Answer any FOUR Questions.                    5 X 4 = 20 Marks 

  ఈ క్రింది వానిలో ఏవ ైనా ఐదిింటిక్ సమాధానములు వాాయుము.  
 
1. What are the causes of Depreciation? 

   తరుగుదల కు గల కారణాలు ఏమిటి ?   

2. What is secret reserve and advantages of secret reserve? 

    రహసయ రిజరుుఅింటే ఏమిటి ? దాని ఉపయోగాలు రాయిండ ి. 

3. Explain about the Normal Loss and Abnormal Loss. 

   సాదారణ నష్టిం మరియు అసాదారణ నష్టమును గూరిి వివరిించిండ.ి 

4. Explain the features of joint venture. 

   ఉమమడ ివాయపారిం యొకక లక్షణాలు వివరిించిండ.ి 

5. What are the features of Non-profit organizations? 

    వాయపారేతర సింసథలు లక్షణాలు గూరిి రాయిండ.ి 

6. Explain different types of Commissions. 

   వివిధ రకాల కమిష్న్ గూరిి రాయిండ ి. 

7. A machine costing Rs. 50,000 was purchased on 1-1-2015. Rs. 5,000 was spent for 

Installation.     

     Show the machinery account if depreciation @ 10% p.a is charged on Straight line 

method. 

     1-1-2015 న రూ. 50,000/- లతో యంత్రాన్ని  కొనుగోలు చేసిరి. దాన్నపై సంవత్స రాన్నకి 

10% త్రుగుదలను  

    స్థసిరవాయిదాదాల పదదతిపై లెకిి స్తూ  యంత్రత్ం ఖాాను మొదటి మూడు సంవత్స రాలకు 

త్యారు చేయండి. 

  

8. A and B were partners in a joint venture sharing profits and losses in the proportion of 4/5 

and 1/5 respectively. A supplied goods to the value of 50,000 and paid expenses rupees 

5,400 .B supplied goods to the value of rupees 14,000 and paid expenses amount of rupees 

8,000 .B sold goods on behalf of the joint venture and realized rupees 92,000 and B was 

entitled to get Commission on sales @ 5 percentage.B settled his account by bank draft. 

Prepare necessary ledger accounts in the books of A 

A మరియు B లు వరసగా 4/5, 1/5 నిష్పతిలో లాభాలు పించుకోవడిం కొరకు ఉమమడి వాయపారిం లో 
చేరినారు.A రూ.50,000 విలువ గల సరుకును వాయపారానిక్ అిందిచినాడు మరియు రూ.5,400 ఖరుి 

చేసినాడు .B రూ.14,000 విలువ గల సరుకును వాయపారానిక్ అిందిచినాడు  మరియు రూ.8,000  

ఖరుి చేసినాడు. B సరుకును 5% కమిష్న్ ప ై 92,000 అమిమనాడు.B బాయింకు డాాఫ్టట  పింపడిం దాుర 

పరిష్కరిించడిం జరిగిింది. అవసరమ ైన ఖాతాలను A పుసతకాలలో చూపిండి . 
 

 

Section - B 

    Answer any Five of the following.     5 X 8 = 40 Marks 

   ఈ క్రింది వానిలో ఏవ ైనా ఐదిింటిక్ సమాధానములు వాాయుము. 



 

9 (A) In January 1st 1996 machinery was purchased for rupees 10,500 and spend rupees 500 

on its erection .Find out the amount of depreciation at 10 % to be charged under Fixed 

installment method every year and Prepare the plant account for the 4 years assuming that it 

is sold away for Rs 8500 at the end of 4th year. 

జనవర ి1,1996 నాడు ఒక యింతాానిి రూ.10,500 కొనుగోలు చేసినారు,మరియు దాని సాథ పనకు రూ.500 

ఖరుి చేసారు. సవతసరానిక్ 10% చొపుపన సిథర నిలుల పదదతి పకాారిం 4 సవతసరాలుకు తరుగుదల 

ఏరాపటు చేసి,4 వ సవతసరిం చివరన యింతాానిి రూ. 8,500 అమిమనటుు గా భావిించి , డిస ింబర్ 31 

అక ింటిింగ్ సవతసరిం చివర తేదీ అనుకునిపుపడు ,యింతిాం ఖాతాను 4 సవతసరాలకు తయారు 
చేయిండ.ి 

 

(OR) 

(B) . Define Depreciation. Explain the Classification of Depreciation. 

        త్రుగుదలను న్నవావ చంచ, వర్గకీవాణను వివరింపుము. 

10. (A) Mr. Raj & Co. ltd maintains a provision for doubtful debts at 5 % on debtors and a 

provision for discount at 2% on debtors. The ledger balances for the year ending 2015 was as 

follows: 

 

Particulars 1-1-2015 31-12-2015 

Provision for doubtful debts Rs. 1000  

Provision for discount Rs. 400  

Bad debts written off  Rs. 300 

Discount allowed  Rs. 200 

Sundry debtors  Rs. 10,000 

 

Prepare bad debts account, provision for doubtful debts account and provision for discount 

account in the books of Mr. Raj &co. ltd for the year ending 31-12-2015.  

 

Mr.రాజ్ & కొ లిమిటెడ్  వారు సింశయాతమక రాని బాక్ల కొరుకు ఏరాపటుు  5 %, డిస్కింట్ కొరకు ఏరాపటుు  

2 % వివిధ ఋణ గరసుత ల ప ై ఏరాపటు చేసుత నాిరు .  31-12-2015 తేది నాటికీ వివరాలు క్రింది విధింగా 
ఉనివి . 

 

వివరాలు 1-1-2015 31-12-2015 

సింశయాతమక రాని బాక్ల కొరుకు ఏరాపటుు   రూ . 1000  

డిస్కింట్ కొరకు ఏరాపటుు   రూ . 400  

రదుద పరచిన రాని బాకీలు    రూ . 300 

ఇచిిన డిస్కింట్   రూ . 200 

వివిధ ఋణ గరసుత లు    రూ . 10,000 

 



 

31-12-2015 తేదినాడు రాని బాకీల ఖాతా, సింశయాతమక రాని బాక్ల కొరుకు ఏరాపటుు  ఖాతా, డిస్కింట్ 

కొరకు ఏరాపటుు  ఖాతా ను Mr.రాజ్ & కొ లిమిటెడ్ పుసతకాలలో తయారు చేయిండ ి. 

(OR) 

b) Write about the different types of reserves. 

వివిధ రకాల రిజరుుల గూరిి రాయిండ.ి 

 

11(A) Raju of Amaravathi Sent  200  sewing machines  costing Rs.500 each on consignment 

basis to Hemanth of  Hyderabad to be sold by Hemanth at a Commission of 5 % on sales.  

Raju paid Rs.1500 towards expenses.  On Machines reaching Hyderabad, Hemanth paid 

Rs.800 towards unloading charges.  His other expenses were: Godown rent Rs. 1250 and 

Sales man’s Salary Rs.700.  Hemanth sold 150 sewing machines at Rs.600 each and sent 

account sales along with bank draft.  Prepare ledger accounts in the books of consignor. 

 

అమరావతి  లో రాజు  200  కుటుట  మిష్నును ఒకొకకట ిరూ. 500 చొపుపన హ ైదరాబాద్ లో ఉని హేమింత్ 

కు అమమకాలప ై 5% కమిష్న్ కు  పింపడమ ైింది, రాజు  రూ.1500 ఖరుి చెలిుించినాడు.సరుకు హ ైదరాబాద్ 

చేరినపుపడు హేమింత్ రూ.1500 దిగుమతి కొరకు, రూ.700 అమమకపుదారుని జీతము, రూ.1250 

గిడడింగులు కు   ఖరుి చేసినాడు. హేమింత్ 150 కుటుట  మిష్నును ఒకొకకట ిరూ. 600 చొపుపన అమిమనాడు 
మరియు మిగిలిన మొతానిి రాజు కు పింపినాడు. రాజు పుసతకాలలో అవసరమ ైన ఖాతాలను 
చూపిించిండ.ి  

(OR) 

 

 

 

(B) Kalya of Kakinada consigned 100 radios valued at rupees 500 each to the Prasanth of 

Rajahmundry and paid rupees 350 fright. To take delivery of goods Prasanth paid rupees 150 

for expenses. Prashant sold the radios for 80,000 . His Commission being 5% is on gross 

sales and the due balance was sent to Kalyan prepare the necessary accounts in the books of 

Kalyan.   

కాక్నాడ లో కళ్యయణ్ 100 రేడియోలను ఒకొకకట ి రూ. 500 చొపుపన రాజమoడి ా లో ఉని పశాాింత్ కు 
పింపడమ ైింద,ి కళ్యయణ్ రూ.350 ఫ ైటై్ చెలిుించినాడు.సరుకు రాజమoడి ా చేరినపుపడు పశాాింత్  రూ.150 

ఖరుి చేసినాడు. పశాాింత్ సరుకును  5% కమిష్న్ ప ై అనిిింటిని రూ.80,000 లకు అమిమనాడు మరియు 
మిగిలిన మొతానిి కళ్యయణ్ కు పింపినాడు. కళ్యయణ్ పుసతకాలలో అవసరమ ైన ఖాతాలను చూపిించిండ.ి  

12.  (A) Ashok and Basha were partners in a joint venture sharing profits and losses in the 

proportion of 1:1 respectively.  Ashok supplies goods to the value of Rs. 5,000 and incurs 

expenses amounting to Rs.400.  Basha supplies goods to the value of Rs.4,000 and his 

expenses amounted to Rs.300.  Basha sells goods on behalf of the venture and realises Rs.12, 

000.  Basha is entitled to a commission of 5 % on sales.  Basha settles his account by draft. 

Prepare accounts in the books of  Basha. 



 

అశోక్  మరియు  బాషా లు వరసగా 1:1 నిష్పతిలో లాభాలు పించుకోవడిం కొరకు ఉమమడి వాయపారిం లో 
చేరినారు . అశోక్ రూ.  50,00 విలువ గల సరుకును వాయపారానిక్ అిందిచినాడు మరియు  రూ.400 ఖరుి 

చేసినాడు. B రూ.4,000 విలువ గల సరుకును వాయపారానిక్ అిందిచినాడు  మరియు  రూ.300 ఖరుి 

చేసినాడు. బాషా సరుకును 5% కమిష్న్ ప ై  12,000.  అమిమనాడు . బాషా బాయింకు డాాఫ్టట  పింపడిం దాుర  

పరిష్కరిించడిం జరిగిింది . అవసరమ ైన ఖాతాలను బాషా పుసతకాలలో చూపిండి 
(OR) 

(B) Distinguish between Consignment and Joint Venture. 

        కన్సస న్మ ంట్ కు మరియు ఉమమ డి యాి పారాన్నకి మధ్ా  గల తేడాలను తెలుు ము. 

13 a). Distinguish between receipts and payments account and Income and Expenditure 

Account. 

   వసూలు & చెలిుింపులు మరియు  ఖరుిలు & ఆదాయాల ఖాతాల మధయ బేధాలను వివరిించిండ.ి 

 

(OR) 

 

b) From the following trial balance of “The city Club” Amaravathi, Prepare Income and 

Expenditure account for the year ended 30th June, 2013 and a balance sheet as on that date. 

 

 

 

 

 

Particulars 
Debit 

Rs. 

Credit 

Rs. 



 

Annual subscription 

Entrance Fee (to be capitalized) 

Sale tickets of entertainment 

Interests on Investments 

Printing and Stationary 

Repairs 

Cost of entertainments 

Sale of tickets for annual dinner 

News papers 

Hire of hall 

Profit on sale on liquors 

Rent and rates 

Salaries 

Interest on bank deposits 

Cost of annual dinner 

Receipts from Billiards 

Auditors fees 

Cash in hand 

Cash at bank 

Fixed deposit 

Sundry creditors 

Investments 

Library books 

Furniture 

Radio 

 

Capital fund 

 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

7,200 

2,300 

1400 

-- 

1500 

-- 

-- 

2,250 

4,750 

-- 

1,300 

-- 

400 

600 

4500 

10,000 

-- 

9,000 

6,200 

9,500 

4,200 

 

 

65,100 

 

15,000 

5,000 

3,000 

400 

 

 

 

1750 

 

3,500 

2,350 

 

 

500 

 

4,500 

 

 

 

 

2,800 

 

 

   

 

 

26,300 

65,100 

 

Of the subscriptions Rs. 400 is paid in advance and there is also Rs. 350 in arrears. 

Depreciate library books and furniture at 10%.    Stock of stationary on 30th June Rs. 1800 

Salaries to staff has accrued due Rs. 450 

చిందాలలో రూ.400 ముిందుగా చెలిుించినవి, మరియు రూ.350 ఇింకా చెలిుించవలసినవి. ఇింకా 
చెలిుించవలసిన జీతాలు రూ. 450,ముగిింపు సరుకు రూ. 1800,పుసతకాల ప ై మరియు ఫరిిచర్ ప ై 10% 

తరుగుదల ఏరాపటు చేయిండి. 
ప ై సరుద బాటుు  మరియు ఈ క్రింది ఇవుబడిన అమరావతి సిటీ కుబ్ వివరాల నుిండ ిడిస ింబర్ 31 , 2013 తేది 
నాట ి  ఖరుిలు & ఆదాయాల ఖాతా ను మరియు ఆసిత  అపుపల పటిటని తయారు చేయిండి . 

వివరాలు డెబిట్ రూ. కరరడిట్ రూ. 

వారిిక చిందాలు  
పవాేశ రుసుము  (ములధనికరిించినారు) 
వినోదపు టికరకటు  అమమకిం  

-- 

-- 

-- 

-- 

15,000 

5,000 

 

3,000 



 

ప టుట బడులు ప ై వడడడ   
ముదణా మరియు సటటష్నరి 
మరoమతతత లు 
వినోదపు వయయిం  

వారిిక బో జనము టికరకటు  అమమకిం 

వారత పతిాకలు  
హాల్ అదెద   
లికకరు అమమకిం ప ై లాభిం  

పనుి మరియు రేటుు   

జీతాలు  
బాయింకు జమ ప ై వడడడ   
వారిిక బో జనపు ఖరుి    

బిలియర్డ ఆట నుిండ ివసూళ్ళు  
ఆడిటర్ ఫీజు  

చేతిలో నగదు  
బాయింకు లో నగదు  
సిథర డిపాజిట్ 

ఋణ దాతలు  
ప టుట బడులు  
పుసతకాలూ  

ఫరిిచర్ 

రేడియో 

మూలధన నిధి  

 

 

 

7,200 

 

2,300 

1400 

 

-- 

 

1500 

-- 

 

-- 

2,250 

 

4,750 

 

-- 

1,300 

-- 

 

 

400 

 

600 

4500 

 

10,000 

-- 

 

9,000 

 

6,200 

9,500 

 

4,200 

 

 

65,100 

400 

 

 

 

 

 

 

1750 

 

 

  
3,500 

 

2,350 

 

 

 

500 

 

 

4,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,800 

 

 

 

 

 

 

 

26,300 

65,100 
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Model Paper 

Management Accounting 

Time: 3 Hours                                                                    Max. Marks: 60 

SECTION-A 

Answer any FIVE of the following:                                                            5 X 4 =20M 

14. Define Management Accounting. Explain its Objectives? 

న్నవావ హణ గణక శాప్రసాూన్ని  న్నవావ చంచ, లక్ష్యా లను వివరింపుము. 

15. Break Even Chart 

త్రబేక్ ఈవెన్  చార్ ౌ 

16. Calculate the trend percentage from the following figures taking 2013 as the base and 

interpret them:  

ఈ త్రకింద్ధ వివరాలకు 2013 వ సంవత్స రాన్ని  ఆధావా సంవత్స వాంగా తీస్తకున్న 

త్రపవృతిూ శాాలను లెకిి ంచ, వివరించండి. 

Year Sales Stocks Profit before tax 

సింవతస రిం  అమ్ు కాలు               సరుకులు  రనున కు మ్మిందు 

లాభిం  

2013 

           2014 

2015 

2016 

2017 

1,881 

2,340 

2,655 

3,021 

3,768 

709 

781 

816 

944 

          1,154 

321 

435 

458 

527 

672 

17. Write about the Cash from Operations. 

కావాా కలాపాల నుండి నగదును గూరిి  త్రయియుము. 

18. What are the limitations of Ratio analysis. 

న్నషు తుూల విశ్ల లషణ యొకి  పరిమితులేవి. 

19. From the following Balance Sheets, prepare a Schedule of Changes in Working 

Capital. 

Liabilities 2016 2017 Assets 2016 2017 



 

Capital 

Profit & Loss A/c 

Long term loan 

Short term loan 

Creditors 

Outstanding wages 

Income tax payable 

10,000 

  5,200 

  6,000 

  2,400 

  3,600 

  1,400 

  3,800 

 

10,000 

15,400 

  8,000 

  2,400 

  3,600 

     800 

  3,400 

Cash 

Debtors 

Stock 

Long term 

Investments 

Plant 

Prepaid insurance 

   5,500 

   3,400 

   5,400 

 

   7,000 

 10,600 

      400 

 

  5,400 

  6,400 

  9,200 

 

12,000 

  9,600 

     800 

32,400 43,600  32,400 43,600 

 

ఈ త్రకింద్ధ ఆసిూ అపుు ల పటీలౌ నుండి న్నవావ హణ మూలదనంలో మారుు లు చూపే 

న్నవేద్ధకను త్యారు చేయండి. 

అపుు లు  2016 2017 ఆస్తులు  2016 2017 

మూలధ్నం  

లాభ నషౌ్టల ఖాా  

దీవా ఘకాలిక ఋణం 

సవ లు కాలిక 

ఋణం  

రుణదాత్లు  

చెలిలంచాలిస న 

వేత్న్యలు  

చెలిలంచాలిస న 

ఆదాయపు పనిు   

10,000 

  5,200 

  6,000 

  2,400 

  3,600 

  1,400 

  3,800 

 

10,000 

15,400 

  8,000 

  2,400 

  3,600 

     800 

  3,400 

నగదు  

రుణత్రగస్తూలు  

సరుకు  

దీవా ఘకాలిక 

పెటౌ్లబడులు   

స్థపాల ంట్ల  

ముందుగా 

చెలిలంచన భీమా  

   5,500 

   3,400 

   5,400 

 

   7,000 

 10,600 

      400 

 

  5,400 

  6,400 

  9,200 

 

12,000 

  9,600 

     800 

32,400 43,600  32,400 43,600 

20. What is Funds flow statement? Explain its uses? 

న్నధ్యల త్రపయిహ న్నవేద్ధక అనగా నేమి? ఉపయోగాలను వివరింపుము. 

21. Current Ratio 4:1, Quick Ratio 3.2:1, Current Liabilities 25,000. Find out Current 

assets, working capital & Stock. 

త్రపస్తూత్ న్నషు తిూ 4:1, శీత్రర న్నషు తిూ  3.2:1, త్రపస్తూత్ అపుు లు రూ.  25,000. త్రపస్తూత్ 

ఆస్తూలను, న్నవావ హణ మూలధ్న్యన్ని  మరియు సరుకు విలువను లెకిి ంచండి. 

 

SECTION-B 

Answer any ALL questions:                                                                                5 X 8 = 40 M 



 

22. (a). What are the differences between Cost Accounting and Management Accounting? 

       కాస్ట ్అకింటిింగ్ కు మ్ర్చయు మేనేజ్ మింట్ అకింటిింగ్ కు మ్ధయ  గల 

తేడాలేవి. 

(OR) 

(b). The following Balance Sheets are given: 

Liabilities 2016 2017 Assets 2016 2017 

Equity Share 

Capital 

Redeemable Pref. 

Capital 

General Reserve 

P & L A/c 

Proposed Dividend 

Creditors 

Bills Payable 

Provision for 

Taxation 

 

3,00,000 

 

1,50,000 

   40,000 

   30,000 

   42,000 

   55,000 

   20,000 

   40,000 

4,00,000 

 

1,00,000 

   70,000 

   48,000 

   50,000 

   83,000 

   16,000 

   50,000 

 

Goodwill 

Land and 

Buildings 

Plant  

Debtors 

Stock 

Bills Receivables 

Cash in Hand 

Cash at Bank 

1,15,000 

2,00,000 

   80,000 

1,60,000 

   77,000 

   20,000 

   15,000 

   10,000 

   90,000 

1,70,000 

2,00,000 

2,00,000 

1,09,000 

   30,000 

   10,000 

     8,000 

1,03,100 1,03,200 1,03,100 1,03,200 

  You are required to prepare Comparative Balance Sheet. 

 ఆసిూ అపుు ల పటీలౌు ద్ధగువనీయబడినవి. 

అపుు లు  2016 2017 ఆస్తులు  2016 2017 

ఈకివ టీ 

మూలధ్నం  

విమోచనీయ 

ఆద్ధకా పు 

మూలధ్నం  

సాధావాణ రిజరువ   

లా & న A/c 

త్రపతిపాద్ధత్ 

డివిడ్జండ్ 

రుణదాత్లు  

చెలిలంపు బిలులలు  

పనిు  ఏరాు ట్ల  

 

3,00,000 

 

1,50,000 

   40,000 

   30,000 

   42,000 

   55,000 

   20,000 

   40,000 

4,00,000 

 

1,00,000 

   70,000 

   48,000 

   50,000 

   83,000 

   16,000 

   50,000 

గుడ్ విల్  

భూమి-

భవన్యలు  

స్థపాల ంట్ల  

రుణత్రగస్తూలు  

సరుకు  

వస్తలు 

బిలులలు  

చేతిలో నగదు  

బ్ా ంకులో 

నగదు  

1,15,000 

2,00,000 

   80,000 

1,60,000 

   77,000 

   20,000 

   15,000 

   10,000 

   90,000 

1,70,000 

2,00,000 

2,00,000 

1,09,000 

   30,000 

   10,000 

     8,000 



 

1,03,100 1,03,200 1,03,100 1,03,200 

  తులన్యత్మ క ఆసిూ అపుు ల పటీనౌ్న త్యారు చేయండి. 

23. Prepare a Balance Sheet from the particulars furnished hereunder : 

Stock Velocity                                  : 6 

Gross Profit Margin                        : 20% 

Capital Turnover Ratio      : 2 

Fixed Assets Turnover Ratio     : 4 

Debt Collection Period              : 2 months 

Creditors Payment Period      : 73 days 

Gross Profit was Rs.60,000 

Excess of closing stock over opening stock was Rs.5,000 

Difference in Balance Sheet represents Bank Balance. 

The entire sales and purchases are made on credit basis. 

 

ద్ధగువ నీయబడిన వివరాల నుండి ఆసిూ అపుు ల పటీ ౌత్యారు చేయండి. 

సరుకు వెలాసిటీ  -  6 

స్థస్తర ల లాభం   - 20%,   

స్థస్తర ల లాభం రూ. 60,000 

మూలధ్న ట్రిో వర్ న్నషు తి  -  2 

స్థసిరరాస్తూల ట్రిో వర్ న్నషు తిూ    -  4 

రుణత్రగస్తూల  వస్తలు కాలం        -  2 న్లలు  

రుణదాత్ల చెలిలంపు కాలం        -  73 రోజులు   

త్రపావాంభపు సరుకు కని్య  ముగింపు సరుకు రూ. 5,000 లు ఎకుి వ  

ఆసిూ అపుు ల పటీ ౌలోన్న తేడాను బ్ా ంకు న్నలవ గా తీస్తకోవలెను. 

మొత్ూం అమమ కాలు మరియు కొనుగోళలను అరువ వా వహారాలుగా భావించండి. 

 

(OR) 

 

(b). The following are the profit and loss account and the Balance Sheet of XY Ltd.  

Company. 

Dr                   Trading and profit &loss a/c                              Cr 

Particulars Rs. Particulars Rs. 

To Opening Stock 

To Purchases 

To Gross Profit 

 

 

10,000 

55,000 

50,000 

 

By Sales 

By Closing Stock 

 

 

 

1,00,000 

15,000 

 

1,15,000 

 

1,15,000 



 

 

To Operating expenses 

To Interest 

To Selling Expenses 

To Net Profit 

15,000 

3,000 

12,000 

20,000 

 

 

By Gross Profit 

50,000 

50,000 50,000 

Balance Sheet 

Liabilities Rs. Assets Rs. 

Capital 

Profit & Loss Account 

Creditors 

Bills Payable 

 

1,00,000 

  20,000 

  25,000 

  15,000 

Land & Buildings 

Plant & Machinery 

Stock 

Sundry Debtors 

Bills Receivables 

Cash at Bank 

Furniture 

 

 

50,000 

30,000 

15,000 

15,000 

12,500 

17,500 

20,000 

1,60,000 1,60,000 

 

You are required to calculate the following Ratio’s. 

g. Stock Turnover /Ratio 

h. Current Ratio 

i. Gross Profit Ratio 

j. Net Profit Ratio 

k. Liquidity Ratio 

l. Proprietary Ratio. 

ఈ త్రకింద్ధ లాభ నషౌ్టల ఖాా, ఆసిూ అపుు ల పటీలౌు XY లిమిటెడ్ కంపెనీకు 

సంబంధించనవి. 

Dr      లాభ నష్్టల ఖాతా      Cr 

వివరాలు  మొత్ూం 

(రూ) 

వివరాలు  మొత్ూం  

(రూ)  

To త్రపావాంభపు సరుకు 

To కొనుగోళ్ళు   

To స్థస్తర ల లాభం 

10,000 

55,000 

50,000 

By అమమ కాలు  

BY ముగింపు సరుకు  

 

1,00,000 

   15,000 

 



 

 

 

To న్నవావ హణ ఖ్రుి లు   

To వడ్డ ి 

To అమమ కపు ఖ్రుి లు  

To న్నకవా లాభం  

1,15,000 

 15,000 

3,000 

12,000 

20,000  

_______  

50,000 

 

 

 

BY స్థస్తర ల లాభం  

 

1,15,000 

50,000  

 

 

 

 

 

________ 

50,000                                                         

ఆసిూ అపుు ల పటి ౌ 

అపుు లు  మొత్ూం 

(రూ) 

ఆస్తూలు  మొత్ూం  

(రూ)  

మూలధ్నం  

లాభ నషౌ్టల ఖాా  

రుణదాత్లు  

చెలిలంపు బిలులలు  

  

1,00,000   

20,000   

25,000  

15,000 

 

 

 

 

 

 

 

1,60,000 

 

భూమి – భవన్యలు 

స్థపాల ంట్ల – యంత్రాలు  

సరుకు  

వివిధ్ రుణత్రగస్తూలు  

వస్తలు బిలులలు  

బ్ా ంకు లో నగదు  

ఫరి్గ చర్  

50,000  

30,000  

15,000 

15,000 

12,500  

17,500 

20,000 

_________  

1,60,000 

ఈ త్రకింద్ధ న్నషు తుూలను లెకిి ంచండి. 

g. సరుకు ట్రిో వర్ న్నషు తిూ  

h. త్రపస్తూత్ న్నషు తిూ  

i. స్థస్తర ల లాభ న్నషు తిూ  

j. న్నకవా లాభ న్నషు తిూ  

k. త్రదవా త్వ  న్నషు తిూ 

l. యాజమానా పు న్నషు తిూ 

 

24.  (a). Distinguish between Cash flow statement and funds flow statement. 

        నగదు క్రవాహ నివేదికకు మ్ర్చయు నిధుల క్రవాహ నివేదికకు మ్ధయ  

తేడాలను తెలుు మ్మ. 

(OR) 

(b). From the following Balance sheet of XY Ltd as at 31-12-2016 and 31-12-2017,    

       you are required to prepare: 

(iii)Schedule of Changes in Working Capital; 

(iv) Funds Flow Statement. 

Liabilities 2016 2017 Assets 2016 2017 



 

Share Capital 

General Reserve 

P & L A/c 

Sundry Creditors 

Bills payable 

Provision for 

taxation 

Provision for 

doubtful debts 

 

1,00,000 

14,000 

16,000 

8,000 

1,200 

16,000 

 

400 

 

1,00,000 

18,000 

13,000 

5,400 

800 

18,000 

 

600 

 

Goodwill 

Buildings 

Plant  

Investment 

Stock 

Bills Receivables 

Sundry debtors 

Bank 

12,000 

40,000 

37,000 

10,000 

30,000 

2,000 

18,000 

6,600 

12,000 

36,000 

36,000 

11,000 

23,400 

3,200 

19,000 

15,200 

1,03,100 1,03,200 1,03,100 1,03,200 

Additional information: 

4. Depreciation charged on plant was Rs.4,000 and on building Rs.4,000 

5. Provision for taxation of Rs.19,000 was made during the year 2017 

6. Interim dividend of Rs.8,000 was paid during 2017. 

31-12-2016 మరియు 31-12-2017 సంవత్స రాలకు XY లిమిటెడ్ కు 

సంబంద్ధంచన ఆసిూ అపుు ల పటీలౌు ద్ధగువనీయబడినవి. 

త్యారు చేయండి. 1) న్నవావ హణ మూలధ్నంలో మారుు లు చూపే న్నవేద్ధక, 

      2) న్నధ్యల త్రపయిహ న్నవేద్ధక. 

 

అపుు లు  2016 2017 ఆస్తూలు  2016 2017 

యిటా మూలధ్నం  

సాధావాణ రిజరువ   

లాభ నషౌ్టల ఖాా  

వివిధ్ రుణదాత్లు  

చెలిలంపు బిలులలు  

పనిు  కోసం ఏరాు ట్ల  

రాన్న బ్కీల ఏరాు ట్ల  

 

1,00,000 

14,000 

16,000 

8,000 

1,200 

16,000 

400 

 

1,00,000 

18,000 

13,000 

5,400 

800 

18,000 

600 

 

గుడ్ విల్  

భవన్యలు  

స్థపాల ంట్ల  

పెటౌ్లబడులు  

సరుకు  

వస్తలు బిలులలు  

వివిధ్ 

రుణత్రగస్తూలు  

బ్ా ంకు  

12,000 

40,000 

37,000 

10,000 

30,000 

2,000 

18,000 

6,600 

12,000 

36,000 

36,000 

11,000 

23,400 

3,200 

19,000 

15,200 

 1,03,100 1,03,200  1,03,100 1,03,200 

 

25. (a). What is Cash Flow Statement? State its uses and limitations? 

      నగదు క్రవాహ నివేదిక అనగా నేమి? ఉపయోగాలను మరియు 

పరిమితులను తెలుు ము. 

(OR) 



 

 

(b). Following are the comparative Balance Sheets of ABC Company: 

Liabilities 2016 2017 Assets 2016 2017 

Share Capital 

Debentures  

Sundry Creditors 

Provision for 

doubtful debts 

P & L A/C. 

70,000 

12,000 

10,360 

 

     700 

10,340 

74,000 

  6,000 

11,840 

 

    800 

10,560 

 

Cash 

Sundry debtors 

Stock 

Land 

Goodwill 

    9,000 

  14,900 

  49,200 

  20,000 

  10,000 

   7,800 

 17,700 

 42,700 

 30,000 

   5,000 

1,03,100 1,03,200 1,03,100 1,03,200 

Additional Information: 

(iv) Dividend totalling Rs.3,500 was paid 

(v) Land was purchased for Rs.10,000 and amount provided for the amortisation 

of goodwill totalled Rs.5,000 

(vi) Debentures of Rs.6,000 were redeemed 

Prepare Cash Flow Statement. 

ABC కంపెనీ తులన్యత్మ క ఆసిూ అపుు ల పటీలౌు త్రకింద్ధ విధ్ంగా కలవ. 

అపుు లు  2016 2017 ఆస్తూలు  2016 2017 

యిటా మూలధ్నం  

డిబంచరుల  

వివిధ్ ఋణదాత్లు  

రాన్న బ్కీల ఏరాు ట్ల  

లాభ నషౌ్టల ఖాా  

70,000 

12,000 

10,360 

 

     700 

10,340 

74,000 

  6,000 

11,840 

 

    800 

10,560 

 

నగదు  

వివిధ్ 

ఋణత్రగస్తూలు  

సరుకు 

భూమి  

గుడ్ విల్  

    9,000 

  14,900 

  49,200 

  20,000 

  10,000 

   7,800 

 17,700 

 42,700 

 30,000 

   5,000 

 1,03,100 1,03,200  1,03,100 1,03,200 

 

అదనపు సమాచావాం: 

(iv) చెలిలంచన డివిడ్జండ్ రూ. 3,500  

(v) రూ.10,000/-లతో భూమిన్న కొనుగోలు చేసిరి మరియు గుడ్ విల్ త్గింీపు 

రూ.5,000 

(vi) డిబంచవా ల విమోచనం రూ. 6,000  

నగదు త్రపయిహ న్నవేద్ధకను త్యారు చేయండి. 



 

26.  (a). The sales and profit for two years are given below: 

        రిండు సింవతస రాలకు సింబింధించిన అమ్ు కాలు మ్ర్చయు లాభాలు 

దిగువనీయ బడినవి. 

                                                  Sales (Rs.)             Profit(Rs.) 

    అమ్ు కాలు (రూ.) లాభాలు (రూ.) 

              2016                             1,50,000                20,000 

              2017                             1,70,000                25,000 

Calculate: లెరక ించిండి: 

(e) P/V ratio P/V న్నషు తిూ 

(f) B.E.P 

(g) Sales required to earn a profit of Rs.40,000.  

రూ. 40,000/- లాభం సంపాద్ధంచాలంటే అమమ కాలు  

(h) Profit when sales are Rs.1,80,000.   

రూ. 1,80,000/- ల అమమ కాల వదద లాభం. 

(OR) 

(b). A company is manufacturing 48,000 units at 80% capacity. The selling price per   

       unit is Rs.9. The expenses are as follows. 

    Rs. 

Direct wages             62,000 

Direct material  60,000 

Variable overheads  22,000 

Fixed overhead  80,000 

The company received a Foreign order for 10,000 units at Rs.8.50 per unit. Give 

advice about the order. 

ఒక కంపెనీ 80% సామవాిా ం వదద 48,000 యూన్నట్ లు ఉత్ు తిూ చేస్తూంద్ధ. యూన్నట్ 

అమమ కపు ధ్వా  

రూ. 9/-. ఖ్రుి లు త్రకింద్ధ విధ్ంగా కలవ. 

త్రపత్ా క్ష్ వేత్న్యలు       రూ.  62,000 

త్రపత్ా క్ష్ ఖ్రుి లు  రూ. 60,000 

చవా ఓవర్ హెడ్స   రూ.22,000 

స్థసిరవా ఓవర్ హెడ్స    రూ.80,000 

యూన్నట్ ఒకటికి రూ. 8.50 చొపుు న 10,000 యూన్నట్ లకు విదేశీ ఆవారి్ వచి నద్ధ. 

ఈ ఆవారి్ పై మీ అభిత్రపాయాన్ని  తెలు ండి. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 

RAJAMAHENDRAVARAM 
III B.A (ESC), VI SEMESTER  

(For Admitted Batch 2016 – 2017) 

FINANCIAL SERVICES 

MODEL QUESTION PAPER 

Time: 3 Hours.                        Max. Marks: 60 

SECTION–A  
I. Answer any FIVE of the following questions.             5 x 4 = 20 M 

  1. Non Banking Institutions 

  2. Kinds of Financial Services 

  3. Functions of Merchant Banks 

  4. Features of Venture Capital 

  5. Difference between Leasing and Hire Purchase 

  6. Objectives of Credit Rating 

  7. Limitations of Forfeiting 

  8. NSDL, CSDL 

                                  SECTION-B 

II. Answer the following questions                                                             5 x 8 = 40 M 

     9. (a) Explain the role played by the Financial Services in promoting a country’s economy. 

                                                                      (OR) 

        (b) Describe Fee Based Service. 
 



 

  10. (a) Define Merchant Banking and explain the differences between Commercial Banking 

and Merchant Banking with regard to Services provided by them 

                                                                      (OR) 

       (b) What is Securitization? What are the benefits of it 

  11. (a) Define Leasing and explain Legal aspects of Leasing 

                                                                       (OR) 

       (b) Write an essay on Housing Finance 

  12. (a) Explain the advantages and limitation of Credit Rating 

                   (OR) 

        (b) Discuss the role of Mutual Funds in Indian Economy. 

  13. (a) What are the types of Factoring 

                                                                         (OR) 

      (b) What do you mean by depository system? Explain the advantages of it. 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 

RAJAMAHENDRAVARAM 

III B. A (ESC), VI - Semester  

Model Question Paper 

(For Admitted Batch 2016-17) 

 

COM200:: MARKETING OF FINANCIAL SERVICES 

 

Time : 3 Hours.        Max. Marks : 60  

Section - A 

I. Answer any FIVE of the following.                                          5 x 4 = 20 Marks 

1. What are the elements of Services? 

2. What do you mean by ‘Service Counters’? 

3. Service Quality  

4. Service Productivity 

5. Promotion Strategies 

6. Channels of Service Promotion  

7. Credit Services  

8. Financial Service Firms 

Section – B 

II Answer the following questions    5x8 = 40 Marks 

 9 a).Write the differences between Goods and Services 
     (OR) 

             b). Explain ‘Integrated services Management’.  



 

 

         10 a). How do you manage people for Service Advantage? 

      (OR) 

 b). Define the term ‘Customer Loyalty’ and Explain  

 

       11 a). Explain the pricing strategies. 

      (OR) 

            b). Discuss about B2B Marketing? 

 

       12 a). Discuss about Cost and Revenue Management. 

      (OR) 

            b). What are the Channels for service provisions? 

 

       13 a). Explain about Investment services. 

      (OR) 

           b). Discuss about the Insurance Services. 
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GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 

 RAJAMAHENDRAVARAM 

MODEL QUESTION PAPER 2018-2019 

I B.Com (BIFS), SECOND SEMESTER 

 

ACCOUNTING – II 

Time: 3 Hrs.        Max Marks: 60 M 

PART - A 

 

Answer any FIVE Questions. All questions carry equal Marks. 5 X 4= 20 M 

 

 

1. Explain the significance of diminishing balance method. 

2. A machine costing Rs. 50,000 was purchased on 1-1-2015. Rs. 5,000 was spent for 

Installation. Show the machinery account if depreciation @ 10% p.a is charged on 

Straight line method.  

3. What are the various types of reserves? Explain.  

4. What are the differences between Consignment and Joint Venture? 

5. What is abnormal loss?  How it is calculated? 

6. A and B enter into joint venture to share profits equally. A is to purchase timber and 

forward it to B. A purchase timber worth Rs.10,000 and Rs. 1,000 as expenses. B 

received the consignment and accepted A’s draft for Rs. 8,000. A got it discounted for 

Rs. 7,850. B sold the timber for Rs. 16,000. He had to spend Rs. 350 for fire insurance 

and Rs. 300 for rent. Under the agreement he is entitled to a commission of 5% on 

sales. 

Give ledger accounts in the books of A and B. 

 

7. Explain the features of joint venture?  



 

8. Distinguish between Receipt and Payment Account and Income and Expenditure 

Account? 

 

 

PART - B 

Answer ALL the Questions. All questions carry equal Marks 5 X 8 = 40 M  

9. (A) The Book value of plant and Machinery on 1-1-2011 was Rs.2,00,000. New 

machinery for Rs.10,000 was purchased on 1.10.2011 and for Rs.20,000 on 1.7.2012.  

On 1-4-2013 a machinery whose book value had been  Rs.30,000 on 1.1.2011 was 

sold for Rs.16,000 and the entire amount was credited to plant and machinery 

account.  Depreciation had been charged at 10 % per annum on diminishing balancing 

method.  Show the plant and machinery Account from 1.1.2011 to 31.12.2013 

 

(OR) 

(B) What are the different methods of accounting for depreciation? Explain its 

advantages and disadvantages. 

  

 

 

 

10. (A) Mr. Raj & Co. ltd maintain a provision for doubtful debts and a provision for 

discount at 2% on debtors. The ledger balances for the year ending 2015 was as 

follows:  

Particulars 1-1-2015 31-12-2015 

Provision for doubtful debts Rs. 1000  

Provision for discount Rs. 400  

Bad debts written off  Rs. 300 

Discount allowed    Rs. 200 

Sundry debtors  Rs. 10,000 

   Prepare bad debts account, provision for doubtful debts account and discount allowed 

account in the books of Mr. Raj &co. ltd for the year ending 31-12-2015. 

(OR) 

  b) What are the differences between provisions and reserves? Explain Advantages 

       and disadvantages of secret reserves 

 

11.  (A) Shalimar Co. of Sulthanpur Sent  200  sewing machines  costing Rs.500 each on 

consignment basis to Hemanth of  Hyderabad to be sold by Hemanth at a Commission of 

5 % on sales.  Shalimar company paid Rs. 1500 towards expenses.  On Machines 

reaching Hyderabad, Hemanth paid Rs. 800 towards unloading charges.  His other 

expenses were : Godown rent Rs. 1250 and Sales man’s Salary Rs.700.  Hemanth sold 

150 sewing machines at Rs.600 each and sent account sales along with bank draft.  

Prepare ledger accounts in the books of consignor and consignee. 

(OR) 

(B) On 1-9-2010 Mr. A consigned goods worth Rs. 1,00,000 to Mr. B at Mumbai. Mr. A 

invoiced the goods at 20% profit on cost. Mr. A paid Rs. 6,000 for insurance and 

forwarding the consignment.  Mr. B was allowed 4% commission on Gross Sales and 4% 

delcreder commission. B paid Rs. 1,100 for cartage, Rs. 2,000 for godown rent and 

incurred Rs. 900 sundry expenses. 90% of goods were sold at a profit of 33 1/3 % on 

cost. 5% of the goods were destroyed by fire. An insurance claim of Rs. 5,000 was 

received from insurance company by Mr. B. Balance 5% of the goods were taken over 



 

by B at an agreed value of Rs. 6,000. Accounts were settled. Show consignment account 

and consignee account in the books of Mr. A. 

 

12. (A) Ashok and Basha were partners in a joint venture sharing profits and losses in the 

proportion of 4:1 respectively.  Ashok supplies goods to the value of Rs. 5,000 and incurs 

expenses amounting to Rs.400.  Basha supplies goods to the value of Rs.4,000 and his 

expenses amounted to Rs.300.  Basha sells goods on behalf of the venture and realises 

Rs.12,000.  Basha is entitled to a commission of 5 % on sales.  Basha settles his account 

by draft.  Give journal entries and accounts in the books of Ashok. 

 

(OR) 

(B) Differentiate between Joint venture and Partnership? 

 

     13 a) From the following trial balance of “The city Club”  Hyderabad, Prepare income 

         and expenditure account for the year ended 30th June, 2013 and a balance sheet  

        as on that date. 

 

Particulars 
Debit 

Rs. 

Credit 

Rs. 

Annual subscription 

Entrance Fee (to be capitalized) 

Sale tickets of entertainment  

Interests on Investments 

Printing and Stationary 

Repairs 

Cost of entertainments  

Sale of tickets for annual dinner 

News papers 

Hire of hall 

Profit on sale on liquors 

Rent and rates 

Salaries  

Interest on bank deposits 

Cost of annual dinner 

Receipts from Billiards  

Auditors fees 

Cash in hand 

Cash at bank 

Fixed deposit 

Sundry creditors 

Investments  

Library books 

Furniture 

Stock of liquors on 30th June, 2013  

Capital fund 

 

 

 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

7,200 

2,300 

1400 

-- 

1500 

-- 

-- 

2,250 

4,750 

-- 

1,300 

-- 

400 

600 

4500 

10,500 

-- 

9,000 

6,200 

9,500 

4,200 

 

65,100 

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

15,000 

5,000 

3,000 

400 

 

 

 

1750 

 

3,500 

2,350 

 

 

500 

 

4,500 

 

 

 

 

2,800 

 

 

 

 

26,300 

65,100 

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

 

Of the subscriptions Rs. 400 is paid in advance and there is also Rs. 350 in arrears.   



 

Depreciate library books and furniture at 10%.   

Stock of stationary on 30th June Rs. 1800  

Salaries to staff has accrued due Rs. 450 

 

(OR) 

 

        b).  Distinguish between Profit and Loss account and Income and Expenditure 

  Account. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 

RAJAMAHENDRAVARAM 

I B.Com (Financial Services) 

Model Question Paper  

(For Admitted Batch 2018-19) 

Business Environment 

Time: 3 Hours                                                                                     Max. Marks: 60 

Section – A 

 

Answer any FIVE of the following                               5 x 4 = 20M 

 

1. Legal Environment 

2. Demographic Environment  

3. Economic Growth 

4. Economic Planning  

5. National Development Council 

6. Union Budget 

7. Monetary Policy 

8. Social Justice 

Section – B 

 

Answer any FIVE of the following                                                5 x 8 = 40M 

 

9. a. Define Business Environment? Explain the macro economic factors  

    affecting business environment. 

                               OR 

b. Define Business Environment. Explain the micro economic factors 



 

    affecting business environment. 

 

10. a. Define Balanced Regional Development and explain the causes of  

     imbalances in India. 

                   OR 

b. Critically examine the factors affecting economic growth and 

    development. 

 

11. a. Explain the Rostow’s stages of economic development. 

                                           OR 

b. Explain the structure and functioning of NITI Aayog. 

 

12. a. Define Union Budget.  Explain the structure and importance of Union  

    Budget. 

                                           OR 

b. Explain the objectives and limitations of fiscal policy. 

 

13.  a. Define Social Justice? Explain the various schemes of social justice 

    in India. 

                                           OR 

b. Explain the structure and functioning of Competition Law in India. 
 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 

RAJAMAHENDRAVARAM 

B.Com (Banking, Insurance & Financial Service) 

Under CBCS 

I B.Com (Restructured Course), SEMESTER – II 

Model Question Paper 

(w.e.f 2018-19 Admitted Batch) 

 

CAP157::FUNDAMENTALS OF COMPUTERS & DATA ANALYSIS 

 

Time: 3Hours                Max. Marks: 60 

SECTION – A 

Answer any FIVE questions from the Following:   5 X 4 = 20M 

 

1. Explain any 5 Tools in Photoshop. 

2. Explain the features of Ms-Excel. 

3. Explain different types of Data Models. 

4. Explain MS-Access Features. 

5. Various Data Types in SQL. 

6. Database Users 

7. Import & Export of Data 

8. Different types of Integrity constraints 

SECTION – B  

Answer ALL questions from the Following:    5 X 8 = 40M 

 

9. a) Draw Block Diagram of Computer? Explain various components of it. 



 

(OR) 

b) Define Computer.  What are the Characteristics and Limitations of Computer? 

 

10. a) Write the parts of Ms-Excel window. Also list the advantages of Ms-Excel. 

(OR) 

b) Explain various types of charts available in Ms-Excel. 

 

11. a) Explain the advantages and disadvantages of DBMS. 

(OR) 

b) Discuss about Normalization and its types with example. 

 

12. a) Write a brief notes on Ms-Access. Also list the advantages of Ms-Access. 

(OR) 

b) How to create database table and insert records by using Ms-Access? 

 

13. a) Explain DDL and DML commands with example.  

(OR) 

b) Explain various categories of functions in SQL with example. 

 
 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 

 RAJAMAHENDRAVARAM 

IV – Semester, B.Com (BIFS) 

(For Admitted Batch 2017-18) 

(Model Question Paper) 

 

ACCOUNTING FOR SERVICE ORGANISATIONS 

Time: 3 Hours       Max Marks: 60 

 

SECTION – I 

Answer any FIVE from the fallowing.                     5X4=20 Marks 

1. What are the types of organizations?                                                                                                     

2. Give a Proforma of Profit and Loss Account of Banking Company.                                              

3. Give an Example using Earning Ratio and indemnity Ratio in Fire insurance claim.                                                                         

4. How do you show the capital as per the form A in banking companies?                                        

5. Explain about Different types of Policies.                                                                                   

6. What are the features of Double Accounting system?                                                                                  



 

7. Draw a Proforma of Profit and Loss Account in Life Insurance Company.                                    

8. Show the specimen form of Net Revenue Account. 

SECTION – II 

Answer the following questions.                                                                5x8=40 Marks 

9. a).Fallowing balances are extracted from the books of CLS Corporation as on 31-03-2017. 

Credit Balances: Equity Shares 1,64,700;  Debentures 60,000;  Sundry Creditors on 

open Accounts  300;  Depreciation fund   75,000;  Sale of Current 39,000;  Meter rent 

1500;  Balance of Net Revenue Account as on 1st April,2016.                                                                                                                    

Debit Balances: Capital Expenditure on 31-03-2017 2,85,000;  Capital Expenditure 

during 2016-17  18,300;  Sundry Dr’s for current supplied  12,000;  Other Debtors 150;  

Stores in Hand 1,500; Cash in hand 1,500; Cost of generation of electricity 9,000;  Cost 

of distribution of electricity 1,500;  Rent, Rates Taxes 1,500;  Management expenses 

3,600;  Depreciation 6,000; Interim Dividend 6000;  Interest on Debentures.  Prepare 

Capital Account, Revenue Account, Net Revenue Account, Balance sheet from the 

above trial balance. 

(OR) 

b).   What are the Differences between Receipts and Payments – Income and    Expenditures  

Accounts? 

 

10. a). From the fallowing particulars draw up Capital Account and General Balance Sheet as 

on 31st march, 2017 on double accounting system. Authorized capital Rs.30,00,000;  

Subscribed capital Rs.26,00,000; 11% Debentures Rs. 4,00,000: Trade Creditiors 

Rs.1,60,000;  Reserve Rs.1,50,000; Trade Debtors Rs. 3,80,000; Cash in hand and at 

Bank Rs.3,50,000;  Investments Rs.1,50,000;  Stock Rs.2,40,000.  Expenditure to 31st 

march 2016:  Land Rs. 1,20,000;  Shafting etc.,Rs.13,50,000; Machinery Rs. 4,00,000;  

Building Rs.1,30,000.The expenditure during the year ended 31-03-2017 was 

Rs.2,50,000 has been created. The balancing item of Rs.1,60,000 may be taken as profit 

to the company. 

(OR) 

  b). The following figures are extracted from the books of NEW Bank Ltd., as on 31-03-

2017. Interest on discount received Rs.40,60,000;  Interest paid on deposits 

Rs.24,04,000;  Issued and  subscribed capital Rs.10,00,000;  Reserve under section 17 

Rs.7,00,000;  commission, exchange and brokerage Rs.1,80,000;  Rent received 

Rs.60,000;  Profit on sale of investment Rs.1,90,000;  Salaries and allowances 

Rs.2,10,000;  Director’s fees and allowances Rs.24,000;  Rent and taxes paid 1,08,000;  

Stationary and printing Rs.48,000;  Postage and Telegrams Rs.40,000;  Other expenses 

Rs.10,000;  Audit fees Rs. 8,000;  Depreciation on bank’s properties Rs. 25,000.  

Additional information:                                                                                                                           

(a) A customer whom a sum of Rs.5,00,000 has been advanced has become 

          insolvent and it is expected only 40%  can be recovered from his estate.  Interest 

         due at 15% on his debt has not been provided in the books. 
 

(b) Provision for bad and doubtful debts on other debts necessary Rs.1,00,000.    
 

(c) Rebate on bills discounted on 31-3-2016, Rs.10,000 and Rebate on bills 

discounted on 31-3-2017.    
 



 

(d) Provide Rs.7,00,000 for income tax.     
 

(e) The directors desire to declare 10% dividend. Prepare the Profit and Loss account 

in accordance with law. 

 

12. a) From the fallowing information prepare profit and loss account of VANI Bank for the 

year ended on 31-03-2017.Interest on Loans Rs.2,59,000;  Interest on fixed deposits 

Rs.3,17,000.Rebate on bills discounted Rs.49,000;  Commission Rs.8200;  Payments to 

employees Rs.54,000; Discount on bills discounted Rs. 1,55,000;  Interest on cash 

credits Rs.2,23,000;  Rent and Taxes Rs. 18000; Interest on over drafts Rs. 1,54,000;  

Director’s fees Rs. 3000;  Auditors   Rs.1,200; Interest on savings bank deposits 

Rs.68,000;  Postage, Telegrams Rs.1,400;  Printing and stationery Rs.2,900.  Sundry 

charges Rs.1,700.  

Additional Information:                                                                             

     (a) Provide for contingencies Rs. 20,000.                                                                                                   

(b) Transfer Rs. 1,55,700 to reserve fund.                                                                                          

(c) Transfer Rs.20,000 to central government. 

(OR) 

(b). Explain about certain peculiar items of Non-Trading Concerns.  

12 a).A Life Insurance Corporation gets its valuation made once in every two years.  The Life 

Insurance fund on 31-03-2017 amounted to Rs.41,92,000 before providing for Rs. 

32,000 for the share holders dividend for the year 2016-17.  Its actual valuation on 31-

03-2017 disclosed net liability of Rs. 40,40,000 under the assurance and annuity 

contract.  An interim bonus of Rs.40,000 was paid to the policy holders during the period 

ending 31st march, 2017.   Prepare a statement showing the amount now available as 

bonus to policy holders. 

(OR) 

 (b). The Revenue Account of a Life Insurance Company shows the Life Fund at the end of 

the year 2017 at Rs. 31,20,800 before Taking in to account the fallowing items.                                                                 

(i). Claims intimated but not admitted Rs. 40,000.                                                                                        

(ii). Bonus utilised in reduction of premium Rs. 6,500.                                                                                        

(iii). Interest accrued on securities Rs.12,500.                                                                                                            

(iv). Outstanding premiums Rs.11,000.                                                                                                                  

(v). Claims covered under re – insurance Rs. 12,000.                                                                                   

Pass the necessary journal entries, giving effect to the above omissions 

13 a).From the fallowing particulars ascertain the claim to be lodged in respect of 

consequential loss policy. The Policy is for Rs.4,90,000 with an indemnity period for 6 

months. Fire Occurred on 01-07-2016 and affected sales for 3 months.  Sales for 12 

months ending 30-6-2016 amounted to Rs.5,00,000 and for the accounting year ended 

31-12-2015 amounted to Rs.2,00,000.  Sales for 3 months ending 30th September, 2015 

and 2016 were Rs. 1,00,000 and Rs. 4,000 respectively. 

(OR) 

  (b). Explain about using terminology in General insurance claims. 
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GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 

RAJAMAHENDRAVARAM 

II B.Com (BIFS), IV Semester  

(For Admitted Batch 2017-18) 

Business Law & Income Tax 

Time: 3 Hrs.                                Max. Marks: 60 

SECTION - A 

I. Answer any FIVE of the following questions.   5 x 4 = 20 M 

1. Valid Offer    

2. Voidable Contracts   
3. Undue Influence   
4. Breach of Contract   
5. Doctrine of Frustration  
6. Assessee    

7. Taxes     
8. Types of Allowances   

SECTION - B 

II. Answer ALL the following questions.   5 x 8 = 40 M 

9. (A). Explain the essential elements of a Valid Contract. 



 

 (OR) 

 (B). Explain various types of Contracts. 

10. (A). Define Acceptance. What are the essential elements of a Valid Acceptance. 

 (OR) 

 (B). "No Consideration, No Contract" - Explain. 

11. (A). Discuss about the Minor's Contracts. 

 (OR) 

 (B). Explain different Modes of Discharge of Contract. 

 

12. (A). How do you determine the Residential Status of an Individual? 

 (OR) 

 (B). Define Salary. Explain the main characteristics of Salary. 

 

 

13. (A). Define Agricultural Income and Non-Agricultural Income and give examples. 

(OR) 

 (B). Mr. Raj submits the following particulars for the previous year. 

  (i). Salary Rs. 16,200/- per month. 

  (ii). D.A. Rs. 11,800/- per month. 

  (iii). He contributes 12.5% of his Basic Pay of PRF the employer also contributes 

the same amount. 

  (iv). Education allowance for 3 children Rs. 6,000/-. 

  (v). Medical allowance Rs. 8,600/- allowance actually spent Rs. 3,000/- 

  (vi). Telephone bill Rs. 5,000/- paid by the employer on behalf of Mr. Raj. 

  (vii). 3 servants of a salary of Rs. 350/- per month per person appointed by Mr. Raj 

and their salary paid by employer. 

  (viii).Surrender of earned leave and received an amount of Rs. 22,000/- 

  (ix). LIC premium paid by employer on Life policy of Mr. Raj is Rs. 6,000/- 

  (x). Mr. Raj paid Professional Tax of Rs. 2,400/-  

  (xi). He has been provided with rent free house by the college whose FRV is Rs. 

5,000/- per month and futniture facility of which cost Rs. 25,000/- by the employer. 

  (xii). Group insurance premium also being paid by the employer Rs. 1,560/-. 

  (xiii).He went on tour for official purpose and received travelling allowance Rs. 

6,000/-. 



 

  Compute his taxable salary for Assessment Year 2016 - 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS):: RAJAMAHENDRAVARAM 

Programme: II B.COM (BI&FS), Semester: IV   

  Model Question Paper 

COM218 : INSURANCE AND RISK MANAGEMENT  

Time: 3hrs                                                                    Max. Marks: 60 

SECTION-A 

Answer any FIVE from the following questions                           5   X 4 = 20 M 

 

1.  Historical Perspective of Insurance  

2. Indian Insurance Sector 

3. Importance of ULIPs  

4. Discuss the other insurances  

          5. Tools of Risk Management 

6. Determination of Premiums and Bonuses 

7. Role of Ombudsmen Scheme 

8. Financial Planning  

SECTION- B 

Answer all the questions                                               5 X 8 = 40 M 

9.   a)  Explain the Meaning, Nature, Advantages of Insurance. 

Or 

          b) Discuss the fundamental principles of insurance. 



 

 

     10. a) Discuss the structure and operations of Indian insurance companies. 

Or 

          b) Explain various types of General Insurance policies are available in India. 

 

      11. a) Explain the concept of Risk. Discuss the various types of Risks associated 

with  Insurance. 

Or 

          b) Explain the following concepts  

                  i)  Role of Actuaries in Insurance Product framing  

                 ii)  Re-insurance. 

 

       12. a)  Role of Financial Institutions and Insurance Companies in Economic 

growth. 

Or 

            b)  Discuss the Reforms in Indian Insurance Industry 

 

        13. a)  Role of IRDA  regulations to protect the insurance policy holder.  

Or 

            b)  Discuss the tax benefits under Insurance Policies. 
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GOVERNMENT COLLEGE (A) RAJAMAHENDRAVARAM 

II-SEMESTER BBA (ADMITTED BATCH OF 2018) 

Model Question Paper 

ACCOUNTING FOR MANAGERS 

Time: 3 Hours                                                                        Max Marks: 60 

Section – I  

Answer any FIVE of the following                                   5 * 4= 20 Marks 

1. Book-Keeping vs. Accounting  

2. Computer Voucher Entry, Editing and Deleting  

3. Journal Proper  

4. Petty Cash Book  

5. Trial Balance  

6. Closing Entries  

7. Delcredre Commission 

8. Diminishing Balance method 

Section – II  

Answer the following                                                           5 * 8= 40 Marks 



 

9. a. Define Accounting! Explain the various concepts and conventions of accounting  

Or 

     b. Journalise the following transactions of M/s. Jyothi Traders Pvt Limited for   the 

month of June, 2018. 

      June 1st – Started Business with Cash Rs. 45,000 

 June 1st – Deposited/Paid into Bank Rs. 25,000 

  June 2nd –Goods purchased for Cash Rs.15,000 

  June 3rd- Purchased Furniture and payment made by cheque Rs.5,000 

  June 5th – Sold Goods for cash Rs. 8,500 

     June 8th – Sold Goods to ArawindRs. 4,000 

 June 10th –Goods Purchased from AmritRs. 7,000 

 June 12th –Goods returned to AmritRs. 1,000 

June 15th - Cash received from Arawind Rs.3,760 and discount allowed to him Rs.40. 

 June 21st –Withdrawn from bank for personal use Rs. 1,000  

 June 21st –Withdrawn from bank for Business use Rs. 5,000 

 June 25th –Paid telephone rent Rs.1,500: Paid for Stationery Rs.250 

 June 28th –Cash paid to Amrit in full settlement of his account Rs. 5,940 

10. a. Explain the various types of subsidiary books maintained by the accountant  

Or 

b. Prepare Three Column Cash Book in the books of M/s. Sriram& Co., for the 

month of June, 2018. 

June 1st – Received from Head Cashier for petty Cash payments Rs.1500/- 

 June 2nd – Paid for Postage stamps Rs. 80/- 

 June 5th– Paid for Printing and stationery Rs. 50/- 

 June 8th – Paid for Advertisement Rs.100/- 

     June 12th–Paid for Wages Rs. 200/-   June 16th –Paid for Carriage Rs. 80/- 

 June 20th –Paid for Conveyance Rs 75/- 

 June 25th - Paid for travelling expenses Rs. 160/- 

 June 27th – Paid for Postage Rs. 100/- 

 June 28th–Paid wages to office cleaner Rs. 50/- 

 June 30th –Paid for Telegrams Rs.60/- June 30th –Postage Charges Rs. 10/- 
 

11. a. Explain the various causes of difference between Cash book and Pass book 

Or 

      b. Prepare Trading, Profit and Loss account and Balance sheet for the year ending 

31st December, 2018. 

 Account Particulars Debit (Rs.) Credit (Rs.) 

Capital   15,000 

Drawings  3250  

Opening Stock as on 1-1-2018 17445  

Returns Inwards  554  

Furniture 1375  



 

Returns Outwards  840 

Carriage Outwards 725  

Loan to Ashok @ 5% given on 1-1-2018 1000  

Interest on the Loan  25 

Rent  820  

Rent Outstanding   130 

Purchases 21170  

Debtors 4000  

Creditors  3000 

Building  2230  

Advertisement Expenses 954  

Provision for Bad Debts   1200 

Bad Debts  400  

Cash Balance  62  

Sales   36214 

Discount Allowed  330  

Wages 754  

Carriage Inwards    

TOTAL  56409 56409 

     

 

 Other Information: 

1. Increase Bad Debts by Rs.600, provision for doubtful debts to be 10% and 

provision for discount on debtors 5%. 

2. Rs. 200 of the advertisement expenses to be carried forward to the next year  

3. Rs. 400 paid as rent of the office were debited to Land Lord Account and were 

included in the list of Debtors. 

4. Stock destroyed by fire valued at 1500/- on 25-12-2018 but the insurance 

company admitted a claim for Rs. 950/- only and paid in January 2019. 



 

5. Manager is entitled to a commission @10% of the net profits calculated after 

charging such commission. 

6. The value of closing stock is Rs.18792/- 

12. a.Explain the various types of errors in accounting  

Or 

b. On 1-1-2018 Bharat Coal Company Limited consigned to M/s.Kranthi& Co of 

Vijayawada 1000tonns of coal. The pit cost of the coal being Rs.100 per ton. 

The company had paid Rs. 10,000 towards freight and insurance .M/s.Kranthi& 

Co took delivery of the coal consigned on 10th January, 2018 and immediately 

accepted a bill drawn on him for Rs. 50,000/- for 2 months .On 31-3-2018 

when the company accounts are closed the consignee reported that:   

a. there was a shortage of 50 tonns of coal due to loading and unloading on 

the whole consignment  

      b. 800 tonns of coal was sold for Rs. 130/- per ton. 

      c.M/s.Kranthi& Co incurred the following expenses Godown Rent Rs. 500 ; 

Insurance Rs. 500 ; Selling Expenses Rs.1,000 

      d. M/s.Kranthi& Co is entitled to a commission of 4 % on sales of coal  

    Show the necessary accounts in the books of Bharat Coal Company Limited 

assuming that the company had remitted the balance due to by Bank Draft on 

31-3-2018. 

13. a. Define Depreciation! Explain the various methods of depreciation 

Or 

b. On 01-4- 2016 a firm purchased a machinery for Rs.2,00,000. On 01-10-2017 in the 

same accounting year additional machinery costing Rs. 1,00,000 was purchased On 

01-10-2018 the machinery purchased on 01-04-2016 was sold for Rs.90,000.  On 01-

10-2018 new machinery was purchased for Rs. 2,50,000. While the machinery 

purchased on 01-10-2017 was sold for Rs.85,000 on the same day. The firm provides 

depreciation on machinery @ 10 % per annum on original cost on 31st March every 

year. You are required to show machinery account, Provision for depreciation on 

machinery account and Depreciation account for the period of three accounting years 

ending 31st March 2019. 
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SECTION – A 

 

Answer any Five Questions                                                               (5X4=20Marks)  

 

1. Elements of External Environment.  

2. Economic Reforms .  

3. Nature & Scope of environment.  

4. Consumerism  

5. Objectives of Economic planning  

6. NRI 

7. Elements of International environment  

8. MNCs 

SECTION – B 

 

Answer All Questions  (5X8=50Marks)  

 

9. Explain the concept and significance of Business Environment .  



 

(Or) 

Explain micro and macro environment of business.  

 

10. Explain different economic systems . 

(Or) 

Explain the salient features of present Industrial policy of India .  

 

11. What do you mean by Consumerism? Explain the sailent features of Consumers 

protection Act .  

(Or) 

Explain the Elements of Socio – Cultural Environment .  

 

12. Explain the elements of technological environment. 

(Or) 

Explain the Procedure of Fiscal Policy .  

 

13. Explain the salient features of present Economic Planning .  

(Or) 

 Discuss the Functions of Indian Corporate Sector . 
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SECTION – A 

Answer any FIVE of the following.     (5×4  = 20 Marks)  

1. Define Statistics.  Explain the characteristics of Statistics. 

2. Write the characteristics of Good Questionnaire. 

3. What are the requisites of an Ideal Average. 

4. Explain the various measures of Dispersion. 

5. What is meant by Correlation? Explain the different types of Correlation. 

6. Distinguish between Correlation and Regression Analysis. 

7. Types of Sets. 

8. Venn diagram. 



 

 

SECTION – B 

Answer ALL questions      (5×8  = 40 Marks) 

9.  (a) Distinguish between Primary and Secondary Data.  Briefly explain the various 

      methods of Collection of Primary Data? 

(Or) 

(b) Construct (i) Histogram (ii) Frequency Polygon, from the following data. 

      Class 

Interval  

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 

Frequency 12 36 44 78 55 18 11 

  

10. (a) Calculate MODE from the following data. 

Class Interval  0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100-120 

Frequency 8 12 16 22 14 9 

(Or) 

(b) Compute Standard Deviation and Co-efficient of Variance from the following data 

        Class 

Interval  

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 

Frequency 1 5 7 10 5 2 

11. (a) Calculate the Co-efficient of Correlation between the values of Price and Supply.    

                 

Price 

8 10 15 17 20 22 24 25 

Supply 25 30 32 35 37 40 42 45 

(Or) 

             (b) From the following information obtain two Regression Equations. 

 Demand 14 19 24 21 26 22 15 20 19 

 Supply 31 36 48 37 50 45 33 41 39 

12. (a) Given that A = {1,3,5,7,9};  B = {1,7,8}; C = {3,5,8,10,12} verify Associative  

      Law of Union and Intersection of Sets. 

(Or) 



 

(b) Given the Sets A = {1,2,3,4};  B = {2,3,4,5};  C = {4,5,6,7} find  

           (i)    (A Ս B) Ս C;       (ii) A Ո (B Ս C);  

  (iii)    A Ս (B Ո C)        (iv) (A Ո B) Ո C  

13. (a) If A =    2  3          B =      4    2           C =       2    2   

                   4  5     ,                5    6                        3    3       find A2 and prove that     

      A (BC) = (AB) C and A (B+C) = AB + AC. 

(Or) 

(b) Solve the following system of equations by inverse method. 

 2x1 – x2 + 3x3  = 9 

           x2  - x1 = -1 

     x1 + x2  - x3  =  0 

***** 


