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்பள்ளிக் கல்வித்துலை

கணக்குப்பதிவியல்
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கணக்குப்்பதிவியல்

்பா்டநூலில் உள்்ள விலரவு குறியீடல்டப் (QR Code) ்பயன்்படுத்துவவாம்! எப்்படி?
 •  உங்கள திைனவ்பசியில், கூகுள playstore /ஆபபிள app store வகாணடு QR Code ஸ்வகனர வசயலிறய இலவசமைாகப ்பதிவிைக்கம் வசய்து நிறுவிக்வகாளக.
 •  வசயலிறயத திை்ந்தவுைன, ஸ்வகன வசய்யும் வ்பாத்தாறன அழுததித திறரயில் வ்தானறும் வகமைராறவ QR Code-இன அருகில் வகாணடு வசல்லவும்.
 •  ஸ்வகன வசய்வ்தன மூலம் திறரயில் வ்தானறும் உரலிறயச் (URL) வசாடுக்க, அ்தன விைக்கப ்பக்கததிற்குச் வசல்லும்.

மின்னூல் மதிப்பீடு இைணய வளங்கள்
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்பா்டநூலைப் 
்பயன்்படுத்துவது 

எப்்படி?

அலகுகள, நூலின வ்பரும் பிரிவுகைாகும். இறவ ஒவ்வவானறிலும் 
மைாணவரகள கணக்குப்பதிவியல் கல்வியிலுளை ்பல பிரிவுகளில் 
குறிபபிட்ை சாராம்சதற்த புரி்நதுவகாளைத்தக்க வறகயில், 
்பல உட்பிரிவுகள அைங்கியுளைன. ஒவ்வவாரு அலகும் அ்தன 
வ்பாருைைக்கததில் விவாதிக்கப்பட்டுளை, சிைபபு அறிவிறன வழங்குகிைது. 
வ்தாைர கற்ைலுக்கும், ்பாைக்கருததுகறை சரியாகப புரி்நதுவகாளவ்தற்கும், 
அலகுகள நூலில் வகாடுக்கப்பட்டுளை வரிறசப்படி கற்கப்பை வவணடும்.

அைகுகள்

உடபிரிவுகள்

முக்கியமான தசாற்கள்

IV

அன்்பாரந்ே மாணவரகவ்ள!
இ்ந்த கணக்குப்பதிவியல் ்பாைநூல் உங்களுக்கு கணக்குப்பதிவியறல அடிப்பறையிலிரு்நது புரி்நது வகாளைவும், வமைலும் இ்ந்தப 
்பாைநூலில் வகாடுக்கப்பட்டுளை ்பலவறகயான ்பயிற்சிகள மூலம், உங்களின ்பகுப்பாய்வுத திைறன உ்பவயாகிதது, கணக்கியலின 
வகாட்்பாடுகறை நறைமுறை வணிகச் சூழ்நிறலகளில் ்பயன்படுததுவதில் உங்கறை ஒரு மிகச்சிை்ந்த ந்பராக உருவாக்கவும் ஒரு 
அறிவுக் கைஞ்சியமைாக இருக்கிைது.
இ்ந்த நூலில் 10 அலகுகள அைங்கியுளைன. இவற்றிலுளை உட்பிரிவுகள மைற்றும் ்பல வறகயான கற்ைல் ்பயிற்சிகள, கற்ைறல எளி்தாகவும், 
முறையாகவும், மைகிழ்வுணரவாகவும் ஆக்கும் ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ை வடிவில் வகாடுக்கப்பட்டுளைன.
இ்ந்த நூலில் வகாடுக்கப்பட்டுளை கருததுகறையும், முறைகறையும் கற்க, இ்ந்த நூறல எவ்வாறு சிை்ந்த முறையில் ்பயன்படுத்தவவணடும் 
எனை வழிமுறை வகாடுக்கப்பட்டுளைது. வமைலும், ஒரு சிை்ந்த கற்ைல் அனு்பவம் வ்பை, ்பாைநூலில் இைம்வ்பற்றுளை முக்கியமைான 
்பகுதிகளுக்கு, கீவழ விைக்கம் வகாடுக்கப்பட்டுளைது.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

கற்ைல் வோக்கஙகள்

நிலனவு
கூை வவணடிய

கருத்துகள்
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தோ்டர ஆய்விற்கு

கலைச்தசாற்கள்

்பயனுளை மைற்றும் வவற்றிகரமைான உங்கள கற்ைலுக்கு எங்கைது வாழ்ததுகள.

ஆசிரியர குழு

சுய ஆய்வு வினாக்கள்

நிலனவில் தகாள்்ள 
வவணடியலவ

மாணவர தசயல்்பாடு

நிகழ்வாய்வு
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'கணக்குப்பதிவியல்' அறிவு சார்ந்த துறையாக ்பரவலான ்தனறமைறய உறையது. இது இ்நதியாவிலும் 
மைற்றும் வவளிநாடுகளிலும் உயரகல்விக்கும் மைற்றும் வவறலவாய்பபுக்குமைான அதிக வாய்பபுகறை 
அளிக்கிைது. வமைல்நிறல கணக்குப்பதிவியல் கல்வி முடித்தவுைன உளை வாய்பபுகள பினவருமைாறு: 

க ல் வி   வா ய் ப் பு க ள்

வவலைவாய்ப்புகள் 

கணக்குப்்பதிவியல் கல்வியின் வாய்ப்புகள்

உ்தவிக் கணக்காைர  கணக்காைர

்தணிக்றக உ்தவியாைர அைக்கவிறல ்பகுப்பாைர

மு்தலீட்டு ஆவலாசகர நிதிநிறல ஆவலாசகர

வரி ஆவலாசகர ்பட்ையக் கணக்காைர

நிறுமைச் வசயலாைர அைக்கவிறல மைற்றும் வமைலாணறமைக் கணக்காைர

கற்பித்தல் மைாநில மைற்றும் மைததிய அரசு ்பணிகள

கீழக்கண்ட ஏவேனும் 
்பட்டப்்படிப்புகள், வேரடியாகவவா 
அல்ைது தோலைதூரக் கல்வி 
முலையிவைா மாணவரகள் 

்பயிை முடியும்

கீழக்கண்ட ஏவேனும் ஒரு 
தோழிற்முலைக் கல்வி 

வழக்கமான ்பட்டப்்படிப்பிற்கு 
பின் இந்திய அல்ைது 

தவளிோடுகளின் கல்லூரி 
மற்றும் ்பல்கலைக் கழஙகளில் 

கற்க வாய்ப்புள்்ள பின்வரும் 
்பட்டவமற்்படிப்புகள்   

வழக்கமான ்பட்டப்்படிப்பிற்கு 
பின் அரசு உயர ்பணிகள் 
மற்றும் கற்க வவணடிய 

தோழிற்முலை கல்வி 

முதுகலைப் ்பட்டத்திற்கு பின் 
கற்க வவணடிய ஆராய்ச்சிச் 

சாரந்ே ்படிப்புகள்

•  இளங்கலை வணி்கவியல் 
(ப�ொது)

•  இளங்கலை வணி்கவியல் 
(தனிச்சிறப்பு)

•  இளங்கலை வணி்கவியல் 
(்கணக்கியல் மற்றும் 
நிதியியல்)

•  இளங்கலை வணி்கவியல் 
(நிறுமச் பெயைொணலம)

•  இளங்கலை வணி்கவியல் 
(்கணினி �யன�ொடு)

•  இளங்கலை வணி்கவியல் 
(வஙகி மமைொணலம)

•  இளங்கலை நிரவொ்கவியல்
•  இளங்கலை வஙகி 

நிரவொ்கவியல்
•  இளங்கலை வணி்கவியல் 

(கூட்டுறவு மமைொணலம)
•  முது்கலை வணி்கவியல்  

(5 ஆணடு ஒருஙகிலணநத 
�டிப்பு)

• �ட்்டயக் ்கணக்்கொளர
• அ்டக்்கவிலை மற்றும்  
மமைொணலம ்கணக்்கொளர
•  நிறுமச் பெயைர �ட்்டயப் 

�டிப்பு
•  இளங்கலை ெட்்ட �டிப்பு  

(5 ஆணடு்கொை 
ஒருஙகிலணநத  �டிப்பு)

•  மமைொணலம ்கணக்்கர 
�ட்்டய �டிப்பு (இஙகிைொநது)

•  ெொனறளிக்்கப்�ட்்ட �ட்்டய 
்கணக்்கர �டிப்பு 
(இஙகிைொநது)

•  ெொனறிதழ் ப�ற்ற ப�ொது 
்கணக்்கர  
(அபமரிக்்கொ)

•  ெொனறிதழ் ப�ற்ற நிதியியல் 
திட்்டமிடு�வர 
(அபமரிக்்கொ)

•  முது்கலை வணி்கவியல் 
•  முது்கலை வணி்கவியல்  

(்கணக்கியல் மற்றும் 
நிதியியல்)

•  முது்கலை வணி்கவியல்  
(நிறுமச் பெயைொணலம)

•  முது்கலை வணி்கவியல் 
(�ன்ொட்டு வணி்கம் 
மற்றும்  வஙகியியல்)

•  முது்கலை வணி்கவியல் 
(்கணினி �யன�ொடு)

•  முது்கலை வணி்கவியல் 
(கூட்டுறவு மமைொணலம)

•  முது்கலை வணி்க நிரவொ்கம்
•  முது்கலை வணி்க நிரவொ்கம் 

(நிதியியல்) 
•  முது்கலை வணி்க நிரவொ்கம்  

(ெநலதயியல்) 
•  முது்கலை வணி்க நிரவொ்கம்  

(மனிதவள மமைொணலம) 
•  முது்கலை வணி்க நிரவொ்கம்  

(விளம்�ரம் மற்றும்  
விற்�ொனலம) 

•  முது்கலை வணி்க நிரவொ்கம்  
(மருத்துவமல் 
மமைொணலம) 

•  முது்கலை மனிதவள 
மமைொணலம

•  முது்கலை பதொழிைொளர 
மமைொணலம

•  இநதிய ஆட்சிப் �ணி
•  இநதிய ்கொவல் �ணி
•  இநதிய அயல்்ொட்டுப் �ணி
•  இநதிய வருவொய் �ணி
•  இநதிய ்கணக்கியல் மற்றும் 

தணிக்ல்கயியல் �ணி
•  இளங்கலைக் ்கல்வியியல்
• முது்கலைக் ்கல்வியியல்  
• முது்கலைப் �ட்்டயப்    
   �டிப்பு்கள்

• முது்கலை ஆய்வியல்     
  நிலறஞர
•  முல்வர �ட்்டம்
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்கணக்குப்�திவியல் மொணவர்களுக்கு பவளி்ொடு்களில் பினவரும் ஏரொளமொ் வொய்ப்பு்கள் உள்ள்.

1. உயர ்கல்வி

2. மவலைவொய்ப்பு்கள் 

 •  ஆசிரியர்கள்

 •  ்கணக்்கொளர்கள்

 •  தணிக்ல்கயொளர்கள்

 •  நிதி ஆமைொெ்கர்கள்

 •  ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி ஆமைொெ்கர்கள்

 •  வரி ஆமைொெ்கர்கள்

 •  பெயல்திட்்ட ஆமைொெ்கர்கள்

தவளிோடடு வாய்ப்புகள்

தோழில் முலை ்படிப்பு நிறுவனத்தின் த்பயர தேன்னிந்திய மண்டை அலுவைக 
முகவரி ேமிழோடடில் உள்்ள கில்ளகள்

�ட்்டயக் ்கணக்்கொளர இநதிய �ட்்டயக் ்கணக்்கொளர 
நிறுவ்ம் 
 
www.icai.org

ஐசிஏஐ �வன, 
122, ம்கொத்மொ ்கொநதி ெொலை,
த�ொல் ப�ட்டி எண : 3314,
நுங்கம்�ொக்்கம்,
பெனல்-600 034.

ம்கொயம்புத்தூர
ஈமரொடு
மதுலர
மெைம்
திருச்சிரொப்�ள்ளி
திருப்ல்மவலி
திருப்பூர
தூத்துக்குடி
்கொஞ்சிபுரம்
கும்�ம்கொணம்
சிவ்கொசி

நிறுமச் பெயைொணலம இநதிய நிறுமச் பெயைொளர 
நிறுவ்ம் 
www.icsi.edu

9, வீட் க்ரொப்ட்ஸ் மரொடு, 
நுங்கம்�ொக்்கம்,
பெனல்-600 034. 

ம்கொயம்புத்தூர 
மதுலர
மெைம்

அ்டக்்கவிலை மற்றும் 
மமைொணலமக் ்கணக்கியல்

இநதிய அ்டக்்கவிலை 
்கணக்கியல் நிறுவ்ம்

www.icma.in

பதனனிநதிய மண்டை மனறம், 
சி.எம்.ஏ. �வன, 
4, மொனடியத் மைன, 
எக்மமொர,  
பெனல்-600 008.

ம்கொயம்புத்தூர
ஈமரொடு
மதுலர
மமட்டூர-மெைம்
ப்ல்லை-பியரல்
ப்ய்மவலி
ரொணிப்ம�ல்ட-மவலூர
திருச்சிரொப்�ள்ளி

இந்தியாவில் உள்்ள சிை தோழில் முலை ்படிப்புகளின்  விவரஙகள்
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முழுமம ச்றா 
்திவவடுகளிலிருந்து 

கணககுகள்

1.1 அறிமுகம்
1.2  முழுறம பெைா ெதிநவடுகளின 

பொருள
1.3  முழுறம பெைா ெதிநவடுகளின 

இைலபுகள
1.4  முழுறம பெைா ெதிநவடுகளின 

குறைொடுகள
1.5  இரட்றைப்ெதிவு முறை மறறும் 

முழுறமபெைா ெதிநவடுகளுக்கும் 
இறைநைைாை நவறுொடுகள

1.6  முழுறம பெைா ெதிநவடுகளிலிருந்து 
கணக்குகள

1.7  முழுறம பெைா ெதிநவடுகளிலிருந்து 
நிற்ல அறிக்றக வாயி்லாக இ்லாெம் 
அல்லது  ேட்ைம் கணைறிதைல

1.8  முழுறம பெைா ெதிநவடுகளிலிருந்து 
இறுதிக் கணக்குகள தைைாரிததைல

மாணவரகள
   முழுறம பெைா ெதிநவடுகளின 

இைலபுகள மறறும் குறைொடுகற்ள 
புரிந்து பகாளளுதைல

   நிற்ல அறிக்றக தைைாரிததைல மறறும் 
முழுறம பெைா ெதிநவடுகளிலிருந்து 
இ்லாெம் அல்லது ேட்ைம் கணக்கிடுதைல

   முழுறம பெைா ெதிநவடுகளிலிருந்து 
இறுதிக் கணக்குகள தைைாரிததைல

ச்ாருளடககம்

கறறல வோககஙகள்

  முழுறம பெைா ெதிநவடுகள
  நிற்ல அறிக்றக
  பமாததைக் கைைாளிகள கணக்கு
  பமாததைக் கைனீந்நதைார கணக்கு

1
அைகு

முழுறம பெைா ெதிநவடுகளின 
கணக்குகள ெறறி கறெதைறகு முன 
பினவரும் கருததுகற்ள நிறைவில 
பகாள்ள நவணடும்:

  இரட்றைப்ெதிவு முறை மறறும் அதைன 
பகாளறககள

  கணக்குகளின வறககள மறறும் 
கணக்கிைலின விதிகள

  இறுதிக் கணக்குகள
  இரட்றைப்ெதிவு முறையில இறுதிக் 

கணக்குகள தைைாரிக்கும்நொது 
வாராக்கைன, வாரா மறறும் 
ஐைக்கைன ஒதுக்கு, நதைய்மாைம் 
நொனை ெரிக்கட்டுதைலகளுக்காை 
பெைலமுறைகள.

நிமனவு கூற வவணடிய கருத்துகள்

சதரிந்து சகாள்ள வவணடிய முககிய 
சொறகள்
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1.1 அறிமுகம்

 மாணவர் செயல்ாடு 1.1

அருகிலுள்ள சில்லறை வணிகதறதை (பெட்டிக் கறைறை) ஒரு மணிநேரம் ொரறவயிடுஙகள. 
அவரகள விறெறை ேறைபெறை உைநைநை அதைறைப் ெதிவு பெய்கிைாரக்ளா? விறெறை, பெ்லவுகள 
மறறும் இ்லாெதறதை விறெறைைா்ளர எவவாறு  கணகாணிக்கிைார எனெறதைக் நகட்ைறியுஙகள. 

இரட்றைப்ெதிவு முறையில கணக்குகற்ளப் ெராமரிப்ெது சி்ல நிறுவைஙகளுக்கு கட்ைாைமாைதைாகும். 
உதைாரணமாக, இந்திைாவில, இந்திை நிறுமச் ெட்ைம் 2013, பிரிவு 128 (1) –ன ெடி நிறுமஙகள 
தைஙகள கணக்குகற்ள இரட்றைப்ெதிவு முறையில ெராமரிததிை நவணடும். அறவ நொனை 
நிறுவைஙகள, கணக்குகற்ள இரட்றைப்ெதிவு முறையில மட்டுநம ெராமரிக்க நவணடும். பிை 
அறமப்புகள இரட்றைப்ெதிவு முறைறை பினெறை்லாம் அல்லது பினெறைாமல இருக்க்லாம். 
இரட்றைப்ெதிவு முறைறை கட்ைாைமாகப் பினெறைாதை நிறுவைஙகளின கணக்நகடுகள 
அந்நிறுவைததின உரிறமைா்ளரகள மறறும் கணக்கா்ளரகளின நதைறவ மறறும் விருப்ெததிறநகறெ 
ெராமரிக்கப்ெடுகினைை. கணக்நகடுகள முழுறமைாக இரட்றைப்ெதிவு முறையில தைைாரிக்கப்ெைாதை 
நொது அவநவடுகள முழுறம பெைா ெதிநவடுகள எனைறைக்கப்ெடுகினைை.

1.2 முழுமம ச்றா ்திவவடுகளின் ச்ாருள்
கணக்நகடுகள, இரட்றைப் ெதிவு முறையின ெடி ெராமரிக்கப்ெைாதை நொது அந்தை ெதிநவடுகள 
முழுறமபெைா கணக்கிைல ெதிநவடுகள எனறு அறைக்கப்ெடுகினைை. பொதுவாக, பராக்கக் 
கணக்கு மறறும் ஆளொர கணக்குக்ளாை வாடிக்றகைா்ளர மறறும் கைனீந்நதைார கணக்கு மட்டுநம 
முழுறமைாகவும், பிை கணக்குகள நதைறவக்நகறெவும் ெராமரிக்கப்ெடுகினைை.  

இதில, சி்ல ேைவடிக்றககள முழுறமைாகப் ெதிவு பெய்ைப்ெடுகினைை. அதைாவது, சி்ல 
ேைவடிக்றககளின ெறறு மறறும் வரவு ஆகிை இரு தைனறமகளும் ெதிைப்ெடுகினைை. எடுததுக்காட்ைாக, 
வாடிக்றகைா்ளரிைமிருந்து பெறை மறறும் கைனீந்நதைாருக்கு பெலுததிை பராக்கததிறகு, இரணடு 
தைனறமகளும் ெதிைப்ெடுகினைை. சி்ல ேைவடிக்றககளுக்கு ஒரு ெகுதி மட்டும் ெதிைப்ெடுகிைது. 
அதைாவது, ஒநர ஒரு தைனறம மட்டும் ெதிைப்ெடுகிைது. எடுததுக்காட்ைாக, பெ்லவுகளுக்குச் பெலுததிைது 
பராக்கக் கணக்கில மட்டும் ெதிைப்ெடுகிைது. சி்ல ேைவடிக்றககள ெதிவு பெய்ைப்ெடுவநதை இலற்ல.  
அதைாவது, ெறறு மறறும் வரவு ஆகிை இரு தைனறமகளும் ெதிவு பெய்ைப்ெடுவதிலற்ல. எடுததுக்காட்டு, 
நிற்லச்பொததுகள மீதைாை நதைய்மாைம். எைநவ, வைக்கமாக இவநவடுகள முழுறம பெைா ெதிநவடுகள 
எனைறைக்கப்ெடுகினைை. 
இது ஒரு முழுறமபெைா, அறிவிைல தைனறமைறை கணக்நகட்டுப் ெராமரிப்பு முறைைாகும். இது 
ஒறறைப்ெதிவு முறையில கணக்நகடுகள ெராமரிப்பு எனறு அறைக்கப்ெட்ைது. 
1.3 முழுமம ச்றா ்திவவடுகளின் இயலபுகள்
முழுறம பெைா ெதிநவடுகளின இைலபுகள பினவருமாறு:

(i) தன்மம: இது ேைவடிக்றககற்ள அறிவிைல தைனறமைறை மறறும் ஒழுஙகறை முறையில ெதிவு 
பெய்யும் ஒரு முறைைாகும். இதில கணக்கிைல பகாளறககள மறறும் கணக்கிைல தைரநிற்லகள 
முறைைாகப் பினெறைப்ெடுவதிலற்ல. 

(ii) ்ராமரிககப்டும் கணககின் வமககள்: பொதுவாக, பராக்கம் மறறும் ஆளொர கணக்குகள 
மட்டும் முழுறமைாகப் ெராமரிக்கப்ெடுகினைை. பொதது மறறும் பெைர்ளவுக் கணக்குகள 
முறைைாகப் ெராமரிக்கப்ெடுவதிலற்ல. சி்ல ேைவடிக்றககள  ெதிவு பெய்ைப்ெடுவநதை இலற்ல. 
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(iii) சீரறறத் தன்மம: ெலநவறு நிறுவைஙகளுக்கிறையில ேைவடிக்றககற்ள ெதிவு பெய்வதில 
சீரறைத தைனறம காணப்ெடுகிைது. பவவநவறு நிறுவைஙகள தைஙகள நதைறவகள மறறும் 
வெதிகளுக்நகறெ ேைவடிக்றககற்ளப் ெதிவு பெய்கினைை. 

(iv) நிதிநிமை அறிகமககள்  உணமமயான மறறும் வேர்மமயான நிதிநிமைமய 
சவளிப்டுத்தாது: முழுறமைறை தைகவலகள மறறும் துலலிைமறை கணக்நகடுகள எனெதைால, 
இவநவடுகளிலிருந்து கணைறிைப்ெடும் இ்லாெம் அல்லது ேட்ைம் ேம்ெகத தைனறம உறைைதைல்ல. 
இது உணறமைாை இ்லாெததைனறமறை பவளிப்ெடுததுவதிலற்ல. பொததுகள மறறும் 
பொறுப்புகள உணறமைாை மறறும் நேரறமைாை நிதிநிற்லறை பவளிப்ெடுததுவதிலற்ல.  

(v) ச்ாருந்தும் தன்மம: கணக்நகடுகற்ள இரட்றைப்ெதிவு முறையில பினெறை ெட்ைப்ெடிைாை 
கைறமயுள்ள நிறுவைஙகள அல்லாதை பிை நிறுவைஙகள முழுறம பெைா ெதிநவடுகற்ளப் 
ெராமரிக்க்லாம். எைநவ, சிறு அ்ளவி்லாை தைனிைாள வணிகம் மறறும் கூட்ைாணறம 
கணக்குகள இம்முறையில  ெராமரிக்க்லாம். 

(vi) வியா்ார ேடவடிகமககளுடன் உரிமமயாளரின் ேடவடிகமககளும் ்தியப்டுதல: 
பொதுவாக, உரிறமைா்ளரின தைனிப்ெட்ை ேைவடிக்றககள விைாொர ேைவடிக்றககளுைன 
க்லந்து ெதிைப்ெடுகிைது. உதைாரணமாக, பொந்தைப் ெைனுக்காக ெரக்குகள வாஙகிைது விைாொரக் 
பகாளமுதைலுைன நெரதது ெதிவு பெய்ைப்ெடுகிைது.  

1.4 முழுமம ச்றா ்திவவடுகளின் குமற்ாடுகள்
முழுறம பெைா ெதிநவடுகளின குறைொடுகள பினவருமாறு:

(i) ்திவவடுகள் முமறயாகப ்ராமரிககப்டாமம: இது ஒரு அறிவிைல தைனறமைறை மறறும் 
ஒழுஙகறை கணக்நகடுகள ெராமரிப்பு முறைைாகும். பொததுக் கணக்குகள மறறும் பெைர்ளவுக் 
கணக்குகள முறைைாகப் ெராமரிக்கப்ெடுவதிலற்ல.

(ii) இருப்ாய்வு தயாரிப்து கடினம்: கணக்குகள, எல்லா விவரஙகளுக்கும் ெராமரிக்கப்ெைாதைதைால 
கணக்நகடுகள முழுறமைறைதைாக உள்ளை. எைநவ, கணக்குகளின கணக்கீட்டுச் 
ெரிததைனறமறை அறிந்து பகாள்ள இருப்ொய்விறைத தைைாரிப்ெது கடிைம்.

(iii) வியா்ாரத்தின் உணமமயான இைா்ம் ஈட்டும் திறமன கணடறிவது கடினம்: இ்லாெம், 
பெைப்ெடும் தைகவலகள மறறும் மதிப்பீடுகளிலிருந்து கணக்கிைப் ெடுகிைது. எைநவ, விைாொர 
மறறும் இ்லாெேட்ைக் கணக்கு துலலிைமாக தைைாரிக்க முடிைாதைதைால உணறமைாை இ்லாெதறதை 
கணைறிவது கடிைம்.

(iv) வியா்ாரத்தின் நிதிநிமைமயக கணடறிதல கடினம்: பொதுவாக, முழுறம பெைா 
ெதிநவடுகளிலிருந்து பொததுகள மறறும் பொறுப்புகள மதிப்பீடுகள மட்டுநம பெைப்ெடுகிைது. 
எைநவ, ஒரு குறிப்பிட்ை ோளின உணறமைாை மறறும் நேரறமைாை நிதிநிற்லத தைனறம 
அல்லது நிதி நிற்லறை கணைறிவது கடிைமாக உள்ளது. 

(v) தவறுகள் மறறும் வமாெடிகள் எளிதாக கணடறிய முடியாது: ெதிநவடுகளின ஒரு ெகுதி மட்டுநம 
பெைப்ெடுவதைால, கணக்நகடுகள ெராமரிததைலின நொது அகச்நொதைறை பெய்து தைவறுகள மறறும் 
நமாெடிகற்ளக் கணைறிை முடிைாமல இருக்க்லாம்.

(vi) அரசு மறறும் பிற அதிகாரிகளுககு ஏறபுமடயதலை: ெராமரிக்கப்ெடும் கணக்குகள 
முழுறமைறைதைாக இருப்ெதைால, இம்முறையில ெட்ைதநதைறவகற்ளப் பூரததி பெய்ை முடிைாமல 
இருக்க்லாம். எைநவ, அரசு, வரி அதிகாரிகள மறறும் பிை ெட்ை அதிகாரிகள முழுறம பெைா 
ெதிநவடுகளிலிருந்து தைைாரிக்கப்ெடும் கணக்குகற்ள ஏறறுக் பகாளவதிலற்ல. 
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1.5 இரட்மடப ்திவு முமற மறறும் முழுமம ச்றா ்திவவடுகளுககும் உள்ள வவறு்ாடுகள்

வவறு்ாட்டின் அடிப்மட இரட்மடப ்திவு முமற முழுமம ச்றா ்திவவடுகள்
1.  ேைவடிக்றககற்ளப் 

ெதிவு பெய்தைல
அறைதது ேைவடிக்றககளின 
ெறறு மறறும் வரவு ஆகிை 
இரு தைனறமகளும் ெதிவு 
பெய்ைப்ெடுகினைை.

அறைதது ேைவடிக்றககளின 
ெறறு மறறும் வரவுத  தைனறமகள 
முழுறமைாகப்  ெதிவு 
பெய்ைப்ெடுவதிலற்ல. சி்ல 
ேைவடிக்றககளுக்கு இரு 
தைனறமகளும் ெதிைப் ெடுகினைை. 
சி்ல ேைவடிக்றககள ெகுதிைாகப் 
ெதிைப்ெடுகினைை மறறும் சி்ல 
ேைவடிக்றககள ெதிைாமல 
விைப்ெடுகினைை. 

2.  ெராமரிக்கப்ெடும் 
கணக்கின 
வறககள

ஆளொர, பொதது மறறும் பெைர்ளவுக் 
கணக்குகள முழுறமைாகப் 
ெராமரிக்கப்ெடுகினைை. 

பொதுவாக, ஆளொர மறறும் பராக்கக் 
கணக்குகள மட்டும் முழுறமைாகப்  
ெராமரிக்கப்ெடுகினைை. 
பொதது மறறும் பெைர்ளவுக் 
கணக்குகள முழுறமைாகப் 
ெராமரிக்கப்ெடுவதிலற்ல.  

3.  இருப்ொய்வு  
தைைாரிததைல

கணக்நகடுகளில ெதிவு பெய்தை 
ெதிவுகளின  கணக்கீட்டுச் 
ெரிததைனறமறை நொதிததுப் ொரக்க 
இருப்ொய்வு தைைாரிக்க முடியும். 

கணக்குகள முழுறமைறைதைாக 
இருப்ெதைால கணக்நகடுகளில ெதிவு 
பெய்தை ெதிவுகளின  கணக்கீட்டுச் 
ெரிததைனறமறை  நொதிதது ொரக்க 
இருப்ொய்வு தைைாரிப்ெது கடிைம். 

4.  ெரிைாை இ்லாெம் 
அல்லது ேட்ைம் 
கணக்கிடுதைல

ெரிைாை இ்லாெம் அல்லது 
ேட்ைம் கணைறிை விைாொர 
மறறும் இ்லாெேட்ைக் கணக்கு 
தைைாரிக்கப்ெடுகிைது. 

முழுறமைாைத தைகவலகள பெை 
முடிைாதைதைால விைாொர மறறும் 
இ்லாெேட்ைக் கணக்கு துலலிைமாக 
தைைாரிக்க முடிைாது. எைநவ, 
கணைறிந்தை இ்லாெம் அல்லது ேட்ைம் 
துலலிைமாக இருக்காது .

5.  நிதிநிற்லயிறைக் 
கணைறிதைல

உணறமைாை நிதிநிற்லறை 
பதைரிந்து பகாள்ள இருப்புநிற்லக் 
குறிப்பு தைைாரிக்க முடியும். 

பொததுகள மறறும் பொறுப்புகள 
பவறும் மதிப்பீடுகள மறறும் 
முழுறமைறைதைாக இருப்ெதைால 
இருப்புநிற்லக் குறிப்பு துலலிைமாக 
தைைாரிக்க முடிைாது மறறும் 
உணறமைாை நிதிநிற்லயிறைக் 
கணைறிை முடிைாது. 

6. பொருந்தும் தைனறம இது அறைதது அறமப்புகளுக்கும் 
பொருந்தைக் கூடிை ஒனைாகும். 

இது சிறிை அ்ளவி்லாை தைனிஆள 
வணிகம் மறறும் கூட்ைாணறம 
நிறுவைஙகளுக்கு பொருந்தை்லாம். 

7. ேம்ெகத தைனறம இது, அறிவிைல பூரவமாை 
கணக்கிைல முறை மறறும் சி்ல 
கணக்கிைல பகாளறககற்ள 
அடிப்ெறைைாகக் பகாணடுள்ளதைால 
ேம்ெகத தைனறமயுறைைதைாகும். 

இது அறிவிைல தைனறமைறைதைால  
ேம்ெகததைனறம உறைைதைல்ல.  

8. ஏறபுத தைனறம கணக்கிைல ெதிநவடுகள 
வரி அதிகாரிகள மறறும் நிதி 
நிறுவைஙகள உட்ெை அறைதது 
ெைைா்ளரகளுக்கும் ஏறபுறைைதைாகும்.

கணக்கிைல ெதிநவடுகள 
அறைததுப் ெைைா்ளரகளுக்கும் 
ஏறபுறைைதைல்ல. 
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1.6 முழுமம ச்றா ்திவவடுகளிலிருந்து கணககுகள்
முழுறம பெைா ெதிநவடுகற்ளப் ெராமரிதது வரும் நிறுவைஙகளுக்கும் இ்லாெம் அல்லது ேட்ைம் 
மறறும் நிதி நிற்லறைக் கணைறிவது அவசிைமாைதைாகும். முழுறம பெைா ெதிநவடுகளிலிருந்து 
பெைப்ெடும் தைகவலகள, மறறும் நிறைவுகள அடிப்ெறையில இ்லாெம் அல்லது ேட்ைம் கணைறிைப்ெை்லாம். 
இதில, இறுதி முதைலுக்கும் மறறும் பதைாைக்க முதைலுக்கும் இறைநைைாை நவறுொடு இ்லாெமாகக் 
கருதைப்ெை்லாம். ஏபைனில, அந்நிறுவைஙகளில அந்தை இ்லாெம் முதைலுைன ெரிக்கட்ைப் ெடுகிைது. நமலும், 
பெைப்ெடும் விவரஙகளிலிருந்து விடுெட்ை தைகவலகற்ளக் கணைறிந்து இறுதிக் கணக்குகற்ளத 
தைைாரிக்க்லாம்.  
1.7  முழுமம ச்றா ்திவவடுகளிலிருந்து நிமை அறிகமக வாயிைாக இைா்ம் அலைது ேட்டம் 

கணடறிதல
இம்முறையில, ஒரு குறிப்பிட்ை கா்லததின பதைாைக்க முதைற்ல (நிகர மதிப்பு) இறுதி முதைலுைன ஒப்பீடு 
பெய்வதைன மூ்லம் இ்லாெம் அல்லது ேட்ைம் கணைறிைப்ெடுகிைது. முதைலின மதிப்பு (நிகர மதிப்பு) 
அதிகரிக்கும் நொது அது இ்லாெம் எனறும் முதைலின மதிப்பு குறையும் நொது அது ேட்ைம் எனறும் 
கருதைப்ெடுகிைது. 

பதைாைக்க நிற்ல அறிக்றக மறறும் இறுதி நிற்ல அறிக்றக முறைநை தைைாரிப்ெதைன மூ்லம் 
பதைாைக்க முதைல மறறும் இறுதி முதைல கணைறிை்லாம். ஒரு குறிப்பிட்ை ோற்ளை பொததுகள மறறும் 
பொறுப்புகள இருப்றெக் காட்டுகினை ஒரு அறிக்றக நிற்ல அறிக்றக ஆகும். இ்லாெம் கணைறியும் 
இம்முறைைாைது நிற்லைறிக்றக முறை அல்லது நிகர மதிப்பு முறை அல்லது முதைல ஒப்பீட்டு முறை 
எனறு அறைக்கப்ெடுகிைது. 
1.7.1 நிமை அறிகமக வாயிைாக இைா்ம் அலைது ேட்டம் கணககிடுதல
இறுதி முதைலுக்கும் மறறும் பதைாைக்க முதைலுக்கும் இறைநை உள்ள நவறுொடு விைாொரததின இ்லாெம் 
அல்லது ேட்ைமாக எடுததுக்பகாள்ளப்ெடுகிைது. விைாொரததின முதைலிலிருந்து ஏநதைனும் ெணம் 
எடுததிருந்தைாந்லா மறறும் விைாொரததிறகு கூடுதைல முதைல பகாணடு வந்திருந்தைாந்லா நதைறவைாைச் 
ெரிக்கட்டுதைலகள பெய்ைப்ெை நவணடும். 

இறுதி முதைற்ல அடிப்ெறைைாகக் பகாள்ளவும். அவவாணடின எடுப்புகள இறுதிமுதைலுைன கூட்ைப்ெை 
நவணடும். ஏபைனில, எடுப்புகள இறுதி முதைற்லக் குறைததிருக்க்லாம். அவவாணடில பகாணடு 
வந்தை கூடுதைல முதைல கழிக்கப்ெை நவணடும்.  ஏபைனில, பகாணடு வந்தை கூடுதைல முதை்லாைது இறுதி 
முதைற்ல அதிகரிததிருக்க்லாம்.  இது ெரிக்கட்ைப்ெட்ை இறுதிமுதைற்ல தைரும். 
 ெரிககட்டப்ட்ட இறுதி முதல = இறுதி முதல + எடுபபுகள் – கூடுதல முதல
ெரிக்கட்ைப்ெட்ை இறுதிமுதைற்ல பதைாைக்க முதைந்லாடு ஒப்பீடு பெய்வதைன மூ்லம் இ்லாெம் அல்லது ேட்ைம் 
கணைறிைப்ெை்லாம். இந்தை நவறுொைாைது ொதைகமாை இருப்ொக இருந்தைால இ்லாெமாகவும், ொதைகமாை 
இருப்ொக இருந்தைால ேட்ைமாகவும் இருக்கும். 
 இறுதி முதல + எடுபபுகள் – கூடுதல முதல – சதாடகக முதல = இைா்ம் / ேட்டம்
மாணவர் குறிபபு
பதைாைக்க முதைல + கூடுதைல முதைல + இ்லாெம் / - ேட்ைம் – எடுப்புகள = இறுதி முதைல
இ்லாெம் / ேட்ைம் = இறுதி முதைல + எடுப்புகள – கூடுதைல முதைல – பதைாைக்க முதைல
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1.7.2 நிமையறிகமக தயாரித்து இைா்ம் அலைது ேட்டம் கணடறிவதறகான ்டிநிமைகள்
நிற்லைறிக்றக தைைாரிதது இ்லாெம் அல்லது ேட்ைம் கணைறிவதைறகாை ெடிநிற்லகள பினவருமாறு:

(i) ஆணடு பதைாைக்கததில உள்ள பொததுகள மறறும் பொறுப்புகளின இருப்புகற்ளக் பகாணடு 
பதைாைக்க நிற்லைறிக்றக தைைாரிதது பதைாைக்க முதைற்லக் கணைறிைவும். 

(ii) கணக்காணடின இறுதியில நதைய்மாைம், வாராக்கைன, பகாடுெைநவணடிை மறறும் முனகூட்டி 
பெலுததிை பெ்லவுகள, பெைநவணடிை வருமாைம், முதைல மீது வட்டி, எடுப்பு மீது வட்டி 
நொனைவறறிறகுத நதைறவைாை ெரிக்கட்டுதைலகற்ளச் பெய்தைபின இறுதி நிற்லைறிக்றக 
தைைாரிதது இறுதிமுதைல கணைறிைவும்.

(iii) இறுதி முதைலுைன எடுப்புத பதைாறகயிறை (ெணம் மறறும் / பொருட்கள இரணடும்) கூட்ைவும்.

(iv) ெரிக்கட்ைப்ெட்ை இறுதி முதைற்லக் கணைறிை கூடுதைல முதைற்லக் கழிக்கவும்.

(v) ெரிக்கட்ைப்ெட்ை இறுதி முதைலிலிருந்து பதைாைக்க முதைற்லக் கழிதது இ்லாெம் அல்லது 
ேட்ைததிறைக் கணைறிைவும்.

 (அ)  ெரிக்கட்ைப்ெட்ை இறுதிமுதை்லாைது பதைாைக்க முதைற்லவிை அதிகமாைதைாக இருந்தைால, 
அது இ்லாெதறதைக் குறிக்கும்.

 (ஆ)  ெரிக்கட்ைப்ெட்ை இறுதி முதை்லாைது பதைாைக்க முதைற்லவிை குறைவாைதைாக இருந்தைால, 
அது ேட்ைதறதைக் குறிக்கும்.

இ்லாெம் அல்லது ேட்ைதறதைக் கணைறிை கீழக்கணை ெடிவம் ெைனெடுததைப்ெடுகிைது:
    …….ல முடிவமடயும் ஆணடிறகான இைா் ேட்ட அறிகமக

விவரம் `

அவவாணடின இறுதி முதைல xxx
   கூட்டுக: அவவாணடின எடுப்புகள xxx

xxx
  கழிக்க: அவவாணடில பகாணடு வந்தை கூடுதைல முதைல xxx
ெரிக்கட்ைப்ெட்ை இறுதிமுதைல xxx
   கழிக்க: பதைாைக்க முதைல xxx
அவவாணடின இ்லாெம் அல்லது ேட்ைம் xxx

எடுத்துககாட்டு 1
பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து இ்லாெம் அல்லது ேட்ைம் கணக்கிைவும்: 

விவரம் `

ஆணடு பதைாைக்கததில முதைல (1 ஏப்ரல, 2016)         2,00,000

ஆணடு இறுதியில முதைல (31 மாரச்,  2017) 3,50,000

அவவாணடில பகாணடு வந்தை கூடுதைல முதைல 70,000

அவவாணடின எடுப்புகள 40,000
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தீர்வு
2017, மார்ச் 31 ஆம் ோவளாடு முடிவமடயும் ஆணடுககான இைா் ேட்ட அறிகமக

விவரம் `

இறுதி முதைல (31.3.2017) 3,50,000
   கூட்டுக:  அவவாணடின எடுப்புகள 40,000

3,90,000
   கழிக்க: அவவாணடில பகாணடு வந்தை கூடுதைல முதைல 70,000

ெரிக்கட்ைப்ெட்ை இறுதி முதைல 3,20,000

   கழிக்க: பதைாைக்க முதைல (1.4.2016) 2,00,000
அவவாணடின இ்லாெம் 1,20,000

எடுத்துககாட்டு 2
பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து இ்லாெம் அல்லது ேட்ைம் கணக்கிைவும்:     

விவரம் `

2018, ஏப்ரல 1 இல முதைல  1,60,000

2019, மாரச் 31 இல முதைல 1,50,000

அவவாணடில பகாணடு வந்தை கூடுதைல முதைல 25,000

அவவாணடின எடுப்புகள 30,000

தீர்வு
2019, மார்ச் 31 ஆம் ோவளாடு  முடிவமடயும் ஆணடுககுரிய  இைா் ேட்ட அறிகமக

விவரம் `

இறுதி முதைல (31.3.2019) 1,50,000
   கூட்டுக:  அவவாணடின எடுப்புகள 30,000

1,80,000
   கழிக்க: அவவாணடில பகாணடுவந்தை  கூடுதைல முதைல 25,000
ெரிக்கட்ைப்ெட்ை இறுதி முதைல 1,55,000
   கழிக்க: பதைாைக்க முதைல (1.4.2018) 1,60,000
அவவாணடில ஏறெட்ை ேட்ைம் (-)5,000

எடுத்துககாட்டு 3
பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து விடுெட்ை தைகவற்லக் கணைறிைவும்:

விவரம் `

31.3.2019 அனறு இறுதி முதைல 1,90,000
அவவாணடில பகாணடுவந்தை  கூடுதைல முதைல 50,000
அவவாணடின  எடுப்புகள 30,000
1.4.2018 அனறு பதைாைக்க முதைல ?
31.3.2019 ஆம் ோந்ளாடு  முடிவறையும் ஆணடின ேட்ைம் 40,000
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தீர்வு
2019, மார்ச் 31 ஆம் ோவளாடு  முடிவமடயும் ஆணடுககான இைா் ேட்ட அறிகமக

விவரம் `
 இறுதி முதைல (31.3.2019) 1,90,000
   கூட்டுக:  அவவாணடின எடுப்புகள 30,000

2,20,000
   கழிக்க: அவவாணடில பகாணடுவந்தை  கூடுதைல முதைல 50,000
ெரிக்கட்ைப்ெட்ை இறுதி முதைல 1,70,000
   கழிக்க: பதைாைக்க முதைல (1.4.2018) (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக) 2,10,000
31.3.2019 ஆம் ோந்ளாடு முடிவறையும் ஆணடின ேட்ைம் (-)40,000

எடுத்துககாட்டு 4
பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து 2018, டிெம்ெர 31ஆம் ோற்ளை முதைல கணைறிைவும்:

`

2018, ஜைவரி 1 அனறு முதைல 27,500
உரிறமைா்ளர தைன பொந்தை ெைனுக்கு ெரக்கு எடுததைது 5,000
அவவாணடில பகாணடுவந்தை கூடுதைல முதைல 2,500
அவவாணடின இ்லாெம் 10,000

தீர்வு
2018, டிெம்்ர்  31 ஆம் ோவளாடு முடிவமடயும் ஆணடுககான  இைா் ேட்ட அறிகமக

விவரம் `

 31.12.2018 அனறு இறுதி முதைல (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக) 35,000
   கூட்டுக:  அவவாணடின எடுப்புகள  (பொந்தை ெைனுக்கு ெரக்கு எடுததைது) 5,000
                    40,000
   கழிக்க: அவவாணடில பகாணடுவந்தை  கூடுதைல முதைல 2,500
ெரிக்கட்ைப்ெட்ை இறுதி முதைல 37,500
   கழிக்க : 1.1.2018 அனறு பதைாைக்க முதைல 27,500
அவவாணடின இ்லாெம் 10,000

எடுத்துககாட்டு 5
பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து விடுெட்ை தைகவற்லக் கணைறிைவும்:

`

2017, ஏப்ரல 1 அனறு முதைல         2,50,000
2018, மாரச் 31 அனறு முதைல 2,75,000
அவவாணடில பகாணடுவந்தை  கூடுதைல முதைல 30,000
அவவாணடின இ்லாெம் 15,000
அவவாணடின எடுப்புகள ?
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தீர்வு
2018, மார்ச் 31 ஆம் ோவளாடு முடிவமடயும் ஆணடுககான இைா் ேட்ட அறிகமக

விவரம் `

31.3.2018 அனறு இறுதி முதைல 2,75,000
   கூட்டுக:  அவவாணடின எடுப்புகள  (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக) 20,000
                   2,95,000
   கழிக்க: அவவாணடில பகாணடுவந்தை  கூடுதைல முதைல 30,000

ெரிக்கட்ைப்ெட்ை இறுதி முதைல 2,65,000

   கழிக்க: 1.4.2017 அனறு பதைாைக்க முதைல 2,50,000
அவவாணடின இ்லாெம் 15,000

அவவாணடின எடுப்புகள ̀  20,000, முதைல கணக்கு தைைாரிப்ெதைன மூ்லமும் கணைறிை்லாம்.

 ் முதல கணககு வ

ோள் விவரம் வ். 
்.எ ` ோள் விவரம் வ். 

்.எ `

2018  

 

 2017   

மாரச்31 எடுப்புகள க/கு 20,000 ஏப். 1 இருப்பு கீ/பகா 2,50,000
  (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக)  பராக்கக் க/கு 30,000

31   இருப்பு கீ/இ     2,75,000 2018
மாரச் 31 இ்லாெம் 15,000 

      2,95,000        2,95,000

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

1.7.3 நிமை அறிகமக
நிற்ல அறிக்றக எனெது ஒரு குறிப்பிட்ை ோளுக்காை பொததுகள மறறும் பொறுப்புகள இருப்றெக் 
காட்டும் ஒரு அறிக்றக ஆகும். பொததுகளின இருப்புகள வ்லதுெக்கமும் மறறும் பொறுப்புகளின 
இருப்புகள இைது ெக்கததிலும் காணபிக்கப்பெறும். இது முழுறமபெைா ெதிநவடுகளிலிருந்து ஒரு  
விைாொர நிறுவைததின ஒரு குறிப்பிட்ை ோளுக்காை முதைற்லக் கணைறிை தைைாரிக்கப்ெடுகிைது. 
இது இருப்புநிற்லக் குறிப்பு நொனறு நதைாறைமளிக்கும். பமாததைச் பொததுகள மறறும் பமாததைப் 
பொறுப்புகளின நவறுொட்டுத பதைாறக முதை்லாக எடுததுக் பகாள்ளப்ெடுகிைது.

முதல = சொத்துகள் – ச்ாறுபபுகள்
நிற்ல அறிக்றக, பொததுகள மறறும் பொறுப்புகளின ெட்டிை்லாக இருந்தைாலும் இது இருப்புநிற்லக் 
குறிப்பு எனறு அறைக்கப்ெடுவதிலற்ல.  ஏபைனில, எல்லா பொததுகள மறறும் பொறுப்புகளின மதிப்பு 
முழுறமைாக நெநரட்டுக் கணக்குகளின இருப்புகற்ள அடிப்ெறைைாகக் பகாணடிருப்ெதிலற்ல. 
சி்ல விவரஙகள ெராமரிக்கப்ெட்ை கணக்குகளிலிருந்தும், சி்ல விவரஙகள அறவ பதைாைரொை 
ஆவணஙகளிலிருந்தும் மறறும் சி்ல இருப்புகள நிறைவு அடிப்ெறையி்லாை மதிப்பீடுகளிலிருந்தும் 
எடுததுக் பகாள்ளப்ெடுகினைை.  
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1.7.4  நிமை அறிகமகயின் ்டிவம்
……… ஏடுகளில

……. ோமளய நிமைஅறிகமக

ச்ாறுபபுகள் ` சொத்துகள் `

ெறெ்ல கைனீந்நதைார xxx றகபராக்கம் xxx
பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு xxx வஙகி பராக்கம்  xxx
பகாடுெைநவணடிை பெ்லவுகள xxx ெறெ்ல கைைாளிகள xxx
வஙகி நமலவறரப்ெறறு xxx பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு xxx
முதைல (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக) xxx ெரக்கிருப்பு xxx
  முனகூட்டிச் பெலுததிை பெ்லவுகள xxx
  நிற்லச் பொததுகள xxx
 xxx  xxx

எடுத்துககாட்டு 6
ொந்தி எனெவரின 2018, டிெம்ெர 31 ஆம் ோற்ளை இருப்புகள பினவருமாறு:

விவரம் ` விவரம் `

பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 6,000 ெறெ்ல கைனீந்நதைார 25,000

பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 4,000 ெரக்கிருப்பு 45,000

இைந்திரம் 60,000 கைைாளிகள 70,000

அறைக்லன 10,000 பராக்கம் 4,000

2018, டிெம்ெர 31ஆம் ோற்ளை நிற்ல அறிக்றக தைைாரிதது அந்ோற்ளை முதைற்ல கணக்கிைவும். 
தீர்வு

ொந்தி என்்வரின் ஏடுகளில
2018, டிெம்்ர் 31 ஆம் ோமளய நிமை அறிகமக

ச்ாறுபபுகள் ` சொத்துகள் `

ெறெ்ல கைனீந்நதைார 25,000 பராக்கம் 4,000

பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 4,000 ெரக்கிருப்பு 45,000

முதைல (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக) 1,66,000 கைைாளிகள 70,000

பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 6,000

இைந்திரம் 60,000

  அறைக்லன 10,000

 1,95,000  1,95,000
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1.7.5 நிமை அறிகமகககும் இருபபுநிமைக குறிபபுககும் உள்ள வவறு்ாடுகள்
வவறு்ாட்டிறகான 

அடிப்மட நிமை அறிகமக இருபபுநிமைக குறிபபு

1. நோக்கம் நிற்ல அறிக்றக பொதுவாக விைாொரததின 
முதைற்ல கணைறிை தைைாரிக்கப்ெடுகிைது. 

இருப்புநிற்லக் குறிப்பு விைாொரததின 
நிதிநிற்லறைக் கணைறிை தைைாரிக்கப்ெடுகிைது.

2.  கணக்கிைல 
முறை

இரட்றைப்ெதிவு முறைறை பினெறறுவது 
கட்ைாைமாைதைாக இல்லாதை நொது 
நிற்லஅறிக்றக தைைாரிக்கப்ெடுகிைது. 

கணக்குகள இரட்றைப்ெதிவு முறையில 
ெராமரிக்கப்ெடும் நொது இருப்புநிற்லக்குறிப்பு 
தைைாரிக்கப்ெடுகிைது. 

3.  தைைாரிப்பின 
அடிப்ெறை

இது முழுறமைாக நெநரட்டுக் கணக்குகற்ள 
அடிப்ெறைைாகக் பகாணைதைல்ல. நெநரட்டுக் 
கணக்குகளின இருப்புகள முடிந்தை இைஙகளில 
எடுததுக் பகாள்ளப் ெடுகினைை.சி்ல விவரஙகள 
அது பதைாைரொை ஆவணஙகளிலிருந்தும் 
மறறும் சி்ல இருப்புகள மதிப்பீடுகளிலிருந்தும் 
எடுததுக் பகாள்ளப்ெடுகினைை.  

இது முழுறமைாக நெநரட்டுக் கணக்குகளின 
அடிப்ெறையிந்லநை தைைாரிக்கப்ெடுகிைது. 

4. ேம்ெகததைனறம இது முழுறம பெைா ெதிநவடுகற்ள 
அடிப்ெறைைாகக் பகாணடுள்ளதைால 
ேம்ெகததைனறம உறைைது அல்ல.

இது இரட்றைப் ெதிவு முறையில 
தைைாரிக்கப்ெடுவதைால ேம்ெகததைனறம 
உறைைது.

5.  விடுெட்ை 
விவரஙகள

ஏடுகள முழுறமைாக ெராமரிக்கப்ெைாதைதைால 
விடுெட்ை விவரஙகற்ளக் கணைறிவது கடிைம். 

அறைதது ேைவடிக்றககளின இரணடு 
தைனறமகளும் ெதிைப்ெடுவதைால விடுெட்ை 
விவரஙகற்ள எளிதில கணைறிை முடியும்.

எடுத்துககாட்டு 7
2017, ஏப்ரல 1 அனறு கநணஷ் ` 75,000 முதைலுைன தைனனுறைை பதைாழிற்லத பதைாைஙகிைார. அவர 
முறைைாை கணக்நகடுகற்ள ெராமரிக்கவிலற்ல. 31.03.2018 ஆம் ோற்ளை அவருறைை ஏடுகளின 
விவரஙகள பினவருமாறு.

விவரம் ` விவரம் `
பராக்கம் 5,000 கைைாளிகள 16,000
ெரக்கிருப்பு 18,000 கைனீந்நதைார 9,000
பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 7,000 வஙகி பராக்கம் 24,000
அறைக்லன 3,000 பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 6,000
நி்லம் மறறும் கட்ைைஙகள 30,000   

அவவாணடில தைனனுறைை பொந்தைப் ெைனுக்காக அவர ̀  15,000 எடுததுக் பகாணைார. அவவாணடில 
அவர பகாணடுவந்தை கூடுதைல முதைல ̀  20,000. அவருறைை இ்லாெம் அல்லது ேட்ைதறதைக் கணைறிைவும்.

தீர்வு

கவணஷ் என்்வரின் 2018, டிெம்்ர் 31 ஆம் ோமளய நிமை அறிகமக
ச்ாறுபபுகள் ` சொத்துகள் `

கைனீந்நதைார 9,000 பராக்கம் 5,000
பெலுததைறகுரிை மாறறுச் சீட்டு 6,000 வஙகி பராக்கம்      24,000
முதைல (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக) 88,000 ெரக்கிருப்பு 18,000
  கைைாளிகள 16,000
  பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 7,000
  நி்லம் மறறும் கட்ைைஙகள      30,000
  அறைக்லன      3,000
 1,03,000  1,03,000
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மாணவர் குறிபபு
இறுதி முதைல கணைறிை 2018, மாரச் 31 ஆம் ோற்ளை நிற்லைறிக்றக தைைாரிக்கப்ெை நவணடும். 

2018, மார்ச் 31 ஆம் ோவளாடு முடிவமடயும் ஆணடுககான இைா்ேட்ட அறிகமக
விவரம் `

31.03.2018 அனறு இறுதி முதைல 88,000
  கூட்டுக: அவவாணடின எடுப்புகள 15,000

1,03,000
  கழிக்க: அவவாணடில பகாணடுவந்தை கூடுதைலமுதைல 20,000

ெரிக்கட்ைப்ெட்ை இறுதி முதைல 83,000
  கழிக்க: 1.4.2017 அனறு பதைாைக்க முதைல 75,000
31.03.2018  ஆம் ோந்ளாடு முடிவறையும் ஆணடின இ்லாெம் 8,000

எடுத்துககாட்டு 8
நைவிட் முறைைாை கணக்நகடுகற்ளப் ெராமரிக்கவிலற்ல. அவருறைை ஏடுகளிலிருந்து தைரப்ெட்டுள்ள 
விவரஙகள பினவருமாறு:

விவரம் 1.4.2018 31.3.2019
` `

பராக்கம் 43,000 29,000
ெரக்கிருப்பு 1,20,000 1,30,000
ெறெ்ல கைைாளிகள 84,000 1,10,000
ெறெ்ல கைனீந்நதைார 1,05,000 1,02,000
கைன 25,000 20,000
வணிக வ்ளாகம் 2,50,000 2,50,000
அறைக்லன 33,000 45,000

அவவாணடில அவர கூடுதைல முதை்லாக ` 45,000 பகாணடு வந்தைார.  தைனனுறைை விைாொரததிலிருந்து 
பொந்தை ெைனுக்காக ` 2,500 ஒவபவாரு மாதைமும் எடுததுக் பகாணைார. நமறகணை விவரஙகற்ளக் 
பகாணடு இ்லாெ ேட்ை அறிக்றகறை தைைார பெய்ைவும். 
தீர்வு

வடவிட் என்்வரின் ஏடுகளில
சதாடகக முதல கணககிடுதல

2018, ஏபரல 1 ஆம் ோமளய நிமையறிகமக
ச்ாறுபபுகள் ` சொத்துகள் `

ெறெ்ல கைனீந்நதைார 1,05,000 பராக்கம் 43,000

கைன 25,000 ெரக்கிருப்பு      1,20,000

முதைல (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக) 4,00,000 ெறெ்ல கைைாளிகள 84,000

வணிக வ்ளாகம்     2,50,000

  அறைக்லன 33,000
 5,30,000  5,30,000
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இறுதிமுதல கணககிடுதல
2019, மார்ச் 31 ஆம் ோமளய நிமையறிகமக

ச்ாறுபபுகள் ` சொத்துகள் `

ெறெ்ல கைனீந்நதைார 1,02,000 பராக்கம் 29,000
கைன 20,000 ெரக்கிருப்பு      1,30,000
முதைல (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக) 4,42,000 ெறெ்ல கைைாளிகள 1,10,000

வணிக வ்ளாகம்     2,50,000
  அறைக்லன 45,000
 5,64,000  5,64,000

2019 மார்ச் 31 ஆம் ோவளாடு முடிவமடயும் ஆணடுககான இைா் ேட்ட அறிகமக

விவரம் `

31.3.2018 அனறு இறுதிமுதைல 4,42,000
  கூட்டுக: அவவாணடின எடுப்புகள (2,500 x 12) 30,000

4,72,000
   கழிக்க: அவவாணடில பகாணடுவந்தை கூடுதைல முதைல 45,000

ெரிக்கட்ைப்ெட்ை இறுதிமுதைல 4,27,000
  கழிக்க: 1.4.2018 அனறு பதைாைக்க முதைல 4,00,000
31.3.2019 ஆம் ோந்ளாடு முடிவறையும் ஆணடின இ்லாெம் 27,000

 மாணவர் செயல்ாடு 1.2

சிந்தமனககு: கூடுதைல முதை்லாக ` 45,000 அவவாணடில பகாணடுவரப்ெட்ைது. கூடுதைல முதைல பகாணடுவர 
நவணடிைதைன நதைறவக்காை ஏநதைனும் இரணடு காரணஙகற்ள நிறைவு கூைவும்.

எடுத்துககாட்டு 9
அகமது முறைைாை கணக்நகடுகற்ளப் ெராமரிப்ெதிலற்ல. 2018 மாரச் 31 ஆம் ோந்ளாடு முடிவறையும் 
ஆணடுக்குரிை இ்லாெம் அல்லது ேட்ைம் கணைறிைவும்.  

விவரம் 1.4.2017 31.3.2018
` `

வஙகி இருப்பு  14,000 (வ) 18,000 (ெ)
றகபராக்கம் 800 1,500
ெரக்கிருப்பு 12,000 16,000
கைைாளிகள 34,000 30,000
பொறிதபதைாகுதி 80,000 80,000
அறைக்லன 40,000 40,000
கைனீந்நதைார 60,000 72,000

அகமது தைைது பொந்தைப் ெைனுக்காக ` 40,000 எடுததுக்பகாணைார. தைனனுறைை விைாொரதறதை 
விரிவுெடுததுவதைறகாக அவர ̀  16,000 கூடுதைல முதைல பகாணடு வந்தைார. கைைாளிகள மீது 5% ஒதுக்கு உருவாக்க 
நவணடும். பொறிதபதைாகுதி மீது 10% நதைய்மாைம் நீக்கப்ெை நவணடும். 
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தீர்வு
அகமது என்்வரின் ஏடுகளில

சதாடகக முதல கணககிடுதல 
 2017, மார்ச் 31 ஆம் ோமளய நிமையறிகமக

ச்ாறுபபுகள் ` சொத்துகள் `

வஙகி நமலவறரப்ெறறு 14,000 றகபராக்கம் 800

கைனீந்நதைார 60,000 ெரக்கிருப்பு 12,000

முதைல (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக) 92,800 கைைாளிகள 34,000
  பொறிதபதைாகுதி 80,000
  அறைக்லன 40,000
 1,66,800   1,66,800

இறுதிமுதல கணககிடுதல
2018, மார்ச் 31 ஆம் ோமளய நிமையறிகமக

ச்ாறுபபுகள் ` சொத்துகள் ` `

 கைனீந்நதைார  72,000 வஙகி இருப்பு 18,000
முதைல (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக) 1,04,000 றகபராக்கம் 1,500

ெரக்கிருப்பு  16,000
  கைைாளிகள              30,000  

 கழிக்க: கைைாளிகள மீதைாை
          ஒதுக்கு 5%          1,500 28,500
  பொறித பதைாகுதி                              80,000  
    கழிக்க:  நதைய்மாைம்        8,000 72,000
  அறைக்லன                   40,000
 1,76,000   1,76,000

 
 2018 மார்ச் 31 ஆம் ோவளாடு முடிவமடயும் ஆணடுககான இைா் ேட்ட அறிகமக

விவரம் `

31.3.2018 அனறு இறுதிமுதைல 1,04,000

  கூட்டுக: அவவாணடின எடுப்புகள 40,000

1,44,000

   கழிக்க: அவவாணடில பகாணடுவரப்ெட்ை கூடுதைல முதைல 16,000

ெரிக்கட்ைப்ெட்ை இறுதிமுதைல 1,28,000

  கழிக்க: 31.3.2017 அனறு பதைாைக்க முதைல 92,800

31.3.2018 ஆம் ோந்ளாடு முடிவறையும் ஆணடின இ்லாெம் 35,200
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1.8 முழுமம ச்றா ்திவவடுகளிலிருந்து இறுதிக கணககுகமளத் தயாரித்தல
கணக்நகடுகள முழுறம பெைாதைறவைாக இருக்கும்நொது, வருமாைம், பெ்லவுகள, பொததுகள மறறும் 
பொறுப்புகள பதைாைரொை விவரஙகள முழுறமைாக இருக்காது.  எைநவ, விைாொர, இ்லாெேட்ைக் 
கணக்கு மறறும் இருப்புநிற்லக்குறிப்பு ஆகிைவறறைத தைைாரிப்ெது சிரமமாக இருக்கும். ஆைால 
தைரப்ெட்டிருக்கினை தைகவலகற்ளக் பகாணடு, விடுெட்ை தைகவலகற்ளக் கணடுபிடிததை பிைகு இறுதிக் 
கணக்குகற்ளத தைைாரிக்க முடியும். 
1.8.1  முழுமம ச்றா ்திவவடுகளிலிருந்து இறுதிக கணககுகமள தயாரிககும் வ்ாது பின்்றற 

வவணடிய ்டிநிமைகள்
முழுறம பெைா ெதிநவடுகளிலிருந்து இறுதிக் கணக்குகற்ள தைைாரிக்கும் நொது பினவரும் 
ெடிநிற்லகற்ளப் பினெறை நவணடும்: 
1. பதைாைக்க முதைல அறிவதைறகு, பதைாைக்க நிற்லைறிக்றகறைத தைைாரிக்க நவணடும்.
2.  தைரப்ெட்ை தைகவலகளிலிருந்து விடுெட்ை பதைாறககற்ளக் கணைறிை நவணடும்.  இதைறை 

கணைறிை நிறைவுக்குறிப்பு கணக்குகள தைைாரிக்க்லாம் அல்லது ஏறகைநவ தைரப்ெட்டிருக்கினை 
தைகவலகளில நதைறவைாை ெரிக்கட்டுதைலகள பெய்தை பினைர கணைறிை்லாம். எடுததுக்காட்ைாக,

(அ)  பராக்கக் பகாளமுதைல மறறும் பராக்க விறெறை நொனை விடுெட்ை தைகவலகற்ளக் கணைறிை 
பராக்க ஏட்டிறைத தைைாரிப்ெது அவசிைமாக்லாம்.

(ஆ)  பமாததைக் கைைாளிகள மறறும் பமாததைக் கைனீந்நதைார கணக்குகற்ள முறைநை தைைாரிப்ெதைன 
மூ்லம் கைன விறெறை மறறும் கைன பகாளமுதைல ஆகிைவறறைக் கணைறிை்லாம்.  

(இ)  பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு மறறும் பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டுக் கணக்குகற்ள முறைநை 
தைைாரிப்ெதைன மூ்லம் பெைப்ெட்ை பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டுகள மறறும் ஏறகப்ெட்ை 
பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டுகள இருப்புகற்ளக் கணைறிை்லாம். 

3.  இறுதிைாக, விைாொர மறறும் இ்லாெேட்ைக் கணக்கு மறறும் இருப்புநிற்லக் குறிப்பு ஆகிைவறறைத 
தைைாரிக்க நவணடும். 

முக்கிைமாை கணக்குகளின ெடிவஙகள அதைாவது, பமாததைக் கைைாளிகள கணக்கு, பெறுதைறகுரிை 
மாறறுச்சீட்டு கணக்கு, பமாததைக் கைனீந்நதைார கணக்கு மறறும் பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு கணக்கு 
கீநை தைரப்ெட்டுள்ளது. 
(i) சமாத்த கடனாளிகள் கணககின் ்டிவம்
் சமாத்த கடனாளிகள் கணககு  வ

விவரம் ` விவரம் `

இருப்பு கீ/பகா xxx பராக்கக் க/கு (பெறைது) xxx
     (பதைாைக்க இருப்பு)  வஙகி க/கு (காநொற்லகள பெறைது) xxx
விறெறை க/கு (கைன விறெறை) xxx அளிததை தைளளுெடி க/கு xxx
வஙகி க/கு (காநொற்ல மறுக்கப்ெட்ைது) xxx விறெறைத திருப்ெக் க/கு xxx
பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு க/கு xxx வாராக்கைன க/கு xxx
    (மாறறுச்சீட்டு மறுக்கப்ெட்ைது) பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு க/கு xxx

     (மாறறுச்சீட்டு பெறைது)
இருப்பு கீ/இ  xxx
      (இறுதி இருப்பு)

 xxx  xxx
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எடுத்துககாட்டு 10

பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து கைன விறெறைறைக் கணைறிைவும்:

விவரம் `

2018, ஜைவரி 1 அனறு கைைாளிகள 40,000

கைைாளிகளிைம் பெறை பராக்கம் 1,00,000

அளிததை தைளளுெடி 5,000

விறெறைத திருப்ெம் 2,000

2018, டிெம்ெர 31 அனறு கைைாளிகள     60,000

தீர்வு
் சமாத்தக கடனாளிகள் கணககு   வ

விவரம் ` விவரம் `

இருப்பு கீ/பகா 40,000 பராக்கக் க/கு (பெறைது) 1,00,000

விறெறை க/கு (கைன) 1,27,000 அளிததை தைளளுெடி க/கு 5,000

     (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக)  விறெறைத திருப்ெக் க/கு 2,000
  இருப்பு கீ/இ 60,000
 

1,67,000
 

1,67,000

எடுத்துககாட்டு 11

பினவரும் விவரஙகற்ளக் பகாணடு அவவாணடின பமாததை விறெறைறை கணைறிைவும்: 

விவரம் `

2018, ஏப்ரல 1 அனறு கைைாளிகள 50,000
அவவாணடில கைைாளிகளிைமிருந்து பெறை பராக்கம் 1,50,000
உளதிருப்ெம் 15,000
வாராக்கைன 5,000
2019, மாரச் 31 அனறு கைைாளிகள 70,000
பராக்க விறெறை 1,40,000

தீர்வு
் சமாத்தக கடனாளிகள் கணககு  வ

விவரம் ` விவரம் `

இருப்பு கீ/பகா 50,000 பராக்கக் க/கு 1,50,000

விறெறை க/கு (கைன) 1,90,000 உள திருப்ெம் க/கு 15,000

    (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக)  வாராக்கைன க/கு 5,000
  இருப்பு கீ/இ 70,000
 2,40,000  2,40,000
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பமாததை விறெறை = பராக்க விறெறை + கைன விறெறை 
 = ` 1,40,000 + ` 1,90,000 
 = ` 3,30,000

(ii) ச்றுதறகுரிய மாறறுச்சீட்டுக கணககின் ்டிவம்
்  ச்றுதறகுரிய மாறறுச்சீட்டுக கணககு வ

விவரம் ` விவரம் `

இருப்பு கீ/பகா xxx பராக்கம் / வஙகி க/கு xxx

     (பதைாைக்க இருப்பு)  (பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 
   ஏறறுக்பகாள்ளப்ெட்ைது)  

ெறெ்ல கைைாளிகள க/கு xxx ெறெ்ல கைைாளிகள க/கு xxx

    (அவவாணடில பெறுதைறகுரிை     (பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு மறுக்கப்ெட்ைது)  

     மாறறுச்சீட்டு பெறைது)  இருப்பு கீ/இ xxx
      (இறுதி இருப்பு)  
 xxx  xxx

எடுத்துககாட்டு 12
பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து, பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டுக் கணக்கிறைத தைைாரிதது 
கைைாளிகளிைமிருந்து பெறை மாறறுச்சீட்டிறைக் கணக்கிைவும்.

விவரம் `

பதைாைக்க பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 20,000

இறுதி பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 30,000

மாறறுச்சீட்டிறகாை பராக்கம் பெறைது 60,000

பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு மறுக்கப்ெட்ைது 5,000

தீர்வு
் ச்றுதறகுரிய மாறறுச்சீட்டுக கணககு வ

விவரம் ` விவரம் `

இருப்பு கீ/பகா 20,000 பராக்கக் க/கு 60,000

கைைாளிகள க/கு 75,000 கைைாளிகள க/கு 5,000

 (அவவாணடில மாறறுச் சீட்டு பெறைது

         – இருப்புக் கட்டும் பதைாறக)
 

(பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு மறுக்கப்ெைைது)

இருப்பு கீ/இ 30,000
 

95,000
 

95,000
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எடுத்துககாட்டு 13

பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து பமாததை விறெறைறை கணக்கிைவும்:

விவரம் `

2017, ஏப்ரல 1 அனறு கைைாளிகள 1,50,000

2017, ஏப்ரல 1 அனறு பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 40,000

கைைாளிகளிைமிருந்து பெறை பராக்கம் 3,90,000

பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டுக்குரிை பராக்கம் பெறைது 90,000

பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு மறுக்கப்ெட்ைது 10,000

விறெறைத திருப்ெம் 40,000

2018, மாரச் 31 அனறு பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 30,000

2018, மாரச் 31 அனறு ெறெ்ல கைைாளிகள 1,30,000

பராக்க விறெறை 2,00,000

தீர்வு
் ச்றுதறகுரிய மாறறுச்சீட்டு கணககு வ

விவரம் ` விவரம் `

இருப்பு கீ/பகா 40,000 பராக்கக் க/கு 90,000

கைைாளிகள க/கு* 90,000 கைைாளிகள க/கு 10,000

(அவவாணடில மாறறுச் சீட்டு பெறைது
      – இருப்புக் கட்டும் பதைாறக)  

(பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 
மறுக்கப்ெட்ைது) 
இருப்பு கீ/இ 30,000

 1,30,000  1,30,000

் சமாத்தக கடனாளிகள் கணககு வ

விவரம் ` விவரம் `

இருப்பு கீ/பகா 1,50,000 பராக்கக் க /கு 3,90,000
பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு க/கு 
(மறுக்கப்ெட்ைது) 10,000 விறெறைத திருப்ெம் க /கு 40,000

விறெறை க/கு (கைன) 4,90,000 பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு க/கு* 90,000

  (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக) (மாறறுச்சீட்டு பெறைது)
 இருப்பு கீ/இ 1,30,000

 6,50,000  6,50,000
பமாததை விறெறை = பராக்க விறெறை + கைன விறெறை = ` 2,00,000 + ` 4,90,000   =  ` 6,90,000
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(iii) சமாத்தக கடனீந்வதார் கணககின் ்டிவம்
்  சமாத்தக கடனீந்வதார் கணககு வ

விவரம் ` விவரம் `

பராக்கக் க/கு (பெலுததிைது) xxx இருப்பு கீ/பகா xxx

வஙகி க/கு (காநொற்ல பெலுததிைது) xxx      (பதைாைக்க இருப்பு)  

பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு க/கு xxx பகாளமுதைல க/கு xxx

     (மாறறுச்சீட்டு ஏறகப்ெட்ைது)      (கைன பகாளமுதைல)

பெறை தைளளுெடி க/கு  xxx வஙகி க/கு xxx

பகாளமுதைல திருப்ெக் க/கு xxx  (காநொற்லகள மறுக்கப்ெட்ைது)  

இருப்பு கீ/இ xxx பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு க/கு xxx

     (இறுதி இருப்பு)      (மறுக்கப்ெட்ைது )  
 xxx  xxx

எடுத்துககாட்டு  14

பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து கைன பகாளமுதைற்லக் கணக்கிைவும்: 

விவரம் `

2018, ஏப்ரல 1 அனறு கைனீந்நதைார 50,000

பவளித திருப்ெம் 6,000

கைனீந்நதைாருக்கு அளிததை பராக்கம் 1,60,000

2019, மாரச் 31 அனறு கைனீந்நதைார 70,000

தீர்வு
் சமாத்தக கடனீந்வதார் கணககு வ

விவரம் ` விவரம் `

பராக்கக் க/கு (அளிததைது) 1,60,000 இருப்பு கீ/பகா 50,000

பவளிததிருப்ெம் க/கு 6,000 பகாளமுதைல க/கு (கைன) 1,86,000

இருப்பு கீ/இ 70,000    (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக)
 

 
2,36,000

 
2,36,000
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(iv) செலுத்தறகுரிய மாறறுச்சீட்டுக கணககின் ்டிவம்
் செலுத்தறகுரிய மாறறுச்சீட்டு கணககு வ

விவரம் ` விவரம் `
பராக்கம் / வஙகி க/கு xxx இருப்பு கீ/பகா xxx
  (பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு பெலுததிைது)       (பதைாைக்க இருப்பு)
ெறெ்ல கைனீந்நதைார க/கு xxx ெறெ்ல கைனீந்நதைார க/கு xxx
(பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு மறுக்கப்ெட்ைது )  (மாறறுச்சீட்டு ஏறகப்ெட்ைது )  
இருப்பு கீ/இ xxx   
     (இறுதி இருப்பு)   
 xxx  xxx

எடுத்துககாட்டு 15

பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து பமாததைக் பகாளமுதைற்லக் கணக்கிைவும்: 

விவரம் `

2017, ஏப்ரல 1 அனறு ெறெ்ல கைனீந்நதைார 75,000

2017, ஏப்ரல 1 அனறு பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 60,000

கைனீந்நதைாருக்குச் பெலுததிை பராக்கம்   3,70,000

பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டுக்கு பெலுததிைது 1,00,000

பகாளமுதைல திருப்ெம் 15,000

பராக்கக் பகாளமுதைல   3,20,000

2018, மாரச் 31 அனறு கைனீந்நதைார 50,000

2018, மாரச் 31 அனறு பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 80,000

தீர்வு
் செலுத்தறகுரிய மாறறுச்சீட்டு  கணககு வ

விவரம் ` விவரம் `
பராக்கக் க/கு 
(மாறறுச்சீட்டுக்கு பெலுததிைது) 1,00,000 இருப்பு கீ/பகா 60,000

இருப்பு கீ/இ 80,000 ெறெ்ல கைனீந்நதைார க/கு  
  (மாறறுச்சீட்டு ஏறகப்ெட்ைது)  
  

  (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக) 1,20,000
 1,80,000  1,80,000
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் சமாத்தக கடனீந்வதார் கணககு வ

விவரம் ` விவரம் `
பராக்கக் க/கு (பெலுததிைது) 3,70,000 இருப்பு கீ/பகா 75,000

பகாளமுதைல திருப்ெம் க/கு 15,000 பகாளமுதைல க/கு (கைன) 4,80,000

பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு க/கு 1,20,000   (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக)  

   (மாறறுச்சீட்டு ஏறகப்ெட்ைது)
இருப்பு கீ/இ 50,000   
 5,55,000  5,55,000

பமாததைக் பகாளமுதைல  = பராக்கக் பகாளமுதைல + கைன பகாளமுதைல 
 = ` 3,20,000 + ` 4,80,000  = ` 8,00,000

எடுத்துககாட்டு 16

பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து பமாததைக் கைைாளிகள கணக்கு, பமாததைக் கைனீந்நதைார கணக்கு, 
பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு கணக்கு மறைம் பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு கணக்கு தைைாரிதது கைன 
விறெறை மறறும் கைன பகாளமுதைல கணைறிைவும்.  

விவரம் சதாடகக 
இருபபு

இறுதி 
இருபபு

` `

கைைாளிகள 60,000 55,000

பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 5,000 1,000

கைனீந்நதைார 25,000 28,000

பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 2,000 3,000

பிற தகவலகள்  ` 

கை்ளாளிகளிைமிருந்து பராக்கம் பெறைது  1,30,000

வாடிக்றகைா்ளருக்கு அளிததை தைளளுெடி  5,500

கைனீந்நதைாருக்குச் பெலுததிை பராக்கம்  70,000

ெரக்களிதநதைார வைஙகிை தைளளுெடி  3,500

பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டுக்குரிை பராக்கம் பெலுததிைது  7,000

பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டுக்காை பராக்கம் பெறைது  14,000

பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு மறுக்கப்ெட்ைது  1,200

வாராக்கைன  3,500
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தீர்வு
 ் ச்றுதறகுரிய மாறறுச்சீட்டுக கணககு வ

விவரம் ` விவரம் `

இருப்பு கீ/பகா 5,000 பராக்கக் க/கு 14,000

கைைாளிகள க/கு 11,200 கைைாளிகள க/கு 1,200

(மாறறுச்சீட்டு பெறைது -  (பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 
  மறுக்கப்ெட்ைது)  

இருப்புக் கட்டும் பதைாறக)  இருப்பு கீ/இ 1,000
 16,200  16,200

் சமாத்தக கடனாளிகள் க/கு வ

விவரம் ` விவரம் `

இருப்பு கீ/பகா 60,000 பராக்கக் க/கு (பெறைது) 1,30,000

பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு க/கு 
(மறுக்கப்ெட்ைது)    1,200 அளிததை தைளளுெடி க/கு 5,500

விறெறை க/கு (கைன) 1,44,000 வாராக்கைன க/கு 3,500

     (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக) பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு க/கு 11,200
      (மாறறுச்சீட்டு பெறைது)  
  இருப்பு கீ/இ 55,000

 2,05,200  2,05,200

்  செலுத்தறகுரிய மாறறுச்சீட்டு கணககு வ

விவரம் ` விவரம் `
பராக்கக் க/கு 
(மாறறுச்சீட்டுக்குச் பெலுததிைது) 7,000 இருப்பு கீ/பகா 2,000

இருப்பு கீ/இ 3,000
ெறெ்ல கைனீந்நதைார க/கு 
(மாறறுச்சீட்டு ஏறகப்ெட்ைது)
 (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக) 8,000

 10,000  10,000
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் சமாத்தக கடனீந்வதார் கணககு வ

விவரம் ` விவரம் `
பராக்கக் க/கு (பெலுததிைது) 70,000 இருப்பு கீ/பகா 25,000

பெறை தைளளுெடி க/கு 3,500 பகாளமுதைல க/கு (கைன) 84,500
பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு க/கு
(மாறறுச்சீட்டு ஏறகப்ெட்ைது) 8,000

(இருப்புக் கட்டும் பதைாறக)  

இருப்பு கீ/இ 28,000   
 1,09,500  1,09,500

எடுத்துககாட்டு 17
முழுறம பெைா ெதிநவடுகற்ளப் ெராமரிததுவரும் அப்துல எனெவரின பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து 
2018, மாரச் 31 ஆம் ோந்ளாடு முடிவறையும் ஆணடுக்குரிை விைாொர மறறும் இ்லாெேட்ைக் கணக்கு 
மறறும் அந்ோற்ளை இருப்புநிற்லக் குறிப்பு தைைார பெய்ைவும். 

விவரம் 1.4.2017 
`

31.3.2018 
`

ெரக்கிருப்பு 1,00,000 50,000

ெறெ்ல கைைாளிகள 2,50,000 3,50,000

பராக்கம் 25,000 40,000

அறைக்லன 10,000 10,000

ெறெ்ல கைனீந்நதைார 1,50,000 1,75,000

பிற விவரஙகள்:
` `

எடுப்புகள 40,000 கைைாளிகளிைமிருந்து பெறை பராக்கம் 5,35,000

பெறை தைளளுெடி 20,000 ெலவறகச் பெ்லவுகள 30,000
அளிததை தைளளுெடி 25,000 1.4.2017 அனறு முதைல 2,35,000

கைனீந்நதைாருக்கு அளிததை பராக்கம் 4,50,000   

தீர்வு 
் சமாத்தக கடனாளிகள் கணககு வ

விவரம் ` விவரம் `

இருப்பு கீ/பகா 2,50,000 பராக்கக் க/கு (பெறைது) 5,35,000
விறெறை க/கு (கைன) 
(இருப்புக் கட்டும் பதைாறக) 6,60,000 அளிததை தைளளுெடி க/கு 25,000
  

இருப்பு கீ/இ 3,50,000

 9,10,000  9,10,000
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 ் சமாத்தக கடனீந்வதார் கணககு வ

விவரம் ` விவரம் `

பராக்கக் க/கு (பெலுததிைது) 4,50,000 இருப்பு கீ/பகா 1,50,000

பெறை தைளளுெடி க/கு 20,000 பகாளமுதைல க/கு (கைன) 4,95,000

இருப்பு கீ/இ 1,75,000  (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக)  

 
6,45,000

 
6,45,000

அபதுல என்்வரின் ஏடுகளில
்  2018, மார்ச் 31 ஆம் ோவளாடு முடிவமடயும் ஆணடுககுரிய வியா்ார, இைா்ேட்டக கணககு  வ

விவரம் ` விவரம் `

பதைாைக்கச் ெரக்கிருப்பு 1,00,000 விறெறை 6,60,000 

பகாளமுதைல                4,95,000 இறுதிச் ெரக்கிருப்பு 50,000

பமாததை இ்லாெம் கீ/இ 1,15,000                                  
 

7,10,000
 

7,10,000

அளிததை தைளளுெடி
25,000 பமாததை இ்லாெம் கீ/பகா 1,15,000

ெலவறகச் பெ்லவுகள 30,000 பெறை தைளளுெடி 20,000

நிகர இ்லாெம் 80,000

   (முதைல கணக்கிறகு மாறைப்ெட்ைது)

1,35,000 1,35,000

 2018, மார்ச் 31 ஆம் ோமளய இருபபுநிமைக குறிபபு

ச்ாறுபபுகள் ` ` சொத்துகள் `

ெறெ்ல கைனீந்நதைார  1,75,000 பராக்கம் 40,000

முதைல 2,35,000  அறைக்லன 10,000

   கூட்டுக: நிகர இ்லாெம் 80,000  ெரக்கிருப்பு 50,000

 3,15,000  கைைாளிகள 3,50,000

  கழிக்க:  எடுப்புகள 40,000 2,75,000   

 
4,50,000

 
4,50,000
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எடுத்துககாட்டு 18
ொரதி தைனனுறைை கணக்நகடுகற்ள இரட்றைப்ெதிவு முறையில ெராமரிக்கவிலற்ல. பினவரும் 
விவரஙகளிலிருந்து 2019, மாரச் 31 ஆம் ோந்ளாடு முடிவறையும் ஆணடுக்குரிை விைாொர மறறும் 
இ்லாெேட்ைக் கணக்கு மறறும் அந்ோற்ளை இருப்புநிற்லக் குறிப்பு தைைாரிக்கவும். 
் சராகக ஏடு வ

ச்றுதலகள் ` செலுத்தலகள் `
இருப்பு கீ/பகா 32,000 பகாளமுதைல க/கு 56,000

விறெறை க/கு 1,60,000 கைனீந்நதைார க/கு 80,000

கைைாளிகள க/கு 1,20,000 பொதுச் பெ்லவுகள க/கு 24,000

  கூலி க/கு 10,000

  இருப்பு கீ/இ 1,42,000

 3,12,000  3,12,000

பிற தகவலகள்:

விவரம் 1.4.2018
`

31.3.2019
`

ெரக்கிருப்பு 40,000 60,000
கைைாளிகள 38,000 ?
கைனீந்நதைார 58,000 52,000
இைந்திரம்  1,70,000 1,70,000

கூடுதல தகவலகள்:  `

(i) கைன பகாளமுதைல 74,000

(ii) கைன விறெறை 1,40,000

(iii) பதைாைக்க முதைல 2,22,000

 (iv) இைந்திரம் மீது ஆணடுக்கு 10% நதைய்மாைம் நீக்கவும். 
தீர்வு

்ாரதி என்்வரின் ஏடுகளில
் சமாத்தக கடனாளிகள் கணககு  வ

விவரம் ` விவரம் `
இருப்பு கீ/பகா 38,000 பராக்கக் க/கு (பெறைது) 1,20,000

விறெறை க/கு (கைன) 1,40,000 இருப்பு கீ/இ (இருப்புக் கட்டும் 
பதைாறக) 58,000

 1,78,000  1,78,000

இருப்பு கீ/பகா 58,000   
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்   2019, மார்ச் 31 ஆம் ோவளாடு முடிவமடயும் ஆணடுககுரிய வியா்ார இைா்ேட்டக கணககு    வ
விவரம் `  ` விவரம் ` `

பதைாைக்கச் ெரக்கிருப்பு 40,000 விறெறை
பகாளமுதைல        பராக்கம்            1,60,000
          பராக்கம் 56,000        கைன         1,40,000 3,00,000
          கைன                      74,000 1,30,000 இறுதிச் ெரக்கிருப்பு 60,000
கூலி 10,000  

பமாததை இ்லாெம் கீ/இ 1,80,000  
 3,60,000  3,60,000
பொதுச் பெ்லவுகள 24,000 பமாததை இ்லாெம் கீ/பகா 1,80,000
இைந்திரம் மீதைாை நதைய்மாைம் 17,000  

நிகர இ்லாெம் (முதைல கணக்கிறகு 
மாறைப்ெட்ைது) 1,39,000

 

 1,80,000  1,80,000

2019, மார்ச் 31 ஆம் ோமளய இருபபுநிமைக குறிபபு
ச்ாறுபபுகள் ` ` சொத்துகள் ` `

முதைல 2,22,000  பராக்கம்  1,42,000
  கூட்டுக: நிகர இ்லாெம் 1,39,000 3,61,000 ெரக்கிருப்பு  60,000
கைனீந்நதைார  52,000 கைைாளிகள  58,000

இைந்திரம்            1,70,000  
  கழிக்க: நதைய்மாைம்   17,000 1,53,000

  4,13,000   4,13,000
எடுத்துககாட்டு 19
மளிறக விைாொரம் ேைததிவரும் அரஜஜுன தைனனுறைை கணக்நகடுகற்ள இரட்றைப்ெதிவு முறையில 
ெராமரிப்ெதிலற்ல.  அவருறைை ஏடுகளிலிருந்து பெைப்ெட்ை தைகவலகள பினவருமாறு:

விவரம் 1-4-2018
`

31-3-2019
`

பொறி மறறும் இைந்திரம் 20,000 20,000

ெரக்கிருப்பு 9,000 16,000

ெறெ்ல கைைாளிகள 2,000 5,300

ெறெ்ல கைனீந்நதைார 5,000 4,000

வஙகி பராக்கம் 4,000 6,000

31.3.2019 ஆம் ோவளாடு முடிவமடயும் ஆணடின் பிற தகவலகள் பின்வருமாறு:
`

வி்ளம்ெரம் 4,700
உளதூக்குக் கூலி 8,000
கைனீந்நதைாருக்கு அளிததை பராக்கம் 64,000
எடுப்புகள 2,000
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அவவாணடின பமாததை விறெறை ` 85,000. பகாளமுதைல திருப்ெம் ` 2,000 மறறும் விறெறைத  
திருப்ெம் ` 1,000. பொறி மறறும் இைந்திரம் மீது 5% நதைய்மாைம் நீக்கவும். ` 300 ஐைக்கைன ஒதுக்கு 
உருவாக்க நவணடும். 2019, மாரச் 31 ஆம் ோந்ளாடு முடிவறையும் ஆணடுக்குரிை விைாொர மறறும் 
இ்லாெேட்ைக் கணக்கு மறறும் அந்ோற்ளை இருப்புநிற்லக் குறிப்பு தைைாரிக்கவும்.

தீர்வு
அர்்ஜுன் என்்வரின் ஏடுகளில 

2018, ஏபரல 1 ஆம் ோமளய நிமை அறிகமக

ச்ாறுபபுகள் ` சொத்துகள் `
கைனீந்நதைார 5,000 வஙகி பராக்கம் 4,000
பதைாைக்க முதைல 30,000 ெரக்கிருப்பு 9,000
(இருப்புக் கட்டும் பதைாறக)  ெறெ்ல கைைாளிகள 2,000
  பொறி மறறும் இைந்திரம் 20,000
 35,000  35,000

 ்                                    சமாத்தக கடனீந்வதார் கணககு                                வ

விவரம் ` விவரம் `
பராக்கக் க/கு (பெலுததிைது) 64,000 இருப்பு கீ/பகா 5,000

பகாளமுதைல திருப்ெம் க/கு 2,000 பகாளமுதைல க/கு (கைன) 65,000

இருப்பு கீ/இ 4,000 (இருப்புக் கட்டும் பதைாறக)  

70,000 70,000

்   2019, மார்ச் 31 ஆம் ோவளாடு முடிவமடயும் ஆணடுககுரிய வியா்ார இைா்ேட்டக கணககு    வ

விவரம் `  ` விவரம் ` `

பதைாைக்கச் ெரக்கிருப்பு 9,000 விறெறை 85,000  

பகாளமுதைல       கழிக்க: திருப்ெம்                1,000 84,000

    கைன                     65,000  இறுதிச் ெரக்கிருப்பு 16,000

        கழிக்க: திருப்ெம்                        2,000 63,000  

உள தூக்குக்கூலி 8,000

பமாததை இ்லாெம் கீ/இ 20,000   

 1,00,000  1,00,000

வி்ளம்ெரம் 4,700 பமாததை இ்லாெம் கீ/பகா 20,000

இைந்திரம் மீதைாை நதைய்மாைம் 1,000

ஐைக்கைன ஒதுக்கு 300   

நிகர இ்லாெம் (முதைல 
கணக்கிறகு மாறைப்ெட்ைது) 14,000   

 20,000  20,000
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2019, மார்ச் 31 ஆம் ோமளய இருபபுநிமைக குறிபபு

ச்ாறுபபுகள் ` ` சொத்துகள் ` `

முதைல                           30,000  வஙகி பராக்கம்  6,000

  கூட்டு: நிகர இ்லாெம் 14,000  ெரக்கிருப்பு  16,000
 44,000  ெறெ்ல கைைாளிகள  5,300

 கழிக்க: எடுப்புகள               2,000 42,000   கழிக்க: ஒதுக்கு 300 5,000 
ெறெ்ல கைனீந்நதைார 4,000 பொறி மறறும் இைந்திரம் 20,000

    கழிக்க: நதைய்மாைம்   1,000 19,000
  46,000   46,000

எடுத்துககாட்டு  20
ொணடிைன தைனனுறைை கணக்நகடுகற்ள இரட்றைப்ெதிவு முறையில ெராமரிப்ெதிலற்ல. பினவரும் 
விவரஙகளிலிருந்து 2018, டிெம்ெர 31 ஆம் ோந்ளாடு முடிவறையும் ஆணடுக்குரிை விைாொர மறறும் இ்லாெேட்ைக் 
கணக்கு மறறும் அந்ோற்ளை இருப்புநிற்லக் குறிப்பு தைைாரிக்கவும். 

விவரம் 1-1-2018
`

31-12-2018
`

அறைக்லன 30,000 30,000

றகபராக்கம் 10,000 17,000

கைைாளிகள 40,000 60,000

ெரக்கிருப்பு 28,000 11,000

பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 12,000 35,100

வஙகிக் கைன 25,000 25,000

கைனீந்நதைார 15,000 16,000

கூடுதல தகவலகள்: 

` `
பராக்க விறெறை 11,200 கைன விறெறை 88,800

பராக்கக் பகாளமுதைல 4,250 கைன பகாளமுதைல 35,750

பகாளமுதைல மீதைாை தூக்குக்கூலி 3,000 விறெறை மீதைாை தூக்குக்கூலி 700

கழிவு பெறைது 600 வஙகிக் கைன மீது வட்டி 2,500

எடுப்புகள 8,000 கூடுதைல முதைல 14,000

ெம்ெ்ளம் 8,900 அலுவ்லக வாைறக 2,400

ெரிககட்டுதலகள்:
அறைக்லன மீது 5% நதைய்மாைம் நொக்பகழுதைவும். கைைாளிகள மீது 1% ஐைக்கைன ஒதுக்கு 
உருவாக்கவும்.
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தீர்வு
்ாணடியன் என்்வரின் ஏடுகளில

 2018, ்னவரி 1 ஆம் ோமளய நிமை அறிகமக
ச்ாறுபபுகள் ` சொத்துகள் `

கைனீந்நதைார 15,000 றகபராக்கம் 10,000
வஙகிக்கைன 25,000 ெரக்கிருப்பு 28,000
பதைாைக்கமுதைல 80,000 கைைாளிகள 40,000
(இருப்புக் கட்டும் பதைாறக)  பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 12,000
  அறைக்லன 30,000
 1,20,000  1,20,000
்   2018, டிெம்்ர் 31 ஆம் ோவளாடு முடிவமடயும் ஆணடுககுரிய வியா்ார இைா்ேட்டக கணககு    வ

விவரம் ` ` விவரம் ` `

பதைாைக்கச் ெரக்கிருப்பு 28,000 விறெறை  

பகாளமுதைல        பராக்கம்          11,200  

           பராக்கம்          4,250        கைன      88,800 1,00,000
           கைன         35,750 40,000 இறுதிச் ெரக்கிருப்பு 11,000
பகாளமுதைல மீதைாை தூக்குக்கூலி 3,000
பமாததை இ்லாெம் கீ/இ 40,000   
 

1,11,000
 

1,11,000

ெம்ெ்ளம் 8,900 பமாததை இ்லாெம் கீ/பகா 40,000
விறெறை மீதைாை தூக்குக்கூலி 700 கழிவு பெறைது 600

அலுவ்லக வாைறக 2,400
வஙகிக்கைன மீது வட்டி 2,500
அறைக்லன மீதைாை நதைய்மாைம் 1,500
ஐைக்கைன ஒதுக்கு 600   
நிகர இ்லாெம் (முதைல கணக்கிறகு 
மாறைப்ெட்ைது) 24,000

 
 

 
40,600

 
40,600

2018, டிெம்்ர்  31 ஆம் ோமளய இருபபுநிமைக குறிபபு
ச்ாறுபபுகள் ` ` சொத்துகள் ` `

முதைல                           80,000  றகபராக்கம்  17,000

  கூட்டுக: நிகர இ்லாெம்             24,000  ெரக்கிருப்பு  11,000
 1,04,000  கைைாளிகள  60,000

 கூட்டுக: கூடுதைல முதைல              14,000  கழிக்க: ஐைக்கைன ஒதுக்கு 600 59,400

1,18,000 பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 35,100
கழிக்க: எடுப்புகள 8,000 1,10,000 அறைக்லன 30,000
வஙகிக்கைன 25,000  கழிக்க: நதைய்மாைம் 1,500 28,500
கைனீந்நதைார  16,000
  

1,51,000   1,51,000

12th-Accountancy-Unit-01.indd   29 02-04-2019   22:21:02
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



30

நிமனவில சகாள்ள வவணடியமவ
 � கணக்நகடுகள இரட்றைப் ெதிவு முறையில ெராமரிக்காதை நொது அறவ முழுறம பெைா கணக்கிைல 

ெதிநவடுகள எனறு அறைக்கப்ெடுகினைை. 
 � பொதுவாக, பராக்கம் மறறும் ஆளொர கணக்குகள மட்டும் முழுறமைாகப் ெராமரிக்கப் ெடுகினைை. 
 � முதைல அதிகரிக்கும் நொது இ்லாெம் எனறும், முதைல குறையும்நொது ேட்ைம் எனறும் 

எடுததுக்பகாள்ளப்ெடுகிைது. 
 � இறுதி முதைல + எடுப்புகள - கூடுதைல முதைல – பதைாைக்க முதைல = இ்லாெம் / ேட்ைம். 
 � பொததுகளின இருப்புகள வ்லதுெக்கம் மறறும் பொறுப்புகளின இருப்புகள இைது ெக்கததிலும் 

காட்ைப்ெட்டு,  ஒரு குறிப்பிட்ை ோ்ளனறைை முதைல  கணைறிை நிற்ல அறிக்றக தைைாரிக்கப்ெடுகிைது. 
 � முழுறமப் பெைா ெதிநவடுகளிலிருந்து பெைப்ெடும் தைகவலகளிலிருந்தும் மறறும் பிை 

ஆவணஙகளிலிருந்தும், விடுெட்ை தைகவலகள கணைறிைப்ெட்டு, அதைன பிைகு இறுதிக் கணக்குகள 
தைைாரிக்கப்ெடுகினைை. 

சுய ஆய்வு வினாககள்
I ெரியான விமடமயத் வதர்வு செய்யவும்
1. முழுறமபெைா ெதிநவடுகற்ள பொதுவாக ெராமரிதது வருவது
 (அ) நிறுமம்   (ஆ) அரசு (இ) சிறிை அ்ளவி்லாை தைனிஆள வணிகம் (ஈ) ெனைாட்டு நிறுவைஙகள
2. நிற்ல அறிக்றக ஒரு
 (அ) வருமாைம் மறறும் பெ்லவுகள அறிக்றக (ஆ) பொததுகள மறறும் பொறுப்புகள அறிக்றக
 (இ) பராக்க ேைவடிக்றககளின பதைாகுப்பு (ஈ) கைன ேைவடிக்றககளின பதைாகுப்பு
3. பதைாைக்க நிற்ல அறிக்றக வைக்கமாக தைைாரிக்கப்ெடுவது
 (அ) பதைாைக்க முதைல கணைறிை  (ஆ) இறுதி முதைல கணைறிை
 (இ) அவவாணடின இ்லாெம் கணைறிை (ஈ) அவவாணடின ேட்ைம் கணைறிை
4. பொறுப்புகற்ளக் காட்டிலும் மிகுதிைாக உள்ள பொததுகள 
 (அ) ேட்ைம்  (ஆ) பராக்கம்  (இ) முதைல  (ஈ) இ்லாெம்
5. கீழக்கணை பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு பதைாைரொை எந்தை விவரம் பமாததைக் கைனீந்நதைார கணக்கிறகு 

மாறைப்ெடுகிைது?
 (அ) பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டின பதைாைக்க இருப்பு  
 (ஆ) பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டின இறுதி இருப்பு
 (இ) அவவாணடில ஏறகப்ெட்ை பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு  
 (ஈ) பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டுக்கு பராக்கம் பெலுததிைது
6. கைன விறெறைத பதைாறக கணக்கிை தைைாரிக்கப்ெடுவது
 (அ) பமாததைக் கைைாளிகள கணக்கு  (ஆ) பமாததைக் கைனீந்நதைார கணக்கு
 (இ) பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு கணக்கு  (ஈ) பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு கணக்கு 
7. முழுறம பெைா ெதிநவடுகள பதைாைரொை கீழக்கணை எந்தை வாக்கிைம் ெரிைாைது அல்ல?
 (அ) இது ேைவடிக்றககற்ள ெதிவு பெய்யும் அறிவிைல தைனறமைறை முறை
 (ஆ) பராக்கம் மறறும் ஆளொர கணக்குகளுக்கு மட்டும் ஏடுகள ெராமரிக்கப்ெடுகிைது. 
 (இ) இது அறைதது வறகைாை அறமப்புகளுக்கும் பொருந்தும்
 (ஈ) வரி அதிகாரிகள ஏறறுக் பகாளவதிலற்ல. 
8. உரிறமைா்ளரின பொததுகள ` 85,000 மறறும் பொறுப்புகள ` 21,000 எனில அவருறைை முதைலபதைாறக 
 (அ)  ` 85,000 (ஆ) ` 1,06,000  (இ) ` 21,000  (ஈ)  ` 64,000
9. பதைாைக்க முதைல  ` 10,000, அவவாணடின எடுப்புகள  ` 6,000, அவவாணடின இ்லாெம் ` 2,000 மறறும் 

பகாணடுவந்தை கூடுதைல முதைல   ` 3,000 எனில இறுதி முதைல காணவும். 
 (அ) ` 9,000  (ஆ) ` 11,000   (இ)  ` 21,000  (ஈ) ` 3,000
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10.  கைைாளிகள பதைாைக்க இருப்பு: ̀  30,000, பெறை பராக்கம்: ̀  1,00,000, கைன விறெறை: ̀  90,000; கைைாளிகள 
இறுதி இருப்பு: ? 

 (அ) ` 30,000  (ஆ) ` 1,30,000   (இ) ` 40,000  (ஈ) ` 20,000

விமடகள்
1. (இ) 2. (ஆ) 3. (அ) 4. (இ) 5. (இ) 6. ( அ) 7.(இ) 8. ( ஈ) 9. (அ) 10.( ஈ)

II  மிகக குறுகிய வினாககள்
1. முழுறம பெைா ெதிநவடுகள எனைால எனை?
2. இரட்றைப்ெதிவு முறை பினெறைாதை நொது சிறிை அ்ளவி்லாை தைனிவணிகர பொதுவாக ெராமரிதது வரும் 

கணக்குகற்ளத தைருக.
3. நிற்ல அறிக்றக எனைால எனை?

III குறுகிய வினாககள்
1. முழுறம பெைா ெதிநவடுகளின இைலபுகள ைாறவ?
2. முழுறம பெைா ெதிநவடுகளின குறைொடுகள ைாறவ?
3. இரட்றைப்ெதிவு முறை மறறும் முழுறம பெைா ெதிநவடுகளுக்கும் இறைநை உள்ள நவறுொடுகள ைாறவ?
4. நிற்ல அறிக்றக வாயி்லாக இ்லாெம் அல்லது ேட்ைம் கணைறியும் ெடிநிற்லகற்ளத தைரவும்.
5. நிற்ல அறிக்றக மறறும் இருப்புநிற்லக் குறிப்புக்கும் இறைநை உள்ள நவறுொடுகற்ளத தைரவும்.
6. முழுறம பெைா ெதிநவடுகளிலிருந்து கைன விறெறைத பதைாறக எவவாறு கணைறிைப்ெடுகிைது?

IV ்யிறசி வினாககள்
1. கீழக்காணும் விவரஙகளிலிருந்து இ்லாெம் அல்லது ேட்ைம் கணைறிைவும்.

விவரம் `

ஆணடின பதைாைக்க முதைல (ஏப்ரல 1, 2018)         5,00,000

ஆணடின இறுதி முதைல  (மாரச் 31, 2019) 8,50,000

அவவாணடில பகாணடுவந்தை கூடுதைல முதைல 1,20,000

அவவாணடில எடுப்புகள 70,000
(விமட: இைா்ம் ` 3,00,000)

2. பினவரும் தைகவலகளிலிருந்து இ்லாெம் அல்லது ேட்ைம் கணைறிைவும்.         
விவரம் `

2018, ஜைவரி 1 அனறு முதைல 2,20,000

2018, டிெம்ெர 31 அனறு முதைல 1,80,000

அவவாணடில பகாணடுவந்தை கூடுதைல முதைல 40,000

அவவாணடில எடுப்புகள 50,000
(விமட: ேட்டம்  ` 30,000)

3. பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து விடுெட்ை தைகவற்லக் காணவும்.

விவரம் `
31.3.2018 அனறு இறுதி முதைல 80,000

அவவாணடில பகாணடுவந்தை கூடுதைல முதைல 30,000

அவவாணடில எடுப்புகள 15,000

01.4.2017 அனறு பதைாைக்க முதைல ?
31.3.2018 ஆம் ோந்ளாடு முடிவறையும் ஆணடில ேட்ைம் 25,000

(விமட: பதைாைக்க முதைல ` 90,000)
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4. பினவரும் தைகவலகளிலிருந்து, 2018, டிெம்ெர 31 ஆம் ோற்ளை முதைல கணைறிைவும்.

விவரம் `

2018, ஜைவரி 1 அனறு  முதைல      1,00,000

உரிறமைா்ளர தைைது பொந்தை ெைனுக்காக ெரக்கு எடுததைது 30,000

அவவாணடில பகாணடுவந்தை கூடுதைல முதைல 15,000

அவவாணடின இ்லாெம் 60,000
(விமட: இறுதி முதல  ` 1,45,000)

5. பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து விடுெட்ை தைகவற்லக் காணவும்:
விவரம் `

2018, ஏப்ரல 1 அனறு முதைல         40,000

2019, மாரச் 31 அனறு முதைல 50,000

அவவாணடில பகாணடுவந்தை கூடுதைல முதைல 7,000

அவவாணடில இ்லாெம் 8,000

அவவாணடில எடுப்புகள ?
(விமட: எடுபபுகள் ` 5,000)

6. 2019, மாரச் 31 அனறு தைாமஸ் எனெவரின ஏடுகளிலிருந்து பெைப்ெட்ை இருப்புகள பினவருமாறு:
விவரம் ` விவரம் `

ெறெ்ல கைனீந்நதைார 6,00,000 பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 1,20,000
அறைக்லன 80,000 றகபராக்கம் 20,000
நி்லம் மறறும் கட்ைைம் 3,00,000 பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 60,000
ெறெ்ல கைைாளிகள 3,20,000 ெரக்கிருப்பு 2,20,000

2019, மாரச் 31 ஆம் ோற்ளை நிற்ல அறிக்றக தைைாரிக்கவும் மறறும் அந்ோற்ளை முதைல கணைறிைவும். 
(விமட: முதல  ` 2,80,000)

7. 2018, ஏப்ரல 1 அனறு சுொ தைனனுறைை பதைாழிற்ல ` 1,20,000 முதைலுைன பதைாைஙகிைார. அவர முறைைாை 
கணக்நகடுகற்ளப் ெராமரிக்கவிலற்ல. 2019, மாரச் 31 அனறு அவருறைை ஏடுகளிலிருந்து பெைப்ெட்ை 
விவரஙகள பினவருமாறு:

விவரம் ` விவரம் `
வஙகி நமலவறரப்ெறறு 50,000 ெரக்கிருப்பு 1,60,000

கைைாளிகள 1,80,000 கைனீந்நதைார 90,000

பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 70,000 பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 2,40,000

கணினி 30,000 றகபராக்கம் 60,000

இைந்திரம் 3,00,000  

அவவாணடில அவர தைனனுறைை பொந்தை ெைனுக்காக ` 30,000 எடுததுக் பகாணைார. அவவாணடில அவர 
பகாணடுவந்தை கூடுதைல முதைல ` 40,000. அவருறைை இ்லாெம் அல்லது ேட்ைம் கணைறிைவும்.

(விமட: இறுதி முதல ` 4,20,000; இைா்ம் ` 2,90,000)
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8. ராஜஜு முறைைாை கணக்நகடுகற்ளப் பினெறறுவதிலற்ல.  அவருறைை ெதிநவடுகளிலிருந்து 
பெைப்ெட்ை தைகவலகள பினவருமாறு:

விவரம் 1.1.2018 31.12.2018
` `

றகபராக்கம் 80,000 90,000

ெரக்கிருப்பு 1,80,000 1,40,000

கைைாளிகள 90,000 2,00,000

ெறெ்ல கைனீந்நதைார 1,30,000 1,95,000

வஙகிக் கைன 60,000 60,000

பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 80,000 45,000

பொறி மறறும் இைந்திரம் 1,70,000 1,70,000

அவவாணடில அவர பகாணடுவந்தை கூடுதைல முதைல  ` 50,000 மறறும் அவர  விைாொரததிலிருந்து  தைனனுறைை 
பொந்தை ெைனுக்காக மாதைந்நதைாறும் ` 2,500 எடுததுக்பகாணைார.  நமறகணை தைகவலகளிலிருந்து இ்லாெ ேட்ை 
அறிக்றக தைைாரிக்கவும். 

(விமட: சதாடகக முதல ` 2,50,000; இறுதி முதல ` 3,00,000; இைா்ம் ` 30,000)
9. ஆைந்த தைன கணக்நகடுகற்ள இரட்றைப்ெதிவு முறையில ெராமரிதது வருவதிலற்ல. 2019, மாரச் 31 ஆம் 

ோந்ளாடு முடிவறையும் ஆணடுக்குரிை இ்லாெம் அல்லது ேட்ைம் கணைறிைவும்.  

விவரம் 31.3.2018 31.3.2019
` `

வஙகி பராக்கம் 5,000 (ெ.) 60,000 (வ.)
றகபராக்கம் 3,000 4,500
ெரக்கிருப்பு 35,000 45,000
ெறெ்ல கைைாளிகள 1,00,000 90,000
பொறி மறறும் இைந்திரம் 80,000 80,000
நி்லம் மறறும் கட்ைைஙகள 1,40,000 1,40,000
ெறெ்ல கைனீந்நதைார 1,70,000 1,30,000

ஆைந்த தைைது பொந்தை ெைனுக்காக ` 60,000 எடுததுக் பகாணைார. அவர தைனனுறைை விைாொரதறதை 
விரிவுெடுததுவதைறகாக ̀  17,000 கூடுதைல முதைல பகாணடு வந்தைார.  கைைாளிகள மீது 5% ஒதுக்கு உருவாக்கவும். 
பொறி மறறும் இைந்திரம் மீது 10% நதைய்மாைம் நீக்கவும்.

(விமட: சதாடகக முதல ` 1,93,000; இறுதி முதல  ` 1,57,000; இைா்ம் ` 7,000)

10. பினவரும் தைகவலகளிலிருந்து கைன விறெறைறை காணவும்:

விவரம் `

2018, ஏப்ரல 1 அனறு கைைாளிகள         1,00,000

கைைாளிகளிைமிருந்து பெறை பராக்கம் 2,30,000

அளிததை தைளளுெடி 5,000

உள திருப்ெம் 25,000

2019, மாரச் 31 அனறு கைைாளிகள 1,20,000
(விமட: கடன் விற்மன ` 2,80,000)
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11. பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து அவவாணடில நமறபகாணை பமாததை விறெறைறை கணைறிைவும். 
விவரம் `

2018, ஜைவரி 1 அனறு கைைாளிகள 1,30,000

அவவாணடில கைைாளிகளிைமிருந்து பராக்கம் பெறைது   4,20,000

விறெறைத திருப்ெம் 35,000

வாராக்கைன 15,000

2018, டிெம்ெர 31 அனறு கைைாளிகள 2,00,000

பராக்க விறெறை    4,60,000
(விமட: கடன் விற்மன ` 5,40,000; சமாத்த விற்மன ` 10,00,000)

12. பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு கணக்கு தைைாரிக்கவும் மறறும் 
கைைாளிகளிைமிருந்து பெறை மாறறுச்சீட்டுத பதைாறகயிறைக் கணக்கிைவும். 

விவரம் `

ஆணடு பதைாைக்கததில பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 1,40,000

ஆணடு முடிவில பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 2,00,000

பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டுக்காக பராக்கம் பெறைது 3,90,000

பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு மறுக்கப்ெட்ைது 30,000
                             (விமட: ச்றுதறகுரிய மாறறுச்சீட்டு ச்றறது ` 4,80,000)

13. பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து பமாததை விறெறைறைக் கணக்கிைவும். 
விவரம் ` விவரம் `

2018, ஏப்ரல 1 அனறு கைைாளிகள 2,50,000
பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 
  மறுக்கப்ெட்ைது 15,000

2018, ஏப்ரல 1 அனறு பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 60,000 உள திருப்ெம் 50,000

கைைாளிகளிைமிருந்து பெறை பராக்கம் 7,25,000
2019, மாரச் 31 அனறு 
  பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 90,000

பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டுக்காக பராக்கம் 
பெறைது 1,60,000

2019, மாரச் 31 அனறு ெறெ்ல 
  கைைாளிகள 2,40,000

வாராக்கைன 30,000 பராக்க விறெறை 3,15,000

(விமட: ச்றுதறகுரிய மாறறுச்சீட்டு ச்றறது ` 2,05,000; கடன் விற்மன ` 9,85,000; சமாத்த விற்மன ` 13,00,000)
14. பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து கைன பகாளமுதைற்ல கணக்கிைவும்.

விவரம் `

பதைாைக்க கைனீந்நதைார 1,70,000

பகாளமுதைல திருப்ெம் 20,000

கைனீந்நதைாருக்குச் பெலுததிைது 4,50,000

இறுதிக் கைனீந்நதைார 1,90,000
  (விமட: கடன் சகாள்முதல  ` 4,90,000)
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15. பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து பமாததைக் பகாளமுதைற்லக் கணக்கிைவும்.

விவரம் ` விவரம் `

2018, ஜைவரி 1 அனறு ெறெ்ல கைனீந்நதைார 30,000 பகாளமுதைல திருப்ெம் 15,000
2018, ஜைவரி 1 அனறு பெலுததைறகுரிை 
மாறறுச்சீட்டு 25,000 பராக்கக் பகாளமுதைல   2,25,000

கைனீந்நதைாருக்கு பராக்கம் பெலுததிைது   1,20,000 31.12.2018 அனறு கைனீந்நதைார 25,000
பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டுக்குச் 
பெலுததிைது 30,000 31.12.2018 அனறு பெலுததைறகுரிை 

மாறறுச்சீட்டு 20,000

(விமட: செலுத்தறகுரிய மாறறுச்சீட்டு ஏறகப்ட்டது ` 25,000; 
கடன் சகாள்முதல ` 1,55,000; சமாத்தக சகாள்முதல  ` 3,80,000)

16. பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து பமாததைக் கைைாளிகள கணக்கு, பமாததைக் கைனீந்நதைார கணக்கு, 
பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு கணக்கு மறறும் பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு கணக்கு தைைாரிதது பமாததை 
விறெறை மறறும் பமாததைக் பகாளமுதைல கணக்கிைவும். 

விவரம் ` விவரம் `

2018, ஏபரல 1 அன்று இருபபுகள் 2019, மார்ச் 31 அன்று இருபபுகள்  
ெறெ்ல கைைாளிகள 2,40,000 ெறெ்ல கைைாளிகள 2,20,000

பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 30,000 ெறெ்ல கைனீந்நதைார 1,50,000

ெறெ்ல கைனீந்நதைார 1,20,000 பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 8,000

பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 10,000 பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 20,000

பிற தகவலகள்:  ` `

கைைாளிகளிைமிருந்து பெறை பராக்கம் 6,00,000
பெலுததைறகுரிை மாறறுச்சீட்டுக்குச் 
பெலுததிைது 30,000

வாடிக்றகைா்ளருக்கு அளிததை தைளளுெடி 25,000
பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டுக்காக 
பராக்கம் பெறைது 60,000

கைனீந்நதைாருக்கு அளிததை பராக்கம் 3,20,000
பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 
மறுக்கப்ெட்ைது 4,000

ெரக்களிதநதைாரால அளிக்கப்ெட்ை தைளளுெடி 10,000 வாராக்கைன 16,000
(விமட: ச்றுதறகுரிய மாறறுச்சீட்டு ச்றறது ` 42,000; கடன் விற்மன ` 6,59,000; 
 செலுத்தறகுரிய மாறறுச்சீட்டு ஏறகப்ட்டது ` 40,000; கடன் சகாள்முதல ` 4,00,000)

17. இராநகஷ் எனெவரின பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து 2019, மாரச் 31 ஆம் ோந்ளாடு முடிவறையும் 
ஆணடுக்குரிை விைாொர மறறும் இ்லாெேட்ைக் கணக்கு மறறும் அந்ோற்ளை இருப்புநிற்லக் குறிப்பு 
தைைாரிக்கவும்.

விவரம் 31.3.2018
`

31.3.2019
`

ெரக்கிருப்பு 2,20,000 1,60,000

கைைாளிகள 5,30,000 6,40,000

வஙகி பராக்கம் 60,000 10,000

இைந்திரம் 80,000 80,000

ெறெ்ல கைனீந்நதைார 3,70,000 4,20,000
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பிற தகவலகள்:
விவரம் ` விவரம் `

வாைறக பெலுததிைது 1,20,000
கைைாளிகளிைமிருந்து பெறை 
பராக்கம் 12,50,000

பெறை தைள்ளெடி 35,000 எடுப்புகள 1,00,000

அளிததை தைளளுெடி 25,000 பராக்க விறெறை 20,000

கைனீந்நதைாருக்கு அளிததை பராக்கம் 11,00,000 1.4.2018 அனறு முதைல 5,20,000
                     (விமட: கடன் விற்மன:  ` 13,85,000; கடன் சகாள்முதல:  ` 11,85,000;

       சமாத்த இைா்ம் ` 1,60,000; நிகர இைா்ம் ` 50,000; இருபபுநிமைக குறிபபு சமாத்தம்  ` 8,90,000)
18. நமரி தைனனுறைை ஏடுகற்ள இரட்றைப்ெதிவு முறையில ெராமரிப்ெதிலற்ல. பினவரும் விவரஙகளிலிருந்து 

2019, மாரச் 31 ஆம் ோந்ளாடு முடிவறையும் ஆணடுக்குரிை விைாொர மறறும் இ்லாெேட்ைக் கணக்கு மறறும் 
அந்ோற்ளை இருப்புநிற்லக் குறிப்பு தைைாரிக்கவும்.

்               சராகக ஏடு வ
விவரம் ` விவரம் `

இருப்பு கீ/பகா 1,20,000 பகாளமுதைல 1,50,000

விறெறை 3,60,000 கைனீந்நதைார 2,50,000

கைைாளிகள 3,40,000 கூலி 70,000

  ெறெ்லச் பெ்லவுகள 1,27,000

  இருப்பு கீ/இ 2,23,000

 8,20,000  8,20,000

பிற தகவலகள்:
விவரம் 1.4.2018 31.3.2019

ெரக்கிருப்பு 1,10,000 1,80,000

ெறெ்ல கைைாளிகள 1,30,000 ?
ெறெ்ல கைனீந்நதைார 1,60,000 90,000

அறைக்லனும் பொருததுறககளும்  80,000 80,000

கூடுதைல தைகவலகள:                   `           
கைன பகாளமுதைல 1,80,000

கைன விறெறை 2,90,000

பதைாைக்க முதைல 2,80,000
அறைக்லன மறறும் பொருததுறககள மீது ஆணடுக்கு 10% நதைய்மாைம் நீக்கவும்.  

(விமட: இறுதி கடனாளிகள் ` 80,000; சமாத்த இைா்ம் ` 3,20,000; 
நிகர இைா்ம் ` 1,85,000; இருபபுநிமைக குறிபபு சமாத்தம் ` 5,55,000)

19. வனபொருள விைாொரம் பெய்துவரும் அருண எனெவர தைனனுறைை ஏடுகற்ள இரட்றைப்ெதிவு முறையில 
ெராமரிப்ெதிலற்ல. அவருறைை ஏடுகளிலிருந்து பெைப்ெட்ை தைகவலகள பினவருமாறு:
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விவரம் 31.12.2017 31.12.2018
` `

நி்லம் மறறும் கட்ைைம் 2,40,000 2,40,000
ெரக்கிருப்பு 1,20,000 1,70,000
கைைாளிகள 40,000 51,500
கைனீந்நதைார 50,000 45,000
வஙகி பராக்கம் 30,000 53,000

31.12.2018 ஆம் ோந்ளாடு முடிவறையும் ஆணடின பிை தைகவலகள பினவருமாறு:
கூலி 65,000
பவளித தூக்குக்கூலி 7,500
ெறெ்ல பெ்லவுகள 28,000
கைனீந்நதைாருக்கு அளிததை பராக்கம் 6,00,000
எடுப்புகள 10,000

அவவாணடுக்குரிை பமாததை விறெறை ` 7,70,000. அவவாணடின பகாளமுதைல திருப்ெம் ` 30,000 மறறும் 
விறெறைத திருப்ெம் ̀  25,000. நி்லம் மறறும் கட்ைைஙகள மீது 5% நதைய்மாைம் நீக்கவும். ̀  1,500 –க்கு ஐைக்கைன 
ஒதுக்கு உருவாக்கவும். 2018, டிெம்ெர 31 ஆம் ோந்ளாடு முடிவறையும் ஆணடுக்குரிை விைாொர மறறும் 
இ்லாெேட்ைக் கணக்கு மறறும் அந்ோற்ளை இருப்புநிற்லக் குறிப்பு தைைாரிக்கவும்.  

                         (விமட: சதாடகக முதல ` 3,80,000; கடன் சகாள்முதல 6,25,000; 
சமாத்த இைா்ம்  ` 1,35,000;  நிகர இைா்ம்  ` 86,000;  இருபபுநிமைக குறிபபு சமாத்தம் ` 5,01,000)

20. பெலவம் எனெவர தைனனுறைை ஏடுகற்ள இரட்றைப்ெதிவு முறையில ெராமரிப்ெதிலற்ல. 2018, டிெம்ெர 31 
ஆம் ோந்ளாடு முடிவறையும் ஆணடுக்குரிை விைாொர மறறும் இ்லாெேட்ைக் கணக்கு மறறும் அந்ோற்ளை 
இருப்புநிற்லக் குறிப்பு தைைாரிக்கவும்.

விவரம்  1-1-2018  31-12-2018
 ` `
இைந்திரம் 60,000 60,000
வஙகி பராக்கம் 25,000 33,000
ெறெ்ல கைைாளிகள 70,000 1,00,000
ெரக்கிருப்பு 45,000 22,000
பெறுதைறகுரிை மாறறுச்சீட்டு 20,000 38,000
வஙகிக் கைன 45,000 45,000
ெறெ்ல கைனீந்நதைார 25,000 21,000

கூடுதல தகவலகள்: 

` `

பராக்க விறெறை 20,000 கைன விறெறை 1,80,000
பராக்கக் பகாளமுதைல 8,000 கைன  பகாளமுதைல 52,000
கூலி 6,000 ெம்ெ்ளம் 23,500
வி்ளம்ெரம் 7,000 வஙகிக் கைனமீது வட்டி 4,500
எடுப்புகள 60,000 கூடுதைல முதைல 21,000

ெரிககட்டுதலகள்:
இைந்திரம் மீது 10% நதைய்மாைம் நீக்கவும்.  கைைாளிகள மீது 1% ஐைக்கைன ஒதுக்கு உருவாக்கவும்.

                                                                              (விமட: சதாடகக முதல ` 1,50,000; 
சமாத்த இைா்ம் ` 1,11,000;  நிகர இைா்ம் ` 69,000;  இருபபுநிமைக குறிபபு சமாத்தம் ` 2,46,000)
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 மாணவர் செயல்ாடு 1.3
விடு்ட்ட தகவலகமளக காணவும்.

இறுதி முதல
`

எடுபபுகள்
`

கூடுதல முதல
`

சதாடகக முதல
`

இைா்ம் / ேட்டம்
`

1,00,000 40,000 20,000 90,000 ?
? 30,000 40,000 80,000 20,000

70,000 ? 30,000 40,000 10,000
60,000 20,000 ? 50,000 - 10,000

2,00,000 30,000 10,000 ? 1,20,000

தீொ ஒரு தைனிஆள வணிகர.  அவர முழுறமைாை கணக்நகடுகற்ளப் 
ெராமரிப்ெதிலற்ல. அவர பராக்க ஏடு மறறும் ஆளொர கணக்குகற்ளப் ெராமரிதது 
வருகிைார. அவருறைை உதைவிைா்ளர கணக்நகடுகற்ளப் ெராமரிதது வருகிைார. 

கணக்காணடின இறுதி ோ்ளனறு அவருறைை உதைவிைா்ளர நவற்லறை விட்டுச் பெனறு விட்ைார. 
தீொ றகயிலுள்ள பராக்க இருப்றெ பராக்க ஏட்டுைன ஒப்பிட்டுப் ொரக்கும் நொது சிறிது பராக்கம் 
விடுெட்ைறதை உணரகிைார. அவர பினவரும் தைகவலகற்ள உஙகளுக்குத தைருகிைார. விடுெட்ை 
பராக்கதறதைக் கணக்கிைவும். 

1)   அறைதது விறெறையும் பராக்க அடிப்ெறையில ேறைபெறைது. விறெறைறைத தைவிர பிை 
வருமாைம் எதுவும் பெைப்ெைவிலற்ல.

2)   ஆணடு பதைாைக்கததில அவருறைை றகபராக்கம் ` 25,000; ஆணடு இறுதியில  
றகபராக்கம் ` 12,000.

3)  அவவாணடில நமறபகாணை விறெறை ` 80,000. 
4)   அவர தைனனுறைை பொந்தை ெைனுக்காக சிறிது ெணம் எடுததுள்ளார.  ஆைால அது குறிதது 

எந்தை ெதிவும் பெய்ைப்ெைவிலற்ல. 
5)   அவவாணடின பதைாைக்கததில முதைல ` 25,000 மறறும் அவவாணடின இறுதியில முதைல 

` 32,000.
6)  அவவாணடின இ்லாெம் ` 35,000

7)  பகாளமுதைல மறறும் பிை பெ்லவுகள ` 55,000

சதாடர் ஆய்விறகு 
விறெறை குறிதது தைகவலகள பெைப்ெட்டுள்ளை. ஆைால, ெரக்கிருப்பு ெதிநவடுகள விவரமாக 
இல்லாதை நிற்லயில பமாததை இ்லாெம் கணக்கிை முடியுமா?

்ார்மவ
1. M C Shukla, T S Grewal and S C Gupta, Advanced Accounts, 19th ed., 2017, S.Chand Publishing, New Delhi.

2. R L Gupta and V K Gupta, Financial Accounting, 11th ed., 2014, Sultan Chand and Sons, New Delhi.
3. S P Jain and K L Narang, Advanced Accountancy Vol – I, 2016, Kalyani Publishers, New Delhi.
4. Dalston L Cecil and Jenitra L Merwin, Financial Accounting, 3rd ed., 2017, Learntech Press, Trichy.

5. Accounting, Intermediate course, 2017, The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi. 
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இலாப ந�ாககற்ற 
அமைப்புகளின் 

கணககுகள்

2.1 அறிமுகம்
2.2  இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகளின 

இயலபுகள்
2.3  பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் 

கணககு
2.4  இலாப ந�ாககற்ற 

அமைப்புகளுககுரிய �னித்துைம் 
ைாய்ந� இனஙகள்

2.5  ைருைாய் ைறறும் பேலவினக 
கணககு

2.6 இருப்புநிமலக குறிப்பு

ைாணைரகள்

  இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகளின 
இயலபுகமைப் புரிநது பகாள்ளு�ல

  இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகளுககுரிய 
�னித்துைம் ைாய்ந� இனஙகளின 
கணககியல பேயலமும்றகள் பறறி 
புரிநது பகாள்ளு�ல

  இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகளுககுரிய 
இறுதிக கணககுகள் �யாரித்�ல

சபாரு�ைககம்

கற்றல் ந�ாககஙகள்

 இலாப ந�ாககற்ற அமைப்பு
  பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் 

கணககு
 ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககு

சதரி்நது சகாள்� நவண்டிய முககிய சொறகள்

2
அலகு

இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகளின 
கணககுகள் பறறி கறப�றகு முன பினைரும் 
கருத்துகமை நிமனவில பகாள்ை 
நைணடும்:
  மு�லினச் பேலவுகள்
  ைருைாயினச் பேலவுகள்
  நீள்பயன ைருைாயினச் பேலவுகள்
  மு�லின ைரவுகள்
  ைருைாயின ைரவுகள்
 �னி ைணிகரின இறுதிக கணககுகள்

நிமனவு கூ்ற நவண்டிய கருததுகள்
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2.1 அறிமுகம்
சில அமைப்புகள் இலாபம் ஈட்டும் ந�ாககத்திறகாக அலலாைல பபாதுைககளுககு நேமை பேய்யும் 
ந�ாககத்திறகாகவும் ப�ாடஙகப்படுகின்றன. அமை கமல, பணபாடு, கலவி ைறறும் விமையாட்டு 
நபான்றைறம்ற நைம்படுத்துை�றகாக உருைாககப்படுகின்றன. இந� அமைப்புகள் இலாப ந�ாககற்ற 
அமைப்புகள் எனறு அமைககப்படுகின்றன. அ்றகபகாமட நிறுைனஙகள், கலவி நிறுைனஙகள், 
பணபாட்டு ைன்றஙகள், விமையாட்டு ைறறும் ைனைகிழ் ைன்றஙகள், ைருத்துைைமனகள், நூலகஙகள் 
ைறறும் இலககிய அமைப்புகள் நபான்றமை இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகளுககு உ�ாரணஙகள் ஆகும். 
இமைகமை, இலாப ந�ாககற்ற அலலது வியாபார ந�ாககற்ற நிறுைனஙகள் எனறும் அமைககலாம். 
அமை �னபகாமடகள், அரசிடமிருநது பபறும் ைானியம் ைறறும் உறுப்பினரகளிடமிருநது பபறும் 
ேந�ா ஆகியைறறின மூலம் நிதிமயப் பபறுகின்றன. இந� நிறுைனஙகள் ேரியான கணகநகடுகமைப் 
பராைரிகக நைணடும். அமை அமனத்து பராககப் பபறு�லகமையும் ைறறும் அமனத்து பராககச் 
பேலுத்�லகமையும் கணககில பகாணடு ைர நைணடும். ஒவபைாரு கணககாணடின இறுதியிலும், 
அ�ன உபரி அலலது பற்றாககும்ற ைறறும் நிதிநிமலமய அறிய இறுதிக கணககுகமைத் �யாரிகக 
நைணடும். 
2.2 இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகளின் இயல்புகள் 

இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகளின இயலபுகள் பினைருைாறு:
(1)  இலாப ந�ாககம் இலலாைல பேயலபடும் அமைப்புகநை இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகள் எனப்படும். 
(2)  அைறறின முககிய ந�ாககம் ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவிறநகா அலலது பபரும்பாலான பபாதுைககளுகநகா 

நேமை பேய்ை�ாகும்.
(3)  பபாதுைாக அமை ைணிகம் ைறறும் வியாபார �டைடிகமககமை நைறபகாள்ைதிலமல.  
(4)  இமைகளின முககிய ைருைான ஆ�ாரம் உறுப்பினர ேந�ா, �னபகாமடகள்,  ைானியம் ைறறும் 

உயிலபகாமட நபான்றமைகமை உள்ைடககிய�ாகும்.

 ைாணவர் செயல்பாடு 2.1
நீஙகள் ஒரு �ாடக ைன்றத்ம� ப�ாடஙக விரும்புகிறீரகள் என மைத்துக பகாள்நைாம்.  அ�மனத் 
ப�ாடஙக எனன �மடமும்றமயப் பினபற்ற நைணடும்? உஙகள் �ாடக ைன்றத்திறகு பபயரிட்டு, 
அமடயாைச் சினனத்ம� ைடிைமைககவும்.

கணககாணடின இறுதியில, இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகள் பினைரும் இறுதிக கணககுகமைத் 
�யாரிககின்றன: 

(i) பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககு
(ii) ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககு ைறறும்
(iii) இருப்புநிமலக குறிப்பு

இநதிய நிறுைச் ேட்டம், 2013, பிரிவு 8-ன கீழ் பதிவு பேய்யப்பட்ட இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகள், 
அைறறின ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககு ைறறும் இருப்புநிமலக குறிப்பு ஆகியைறம்ற  
இநதிய நிறுைச் ேட்டம், 2013, பட்டியல III-ன படி �யாரிகக நைணடும். 
குறிப்பு: இந� அலகில, இநதிய நிறுைச்ேட்டம் 2013-ன படி பதிவு பேய்யப்படா� இலாப ந�ாககற்ற 
அமைப்புகள் ைட்டுநை எடுத்துக பகாள்ைப்பட்டுள்ைது. எனநை, ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககு 
ைறறும் இருப்புநிமலககுறிப்பு இநதிய நிறுைச் ேட்டம் 2013, பட்டியல III-ன படி �யாரிககப்படவிலமல. 
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 ைாணவர் செயல்பாடு 2.2

அருகில உள்ை ஒரு இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புககு பேனறு, அ�ன கணககாைரிடம் கலநதுமரயாடி, 
அைர பராைரிககும் பலநைறு கணகநகடுகமைப் பறறி அறிநது பகாள்ைவும். 

2.3 சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் கணககு
பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககு எனபது ஒரு இலாப ந�ாககற்ற அமைப்பில ஒவபைாரு 
நிதியாணடின இறுதியில �யாரிககப்படும் பராககம் ைறறும் ைஙகி �டைடிகமககளின ப�ாகுப்பு 
ஆகும். 

இது ஒரு போத்துக கணககின �னமைமயக பகாணட�ாகும். பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் 
கணககு, ப�ாடகக பராககம் ைறறும் ைஙகி இருப்புகமைக பகாணடு ப�ாடஙகப்பட்டு இறுதி 
பராககம் ைறறும் ைஙகி இருப்புகமைக பகாணடு முடிைமடகி்றது. அமனத்து பராககப் பபறு�லகள், 
இககணககின பறறுப் பககத்திலும், அமனத்து பராககச் பேலுத்�லகள் ைரவுப் பககத்திலும் 
காட்டப்படுகின்றன. அமனத்து பராககப் பபறு�லகள் ைறறும் பராககச் பேலுத்�லகள் மு�லினத் 
�னமையுமடய�ாயினும் அலலது ைருைாயினத் �னமையுமடய�ாயினும் பபறு�லகள் ைறறும் 
பேலுத்�லகள் கணககில பதியப்படுகின்றன. அமை �டப்பு ஆணடுககு உரிய�ாகநைா அலலது கடந� 
ஆணடுகளுககு உரிய�ாகநைா அலலது எதிரைரும் ஆணடுகளுககு உரிய�ாகநைா இருககலாம். 
இது பேலுத்�ப்பட்ட ப�ாமக அலலது பப்றப்பட்ட ப�ாமக எந� ஆணடிறகுரியது எனபம� எடுத்துக 
பகாள்ைாைல, பராககைாக பப்றப்பட்ட அலலது பேலுத்�ப்பட்ட ஆணடில பதியப்பட நைணடும் எனறு 
பபாருள்படும். 

பராககம் ோரா� �டைடிகமககைான ந�ய்ைானம், பகாடுபட நைணடிய பேலவுகள் ைறறும் 
பப்றநைணடிய ைருைானஙகள் ஆகியமை பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககில இடம் 
பபறுைதிலமல. 

2.3.1 சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் கணகமக தயாரிப்பதறகான படிநிமலகள்
பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககிமனத் �யாரிககப் பினைரும் படிநிமலகமைப் பினபற்ற 
நைணடும்:
(i)  பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககின பறறுப் பககத்தில ப�ாடகக பராகக இருப்மபயும், 

ோ�கைான ைஙகி இருப்மபயும் பதிவு பேய்ய நைணடும். ைஙகி நைலைமரப்பற்றாக இருந�ால 
அ�மன ைரவுப் பககம் ப�ாடகக இருப்பாக பதிவு பேய்ய நைணடும்.

(ii)  அந� ஆணடில நைறபகாணட பராககப் பபறு�லகள் பறறுப்பககத்திலும் ைறறும் பராககச் 
பேலுத்�லகள் ைரவுப் பககத்திலும் பதியப்பட நைணடும். 

(iii)  பராககப் பபறு�லகள் ைறறும் பராககச் பேலுத்�லகள் பதியும் நபாது அமை ைருைாயினத்ம�ச் 
ோரந��ா அலலது மு�லினத்ம�ச் ோரந��ா எனறு நைறுபடுத்�த் ந�மையிலமல. 
அதுநபானறு, அமை முநம�ய ஆணடுககுரிய�ா அலலது �டப்பாணடிறகுரிய�ா அலலது எதிர 
ைரும் ஆணடிறகுரிய�ா எனவும் நைறுபடுத்� நைணடியதிலமல. 

(iv)  பறறுப் பககத்தின பைாத்�ம் ைரவுப்பககத்தின பைாத்�த்ம� விட அதிகைாக இருந�ால இருப்புக 
கட்டப்படும் ப�ாமக ைரவுப் பககத்தில ந�ானறும். இது இறுதி பராககம் அலலது ைஙகி 
இருப்பிமனக குறிககும்.

(v)  ைரவுப் பககத்தின பைாத்�ம் பறறுப்பககத்தின பைாத்�த்ம� விட அதிகைாக இருந�ால இருப்புக 
கட்டும் ப�ாமக பறறுப் பககத்தில ந�ானறும். இது ைஙகி நைலைமரப்பறறு ஆகும்.
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சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் கணககின் படிவம்
ப …ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய சபறுதல்கள் ைறறும்  செலுததல்கள் கணககு வ

சபறுதல்கள் ` ` செலுததல்கள் ` `

இருப்பு கீ/பகா   இருப்பு கீ/பகா    

  மகபராககம் xxx     ைஙகி நைலைமரப்பறறு   xxx

  ைஙகி பராககம் xxx xxx    

வருவாயின வரவுகள்:     வருவாயினச் செலுததல்கள்:    

ேந�ா  xxx ேம்பைம்   xxx

நுமைவுக கட்டணம்  xxx ைாடமகச் பேலுத்தியது   xxx

பபாது �னபகாமடகள்  xxx மின கட்டணம்   xxx

ைானிய உ�வி  xxx அஞேல பேலவுகள்   xxx

பமைய பேய்தித்�ாள்கள் விற்றது  xxx ைாடமகயும் ைரியும்   xxx

மு�லீடு மீ�ான ைட்டி  xxx காப்பீடு   xxx

பஙகா�ாயம்  xxx விைம்பரம்   xxx

பாதுகாப்பு பபட்டக ைாடமகப் பபற்றது  xxx ப�ாமலநபசிக கட்டணம்   xxx

ைாடமகப் பபற்றது   xxx பபாழுதுநபாககுச் பேலவுகள்   xxx

பலைமக ைரவுகள்   xxx �ணிகமகக கட்டணம்   xxx

முதலின வரவுகள்:     பழுதுபாரப்புச் பேலவுகள்   xxx

ஆயுள் உறுப்பினர கட்டணம்    xxx மை�ான பராைரிப்புச் பேலவுகள்   xxx

குறிப்பிட்ட ந�ாககத்திறகாக   நபாககுைரத்துச் பேலவுகள்   xxx

  பபற்ற �னபகாமட   xxx பேய்தித்�ாள்கள் ைறறும்  

உயிலபகாமட    xxx   பருை இ�ழ்கள்   xxx

அ்றககட்டமை நிதி   xxx அலுைலகச் பேலவுகள்   xxx

நிமலச்போத்துகள் விற்ற ப�ாமக   xxx ந�ாட்டப் பராைரிப்புச் பேலவுகள்   xxx

மு�லீடுகள் விற்ற ப�ாமக   xxx பலைமகச் பேலவுகள்   xxx

குறிப்பிட்ட ந�ாககம் அலலது நிதி   முதலினச் செலவுகள்:   

  மூலம் பபற்ற ைரவுகள்   xxx நிமலச் போத்துகள்   xxx 

குறிப்பிட்ட நிதி மு�லீடுகள்   மு�லீடுகள்   xxx

  மீ�ான ைட்டி   xxx கடன திரும்பச் பேலுத்தியது   xxx

இருப்பு கீ/இ  இருப்பு கீ/இ  

  ைஙகி நைலைமரப்பறறு  xxx   மகபராககம்  xxx

    ைஙகி பராககம் xxx xxx

  xxx     xxx
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 ைாணவர் செயல்பாடு 2.3

மு�லின ைறறும் ைருைாயின �டைடிகமககளின நைறுபாடுகமை நிமனவு கூ்றவும்.

எடுததுககாட்டு 1
�மிழ் கலவியியல ைன்றத்தின கீழ்ககாணும் �கைலகளிலிருநது 2019, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு 
முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககிமனத் �யார பேய்யவும்

விவரம் ` விவரம் `

ப�ாடகக பராகக இருப்பு (1.4.2018) 18,000 கட்டடம் ைாஙகியது 2,10,000

ைாடமகச் பேலுத்தியது 6,000 பணியாைர ேம்பைம் 55,000

உ�வித்ப�ாமக அளித்�து 15,200 ேந�ா பபற்றது 2,65,000

நுமைவுக கட்டணம் பபற்றது 18,500

தீர்வு 
தமிழ் கல்வியியல் ைன்்றததின் ஏடுகளில் 

2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய 
ப சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் கணககு வ

பபறு�லகள் ` பேலுத்�லகள் `

இருப்பு கீ/பகா ைாடமக பேலுத்தியது 6,000

   மகபராககம் 18,000 உ�வித்ப�ாமக அளித்�து 15,200

நுமைவுககட்டணம் 18,500 கட்டடம் ைாஙகியது 2,10,000

ேந�ா பபற்றது 2,65,000 பணியாைர ேம்பைம் 55,000

இருப்பு கீ/இ
   மகபராககம் 15,300

 3,01,500   3,01,500

எடுததுககாட்டு 2
திருச்சி கலவியியல ைன்றத்தின கீழ்ககாணும் �கைலகளிலிருநது 2018, டிேம்பர 31 ஆம் �ாநைாடு 
முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககிமனத் �யார பேய்யவும்.

விவரம் ` விவரம் `

ப�ாடகக பராகக இருப்பு (1.1.2018) 20,000 பாதுகாப்பு பபட்டக ைாடமக பபற்றது 12,000

மு�லீடுகள் பேய்�து 80,000 அம்றகலன விற்றது 5,000

ைதிப்பூதியம் பேலுத்தியது 3,000 பபாதுச்பேலவுகள் 7,000

�னபகாமட பபற்றது 80,000 அஞேல பேலவுகள் 1,000

�ணிகமகக கட்டணம் பேலுத்தியது 2,000 ேந�ா பபற்றது 10,000
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தீர்வு
திருச்சி கல்வியியல் ைன்்றததின் ஏடுகளில் 

2018, டிெம்பர் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய 
ப சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் கணககு வ

சபறுதல்கள் ` செலுததல்கள் `

இருப்பு கீ/பகா மு�லீடுகள் பேய்�து 80,000
   மகபராககம் 20,000 ைதிப்பூதியம் பேலுத்தியது 3,000
�னபகாமடப் பபற்றது 80,000 �ணிகமகக கட்டணம் 2,000
பாதுகாப்பு பபட்டக ைாடமகப் பபற்றது 12,000 பபாதுச் பேலவுகள் 7,000
அம்றகலன விற்றது 5,000 அஞேல பேலவுகள் 1,000
ேந�ா 10,000 இருப்பு கீ/இ

   மகபராககம் 34,000
  1,27,000   1,27,000

 எடுததுககாட்டு 3
பேனமன விமையாட்டு ைன்றத்தின கீழ்ககாணும் �கைலகளிலிருநது 2018, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு 
முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககிமனத் �யார பேய்யவும்.

விவரம் ` விவரம் ` `

ப�ாடகக பராகக இருப்பு (1.4.2017) 10,000 ேந�ா பபற்றது    

ப�ாடகக ைஙகி இருப்பு (1.4.2017) 15,000 2016 – 2017 4,500  

ைட்டி பேலுத்தியது 5,000 2017 – 2018 65,000  

ப�ாமலநபசி பேலவுகள் 7,000 2018 – 2019 5,000 74,500

மை�ானம் பராைரித்�து 22,500 ப�ாடர விமையாட்டுப் நபாட்டிச் பேலவுகள்   12,500

ஆயுள் உறுப்பினர கட்டணம் பபற்றது 5,500 ப�ாடர விமையாட்டுப் நபாட்டி நிதி ைரவுகள்   15,000

ைட்மடகள் ைறறும் பநதுகள் ைாஙகியது 13,000 இறுதி பராகக இருப்பு (31.3.2018)   5,000

தீர்வு
சென்மன விம�யாட்டு ைன்்றததின் ஏடுகளில் 

ப   2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் கணககு   வ
சபறுதல்கள் ` ` செலுததல்கள் ` `

இருப்பு கீ/பகா     ைட்டி பேலுத்தியது 5,000
  பராககம் 10,000   ப�ாமலநபசிக கட்டணம் 7,000

  ைஙகி  15,000  25,000 மை�ானம் பராைரிப்புச்   
  பேலவுகள் 22,500

ஆயுள் உறுப்பினர கட்டணம்   5,500 ைட்மடகள் ைறறும் பநதுகள் 
  ைாஙகியது 13,000

ப�ாடர விமையாட்டுப் 
  நபாட்டிநிதி ைரவுகள்  

15,000
ப�ாடர விமையாட்டுப்  
  நபாட்டிச் பேலவுகள் 12,500

ேந�ா பபற்றது இருப்பு கீ/இ
2016 – 2017 4,500   பராககம் 5,000

2017 – 2018 65,000     ைஙகி (இருப்புக கட்டும் 
   ப�ாமக) 55,000 60,000

2018 – 2019 5,000 74,500
  1,20,000     1,20,000
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எடுததுககாட்டு 4
பூம்புகார இலககிய ைன்றத்தின கீழ்ககாணும் �கைலகளிலிருநது 2019, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு 
முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககிமனத் �யார பேய்யவும்.

விவரம் ` விவரம் `

ப�ாடகக பராகக இருப்பு (1.4.2018) 5,000 ேந�ா பபற்றது 20,000
ைஙகி நைலைமரப்பறறு (1.4.2018) 4,000 பழுது பாரத்�ல ைறறும் புதுப்பித்�ல 2,500
அச்சு ைறறும் எழுதுபபாருள் 1,500 நபாககுைரத்துச் பேலவுகள் 2,750
ைட்டி பேலுத்தியது 3,250 புத்�கஙகள் ைாஙகியது 10,000
மு�லீடுகள் விற்றது 1,000 காப்பீட்டு முமனைம் பேலுத்தியது 4,000
சிறறுணடி ைாஙகியது 1,500 பலைமக ைரவுகள் 750
பகாடுபட நைணடிய ேம்பைம் 2,000 அரசிடமிருநது பபற்ற ைானியம் 6,000
அ்றகபகாமட நிதி பபற்றது 2,000 சிறறுணடி விற்றது 1,500
ஒளியூட்டுக கட்டணம் 1,300 கட்டடம் மீ�ான ந�ய்ைானம்   2,000

ைஙகி பராககம் (31.3.2019)   2,000

தீர்வு
பூம்புகார் இலககிய ைன்்றததின் ஏடுகளில் 

2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய  
ப                                                      சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் கணககு                                             வ

சபறுதல்கள் ` செலுததல்கள் `

இருப்பு கீ/பகா இருப்பு கீ/பகா
  பராகக இருப்பு 5,000   ைஙகி நைலைமரப்பறறு 4,000

மு�லீடுகள் விற்றது 1,000 அச்சு ைறறும் எழுதுபபாருள் 1,500

அ்றககட்டமை நிதி ைரவுகள் 2,000 ைட்டி பேலுத்தியது 3,250

ேந�ா பபற்றது 20,000 சிறறுணடி ைாஙகியது 1,500

இ�ர ைரவுகள் 750 ஒளியூட்டுக கட்டணம் 1,300

அரசு ைானியம் பபற்றது 6,000 பழுது பாரத்�ல ைறறும் புதுப்பித்�ல 2,500

சிறறுணடி விற்றது 1,500 நபாககுைரத்துச் பேலவுகள் 2,750

புத்�கஙகள் ைாஙகியது 10,000

காப்பீட்டு முமனைம் பேலுத்தியது 4,000

இருப்பு கீ/இ
ைஙகி பராககம் 2,000

    மகபராககம் 3,450
  36,250   36,250

குறிப்பு:  பகாடுபட நைணடிய ேம்பைம் ைறறும் ந�ய்ைானம் பராககம் ோரா �டைடிகமககைாக 
இருப்ப�ால இமை இரணடும் பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககில இடம் பப்றாது. 
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எடுததுககாட்டு 5
நைலூர பபாழுதுநபாககு ைன்றத்தின கீழ்ககாணும் �கைலகளிலிருநது 2017, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு 
முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககிமனத் �யார பேய்யவும். 

விவரம் ` விவரம் `

ப�ாடகக பராகக இருப்பு (1.4.2016) 3,000 நகளிகமக ைரவுகள் 20,000

ப�ாடகக ைஙகி இருப்பு (1.4.2016) 12,000 நேரகமகக கட்டணம் பபற்றது 1,000

அம்றகலன ைாஙகியது 11,000 �கராட்சி ைரி 22,000

விமையாட்டு உபகரணஙகள் ைாஙகியது 11,000 அ்றகபகாமட �ாடகககாட்சி பேலவுகள் 2,000

விமையாட்டு அரஙகத்திறகாக பபற்ற �னபகாமட 8,000 பிலலியாரட்ஸ் நைமே ைாஙகியது 15,000

பமைய படனனிஸ் பநதுகள் விற்றது 1,500 புதிய படனனிஸ் மை�ானம் கட்டியது 18,000

பேய்தித்�ாள்கள் ைாஙகியது 500 அ்றகபகாமட �ாடகககாட்சி ைரவுகள் 2,500

பயணச் பேலவுகள் 4,500 இறுதி மகபராகக இருப்பு 8,000

தீர்வு
நவலூர் சபாழுதுநபாககு ைன்்றததின் ஏடுகளில் 

2017, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய 
ப சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் கணககு வ

சபறுதல்கள் ` ` சபறுதல்கள் `

இருப்பு கீ/பகா அம்றகலன ைாஙகியது 11,000

  மகபராககம் 3,000 விமையாட்டு உபகரணஙகள்
  ைஙகி பராககம் 12,000 15,000    ைாஙகியது 11,000

விமையாட்டு அரஙகத்திறகாக பபற்ற 8,000 பேய்தித்�ாள்கள் ைாஙகியது 500

  �னபகாமட பயணச் பேலவுகள் 4,500

பமைய படனனிஸ் பநதுகள் விற்றது 1,500 �கராட்சி ைரி 22,000

நகளிகமக ைரவுகள் 20,000
அ்றகபகாமட �ாடகககாட்சி  
  பேலவுகள் 2,000

நேரகமகக கட்டணம் 1,000 பிலலியாரட்ஸ் நைமே ைாஙகியது 15,000

அ்றகபகாமட �ாடகககாட்சி ைரவுகள் 2,500 புதிய படனனிஸ் மை�ானம் கட்டியது 18,000

இருப்பு கீ/இ இருப்பு கீ/இ
  ைஙகி நைலைமரப்பறறு 44,000   மகபராககம் 8,000

92,000 92,000

2.4  இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகளுககுரிய தனிததுவம் வாய்நத இனஙகள்
இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகளின இறுதிக கணககுகமைத் �யாரிககும்நபாது மு�லின ைறறும் 
ைருைாயின �டைடிகமககமை நைறுபடுத்திக காட்டுைது மிகவும் உ�வியாக இருககும். ைருைாயின 
�டைடிகமககள், ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககிலும், மு�லின �டைடிகமககள், இருப்புநிமலக 
குறிப்பிலும் பதியப்பட நைணடும். இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகளுககுரிய �னித்துைம் ைாய்ந� 
இனஙகளும் அைறறின கணககியல பேயலமும்றகளும் பினைருைாறு:
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(i) ெ்நதா
இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகள் பபாதுைாக ேந�ா ப�ாமகமய உறுப்பினரகளிடமிருநது 
பருைநந�ாறும் ைசூலிககின்றன. இமை ைா�ம் ந�ாறும், காலாணடு ந�ாறும், அமரயாணடு ந�ாறும் 
அலலது ஆணடுககு ஒருமும்ற ைசூலிககப்படலாம். நைலும், சில சி்றப்பு ேந�ாககள், உ�ாரணைாக, 
படனனிஸ் ேந�ா, பிலலியாரட்ஸ் ேந�ா நபான்றமை படனனிஸ் ைறறும் பிலலயாரட்ஸ் விமையாடும் 
குறிப்பிட்ட உறுப்பினரகளிடமிருநது ைட்டுநை ைசூலிககப் படுகின்றன. இமை அமனத்தும் ைருைாயின 
ைரவுகைாகும். 
(ii) முதலீடு மீதான வட்டி
இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகள் பேய்யும் மு�லீடுகளிலிருநது பப்றப்படும் ைட்டி ஒரு ைருைாயின ைரவு 
ஆகும். 
(iii) பமைய விம�யாட்டுப் சபாருள்கள் விற்றது
பநதுகள், ைட்மடகள் நபான்ற பமைய விமையாட்டுப் பபாருள்கமை விறபமன பேய்ை�ன மூலம் 
கிமடககும் ப�ாமக ஒரு ைருைாயின ைரவு ஆகும்.
(iv) பமைய செயதிததாள் விற்றது
பமைய பேய்தித்�ாள்கமை விறப�ன மூலம் கிமடககும் ப�ாமக, ஒரு ைருைாயின ைரவு ஆகும்.
(v) ஆயுள் உறுப்பினர் கட்ைணம்
உறுப்பினரகளிடமிருநது பப்றப்படும் ஆயுள் உறுப்பினர கட்டணம் ஒரு மு�லின ைரைாகும். ஏபனனில, 
இது திரும்பத் திரும்ப நிகைாத் �னமை பகாணடது.
(vi) உயில்சகாமை நிதி
ஒரு இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புககு உயில மூலைாக அளிககப்படும் பரிசு உயிலபகாமட ஆகும். இது 
ஒரு மு�லின ைரைாகும். 
(vii) நெர்கமகக கட்ைணம் அல்லது நுமைவுக கட்ைணம்
இது ஒவபைாரு உறுப்பினரிடமிருநதும் உறுப்பினராக நேரும்நபாது ஒநர ஒருமும்ற ைசூலிககப்படும் 
ஒரு கட்டணைாகும். இது ஒவபைாரு ஆணடும் புதிய உறுப்பினரகமை நேரககும் நபாது பப்றப்படும் 
திரும்பத் திரும்ப நிகழும் �னமையுமடய ைருைானம் நைலும் உறுப்பினரகள் நேரகமகயின நபாது 
பேய்யப்படும் பேலவுகளுககாக பயனபடுத்�ப் படலாம். ஆமகயால இது ைருைாயின ைரைாக எடுத்துக 
பகாள்ைப்படலாம். இது மு�லின ைரைாகவும் கரு�ப்படலாம். 
(viii) அரசு ைறறும் இதர அமைப்புகளிைமிரு்நது சப்றப்படும் ைானியம்
இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகள் அரசு ைறறும் இ�ர அமைப்புகளிடமிருநது பலநைறு ைமகயான 
ைானியஙகமைப் பபறுகின்றன. அமையாைன: 
கட்டடஙகள் கட்டுை�றகாகவும், போத்துகமை ைாஙகுை�றகாகவும் பப்றப்படும் ைானியைானது 
திரும்பத் திரும்ப நிகைாத் �னமையுமடய�ால மு�லின ைரைாகக கரு�ப்படுகி்றது. 
போத்துகமைப் பராைரிககவும் ைறறும் ேம்பைம் பகாடுககவும் பப்றப்படும் ைானியைானது திரும்பத் 
திரும்ப நிகழும் �னமையுமடய�ால ைருைாயின ைரைாகக கரு�ப்படுகி்றது. 
(ix) �ன்சகாமைகள்
இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகைால பப்றப்படும் பரிசுத்ப�ாமக �னபகாமட எனப்படும். இது பபாது 
�னபகாமடயாக அலலது குறிப்பிட்ட �னபகாமடயாக இருககலாம். 
சபாது �ன்சகாமை: எந�பைாரு குறிப்பிட்ட நிபந�மனயும் இலலாைல பப்றப்படும் �னபகாமட,  
பபாது �னபகாமடயாகும். இது ஒரு ைருைாயின ைரைாகும்.
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குறிப்பிட்ை �ன்சகாமை: ஒரு குறிப்பிட்ட நிபந�மனயின அடிப்பமடயில ஒரு குறிப்பிட்ட ந�ாககத்திறகாக 
பப்றப்படும் �னபகாமட குறிப்பிட்ட �னபகாமட எனப்படும். உ�ாரணம், விமையாட்டு நிதி, பரிசு 
நிதிககாக பப்றப்படும் �னபகாமட மு�லியன. இது ஒரு மு�லின ைரவு ஆகும். 

(x) ைதிப்பூதியம்
ஒரு நிறுைனத்தில ைைககைான ஊழியராக இலலா� ஒருைருககு ைைஙகப்படும் ஊதியநை ைதிப்பூதியம் 
எனப்படும். இது ஒரு ைருைாயினச் பேலைாகும்.
(xi) விம�யாட்டுப் சபாருள்கள் வாஙகுதல்
விமையாட்டுப் பபாருள்கைான பநது, ைட்மட, ைமல நபான்றமை விமையாடுை�றகு பயனபடும் 
பபாருள்கைாகும். பயனபடுத்�ப்பட்ட விமையாட்டுப் பபாருள்கள் ைருைாயினச் பேலைாக எடுத்துக 
பகாள்ைப்படுகி்றது. பயனபடுத்�ாைல இருப்பில உள்ை விமையாட்டுப் பபாருள்கள், இருப்புநிமலக 
குறிப்பில போத்துகள் பககம் இருப்பாகக காட்டப்படுகி்றது.
(xii) விம�யாட்டு உபகரணம் வாஙகுவது
இது ஒரு மு�லினச் பேலைாகும். உ�ாரணம்: நடபிள் படனனிஸ் நைமே, பிலலியாரட்ஸ் நைமே 
நபான்றமை.
(xiii) நூலகததிறகு புததகஙகள் வாஙகுவது
நூலகத்திறகு புத்�கஙகள் ைாஙகுைது ஒரு மு�லினச் பேலைாகும்.
இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகளுககுரிய �னித்துைம் ைாய்ந� சில மு�லின ைறறும் ைருைாயினஙகளின  
உ�ாரணஙகள் கீநை பகாடுககப் பட்டுள்ைன:

வருவாயின வரவுகள் முதலின வரவுகள்
வருவாயின அல்லது முதலின வரவுகள்

(அமைப்பின �மடமும்ற படி)

ேந�ா ஆயுள் உறுப்பினர  
  கட்டணம்

நேரகமகக கட்டணம் அலலது 
  நுமைவுக கட்டணம்

மு�லீடு மீ�ான ைட்டி உயிலபகாமட �னபகாமட
நிமல மைப்பு மீ�ான ைட்டி குறிப்பிட்ட �னபகாமட சி்றப்புக கட்டணம்
பமைய விமையாட்டுப் 
  பபாருள்கள் விற்றது

நிமலச் போத்துகள் 
  விற்றது

அரசு ைறறும் இ�ர அமைப்புகளிடமிருநது  
  பபற்ற ைானியம்

பமைய பேய்தித்�ாள்கள் விற்றது சி்றப்பு நிதி
கீழ்ககணடைறறிறகான ைசூல 
  அலலது ைரவுகள்:

ப�ாடர விமையாட்டுப் 
  நபாட்டி நிதி 

(அ) ப�ாடர விமையாட்டுப் நபாட்டி பரிசு நிதி  

(ஆ) விமையாட்டுகள்  

(இ) விமையாட்டுப் நபாட்டிகள்    

(ஈ) பபாழுதுநபாககு    

(உ) சிறறுணடி    

குறிப்பு:  நேரகமகக கட்டணம் அலலது நுமைவுக கட்டணம், �னபகாமட, சி்றப்புக கட்டணம், அரசு 
ைறறும் பி்ற நிறுைனஙகளிடமிருநது பபறும் ைானியம் ஆகியமை ைருைாயின ைரைாக 
கரு�ப்பட்டுள்ைது.
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முதலினச் செலவுகள் வருவாயினச் செலவுகள்

விமையாட்டு உபகரணஙகள் ைாஙகியது ைதிப்பூதியம்
நூலகத்திறகாக புத்�கஙகள் ைாஙகியது அ்றகபகாமட

�ணிகமகக கட்டணம்
விமையாட்டு பபாருள்கள் ைாஙகியது

 அச்சு ைறறும் எழுதுபபாருள்
 அஞேல ைறறும் தூது அஞேல கட்டணம்

  ப�ாடர விமையாட்டுப் நபாட்டி, விமையாட்டு, விமையாட்டுப் 
  நபாட்டி, நகளிகமக ைறறும் சிறறுணடிச் பேலவுகள்

2.5 வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு
ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககு எனபது இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகளில கணககாணடின 
இறுதியில �யாரிககப்படும் ைருைாய் ைறறும் பேலவுகளின ப�ாகுப்பாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட 
ஆணடிறகுரிய உபரி அலலது பற்றாககும்றமய கணடறிய ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககு 
�யாரிககப்படுகி்றது. 
இது ஒரு பபயரைவு கணககு ஆகும்.  இதில �டப்பு ஆணடுககுரிய ைருைாயின ைரவுகள் ைறறும் 
ைருைாயினச் பேலவுகள் ைட்டும் பதிவு பேய்யப்படுகின்றன. இது நிகழ்வு அடிப்பமடயிலான 
கணககியமல பினபறறி �யாரிககப்படுகி்றது. 
இது இலாப �ட்டக கணககு �யாரிப்பது நபான்ற�ாகும்.  இந� கணககில ைருைானஙகள் ைரவுப் 
பககத்திலும், பேலவுகள் பறறுப் பககத்திலும் காணபிககப்படும்.  பராகக �டைடிகமககள் ைட்டுைனறி 
பராககம் ோரா �டைடிகமககைான ஈட்டிய ைருைானம் பப்றப்படா�து, நிமலச்போத்து விறபமன 
மீ�ான �ட்டம் அலலது இலாபம், ந�ய்ைானம் நபான்றமைகளும் இதில பதிவு பேய்யப்படுகின்றன.  
இது உறுப்பினரகள் �ஙகள் அமைப்பின பேயலபாடுகமையும், அ�ன ைருைானம் பேலவினஙகமை 
எதிரபகாள்ைப் நபாதுைான�ாக உள்ை�ா எனபம�யும் அறிய உ�வுகி்றது. இ�மன பகாடுககப்பட்டுள்ை 
பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககிலிருநது �யாரிகக முடியும். 
2.5.1  சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள்  கணககிலிரு்நது வருவாய ைறறும் செலவினக கணககிமனத 

தயாரிப்பதறகான படிநிமலகள்
பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககிலிருநது ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககிமனத் 
�யாரிப்ப�றகு   பினபற்ற  நைணடிய படிநிமலகள் பினைருைாறு:
(i)  பபறு�லகள் ைறறும்  பேலுத்�லகள் கணககில உள்ை பராககம் ைறறும் ைஙகிக கணககில உள்ை 

ப�ாடகக ைறறும் இறுதி இருப்புகள் �விரககப்பட நைணடும்.
(ii)  மு�லின ைரவுகள் ைறறும் மு�லினச் பேலவுகள் �விரககப்பட நைணடும்.
(iii)  �டப்பாணநடாடு ப�ாடரபுமடய ைருைாயின ைரவுகள் ைட்டும் ைருைாய் ைறறும் பேலவினக 

கணககின ைரவுப் பககத்தில எழு�ப்பட நைணடும். முனகூட்டிப் பபற்ற ைருைானஙகள், 
�டப்பாணடில பப்ற நைணடிய ைருைானம், முநம�ய ஆணடு அலலது ஆணடுகளுககான ப�ாமக 
நபான்றமைகளுககுத் ந�மையான ேரிககட்டு�லகள் பேய்யப்பட நைணடும். 

(iv)  அதுநபாலநை, �டப்பாணநடாடு ப�ாடரபுமடய ைருைாயினச் பேலவுகள் ைட்டும் ைருைாய் ைறறும் 
பேலவினக கணககின பறறுப் பககத்தில பதிவு பேய்யப்பட நைணடும். முநம�ய ஆணடு ைறறும் 
�டப்பாணடிறகுரிய பகாடுபட நைணடிய பேலவுககும், முநம�ய ஆணடு ைறறும் �டப்பாணடிறகுரிய 
முனகூட்டிச் பேலுத்திய பேலவுகளுககும் ேரிககட்டு�லகள் பேய்யப்பட நைணடும்.
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(v)  குறிப்பிட்ட நிதிககான ைரவுகள் ைறறும் பேலவுகள் ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககில பதிவு 
பேய்யப்படககூடாது. 

(vi)  பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககில பதியப்பப்றா� பராகக ோரபற்ற �டைடிகமககைான 
ைாராககடன, ந�ய்ைானம், நிமலச்போத்துகள் விறபமன மீ�ான �ட்டம் அலலது இலாபம் 
நபான்றமை ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககில பதியப்பட நைணடும்.

(vii)  ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககின இருப்புக கட்டும் ப�ாமகயான உபரி அலலது பற்றாககும்ற 
இருப்புநிமலக குறிப்பின மு�ல நிதிககு ைாற்றப்பட நைணடும். ைருைாய் ைறறும் பேலவினக 
கணககின ைரவுப்பககத்தின பைாத்�ம் பறறுப்பககத்தின பைாத்�த்ம�விட அதிகைாக இருந�ால 
(பேலவுகமை விட மிகுதியான ைருைானம்) அந� நைறுபாடு உபரி எனபம�க குறிககி்றது.  ைருைாய் 
ைறறும் பேலவினக கணககின பறறுப்பககத்தின பைாத்�ம் ைரவுப்பககத்தின பைாத்�த்ம�விட 
அதிகைாக இருந�ால (ைருைானத்ம�விட மிகுதியான பேலவுகள்) அந� நைறுபாடு பற்றாககும்ற 
எனபம�க குறிககி்றது. 

 2.5.2  வருவாய ைறறும் செலவினக கணககின் படிவம்
ெஙகம் / நிறுவனததின் சபயர் 

ப …… �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு வ

செலவுகள் ` வருைானம் `

ேம்பைம் xxx ேந�ா xxx

அ்றகபகாமட xxx �னபகாமடப் பபற்றது xxx

ைாடமக xxx நேரகமகக கட்டணம் பபற்றது xxx

�னபகாமட பேலுத்தியது xxx ைானியம் பபற்றது xxx

எழுதுபபாருள் xxx ைாடமகப் பபற்றது xxx

நிமலச்போத்து விறபமன மீ�ான �ட்டம் xxx ைட்டிப் பபற்றது xxx

ந�ய்ைானம் xxx நிமலச்போத்து விறபமன மீ�ான இலாபம் xxx

உபரி * xxx  பற்றாககும்ற * xxx

(பேலவுகமைக காட்டிலும் மிகுதியான 
  ைருைானஙகள்)

(ைருைானத்ம�க காட்டிலும் மிகுதியான 
  பேலவுகள்)

xxx xxx

*குறிப்பு: இருப்புக கட்டும் ப�ாமகயானது பற்றாககும்ற அலலது உபரியாக இருககும். 

 ைாணவர் செயல்பாடு2.4

ஒரு இமேச் ேஙகத்திறகு ப�ாடரபுமடய ஏந�னும் ஐநது பேலவுகமைப் பட்டியலிடவும்.

எடுததுககாட்டு 6
ஊட்டி ைனைகிழ் ைன்றத்தின பினைரும் பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககிலிருநது 2018, 
ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககிமனத் 
�யாரிககவும்.
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சபறுதல்கள் ` செலுததல்கள் `

ப�ாடகக இருப்பு விமையாட்டுப் பபாருள்கள் ைாஙகியது 10,000

  மகபராககம் 5,000 எழுதுபபாருளுககாக பேலுத்தியது 7,000

ைாடமகப் பபற்றது 10,000 கணிப்பபாறி ைாஙகியது 25,000

மு�லீடுகள்  விற்றது 8,000 ேம்பைம் 20,000

 ேந�ா பபற்றது 54,000 இறுதி இருப்பு
  மகபராககம் 15,000

  77,000   77,000

தீரவு
ஊட்டி ைனைகிழ் ைன்்றததின் ஏடுகளில் 

ப  2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு  வ

செலவுகள் ` வருைானம் `

விமையாட்டுப் பபாருள்கள் ைாஙகியது 10,000 ைாடமகப் பபற்றது 10,000

எழுதுபபாருளுககாக பேலுத்தியது 7,000 ேந�ா பபற்றது 54,000

ேம்பைம் 20,000

உபரி 27,000

(பேலவுகமைக காட்டிலும் 
  மிகுதியான ைருைானம்)
  64,000 64,000

எடுததுககாட்டு 7
கீழ்ககாணும் திருச்சி ைனைகிழ் ைன்றத்தின பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககிலிருநது 
2018, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககிமனத் 
�யாரிககவும்.

சபறுதல்கள் ` செலுததல்கள் `

ப�ாடகக இருப்பு அம்றகலன ைாஙகியது 10,000

  மகபராககம் 11,000 ைாடமக 2,800

பஙகா�ாயம் பபற்றது 27,600 பேயலர ைதிப்பூதியம் 15,000

பமைய பேய்தித்�ாள் விற்றது 3,000 �பால பேலவுகள் 1,700

உறுப்பினர ேந�ா 31,000 பபாதுச் பேலவுகள் 4,350

பாதுகாப்பு பபட்டக ைாடமக 8,000 அச்சு ைறறும் எழுதுபபாருள்கள் 45,000

மு�லீடுகள் மீ�ான ைட்டி 1,250 �ணிகமகக கட்டணம் 5,000

அம்றகலன விற்றது 5,000 இறுதி இருப்பு
  (ஏட்டு ைதிப்பு ` 4,400)   மகபராககம் 3,000

86,850   86,850
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தீர்வு
திருச்சி ைனைகிழ் ைன்்றததின் ஏடுகளில் 

ப 2018, ைார்ச் 31  ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு வ
செலவுகள் ` வருைானம் `

ைாடமக 2,800 பஙகா�ாயம் பபற்றது 27,600
பேயலர ைதிப்பூதியம் 15,000 பமைய பேய்தித்�ாள் விற்றது 3,000
�பால பேலவுகள் 1,700 உறுப்பினர ேந�ா 31,000
பபாதுச் பேலவுகள் 4,350 பாதுகாப்பு பபட்டக ைாடமக 8,000
அச்சு ைறறும் எழுதுபபாருள்கள் 45,000 மு�லீடுகள் மீ�ான ைட்டி 1,250
�ணிகமகக கட்டணம் 5,000 அம்றகலன விறபமன மீ�ானஇலாபம் 600

(5,000 - 4,400)
பற்றாககும்ற 2,400
(ைருைானத்ம�க காட்டிலும் 
  மிகுதியான பேலவுகள்)

  73,850 73,850

2.5.3  சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் கணககிறகும் வருவாய ைறறும் செலவினக கணககிறகும் 
இமைநயயான நவறுபாடுகள்

அடிப்பமை சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் 
கணககு

வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு

1.  ந�ாககம் இது பராககப் பபறு�லகள் ைறறும் 
பராககச் பேலுத்�லகமை அறிை�றகு 
�யாரிககப்படுகி்றது.

இது �டப்பு ஆணடின பேலவுகமைக காட்டிலும் 
மிகுதியான ைருைானம் (உபரி) அலலது 
ைருைானத்ம�க காட்டிலும் மிகுதியான 
பேலவுகள் (பற்றாககும்ற) குறித்து அறிநது 
பகாள்ை �யாரிககப்படுகி்றது.

2.  கணககின 
�னமை

இது ஒரு போத்துக கணககாகும். இது 
பராககக கணககின ப�ாகுப்பாகும். 
அமனத்து பராககப் பபறு�லகள் 
பறறுப் பககத்திலும், பராககச் 
பேலுத்�லகள் ைரவுப் பககத்திலும் 
பதியப்படுகின்றன.

இது ஒரு பபயரைவுக கணககாகும். இது 
இலாப�ட்டக கணகமகப் நபான்றது. பேலவுகள் 
பறறுப் பககத்திலும் ைறறும் ைருைானஙகள் 
ைரவுப் பககத்திலும் பதியப்படுகின்றன. 

3.  கணககியலின 
அடிப்பமட

இது பராகக அடிப்பமடயிலான 
கணககியமல அடிப்பமடயாகக 
பகாணடது. பராககம் ோரபற்ற 
விைரஙகள் பதியப்படுைதிலமல.

இது நிகழ்வு அடிப்பமடயிலான கணககியமல 
அடிப்பமடயாகக பகாணடது. பராககம் ோரா 
விைரஙகைான பகாடுபட நைணடிய பேலவுகள், 
ந�ய்ைானம் நபான்றமைகளும் இஙகு 
பதியப்படும்.

4.  ப�ாடகக ைறறும் 
இறுதி இருப்பு

இது பராககம் ைறறும் ைஙகிக 
கணககின ப�ாடகக இருப்புடன 
ப�ாடஙகி, பராககம் ைறறும்  ைஙகிக 
கணககின இறுதி  இருப்புடன 
முடிைமடகி்றது.

இஙகு ப�ாடகக இருப்பு எனபது கிமடயாது. 
இது உபரி அலலது பற்றாககும்றயுடன 
முடிைமடகி்றது.

5.  �டைடிகமகயின 
�னமைகள்

இது ைருைாயினம் அலலது மு�லினம் 
என்ற நைறுபாடிலலாைல அமனத்துப் 
பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகமைக 
பகாணடிருககும். 

இது ைருைாயின �டைடிகமககமை  
ைட்டுநை, அ�ாைது ைருைாயினச் பேலவுகள் 
ைறறும் ைருைாயின ைரவுகமை ைட்டுநை 
பகாணடிருககும்.
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6. காலம் �டப்பு ஆணடில நைறபகாணட 
அமனத்து பராககப் பபறு�லகள் 
ைறறும் பராககச் பேலுத்�லகள்  அமை 
கடந� ஆணடு, �டப்பு ஆணடு ைறறும் 
எதிரைரும் ஆணடிறகுரிய�ாக 
இருந�ாலும் இஙகு பதியப் 
படுகின்றன.

�டப்பு ஆணடுககுரிய �டைடிகமககள் ைட்டும் 
இது பகாணடிருககும்.

2.5.4  வருவாயின வரவுகளுககான செயல்மும்றகள்
(1) இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகளின் இறுதி கணககுகளில் ெ்நதாவிறகான செயல்மும்றகள்
(அ) வருவாய ைறறும் செலவினக கணககில் செயல்மும்றகள்
�டப்பு ஆணடு, முநம�ய ஆணடு, அடுத்� ஆணடிறகான ேந�ா பபற்றது �னித்�னியாக 
பகாடுககப்பட்டிருந�ால, �டப்பு ஆணடிறகுரிய ேந�ா கீழ்ககணட ேரிககட்டு�லகமை பேய்� பினபு 
ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககின ைரவுப் பககத்தில காணபிககப்பபறும். 
(i) �டப்பாணடில பப்றநைணடிய ேந�ா கூட்டப்பட நைணடும்.
(ii) முநம�ய ஆணடில முனகூட்டிப்பபற்ற �டப்பாணடிறகுரிய ேந�ா கூட்டப்பட நைணடும்.
�டப்பாணடில பபற்ற பைாத்� ேந�ா பகாடுககப்பட்டிருந�ால, �டப்பாணடில பபற்ற பைாத்� ேந�ா 
பினைரும் ேரிககட்டு�லகமை பேய்� பினனர ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககின ைரவுப் 
பககத்தில காட்டப்பபறும். 
(i)  முநம�ய ஆணடுககுரிய பப்றநைணடிய ேந�ா �டப்பு ஆணடில பப்றப்பட்டிருந�ால கழிககப்பட 

நைணடும். �டப்பாணடிறகுரிய பப்றநைணடிய ேந�ா கூட்டப்பட நைணடும்.
(ii)  முநம�ய ஆணடில முனகூட்டிப்பபற்ற ேந�ாவில �டப்பாணடிறகு உரியது கூட்டப்பட 

நைணடும். �டப்பாணடில முனகூட்டிப் பபற்ற ேந�ாவில எதிரைரும் ஆணடிறகுரியது 
கழிககப்பட நைணடும். 

(ஆ) இருப்புநிமலக குறிப்பில் செயல்மும்றகள்
(i)  �டப்பாணடில பப்றநைணடிய ேந�ா ைறறும் இனனும் பப்றநைணடிய முநம�ய ஆணடிறகுரிய 

ேந�ா நபான்றமை அவைாணடின இறுதியில இருப்புநிமலக குறிப்பில போத்துகள் பககத்தில 
காணபிககப்படும். 

(ii)  �டப்பு ஆணடில முனகூட்டிப் பபற்ற ேந�ா அவைாணடின இருப்புநிமலக குறிப்பில பபாறுப்புகள் 
பககத்தில காணபிககப்படும். 

ப … �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய வருவாய ைறறும்  செலவினக கணககு வ

செலவுகள் ` வருைானம் ` `

    ேந�ா xxx  

      கழிகக: முநம�ய ஆணடிறகான ேந�ா xxx  
      xxx  

      கழிகக: எதிரைரும் ஆணடிறகான ேந�ா xxx  
      xxx  

      கூட்டுக: �டப்பாணடிறகுரிய பப்றநைணடிய ேந�ா xxx
xxx

  கூட்டுக:  முநம�ய ஆணடில முனகூட்டிப் 
பபற்ற �டப்பாணடிறகுரிய ேந�ா xxx xxx
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…..ஆம் �ாம�ய இருப்புநிமலக குறிப்பு

சபாறுப்புகள் ` சொததுகள் `

எதிரைரும்  ஆணடிறகுரிய ேந�ா 
  முனகூட்டிப் பபற்றது 

 
xxx 

ேந�ா பப்ற நைணடியது:
  �டப்பு ஆணடு
  முநம�ய ஆணடு 

xxx
xxx

எடுததுககாட்டு 8
பினைரும் விைரஙகளிலிருநது 2017, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய ைருைாய் 
ைறறும் பேலவினக கணககில காட்டப்பட நைணடிய ேந�ா ப�ாமகயிமன கணககிடவும்.

ெ்நதா சபற்றது `

2015 - 16 - ககாக 7,500

2016 –17 - ககாக 60,000

2017 – 18 - ககாக 1,500

  69,000

2016-17 ஆம் ஆணடில பப்ற நைணடிய ேந�ா ` 2,400. 2016-2017 ஆம் ஆணடிறகான ேந�ா 
2015-2016 ஆம் ஆணடில பபற்றது ` 1,000. 

தீரவு
ப 2017, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு வ

செலவுகள் ` வருைானம் ` `

    ேந�ா பபற்றது 60,000  

      கூட்டுக: பப்றநைணடிய ேந�ா (2016-17) 2,400

      கூட்டுக:  2016-2017 ஆம் ஆணடிறகுரிய ேந�ா    

                 2015-16 –ல முனகூட்டிப் பபற்றது 1,000 63,400

ைாணவர் குறிப்பு
(i)  2015-16 ஆம் ஆணடிறககான ேந�ா ` 7,500 ைறறும் 2017-18 ஆம் ஆணடிறகான ேந�ா ` 1,500 

�டப்பாணடிறகு ப�ாடரபுமடயது அலல. எனநை, அமை ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககில 
பதியப்படுைதிலமல. 

(ii)  �டப்பு ஆணடு 2016-17-ல பப்றநைணடிய ேந�ா ` 2,400. இது 2016-17 ல பப்றப்பட்ட ேந�ாவுடன 
கூட்டப்பட நைணடும்.

எடுததுககாட்டு 9
பினைரும் விைரஙகள் ஒரு ேஙகத்தின 2019, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய 
இறுதிக கணககுகளில எவைாறு ந�ானறும்?
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ப 2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் கணககு வ

சபறுதல்கள் ` ` செலுததல்கள் `

ேந�ா
     2017-2018 5,000

     2018-2019 48,000

     2019-2020 3,000 56,000

இச்ேஙகத்தில 300 உறுப்பினரகள் உள்ைனர. ஒவபைாருைரும் ஆணடுச் ேந�ாைாக ` 200 
பேலுத்துகின்றனர.  இனனும் பப்றநைணடிய 2017-18 ஆம் ஆணடுககான ேந�ா ` 1,000.

தீரவு
ப 2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு வ

செலவுகள் ` வருைானம் ` `

    ேந�ா 48,000  

   
  கூட்டுக: பப்றநைணடிய   
               ேந�ா (2018-2019) 12,000 60,000

         

2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாம�ய இருப்புநிமலக குறிப்பு

சபாறுப்புகள் ` சொததுகள் ` `

முனகூட்டிப் பபற்ற 2019-20 ஆம் 
  ஆணடிறகான ேந�ா 

 

3,000 
பப்றநைணடிய ேந�ா
  2017 – 2018 
  2018 – 2019

1,000

12,000  13,000
   

ைாணவர் குறிப்பு
�டப்பாணடிறகான பைாத்� ேந�ா (2018-19) 300 x ` 200 = ` 60,000
  கழிகக: �டப்பாணடில பபற்றத் ப�ாமக (2018-19)         = ` 48,000

�டப்பாணடில பப்றநைணடிய ப�ாமக (2018-19)           = ` 12,000

எடுததுககாட்டு 10

ஒரு ேஙகத்தின 2017, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய இறுதிக கணககுகளில 
பினைரும் விைரஙகள் எவைாறு ந�ானறும்? 2016-17 ல அச்ேஙகம் பபற்ற ேந�ா ` 25,000. இதில 
2015-16 ஆம் ஆணடுககான ேந�ா ` 2,000 ைறறும் 2017-18 ஆம் ஆணடுககான ேந�ா ` 1,500 
நேரநதுள்ைது. 2016-17 ஆம் ஆணடிறகான ேந�ா ` 500 இனனும் பப்ற நைணடியுள்ைது. 
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தீர்வு
ப 2017, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு வ

செலவுகள் ` வருைானம் ` `

    ேந�ா 25,000  

      கழிகக:  2015-16 ஆம் ஆணடுககான ேந�ா 2,000  
      23,000  

      கழிகக:  2017-18 ஆம் ஆணடுககான ேந�ா 1,500  
      21,500  

   
  கூட்டுக:  2016-17 ஆம் ஆணடிறகான ேந�ா 

பப்ற நைணடியது 500 22,000
         

2017, ைார்ச் 31 ஆம் �ாம�ய இருப்புநிமலக குறிப்பு

சபாறுப்புகள் ` சொததுகள் `

2017-2018 ஆம் ஆணடிறகான 
  ேந�ா முனகூட்டிப் பபற்றது 1,500

2016-2017 ஆம் ஆணடிறகான 
  ேந�ா பப்றநைணடியது 500

எடுததுககாட்டு 11
ஒரு ேஙகத்தின பினைரும் விைரஙகளிலிருநது 2018 ஆம் ஆணடு ேந�ா மூலம் பபற்ற ைருைானத்ம�க 
கணககிடவும்.

விவரம் 1.1.2018
`

31.12.2018
`

பப்றநைணடிய ேந�ா 10,000 7,000

முனகூட்டிப் பபற்ற ேந�ா 3,000 5,000

2018 ஆம் ஆணடில  பபற்ற ேந�ா ` 1,50,000.

தீர்வு
2018 ஆம் ஆண்டுககுரிய ெ்நதா மூலம் சபற்ற வருைானம் கணககிடுதல்

விவரம் ` `

2018 ஆம் ஆணடில பபற்ற ேந�ா 1,50,000

  கூட்டுக: 2018 ஆம் ஆணடிறகான ேந�ா 2017-ல பபற்றது 3,000

 2018 ஆம் ஆணடிறகான ேந�ா பப்ற நைணடியது 7,000 10,000

1,60,000

  கழிகக: 2017-ல பப்ற நைணடிய ேந�ா 10,000

 2018-ல முனகூட்டிப் பபற்ற ேந�ா 5,000 15,000

2018 ஆம் ஆணடில ேந�ா மூலம் பபற்ற ைருைானம் 1,45,000
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எடுததுககாட்டு 12
பினைரும் விைரஙகளிலிருநது 2018, டிேம்பர 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய ைருைாய் 
ைறறும் பேலவினக கணககில ேந�ா எவைாறு ந�ானறும் எனபம�க காட்டவும். 
2018-ல பபற்ற ேந�ா ` 16,000-ல 2017 ஆம் ஆணடுககான ` 3,000 ைறறும் 2019 ஆம் ஆணடிறகான 
` 5,000 அடஙகியுள்ைது.  2018 ஆம் ஆணடில பப்றநைணடிய ேந�ா ` 4,000. 2017 ஆம் ஆணடில 2018 
ஆம் ஆணடிறகான ேந�ா முனகூட்டிப் பபற்றது ` 2,000.

தீர்வு
ப 2018, டிெம்பர் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு வ

செலவுகள் ` வருைானம் ` `

    �டப்பாணடில பபற்ற ேந�ா 16,000  
      கழிகக: 2017 ஆம் ஆணடுககான ேந�ா பபற்றது 3,000  
    13,000  
      கழிகக: 2019 ஆம் ஆணடுககான ேந�ா பபற்றது 5,000  
    8,000  
      கூட்டுக: 2018 ஆம் ஆணடு பப்ற நைணடிய ேந�ா 4,000  
     12,000  

   
  கூட்டுக:  2018 ஆம் ஆணடிறகான ேந�ா 2017-ஆம் 

ஆணடில முனகூட்டிப் பபற்றது 2,000 14,000

(2)  பயன்படுததககூடிய சபாருள்க�ான விம�யாட்டு உபகரணஙகள், எழுதுசபாருள்கள், ைரு்நது 
சபாருள்கள் நபான்்றமவகளுககான செயல்மும்றகள்

(i)   �டப்பாணடில பயனபடுத்�ப்பட்ட விமையாட்டுச் ோ�னஙகள், எழுதுபபாருள்கள், ைருநது பபாருள்கள் 
நபான்றமை ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககின பறறுப்பககத்தில காட்டப்பட நைணடும். 

(ii) பயனபடுத்�ப் பட்டமை = ப�ாடகக இருப்பு + �டப்பு ஆணடில ைாஙகியது – இறுதி இருப்பு
(iii)  இறுதி ேரககிருப்பு அவைாணடின இறுதியில இருப்புநிமலக குறிப்பின போத்துகள் பககத்தில 

ந�ானறும்.
(iv)  பமைய விமையாட்டுச் ோ�னஙகள் ஏந�னும் விறபமனச் பேய்யப்பட்டிருந�ால அமை ைருைாய் 

ைறறும் பேலவினக கணககின ைரவுப்பககத்தில காட்டப்படநைணடும் அலலது ைருைாய் ைறறும் 
பேலவினக கணககின பறறுப்பககத்தில குறிப்பிட்ட பயனபடுத்�ப்பட்ட பபாருள்களில கழித்துக 
காட்டப்பட நைணடும்.

எடுததுககாட்டு 13

பினைரும் விைரஙகள் ஒரு விமையாட்டு ைன்றத்தின இறுதிக கணககுகளில எவைாறு ந�ானறும்?

விவரம் `

விமையாட்டுப் பபாருள்கள் இருப்பு (01.04.2018) 3,000

�டப்பாணடில ைாஙகிய விமையாட்டுப் பபாருள்கள் 9,000

�டப்பாணடில விறபமன பேய்� பமைய விமையாட்டுப் பபாருள்கள் 500

விமையாட்டுப் பபாருள்கள் இருப்பு (31.03.2019) 4,000
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தீரவு
ப 2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு  வ

செலவுகள் ` ` வருைானம் `

பயனபடுத்�ப்பட்ட விமையாட்டுப் பபாருள்கள்:
ப�ாடகக இருப்பு 3,000

  பமைய விமையாட்டுப் 
  பபாருள்கள் விற்றது  500

  கூட்டுக: �டப்பாணடில ைாஙகியது 9,000  

  12,000      

  கழிகக:  இறுதி இருப்பு 4,000 8,000    
         

2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாம�ய இருப்புநிமலக குறிப்பு

சபாறுப்புகள் ` ` சொததுகள் ` `

      விமையாட்டுப் பபாருள்கள் இருப்பு   4,000

எடுததுககாட்டு 14

பினைரும் விைரஙகளிலிருநது 2018, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய ைருைாய் 
ைறறும் பேலவினக கணககில பறறு மைககப்பட நைணடிய அச்சு ைறறும் எழுதுபபாருள் பேலமைக 
கணககிட்டு அமை 2018, ைாரச் 31 ஆம் �ாமைய இருப்புநிமலக குறிப்பில எவைாறு ந�ானறும் 
எனபம�யும் குறிப்பிடவும்.
 எழுதுபபாருள்களுககாக பகாடுத்� ப�ாமக (2017-2018) ` 1,500
 எழுதுபபாருள்கள் இருப்பு (ஏப்ரல 1, 2017) `   300
 எழுதுபபாருள்கள் இருப்பு (ைாரச் 31, 2018)   `   200

தீரவு:

ப 2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு வ

செலவுகள் ` ` வருைானம் ` `

எழுதுபபாருள்கள் பயனபடுத்தியது:        

ப�ாடகக இருப்பு 300

  கூட்டுக: பகாள்மு�ல 1,500        

  1,800        

  கழிகக: இறுதி இருப்பு 200 1,600      

2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாம�ய இருப்புநிமலக குறிப்பு

சபாறுப்புகள் ` சொததுகள் `

எழுதுபபாருள்கள் இருப்பு 200

Accountancy - TM Unit-02.indd   58 02-04-2019   22:24:01
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



59

(3) குறிப்பிட்ை நிதி ொர்்நத வருைானம் ைறறும் செலவுகள் குறிதத செயல்மும்றகள்
(i)  குறிப்பிட்ட நிதியானது பபாறுப்புகள் பககத்திலும் ைறறும் குறிப்பிட்ட நிதிககான மு�லீட்டுக கணககு 

இருப்புநிமலக குறிப்பின போத்துகள் பககத்திலும் காட்டப்படும்.
(ii)  குறிப்பிட்ட நிதி கணககு ப�ாடரபான ைருைாய் ைறறும் பேலவுகள் ைருைாய் ைறறும் பேலவினக 

கணககில பதிவு பேய்யககூடாது.
(iii)  குறிப்பிட்ட நிதி ப�ாடரபான ைருைாய் அவைாணடு இறுதியில �யாரிககப்படும் இருப்புநிமலக 

குறிப்பில, குறிப்பிட்ட நிதிக கணககில கூட்டப்பட நைணடும்  ைறறும் குறிப்பிட்ட நிதி ப�ாடரபான 
பேலவுகள் அநநிதிக கணககிலிருநது கழிககப்பட நைணடும்.  

(iv)  குறிப்பிட்ட நிதிககான மு�லீடு மீ�ான ைட்டி �டப்பாணடில பப்ற நைணடியிருந�ால, அது குறிப்பிட்ட 
நிதிக கணககுடன கூட்டப்பட்டு இருப்புநிமலக குறிப்பில பபாறுப்புகள் பககத்திலும் ைறறும் 
போத்துகள் பககத்தில பப்ற நைணடிய மு�லீடு மீது ைட்டி எனறும் காட்டப்பட நைணடும். 

எடுததுககாட்டு 15
பினைரும் விைரஙகள் ஒரு ேஙகத்தின 2017-2018 ஆம் ஆணடுககுரிய இறுதிக கணககுகளில 
எவைாறு ந�ானறும்?

விவரம் `

1.4.2017 அனறு பரிசு நிதி 60,000

1.4.2017 அனறு பரிசு நிதிககான மு�லீடு 60,000

பரிசு நிதி மு�லீடு மீ�ான ைட்டிப் பபற்றது  6,000

பரிசுகள் ைைஙகியது 8,000

பரிசு நிதிககாக �னபகாமடப் பபற்றது  12,000

தீர்வு
2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாம�ய இருப்புநிமலக குறிப்பு

சபாறுப்புகள் ` ` சொததுகள் `

பரிசு நிதி 60,000   பரிசு நிதி மு�லீடுகள் 60,000

கூட்டுக :  பரிசு நிதிககான மு�லீடு  
மீ�ான ைட்டிப் பபற்றது 6,000

 

கூட்டுக:  பரிசு நிதிககான �னபகாமட 12,000      

  78,000      

கழிகக: பரிசுகள் ைைஙகியது 8,000 70,000    

2.6 இருப்புநிமலக குறிப்பு
இருப்புநிமலக குறிப்பு ஒரு அமைப்பின நிதிநிமலமய பைளிப்படுத்தும் அறிகமக ஆகும். இலாப 
ந�ாககற்ற அமைப்புகளுககான இருப்புநிமலக குறிப்பு �யாரிப்பது பபரும்பாலும் வியாபார 
அமைப்புகளுககு �யாரிப்பது நபான்ற�ாகும். கணககாணடின இறுதி�ாளில உள்ை போத்துகள் 
ைறறும் பபாறுப்புகள் இருப்புநிமலக குறிப்பில பதியப்படுகின்றன. (பபாறுப்புகள் இருப்புநிமலக 
குறிப்பின இடதுபககம் ைறறும் போத்துகள் இருப்புநிமலக குறிப்பின ைலது பககம்)
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இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகளின் இருப்புநிமலக குறிப்பு தயாரிப்பதில் உள்� முககிய குறிப்புகள்
(அ)  பபாது நிதி அலலது குவிந� நிதி என்றமைககப்படும் மு�ல நிதி பபாறுப்புகள் பககம் பதிவு 

பேய்யப்படுகின்றது. ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககின உபரி இருப்புநிமலக குறிப்பில மு�ல 
நிதியுடன கூட்டப்படுகி்றது ைறறும் பற்றாககும்ற மு�ல நிதியிலிருநது கழிககப்படுகி்றது. 

ைாணவர் குறிப்பு
அமைப்பின மு�ல நிதி வினாவில பகாடுககப்படவிலமல எனில ப�ாடகக மு�ல நிதியிமனக 
கணடறிய ப�ாடகக இருப்புநிமலக குறிப்பு �யாரிககப்பட நைணடும். ஆணடு ப�ாடககத்தில உள்ை 
பைாத்� போத்துகளுககும் பைாத்� பபாறுப்புகளுககும் இமடநய உள்ை நைறுபாடு அவைாணடின 
ப�ாடகக நிதி ஆகும். 

சதாைகக முதல் நிதி = சதாைககததில் உள்� சொததுகள் – சதாைககததில் உள்� சபாறுப்புகள் 
எடுததுககாட்டு 16

கரூர ேமூக ைன்றத்தின 2018 ைாரச் 31 ஆம் �ாமைய மு�ல நிதியிமனக கணககிடவும். 

விைரம் (31.03.2018) `

அம்றகலன 50,000

கட்டடம் 40,000

2017-18 ஆம் ஆணடிறகான ேந�ா பப்றநைணடியது  10,000

2018-19 ஆம் ஆணடிறகான ேந�ா முனகூட்டிப் பபற்றது 5,000

கடன ைாஙகியது  10,000

மு�லீடுகள் 20,000

மகபராககம் 4,000

ைஙகி பராககம் 6,000

தீரவு
2018, ைாரச் 31 ஆம் �ாமைய இருப்புநிமலக குறிப்பு

சபாறுப்புகள் ` சொததுகள் `

மு�ல நிதி 1,15,000 கட்டடம்  40,000

  (இருப்புக கட்டும் ப�ாமக) அம்றகலன 50,000

கடன ைாஙகியது 10,000 மு�லீடுகள் 20,000

ேந�ா முனகூட்டிப் பபற்றது 5,000 ேந�ா பப்றநைணடியது  10,000

ைஙகி பராககம் 6,000

மகபராககம் 4,000

  1,30,000    1,30,000

(ஆ)  கணககாணடின இறுதியில இருப்புநிமலக குறிப்பு �யாரிககும்நபாது, இறுதி பராகக ைறறும் ைஙகி 
இருப்பு, இருப்புநிமலக குறிப்பில போத்துகள் பககம் பதியப்பட நைணடும். ைஙகி நைலைமரப்பறறு 
இருப்புநிமலக குறிப்பின பபாறுப்புகள் பககம் பதியப்பட நைணடும். 
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(இ)  முநம�ய ஆணடின இருப்புநிமலக குறிப்பில உள்ை போத்துகள், அ�ாைது ப�ாடகக இருப்புநிமலக 
குறிப்பில உள்ை போத்துகள் �டப்பு ஆணடின இருப்புநிமலக குறிப்பில போத்துகள் பககம் 
பகாணடுைர நைணடும். நைலும், அவைாணடில ஏ�ாைது ைாற்றம் நைறபகாள்ைப் பட்டிருந�ால 
அைறறிறகான ேரிககட்டு�லகள் அச்போத்துகளில பேய்யப்பட நைணடும். அவைாறு போத்துகமை 
பதிவு பேய்யும்நபாது, ைாஙகப்பட்ட கூடு�ல போத்துகள் கூட்டப்பட நைணடும் ைறறும் விறகப்பட்ட 
போத்துகள் கழிககப்பட நைணடும். அச்போத்துகள் மீ�ான ந�ய்ைானமும் ேரிககட்டப்பட நைணடும். 
ைாணவர் குறிப்பு: புதிய போத்துகள் ைாஙகியது அலலது போத்துகள் விற்றது குறித்து பபறு�லகள் 
ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககிமனப் பாரத்து கணடறிய நைணடும்.

(ஈ)  �டப்பாணடின இறுதியில உள்ை முனகூட்டிச் பேலுத்திய பேலவுகள், பப்ற நைணடிய 
ைருைானஙகள் நபான்றமை இருப்புநிமலக குறிப்பில போத்துகள் பககம் பதியப்பட நைணடும்.

(உ)  �டப்பாணடின இறுதியில உள்ை பகாடுபட நைணடிய பேலவுகள் ைறறும் �டப்பாணடில 
முனகூட்டிப் பபற்ற ைருைானம் இருப்புநிமலக குறிப்பின பபாறுப்புகள் பககம் பதியப்பட நைணடும்.

(ஊ)  ஏந�னும் குறிப்பிட்ட நிதி அ�ாைது ப�ாடர விமையாட்டுப் நபாட்டி நிதி, பரிசுநிதி நபான்றமை 
இருந�ால அமை இருப்புநிமலக குறிப்பின பபாறுப்புகள் பககம் �னியாக காணபிககப்பட 
நைணடும். நிதிககான ைருைானம் ஏ�ாைது இருந�ால அமை நிதிக கணககுடன கூட்டப்பட 
நைணடும் ைறறும் நிதித் ப�ாடரபான பேலவுகள் இருப்புநிமலக குறிப்பில நிதிக கணககிலிருநது 
கழிககப்பட நைணடும். 

(எ)  ஏந�னும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிதிககான மு�லீடு இருந�ால, இருப்புநிமலக குறிப்பின போத்துகள் 
பககம் பதியப்பட நைணடும். 

பப்றப்பட்ட பலநைறு நபநரட்டுக கணககுகளின இருப்புகளிலிருநது இலாப ந�ாககற்ற 
அமைப்புகளின இருப்பாய்விமன �யாரிகக முடியும். பறறு இருப்புகளின பைாத்�ம் 
ைரவு இருப்புகளின பைாத்�த்திறகு ேைைாக இருகக நைணடும். பேலவுகள், �ட்டஙகள் 
ைறறும் போத்துகள் பறறிருப்மபக பகாணடிருககும். ஆ�ாயம், ைருைானம் ைறறும் 
பபாறுப்புகள் ைரவிருப்பிமனக பகாணடிருககும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

விரிவான கணககுகள்
எடுததுககாட்டு 17
�ணபரகள் காலபநது ைன்றத்தின 31.03.2017 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய பினைரும் 
பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககிலிருநது, 31.03.2017 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் 
ஆணடுககுரிய ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககு ைறறும் அந�ாமைய இருப்புநிமலக குறிப்பு 
�யாரிககவும். 

�ண்பர்கள் கால்ப்நது ைன்்றததின் ஏடுகளில் 
ப 2017, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் கணககு வ

சபறுதல்கள் ` ` செலுததல்கள் ` `

இருப்பு கீ/பகா   அம்றகலன 7,000

  பராககம் 1,000 விமையாட்டுப் பபாருள்கள் ைாஙகியது 800

  ைஙகி 10,000 11,000 சி்றப்பு விருநதுககான பேலவுகள் 1,500

ேந�ா 5,000 மினகட்டணம் 900

உயிலபகாமட 6,000 இருப்பு கீ/இ  

சி்றப்பு விருநது   மகபராககம் 1,800

  கட்டண ைசூல 2,000   ைஙகி பராககம் 12,000 13,800

24,000  24,000
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கூடுதல் தகவல்கள்:
(i)  2016, ஏப்ரல 1 அனறு ைன்றத்தில இருந� அம்றகலன ` 12,000. அம்றகலன மீ�ான ந�ய்ைானம் 

கணககில பகாள்ை நைணடியதிலமல.
(ii) 2016-2017-ல பப்ற நைணடிய ேந�ா ` 600.
(iii) 31.3.2017 அனறு விமையாட்டுப் பபாருள்கள் இருப்பு ` 100
(iv) 2016, ஏப்ரல 1 அனம்றய மு�ல நிதி ` 23,000.

தீர்வு
�ண்பர்கள் கால்ப்நது ைன்்றததின் ஏடுகளில் 

ப 2017, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு வ

செலவுகள் ` ` வருைானம் ` `

பயனபடுத்திய விமையாட்டுப் 
  பபாருள்கள்   ேந�ா 5,000  

பகாள்மு�ல 800   கூட்டுக: பப்ற நைணடியது (2016-17) 600  5,600

  கழிகக: இறுதிச் ேரககிருப்பு 100 700 சி்றப்பு விருநது கட்டண ைசூல   2,000

சி்றப்பு விருநதுககான பேலவுகள் 1,500

மின கட்டணம்   900

உபரி (பேலவுகமைக காட்டிலும்  

மிகுதியான ைருைானம்)    4,500

      7,600   7,600

2017, ைார்ச் 31 ஆம் �ாம�ய இருப்புநிமலக குறிப்பு

சபாறுப்புகள் ` ` சொததுகள் ` `

மு�லநிதி 23,000 அம்றகலன 12,000

  கூட்டுக: பேலவுகமைக    கூட்டுக: கூடு�ல அம்றகலன 7,000 19,000

  காட்டிலும் மிகுதியான விமையாட்டுப் பபாருள்கள் இருப்பு 100

  ைருைானம் (உபரி) 4,500 27,500 பப்றநைணடிய ேந�ா 600

உயிலபகாமட 6,000  (2016-2017)
 ைஙகி பராககம் 12,000

 மகபராககம் 1,800

33,500 33,500

எடுததுககாட்டு 18 
நேலம் பபாழுதுநபாககு ைன்றத்தின 2019, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய 
பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககு பினைருைாறு.
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நெலம் சபாழுதுநபாககு ைன்்றம் 
ப 2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் கணககு வ

சபறுதல்கள் ` ` செலுததல்கள் `

இருப்பு கீ/பகா அம்றகலன 15,000

  மகபராககம் 9,000 எழுதுபபாருள்கள் 2,400

ேந�ா மு�லீடு 12,500

  2018 – 2019 12,500 அஞேல பேலவுகள் 1,000

  2019 – 2020 400 12,900 இருப்பு கீ/இ
பபாழுதுநபாககு மூலைாக பபற்ற ைருைானம் 12,000   மகபராககம் 3,500

பலைமக ைரவுகள் 500

    34,400   34,400

கூடுதல் தகவல்கள்:
(i)   ைன்றத்தில 450 உறுப்பினரகள் உள்ைனர. அைரகள் ஒவபைாருைரும் ஆணடு ேந�ா ` 30 

பேலுத்துகின்றனர. 
(ii) எழுதுபபாருள்கள் இருப்பு 2018, ைாரச் 31-ல  ` 300 ைறறும் 2019, ைாரச் 31-ல ` 500.
(iii) 2018, ஏப்ரல 1 அனறு மு�லநிதி ` 9,300 
2019, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககான ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணகமகயும், 
அந�ாமைய இருப்புநிமலக குறிப்மபயும் �யாரிககவும்.

தீரவு
2018-2019 ஆம் ஆணடிறகான ேந�ா ப�ாமக கணககிடு�ல:

�டப்பு ஆணடிறகான ேந�ா (450 x ` 30)           
`

13,500

�டப்பாணடில பபற்ற ேந�ா 12,500

�டப்பாணடில பப்றநைணடிய ேந�ா (`13,500 – `12,500) 1,000

நெலம் சபாழுதுநபாககு ைன்்றததின் ஏடுகளில் 
ப 2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு வ

செலவுகள் ` ` வருைானம் ` `

எழுதுபபாருள்கள்  2,400   ேந�ா 12,500  

  கூட்டுக: ப�ாடகக இருப்பு  300     கூட்டுக: ேந�ா பப்ற
 2,700   நைணடியது (2018-19) 1,000

  கழிகக: இறுதி இருப்பு  500 2,200   (450 x ` 30) 13,500

அஞேல பேலவுகள் 1,000 பபாழுதுநபாககு மூலம்   
உபரி (பேலவுகமைக காட்டிலும்     பபற்ற ைருைானம் 12,000

  மிகுதியான  ைருைானம்)   22,800 பலைமக ைரவுகள் 500
    26,000   26,000
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2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாம�ய இருப்புநிமலக குறிப்பு

சபாறுப்புகள் ` ` சொததுகள் `

மு�ல நிதி 9,300 அம்றகலன 15,000

கூட்டுக : பேலவுகமைக காட்டிலும் மு�லீடு 12,500

  மிகுதியான  ைருைானம் (உபரி) 22,800 32,100 பப்றநைணடிய ேந�ா

முனகூட்டிப் பபற்ற ேந�ா 400   (2018-2019) 1,000

எழுதுபபாருள்கள் இருப்பு 500

மகபராககம் 3,500

32,500 32,500

எடுததுககாட்டு 19

நகாயம்புத்தூர கிரிகபகட் ைன்றத்தின 2016, ைாரச் 31-ல முடிைமடயும் ஆணடிறகான பினைரும் 
பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககிலிருநது, 2016, ைாரச் 31-ல முடிைமடயும் ஆணடிறகான 
ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணகமகயும் அந�ாமைய இருப்புநிமலக குறிப்மபயும் �யார பேய்யவும். 

நகாயம்புததூர் கிரிகசகட் ைன்்றம் 
ப 2016, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரியசபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் கணககு வ

சபறுதல்கள் ` செலுததல்கள் `

இருப்பு கீ/பகா பராைரிப்புச் பேலவுகள் 5,000

  ைஙகி பராககம் 8,000 அம்றகலன 15,000

ேந�ா 11,000 ப�ாடர விமையாட்டுப் நபாட்டிச் பேலவுகள் 1,400

பமைய ைட்மடகள் ைறறும் பநதுகள் பேயலாைர ைதிப்பூதியம் 4,500

  விற்றது 100 ைட்மடகள் ைறறும் பநதுகள் 7,400

ப�ாடர விமையாட்டுப் நபாட்டிககான ேந�ா 2,000 இருப்பு கீ/இ

உயிலபகாமட 20,000  ைஙகி பராககம் 7,800

  41,100 41,100

கூடுதல் தகவல்கள்:

2015, ஏப்ரல 1 அனறு ைன்றத்தில பநதுகள் ைறறும் ைட்மடகள் இருப்பு ̀  3,000; முனகூட்டிப் பபற்ற ேந�ா 
` 500. ப�ாடர விமையாட்டுப் நபாட்டியின உபரித்ப�ாமக நிரந�ர அரஙகத்திறகான ஒதுககாக 
உருைாககப்பட நைணடும். 31.3.2016 அனறு பப்றநைணடிய ேந�ா ` 2,000. 31.3.2016-ல ைட்மடகள் 
ைறறும் பநதுகள் இருப்பு ` 1,000.
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தீர்வு

 ைாணவர் குறிப்பு
ப�ாடகக மு�ல நிதியிமனக கணடறிய ப�ாடகக இருப்புநிமலக குறிப்பிமனத் �யார பேய்ய 
நைணடும். 

நகாயம்புததூர் கிரிகசகட் ைன்்றததின் ஏடுகளில் 
2015, ைார்ச் 31 ஆம் �ாம�ய இருப்புநிமலக குறிப்பு

சபாறுப்புகள் ` சொததுகள் `

மு�லநிதி 10,500 பநது ைறறும் ைட்மடகள் இருப்பு 3,000

(இருப்புக கட்டும் ப�ாமக) ைஙகி பராககம் 8,000

முனகூட்டிப் பபற்ற ேந�ா 500

11,000 11,000

ப 2016, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய வருவாய  ைறறும் செலவினக கணககு வ

செலவுகள் ` ` வருைானம் ` `

பராைரிப்புச் பேலவுகள் 5,000 ேந�ா 11,000

பேயலாைர ைதிப்பூதியம் 4,500   கூட்டுக: 2015 -16 ஆம் ஆணடிறகுரிய
ைட்மடகள் ைறறும் பநதுகள் 7,400     ேந�ா 2014-15 ல முனகூட்டிப் பபற்றது 500

  கூட்டுக: ப�ாடகக இருப்பு 3,000 11,500

10,400   கூட்டுக: நிலுமையில உள்ை ேந�ா (2015-16) 2,000 13,500

  கழிகக: இறுதி இருப்பு 1,000 9,400 பமைய ைட்மடகள், பநதுகள் விற்றது 100

ைருைானத்ம�க காட்டிலும் மிகுதியானச்
  பேலவுகள் (பற்றாககும்ற) 5,300

    18,900   18,900

2016, ைார்ச் 31 ஆம் �ாம�ய இருப்புநிமலக குறிப்பு

சபாறுப்புகள் ` ` சொததுகள் `

மு�லநிதி 10,500 அம்றகலன 15,000

  கழிகக: ைருைானத்ம�க காட்டிலும் பநதுகள் ைறறும் ைட்மடகள் இருப்பு 1,000

  மிகுதியானச் பேலவுகள் (பற்றாககும்ற) 5,300 5,200 பப்றநைணடிய ேந�ா 2,000

விமையாட்டு அரஙக நிதிககான ஒதுககு: ைஙகி பராககம் 7,800

ப�ாடர விமையாட்டுப் நபாட்டிககான ேந�ா 2,000

கழிகக:  ப�ாடர விமையாட்டுப் 
  நபாட்டிச்  பேலவுகள்

1,400 600

உயிலபகாமட 20,000
25,800 25,800
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எடுததுககாட்டு 20 
டிலலி இலககிய ைன்றத்தின 2019, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய பராகக 
�டைடிகமககளின ப�ாகுப்பு பினைருைாறு.

டில்லி இலககிய ைன்்றம் 
ப 2016, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் கணககு வ

சபறுதல்கள் ` செலுததல்கள் `

இருப்பு கீ/பகா   ைாடமகயும் வீ�மும் 21,000

  மகபராககம் 3,200 விரிவுமர கட்டணம் 4,500

நுமைவுக கட்டணம் 2,300 பலைமகச் பேலவுகள் 7,200

ேந�ா 46,000 நிமல மைப்பு 40,000

ஆயுள் உறுப்பினர கட்டணம் 2,500 இருப்பு கீ/இ  

நிமல மைப்பின மீ�ான ைட்டி பபற்றது 500   மகபராககம் 4,300

அம்றகலன விற்றது (1.4.2018) 22,500   

  (ஏட்டு ைதிப்பு ` 25,000)     

 77,000  77,000

கூடுதல் தகவல்கள்:
(அ)  ஆணடு ப�ாடககத்தில ைன்றத்தில இருந� நூலகள் ைதிப்பு ` 20,000 ைறறும் அம்றகலன ைதிப்பு ` 

40,000. 
(ஆ) �டப்பாணடில முனகூட்டிப் பபற்ற ேந�ா ` 1,000.
ேஙகத்தின 2019, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய ைருைாய் ைறறும் பேலவினக 
கணகமகயும் அந�ாமைய இருப்புநிமலக குறிப்மபயும் �யார பேய்யவும். 

தீர்வு
ைாணவர் குறிப்பு
ப�ாடகக மு�ல நிதியிமனக கணடறிய ப�ாடகக இருப்புநிமலக குறிப்பிமனத் �யாரிகக நைணடும். 

டில்லி இலககிய ைன்்றததின் ஏடுகளில் 
2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாம�ய இருப்புநிமலக குறிப்பு

சபாறுப்புகள் ` சொததுகள் `

மு�லநிதி 63,200 அம்றகலன 40,000

(இருப்புக கட்டும் ப�ாமக) நூலகள் 20,000

மகபராககம் 3,200

63,200 63,200
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ப 2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு வ

செலவுகள் ` வருைானம் ` `

ைாடமகயும் வீ�மும் 21,000 நுமைவுக கட்டணம் 2,300

விரிவுமர கட்டணம் 4,500 ேந�ா 46,000  

பலைமகச் பேலவுகள் 7,200   கழிகக: �டப்பு ஆணடில
அம்றகலன விற்றதில ஏறபட்ட �ட்டம் 2,500   முனகூட்டிப் பபற்றது  1,000 45,000

  (25,000-22,500)   நிமலமைப்பு மீ�ான  

பேலவுகமைக காட்டிலும்     ைட்டிப் பபற்றது  500

   மிகுதியான ைருைானம் (உபரி) 12,600    

47,800   47,800

2019,  ைார்ச் 31 ஆம் �ாம�ய இருப்புநிமலக குறிப்பு

சபாறுப்புகள் ` ` சொததுகள் ` `

மு�லநிதி 63,200 அம்றகலன 40,000

  கூட்டுக: பேலவுகமைக காட்டிலும்   கழிகக: விற்ற
  மிகுதியான ைருைானம் (உபரி) 12,600 75,800   அம்றகலனின ஏட்டு ைதிப்பு 25,000 15,000

ஆயுள் உறுப்பினர கட்டணம் 2,500 நூலகள் 20,000

முனகூட்டிப் பபற்ற ேந�ா 1,000 நிமல மைப்பு 40,000

மகபராககம் 4,300

79,300 79,300

எடுததுககாட்டு 21
ைதுமர ைா�கர ைன்றத்தின 2018, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககான பபறு�லகள் 
ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககு பினைருைாறு.

ைதுமர இலககிய ைன்்றம் 
ப 2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் கணககு வ

சபறுதல்கள் ` ` செலுததல்கள் ` `

இருப்பு கீ/பகா மை�ான பராைரிப்பு 16,500

  பராககம் 500 விமையாட்டுப் நபாட்டிச் 
  பேலவுகள் 19,000

  ைஙகி 7,000 7,500 பலைமகச் பேலவுகள் 11,000

ேந�ா (2016-17  ஆம் ஆணடிறகான அம்றகலன 20,000

  ` 4,000 உட்பட) 30,000 இருப்பு கீ/இ
உயிலபகாமட 9,000   மகபராககம் 1,500

அரஙக ைாடமக 10,000   ைஙகி பராககம் 11,000 12,500

விமையாட்டுப் நபாட்டி நிதி ைரவுகள் 22,500

   79,000 79,000
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கூடுதல் தகவல்கள்:
2017, ஏப்ரல 1 அனறு ைன்றத்தின மு�லீடு ` 40,000 ஆக இருந�து. ைன்றத்தின விமையாட்டுப் நபாட்டி 
நிதிக கணககின ைரவிருப்பில ̀  30,000  இருந�து. 2018, ைாரச் 31-ல பப்றநைணடிய ேந�ா ̀  4,000 ைறறும் 
2018, ைாரச் 31 அனறு பப்றநைணடிய ேந�ா ` 4,500. இறுதிக கணககுகமைத் �யார பேய்யவும்.

தீர்வு
ைாணவர் குறிப்பு
ப�ாடகக மு�ல நிதியிமனக கணடறிய ப�ாடகக இருப்புநிமலக குறிப்பிமனத் �யாரிகக நைணடும். 

ைதுமர ைா�கர ைன்்றததின் ஏடுகளில் 
2017,  ைார்ச் 31 ஆம் �ாம�ய இருப்புநிமலக குறிப்பு

சபாறுப்புகள் ` சொததுகள் `

மு�ல நிதி   மு�லீடு 40,000

  (இருப்புக கட்டும் ப�ாமக) 21,500 பப்றநைணடிய ேந�ா 4,000

விமையாட்டுப் நபாட்டி நிதி 30,000 ைஙகி பராககம் 7,000

மகபராககம் 500

 51,500   51,500

ப 2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு வ
செலவுகள் ` வருைானம் ` `

மை�ான பராைரிப்பு 16,500 ேந�ா 30,000  

பலைமகச் பேலவுகள் 11,000   கழிகக:  2016-2017 ஆம் 
ஆணடிறகாகப் பபற்றது 4,000

பேலவுகமைக காட்டிலும் 26,000

 மிகுதியான ைருைானம் (உபரி) 13,000   கூட்டுக:  �டப்பு ஆணடில 
பப்ற நைணடியது  4,500

30,500

அரஙக ைாடமக  10,000

40,500   40,500

2018,  ைார்ச் 31 ஆம் �ாம�ய இருப்புநிமலக குறிப்பு
சபாறுப்புகள் ` ` சொததுகள் `

மு�லநிதி 21,500 அம்றகலன 20,000

  கூட்டுக: பேலவுகமைக காட்டிலும் மு�லீடு 40,000

                மிகுதியான ைருைானம் (உபரி) 13,000 34,500 ேந�ா பப்ற நைணடியது 4,500

உயிலபகாமட 9,000 ைஙகி பராககம் 11,000

விமையாட்டுப் நபாட்டி நிதி 30,000 மகபராககம் 1,500

  கூட்டுக: விமையாட்டுப் நபாட்டி நிதி ைரவுகள் 22,500
52,500

  கழிகக: விமையாட்டுப் நபாட்டி நிதிச் பேலவுகள் 19,000 33,500

77,000 77,000
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நிமனவில் சகாள்� நவண்டியமவ
�  இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகள் அைறறின உறுப்பினரகளுககு அலலது ேமு�ாயத்திறகு நேமைகள் 

ைைஙகுை�றகாக பபரும்பாலும் இயஙகுகின்றன. 
�  இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகளின மூனறு மு�னமைக கணககியல அறிகமககள் பபறு�லகள் ைறறும் 

பேலுத்�லகள் கணககு, ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககு ைறறும் இருப்புநிமலக குறிப்பு ஆகும்.  
�  பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககு எனபது பராகக ஏட்டின ப�ாகுப்பாகும்.  இதில அந� 

கணககாணடில நைறபகாணட அமனத்து பராககப் பபறு�லகள் ைறறும் பராககச் பேலுத்�லகள், மு�லின 
ைறறும் ைருைாயின நைறுபாடுகள் இனறி முநம�ய ஆணடு அலலது �டப்பு ஆணடு அலலது எதிரைரும் 
ஆணடு என எககாலத்ம�ச் ோரநதிருந�ாலும் பதியப்படும். 

�  ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககு, ஒரு குறிப்பிட்ட கணககாணடில நிறுைனத்தின அமனத்துச் 
பேயலபாடுகளின விமைமை பைளிப்படுத்தும் உபரி (ைருைாயினச் பேலவுகமைக காட்டிலும் மிகுதியான 
ைருைாயின ைரவுகள்)  ைறறும் பற்றாககும்ற (ைருைாயின ைரவுகமைக காட்டிலும் மிகுதியான 
ைருைாயினச் பேலவுகள்) கணடறிய �யாரிககப்படுகி்றது. 

�  போத்துகள் ைறறும் பபாறுப்புகளின ப�ாடகக இருப்புகமை ஒப்பிடுை�ன மூலம் ப�ாடகக மு�ல 
கணடறியப்படுகி்றது. 

�  இருப்புநிமலக குறிப்பு கணககாணடின இறுதியில அந�ாளின நிதி நிமலமய அறிநது பகாள்ைத் 
�யாரிககப்படுகி்றது. இது பபாறுப்புகள் பககத்தில மு�ல நிதி அலலது குவிந� நிதி, சி்றப்பு ந�ாகக நிதி, 
நீணடகால பபாறுப்புகள் ைறறும் �டப்புப் பபாறுப்புகமையும்,  போத்துகள் பககத்தில நிமலச் போத்துகள் 
ைறறும் �டப்புச் போத்துகமையும் உள்ைடககியது. 

சுய ஆயவு வினாககள்
I ெரியான விமைமயத நதர்வு செயயவும்
1. பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககு ஒரு 
 (அ) பபயரைவு கணககு  (ஆ) போத்து கணககு
 (இ) ஆள்ோர கணககு (ஈ) பிரதிநிதித்துை ஆள்ோர கணககு

2. பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககில பதிவு பேய்யப்படும் பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள்
 (அ) ைருைாயினத் �னமை ைட்டும் உமடயது  (ஆ) மு�லினத் �னமை ைட்டும் உமடயது 
 (இ) ைருைாயினம் ைறறும் மு�லினத் �னமை உமடயது (ஈ) நைறகணட எதுவுமிலமல

3. பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககின இருப்பு காட்டுைது
 (அ) அந� ஆணடில ஏறபட்ட �ட்டம்
 (ஆ) அந� ஆணடின பேலவுகமைக காட்டிலும் மிகுதியான ைருைானம்
 (இ) அந� ஆணடின பைாத்� பராககச் பேலுத்�லகள்
 (ஈ) அந�ாமைய பராகக ைறறும் ைஙகி இருப்பு 
4. ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககு ஒரு
 (அ) பபயரைவுக கணககு  (ஆ) போத்து கணககு
 (இ) ஆள்ோர கணககு (ஈ) பிரதிநிதித்துை ஆள்ோர கணககு
5. ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககு �யாரிககப்படுை�ன மூலம் கணடறியப்படுைது
 (அ)  இலாபம் அலலது �ட்டம்  (ஆ) பராககம் ைறறும் ைஙகி இருப்பு
 (இ)  உபரி அலலது பற்றாககும்ற  (ஈ) நிதிநிமல
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6. பினைருைனைறறில எது ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககில பதியப்படுைதிலமல?
 (அ) பமைய பேய்தித்�ாள்கள் விற்றது  (ஆ) போத்து விறபமன மீ�ான �ட்டம்
 (இ) பேயலாைருககு ைைஙகிய ைதிப்பூதியம் (ஈ) அம்றகலன விற்ற ப�ாமக
7. �டப்பாணடில பப்றநைணடிய ேந�ா இனனும் பப்றா�து
 (அ) ஒரு போத்து  (ஆ) ஒரு பபாறுப்பு
 (இ) ஒரு பேலவு (ஈ) �விரககப்பட நைணடிய ஒனறு
8. உயிலபகாமட ஒரு
 (அ)  ைருைாயினச் பேலவு (ஆ) மு�லினச் பேலவு
 (இ) ைருைாயின ைரவு (ஈ) மு�லின ைரவு
9. ஒரு குறிப்பிட்ட ந�ாககத்திறகாக பபற்ற �னபகாமட 
 (அ) ைருைாயின ைரவு (ஆ) மு�லின ைரவு 
 (இ) ைருைாயினச் பேலவு (ஈ) மு�லினச் பேலவு  
10.  ஒரு ைன்றத்தில உள்ை 500 உறுப்பினரகள், ஆணடு ேந�ாைாக ` 100 பேலுத்துகின்றனர.  

�டப்பாணடில கூடியுள்ை ேந�ா இனனமும் பப்றப்படா�து ` 200; முனகூட்டிப் பபற்ற ேந�ா 
` 300. ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககில காட்டப்பட நைணடிய ேந�ா ப�ாமகயிமனக 
கணடறியவும். 

 (அ) ` 50,000 (ஆ) ` 50,200 (இ) ` 49,900 (ஈ) ` 49,800

விமை
1. (ஆ) 2. (இ) 3. (ஈ) 4. (அ) 5. (இ) 6. (ஈ) 7. (அ) 8. (ஈ) 9. (ஆ) 10. (அ)

II  மிகக குறுகிய வினாககள்
1. இலாப ந�ாககற்ற அமைப்பின பபாருள் �ரவும்.
2. பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககு என்றால எனன?
3. உயிலபகாமட என்றால எனன?
4. ஆயுள் உறுப்பினர கட்டணம் – சிறு குறிப்பு �ரவும். 
5. இலாப ந�ாககற்ற அமைப்பின மு�லின ைரவுகளில ஏந�னும் �ானகிமனத் �ரவும்.
6. இலாப ந�ாககற்ற அமைப்பின ைருைாயின ைரவுகளில ஏந�னும் �ானகிமனத் �ரவும். 

III குறுகிய வினாககள்
1. ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககு என்றால எனன?
2.  பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககிறகும், ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககிறகும் 

உள்ை நைறுபாடுகமைத் �ரவும்.
3.  இலாப ந�ாககற்ற அமைப்பின இறுதிக கணககுகளில ஆணடுச் ேந�ா எவைாறு மகயாைப்படுகி்றது?
4.  இலாப ந�ாககற்ற அமைப்பின இறுதி கணககுகளில பினைரும் விைரஙகள் எவைாறு 

மகயாைப்படுகின்றன?
 (அ) விமையாட்டுப் பபாருள்கள் விறபமன (ஆ) ஆயுள் உறுப்பினர கட்டணம் 
(இ) ப�ாடர விமையாட்டுப் நபாட்டி நிதி 
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IV பயிறசி வினாககள்
1.  கீநை பகாடுககப்பட்ட �கைலகளிலிருநது குறிஞசி விமையாட்டு ைன்றத்தின 2018, டிேம்பர 31 ஆம் 

�ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய  பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணகமகத் �யார பேய்யவும்.
விவரம் ` விவரம் `

மகபராககம் (1.1.2018) 4,000 அச்சுககட்டணம் பேலுத்தியது 2,500

ேம்பைம் பகாடுத்�து 3,000 பாதுகாப்பு பபட்டக ைாடமக பபற்றது 1,000

ஆயுள் உறுப்பினர கட்டணம் பபற்றது 10,000 ப�ாடர விமையாட்டுப் நபாட்டி ைரவுகள் 14,000

ேந�ா பபற்றது 15,000 ப�ாடர  விமையாட்டுப் நபாட்டிச்  பேலவுகள் 10,500

ைாடமக பபற்றது 2,000 மு�லீடுகள் ைாஙகியது 25,000

 (விமை: சராகக இருப்பு : ` 5,000)
2.   கீநை பகாடுககப்பட்ட �கைலகளிலிருநது நகாயம்புத்தூர கிரிகபகட் ைன்றத்தின 2019, ைாரச் 31 ஆம் 

�ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணகமகத் �யார பேய்யவும்.
விவரம் ` ` விவரம் `

ைஙகி நைலைமரப்பறறு (1.4.2018) 6,000 ைதிப்பூதியம் பேலுத்தியது 2,800

மகபராககம் (1.4.2018) 1,000 நீர ைறறும் மினோரக கட்டணம் 700

மை�ான பராைரிப்பிறகாக விமையாட்டுப் நபாட்டிச் பேலவுகள் 2,600

கூலி பேலுத்தியது 2,000 விமையாட்டுப் பபாருள்கள் ைாஙகியது 1,900

ேந�ா பபற்றது: முநம�ய ஆணடு 500 விமையாட்டுப் நபாட்டி நிதி நிதி ைரவுகள் 5,200

     �டப்பு ஆணடு 9,600 உயிலபகாமடப் பபற்றது 2,000

    எதிரைரும் ஆணடு 400 10,500 பராகக இருப்பு  (31.3.2019) 300

கூலி பகாடுபட நைணடியது 2,200 அரஙகம் அமைப்ப�றகாக பபற்ற �னபகாமட 2,000

கடனமீ�ான ைட்டி பேலுத்தியது 2,000

                                                                                                     (விமை: வஙகி இருப்பு: ` 2,400) 
(குறிப்பு: செலுதத நவண்டிய கூலி என்பது சராககம் ொரா �ைவடிகமக. ஆமகயால் சபறுதல்கள் 

ைறறும்  செலுததல்கள் கணககில் வருவதில்மல)
3.  கீநை பகாடுககப்பட்ட �கைலகளிலிருநது ைதுமர அனமன ப�ரோ ைகளிர ைன்றத்தின 2018, டிேம்பர, 31 ஆம் 

�ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணகமகத் �யார பேய்யவும்
விவரம் ` விவரம் `

பராகக இருப்பு (1.1.2018) 2,000 தீககாப்பீட்டு முமனைம் பேலுத்தியது 1,500
ைஙகி இருப்பு (1.1.2018) 3,000 ேந�ா பபற்றது 8,500
பமைய பேய்தித்�ாள்கள் விற்றது 500 அம்றகலன ைாஙகியது 6,000
எழுதுபபாருள்கள் ைாஙகியது 6,000 பேய்தித்�ாள்கள் ைாஙகியது 700
�ணிகமகக கட்டணம் பேலுத்தியது 2,000 அம்றகலன மீ�ான ந�ய்ைானம் 900
நுமைவுககட்டணம் பபற்றது 3,000 பராகக இருப்பு (31.12.2018) 2,500
பலைமகச் பேலவுகள் 6,000 நபாககுைரத்துச் பேலவுகள் 1,000
உ�வித்ப�ாமக அளித்�து 2,000 அம்றகலன விற்றது 4,000
மு�லீடுகள் மீ�ான ைட்டி 2,000

 (விமை: வஙகி நைல்வமரப்பறறு ` 4,700)
(குறிப்பு: அம்றகலன் மீதான நதயைானம் சராககம் ொரா �ைவடிகமகயாக இருப்பதால் சபறுதல்கள் ைறறும் 

செலுததல்கள் கணககில் வருவதில்மல)
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4.  ையிலாடுதும்ற ைனைகிழ் ைன்றத்தின கீழ்ககாணும் �கைலகளிலிருநது 2019, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு 
முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணகமகத் �யார பேய்யவும்.

விவரம் ` விவரம் `

ப�ாடகக பராகக இருப்பு 15,000 காைலாளிககுச் ேம்பைம் பகாடுத்�து 12,000

ப�ாடகக ைஙகி இருப்பு 25,000 ைன்ற ஆணடு விைாச் பேலவுகள் 15,000

�னபகாமடகள் பபற்றது 48,000 ஒளியூட்டுச் பேலவுகள் 16,500

பமைய உபகரணஙகள் விற்றது 26,000 பபாழுதுநபாககுச் பேலவுகள் 13,500

சிறறுணடிச் பேலவுகள் 13,000 பிலலியாரட்ஸ் நைமே ைஙகியது 5,000

ைன்ற ஆணடு விைா ைசூல 18,000 அ்றகபகாமட �ாடகககாட்சி பேலவுகள் 3,000

படனனிஸ் மை�ான கட்டுைானச் பேலவுகள் 7,000 மு�லீடுகள் விற்றது 12,000

அ்றகபகாமட �ாடகககாட்சி  ைசூல 4,000 இறுதி பராகக இருப்பு 12,000

ைாடமகச் பேலுத்தியது 1,000
 (விமை: வஙகி இருப்பு: ` 50,000) )
5.  கீழ்ககாணும் �கைலகளிலிருநது கடலூர கபடி ைன்றத்தின 2019, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் 

ஆணடுககுரிய  பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணகமகத் �யார பேய்யவும்

விவரம் ` விவரம் `

பராகக இருப்பு (1.4.2018) 11,000 ைட்டி ைறறும் ைஙகிக கட்டணம் 250

ைஙகி நைலைமரப்பறறு இருப்பு (1.4.2018) 20,000 இ�ர ைருைானம் 350

எழுதுபபாருள் ைாஙகியது 5,200 மை�ானம் பராைரிப்பு 550

பயணச் பேலவுகள் 1,800 அரசிடமிருநது பபற்ற ைானியம் 12,000

பஙகா�ாயம் பபற்றது 3,000 ப�ாமலநபசிக கட்டணம் பேலுத்தியது 2,800

பபாதுச் பேலவுகள் 500 அ்றககட்டமை நிதி பபற்றது 10,000

நேரகமகக கட்டணம் 4,000 காப்பீட்டு முமனைம் பேலுத்தியது 2,000

தூது அஞேல பேலவுகள் 2,000 மினகட்டணம் பேலுத்தியது 5,000

�கராட்சி ைரி பேலுத்தியது 3,000 பராகக இருப்பு (31.3.2019) 1,750

 (விமை: வஙகி நைல்வமரப்பறறு : ` 4,500)

6.  கீழ்ககாணும் ப�னகாசி திருைள்ளுைர ைன்றத்தின பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள்  
கணககிலிருநது 2019, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய ைருைாய் ைறறும் 
பேலவினக கணகமகத் �யார பேய்யவும். 
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சபறுதல்கள் ` செலுததல்கள் `

ப�ாடகக இருப்பு ேம்பைம் 20,000
  மகபராககம் 14,000 ைாடமக 24,000
ைட்டிப் பபற்றது 5,000 பயணச் பேலவுகள் 2,000
ேந�ா 55,000 அச்சு ைறறும் எழுதுபபாருள் 6,000
உயிலபகாமட 48,000 மு�லீடுகள் பேய்�து 50,000
நுமைவுக கட்டணம் 7,000 விமையாட்டு உபகரணஙகள் ைாஙகியது 33,000
அம்றகலன விற்றது 16,000 இருப்பு கீ/இ
  (ஏட்டு ைதிப்பு `17,000)   மகபராககம் 10,000

1,45,000 1,45,000
 (விமை: உபரி : ` 14,000)
7.  கீழ்ககாணும் கும்பநகாணம் கூமடப்பநது ேஙகத்தின பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககிலிருநது 

2018, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணகமகத் 
�யார பேய்யவும்

சபறுதல்கள் ` ` செலுததல்கள் ` `

இருப்பு கீ/பகா மை�ான ைாடமக பேலுத்தியது 12,000
  மகபராககம் 23,000 அச்சுக கட்டணம் 5,000
  ைஙகி பராககம் 12,000 35,000 ைஙகிக கட்டணம் 1,000
அரஙக ைாடமக பபற்றது 6,000 கட்டடம் மீ�ான காப்பீடு 2,000

ேந�ா பபற்றது 9,000
ப�ாடர விமையாட்டுப் நபாட்டிச் 
  பேலவுகள் 16,000

ஆயுள் உறுப்பினர கட்டணம் 7,000 �ணிகமகக கட்டணம் 3,000
பாதுகாப்பு பபட்டக 
  ைாடமகப் பபற்றது 2,000

விமையாட்டுப் பபாருள்கள் 
  ைாஙகியது 4,000
இருப்பு கீ/இ
  மகபராககம் 2,000
  ைஙகி பராககம் 14,000 16,000

59,000 59,000
 (விமை : பற்றாககும்ற:  ` 26,000)
8.  கீழ்ககாணும் பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககு ைறறும் கூடு�ல �கைலகளிலிருநது 2018, 

டிேம்பர 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககில 
காட்டப்பட நைணடிய ேந�ாத் ப�ாமகயிமனக கணககிடவும்.

சபறுதல்கள் ` ` செலுததல்கள் `

ேந�ா      
2017 28,000    
2018 1,72,000    
2019 12,000 2,12,000    

கூடு�ல �கைலகள்: 2018 ஆம் ஆணடில பப்றநைணடிய ேந�ா ` 8,000.  
 (விமை : 2018 ஆம் ஆண்டிறகான ெ்நதா : ` 1,80,000)
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9.  பினைரும் விைரஙகள் ஒரு ைன்றத்தின 2019, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய 
இறுதிக கணககுகளில எவைாறு ந�ானறும் எனக காட்டவும்.  

ப 2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டிறகுரிய சபறுதல்கள் செலுததல்கள் கணககு வ
சபறுதல்கள் ` ` செலுததல்கள் `

ேந�ா
     2017-2018 10,000
     2018-2019 50,000
     2019-2020 5,000 65,000

ைன்றத்தில உள்ை 200 உறுப்பினரகள் ஒவபைாருைரும் ஆணடு ேந�ாைாக ` 400 பேலுத்துகின்றனர. 
2017-2018 ஆம் ஆணடில இனனும் பப்ற நைணடிய ேந�ா  ` 2000. 
 (விமை : வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு : ெ்நதா :` 80,000; 
 இருப்புநிமலக குறிப்பு :  சொததுகள் : சப்றநவண்டிய ெ்நதா : ` 32,000;  
 சபாறுப்புகள் : முன்கூட்டிப் சபற்ற ெ்நதா:  ` 5,000)
10.  பினைரும் விைரஙகள் ஒரு ைன்றத்தின 2017, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய 

இறுதிக கணககுகளில எவைாறு ந�ானறும் எனக காட்டவும்.  அந� ைன்றம் 2016-2017 ஆம் 
ஆணடில பபற்ற ேந�ா : ` 40,000. இதில 2015-2016 ஆம் ஆணடிறகுரிய ேந�ா ` 5,000 ைறறும் 
2017-2018 ஆம் ஆணடிறகுரிய ேந�ா ` 3,000 உள்ைடஙகியுள்ைது. 2016-2017 ஆம் ஆணடிறகுரிய 
ேந�ா ` 1,000 இனனும் பப்ற நைணடியுள்ைது. 

                                       (விமை : வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு : ெ்நதா: ` 33,000;
                          இருப்புநிமலக குறிப்பு :  சொததுகள் : சப்றநவண்டிய ெ்நதா : ` 1,000; 
                                                          சபாறுப்புகள் : முன்கூட்டிப் சபற்ற ெ்நதா: ` 3,000)

11.  ஒரு ைன்றத்திறகு ப�ாடரபுமடய பினைரும் விைரஙகளிலிருநது 2018 ஆம் ஆணடில ேந�ா மூலம் 
பபறும் ைருைாமயக கணககிடவும். .

விவரம் 1.1.2018
`

31.12.2018
`

ேந�ா பப்றநைணடியது 3,000 5,000

முனகூட்டிப்பபற்ற ேந�ா 4,000 7,000

2018 ஆம் ஆணடில ேந�ா பபற்றது:  ` 45,000.
(விமை: வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு : ெ்நதா: ` 44,000)

12.  பினைரும் விைரஙகள் 2018, டிேம்பர 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய ைருைாய் 
ைறறும் பேலவினக கணககில எவைாறு ந�ானறும் எனக காட்டவும். 
2018 ஆம் ஆணடில ேந�ா பபற்றது ` 50,000. இதில 2017 ஆம் ஆணடிறகுரிய ேந�ா ` 5,000 ைறறும் 
2019 ஆம் ஆணடிறகுரிய ேந�ா ` 7,000 உள்ைடஙகியுள்ைது. 2018 ஆம் ஆணடில பப்றநைணடிய 
ேந�ா ` 6,000. 2017 ஆம் ஆணடில முனகூட்டிப்பபற்ற 2018 ஆம் ஆணடிறகுரிய ேந�ா ` 4,000. 

                                 (விமை : வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு : ெ்நதா  ` 48,000)

13.  பினைரும் விைரஙகள் தூத்துககுடி இைம் முனநனாடிகள் ேஙகத்தின இறுதிக கணககுகளில 
எவைாறு ந�ானறும் எனக காட்டவும். 
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ேஙகத்தில 100 உறுப்பினரகள் உள்ைனர.  ஒவபைாருைரும் ̀  25 ஆணடுச் ேந�ாைாக பேலுத்துகின்றனர. 
ஆணடிறுதியில 10 உறுப்பினரகள் ேந�ா பேலுத்�ாைல இருந�னர. ஆனால �ானகு உறுப்பினரகள் 
அடுத்� ஆணடிறகான ேந�ா ப�ாமகமய முனகூட்டிச் பேலுத்தி இருந�னர. 
 (விமை : வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு : ெ்நதா ` 2,500;
 இருப்புநிமலக குறிப்பு : சபாறுப்புகள் : முன்கூட்டிப் சபற்ற ெ்நதா ` 100;
 சொததுகள் : சப்றநவண்டிய ெ்நதா ` 250)
14.  பினைரும் விைரஙகள் ைாரத்�ாணடம் பபணகள் பணபாட்டு ைன்றத்தின இறுதிக கணககுகளில 

எவைாறு ந�ானறும் எனக காட்டவும்.

`

1.4.2018 அனறு விமையாட்டுப் பபாருள்கள்  இருப்பு 16,000

அவைாணடில ைாஙகிய விமையாட்டுப் பபாருள்கள் 84,000

31.3.2019 அனறு விமையாட்டுப் பபாருள்கள் இருப்பு 10,000
 (விமை : வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு (பறறு) : ` 90,000; 
 இருப்புநிமலக குறிப்பு : சொததுகள் : விம�யாட்டு ொதனஙகள் இருப்பு ` 10,000)

15.  பினைரும் விைரஙகள் நை�ாரணயம் விமையாட்டு ைன்றத்தின இறுதிக கணககுகளில எவைாறு 
ந�ானறும் எனக காட்டவும். 

               `

ைட்மடகள் ைறறும் பநதுகள் ப�ாடகக இருப்பு 3,000

அவைாணடில ைாஙகிய ைட்மடகள் ைறறும் பநதுகள் 17,000

பமைய ைட்மடகள் ைறறும் பநதுகள் விறபமன 2,000

ைட்மடகள் ைறறும் பநதுகள் இறுதி இருப்பு 4,000

(விமை : வருவாய ைறறும் செலவினக கணககு: ைட்மைகள் ைறறும் ப்நதுகள்  
பயன்படுததியது ` 16,000 (ப); பமைய விம�யாட்டுச் ொதனஙகள் விற்றது ` 2,000 (வ); 

இருப்புநிமலக குறிப்பு : சொததுகள் : ைட்மைகள் ைறறும் ப்நதுகள் இருப்பு ` 4,000)

16.  பினைரும் விைரஙகள் சீரகாழி பாடகரகள் ேஙகத்தின ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககில 
எவைாறு ந�ானறும் எனக காட்டவும். 

`

1.4.2018 அனறு எழுதுபபாருள்கள் இருப்பு 2,600

அவைாணடில ைாஙகிய எழுதுபபாருள்கள் 6,500

31.3.2018 அனறு எழுதுபபாருள்கள் இருப்பு 2,200

 (விமை : எழுதுசபாருள்கள் பயன்படுததியது : ` 6,900 (ப))

17.  பேனமன படனனிஸ் ைன்றத்தின விமையாட்டுப் நபாட்டிநிதி ஏப்ரல 1, 2018 அனறு ̀  24,000 ைரவிருப்பு 
காட்டியது. அந� ஆணடில அநநிதியிலிருநது பபற்ற ைரவுகள் ` 26,000. அந� ஆணடில நைறபகாணட 
விமையாட்டுப் நபாட்டிச் பேலவுகள் 33,000. இவவிைரஙகள் ைன்றத்தின 2019, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு 
முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய இறுதிக கணககுகளில எவைாறு ந�ானறும் எனக காட்டவும்.

 (விமை : இருப்புநிமலக குறிப்பு : சபாறுப்புகள் : விம�யாட்டுப் நபாட்டி நிதி ` 17,000)
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18.  காமரககுடி விமையாட்டு ைன்றத்தின 2019, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய 
இறுதிக கணககுகளில பினைருைன எவைாறு ந�ானறும் எனக காட்டவும்.

விவரம் `

2018, ஏப்ரல 1 அனறு ப�ாடர விமையாட்டுப் நபாட்டி நிதி 90,000

2018, ஏப்ரல 1 அனறு ப�ாடர விமையாட்டுப்நபாட்டி நிதி மு�லீடு 90,000

ப�ாடர விமையாட்டுப் நபாட்டி நிதி மு�லீடு மீ�ான ைட்டி பபற்றது 9,000

ப�ாடர விமையாட்டுப் நபாட்டி நிதிககான �னபகாமட 10,000

ப�ாடர விமையாட்டுப் நபாட்டிச் பேலவுகள் 60,000

 (விமை : இருப்புநிமலக குறிப்பு : சபாறுப்புகள் :  சதாைர் விம�யாட்டுப் நபாட்டி 
 நிதி ` 49,000; சொததுகள் : சதாைர் விம�யாட்டுப்நபாட்டி நிதி முதலீடு ` 90,000)

19. நேலம் விமையாட்டு ைன்றத்தின 2019, ஏப்ரல 1 அனம்றய மு�ல நிதிமயக கணககிடவும். 

விவரம் ` விவரம் `

விமையாட்டு உபகரணஙகள் 30,000 பரிசு நிதி 10,000

கணிப்பபாறி 25,000 பரிசுநிதி மு�லீடுகள் 10,000

2018-2019 ஆம் ஆணடில ேந�ா பப்றநைணடியது 5,000 மகபராககம் 7,000

2019-20 ஆம் ஆணடிறகாக முனகூட்டிப் பபற்ற ேந�ா 8,000 ைஙகி பராககம் 21,000

 (விமை : முதல் நிதி ` 80,000) 
20.  இராை�ா�புரம் கிரிகபகட் ைன்றத்தின பினைரும் பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககு ைறறும் 

கீநை பகாடுககப்பட்டுள்ை �கைலகளிலிருநது 2018, டிேம்பர 31-ம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககான 
ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககு ைறறும் அந�ாமைய இருப்புநிமலக குறிப்பு �யார பேய்யவும். 

ப 2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் கணககு வ
சபறுதல்கள் ` ` செலுததல்கள் ` `

இருப்பு கீ/பகா ைாடமக 11,000

  மகபராககம் 5,000 பபாழுதுநபாககுச் பேலவுகள் 11,200

  ைஙகி பராககம் 10,000 15,000 அம்றகலன 10,000

ேந�ா விமையாட்டுப் பபாருள்கள்
  2017 12,000   ைாஙகியது 13,000

  2018 33,000 விமையாட்டு நபாட்டிச்  பேலவுகள் 12,000    

  2019 16,000 61,000 மு�லீடுகள் பேய்�து 28,000

நுமைவுக கட்டணம் 6,000 இருப்பு கீ/இ
பபாது �னபகாமடகள் 7,000   மகபராககம் 1,300

பமைய விமையாட்டுப்   ைஙகி பராககம் 4,000 5,300

   பபாருள்கள் விற்றது 1,000

இ�ர ைரவுகள் 500
  90,500 90,500
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கூடுதல் தகவல்கள்:
(அ)  2018 ஜனைரி 1 அனறு மு�லநிதி ` 30,000.
(ஆ)  விமையாட்டுப் பபாருள்களின ப�ாடகக இருப்பு ` 3,000 ைறறும் விமையாட்டுப் பபாருள்களின 

இறுதி இருப்பு `  5,000.
 (விமை : உபரி ` 2,300 ; இருப்புநிமலக குறிப்பு சைாததம் `  48,300)
21.  ஏறகாடு இமைஞர ேஙகத்தின பினைரும் பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககிலிருநது 

2019, ைாரச் 31-ம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய ைருைாய் ைறறும் பேலவினக கணககு 
ைறறும் அந�ாமைய இருப்புநிமலக குறிப்பு �யார பேய்யவும்.

ப 2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் கணககு வ

சபறுதல்கள் ` செலுததல்கள் `

 இருப்பு கீ/பகா ேம்பைம் 14,000
  மகபராககம் 9,600 அலுைலகச் பேலவுகள் 7,200
புத்�கம் ைாஙகுை�றகாக பபற்ற புத்�கஙகள் ைாஙகியது 15,000
  அரசு ைானியம் 10,000 எழுதுபபாருள்கள் ைாஙகியது 1,800
ேந�ா 24,800 பேய்தித்�ாள் ைாஙகியது 2,100
நேரகமகக கட்டணம் 2,000 பரிசுகள் ைைஙகியது 5,000
பரிசுநிதி ைரவுகள் 6,000 இருப்பு கீ/இ
ைஙகி ைட்டி 1,500   மகபராககம் 9,900
பமைய பேய்தித்�ாள்கள் விற்றது 1,100

55,000 55,000

கூடுதல் தகவல்கள்:
(i) ப�ாடகக மு�ல நிதி  ` 20,000
(ii) புத்�கஙகள் இருப்பு (1.4.2018) ` 9,200
(iii) கூடியுள்ை ேந�ா பப்றப்படா�து ` 1,700
(iv)  1.4. 2018 அனறு எழுதுபபாருள்கள் இருப்பு ` 1,200 ைறறும் 31.3.2019 அனறு எழுதுபபாருள்கள் 

இருப்பு  ` 2,000 
 (விமை: உபரி: ` 7,800; இருப்புநிமலக குறிப்பு சைாததம் : ` 37,800)
22.  ப�ய்நைலி அறிவியல ேஙகத்தின 2018, டிேம்பர 31-ம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய 

பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககு பினைருைாறு.

ப 2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் கணககு வ.

சபறுதல்கள் ` செலுததல்கள் ` `

இருப்பு கீ/பகா  இருப்பு கீ/பகா    

  மகபராககம் 2,400   ைஙகி நைலைமரப்பறறு   1,000

ேந�ா 8,700 �பால பேலவுகள்   200

ஆயுள் உறுப்பினர கட்டணம் 5,000 அறிவியல உபகரணஙகள் 
   ைாஙகியது   10,000 

கணகாட்சி நிதி ைரவுகள் 7,000 ஆய்ைகச் பேலவுகள்   2,400

அறிவியல உபகரணஙகள் விற்றது  6,000 பேயலாைருககான ைதிப்பூதியம் 5,000

   (ஏட்டு ைதிப்பு ` 5,000) �ணிகமகக கட்டணம்   3,600
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இ�ர ைரவுகள் 500 பபாதுச் பேலவுகள்   1,800

கணகாட்சி பேலவுகள்   5,000

    இருப்பு கீ/இ    

     மகயிருப்பு பராககம் 200  

     ைஙகி பராககம் 400 600

 29,600    29,600

கூடுதல் தகவல்கள்:
(i)  ப�ாடகக மு�ல நிதி  ` 6,400
(ii) ேந�ா ப�ாமகயில 2019 ஆம் ஆணடிறகுரிய ேந�ா ` 600 உள்ைடஙகியுள்ைது.
(iii) 1.1.2018 அனறு அறிவியல உபகரணஙகள் இருப்பு ` 5,000.
(iv)  கணகாட்சியின உபரித்ப�ாமக புதிய கமலயரஙகத்திறகான ஒதுககாக உருைாககப்பட 

நைணடும்.
2018, டிேம்பர, 31 ஆம் �ாநைாடு  முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய ைருைாய் ைறறும் பேலவினக 
கணகமகயும் அந�ாமைய இருப்புநிமலக குறிப்மபயும் �யார பேய்யவும். 
 (விமை: பற்றாககும்ற ` 1,400; இருப்புநிமலக குறிப்பு சைாததம்: ` 10,600)
23.  சிைகாசி ஓய்வூதியர ைனைகிழ் ைன்றத்தின பினைரும் பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் 

கணககிலிருநது 2018, ைாரச் 31 ஆம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடுககுரிய ைருைாய் ைறறும் 
பேலவினக கணககு ைறறும் அந�ாமைய இருப்புநிமலக குறிப்பு �யார பேய்யவும். 

ப 2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் கணககு வ

சபறுதல்கள் ` ` செலுததல்கள் `

இருப்பு கீ/பகா ைாடமகயும், ைரியும் 18,000

  மகபராககம் 10,000 மின கட்டணம் 17,000

  ைஙகி பராககம் 20,000 30,000 அம்றகலன ைாஙகியது 12,000

 ேந�ா பிலலியாரட்ஸ் நைமே ைாஙகியது 70,000

  2016 – 2017 5,000 பழுதுபாரப்பு ைறறும் புதுப்பித்�ல 16,000

  2017 – 2018 25,000 சி்றப்பு விருநது பேலவுகள் 4,000

  2018 – 2019 6,000 36,000 பறபலச் பேலவுகள் 2,000

உயிலபகாமட 40,000 இருப்பு கீ/இ
அரஙக ைாடமக 14,000      மகபராககம் 1,000

பாதுகாப்பு பபட்டக ைாடமக 5,000

சி்றப்பு விருநதிறகான ைசூல 12,000

இருப்பு கீ/இ
  ைஙகி நைலைமரப்பறறு 3,000

1,40,000 1,40,000
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கூடுதல் தகவல்கள்:
(i) ேஙகத்தின 300 உறுப்பினரகள் �லா ` 100 வீ�ம் ஆணடுச்ேந�ா பேலுத்துகின்றனர.
(ii) 1.4.2017 அனறு ேஙகத்தின அம்றகலன இருப்பு ` 10,000
(iii) 2016-2017 ஆம் ஆணடிறகான கூடியுள்ை ேந�ா இனனமும் பப்றப்படா�து ` 1,000

 (விமை: உபரி ` 4,000 ; சதாைகக முதல் நிதி ` 46,000
 இருப்புநிமலக குறிப்பு சைாததம் ` 99,000)

24.  விருது�கர மகப்பநது ேஙகத்தின 2018, டிேம்பர 31-ம் �ாநைாடு முடிைமடயும் ஆணடிறகுரிய 
பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககு பினைருைாறு.

ப 2018, டிெம்பர் 31 ஆம் �ாந�ாடு முடிவமையும் ஆண்டுககுரிய சபறுதல்கள் ைறறும் செலுததல்கள் கணககு வ.

சபறுதல்கள் ` ` செலுததல்கள் ` `

இருப்பு கீ/பகா விமையாட்டுப் நபாட்டிச்
  மகபராககம் 5,000   பேலவுகள் 25,000

ேந�ா விமையாட்டு அரஙக பராைரிப்பு 17,000

  2017 10,000 பேயலாைருககான ைதிப்பூதியம் 18,000

   2018 55,000 பநது ைறறும் ைட்மடகள்
   2019 5,000 70,000   ைாஙகியது 22,000

�னபகாமடகள் 40,000 புல விம�கள் ைாஙகியது 2,000

விமையாட்டுப் நபாட்டி நிமலமைப்பு     58,000

  நிதி ைரவுகள் 30,000 பலைமகச் பேலவுகள் 3,000

நிமலமைப்பு மீ�ான ைட்டி 8,000 இருப்பு கீ/இ
இ�ர ைரவுகள் 5,000   மகபராககம் 7,000

  ைஙகி பராககம் 6,000 13,000

1,58,000 1,58,000

கூடுதல் தகவல்கள்:

(i)  1.1.2018 அனறு ேஙகத்தில இருந� மு�லீடுகள் ` 10,000;  ைைாகம் ைறறும் மை�ானஙகள் 
 ` 40,000 ; பநதுகள் ைறறும் ைட்மடகள் இருப்பு ` 5,000.

(ii) 2017 ஆம் ஆணடிறகான ேந�ா இனனும் பப்றநைணடியது ` 5,000

(iii) 2018 ஆம் ஆணடில பப்றநைணடிய ேந�ா ` 6,000.

2018, டிேம்பர 31 ஆம் �ாநைாடு  முடிைமடயும் ஆணடிறகுரிய ைருைாய் ைறறும் பேலவினக 
கணககமகயும் அந�ாமைய இருப்புநிமலக குறிப்மபயும் �யார பேய்யவும்.

 (விமை: உபரி  ` 52,000; சதாைகக முதல் நிதி : ` 75,000; 
 இறுதி இருப்புநிமலக குறிப்பு சைாததம் : ` 1,32,000) 
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ேஙகர ேதுரஙக விமையாட்டில ஆரைமுமடயைர.  அைர ஒரு ேதுரஙக ேஙகத்தில 
நேரந�ார. ஆனால அைரால உறுப்பினர கட்டணத்ம�ச் பேலுத்� முடியவிலமல.  

அைர கணககியல குறித்து சிறி�ைநை அறிநதிருந�ார. ஆனால அைர ேஙகஙகள் ைறறும் 
ைன்றஙகளின பதிநைடுகள் குறித்து �னகு அறிநதிருககவிலமல. அச்ேஙகத்தின கணககாைர 
அைமர ேஙகத்தின கணகநகடுகமைப் பராைரிப்ப�றகு உ�வுைாறு கூறுகி்றார. அவைாறு 
உ�வினால அைர உறுப்பினர கட்டணம் பேலுத்�த் ந�மையிலமல. நைலும் அச்ேஙகம் �னது 
உறுப்பினரகள் ந�நீர, காஃபி ைறறும் தினபணடஙகள் ைாஙகுை�றகாக ஒரு சிறறுணடிச்ோமல 
மைத்துள்ைது. ேஙகர அந� சிறறுணடிச் ோமலககும் உ�வி ைருகி்றார. அைர ேஙகத்தின சில 
விதிமும்றகள், கணககியல �மடமும்றகமைப் பறறி அறிநதிருககவிலமல. ஆனால அைர அம� 
கறறுக பகாள்ைதில மிக ஆரைைாக இருககி்றார. அைர கீழ்ககணடைறறிறகான விைககஙகமைக 
நகாருகி்றார. 

(1) ேஙகத்தின முககிய ைருைாய் ஆ�ாரம் எனன?
(2) பபறு�லகள் ைறறும் பேலுத்�லகள் கணககு எனபது பராகக ஏட்மடப் நபான்றது�ானா?
(3)  ேஙகம் உபரி ைருைானம் பபறறிருககும்நபாது உறுப்பினரகள் பணம் எடுகக 

அனுைதிககப்படுகி்றாரகைா?
(4) �னபகாமடககான கணககியல பேயலமும்ற எனன?
(5)  கணககாணடு இறுதியில உறுப்பினரகள் உறுப்பினர கட்டணம் பேலுத்�விலமல எனில, 

கணகநகடுகளில எவைாறு கரு�ப்பட நைணடும் ைறறும் எனன பேயலமும்ற நைறபகாள்ைப்பட 
நைணடும்?

சதாைர் ஆயவிறகு
ஒரு இமே ைன்றைானது நிம்றய உறுப்பினரகமைக பகாணடுள்ைது. அது அமனத்து 
உறுப்பினரகளின பதிநைடுகமை பராைரிப்பம� கடினைாகக கருதுகி்றது. சிலந�ரஙகளில 
உறுப்பினரகள் கட்டண விைரஙகள் கணடறிய முடிைதிலமல. அம்ைன்றத்தின விைரஙகமைச் 
சி்றப்பான மும்றயில பதிவு பேய்ய ைழிகள் ஏந�னும் உணடா?
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3 கூட்ாண்ம நிறுவனக 
கணககுகள் – அடிப்்்்கள்

அலகு

மாணவர்கள
  கூட்டாணனமயின வ்பாருள மற்றும் 

சிறபபியல்புகள ்பற்றி அறிநது வகாளளு்தல்
  கூட்டாளிகளின மு்தல் கணக்குகனளத் 

்தயாரிக்கும் முனறகளாை நினைமு்தல் 
மற்றும் மாறு்படும் மு்தல் முனறகனளப ்பற்றி 
புரிநது வகாளளு்தல்

  மு்தல் மீது வட்டி, எடுபபுகள மீது வட்டி, 
கூட்டாளிகளின ஊதியம் மற்றும் 
கூட்டாளிகளிடமிருநது வ்பற்ற கடன மீ்தாை 
வட்டி ்்பானறனவ கணக்கிடு்தல் ்பற்றி 
புரிநது வகாளளு்தல்

  கூட்டாளிகளுக்கினட்ய உளள இைா்பப 
்பகிர்வு ்பற்றி புரிநது வகாளளு்தல்

 கூட்டாளி
 கூட்டாணனம நிறுவைம்
 கூட்டாணனம ஒப்பாவணம்
 நினை மு்தல்
 மாறு்படும் மு்தல்
 மு்தல் மீது வட்டி
 எடுபபுகள மீது வட்டி
 இைா்ப நட்டப ்பகிர்வு கணக்கு

ச்ாரு்ள்ககம்

கற்றல பநாககஙகள்

கூட்டாணனம நிறுவைக் கணக்குகள -
அடிப்பனடகள ்பற்றி கற்்ப்தற்கு முன 
பினவரும் கருத்துகனள நினைவில் 
வகாளள ்வணடும்:

  வணிக அனமபபுகளின 
வடிவனமபபுகள

  கணக்கியல் சுைற்சி

நி்னவுகூற பவணடிய கருத்துகள்

ச்தரிநது சகாள்்ள பவணடிய முககிய சொற்கள்

3.1 அறிமுகம்
3.2  கூட்டாணனமயின வ்பாருள, 

வனரவிைக்கணம் மற்றும் இயல்புகள
3.3 கூட்டாணனம ஒப்பாவணம்
3.4  கூட்டாணனம ஒப்பாவணம் இல்ைா்த்்பாது 

1932, இநதிய கூட்டாணனமச் ேட்ட 
விதிமுனறகளின ்பயன்பாடு 

3.5  கூட்டாணனம நிறுவைத்தின இறுதிக் 
கணக்குகள 

3.6  கூட்டாளிகளின மு்தல் கணக்குகனளத் 
்தயாரிக்கும் முனறகள 

3.7  கூட்டாளிகளின மு்தல் மீது வட்டி மற்றும் 
எடுபபுகள மீது வட்டி கணக்கிடு்தல்

3.8  கூட்டாளிகளின ஊதியம் மற்றும் கழிவு
3.9  கூட்டாளிகளிடமிருநது வ்பற்ற கடன மீ்தாை 

வட்டி
3.10  கூட்டாளிகளுக்கினட்யயாை இைா்பப ்பகிர்வு
3.11 இைா்ப நட்டப ்பகிர்வு கணக்கு
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3.1 அறிமுகம்

 மாணவர் செயல்ாடு 3.1

சிந்தனைக்கு: இராமு என்பவர் வவற்றிகரமாக வ்தாழில் நடத்தி வரும் ஒரு ்தனி வணிகர். கடந்த 10 
வருடஙகளாக அவருனடய வ்தாழில் ்படிப்படியாக முன்ைறி வருகிறது. ்தற்்்பாது, ்தான மட்டும் அந்தத் 
வ்தாழினை நிர்வகித்து வருவது சிரமம் எனறு உணர்கிறார். அவரது நண்பர் அத்வ்தாழிலில் ்ேர 
விரும்புகிறார் மற்றும் ராமுவிற்கு ேமமாை நினைனயப வ்பற விரும்புகிறார். ஆைால், இராமு ்தைது வோந்த 
உனடனமனயயும் மற்றும் கட்டுப்பாட்னடயும் விட்டுக்வகாடுக்க விரும்்பவில்னை. இநநினையில் இராமு 
்தனனுனடய நண்பரின விருப்பத்ன்த ஏற்றுக் வகாணடு, ்தைது வியா்பாரத்தின உனடனமனயயும்,  
கட்டுப்பாட்னடயும் விட்டுக் வகாடுக்காமல் அவனர ்தனனுனடய வ்தாழிலில் ்ேர்த்துக் வகாளள முடியுமா?

கூட்டாணனம நிறுவைம் என்பது இரணடு அல்ைது இரணடிற்கு ்மற்்பட்ட ந்பர்க்ளா, 
அவர்களுக்கினட்ய ஏற்்படும் ஒப்பந்தத்தின அடிப்பனடயில் ஒரு வ்தாழினை ஏற்று நடத்தும் வ்தாழில் 
வடிவனமபபு ஆகும். கூட்டாணனமத் வ்தாழினை ஏற்று நடத்்த ஒபபுக் வகாளளும் ந்பர்கனள 
்தனித்்தனியாக கூட்டாளிகள எைவும், ஒட்டுவமாத்்தமாக நிறுவைம் எனறும் அனைக்கி்றாம். 
எந்தப வ்பயரில் கூட்டாணனமத் வ்தாழில் நடத்்தப்படுகிற்்தா அந்தப வ்பயர் நிறுவைப வ்பயர் 
எனறு அனைக்கப்படுகிறது. கூட்டாணனமயில் ்பை ந்பர்கனள ஒனறு ்ேர்ப்ப்தன ்நாக்கம் அதிக 
மு்தல் திரட்டு்தல், கூடு்தல் ்மைாணனம திறன, இடர்்பாடுகளிலும், வ்பாறுபபுகளிலும் ்பங்கற்்பது 
்்பானறனவயாகும். எை்வ, ்தனியாள வணிகரின குனற்பாடுகளாை வனரயறு மு்தல், சிறிய அளவு 
வியா்பாரம் ்்பானறவற்னற நீக்குவ்தற்காக கூட்டாணனம உருவாக்கப்படுகிறது. கூட்டாணனமத் 
வ்தாழிலிலிருநது கினடக்கும் இைா்பம் அல்ைது நட்டம் கூட்டாளிகளால் ஒபபுக் வகாணட விகி்தத்தில் 
்பகிரப்படுகிறது. 
இநதியாவில், கூட்டாணனம நிறுவைஙகனள இநதிய கூட்டாணனமச் ேட்டம், 1932 வநறிப்படுத்துகிறது. 
கூட்டாணனம நிறுவைத்ன்த ்பதிவு வேயவது கட்டாயமில்னை. இது கூட்டாளிகளின 
விருப்பத்திற்குட்்பட்டது. இருபபினும், கூட்டாணனமனய ்பதிவு வேயது வகாளவது கூட்டாணனம 
நிறுவைஙகளுக்கு ்பாதுகாப்பாைது மட்டுமனறி கூட்டாளிகளும் கூட்டாணனமப ்பதிவிைால் சிை 
நனனமகனளப வ்பற முடிகிறது. 

3.2 கூட்ாண்மயின் ச்ாருள், வ்ைவிலககணம் மற்றும் சிறப்பியலபுகள்
3.2.1 கூட்ாண்மயின் ச்ாருள் மற்றும் வ்ைவிலககணம்
இருவர் அல்ைது அ்தற்கு ் மற்்பட்ட ந்பர்கள ஒனறு ் ேர்நது வ்தாழில் வ்தாடஙகி அ்தன மூைம் கினடக்கும் 
இைா்பம் அல்ைது நட்டத்ன்த ஒபபுக்வகாணட விகி்தத்தில் ்பகிர்நதுக் வகாளள உடன்பட்டவர்களினட்ய 
உளள உறவு முனற்ய கூட்டாணனம எனறு அனைக்கப்படுகிறது. அத்வ்தாழில் நிறுவைத்ன்த 
அனைவரு்மா அல்ைது அனைவரின ோர்்பாக எவ்ரனும் ஒருவ்ரா ஏற்று நடத்்தைாம். 
இநதிய கூட்டாணனமச் ேட்டம், 1932 பிரிவு 4-ன்படி கூட்டாணனம என்பது “எல்்ைாரும் ்ேர்ந்்தா, 
அல்ைது எல்்ைாருக்குமாக ஒருவ்ரா, நடத்தும் வ்தாழிலின இைா்பத்ன்தப ்பகிர்நது வகாளள ஒபபுக் 
வகாணடவர்களினட்ய நிைவும் உறவு” ஆகும்.

3.2.2 கூட்ாண்மயின் சிறப்பியலபுகள்
கூட்டாணனமயின அடிப்பனடச் சிறபபியல்புகள பினவருமாறு:

1. கூட்டாணனம என்பது இரணடு அல்ைது அ்தற்கு ்மற்்பட்டவர்களால் உருவாக்கப்படும் 
ஒரு அனமபபு ஆகும். அதிக ்பட்ே உறுபபிைர்களின எணணிக்னக 50 எை வனரயனற 
வேயயப்பட்டுளளது.

2. வ்தாழில் நிறுவைத்தின இைா்பம் அல்ைது நட்டத்ன்தப ்பகிர்நது வகாளள கூட்டாளிகளுக்கினட்ய 
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உடன்பாடு இருக்க ் வணடும். உடன்பாடு எழுத்து வடிவி்ைா அல்ைது ் ்பச்சு வடிவி்ைா அல்ைது 
உட்கினடயாக்வா இருக்கைாம். 

3. கூட்டாணனம உடன்பாடு ஒரு வ்தாழில் நிறுவைத்ன்த நடத்தி அதிலிருநது கினடக்கும் 
இைா்பத்ன்தப ்பகிர்வ்தாக இருக்க ்வணடும். 

4. கூட்டாணனம நிறுவைத்ன்த கூட்டாளிகள அனைவரு்மா அல்ைது அனைவரின ோர்பில் 
அவர்களில் ஒருவ்ரா நடத்்தைாம். 

c§fS¡F¤c§fS¡F¤
கூட்டாளிகளின அதிக ்பட்ே உறுபபிைர்களின எணணிக்னக இநதிய கூட்டாணனமச் 
ேட்டம், 1932 – ல் குறிபபிடப்படவில்னை. ஆைால், இநதிய நிறுமச் ேட்டம், 2013, கூட்டாளிகளின 
அதிக்பட்ே எணணிக்னகனய குறிபபிட்டுளளது. இநதிய நிறுமச் ேட்டம், 2013, பிரிவு 
464(1) –ல் எந்த ஒரு குழுமம் அல்ைது கூட்டாணனம நிறுவைம், ்பரிநதுனரக்கப்படக் 
கூடிய ந்பர்களின எணணிக்னகனய விட அதிகமாை ந்பர்கனளக்வகாணடு வ்தாழில் 

நடத்தும் ்நாக்கத்திற்காக உருவாக்கப்படக் கூடாது எனறும், இந்த உட்பிரிவின கீழ் ்பரிநதுனரக்கப்படக் 
கூடிய ந்பர்களின எணணிக்னக 100 க்கும் அதிகமாக இருக்கக் கூடாது எனறும் குறிபபிடப்பட்டுளளது. 
நிறுமஙகளின (இ்தர) விதிகள 2014, விதி 10-ன ்படி இந்த வரம்ன்ப 50 எை நிர்ணயித்துளளது. எை்வ, 
கூட்டாணனம நிறுவைத்தின அதிக்பட்ே உறுபபிைர்களின எணணிக்னக 50 ஆகும். 

3.3 கூட்ாண்ம ஒப்்ாவணம்
கூட்டாணனம ஒப்பாவணம் என்பது கூட்டாளிகளுக்கினட்யயாை உடன்படிக்னகயின 
விதிகனள உளளடக்கிய எழுத்து வடிவிைாை ஒரு ஆவணம் ஆகும். இநதிய கூட்டாணனமச் ேட்டம்,  
1932 – ன ்படி ஒரு கூட்டாணனம நிறுவைம், கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்ன்தக் வகாணடிருக்க ்வணடும் 
எனற கட்டாயம் இல்னை. ஆைால், கூட்டாளிகளுக்கினட்யயாை ஒப்பந்தத்தின விதிமுனறகளுக்கு 
ஆ்தாரமாக இது வேயல்்படுவ்தால் கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்ன்த வகாணடிருப்பது  விரும்்பத்்தக்க்தாகும். 
3.3.1 கூட்ாண்ம ஒப்்ந்தத்தின் உள்்ள்ககஙகள்
வ்பாதுவாக கூட்டாணனம ஒப்பாவணம் பினவருவைவற்னற உளளடக்கியது:

1.  நிறுவைத்தின வ்பயர், ்தனனம மற்றும் 
வ்தாழில் வேயயும் இடம்

2.  வ்தாழில் வ்தாடஙகிய நாள மற்றும் 
வ்தாழிலின காைம் அளவு

3.  அனைத்துக் கூட்டாளிகளின 
வ்பயர் மற்றும் முகவரி

4. ஒவவவாரு கூட்டாளியும் அளித்்த மு்தல் 
5. இைா்பப ்பகிர்வு விகி்தம்
6.  ஒவவவாரு கூட்டாளிக்கும் 

அனுமதிக்கப்பட்ட எடுபபுத் வ்தானக
7. மு்தல் மீது அனுமதிக்கப்படும் வட்டி வீ்தம்
8.  கூட்டாளிகளின எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி 

வீ்தம்
9.  கூட்டாளிகளிடமிருநது வ்பற்ற கடன 

மீ்தாை வட்டி வீ்தம்
10. கூட்டாளிக்கு அனுமதிக்கப்படும் ஊதியம்
11.  கணக்குகள ்பராமரிபபு மற்றும் ்தணிக்னக 

நனடமுனறகள

12.  புதிய கூட்டாளி ்ேர்க்னகக்காை 
நனடமுனறகள

13.  ஒரு கூட்டாளி விைகலுக்காை 
நனடமுனறகள மற்றும் விைகும் 
கூட்டாளிக்குச் வேலுத்்த ்வணடிய 
வ்தானகனயத் தீர்வு வேய்தல்

14.  கூட்டாளி ்ேர்பபு அல்ைது விைகல் அல்ைது 
இறபபின ்்பாது நிறுவைத்தின நற்வ்பயனர 
மதிபபிடும் முனறகள மற்றும் வோத்துகள 
மற்றும் வ்பாறுபபுகனள மதிபபிடு்தல்

15.  கூட்டாளி இறபபின்்பாது 
நினற்வற்றாளனர நியமித்்தல் மற்றும் 
அவருனடய ேட்டப்படியாை வாரிசு்தாரருக்கு 
வேலுத்்த ்வணடிய வ்தானகனயத் தீர்வு 
வேய்தல்

16.  கூட்டாணனமக் கனைபபின்்பாது 
கணக்குகனளத் தீர்த்்தல்.
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 மாணவர் செயல்ாடு 3.2

இராஜா மற்றும் இரவி இருவரும் கூட்டாணனம ஒனனற வ்தாடஙகிைர். அவர்கள இைா்பம் மற்றும் 
நட்டஙகனள 2:1 எனற விகி்தத்தில் ்பகிர்நது வகாளள வாய வமாழியாக ஒபபுக்வகாணடைர். 
அவவாணடின இறுதியில், இராஜா, ்தான இரவினய விட அதிகமாக உனைப்ப்தால் இைா்பத்தில் ¾ 
்பஙகு ்வணடும் எனறு ்காருகிறார். இரவி அன்த ஒபபுக் வகாளளவில்னை. இந்தச் சூழ்நினைனய 
நீஙகள எவவாறு னகயாளுவீர்கள?

3.4  கூட்ாண்ம ஒப்்ாவணம் இலலா்தப்ாது,  இநதிய கூட்ாண்மச் ெட்ம் 1932 ன் ்டி 
க்்பிடிகக பவணடிய விதிமு்றகளின் ்யன்்ாடு

கூட்டாணனம ஒப்பாவணம் இல்ைா்த்்பாது அல்ைது கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்தில் வவளிப்பனடயாை 
அறிக்னக எதுவும் இல்ைா்த நினையில், ேட்டத்தின பினவரும் நி்பந்தனைகள பின்பற்றப்படுகினறை: 

(i) கூட்ாளிகளின் ஊதியம் [பிரிவு 13(அ)]
 எந்த கூட்டாளிக்கும் ஊதியம் அல்ைது உனைபபு ஊதியம் அனுமதிக்கப்பட ்வணடியதில்னை.
(ii) இலா்ப் ்கிர்வு விகி்தம் [பிரிவு 13(ஆ)]
 இைா்பஙகள அல்ைது நட்டஙகனள கூட்டாளிகள ேமமாகப ்பகிர்நதுக் வகாளள ்வணடும். 
(iii) மு்தல மீது வடடி [பிரிவு 13(இ)]
 கூட்டாளிகளின மு்தல் மீது வட்டி அனுமதிக்கப்படுவதில்னை. கூட்டாளி ஒருவர் கூட்டாணனம 

ஒப்பாவணத்தின ்படி, ்தான அளித்்த மு்தல் வ்தானகக்கு மு்தல் மீது வட்டி வ்பற உரினம 
உனடயவராயின, அந்த மு்தல் மீது வட்டி இைா்பத்திலிருநது மட்டு்ம வைஙகப்பட ்வணடும். 

(iv) கூட்ாளிகளி்மிருநது நிறுவனத்திற்காக ச்றப்்ட் க்ன் மீ்தான வடடி [பிரிவு 13(ஈ)]
 கடன மீ்தாை வட்டி ஆணடுக்கு 6% வைஙகப்பட ்வணடும்.
(v) எடுப்புகள் மீது வடடி
 கூட்டாளிகளின எடுபபுகள மீது வட்டி விதிக்கக்கூடாது. 

எடுத்துககாடடு 1
A, B, C மற்றும் D ஆகி்யார் ஒரு கூட்டாணனம நிறுவைத்தின கூட்டாளிகள. நிறுவைத்தில் 
கூட்டாணனம ஒப்பாவணம் ஏதுமில்னை. பினவருவைவற்னற எவவாறு ்மற்வகாளவீர்கள?
(i) A அதிக மு்தல் வைஙகியுளளார். அவர் மு்தல் மீது வட்டி ஆணடுக்கு 12% ்காருகிறார்.
(ii) B ஒவவவாரு மா்தமும் ` 1,000 எடுத்துக் வகாளகிறார். ஏனைய கூட்டாளிகள B-யிடம் 

நிறுவைத்திற்கு ஆணடுக்கு 10% எடுபபுகள மீது வட்டி அளிக்குமாறு ்கட்கிறார்கள. ஆைால், B 
அ்தனை ஒபபுக்வகாளளவில்னை. 

(iii) C யிடமிருநது நிறுவைத்திற்கு வ்பறப்பட்ட கடன ` 10,000. அவர் கடன மீது வட்டி ஆணடுக்கு 9% 
்வணடுவமனறு ்காருகிறார். A மற்றும் B அ்தனை ஒபபுக்வகாளளவில்னை.

(iv) D ்தைது முழு ் நரத்ன்தயும் வ்தாழிலில் வேைவிடுவ்தால் அவர் ஒவவவாரு மா்தமும் ̀  5,000 ஊதியம் 
்வணடுவமனறு ்காருகிறார். B மற்றும் C அ்தனை ஒபபுக்வகாளளவில்னை.

(v) A, இைா்பத்தினை மு்தல் விகி்தத்தில் ்பகிர்ந்தளிக்க ்வணடும் எனகிறார். ஆைால் B, C மற்றும் D 
அ்தனை ஒபபுக்வகாளளவில்னை. 

தீர்வு
நிறுவைத்தில் கூட்டாணனம ஒப்பாவணம் இல்ைா்த்தால், இநதிய கூட்டாணனமச் ேட்டம், 1932-ன 
நி்பந்தனைகள வ்பாருநதும். 

(i) எந்த ஒரு கூட்டாளிக்கும் மு்தல் மீது வட்டி வேலுத்்த ்வணடியதில்னை. எை்வ, A மு்தல் மீது 
வட்டி வ்பற உரினம உனடயவரல்ை.

(ii) கூட்டாளியின எடுபபுகளுக்கு வட்டி விதிக்கக் கூடாது. ஆனகயால், B எடுபபுகள மீது வட்டி வேலுத்்த 
்வணடியதில்னை.
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(iii) கடன மீது வட்டி ஆணடுக்கு 6% வேலுத்்தப்பட ்வணடும். ஆனகயால், C, ்தான வைஙகிய  
` 10,000 கடனுக்கு ஆணடுக்கு 6% வட்டி வ்பறைாம்.

(iv) எந்தக் கூட்டாளிக்கும் ஊதியம் வைஙக ்வணடியதில்னை. ஆனகயால், D ஊதியம் வ்பற ்தகுதி 
உனடயவரல்ை.

(v) இைா்பஙகள ேமமாகப ்பகிர்ந்தளிக்கப்பட ்வணடும்.

3.5 கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் இறுதிக கணககுகள்
கூட்டாணனம நிறுவைஙகள ்தயாரிக்கும் இறுதிக் கணக்குகள பினவருமாறு:

(அ) உற்்பத்திக் கணக்கு – உற்்பத்தி நடவடிக்னககள ்மற்வகாளளப்பட்டால்
(ஆ) வியா்பார மற்றும் இைா்பநட்டக் கணக்கு – இைா்பத்ன்தக் கணடறிய
(இ) இைா்பநட்டப ்பகிர்வு கணக்கு – இைா்பம் மற்றும் இைா்ப மிகுதி ்பகிர்வன்தக் காட்ட 
(ஈ) இருபபுநினைக் குறிபபு – நிதி நினைனயக் கணடறிய.

பினவருவை ்தவிர, கூட்டாணனம நிறுவைத்தின இறுதிக்கணக்குகனள ்தயாரிப்ப்தற்காை 
வேயல்முனறகள ்தனியாள வணிகத்தின இறுதிக் கணக்குகனளத் ்தயாரிப்பது ்்பானறது: 

(i) ்தனியாள வணிகத்தில் இைா்பநட்டக் கணக்கில் உளள இைா்பம் அல்ைது நட்டம், ்தனியாள 
வணிகரின மு்தல் கணக்கிற்கு ்நரடியாக மாற்றப்படுகிறது. கூட்டாணனமயில், நிகர இைா்பம் 
அல்ைது நட்டம், இைா்பநட்டக் கணக்கிலிருநது இைா்பநட்டப ்பகிர்வு கணக்கிற்கு மாற்றப்படுகிறது. 
இைா்பநட்டப ்பகிர்வு கணக்கில் மு்தல் மீது வட்டி, எடுபபுகள மீது வட்டி, ஊதியம் மற்றும் 
கூட்டாளிகளுக்கு ்தரப்பட ்வணடிய பிற உனைபபூதியம் ்்பானறவற்றிற்காை ேரிக்கட்டு்தல்கள 
காட்டப்படுகினறை. இறுதியாக, இைா்பநட்டப ்பகிர்வு கணக்கின இருபபு, கூட்டாளிகளின மு்தல் 
கணக்கிற்கு அவர்களின இைா்பப ்பகிர்வு விகி்தத்தில் மாற்றப்படுகிறது. 

(ii) ்தனியாள வணிகத்தில், ்தனியாள வணிகரின மு்தல் கணக்கு இருபபு மட்டும் இருபபுநினைக் 
குறிபபில் காட்டப்படுகிறது. கூட்டாணனம நிறுவைத்தின இருபபுநினைக் குறிபபில், 
கூட்டாளிகளின மு்தல் கணக்குகள (மற்றும் நடபபுக் கணக்குகள) ்தனித் ்தனி்ய 
காட்டப்படுகினறை. 

3.6 கூட்ாளிகளின் மு்தல கணககுக்்ளத் ்தயாரிககும் மு்றகள்
கூட்டாளிகள, கூட்டாணனம நிறுவைத்தில் மு்தலீடு வேயயும் வ்தானக கூட்டாளிகளின மு்தல் 
எைப்படுகிறது. ஒரு கூட்டாளி ்தன மு்தலினை வராக்கமாக்வா அல்ைது ்வறு வோத்துகள ்்பானற 
எந்த வடிவி்ைா அளிக்கைாம். ஒவவவாரு கூட்டாளிக்கும், ்தனியாக ஒரு மு்தல் கணக்கு ்பராமரிக்கப 
்படுகிறது. ஒரு நிறுவைத்திலுளள கூட்டாளிகளின மு்தல் கணக்குகனளப பினவரும் ஏ்்தனும் இரு 
முனறகளில் ்பராமரிக்கைாம். (i) நினைமு்தல் முனற மற்றும் (ii) மாறு்படும் மு்தல் முனற.

3.6.1 நி்லமு்தல மு்ற
நினைமு்தல் முனறயில், கூட்டாளிகளின மு்தல் மாறாமல் இருக்கும் மற்றும் வ்பாதுவாக அ்்த 
வ்தானகயாக, நினையாை்தாக இருக்கும். ஒவவவாரு கூட்டாளிக்கும் இரணடு கணக்குகள 
்பராமரிக்கப்பட ்வணடும். அ்தாவது, (அ) மு்தல் கணக்கு மற்றும் (ஆ) நடபபுக் கணக்கு. வ்தாடக்க 
மு்தல் வகாணடு வந்தது, கூடு்தல் மு்தல் வகாணடு வந்தது மற்றும் மு்தல் நிரந்தரமாக திரும்்ப 
எடுத்்தது ்்பானறனவ வ்தாடர்்பாை நடவடிக்னககள மு்தல் கணக்கில் ்பதிவு வேயயப்படுகினறை. 
மற்ற அனைத்து நடவடிக்னககளும் நடபபுக் கணக்கில் ்பதிவு வேயயப்படுகினறை.
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(அ) கூட்ாளிகளின் மு்தல கணககு
நிறுவைத்திற்கு கூட்டாளியால் வகாணடு வரப்பட்ட வ்தாடக்க மு்தல் மற்றும் அவரால் எதிர் வரும் 
ஆணடுகளில் வகாணடு வரப்பட்ட ஏ்்தனும் கூடு்தல் மு்தல் ்்பானறனவ மு்தல் கணக்கில் வரவு 
னவக்கப்படுகினறை. ஒரு கூட்டாளியால் நிரந்தரமாக நிறுவைத்திலிருநது மு்தல் வ்தானக திரும்்ப 
எடுக்கப்பட்டிருந்தால் அது மு்தல் கணக்கில் ்பற்று னவக்கப்படுகிறது. ்வறு எந்த விவரஙகளும் இந்தக் 
கணக்கில் ்பற்று அல்ைது வரவு னவக்கப்படுவதில்னை. இம்முனறயில் மு்தல் கணக்கு எப்்பாதும் 
வரவிருபன்ப்ய காட்டும். கூடு்தல் மு்தல் ஏ்்தனும் வகாணடு வராமல் இருந்தா்ைா அல்ைது மு்தல் 
நிரந்தரமாக திரும்்ப எடுக்காமல் இருந்தா்ைா மு்தல் கணக்கின இருபபு அ்்த வ்தானகயாக்வ இருக்கும். 
நி்லமு்தல மு்றயில கூட்ாளிகளின் மு்தல கணககிற்கான ்டிவம்
 ் கூட்ாளிகளின் மு்தல கணககு வ

நாள விவைம் A B நாள விவைம் A B
` ` ` `

வராக்கம்/வஙகி க/கு xxx xxx இருபபு கீ/வகா xxx xxx

(மு்தல் நிரந்தரமாக திரும்்ப   வராக்கம்/வஙகி க/கு xxx xxx
எடுத்்தது) (கூடு்தல் மு்தல் 

இருபபு கீ/இ xxx xxx  வகாணடு வந்தது)   
 xxx xxx  xxx xxx

(ஆ) கூட்ாளிகளின் ந்ப்புக கணககு
கூட்டாளிகளால் வகாணடுவரப்பட்ட வ்தாடக்க மு்தல், கூடு்தல் மு்தல் மற்றும் அவர்களால் நிரந்தரமாக 
திரும்்ப எடுக்கப்பட்ட மு்தல் ்தவிர, கூட்டாளிகளுக்கும் நிறுவைத்திற்கும் இனட்ய உளள அனைத்து 
பிற நடவடிக்னகனகனளப ்பதிவு வேயவ்தற்காக கூட்டாளிகளின நடபபுக் கணக்கு ்தயாரிக்கப்படுகிறது. 
மு்தல் மீது வட்டி, கூட்டாளிகளின ஊதியம் அல்ைது கழிவு மற்றும் கூட்டாளிக்குரிய இைா்பப 
்பஙகு ்்பானறனவ இக்கணக்கில் வரவு னவக்கப்படுகினறை. எடுபபுகள, எடுபபுகள மீது வட்டி 
மற்றும் கூட்டாளியின நட்டப ்பஙகு ்்பானறனவ இக்கணக்கில் ்பற்று னவக்கப்படுகினறை. அ்தன 
வினளவாக, இக்கணக்கின இருபபு காைந்்தாறும் மாறிக்வகாண்ட இருக்கும். நடபபுக் கணக்கு 
வரவு இருபன்ப்யா அல்ைது ்பற்று இருபன்ப்யா காட்டும். 
நி்லமு்தல மு்றயில கூட்ாளிகளின் ந்ப்புக கணககிற்கான ்டிவம்
் கூட்ாளிகளின் ந்ப்புக கணககு வ

நாள விவைம் A B நாள விவைம் A B
` ` ` `

இருபபு கீ/வகா* xxx xxx இருபபு கீ/வகா* xxx xxx

எடுபபுகள க/கு xxx xxx மு்தல் மீது வட்டி க/கு xxx xxx

எடுபபுகள மீது வட்டி க/கு xxx xxx ஊதியம் க/கு xxx xxx

இைா்பநட்டப ்பகிர்வு க/கு xxx xxx கழிவு க/கு xxx xxx

(நட்டப ்பஙகு) இைா்பநட்டப ்பகிர்வு க/கு xxx xxx

இருபபு கீ/இ** xxx xxx  (இைா்பப ்பஙகு)
  இருபபு கீ/இ** xxx xxx

 xxx xxx xxx xxx

குறிப்பு:  *நடபபுக் கணக்கின வ்தாடக்க இருபபு, ஒரு கூட்டாளிக்கு வரவு இருப்பாக்வா அல்ைது ்பற்று 
இருப்பாக்வா இருக்கைாம். 
**நடபபுக் கணக்கின இறுதி இருபபு, ஒரு கூட்டாளிக்கு வரவு இருப்பாக்வா அல்ைது ்பற்று 
இருப்பாக்வா இருக்கைாம்.
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வரவிருபபு என்பது நிறுவைம் கூட்டாளிக்கு வேலுத்்த்வணடிய வ்தானக ஆகும். இது இருபபுநினைக் 
குறிபபில் வ்பாறுபபுகள ்பக்கம் காட்டப்படும். ்பற்றிருபபு என்பது கூட்டாளியிடமிருநது நிறுவைத்திற்கு 
வர்வணடிய வ்தானக ஆகும். இது இருபபுநினைக் குறிபபில் வோத்துகள ்பக்கம் காட்டப்படும்.
எடுத்துககாடடு 2
பினவரும் ்தகவல்களிலிருநது ோநதி மற்றும் சுமதி எனற கூட்டாளிகளின மு்தல் கணக்குகனள 
அவர்களின மு்தல், நினை மு்தைாக இருக்கும் ்்பாது ்தயாரிக்கவும். 

விவைம் ொநதி
`

சுமதி
`

2018, ஜைவரி 1 அனறு மு்தல் 1,00,000 80,000
2018, ஜைவரி 1 அனறு நடபபுக் கணக்கு (வ) 5,000 3,000
2018, ஜுன 1 கூடு்தல் மு்தல் வகாணடு வந்தது 10,000 20,000
2018 ஆம் ஆணடில் எடுபபுகள 20,000 13,000
எடுபபுகள மீது வட்டி 500 300
2018 – ல் இைா்பப ்பஙகு 10,000 8,000
மு்தல் மீது வட்டி 6,300 5,400
ஊதியம் 9,000   -
கழிவு   - 1,200

தீர்வு
் கூட்ாளிகளின் மு்தல கணககு வ

நாள் விவைம் ொநதி
`

சுமதி
`

நாள் விவைம் ொநதி
`

சுமதி
`

2018 2018 
ஜை 1 இருபபு கீ/வகா 1,00,000 80,000

டிே 31 இருபபு கீ/இ 1,10,000 1,00,000 ஜுன 1 வஙகி 10,000 20,000
(கூடு்தல் மு்தல்)

1,10,000 1,00,000 1,10,000 1,00,000

2019 
ஜை 1 இருபபு கீ/வகா 1,10,000 1,00,000

் கூட்ாளிகளின் ந்ப்புக கணககு வ

நாள் விவைம் ொநதி
`

சுமதி
`

நாள் விவைம் ொநதி
`

சுமதி
`

எடுபபுகள 20,000 13,000 இருபபு கீ/வகா 5,000 3,000

எடுபபுகள மீது வட்டி 500 300 இைா்பநட்டப  
  ்பகிர்வு கணக்கு 10,000 8,000

இருபபு கீ/இ 9,800 4,300 (இைா்பப ்பஙகு)
மு்தல் மீது வட்டி 6,300 5,400

ேம்்பளம் 9,000 -

கழிவு - 1,200

30,300 17,600 30,300 17,600

இருபபு கீ/வகா 9,800 4,300
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எடுத்துககாடடு 3
பிரகதீஷ் மற்றும் ந்ரஷ் ஆகிய கூட்டாளிகள ்தஙகள மு்தல் கணக்குகனள நினைமு்தல் முனறயில் 
்பராமரித்து வருகினறைர். கீழ்க்காணும் விவரஙகனளக் வகாணடு கூட்டாளிகளின மு்தல் 
கணக்குகனளத் ்தயாரிக்கவும். 

விவைம் பிைகதீஷ் 
`

நபைஷ்
`

2018, ஏபரல் 1 அனறு மு்தல் 4,00,000 6,00,000

2018, ஏபரல் 1 அனறு நடபபுக் கணக்கு 20,000(வ) 15,000(்ப)

அவவாணடில் வகாணடு வந்த கூடு்தல் மு்தல் 50,000          _

அவவாணடின எடுபபுகள 45,000 60,000

எடுபபுகள மீது வட்டி 2,000 3,000

அவவாணடின இைா்பப ்பஙகு 80,000 1,20,000

மு்தல் மீது வட்டி 20,000 30,000

கழிவு 17,000          _

ஊதியம்          _ 38,000

தீர்வு
 ் கூட்ாளிகள் மு்தல கணககு வ

நாள் விவைம் பிைகதீஷ்   
`

நபைஷ்
`

நாள் விவைம் பிைகதீஷ்   
`

நபைஷ்
`

இருபபு கீ/இ 4,50,000 6,00,000 இருபபு கீ/வகா 4,00,000 6,00,000

வஙகி க/கு 50,000 -

(கூடு்தல் மு்தல்)
4,50,000 6,00,000 4,50,000 6,00,000

இருபபு கீ/இ 4,50,000 6,00,000

் கூட்ாளிகளின் ந்ப்புக கணககு வ

நாள் விவைம் பிைகதீஷ்   
`

நபைஷ்
`

நாள் விவைம் பிைகதீஷ்   
`

நபைஷ்
`

இருபபு கீ/வகா - 15,000 இருபபு கீ/வகா 20,000 -

எடுபபுகள க/கு 45,000 60,000 இைா்பநட்டப  
   ்பகிர்வு க/கு 80,000 1,20,000

எடுபபுகள மீது 
   வட்டி க/கு 2,000 3,000

      (இைா்பப ்பஙகு)
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இருபபு கீ/இ 90,000 1,10,000 மு்தல் மீது வட்டி க/கு 20,000 30,000

கழிவு க/கு 17,000 -

ஊதியம் க/கு - 38,000

1,37,000 1,88,000 1,37,000 1,88,000

இருபபு கீ/வகா 90,000 1,10,000

3.6.2 மாறு்டும் மு்தல மு்ற
இம்முனறயில், ஒவவவாரு கூட்டாளிக்கும் மு்தல் கணக்கு மட்டும் ்பராமரிக்கப்படுகிறது. கூட்டாளி மற்றும் 
நிறுவைத்திற்கு இனட்யயுளள அனைத்து நடவடிக்னககளும் மு்தல் கணக்கில் ்பதியப்படுகினறை. 
கூட்டாளியால் வகாணடு வரப்பட்ட வ்தாடக்க மு்தல் மற்றும் கூடு்தல் மு்தல், மு்தல் மீது வட்டி, 
கூட்டாளியின ஊதியம், கழிவு மற்றும் கூட்டாளியின இைா்பப ்பஙகு ்்பானறனவ இக்கணக்கில் வரவு 
னவக்கப்படுகினறை. மு்தல் திரும்்ப எடுத்்தது, எடுபபுகள, எடுபபுகள மீது வட்டி மற்றும் கூட்டாளிக்குரிய 
நட்டப ்பஙகு ் ்பானறனவ இக்கணக்கில் ்பற்று னவக்கப்படுகினறை. இ்தன வினளவாக, இக்கணக்கின 
இருபபு காைந்்தாறும் மாறிக் வகாண்ட இருக்கும். இம்முனறயில், கூட்டாளிகள  மு்தல் கணக்கு 
வரவிருபன்ப்யா அல்ைது ்பற்றிருபன்ப்யா காட்டும். 
மாறு்டும் மு்தல மு்றயில கூட்ாளிகளின் மு்தல கணககிற்கான ்டிவம்

் கூட்ாளிகளின் மு்தல கணககு வ

நாள் விவைம்
A B

நாள் விவைம்
A B

` ` ` `

வராக்கம் / வஙகி க/கு xxx xxx இருபபு கீ/வகா xxx xxx

  (மு்தல் திரும்்ப எடுத்்தது)   வராக்கம் / வஙகி க/கு xxx xxx

எடுபபுகள xxx xxx (கூடு்தல் மு்தல் வகாணடு 
வந்தது)   

எடுபபுகள மீது வட்டி க/கு xxx xxx மு்தல் மீது வட்டி க/கு xxx xxx

இைா்பநட்டப ்பகிர்வு க/கு xxx xxx ஊதியம் க/கு xxx xxx

     (நட்டப ்பஙகு) கழிவு க/கு xxx xxx

இருபபு கீ/இ xxx xxx இைா்பநட்டப ்பகிர்வு க/கு xxx xxx

        (இைா்பப ்பஙகு)
 xxx xxx  xxx xxx
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எடுத்துககாடடு 4
பினவரும் ்தகவல்களிலிருநது, மனைன மற்றும் ்ேவகன எனும் கூட்டாளிகளின மு்தல் 
கணக்குகனள அவர்களின மு்தல் மாறு்படும் மு்தைாக இருக்கும்்்பாது ்தயாரிக்கவும். 

விவைம் மன்னன் 
`

பெவகன் 
`

2018, ஜைவரி 1 அனறு மு்தல் (வரவிருபபு) 2,00,000 1,75,000

2018 ஆம் ஆணடின எடுபபுகள 40,000 35,000

எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி 1,000 500

2018 ஆம் ஆணடின இைா்பப ்பஙகு 21,000 16,500

மு்தல் மீது வட்டி 12,000 10,500

ஊதியம் 18,000          _

கழிவு          _ 2,500

தீர்வு
் கூட்ாளிகளின் மு்தல கணககு வ

விவைம் மன்னன் 
`

பெவகன் 
`   விவைம் மன்னன் 

`
பெவகன் 

 `
எடுபபுகள க/கு 40,000 35,000 இருபபு கீ/வகா 2,00,000 1,75,000

எடுபபுகள மீது இைா்ப நட்டப ்பகிர்வு க/கு 21,000 16,500

  வட்டி க/கு 1,000 500 மு்தல் மீது வட்டி க/கு 12,000 10,500

இருபபு கீ/இ 2,10,000 1,69,000 ஊதியம் க/கு 18,000 -

கழிவு க/கு - 2,500

2,51,000 2,04,500 2,51,000 2,04,500

இருபபு கீ/வகா 2,10,000 1,69,000

3.6.3 நி்லமு்தல மு்றககும் மாறு்டும் மு்தல மு்றககும் உள்்ள பவறு்ாடுகள்
கூட்டாளிகளின மு்தல் கணக்குகனளப ்பராமரிக்கும் முனறகளாை நினைமு்தல் முனறக்கும் 
மாறு்படும் மு்தல் முனறக்கும் இனட்ய உளள ்வறு்பாடுகள பினவருமாறு: 

பவறு்ாடடின் 
அடிப்்்் நி்லமு்தல மு்ற மாறு்டும் மு்தல மு்ற

1.  கணக்குகளின 
எணணிக்னக

ஒவவவாரு கூட்டாளிக்கும் இரணடு 
கணக்குகள அ்தாவது, மு்தல் 
கணக்கு மற்றும் நடபபுக் கணக்கு 
்பராமரிக்கப்படுகினறை.   

ஒவவவாரு கூட்டாளிக்கும் ஒ்ர ஒரு 
கணக்கு அ்தாவது, மு்தல் கணக்கு 
்பராமரிக்கப்படுகிறது.
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2.  மு்தல் வ்தானகயில் 
மாற்றம் 

கூடு்தல் மு்தல் வகாணடு வரும்்்பாது 
அல்ைது மு்தல் வ்தானகனய நிரந்தரமாக 
திரும்்ப எடுக்கும்்்பாது ்தவிர மற்ற 
்நரஙகளில் மு்தல் வ்தானக வைக்கமாக 
மாறாமல் நினையாக இருக்கும். 

மு்தல் வ்தானக ்பருவந்்தாறும் மாறிக் 
வகாண்ட இருக்கும். 

3. இறுதி இருபபு மு்தல் கணக்கு எப்்பாதும் 
வரவிருபன்ப்ய காட்டும். ஆைால், 
நடபபுக் கணக்கு ்பற்றிருபன்ப்யா 
அல்ைது வரவிருபன்ப்யா காட்டும். 

மு்தல் கணக்கு வ்பாதுவாக 
வரவிருபன்ப்ய காட்டும். இது 
்பற்றிருபன்பயும் கூட காட்டைாம். 

4. ேரிக்கட்டு்தல்கள மு்தல் மீது வட்டி, எடுபபுகள மீது வட்டி, 
ஊதியம் மற்றும் கழிவு, இைா்பம் 
அல்ைது நட்டப ்பஙகு வ்தாடர்்பாை 
அனைத்துச் ேரிக்கட்டு்தல்களும் நடபபுக் 
கணக்கில் வேயயப்படும். 

மு்தல் மீது வட்டி, எடுபபுகள மீது வட்டி, 
ஊதியம் மற்றும் கழிவு, இைா்பம் 
அல்ைது நட்டப ்பஙகு வ்தாடர்்பாை 
அனைத்துச் ேரிக்கட்டு்தல்களும் மு்தல் 
கணக்கில் வேயயப்படும். 

3.7 கூட்ாளிகளின் மு்தல மீது வடடி மற்றும் எடுப்புகள் மீது வடடி 
3.7.1 மு்தல மீது வடடி
மு்தல் மீது வட்டி என்பது கூட்டாளிகளின மு்தல் மீது அனுமதிக்கப்படும் வட்டி ஆகும். வ்பாதுவாக, 
கூட்டாளிகளின மு்தல் அவர்களின இைா்பப ்பகிர்வு விகி்தத்திற்கு ேமைற்றனவயாக இருந்தால் மு்தல் 
மீது வட்டி அனுமதிக்க கூட்டாளிகள ஒபபுக் வகாளளைாம். இது,  மு்தல் வ்தானக அதிகமாக ்பஙகளித்்த 
கூட்டாளிகளுக்கு ஈடு வேயவ்தாக அனமயும். மு்தல் மீ்தாை வட்டி வீ்தம் வ்பாதுவாக கூட்டாளிகள ஒபபுக் 
வகாணட விகி்தம் ஆகும். இது கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்தில் குறிபபிடப்பட்டிருக்க ்வணடும். இைா்பம் 
இருக்கும்்்பாது மட்டு்ம மு்தல்மீது வட்டி அனுமதிக்கப்படுகிறது, மற்றும் இது கூட்டாளிகளின இைா்பப 
்பகிர்வுக்கு முன வைஙகப்பட ்வணடும். கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்தில் மு்தல் மீது வட்டி ்பற்றி 
குறிபபிடப்படவில்னை எனறால் கூட்டாளிகளின மு்தலுக்கு வட்டி அனுமதிக்கப்படுவதில்னை. 
நிறுவைம் நட்டத்தில் இருக்கும்்்பாது மு்தல் மீது வட்டி வைஙகப்படுவதில்னை. இைா்பம் ் ்பாதுமாை்தாக 
இல்ைா்த ்்பாது அ்தாவது, நிகர இைா்பம் மு்தல் மீ்தாை வட்டித் வ்தானகனய விட குனறவாக 
இருக்கும் ்்பாது, மு்தல் மீ்தாை வட்டி வைஙகப்பட மாட்டாது. ஆைால் இைா்பம் இருக்கும்்்பாது 
கூட்டாளிகளுக்கினட்ய அவர்களுனடய மு்தல் விகி்தத்தில் ்பகிர்நது அளிக்கப்படும். 
கீழ்க்கணட குறிப்்பட்டுப ்பதிவுகள கூட்டாணனம நிறுவைத்தின ஏடுகளில் ்பதியப்பட ்வணடும்.

(அ) மு்தல மீது வடடி வழஙகும் ப்ாது 

நாள் விவைம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வைவு 
`

மு்தல் மீது வட்டி க/கு                                     ்ப xxx  
  கூட்டாளிகள மு்தல் / நடபபு க/கு   xxx

குறிப்பு:  மு்தல் மீது வட்டி, நிறுவைத்திலிருநது கூட்டாளிகளுக்கு வேலுத்்த ்வணடிய்தாகும்.  எை்வ, 
கூட்டாளிகளின மு்தல் / நடபபு கணக்கில் வரவு னவக்க ்வணடும் மற்றும் மு்தல் மீது வட்டி 
கணக்கில் ்பற்று னவக்க ்வணடும்.  

(ஆ) மு்தல மீது வடடி கணககி்ன முடிககும்ப்ாது

நாள் விவைம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வைவு 
`

இைா்பநட்டப ்பகிர்வு க/கு                                   ்ப xxx  
  மு்தல் மீது வட்டி க/கு  xxx
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3.7.2 மு்தல மீ்தான வடடி கணககிடு்தல
மு்தல் மீது வட்டி நடப்பாணடுக்குரிய வ்தாடக்க மு்தலில் கணக்கிடப்படுகிறது. அவவாணடில் 
கூட்டாளிகள கூடு்தல் மு்தல் ஏ்தாவது வகாணடு வநதிருந்தா்ைா, அல்ைது மு்தல் வ்தானகனய 
நிரந்தரமாக திரும்்ப எடுத்திருந்தா்ைா, அது மு்தல் வ்தானகயில் மாற்றத்ன்த உணடாக்கும்.  எை்வ, 
நடப்பாணடுக்குரிய வட்டியாைது மு்தல் வ்தானகயில் ஏற்்பட்ட மாற்றஙகளின  விகி்தாச்ோரத்திற்்கற்்ப 
கணக்கிடப்படு்தல் ்வணடும். 

மு்தல மீது வடடி = மு்தல ச்தா்க x ஆணடுககான வடடி விகி்தம் x வடடிககுரிய காலம்
மாணவர் குறிபபு: வ்தாடக்க மு்தல் ்தரப்படவில்னை எனில், அது பினவருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது:

விவரம் ` `

இறுதி மு்தல் xxx

கூட்டுக: அவவாணடின எடுபபுகள (மாறு்படும் மு்தைாக இருக்கும்்்பாது) xxx

     அவவாணடில் திரும்்ப எடுத்்த மு்தல் xxx xxx

xxx

கழிக்க: அவவாணடின இைா்பம் வரவு னவத்்தது (மாறு்படும் மு்தைாக இருக்கும்்்பாது) xxx

    அவவாணடில் வகாணடுவந்த கூடு்தல் மு்தல் xxx xxx

வ்தாடக்க மு்தல் xxx

எடுத்துககாடடு 5 
மனைன மற்றும் இர்மஷ் எனும் கூட்டாளிகள 3:1 எனும் விகி்தத்தில் இைா்பம் மற்றும் நட்டஙகனள 
்பகிர்நது வந்தைர். 2017, ஏபரல் 1 அனறு அவர்களுனடய மு்தல்: மனைன ` 80,000, இர்மஷ் 
` 60,000 மற்றும் அவர்கள நடபபுக் கணக்குகள முனற்ய ̀  10,000 மற்றும் ̀  5,000 எை வரவிருபன்பக் 
காட்டியது. 2018, மார்ச் 31 ஆம் நா்ளாடு முடிவனடயும் ஆணடுக்குரிய மு்தல் மீது வட்டி ஆணடுக்கு  
5% கணக்கிடவும்  மற்றும் அ்தற்காை குறிப்்பட்டுப ்பதிவுகனளயும் ்தரவும். 

தீர்வு
மு்தல மீ்தான வடடி கணககிடு்தல:
மு்தல் மீது வட்டி = மு்தல் வ்தானக x வட்டி வீ்தம் x வட்டிக்குரிய காைம்
மனைன மு்தல் மீது வட்டி      = 80,000 x 5/100 = ` 4,000
இர்மஷ் மு்தல் மீது வட்டி      = 60,000 x 5/100 = ` 3,000

குறிப்பு: மு்தல் மீது வட்டி கணக்கிடும்்்பாது நடபபுக் கணக்கின இருபபுகனள எடுத்துக் வகாளளக் 
கூடாது.

நாள் விவைம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வைவு 
`

2018  மு்தல் மீது வட்டி க/கு                        ்ப 7,000  

மார்ச் 31   மனைன நடபபு க/கு  4,000

  இர்மஷ் நடபபு க/கு 3,000

(மு்தல் மீது வட்டி வைஙகியது)
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,, இைா்ப நட்டப ்பகிர்வு க/கு                    ்ப 7,000  

  மு்தல் மீ்தாை வட்டி க/கு  7,000

(மு்தல் மீது வட்டி கணக்னக முடித்்தது)

எடுத்துககாடடு 6
அந்்தாணி மற்றும் அக்்பர் எனற இரு கூட்டாளிகள ்தஙகள இைா்பம் மற்றும் நட்டஙகனள 3:2 
எனற விகி்தத்தில் ்பகிர்நது வந்தைர். 2018, ஜைவரி 1 அனறு அவர்களின மு்தல் கணக்குகளின 
இருபபுகள அந்்தாணி ` 60,000 மற்றும் அக்்பர் ` 40,000 ஆகும். 2018, ஏபரல் 1 அனறு அந்்தாணி 
கூடு்தல் மு்தைாக ` 10,000 வகாணடு வந்தார். அவவாணடில் அக்்பர் ` 5,000 கூடு்தல் மு்தல் வகாணடு 
வந்தார். 2018, டிேம்்பர் 31 ஆம் நா்ளாடு முடிவனடயும் ஆணடுக்குரிய மு்தல் மீது வட்டி ஆணடுக்கு  
6 % எைக் கணக்கிடவும்.
தீர்வு
மு்தல மீ்தான வடடி கணககிடு்தல:
அநப்தாணி மு்தல மீது வடடி:
மு்தல் மீது வட்டி = மு்தல் வ்தானக x வட்டி வீ்தம் x வட்டிக்குரிய காைம்

வ்தாடக்க மு்தல் (ஓராணடு)   = 660,000
100

×  = ` 3,600

கூடு்தல் மு்தல் (9 மா்தஙகள)   = 6 910,000
100 12

× ×  = `    450

மு்தல் மீது வட்டி           ` 4,050

அக்ர் மு்தல மீது வடடி:
வ்தாடக்க மு்தல் (ஓராணடு)   = 640,000

100
×  = ` 2,400

கூடு்தல் மு்தல் (6 மா்தஙகள)   = 6 65,000
100 12

× ×  = `    150

மு்தல்மீதுவட்டி           `  2,550

குறிப்பு:  அக்்பர் வகாணடு வந்த கூடு்தல் மு்தல் எந்த நாள எனறு வகாடுக்கா்த்தால் மு்தல் மீது வட்டி ேராேரி 
காைமாக 6 மா்தஙகளுக்கு கணக்கிட ்வணடும்.

எடுத்துககாடடு 7
2017, ஜைவரி 1 அனறு அறிவைகன மற்றும் சீனிவாேன எனற கூட்டாளிகளின மு்தல் கணக்குகள 
முனற்ய ` 15,000 மற்றும் ` 10,000 இருபபினைக் காட்டியது. 2017, ஜுனை 1 அனறு அறிவைகன 
கூடு்தல் மு்தைாக ` 5,000 வகாணடு வந்தார் மற்றும் 2017, வேபடம்்பர் 1 அனறு சீனிவாேன வகாணடு 
வந்த கூடு்தல் மு்தல் ` 10,000.

2017, டிேம்்பர் 31 ஆம் நா்ளாடு முடிவனடயும் ஆணடுக்குரிய மு்தல் மீது வட்டி ஆணடுக்கு 6  
கணக்கிடவும்.  
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தீர்வு
மு்தல மீ்தான வடடி கணககிடு்தல
அறிவழகன்: 
வ்தாடக்க மு்தல் (ஓராணடு) = 615,000

100
×   = `      900

கூடு்தல் மு்தல் (6 மா்தஙகள) = 6 65,000
100 12

× ×  =  `     150

மு்தல் மீது வட்டி      `  1,050
சீனிவாென்: 
வ்தாடக்க மு்தல் (ஓராணடு)  = 610,000

100
×  =  `      600

கூடு்தல் மு்தல் (4 மா்தஙகள)  = 6 410,000
100 12

× ×  =  `      200
மு்தல் மீது வட்டி           `      800

எடுத்துககாடடு 8
்தஙகள இைா்ப நட்டஙகனள ேமமாகப ்பகிர்நது வரும் சு்பா மற்றும் சு்தா எனற கூட்டாளிகளின பினவரும் 
இருபபுநினைக் குறிபபிலிருநது 2017, டிேம்்பர் 31 ஆம் நா்ளாடு முடிவனடயும் ஆணடுக்குரிய மு்தல் 
மீது வட்டி ஆணடுக்கு 6  கணக்கிடவும்.

2017, டிெம்்ர் 31 ஆம் நா்்ளய இருப்புநி்லக குறிப்பு
ச்ாறுப்புகள் ` சொத்துகள் `

மு்தல் கணக்குகள:  நினைச் வோத்துகள 30,000

     சு்பா 15,000 நடபபுச் வோத்துகள 20,000

     சு்தா 20,000  

நடபபுப வ்பாறுபபுகள 15,000  

 50,000  50,000

அவவாணடில் சு்பா மற்றும் சு்தாவின எடுபபுகள முனற்ய ` 2,500 மற்றும் ` 3,500. அவவாணடில் 
ஈட்டிய இைா்பம் ` 15,000.
தீர்வு

விவைம் சு்ா 
`

சு்தா 
`

2017, டிேம்்பர் 31 அனறு மு்தல் 15,000 20,000

  கூட்டுக: எடுபபுகள 2,500 3,500

17,500 23,500

  கழிக்க: இைா்பம் ஏற்கை்வ வரவு னவத்்தது 7,500 7,500

2017, ஜைவரி 1 அனறு மு்தல் 10,000 16,000

மு்தல மீது வடடி கணககிடு்தல:
சு்ா: 
வ்தாடக்க மு்தல் = 610,000

100
×  = ` 600

சு்தா: 
வ்தாடக்க மு்தல் = 

616,000
100

×  = ` 960
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எடுத்துககாடடு 9
்தஙகள இைா்ப நட்டஙகனள 3:4 எனற இைா்பவிகி்தத்தில் ்பகிர்நது வரும் பிருந்தா மற்றும் பிரவீைா 
எனற கூட்டாளிகளின பினவரும் இருபபுநினைக் குறிபபிலிருநது 2017, டிேம்்பர் 31 ஆம் நா்ளாடு  
முடிவனடயும் ஆணடுக்குரிய மு்தல் மீது வட்டி ஆணடுக்கு 6 % கணக்கிடவும்.

2017, டிெம்்ர் 31 ஆம் நா்்ளய இருப்புநி்லக குறிப்பு

ச்ாறுப்புகள் ` சொத்துகள் `

மு்தல்கணக்குகள:  ்பல்வனகச் வோத்துகள 80,000

     பிருந்தா 30,000

     பிரவீைா 40,000  

இைா்ப நட்டப ்பகிர்வு க/கு 10,000  

 80,000  80,000

2017, ஜுனை 1 அனறு பிருந்தா வகாணடு வந்த கூடு்தல் மு்தல் ` 6,000 மற்றும் 2017, அக்்டா்பர் 1 
அனறு பிரவீைா வகாணடு வந்த கூடு்தல் மு்தல் ` 10,000. அவவாணடில் பிருந்தா மற்றும் பிரவீைா 
எடுபபுகள முனற்ய ` 5,000 மற்றும் ` 7,000. அவவாணடில் ஈட்டிய இைா்பம் ` 31,000.

தீர்வு

விவைம் பிருந்தா பிைவீனா
` ` ` `

2017, டிேம்்பர் 31 அனறு மு்தல் 30,000 40,000

  கூட்டுக: எடுபபுகள 5,000 7,000

35,000 47,000

  கழிக்க:
  கூடு்தல் மு்தல் 6,000 10,000

  இைா்பம் ஏற்கை்வ வரவு னவத்்தது* 9,000 15,000 12,000 22,000

2017, ஜைவரி 1 அனறு மு்தல் 20,000 25,000

* இைா்பம் வரவு னவத்்தது = ஈட்டிய இைா்பம் ` 31,000 – இருபபுநினைக் குறிபபின ்படியாை இைா்ப 
இருபபு ` 10,000  =  ` 21,000. இந்தத்வ்தானக 3:4 எனற இைா்பப ்பகிர்வு விகி்தத்தில் கூட்டாளிகளுக் 
கினட்ய ்பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது.
மு்தலமீதுவடடிகணககிடு்தல:

பிருந்தா: 
வ்தாடக்கமு்தல் (ஓராணடு)  = 620,000

100
×   =  ` 1,200

கூடு்தல்மு்தல் (6 மா்தஙகள) = 
6 66,000

100 12
× ×   =  `    180

மு்தல் மீது வட்டி       ` 1,380
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பிைவீனா: 

வ்தாடக்க மு்தல் (ஓராணடு) = 
625,000

100
×   =   ` 1,500

கூடு்தல் மு்தல் (3 மா்தஙகள) = 6 310,000
100 12

× ×  =   `    150

மு்தல் மீது வட்டி       ` 1,650

எடுத்துககாடடு 10
A மற்றும் B வைஙகிய மு்தல் முனற்ய ` 4,00,000 மற்றும் ` 2,00,000. அவர்களின இைா்பப ்பகிர்வு 
விகி்தம் 3:2. அவவாணடின மு்தல் மீது வட்டி கணக்கிடுவ்தற்கு முனைர் இைா்பம் ` 27,000. பினவரும் 
நினைகளில் மு்தல் மீ்தாை வட்டித் வ்தானகனயக் கணக்கிடவும்.

 (i) மு்தல் மீது வட்டி குறித்து கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்தில் ஏதும் குறிபபிடா்த ்்பாது
 (ii) கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்தின ்படி மு்தல் மீது வட்டி ஆணடுக்கு 3 % அனுமதிக்கப்படும் ்்பாது
 (iii) கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்தின ்படி மு்தல் மீது வட்டி ஆணடுக்கு 5 % அனுமதிக்கும் ்்பாது

தீர்வு
 (i)  கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்தில் மு்தல் மீது வட்டி குறித்து ஏதும் குறிபபிடப்படவில்னை. எை்வ,  

மு்தல் மீது வட்டி அனுமதிக்கப்படுவதில்னை.
 (ii) மு்தல் மீது வட்டி வைஙகுவ்தற்கு முன இைா்பம் ` 27,000.

மு்தல மீது வடடிகணககிடு்தல:

 A: 34,00,000
100

×  = ` 12,000

 B: 
32,00,000

100
×  = `   6,000

்்பாதிய இைா்பம் இருப்ப்தால் மு்தல் மீது வட்டி வைஙகப்படும்.

 (iii) மு்தல் மீது வட்டி வைஙகுவ்தற்கு முன இைா்பம் ` 27,000.

மு்தல மீது வடடி கணககிடு்தல:

 A: 54,00,000
100

×   = ` 20,000

 B: 52,00,000
100

×   = ` 10,000

்்பாதிய இைா்பம் இல்ைா்த்தால், மு்தல் மீது வட்டி வைஙகப்பட இயைாது. இைா்பம் ` 27,000 
கூட்டாளிகளின மு்தல் விகி்தமாகிய 2:1 எனற விகி்தத்தில் ்பகிர்ந்தளிக்கப்பட ்வணடும்.

3.7.3 எடுப்புகள் மீது வடடி
கூட்டாளிகளுக்கினட்ய எடுபபுகள மீது வட்டி குறித்து உடன்பாடு இருக்கும் ்்பாது மட்டும் ்தான 
எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி விதிக்கப்படுகிறது. எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி வீ்தம் கூட்டாளிகளால் ஒபபுக்வகாணட 
விகி்தம் ஆகும். கீழ்க்கணட குறிப்்பட்டுப ்பதிவுகள கூட்டாணனம நிறுவைத்தின ஏடுகளில்  
்பதியப்பட ்வணடும்.
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(அ) எடுப்புகள் மீ்தான வடடி விதிககும் ப்ாது 

நாள் விவைம் ப். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

கூட்டாளிகள மு்தல் / நடபபு க/கு ்ப xxx  

      எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி க/கு   xxx

குறிப்பு: எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி கூட்டாளிகளிடமிருநது நிறுவைம் வ்பற ்வணடிய வ்தானகயாகும்.  
எை்வ, கூட்டாளிகளின மு்தல் / நடபபு கணக்கில் ்பற்று னவக்க ்வணடும் மற்றும் எடுபபுகள மீது 
வட்டி  கணக்கில் வரவு னவக்க ்வணடும். 

(ஆ) எடுப்புகள் மீது வடடி கணககி்ன முடிககும் ப்ாது 

நாள் விவைம் ப். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

எடுபபுகள மீது வட்டி க/கு ்ப xxx  

      இைா்பநட்டப ்பகிர்வு க/கு   xxx

3.7.4 எடுப்புகள் மீ்தான வடடி கணககிடு்தல
எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி ்நரடி முனற அல்ைது வ்பருக்குத்வ்தானக முனற இனவகளில் ஏ்்தனும் 
ஒனறின மூைம் கணக்கிடப்படுகிறது. ் மலும், கூட்டாளிகள ஒரு குறிபபிட்ட வ்தானகனய, ஒரு குறிபபிட்ட 
காை இனடவவளியில் எடுக்கும் ்்பாது எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி ேராேரி காை முனற அடிப்பனடயில் 
கணக்கிடப ்படைாம். எடுபபு நாளகள மற்றும் எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி வீ்தம் ஆகியவற்றின அடிப்பனடயில் 
வவவ்வறு முனறகள எடுபபுகள மீ்தாை வட்டினயக் கணக்கிடப ்பயன்படுத்்தப்படுகிறது.

(i) பநைடி மு்ற

இம்முனறயில் எடுபபு மீ்தாை வட்டி, எடுபபுகள எடுத்்த நாளிலிருநது கணக்காணடின இறுதி 
நாள வனரயிைாை காைத்திற்குரிய எடுபபுகள மீது கணக்கிடப்படுகிறது. எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி 
கணக்கிட பினவரும் சூத்திரம் ்பயன்படுத்்தப ்படுகிறது.

எடுப்புகள் மீ்தான வடடி = எடுப்புத் ச்தா்க × வடடி வீ்தம் × வடடிககுரிய காலம்
வட்டிக்குரிய காைம் என்பது எடுபபுகள எடுத்்த நாளமு்தல் கணக்காணடின இறுதி நாள வனரயிைாை 
காைமாகும். வவவ்வறு வ்தானககள வவவ்வறு காை இனடவவளிகளில் எடுக்கும் ்்பாது இம்முனற 
வ்பாருநதுகிறது.

எடுத்துககாடடு 11
்வைன எனற கூட்டாளி 2018, ஏபரல் 1 அனறு ` 20,000 எடுத்துக்வகாணடார். எடுபபுகள மீது வட்டி 
ஆணடுக்கு 10 % எை கணக்கிடப்பட ்வணடும். மாறு்படும் மு்தல் முனற எைக் வகாணடு 2018, டிேம்்பர் 31
அனறு எடுபபுகள மீது வட்டி கணக்கிட்டு அ்தற்குரிய குறிப்்பட்டுப ்பதிவுகனளயும் ்தரவும். 
தீர்வு
எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி  = எடுபபுத் வ்தானக × வட்டி வீ்தம் × வட்டிக்குரிய காைம்

    = ` 
10 920,000

100 12
× ×  = ` 1,500
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நாள் விவைம் ப். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

2018 ்வைன மு்தல் க/கு   ்ப 1,500  

டிேம்்பர் 31 எடுபபுகள மீது வட்டி க/கு  1,500

(எடுபபுகள மீது வட்டி விதித்்தது)
,, எடுபபுகள மீது வட்டி க/கு ்ப 1,500  

இைா்ப நட்டப ்பகிர்வு க/கு  1,500

(எடுபபுகள மீது வட்டி கணக்னக முடித்்தது)

எடுத்துககாடடு 12
அருண என்பவர் ஒரு கூட்டாணனம நிறுவைத்தின கூட்டாளி. கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்தின்படி 
எடுபபுகள மீது வட்டி ஆணடுக்கு 12% விதிக்க ் வணடும். டிேம்்பர் 31 ஆம் நா்ளாடு முடிவனடயும் 2018 
ஆம் ஆணடில் அவருனடய எடுபபுகள பினவருமாறு:

நாள் `

மார்ச் 1 6,000

ஜுன 1 4,000

வேபடம்்பர் 1 5,000

டிேம்்பர் 1 2,000

எடுபபுகள மீ்தாை வட்டித் வ்தானகனயக் கணக்கிடவும்.

தீர்வு
எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி = எடுபபுத் வ்தானக × வட்டி வீ்தம் × வட்டிக்குரிய காைம்

மார்ச் 1 இல் எடுபபு = ` 
12 106,000

100 12
× ×      =   ` 600

ஜுன 1 இல் எடுபபு   = ` 
12 74,000

100 12
× ×     =   ` 280

வேபடம்்பர் 1 இல் எடுபபு  = ` 12 45,000
100 12

× ×     =    ` 200

டிேம்்பர் 1 இல் எடுபபு  = ` 12 12,000
100 12

× ×     =     `  20

எடுபபுகள மீது வட்டி   = ` 1,100

எடுத்துககாடடு 13
அருள என்பவர் ஒரு கூட்டாணனம நிறுவைத்தின கூட்டாளி. கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்தின்படி  
எடுபபுகள மீது வட்டி ஆணடுக்கு 12% கணக்கிடப்பட ்வணடும். டிேம்்பர் 31 ஆம் நா்ளாடு 
முடிவனடயும் 2018 ஆம் ஆணடில் அவருனடய எடுபபுகள பினவருமாறு:
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நாள் `

மார்ச் 1 3,000
ஜுன 1 3,000
வேபடம்்பர் 1 3,000
டிேம்்பர் 1 3,000

எடுபபுகள மீது வட்டி கணக்கிடவும்.
தீர்வு
எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி = எடுபபுத் வ்தானக × வட்டி வீ்தம் × வட்டிக்குரிய காைம்

மார்ச் 1 இல் எடுபபு = ` 12 103,000
100 12

× ×     = ` 300

ஜுன 1 இல் எடுபபு    = ` 
12 73,000

100 12
× ×     = ` 210

வேபடம்்பர் 1 இல் எடுபபு = ` 
12 43,000

100 12
× ×     = ` 120

டிேம்்பர் 1 இல் எடுபபு = ` 
12 13,000

100 12
× ×     = `   30

எடுபபுகள மீது வட்டி  = ` 660

எடுத்துககாடடு 14
2018 ஆம் ஆணடில் இராஜன எனற கூட்டாளி எடுத்்த எடுபபுகள ` 30,000. எடுபபுகள மீது வட்டி 
ஆணடுக்கு 10% எை விதிக்கப்பட்டது. 2018, டிேம்்பர் 31 அனனறய எடுபபுகள மீது வட்டி கணக்கிடவும்.

தீர்வு
எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி = எடுபபுத் வ்தானக × வட்டி வீ்தம் × வட்டிக்குரிய காைம்

       = 
10 630,000

100 12
× ×   = ` 1,500

குறிப்பு:  எடுபபுகளுக்குரிய நாள வகாடுக்கப்படா்த ்்பாது எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி, ேராேரி காைமாகிய 
6 மா்தஙகளுக்கு கணக்கிடல் ்வணடும்.

(ii) ச்ருககுத் ச்தா்க மு்ற
வ்பருக்குத் வ்தானக முனறயில், வமாத்்தப வ்பருக்குத் வ்தானகயின மீது வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது. அ்தாவது, 
எடுபபுத் வ்தானக மற்றும் எடுபபுத் வ்தானக ்பயன்படுத்்தப்பட்ட காைம் இவற்னறப வ்பருக்குவ்தால் 
கினடக்கும்வ்தானக ஆகும். வ்பருக்குத்வ்தானக மா்த அடிப்பனடயில் கணக்கிடப்படுவ்தாக இருந்தால், 
வமாத்்தப வ்பருக்குத் வ்தானகக்கு, குறிபபிட்ட வட்டி விகி்தத்தில் ஒரு மா்தத்திற்குரிய வட்டி 
கணக்கிடப்படுகிறது.   வ்பருக்குத்வ்தானக நாள அடிப்பனடயில் கணக்கிடப்படுவ்தாக இருந்தால், வமாத்்தப 
வ்பருக்குத் வ்தானகக்கு, குறிபபிட்ட வட்டி விகி்தத்தில் ஒரு நாளுக்குரிய வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த 
முனற ்நரடி முனறக்கு மாற்று முனறயாக அனைத்துத் ்தருணஙகளிலும் ்பயன்படுத்்தப்படுகிறது.

எடுபபுத் வ்தானகயில் கணக்கிட்ட குறிபபிட்ட நாளகள / மா்தஙகளுக்குரிய வட்டி, 
வமாத்்தப வ்பருக்குத் வ்தானகயில், குறிபபிட்ட வட்டி விகி்தத்தில் கணக்கிட்ட 
ஒரு நாளுக்குரிய / ஒரு மா்தத்திற்குரிய வட்டிக்குச் ேமம் எனற ்காட்்பாட்னட 
வ்பருக்குத் வ்தானக முனற அடிப்பனடயாகக் வகாணடுளளது. 

c§fS¡F¤c§fS¡F¤
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வ்பருக்குத் வ்தானக முனறயில் எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி கணக்கிடுவ்தற்காை நனடமுனறகள பினவருமாறு:
(i)  ஒவவவாரு எடுபபுத் வ்தானகயினையும், வட்டிக்குரிய மா்தஙகளுடன வ்பருக்கி, ்தனித்்தனி 

வ்பருக்குத் வ்தானகனய கணடறிய ்வணடும்.
(ii) அனைத்து ்தனித்்தனி வ்பருக்குத் வ்தானகயினையும் கூட்ட ்வணடும்.
(iii)  வகாடுக்கப்பட்ட வட்டி வீ்தத்தில் ஒரு மா்தத்திற்குரிய வட்டி பினவரும் சூத்திரத்ன்தப ்பயன்படுத்தி 

கணக்கிடப்பட ்வணடும். 
எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி = வமாத்்த வ்பருக்குத்வ்தானக × ஆணடு வட்டி வீ்தம் 1

12
×  

மாணவர் குறிப்பு
வட்டிக்குரிய காைம் நாட்கள அடிப்பனடயிலிருந்தால், ஒவவவாரு எடுபபுத் வ்தானகனயயும் அது 
வ்தாடர்்பாை காைத்துடன (நாட்களில்) வ்பருக்கி ்தனித்்தனி வ்பருக்குத்வ்தானக கணடறியப்படுகிறது  
மற்றும் எடுபபுகள மீது வட்டி கணக்கிட பினவரும் சூத்திரம் ்பயன்படுத்்தப்படுகிறது.

எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி = வமாத்்த வ்பருக்குத்வ்தானக × ஆணடு வட்டி வீ்தம் 1
365

×  

எடுத்துககாடடு 15
அனபு என்பவர் ஒரு கூட்டாணனம நிறுவைத்தின கூட்டாளி. கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்தின்படி 
எடுபபுகள மீது வட்டி ஆணடுக்கு 12 % கணக்கிடப்படுகிறது. 2018, டிேம்்பர் 31 ஆம் நா்ளாடு  முடிவனடயும் 
ஆணடில் அவருனடய எடுபபுகள பினவருமாறு:

நாள் `

மார்ச் 1 6,000

ஜுன 1 4,000

வேபடம்்பர் 1 5,000

டிேம்்பர் 1 2,000

வ்பருக்குத் வ்தானக முனறனயப ்பயன்படுத்தி எடுபபுகள மீது வட்டி கணக்கிடவும்.
தீர்வு
வ்பருக்குத் வ்தானக முனறயில் எடுபபுகள மீது வட்டி கணக்கிடு்தல்

எடுப்பு நாள் எடுப்புத் ச்தா்க
`

வடடிககுரிய காலம் 
டிெம்்ர் 31 வ்ை

(மா்தஙகளில)
ச்ருககுத் ச்தா்க 

`

மார்ச் 1 6,000 10 60,000

ஜுன 1 4,000 7 28,000

வேபடம்்பர் 1 5,000 4 20,000

டிேம்்பர் 1 2,000 1 2,000

வமாத்்த வ்பருக்குத் வ்தானக  1,10,000

எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி = வமாத்்த வ்பருக்குத் வ்தானக × ஆணடு வட்டி வீ்தம் 1
12

×

 = 
12 11,10,000

100 12
× × = ` 1,100
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(iii) ெைாெரி கால மு்ற
கூட்டாளிகள ஒரு குறிபபிட்ட வ்தானகனய குறிபபிட்ட காை இனடவவளியில் எடுத்்தால், எடுபபுகள மீது 
வட்டி, ேராேரி காை அடிப்பனடயில் கணக்கிடப்படும். குறிபபிட்ட காை இனடவவளி என்பது மா்தந்்தாறும், 
காைாணடு்்தாறும், அனரயாணடு ்்தாறும், 2 மா்தஙகளுக்கு ஒரு முனற மற்றும் 4 மா்தஙகளுக்கு 
ஒருமுனற வ்தானக எடுப்பன்தக் குறிக்கிறது. எடுபபுகள மீது வட்டி கணக்கிட பினவரும் சூத்திரத்ன்தப 
்பயன்படுத்்தைாம்.

எடுபபுகள மீது வட்டி  = அவவாணடில் எடுத்்த  
வமாத்்தத் வ்தானக  × ஆணடுக்குரிய 

வட்டி வீ்தம்  ×  
12

ேராேரி காைம்

ேராேரி காைம் பினவருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது:

ேராேரி காைம்   = 

 மு்தைாவது எடுபபுக்கும் ஆணடு 
இறுதிக்கும் இனட்யயுளள 
மா்தஙகளின எணணிக்னக

+
இறுதி எடுபபுக்கும் ஆணடு 
இறுதிக்கும் இனட்யயுளள 
மா்தஙகளின எணணிக்னக

2

எடுபபுத் வ்தானக ஒவவவாரு மா்தம், காைாணடு மற்றும் அனரயாணடு வ்தாடக்கத்திலும், இனடயிலும் 
மற்றும் இறுதியிலும், எடுக்கும் ்்பாது ேராேரி காைம் (மா்தத்தின அடிப்பனடயில்) கணக்கிடுவன்த 
பினவரும் அட்டவனண காட்டுகிறது.

எடுப்புகளின் நிகழ்வு
ெைாெரி காலம்  (மா்தஙகளின் அடிப்்்்யில)

எடுப்புகள் பமற்சகாள்ளும் பநைம்
ச்தா்ககத்தில நடுவில முடிவில

மா்தந்்தாறும் (12+1)  = 6.5
        2

(11.5+0.5)  = 6
            2

(11+0)  = 5.5
         2

காைாணடு ்்தாறும் (12+3)  = 7.5
         2

(10.5+1.5)  = 6
            2

(9+0)  = 4.5
         2

அனரயாணடு ்்தாறும் (12+6)  = 9
          2

(9+3)         = 6
         2

(6+0)  = 3
           2

எடுத்துககாடடு 16
ஜான என்பவர் ஒரு கூட்டாணனம நிறுவைத்தின கூட்டாளி. அவர் வைக்கமாக ஒவவவாரு மா்தமும் 
` 1,000 எடுத்துக் வகாளகிறார். எடுபபுகள மீது வட்டி ஆணடுக்கு 5 % விதிக்கப்பட ்வணடும். எடுபபுகள 
மீது வட்டி ேராேரி காை முனறனயப ்பயன்படுத்தி கீழ்க்கணட சூழ்நினைகளில் கணக்கிடவும். அவர்

(i) ஒவவவாரு மா்தத் வ்தாடக்கத்தில் எடுத்திருந்தால்
(ii) ஒவவவாரு மா்த நடுவில் எடுத்திருந்தால்
(iii) ஒவவவாரு மா்த இறுதியில் எடுத்திருந்தால்

தீர்வு
வமாத்்த எடுபபுத் வ்தானக = 1,000 × 12 = ` 12,000

(i) எடுப்புகள் ஒவசவாரு மா்தத் ச்தா்ககத்திலும் எடுத்திருந்தால:
ேராேரி காைம்  = 6.5

எடுபபுகள மீது வட்டி   = வமாத்்த எடுபபுத் வ்தானக × வட்டி வீ்தம் × 
12

ேராேரி காைம்  
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    = ` 12,000 
5 6.5

100 12
× ×  = ` 325

(ii) எடுப்புகள் ஒவசவாரு மா்த நடுவிலும் எடுத்திருந்தால:
ேராேரி காைம் = 6
எடுபபுகள மீது வட்டி = வமாத்்த எடுபபுத் வ்தானக × வட்டி வீ்தம் × 

12
ேராேரி காைம்  

    = ` 12,000 
5 6

100 12
× ×  = ` 300

(iii) எடுப்புகள் ஒவசவாரு மா்த இறுதியிலும் எடுத்திருந்தால:
ேராேரி காைம் = 5.5

எடுபபுகள மீது வட்டி  = வமாத்்த எடுபபுத் வ்தானக × வட்டி வீ்தம் × 
12

ேராேரி காைம்  

    = ` 12,000 
5 5.5

100 12
× ×  = ` 275

எடுத்துககாடடு 17
பிரியா மற்றும்  கவி்தா இருவரும் கூட்டாளிகள. பிரியா ஒவவவாரு காைாணடின இறுதியிலும்  
` 4,000 எடுத்துக் வகாணடார். கணக்கிடப்பட ்வணடிய எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி ஆணடுக்கு 6% 
2018, மார்ச் 31 ஆம் நா்ளாடு முடிவனடயும் ஆணடுக்குரிய எடுபபுகள மீது வட்டி, ேராேரி காை 
முனறனயப ்பயன்படுத்தி கணக்கிடவும்.

தீர்வு
பிரியாவின எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி கணக்கிடு்தல்  (ேராேரி காை முனறனய ்பயன்படுத்தி)

வமாத்்த எடுபபுத் வ்தானக = 4,000 × 4 = ` 16,000

எடுபபுகள ஒவவவாரு காைாணடு இறுதியிலும் எடுத்திருந்தால், ேராேரி காைம் = 4.5

எடுபபுகள மீது வட்டி  = வமாத்்த எடுபபுத் வ்தானக × வட்டி வீ்தம் × 
12

ேராேரி காைம்  

    = ` 16,000 
6 4.5

100 12
× ×  = ` 360

எடுத்துககாடடு 18
வவணணிைா மற்றும் ஈஸவரி இருவரும் கூட்டாளிகள. வவணணிைா ஒவவவாரு அனரயாணடின 
வ்தாடக்கத்திலும் ` 5,000 எடுத்துக் வகாணடார். கணக்கிடப்பட ்வணடிய எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி 
ஆணடுக்கு 4%. 2018, டிேம்்பர் 31 ஆம் நா்ளாடு முடிவனடயும் ஆணடுக்குரிய எடுபபுகள மீது வட்டி, 
ேராேரி காை முனறனயப ்பயன்படுத்திக் கணக்கிடவும்.

தீர்வு
வவணணிைாவின எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி கணக்கிடு்தல் (ேராேரி காை முனறனய ்பயன்படுத்தி)
வமாத்்த எடுபபுத் வ்தானக = 5,000 × 2 = ` 10,000

எடுபபுகள ஒவவவாரு அனரயாணடு இறுதியிலும் எடுத்திருந்தால், ேராேரி காைம் = 9

எடுபபுகள மீது வட்டி   = வமாத்்த எடுபபுத் வ்தானக × வட்டி வீ்தம்  × 
12

ேராேரி காைம்  

    = ` 10,000 
4 9

100 12
× ×  = ` 300
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3.8 கூட்ாளிகளின் ஊதியம் மற்றும் கழிவு
சிை நிறுவைஙகளில் கூட்டாளிகளுக்காை உனைபபூதியம், ஊதியம் அல்ைது கழிவு ்்பானற 
வனகயில் அனுமதிக்கப்படைாம். இது கூட்டாளிகள ்தஙகள திறன மற்றும் நிபுணத்துவம், 
்மைாணனமப ்பணி ்்பானற ்பஙகளிபபினை நிறுவைத்திற்கு அளிப்ப்தால் வைஙகப்படுகிறது. 
அவவாறு அனுமதிக்கப்பட்டால் இது குறித்து கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்தில் குறிபபிடப்பட்டிருக்க 
்வணடும். கூட்டாணனம ஏடுகளில் ்பதிவு வேயயப்பட ் வணடிய குறிப்்பட்டுப ்பதிவுகள பினவருவை:
(அ) கூட்ாளிகளுககுத் ்தைபவணடிய ஊதியம் மற்றும் கழிவு

நாள் விவைம் ப். 
்.எ.

்ற்று
`

வைவு
`

கூட்டாளியின ஊதியம் க/கு ்ப xxx  
கூட்டாளியின கழிவு க/கு ்ப xxx

கூட்டாளியின மு்தல் க/கு   xxx

(ஆ) கணககாணடின் இறுதியில கூட்ாளிகளின் ஊதியம் மற்றும் கழிவு கணக்க முடிகக

நாள் விவைம் ப். 
்.எ.

்ற்று
`

வைவு
`

இைா்பநட்டப ்பகிர்வு க/கு ்ப xxx  
கூட்டாளியின ஊதியம்  க/கு   xxx
கூட்டாளியின கழிவு க/கு xxx

மாணவர் குறிப்பு: நிறுவைத்தில் இைா்பம் இருந்தால் மட்டு்ம கூட்டாளிகள ஊதியம் வ்பற 
்தகுதியுனடயவராகிறார்கள. ஆனகயால், இைா்ப நட்டப ்பகிர்வு கணக்கு ்பற்று னவக்கப்படுகிறது. 
உனைபபூதியம் கூட்டாளிகளுக்கு ்தரப்பட ்வணடியுளள்தால் கூட்டாளிகளின மு்தல்/நடபபுக் கணக்கு 
வரவு னவக்கப்படுகிறது.
கூட்டாளிகளின கழிவு,  நிகர இைா்பத்தில் குறிபபிட்ட விழுக்காடு, கழிவுக்கு முன உளள நிகர 
இைா்பத்தில் அல்ைது கழிவுக்குப பின உளள நிகர இைா்பத்தில் அனுமதிக்கப்படைாம். இது ்்பானற 
நினையில் கழிவு கீழ்க்கணடவாறு கணக்கிடப்படுகிறது:

(i) கழிவுக்கு முன உளள நிகர இைா்பத்தில் ஒரு குறிபபிட்ட ே்தவிகி்தம் கழிவு

 = கழிவுக்கு முன உளள நிகர இைா்பம் 
100

× க�� �த�

(ii) கழிவுக்குப பின உளள நிகர இைா்பத்தில் ஒரு குறிபபிட்ட ே்தவிகி்தம் கழிவு

 = கழிவுக்கு முன உளள நிகர இைா்பம் 
100 + க�� �த�

× க�� �த�

எடுத்துககாடடு 19
னேயது, ோமு்வல் மற்றும் சு்தாகர் மூவரும் ஒரு கூட்டாணனம நிறுவைத்தின கூட்டாளிகள. அவர்கள  
்தஙகள இைா்ப நட்டஙகனள ேமமாகப ்பகிர்நது வருகினறைர். அவர்கள நிறுவைத்தின வ்தாழிலுக்கு 
அளித்்த ்பஙகளிபபுக்காக, கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்தின விதிமுனறகளின ்படி ோமு்வலிற்கு மா்த 
ஊதியம் ̀  2,000 அனுமதிக்கப்பட்டது மற்றும் சு்தாகருக்கு கழிவு ஆணடுக்கு ̀  6,000 அனுமதிக்கப்பட்டது. 
கூட்டாளிகளுனடய மு்தல் மாறு்படும் மு்தல் எைக் வகாணடு ்்தனவயாை குறிப்்பட்டுப ்பதிவுகனளத் 
்தரவும்.
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தீர்வு
ோமு்வலின ஊதியம் = 2,000 × 12 = ` 24,000
சு்தாகரின கழிவு                                  =   ` 6,000

குறிப்ப்டடுப் ்திவுகள் 

நாள் விவைம் ப். 
்.எ.

்ற்று
`

வைவு
`

ோமு்வலின ஊதியம் க/கு ்ப 24,000

    ோமு்வலின மு்தல் க/கு          24,000

(ோமு்வலின ஊதியம் மு்தல் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டது)
சு்தாகரின கழிவு க/கு ்ப 6,000

     சு்தாகரின மு்தல் க/கு 6,000

(சு்தாகரின கழிவு மு்தல் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டது)
இைா்ப நட்டப ்பகிர்வு க/கு ்ப 30,000

     ோமு்வலின ஊதியம் க/கு 24,000

     சு்தாகரின கழிவு க/கு 6,000

(ஊதியம் மற்றும் கழிவு கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டது)

எடுத்துககாடடு 20

முரளி மற்றும் ்ேது இருவரும் ஒரு கூட்டாணனம நிறுவைத்தின கூட்டாளிகள. முரளி, கழிவுக்கு  
முன உளள நிகர இைா்பத்தில் 10% கழிவாகப வ்பற ்வணடும். ்ேது, கழிவுக்குப பின உளள 
நிகர இைா்பத்தில் 10% கழிவாகப வ்பற ்வணடும். 2019, மார்ச் 31 ஆம் நா்ளாடு முடிவனடயும் 
ஆணடுக்குரிய கழிவு கணக்கிடுவ்தற்கு முனைர் உளள நிகர இைா்பம் ` 1,10,000. முரளி மற்றும் 
்ேதுவிற்கு ்தர்வணடிய கழிவினைக் கணடுபிடிக்கவும்.

தீர்வு
கழிவு கணககிடு்தல
முைளி:

   = கழிவுக்கு முன உளள நிகர இைா்பம் 
100

க�� �த�×

   = 1,10,000 × 
10

100
 = ` 11,000

பெது:
முரளியின கழிவிற்கு பின உளள நிகர இைா்பம் = 1,10,000 –11,000 = ` 99,000

்ேதுவின கழிவு  = கழிவுக்கு முன உளள நிகர இைா்பம் 100 + க�� �த�
× க�� �த�

   = 99,000 × 10
(100 10)+

 = ` 9,000
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3.9 கூட்ாளிகளி்மிருநது ச்ற்ற க்ன் மீ்தான வடடி
சிை்நரஙகளில் ஒரு கூட்டாளி நிறுவைத்திற்கு கடன அல்ைது முன்பணம் வைஙகைாம்.இச்சூழ்நினையில் 
கூட்டாளியின கடன அல்ைது முன்பண கணக்கு, ஏடுகளில் ்தனியாக ்பராமரிக்க ்வணடும். 
கூட்டாளிகள ்தஙகளின கடன அல்ைது முன்பணம் மீது அவர்கள ஒபபுக் வகாணட விகி்தத்தில் வட்டி 
வ்பற உரினமயுணடு. அவவாறாை ஒப்பந்தம் ஏதுமில்ைா்த ் ்பாது கூட்டாளிகள ஆணடிற்கு 6% வட்டி வ்பற 
உரினமயுணடு (இநதிய கூட்டாணனமச் ேட்டம் 1932, பிரிவு 13 ஈ-ன்படி). கூட்டாணனம நிறுவைத்தின 
ஏடுகளில் கீழ்க்கணட குறிப்்பட்டுப ்பதிவுகள ்மற்வகாளளப்பட ்வணடும்.
(அ) கூட்ாளிகளின் க்ன் மீ்தான வடடி வழஙகும் ப்ாது

நாள் விவைம் ப். 
்.எ.

்ற்று
`

வைவு
`

கூட்டாளியின கடன மீ்தாை வட்டி க/கு ்ப xxx  

   கூட்டாளியின கடன க/கு   xxx

குறிப்பு:  கூட்டாளியின கடன மீ்தாை வட்டி, நிறுவைத்திற்கு ஒரு வேைவு என்ப்தால் நிறுவைத்தின 
ஏடுகளில் ்பற்று னவக்கப்படுகிறது. கடன மீ்தாை வட்டி, வ்பற ்வணடிய வ்தானக என்ப்தால், 
வ்பாதுவாக கடன வ்தானகயுடன கூட்டப்படுகிறது மற்றும் கூட்டாளிகளின கடன கணக்கில் 
வரவு வேயயப்படுகிறது.

(ஆ) கூட்ாளிகளின்  க்ன் மீ்தான வடடி கணக்க முடிகக

நாள் விவைம் ப். 
்.எ.

்ற்று
`

வைவு
`

இைா்பநட்டக் க/கு ்ப xxx  

   கூட்டாளியின கடன மீ்தாை வட்டி க/கு   xxx

மாணவர் குறிப்பு: கூட்டாளிகளின கடன மீ்தாை வட்டி ஒரு வேைவு. அ்தாவது, நிறுவைத்தில் இைா்பம் 
இருந்தாலும் அல்ைது நட்டம் இருந்தாலும் இன்தச் வேலுத்்த ்வணடும். ஆனகயால், கூட்டாளிகளின 
கடன மீ்தாை வட்டி இைா்பநட்டக் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட ்வணடும்.

3.10 கூட்ாளிகளுககி்்பயயான இலா்ப் ்கிர்வு
நிறுவைத்தின இைா்பநட்டக் கணக்கின ்படியாை நிகர இைா்பம், மு்தல் மீது வட்டி, எடுபபுகள மீது 
வட்டி ்்பானற ேரிக்கட்டு்தல்களுக்கு உட்்பட்டது. இச்ேரிக்கட்டு்தல்கனள  இைா்பநட்டப ்பகிர்வு கணக்கு 
்தயாரிப்ப்தன மூைம் ் மற்வகாளளைாம். இைா்ப நட்டப ்பகிர்வு கணக்கின இருப்பாகவரும்  இைா்பமாைது 
கூட்டாளிகளின இைா்பப ்பகிர்வு விகி்தத்தில் அவர்களுக்கினட்ய ்பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது. இைா்பப 
்பகிர்வு விகி்தம் இல்னைவயனறால் ேம விகி்தத்தில் ்பகிர்ந்தளிக்கப ்படுகிறது. கூட்டாளிகளுக்கினட்ய 
இைா்பம் ்பகிர்ந்தளிக்க ஏடுகளில் பினவரும் குறிப்்பட்டுப்பதிவு வேயயப்பட ்வணடும்.

நாள் விவைம் ப். 
்.எ.

்ற்று
`

வைவு
`

 இைா்பநட்டப ்பகிர்வு க/கு ்ப xxx  

       கூட்டாளிகள மு்தல் / நடபபு க/கு   xxx

குறிப்பு: நட்டம் ஏற்்பட்டால் இப்பதிவினை மாற்றிப ்பதிய ்வணடும்.
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3.11 இலா்நட்ப் ்கிர்வு கணககு
இைா்பநட்டப ்பகிர்வு கணக்கு இைா்ப நட்டக் கணக்கின நீட்டிப்பாகும். இது கூட்டாளிகளிடமிருநது 
வ்பற ்வணடிய வ்தானக மற்றும் கூட்டாளிகளுக்குச் வேலுத்்த ்வணடியது வ்தாடர்்பாை  
நடவடிக்னககனளச் ேரிக்கட்டும் ்நாக்கத்திற்காக ்தயாரிக்கப்படுகிறது. இது அடிப்பனடயில் ஒரு 
வ்பயரளவு கணக்கு. நிகர இைா்பம், எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி ்்பானறனவ இக்கணக்கில் வரவு 
னவக்கப்படுகினறை. மு்தல் மீது வட்டி, ஊதியம் மற்றும் கூட்டாளிகளின பிற உனைபபூதியம் 
்்பானறனவ இக்கணக்கில் ்பற்று னவக்கப்படுகினறை. இக்கணக்கின இருப்பாை இைா்பம் அல்ைது 
நட்டம், கூட்டாளிகளின மு்தல் அல்ைது நடபபுக் கணக்கிற்கு இைா்பப ்பஙகு விகி்தத்தில் மாற்றப்படுகிறது.

3.11.1 இலா்நட்ப் ்கிர்வு கணககின் ்டிவம் 
இைா்பநட்டப ்பகிர்வு கணக்கின ்படிவம் பினவருமாறு:

்      இலா்நட்ப் ்கிர்வு கணககு வ 

விவைம் ` விவைம் `

கூட்டாளிகளின மு்தல்மீது வட்டி க/கு xxx இைா்பநட்டக் க/கு * xxx

கூட்டாளிகளின ஊதியம் க/கு xxx கூட்டாளிகளின எடுபபுகள மீ்தாை

கூட்டாளிகளின கழிவுக/கு xxx        வட்டி க/கு xxx

கூட்டாளிகளின மு்தல் / நடபபு க/கு (இைா்பம்) xxx

xxx xxx

*இைா்பத் வ்தானக இைா்ப நட்டக் கணக்கிலிருநது மாற்றப்பட்டது.

எடுத்துககாடடு 21
அருளப்பன மற்றும் நல்ைோமி இருவரும் ஒரு கூட்டாணனம நிறுவைத்தின கூட்டாளிகள. அவர்கள  
்தஙகள இைா்ப நட்டஙகனள 4:1 எனற விகி்தத்தில் ்பகிர்நது வருகினறைர். 2018, ஜைவரி 1
அனறு அவர்களுனடய மு்தல் முனற்ய ` 20,000 மற்றும் ` 10,000. கூட்டாணனம ஒப்பாவணம் 
பினவருவைவற்னறக் குறிபபிடுகிறது: 

(அ) மு்தல் மீது வட்டி ஆணடுக்கு 5 % அனுமதிக்க  ்வணடும்.

(ஆ) அருளப்பன மற்றும் நல்ைோமி இருவருக்கும் விதித்்த எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி முனற்ய ` 200 
மற்றும் ` 300 ஆகும்.

(இ) மு்தல் மீது வட்டி மற்றும் எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி கழிப்ப்தற்கு முன உளள நிறுவைத்தின நிகர 
இைா்பம் ` 18,000.

கூட்டாளிகளுனடய மு்தல் மாறு்படும் மு்தல் எைக் வகாணடு ்்தனவயாை குறிப்்பட்டுப ்பதிவினைத் 
்தரவும் மற்றும் 2018, டிேம்்பர் 31 ஆம் நானளய இைா்பநட்டப ்பகிர்வு கணக்னகயும் ்தயார் வேயயவும். 
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தீர்வு
குறிப்ப்டடுப் ்திவுகள்

நாள் விவைம் ப். 
்.எ.

்ற்று
`

வைவு
`

2018 மு்தல் மீ்தாை வட்டி க/கு ்ப 1,500

டிேம்்பர் 31    அருளப்பன மு்தல் க/கு 1,000

   நல்ைோமி மு்தல் க/கு 500

(மு்தல் மீ்தாை வட்டி 5% அனுமதிக்கப்பட்டது)
,, இைா்பநட்டப ்பகிர்வு க/கு ்ப 1,500

    மு்தல் மீ்தாை வட்டி க/கு 1,500

(மு்தல் மீ்தாை வட்டி கணக்கு முடிக்கப்பட்டது)
,, அருளப்பன மு்தல் க/கு ்ப 200

நல்ைோமி மு்தல் க/கு ்ப 300

   எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி க/கு 500

(எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி கணக்கிடப்பட்டது)
,, எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி க/கு ்ப 500

   இைா்பநட்டப ்பகிர்வு க/கு 500

(எடுபபுகளமீ்தாை வட்டி கணக்கு முடிக்கப்பட்டது)
,, இைா்பநட்டப ்பகிர்வு க/கு ்ப 17,000

    அருளப்பன மு்தல் க/கு 13,600

    நல்ைோமி மு்தல் க/கு 3,400

(இைா்பம் மு்தல் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டது)

்     2018, டிெம்்ர் 31 ஆம் நாப்ளாடு முடிவ்்யும் ஆணடுககுரிய இலா்நட்ப் ்கிர்வு கணககு     வ

விவைம் ` ` விவைம் `

மு்தல் மீ்தாை வட்டி க/கு: இைா்பநட்ட க/கு 18,000

      அருளப்பன 1,000 எடுபபுகளமீ்தாை வட்டி க/கு:
      நல்ைோமி 500       அருளப்பன 200

கூட்டாளிகளின மு்தல் க/கு: (இைா்பம்)       நல்ைோமி 300

      அருளப்பன  (4/5) 13,600

      நல்ைோமி  (1/5) 3,400 17,000

18,500 18,500
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எடுத்துககாடடு 22
துனர மற்றும் ்வைன 2018, ஏபரல் 1 அனறு கூட்டாணனம ஒப்பந்தத்தில் ஈடு்பட்டைர். துனர  
` 25,000 மற்றும் ்வைன ` 30,000 மு்தைாக வகாணடுவந்தைர். ஒப்பந்தம் பினவருவைவற்னறக் 
வகாணடுளளது:

(அ)  துனர மற்றும் ்வைன இைா்ப நட்டஙகனள 2:3 எனற விகி்தத்தில் ்பகிர ்வணடும். 
(ஆ) கூட்டாளிகளுக்கு மு்தல் மீது வட்டி ஆணடுக்கு 5% ்தரப்பட ்வணடும்.
(இ)  எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி கணக்கிடப்பட ்வணடியது: துனர ` 300 மற்றும் ்வைன ` 450. 
(ஈ) துனரக்கு ஊதியம் ஆணடுக்கு ` 5,000 வைஙகப்பட ்வணடும் மற்றும்
(உ) ்வைனுக்கு ்தரப்பட ்வணடிய கழிவு ` 2,000.

அவவாணடில் வட்டி, ஊதியம் மற்றும் கழிவு ் ்பானறவற்னற ேரிக்கட்டுவ்தற்கு முன நிறுவைம் ஈட்டிய 
இைா்பம் `20,000. இைா்பநட்டப ்பகிர்வு கணக்னகத் ்தயாரிக்கவும்.

தீர்வு
்   2019, மார்ச் 31 ஆம் நாப்ளாடு முடிவ்்யும் ஆணடுககுரிய இலா்நட்ப் ்கிர்வு  கணககு    வ

விவைம் ` ` விவைம் `

மு்தல் மீ்தாை வட்டி க/கு:   இைா்பநட்ட க/கு 20,000

      துனர (25,000 x 5%)  1,250 எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி க/கு:  

      ்வைன (30,000 x 5%)  1,500       துனர 300

துனர ஊதிய க/கு  5,000       ்வைன 450

்வைன கழிவு க/கு  2,000   

கூட்டாளிகளின மு்தல் க/கு:     

     (இைா்பம் மாற்றப்பட்டது)     

      துனர (11,000 x 2/5) 4,400    

      ்வைன (11,000 x 3/5) 6,600 11,000   
  20,750  20,750

எடுத்துககாடடு 23

ரிச்ேர்ட் மற்றும் ரிஸவான, 2018, ஜைவரி 1 அனறு முனற்ய ` 3,00,000 மற்றும் ` 2,00,000 மு்தைாகக் 
வகாணடு வ்தாழில் வ்தாடஙகிைர். 
கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்தின்படி,

(அ) மு்தல் மீது வட்டி ஆணடுக்கு 6% ்தரப்பட ்வணடும்.
(ஆ) ரிஸவான ஆணடுக்கு ` 50,000 ஊதியம் வ்பற ்வணடும். 
(இ)  மு்தல் மீது வட்டி மற்றும் ரிஸவானின ஊதியத்ன்த கழித்்த பின, கழிவுக்குப பின உளள 

இைா்பத்தில் 10% ரிச்ேர்ட் கழிவாகப வ்பற ்வணடும். 
(ஈ) இரு கூட்டாளிகளுக்கு இனட்யயாை இைா்பப ்பகிர்வு விகி்தம் 3:2.

அவவாணடில் நிறுவைம் ஈட்டிய இைா்பம் ` 3,00,000.

நிறுவைம் ஒவவவாரு ஆணடும் டிேம்்பர் - 31 இல் கணக்கு முடிக்கிறது எைக் வகாணடு இைா்பநட்டப 
்பகிர்வு கணக்னக ்தயாரிக்கவும்.
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தீர்வு
் 2018, டிெம்்ர் 31 ஆம் நாப்ளாடு முடிவ்்யும் ஆணடுககுரிய இலா்நட்ப் ்கிர்வு கணககு வ

விவைம் ` ` விவைம் `

மு்தல் மீ்தாை வட்டி க/கு:   இைா்பநட்ட க/கு 3,00,000

     ரிச்ேர்ட் (3,00,000 x 6%) 18,000  

     ரிஸவான (2,00,000 x 6%) 12,000 30,000

ரிஸவான ஊதிய க/கு  50,000

ரிச்ேர்ட் கழிவு க/கு  20,000   

கூட்டாளிகளின மு்தல் க/கு: (இைா்பம்)     

      ரிச்ேர்ட் (3/5) 1,20,000    

      ரிஸவான (2/5) 80,000 2,00,000   

  3,00,000  3,00,000

குறிப்பு: 
கழிவு கணககிடு்தல:

கழிவுக்கு முன உளள இைா்பம் = 3,00,000 – (50,000+30,000) = ` 2,20,000

 கழிவு = கழிவுக்கு முன உளள நிகர இைா்பம் 100 + க�� �த�
× க�� �த�

 கழிவு = 2,20,000 × 10
110

 = ` 20,000

வ்ையறுத்்த ச்ாறுப்பு கூட்ாண்ம
வனரயறுத்்த வ்பாறுபபு கூட்டாணனம எனற கூட்டாணனம வனகயில் 
கூட்டாளிகளின வ்பாறுபபு அவர்கள மு்தல் அளவிற்கு வனரயறுக்கப்பட்டுளளது. 
இது ்தைது கூட்டாளிகளிடமிருநது ்தனிப்பட்டு இயஙகும் ஒரு ேட்டபபூர்வமாை 

நிறுவைம். இது வனரயறுத்்த வ்பாறுபபு கூட்டாணனமச் ேட்டம், 2008 விதி முனறகளின ்படி 
உருவாக்கப்பட்டுளளது. இது நினைப்்பற்றுத் ்தனனம மற்றும் நீடித்்த வாழ்வினை உனடயது. 
வனரயறுத்்த வ்பாறுபபு கூட்டாணனமயின கூட்டாளிகளுக்கினட்ய ஏற்்படும் எந்த மாற்றமும் 
இந்த நிறுவைத்தின வாழ்வு, உரினமகள அல்ைது வ்பாறுபபுகனளப ்பாதிப்பதில்னை. 
கூட்டாணனமச் ேட்டம், 1932 –ன விதிமுனறகள வனரயறுத்்த வ்பாறுபபு கூட்டாணனமக்கு 
வ்பாருநதுவதில்னை. ஒரு ்தனி ந்பர் அல்ைது ஒரு கூட்டுருவாக்க அனமபபு இ்தன கூட்டாளி 
ஆகைாம். கூட்டாளிகள ்தஙகள ்தவறாை வேயல்கள அல்ைது விைக்குகளிைால் நிறுவைத்தின 
கடனமகளுக்கு வ்பாறுப்பாவார்க்ள ்தவிர, இக்கூட்டாணனம நிறுவைத்தின கடனமகளுக்கு 
கூட்டாளிகள ்தனிப்பட்ட முனறயில் வ்பாறுப்பாவதில்னை.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤
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சுய ஆய்வு வினாககள்
I ெரியான வி்்்யத் ப்தர்வு செய்யவும்
1. கூட்டாணனம ஒப்பாவணம் இல்ைா்த நினையில் நிறுவைத்தின இைா்பம் 

கூட்டாளிகளுக்கினட்ய  ்பகிர்ந்தளிக்கப்படுவது
 (அ) ேமமாை விகி்தத்தில்  (ஆ) மு்தல் விகி்தத்தில்
 (இ) இரணடும்  (அ) மற்றும்  (ஆ) (ஈ) ்மற்கூறிய எதுவுமில்னை

2.  கூட்டாளிகளுக்கினட்ய கூட்டாணனம ஒப்பந்தம் இல்ைா்த்்பாது மு்தல் மீது வட்டி 
 (அ) வைஙகப்படுவதில்னை (ஆ) வஙகி வீ்தத்தில் வைஙகப்படும்
 (இ) ஆணடுக்கு 5 % வைஙகப்படும் (ஈ) ஆணடுக்கு 6% வைஙகப்படும்

3. கூட்டாளிகளிடமிருநது நிறுவைம் கடனகள வ்பற்றிருந்தால், அக்கடனகளுக்கு இநதிய 
கூட்டாணனமச் ேட்டம், 1932 –ன ்படி வைஙகப்படும் வட்டி வீ்தம்

 (அ) ஆணடுக்கு 8%        (ஆ) ஆணடுக்கு 12%    
 (இ) ஆணடுக்கு 5%      (ஈ) ஆணடுக்கு 6%

4. பினவருவைவற்றில் எது இைா்பநட்டப ்பகிர்வு கணக்கில் காட்டப்படும்?
 (அ) அலுவைகச் வேைவுகள (ஆ) ்பணியாளர் ஊதியம்
 (இ) கூட்டாளியின ஊதியம் (ஈ) வஙகிக்கடன மீ்தாை வட்டி

5. கூட்டாணனம நிறுவைத்தில்,  நினைமு்தல் முனற பின்பற்றப்படும்்்பாது, பினவருவைவற்றுள 
எது மு்தல் கணக்கில் காட்டப்படும்?

 (அ) கூடு்தல் மு்தல் வகாணடுவந்தது (ஆ) மு்தல் மீது வட்டி 
 (இ) எடுபபுகள மீது வட்டி (ஈ) இைா்பப ்பகிர்வு

நி்னவில சகாள்்ள பவணடிய்வ
� கூட்டாணனம நிறுவைத்தில் இைா்பம் மற்றும் நட்டஙகள கூட்டாளிகள ஒபபுக் வகாணட 

இைா்ப விகி்தத்தில் ்பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது. இைா்பப ்பகிர்வு விகி்தம் ஏதும் இல்னை எனில், 
இைா்பஙகள அல்ைது நட்டஙகனள கூட்டாளிகள ேமமாகப ்பகிர்நது வகாளள்வணடும். 

� கூட்டாளிகளுக்கினட்ய கூட்டாணனம ஒப்பந்தம் இல்ைா்த்்பாது மு்தல் மீது வட்டி,  எடுபபுகள 
மீது வட்டி மற்றும் ஊதியம் அல்ைது பிற உனைபபூதியம் ்்பானறனவ எந்தக் கூட்டாளிக்கும் 
வைஙக ்வணடியதில்னை.

� கூட்டாளிகள ்தஙகளின கடன அல்ைது முன்பணம் மீது அவர்கள ஒபபுக் வகாணட விகி்தத்தில் 
வட்டி வ்பற உரினமயுணடு. அவவாறாை ஒப்பந்தம் ஏதுமில்ைா்த ் ்பாது கூட்டாளிகள ஆணடிற்கு  
6 % வட்டி வ்பற உரினமயுணடு.

� நினைமு்தல் முனறனய நிறுவைம் பின்பற்றும்்்பாது ஒவவவாரு கூட்டாளிக்கும் மு்தல் 
கணக்னகயும் ்தயாரிப்பதுடன, நடபபுக் கணக்னகயும் ்தயாரிக்க ்வணடும்.

� மாறு்படும் மு்தல் முனறனயப பின்பற்றும் ்்பாது, அனைத்துச் ேரிக்கட்டு்தல்களாை 
கூட்டாளியால் வகாணடு வரப்பட்ட கூடு்தல் மு்தல், கூட்டாளியின இைா்பப்பஙகு, மு்தல் மீது 
வட்டி, எடுபபுகள மீது வட்டி ்்பானறனவ மு்தல் கணக்கில் ்பதியப்பட ்வணடும். 

� இைா்ப நட்டப ்பகிர்வுக் கணக்கில் மு்தல் மீது வட்டி, எடுபபுகள மீது வட்டி மற்றும் கூட்டாளிகளின 
ஊதியம் ்்பானற அனைத்துச் ேரிக்கட்டு்தல்களும் வேயயப்படுகினறை. இக்கணக்கு 
மூைம் கணடறிந்த இைா்பம், கூட்டாளிகளுக்கினட்ய இைா்பப ்பகிர்வு விகி்தத்தில் 
்பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது. 

12th-Accountancy-Unit-03.indd   110 02-04-2019   22:26:00
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



111

6. ஒரு கூட்டாளி ஒவவவாரு மா்த நடுவிலும் ஒரு குறிபபிட்ட வ்தானகனய வைக்கமாக எடுத்துக் 
வகாளளும்்்பாது, அந்த எடுபபுகள மீது கணக்கிடப்படும் வட்டிக்குரிய மா்தஙகள ேராேரியாக 

 (அ) 5.5 மா்தஙகள (ஆ) 6 மா்தஙகள
 (இ) 12 மா்தஙகள        (ஈ) 6.5 மா்தஙகள

7. பினவருவைவற்றில் எது ேரியற்ற இனண?
 (அ) எடுபபுகள மீது வட்டி  – மு்தல் கணக்கில் ்பற்று னவக்கப்பட ்வணடும்
 (ஆ) மு்தல் மீது வட்டி  – மு்தல் கணக்கில் வரவு னவக்கப்பட ்வணடும் 
 (இ) கடனமீது வட்டி  – மு்தல் கணக்கில் ்பற்று னவக்கப்பட ்வணடும்
 (ஈ) இைா்பப ்பகிர்வு  – மு்தல் கணக்கில் வரவு னவக்கப்பட ்வணடும்

8. கூட்டாணனம ஒப்பந்தம் இல்ைா்த்்பாது கூட்டாளிகள வ்பறத் ்தகுதியுனடயது
 (அ) ேம்்பளம்  (ஆ) கழிவு
 (இ) கடன மீது வட்டி  (ஈ) மு்தல் மீது வட்டி

9. வ்பாருந்தா்த ஒனனறத் ்்தர்நவ்தடுக்கவும்.
 (அ) கூட்டாளிகள இைா்பம் மற்றும் நட்டத்ன்த ேமமாகப ்பகிர்நது வகாளள ்வணடும்.
 (ஆ) கூட்டாளிகள மு்தல் மீது வட்டி ஆணடுக்கு 7% அனுமதிக்க ்வணடும்.
 (இ) கூட்டாளிகளுக்கு ேம்்பளம் அல்ைது ஊதியம் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.
 (ஈ) கூட்டாளிகளிடமிருநது வ்பற்ற கடன மீ்தாை வட்டி ஆணடுக்கு 6% அனுமதிக்க ்வணடும்.

10. எடுபபு மீது வட்டி, மு்தல் மீது வட்டி மற்றும் ஊதியம் கழித்்தபின உளள இைா்பம் ` 10,500. கீ்தா 
எனற கூட்டாளி கழிவுக்குபபின உளள நிகர இைா்பத்தில் 5% கழிவு வ்பற உரியவராயின 
கழிவுத்வ்தானகனய கணடறியவும்.

 (அ) ` 50 (ஆ) ` 150
 (இ) ` 550 (ஈ) ` 500

வி்்
1. (அ) 2. (அ) 3. (ஈ) 4. (இ) 5. (அ) 6. (ஆ) 7. (இ) 8. (இ) 9. (ஆ) 10. ( ஈ)

II மிகககுறுகிய வினாககள்
1. கூட்டாணனம வனரவிைக்கணம் ்தரவும்.
2. கூட்டாணனம ஒப்பாவணம் எனறால் எனை?
3. நினைமு்தல் முனற எனறால் எனை?
4. கூட்டாளி ஒருவருக்கு மு்தல் மீது வட்டி அனுமதிக்க ்மற்வகாளள ்வணடிய குறிப்்பட்டுப ்பதிவு 

எனை?
5. இைா்பநட்டப ்பகிர்வு கணக்கு ஏன ்தயாரிக்கப்பட ்வணடும்?

III குறுகிய வினாககள்
1. கூட்டாணனமயின சிறபபியல்புகனளத் ்தரவும்.
2. கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்தின உளளடக்கஙகள ஏ்்தனும் ஆறினைத் ்தரவும்.
3. நினைமு்தல் முனறக்கும் மாறு்படும் மு்தல் முனறக்கும் இனட்யயாை ்வறு்பாடுகனளத் ்தரவும்.
4. கூட்டாணனம ஒப்பாவணம் இல்ைா்த்்பாது, இநதிய கூட்டாணனமச் ேட்டம் 1932-ன ்படி 

கனடபிடிக்க ்வணடிய விதிமுனறகள குறித்து சிறு குறிபபு ்தரவும். 
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5. வஜயராமன எனற கூட்டாளி ஒவவவாரு மா்த நடுவிலும் ` 10,000 எடுத்துக் வகாணடார்.  எடுபபுகள 
மீது வட்டி ஆணடுக்கு 6% அனுமதிக்க ்வணடும். 2018, டிேம்்பர் 31 ஆம் நா்ளாடு முடிவனடயும் 
ஆணடுக்குரிய எடுபபுகள மீது வட்டி கணக்கிடவும். 

(வி்்: எடுப்புகள் மீது வடடி : ` 300)

IV ்யிற்சி வினாககள்
1. ஆகாஷ், ்பாைா, ேநதுரு மற்றும் ்டனியல் ஆகி்யார் ஒரு நிறுவைத்தின கூட்டாளிகள. 

கூட்டாணனம ஒப்பாவணம் இல்ைா்த்்பாது பினவருவைவற்னற எவவாறு ்மற்வகாளவீர்கள?
(i) ஆகாஷ் என்பவர் அதிக மு்தல் வைஙகியுளளார். அவர் மு்தல் மீது வட்டி ஆணடுக்கு 10% 

்காருகிறார்.
(ii) ்பாைா ஒவவவாரு மா்தமும் ` 3,000 எடுத்துக் வகாளகிறார். ஏனைய கூட்டாளிகள ்பாைாவிடம் 

ஆணடுக்கு 8% எடுபபுகள மீது வட்டி நிறுவைத்திற்கு அளிக்குமாறு ்கட்கிறார்கள. ஆைால், 
்பாைா அ்தனை ஒபபுக்வகாளளவில்னை. 

(iii) ஆகாஷ், இைா்பத்தினை மு்தல் விகி்தத்தில் ்பகிர்ந்தளிக்க ்வணடும் எனகிறார். ஆைால் பிற 
கூட்டாளிகள அ்தனை ஒபபுக்வகாளளவில்னை. 

(iv) ் டனியல் ்தைது முழு ்நரத்ன்தயும் வ்தாழிலில் வேைவிடுவ்தால் அவர் ஒவவவாரு மா்தமும் 
` 10,000 ஊதியம் ்வணடுவமனறு ்காருகிறார்.

(v) ேநதுருவால் நிறுவைத்திற்கு வைஙகப்பட்ட கடன ` 50,000. அவர் கடன மீது வட்டி ஆணடுக்கு 
12% ்வணடுவமனறு ்காருகிறார். 

 (வி்்: (i) எந்த ஒரு கூட்ாளிககும் மு்தல மீது வடடி செலுத்்த பவணடியதில்ல; 
 (ii) கூட்ாளியின் எடுப்புகளுககு வடடி கணககி்க கூ்ாது;  
 (iii) இலா்ஙகள் ெமமாகப் ்கிர்ந்தளிககப்்் பவணடும்; 
 (iv) எந்தக கூட்ாளிககும் ஊதியம் வழஙக பவணடியதில்ல;
 (v) க்ன் மீது வடடி ஆணடுககு 6% செலுத்்தப்்் பவணடும்)

2. பினவரும் ்தகவல்களிலிருநது ரூ்பன மற்றும் வடரி அவர்களின மு்தல், நினை மு்தல் எைக்வகாணடு, 
அவர்களின  மு்தல் கணக்குகனளத் ்தயாரிக்கவும். 

விவரம் ரூ்பன 
`

வடரி 
`

2018, ஏபரல் 1 அனறு மு்தல் 70,000 50,000
2018, ஏபரல் 1 அனறு நடபபுக் கணக்கு (வ) 25,000 15,000
கூடு்தல் மு்தல் வகாணடு வந்தது 18,000 16,000
2018 – 2019 – ல் எடுபபுகள 10,000 6,000
எடுபபுகள மீது வட்டி 500 300
இைா்பப ்பஙகு (2018 – 2019) 35,000 25,800
மு்தல் மீது வட்டி 3,500 2,500
ேம்்பளம்           _ 18,000
கழிவு 12,000           _

(வி்்: மு்தல கணககு இருப்பு: ரூ்ன் ` 88,000 (வ); ச்ரி ` 66,000 (வ)
ந்ப்புக கணககு இருப்பு : ரூ்ன் ` 65,000 (வ); ச்ரி ` 55,000 (வ))

3. அருண மற்றும் வேல்வம் எனற கூட்டாளிகள ்தஙகள மு்தல் கணக்குகனள நினைமு்தல் 
முனறயில் ்பராமரித்து வருகினறைர். பினவரும் விவரஙகனளக் வகாணடு கூட்டாளிகளின மு்தல் 
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கணக்குகனளத் ்தயாரிக்கவும். 

விவரம் அருண
`

வேல்வம்
`

2018, ஜைவரி 1 அனறு மு்தல் 2,20,000 1,50,000

2018, ஜைவரி 1 அனறு நடபபுக் கணக்கு 4,250(்ப) 10,000(வ)

அவவாணடில் வகாணடுவந்த கூடு்தல் மு்தல்           _ 70,000

வோந்த ்பயனுக்காக எடுத்்தது 10,000 20,000

எடுபபுகள மீது வட்டி 750 600

2018 ஆம் ஆணடிற்காை இைா்பப ்பஙகு 22,000 15,000

மு்தல் மீது வட்டி 1,100 750

கழிவு 6,900           _

ஊதியம்           _ 6,850

(வி்்: மு்தல கணககு இருப்பு: அருண ` 2,20,000 (வ); செலவம் ` 2,20,000 (வ)
 ந்ப்புக கணககு இருப்பு: அருண ` 15,000 (வ); செலவம் ` 12,000 (வ))

4. பினவரும் ்தகவல்களிலிருநது, ்பத்மினி, மற்றும் ்பத்மா எனற கூட்டாளிகளின மு்தல் மாறு்படும் 
மு்தல் எைக் வகாணடு அவர்களின மு்தல் கணக்குகனளத் ்தயாரிக்கவும். 

விவரம் ்பத்மினி
`

்பத்மா
`

2018, ஜைவரி 1 அனறு மு்தல் (வரவிருபபு) 5,00,000 4,00,000

2018 ஆம் ஆணடில் எடுபபுகள 70,000 40,000

எடுபபுகள மீது வட்டி 2,000 1,000

2018 – ல் இைா்பப ்பஙகு 52,000 40,000

மு்தல் மீது வட்டி 30,000 24,000

ஊதியம் 45,000           _

கழிவு           _ 21,000

(வி்்: மு்தல கணககு இருப்பு : ்த்மினி ` 5,55,000 (வ); ்த்மா ` 4,44,000 (வ))

5. மனைன மற்றும் ர்மஷ் எனற கூட்டாளிகள ்தஙகள இைா்பம் மற்றும் நட்டஙகனள 3:2 எனற இைா்ப 
விகி்தத்தில் ்பகிர்நது வருகினறைர். 2018, ஏபரல் 1 அனறு அவர்களின மு்தல் முனற்ய மனைன 
` 1,50,000 மற்றும் ர்மஷ் ` 1,00,000  ஆகும்.  அவர்களின நடபபுக் கணக்குகள ` 25,000 மற்றும் 
` 20,000 எை வரவிருபன்பக் காட்டியது. 2018, மார்ச் 31 ஆம் நா்ளாடு முடிவனடயும் ஆணடுக்குரிய 
மு்தல் மீது வட்டி ஆணடுக்கு 6% எைக் கணக்கிட்டு, அ்தற்குரிய குறிப்்பட்டுப ்பதிவுகனளத் ்தரவும். 

(வி்்: மு்தல மீது வடடி: மன்னன் ` 9,000; ைபமஷ் ` 6,000)
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6. பிரகாஷ் மற்றும் சுபரியா எனற இரு கூட்டாளிகள ்தஙகள இைா்பம் மற்றும் நட்டஙகனள 5:3 எனற 
இைா்ப விகி்தத்தில் ்பகிர்நது வந்தைர். 2018, ஏபரல் 1 அனறு அவர்களின மு்தல் கணக்குகளின 
இருபபுகள பிரகாஷ் ` 3,00,000 மற்றும் சுபரியா ` 2,00,000 ஆகும். 2018, ஜுனை 1 அனறு பிரகாஷ் 
கூடு்தல் மு்தைாக ` 60,000 வகாணடு வந்தார். அவவாணடில் சுபரியா ` 30,000 கூடு்தல் மு்தல் 
வகாணடு வந்தார். 2019, மார்ச் 31 ஆம் நா்ளாடு முடிவனடயும் ஆணடுக்குரிய மு்தல் மீது வட்டி 
ஆணடுக்கு 6% எைக் கணக்கிட்டு, அ்தற்குரிய குறிப்்பட்டுப ்பதிவுகனளத் ்தரவும். 

(வி்்: மு்தல மீது வடடி: பிைகாஷ் ` 20,700; சுப்ரியா ` 12,900)
7. 2018, ஜைவரி 1 அனறு ்்பகம் மற்றும் ்பாத்திமா எனற கூட்டாளிகளின மு்தல் கணக்குகள 

முனற்ய ` 50,000 மற்றும் ` 40,000 இருபபினைக் காட்டியது. 2018, அக்்டா்பர் 1 அனறு ்்பகம் 
கூடு்தல் மு்தைாக ` 10,000 வகாணடு வந்தார் மற்றும் 2018, ்ம 1 அனறு ்பாத்திமா வகாணடுவந்த 
கூடு்தல் மு்தல் ` 9,000. டிேம்்பர் 31, 2018 ஆம் நா்ளாடு முடிவனடயும் ஆணடுக்குரிய மு்தல் மீது 
வட்டி ஆணடுக்கு 4% கணக்கிடவும்.

(வி்்: மு்தல மீது வடடி: ப்கம் ` 2,100; ்ாத்திமா ` 1,840)
8. சு்பா மற்றும் சு்தா எனற கூட்டாளிகள ்தஙகள  இைா்ப நட்டஙகனள 2:3 எனற  விகி்தத்தில் ்பகிர்நது 

வருகினறைர். அவர்களின பினவரும் இருபபுநினைக் குறிபபிலிருநது 2018, டிேம்்பர் 31 ஆம் 
நா்ளாடு முடிவனடயும் ஆணடுக்குரிய மு்தல் மீது வட்டி ஆணடுக்கு 5% கணக்கிடவும். 

2018, டிெம்்ர் 31 ஆம் நா்்ளய இருப்புநி்லக குறிப்பு

வ்பாறுபபுகள ` ` வோத்துகள `

மு்தல் கணக்குகள:  நினைச் வோத்துகள 70,000

  சு்பா 40,000 நடபபுச் வோத்துகள 50,000

  சு்தா 60,000 1,00,000  

நடபபுப வ்பாறுபபுகள 20,000  
 1,20,000  1,20,000

அவவாணடில் சு்பா மற்றும் சு்தாவின எடுபபுகள முனற்ய ` 8,000 மற்றும் ` 10,000; அவவாணடில் 
ஈட்டிய இைா்பம் ` 30,000.

(வி்்: மு்தல மீது வடடி: சு்ா ` 1,800; சு்தா ` 2,600)
9. இராஜன  மற்றும் ்்தவன எனற கூட்டாளிகள ்தஙகள  இைா்ப நட்டஙகனள 2:1 எனற  விகி்தத்தில் 

்பகிர்நது வருகினறைர். அவர்களின பினவரும் இருபபுநினைக் குறிபபிலிருநது 2018, டிேம்்பர் 31 
ஆம் நா்ளாடு முடிவனடயும் ஆணடுக்குரிய மு்தல் மீது வட்டி ஆணடுக்கு 6% கணக்கிடவும். 

2018, டிெம்்ர் 31 ஆம் நா்்ளய இருப்புநி்லக குறிப்பு

வ்பாறுபபுகள ` ` வோத்துகள `

மு்தல் கணக்குகள:  ்பல்வனகச் வோத்துகள 2,20,000

  இராஜன 1,00,000

  ்்தவன 80,000 1,80,000  

இைா்பநட்டப ்பகிர்வு கணக்கு 40,000  
 2,20,000  2,20,000

 2018, ஏபரல் 1 அனறு இராஜன வகாணடுவந்த கூடு்தல் மு்தல் ` 40,000 மற்றும் 2018, வேபடம்்பர் 
1 அனறு ்்தவன வகாணடு வந்த கூடு்தல் மு்தல் ` 30,000. அவவாணடின எடுபபுகள முனற்ய 
இராஜன ` 20,000, ்்தவன ` 10,000 ஆகும். அவவாணடில் ஈட்டிய இைா்பம் ` 70,000.

(வி்்: மு்தல மீது வடடி: இைாஜன் ` 5,400; ப்தவன் ` 3,600)
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10. அகமது மற்றும் ்பஷீர் வைஙகிய மு்தல் முனற்ய ` 60,000 மற்றும் ` 40,000. அவர்களின இைா்பப 
்பகிர்வு விகி்தம் 2:1. அவவாணடின மு்தல் மீது வட்டி கணக்கிடுவ்தற்கு முன இைா்பம் ` 5,000.  
பினவரும் நினைகளில் மு்தல் மீ்தாை வட்டித் வ்தானகனயக் கணக்கிடவும்.
(i) மு்தல்மீது வட்டி குறித்து கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்தில் ஏதும் குறிபபிடா்த ்்பாது 
(ii) கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்தின ்படி, மு்தல்மீது வட்டி ஆணடுக்கு 4% அனுமதிக்கப ்படும்்்பாது 
(iii) கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்தின்படி மு்தல்மீது வட்டி ஆணடுக்கு 6% அனுமதிக்கும்்்பாது

 (வி்்: (i) மு்தலமீது வடடி அனுமதிககப்்டுவதில்ல. 
 (ii) ப்ாதிய இலா்ம் இருப்்்தால மு்தலமீது வடடி வழஙகப்்டும்.

அகமது: ` 2,400; ்ஷீர் ` 1,600 
(iii) ப்ாதிய இலா்ம் இலலா்த்தால, மு்தலமீது வடடி வழஙகப்்் இயலாது.  

இலா்ம் ` 5,000 கூட்ாளிகளின் மு்தல விகி்தமாகிய 3:2 என்ற விகி்தத்தில  
்கிர்ந்தளிககப்்் பவணடும்) 

11. மணி எனற கூட்டாளி 2018, வேபடம்்பர் 1 அனறு ` 30,000 எடுத்துக்வகாணடார். எடுபபுகள மீது 
வட்டி ஆணடுக்கு 6% எை கணக்கிடப்பட ்வணடும். 2018, டிேம்்பர் 31 அனறு எடுபபுகள மீது வட்டி 
கணக்கிட்டு அ்தற்குரிய குறிப்்பட்டுப ்பதிவுகனளத் ்தரவும். 

(வி்்: மணியின் எடுப்புகள் மீது வடடி: ` 600)
12. ேந்்தாஷ் என்பவர் ஒரு கூட்டாணனம நிறுவைத்தின கூட்டாளி. கூட்டாணனம 

ஒப்பாவணத்தின்படி எடுபபுகள மீது வட்டி ஆணடுக்கு 6% கணக்கிடப்பட ்வணடும். டிேம்்பர் 31 
ஆம் நா்ளாடு முடிவனடயும் 2018 ஆம் ஆணடில் அவருனடய எடுபபுகள பினவருமாறு:

நாள `

 பிபரவரி 1 2,000
 ்ம 1 10,000
 ஜுனை 1 4,000
 அக்்டா்பர் 1 6,000

 எடுபபுகள மீ்தாை வட்டித் வ்தானகனயக் கணக்கிடவும். 
(வி்்: எடுப்புகள் மீது வடடி : ` 720)

13. குமார் என்பவர் ஒரு கூட்டாணனம நிறுவைத்தின கூட்டாளி. கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்தின்படி  
எடுபபுகள மீது வட்டி ஆணடுக்கு 6% கணக்கிடப்பட ்வணடும். டிேம்்பர் 31 ஆம் நா்ளாடு 
முடிவனடயும் 2018 ஆம் ஆணடில் அவருனடய எடுபபுகள பினவருமாறு:

நாள `

 மார்ச் 1 4,000

 ஜுன 1 4,000

 வேபடம்்பர் 1 4,000

 டிேம்்பர் 1 4,000

 எடுபபுகள மீது வட்டி கணக்கிடவும்.  
(வி்்: குமாரின் எடுப்புகள் மீது வடடி : ` 440)

14. 2018 ஆம் ஆணடில் ்மத்யூ எனற கூட்டாளி எடுத்்த எடுபபுகள ` 20,000. எடுபபுகள மீது வட்டி 
ஆணடுக்கு 10% எை கணக்கிடப்பட்டது. 2018, டிேம்்பர் 31 அனறு எடுபபுகள மீது வட்டி கணக்கிடவும். 

(வி்்: எடுப்புகள் மீது வடடி: ` 1,000)
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15. ேந்்தாஷ் என்பவர் ஒரு கூட்டாணனம நிறுவைத்தின கூட்டாளி. கூட்டாணனம 
ஒப்பாவணத்தின்படி எடுபபுகள மீது வட்டி ஆணடுக்கு 6% கணக்கிடப்பட ்வணடும். 2018, டிேம்்பர் 
31 ஆம் நா்ளாடு முடிவனடயும் ஆணடில் அவருனடய எடுபபுகள பினவருமாறு:

நாள `

 பிபரவரி 1 2,000

 ்ம 1 10,000

 ஜுனை 1 4,000

 அக்்டா்பர் 1 6,000

 வ்பருக்குத் வ்தானக முனறனயப ்பயன்படுத்தி எடுபபுகள மீது வட்டி கணக்கிடவும்.  
(வி்்: எடுப்புகள் மீது வடடி: ` 720)

16. கவி்தா என்பவர் ஒரு கூட்டாணனம நிறுவைத்தின கூட்டாளி. அவர் வைக்கமாக ஒவவவாரு 
மா்தமும் ` 2,500 எடுத்துக் வகாளகிறார். எடுபபுகள மீது வட்டி ஆணடுக்கு 4% கணக்கிடப்பட 
்வணடும். எடுபபுகள மீது வட்டி ேராேரி காை முனறனயப ்பயன்படுத்தி கீழ்க்கணட சூழ்நினைகளில் 
கணக்கிடவும். அவர்
(i) ஒவவவாரு மா்தத் வ்தாடக்கத்தில் எடுத்திருந்தால்
(ii) ஒவவவாரு மா்த இனடயில் எடுத்திருந்தால்
(ii) ஒவவவாரு மா்த இறுதியில் எடுத்திருந்தால்

(வி்்: எடுப்புகள் மீது வடடி: (i) ` 650 (ii) ` 600 (iii) ` 550 )

17. வகவின மற்றும் பிரானசிஸ இருவரும் கூட்டாளிகள. வகவின ஒவவவாரு காைாணடின 
இறுதியிலும் ` 5,000 எடுத்துக் வகாணடார். எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி ஆணடுக்கு 6%. 2019, மார்ச் 
31 ஆம் நா்ளாடு முடிவனடயும் ஆணடுக்குரிய எடுபபுகள மீது வட்டி ேராேரி காை முனறனயப 
்பயன்படுத்தி கணக்கிடவும். 

(வி்்: எடுப்புகள் மீது வடடி: சகவின்: ` 450)

18. ராம் மற்றும் ஷியாம் இருவரும் கூட்டாளிகள. ராம் ஒவவவாரு அனரயாணடின வ்தாடக்கத்திலும் 
` 18,000 எடுத்துக் வகாணடார்.  எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி ஆணடுக்கு 10%. 2018, டிேம்்பர் 31ஆம் 
நா்ளாடு முடிவனடயும் ஆணடுக்குரிய எடுபபுகள மீது வட்டி ேராேரி காை முனறனயப ்பயன்படுத்திக் 
கணக்கிடவும். 

(வி்்: எடுப்புகள் மீது வடடி: ைாம்: ` 2,700)

19. ஜைனி, கமலி மற்றும் ைட்சுமி மூவரும் ஒரு கூட்டாணனம நிறுவைத்தின கூட்டாளிகள. 
அவர்கள  ்தஙகள இைா்ப நட்டஙகனள ேமமாகப ்பகிர்நது வருகினறைர். அவர்கள நிறுவைத்தின 
வ்தாழிலுக்கு அளித்்த ்பஙகளிபபுக்காக, கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்தின விதிமுனறகளின ்படி, 
கமலிக்கு மா்த ஊதியம் ̀  10,000 அனுமதிக்கப்பட்டது மற்றும் ைட்சுமிக்கு கழிவு ஆணடுக்கு ̀  40,000 
அனுமதிக்கப்பட்டது. கூட்டாளிகளுனடய மு்தல் மாறு்படும் மு்தல் எைக் வகாணடு ்்தனவயாை 
குறிப்்பட்டுப ்பதிவினைத் ்தரவும். 

20. சிபி மற்றும் ம்ைாஜ் இருவரும் ஒரு கூட்டாணனம நிறுவைத்தின கூட்டாளிகள. சிபி கழிவுக்கு 
முன உளள நிகர இைா்பத்தில் 20% கழிவாகப வ்பற ்வணடும். ம்ைாஜ், கழிவுக்குப பின உளள 
நிகர இைா்பத்தில் 20% கழிவாகப வ்பற ்வணடும். 2018, டிேம்்பர் 31 ஆம் நா்ளாடு முடிவனடயும் 
ஆணடுக்குரிய கழிவு கணக்கிடுவ்தற்கு முனைர் உளள நிகர இைா்பம் ` 60,000. சிபி மற்றும் 
ம்ைாஜின கழிவினைக் கணடுபிடிக்கவும். ்மலும் இைா்பப ்பகிர்வினையும் கணக்கிடவும். 

(வி்்: கழிவு: சிபி:  ` 12,000; மபனாஜ்: ` 8,000)
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21. ஆைநத் மற்றும் நாராயணன இருவரும் ஒரு கூட்டாணனம நிறுவைத்தின கூட்டாளிகள. அவர்கள  
்தஙகள இைா்ப நட்டஙகனள 5:3 எனற விகி்தத்தில் ்பகிர்நது வருகினறைர். 2018, ஜைவரி 1 
அனறு அவர்களுனடய மு்தல் முனற்ய ` 50,000 மற்றும் ` 30,000. கூட்டாணனம ஒப்பாவணம் 
பினவருவைவற்னறக் குறிபபிடுகிறது: 
(அ) மு்தல் மீது வட்டி ஆணடுக்கு 6% அனுமதிக்க  ்வணடும்.
(ஆ) ஆைநத் மற்றும் நாராயணனுக்கு விதித்்த எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி முனற்ய ` 1,000 மற்றும் 

` 800.
(இ) மு்தல் மீது வட்டி மற்றும் எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி கழிப்ப்தற்கு முன உளள நிறுவைத்தின 

நிகர இைா்பம் ` 35,000.
 கூட்டாளிகளுனடய மு்தல், மாறு்படும் மு்தல் எைக் வகாணடு ்்தனவயாை குறிப்்பட்டுப 

்பதிவினைத் ்தரவும் மற்றும் 2018, டிேம்்பர் 31 ஆம் நானளய இைா்பநட்டப ்பகிர்வு கணக்னகயும் 
்தயார் வேயயவும். 

(வி்்: இலா்ப் ்ஙகு : ஆனநத் ` 20,000 ; நாைாயணன் ` 12,000)
22. தி்ைஷ் மற்றும் சுகுமார் 2018, ஜைவரி 1 அனறு கூட்டாணனம ஒப்பந்தத்தில் ஈடு்பட்டைர்.  தி்ைஷ் 

` 1,50,000 மற்றும் சுகுமார் ̀  1,20,000 மு்தைாக வகாணடுவந்தைர். ஒப்பந்தம் பினவருவைவற்னறக் 
வகாணடுளளது:
(அ) தி்ைஷ் மற்றும் சுகுமார் இைா்ப நட்டஙகனள 2:1 எனற விகி்தத்தில் ்பகிர ்வணடும். 
(ஆ) கூட்டாளிகளுக்கு மு்தல் மீது வட்டி ஆணடுக்கு 4% ்தரப்பட ்வணடும்.
(இ) எடுபபுகள மீ்தாை வட்டி கணக்கிடப்பட ் வணடியது தி்ைஷ் ̀  3,600 மற்றும் சுகுமார் ̀  2,200. 
(ஈ) தி்ைஷிற்கு ேம்்பளம் ஆணடுக்கு ` 60,000 வைஙகப்பட ்வணடும் மற்றும்
(உ) சுகுமாருக்கு ்தரப்பட ்வணடிய கழிவு ` 80,000.

 2018, டிேம்்பர் 31 ஆம் நா்ளாடு முடிவனடயும் ஆணடில் வட்டி, ேம்்பளம் மற்றும் கழிவு ் ்பானறவற்னற 
ேரிக்கட்டுவ்தற்கு முன நிறுவைம் ஈட்டிய இைா்பம் ` 2,20,000. 

 இைா்பநட்டப ்பகிர்வு கணக்னகத் ்தயாரிக்கவும்.  
(வி்்: இலா்ப் ்ஙகு: திபனஷ் ` 50,000; சுகுமார் ` 25,000)

23. அந்்தாணி மற்றும் ரஞ்சித் 2018, ஏபரல் 1 அனறு முனற்ய ̀  4,00,000 மற்றும் ̀  3,00,000 மு்தைாகக் 
வகாணடு வ்தாழில் வ்தாடஙகிைர். கூட்டாணனம ஒப்பாவணத்தின்படி அந்்தாணி ஆணடுக்கு 
` 90,000 ஊதியம் வ்பற ் வணடும். மு்தல் மீது வட்டி ஆணடுக்கு 5% மற்றும் அந்்தானியின ஊதியம் 
மற்றும் கழிவினை கழித்்த்தற்கு பின உளள இைா்பத்தில் 25% ரஞ்சித் கழிவாகப வ்பற ்வணடும். 
இரு கூட்டாளிகளுக்கு இனட்யயாை இைா்பப ்பகிர்வு விகி்தம் 1:1. அவவாணடில் நிறுவைம் 
ஈட்டிய இைா்பம் ` 3,65,000.

 இைா்பநட்டப ்பகிர்வு கணக்னக ்தயாரிக்கவும்.  நிறுவைம் ஒவவவாரு ஆணடும் மார்ச் 31-ல் 
கணக்கு முடிக்கிறது. 

(வி்்: கழிவு : ைஞ்சித் ` 48,000; இலா்ப் ்ஙகு: அநப்தாணி ` 96,000, ைஞ்சித் ` 96,000)
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மைர் மற்றும் மணி இருவரும் நல்ை நண்பர்கள. அவர்கள வினளயாட்டுப 
வ்பாருளகனள வாஙகி விற்கும் வ்தாழினைத் வ்தாடஙக விரும்பிைார்கள. எை்வ 
அவர்கள ஒரு கூட்டாணனமனய உருவாக்கிைார்கள. இருவரும் ேம அளவு 

மு்தல் வ்தானகனய வகாணடு வந்தைர். மு்தலினைத் ்தவிர மணி நிறுவைத்திற்கு கடன 
வைஙகிைார். இருபபினும், கூட்டாணனம ஒப்பாவணம் ஏதுமில்னை. விற்்பனையில் சிறநது 
விளஙகிய மைர் ்தனனுனடய விற்்பனைத் திறைால் வ்தாழிலின மதிபன்ப உயர்த்திைார். 
நிறுவைம், மு்தல் மற்றும் நடபபு கணக்கு ஆகிய இரணடு ்தனிக் கணக்குகனளப ்பராமரித்து 
வந்தது. வ்தாழில் மிகவும் பிர்பைமனடந்தது. ஆைால் கினடக்கும் வருமாைத்தில் வேைவுகனள 
்மற்வகாளள முடியா்த்தால் நட்டம் ஏற்்பட்டது. வ்தாழிலின மு்தைாணடு இறுதியில்  
அவர்களுக்குள பினவருவைவற்றில் கருத்து ்வறு்பாடு ஏற்்பட்டது. 
1. மைர் ்தனனுனடய கூடு்தல் முயற்சிகளுக்காக மா்தந்்தாறும் ` 10,000 ்காருகிறார். 

ஆைால் மணி இ்தனை ஏற்கவில்னை.
2. மணி ்தான நிறுவைத்திற்கு வைஙகிய கடனுக்கு வட்டி ்காருகிறார். ஆைால் மைர் 

நிறுவைத்தில் நட்டம் ஏற்்பட்டன்தக் கூறி, இ்தனை ஏற்கவில்னை.
3. மணி ்தனனுனடய உறவிைனர கூட்டாளியாகச் ்ேர்க்க விரும்பிைார். ஆைால் மைர் 

இ்தற்கு ஒபபு்தல் அளிக்கவில்னை.
அவர்கள இருவரும் இபபிரச்சினைகனளத் தீர்க்க உஙகள உ்தவினய நாடுகிறார்கள. 

ச்தா்ர் ஆய்விற்கு 
ஒரு வ்தாழில் நனகு வளர்நது நல்ை வ்பயனரப வ்பற்றது. இ்தனை ்பணத்்தால் மதிபபிட்டு 
கணக்்கடுகளில் ்பதிவு வேயய முடியுமா?
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கூட்ாண்ம 
கணக்குகள் - 

நறச்யர்

4.1 அறிமுகம்
4.2 நற்ப்பயரின தனடே
4.3  கூ ட் ை ா ண் ட ே  நி று வ ன த் தி ல் 

நற்ப்பயர் ேதிப்ட்ப தீர்ோனிக்கும் 
காரணிகள்

4.4  கூ ட் ை ா ண் ட ே  நி று வ ன த் தி ல் 
நற்ப்பயர் ேதிப்பிடுவதன மதடவ

4.5 நற்ப்பயரின வடககள்
4.6 நற்ப்பயர் ேதிப்பீட்டு முடறகள்

ோணவர்கள்

  கூ ட் ை ா ண் ட ே  நி று வ ன த் தி ல் 
நற்ப்பயர் ேதிப்பிடுவதன மதடவ 
ேற்றும் அதடனத் தீர்ோனிக்கும் 
காரணிகடளப் புரிநது பகாள்ளுதல்

  ்பல்மவறு நற்ப்பயர் ேதிப்பீட்டு 
முடறகடளப் புரிநது பகாள்ளுதல்

 நற்ப்பயர்
 சராசரி இலா்பம்
 சாதாரண இலா்பம்
 உயர் இலா்பம்

ச்ாருள்க்கம்

கறறல சநாக்கங்கள்

4
அலகு

கூட்ைாண்டே கணக்குகளில் நற்ப்பயர் 
குறித்து கற்்பதற்கு முன பினவரும் 
கருத்துகடள நிடனவில் பகாள்ள 
மவண்டும்:

  கூ ட் ை ா ண் ட ே  நி று வ ன த் தி ன 
ப்பாருள் ேற்றும் இயல்புகள்

 புலனாகாச் பசாத்துகளின - ப்பாருள்

நி்னவுகூற சவணடிய கருத்துகள்

சதரிந்து சகாள்ள சவணடிய முக்கிய சொறகள்
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4.1 அறிமுகம்

 மாணவர் செயல்ாடு 4.1

இரவி என்பவர் நகரின முக்கிய ்பகுதியில் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ்பழக்கடை டவத்திருக்கிறார். அது 
ஒரு வாைடகக் கடையாகும். அவர் தனனுடைய கடைக்கு நம்பிக்டகயான வாடிக்டகயாளர்கடளப் 
ப்பற்றிருநதார். வியா்பாரம் பதாைர்ச்சியாக அதிக இலா்பம் ஈட்டும் வடகயில் நல்ல முடறயில் 
நடைப்பற்றுக் பகாண்டிருக்கிறது. தற்ம்பாது, இரவி மவபறாரு நகரில் ஒரு ப்பரிய சிறப்்பஙகாடிடய 
பதாைஙக நிடனக்கிறார். அவர் பிறருக்கு பகாடுக்க மவண்டிய அடனத்துக் கைனகடளயும் தீர்த்து 
விட்ைார். அவருடைய நண்்பர் இராஜா, இரவியின பதாழிடல வாஙகி, அதிலிருநத விற்காத அடனத்துப் 
்பழஙகடளயும் எடுத்துக்பகாண்டு, பதாழிடல பதாைர்நது நைத்தத் திட்ைமிடுகிறார். இரவி தனனுடைய 
வியா்பாரத்டத விற்்பதற்காக ̀  1,00,000 மகட்ைார்.  ஆனால் இராஜா, இரவி டவத்திருக்கும் சரக்கிருப்பின 
தற்ம்பாடதய ேதிப்பு ` 5,000 ேட்டுமே எனக் கருதுகிறார். எனமவ, அவர் அநத பதாழிடல வாஙகத் 
தயஙகுகிறார்.  இராஜாவுக்கு உஙகள் ஆமலாசடன எனன? இரவி தான டவத்திருக்கும் பசாத்துகளின 
ேதிப்ட்பவிை அதிகோன விடலடய மகட்கிறார் எனறு ஏன நீஙகள் நிடனக்கிறீர்கள்?

ஒரு பதாழிலுக்கு நனடேடய தரக்கூடிய அத்பதாழிலின புகழ் அல்லது நனேதிப்பு நற்ப்பயர் ஆகும். இது, 
அத்பதாழில் அதிக இலா்பம் ஈட்ை உதவுகிறது. இது எதிர்காலத்தில் நிறுவனம் மிகுதியாக ஈட்ைக்கூடிய 
வருோனஙகளின தற்ம்பாடதய ேதிப்பு ஆகும். இது ஒரு புலனாகாச் பசாத்து. ஏபனனில், இதற்பகனறு 
தனியாக உருவம் ஏதுமில்டல. இது இருப்புநிடலக் குறிப்பில் நிடலச்பசாத்துகளின கீழ் காட்ைப்ப்பறும். 

ஒரு ்பழடேயான ேற்றும் சிறப்்பாக உருவாக்கப்்பட்டு நீண்ைகாலோக இயஙகி வரும் பதாழில் நிறுவனம் 
ப்பாதுேக்களிடைமய புகழ் ேற்றும் நனேதிப்பிடனப் ப்பறுகிறது. அதற்கு காரணம் நல்ல தரோன 
ப்பாருள் ேற்றும் மசடவ, பதாழிலின அடேவிைம் ம்பானறடவ ஆகும். இதனால், இநநிறுவனம் ஒரு 
புதிய நிறுவனத்மதாடு ஒப்பிடும்ம்பாது, அதிக இலா்பத்டத ஈட்ை உதவுகிறது. அநத ்பண ேதிப்பிலான 
நனடேமய நற்ப்பயர் ஆகும். 
4.2 நறச்யரின் தன்்ம
நற்ப்பயரின தனடேகடளப் பினவருோறு விளக்கலாம்:
(i)  நற்ப்பயர் ஒரு புலனாகா நிடலச்பசாத்து. இதற்பகனறு தனியாக உருவம் ஏதுமில்லாததால், இது 

ஒரு புலனாகாச் பசாத்து. இடத ்பார்க்கமவா, பதாட்டுணரமவா முடியாது.
(ii)  இது பதாழில் நிறுவனத்தின இலா்பத்தனடேடயப் ப்பாறுத்து  திட்ைவட்ைோன ேதிப்ட்பக் 

பகாண்டுள்ளது.
(iii) இதடன பதாழில் நிறுவனத்திைமிருநது பிரிக்க இயலாது. 
(iv)  இது அதிக இலா்பம் ஈட்டுவதற்கும் ேற்றும் அதிக வாடிக்டகயாளர்கடளக் கவர்வதற்கும் 

உதவுகிறது.
(v)  பதாழில் நிறுவனத்டத முழுடேயாகமவா அல்லது ்பகுதியாகமவா வாஙகும்ம்பாது அல்லது 

விற்கும் ம்பாது ேட்டுமே நற்ப்பயடர வாஙகமவா அல்லது விற்கமவா முடியும். 

 மாணவர் செயல்ாடு 4.2

ஒரு கூட்ைாளிடய மநர்காணல் பசயயவும். கூட்ைாண்டே நிறுவனத்தின நற்ப்பயருக்கு 
்பஙகளிக்கும் காரணிகடள அவருைன விவாதித்து உஙகள் கண்டுபிடிப்புகடள வகுப்பில் உள்ள 
அடனவருக்கும் பதரியப்்படுத்தவும்.
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4.3 ஒரு கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் நறச்யர் மதிப்பி்னத் தீர்மானிக்கும் காரணிகள்
ப்பாதுவாக, ஒரு கூட்ைாண்டே நிறுவனத்தின நற்ப்பயர் ேதிப்பிடனத் தீர்ோனிக்கும் காரணிகள் 
பினவருோறு:
(i) நிறுவனத்தின் இலா்ம் ஈடடும் திறன்
நிறுவனத்தின இலா்பம் ஈட்டும் திறன நற்ப்பயரின ேதிப்பிடனத் தீர்ோனிக்கிறது. அதிக இலா்பம் 
ஈட்டும் ஒரு நிறுவனம் அல்லது எதிர்காலத்தில் அதிக இலா்பம் ஈட்டும் திறடனக் பகாண்டுள்ள ஒரு 
நிறுவனம் அதிகோன நற்ப்பயர் ேதிப்பிடனக் பகாண்டிருக்கும். 
(ii) வியா்ார நிறுவனத்தின் ொதகமான அ்மவி்ம்
வியா்பார நிறுவனோனது வாடிக்டகயாளர்களால் எளிதில் பசனறடையக்கூடிய முக்கிய இைத்தில் 
அடேநதிருநதால், அது அதிக வாடிக்டகயாளர்கடளக் கவரும். முக்கியேற்ற இைஙகளில் அடேநதுள்ள 
நிறுவனத்மதாடு ஒப்பிடுடகயில், இநநிறுவனத்தின விற்்படன ேற்றும் இலா்பம் அதிகோக இருக்கும். 
எனமவ, அநநிறுவனம் அதிக ேதிப்பிலான நற்ப்பயடரக் பகாண்டிருக்கும்.

(iii) நலல தரமான ச்ாருடகள் மறறும் செ்வகள் வழங்குதல
நல்ல தரோன ப்பாருட்கள் ேற்றும் மசடவகடள வழஙகுவதால் வாடிக்டகயாளர்கள் ேற்றும் 
ப்பாதுேக்கள் ேத்தியில் நனேதிப்ட்பப் ப்பற்றிருக்கும் நிறுவனத்தின நற்ப்பயர் அதிகோக இருக்கும்.

(iv) வியா்ார நிறுவனத்தின் கால அளவு
நீண்ை ஆண்டுகள் வணிகத்டத நைத்திவரும் நிறுவனத்டத வாடிக்டகயாளர் நனகு அறிநதிருப்்பதால் 
அநத நிறுவனம் அதிக நனேதிப்ட்பக் பகாண்டிருக்கும். அநநிறுவனத்டத புதிய நிறுவனத்துைன 
ஒப்பீடு பசயயும்ம்பாது, அதிக வருோனம் ேற்றும் அதிக ேதிப்பிலான நற்ப்பயடரப் ப்பற்றிருக்கும்.

(v) திற்மமிகு சமலாண்ம
திறடேயான மேலாண்டேத் திறன பகாண்டிருக்கும் நிறுவனம், திறடே குடறநத மேலாண்டேத் 
திறன பகாண்டுள்ள நிறுவனத்மதாடு ஒப்பிடுடகயில் அதிகோன இலா்பம் ஈட்டும் ேற்றும் அதிக 
ேதிப்பிலான நற்ப்பயடரக் பகாண்டிருக்கும். 
(vi) ச்ாடடியின் அளவு
ம்பாட்டிமய இல்லாத அல்லது குடறவான ம்பாட்டிடயக் பகாண்டுள்ள நிறுவனத்தின நற்ப்பயர் ேதிப்பு 
அதிகோனதாக இருக்கும்.

(vii) பிற காரணிகள்
உரிடேயாளரின பிர்பலம், ஈர்க்கக்கூடிய விளம்்பரம், வாடிக்டகயாளரிைம் பநருஙகிய பதாைர்பு  
ம்பானற பிற காரணிகளும் பதாழிலின நற்ப்பயரின ேதிப்ட்ப உயர்த்தக்கூடியதாகும்.

 மாணவர் செயல்ாடு 4.3

ஏமதனும் ஐநது வணிகத்தின அடையாளச் சினனஙகடள மசகரித்து உஙகளது நண்்படன 
அநநிறுவனத்தின ப்பயடர அடையாளம் காணச் பசயயவும்.

4.4 கூட்ாண்ம நிறுவனங்களின் நறச்ய்ர மதிப்பீடு செயவதறகான சத்வ
கூட்ைாண்டே நிறுவனஙகளில் கூட்ைாளிகளின ்பரஸ்பர உரிடேகளில் ோற்றம் ஏற்்படும்ம்பாபதல்லாம் 
நற்ப்பயர் ேதிப்பீடுச் பசயவதற்கான மதடவ எழுகிறது. கூட்ைாளிகளின உரிடேகடளக் காக்கும் 
ப்பாருட்டு பினவரும் சூழ்நிடலகளில் நற்ப்பயடர ேதிப்பிடுவதற்கான மதடவ எழுகிறது: 
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(i) இலா்பப் ்பகிர்வு விகிதத்தில் ோற்றம் ஏற்்படும்ம்பாது
(ii) கூட்ைாண்டே நிறுவனத்தில் புதிய கூட்ைாளி  மசர்க்கப்்படும்ம்பாது
(iii)  கூட்ைாண்டே நிறுவனத்தில் இருக்கும் கூட்ைாளி ஒருவர் நிறுவனத்டத விட்டு விலகும் ம்பாது 

அல்லது கூட்ைாளி ஒருவர் இறக்கும் ம்பாது
(iv) ஒரு கூட்ைாண்டே நிறுவனத்டதக் கடலக்கும் ம்பாது
4.5 நறச்யரின் வ்ககள்
நற்ப்பயடர, வாஙகப்்பட்ை நற்ப்பயர் ேற்றும் தனனுருவாக்க நற்ப்பயர் என வடகப்்படுத்தலாம்.
(i) வாங்கப்்ட் அலலது ச்றப்்ட் நறச்யர்
நற்ப்பயரானது, பராக்கம் அல்லது ப்பாருடளச் பசலுத்தி ப்பறப்்பட்டிருநதால் அது வாஙகப்்பட்ை அல்லது 
ப்பறப்்பட்ை நற்ப்பயர் எனறடழக்கப்்படுகிறது.  ஒரு நிறுவனம் ஏற்கனமவ இயஙகிக் பகாண்டிருக்கும் 
நிறுவனத்டத வாஙகும்ம்பாது அதற்காகச் பசலுத்தப்்படும் பதாடகயானது வாஙகப்ப்பறும் 
நிறுவனத்தின நிகரச் பசாத்துகடள (பசாத்துகள் – ப்பாறுப்புகள்) விை கூடுதலாக இருக்கலாம். 
ப்பறப்்பட்ை நிகரச் பசாத்துகளின ேதிப்ட்பவிை கூடுதலாக உள்ள பகாள்முதல் ேறு்பயன வாஙகப்்பட்ை 
நற்ப்பயர் எனறு கருதப்்படுகிறது. இநதிய கணக்கியல் தரநிடல 10 (AS10) – ல் நிடலச்பசாத்துகள் 
கணக்கியல் குறித்துக் கூறுடகயில், நற்ப்பயருக்காக ்பணமோ அல்லது ்பணத்தின ேதிப்ம்பா 
ேறு்பயனாகச் பசலுத்தப்்பட்டிருநதால் ேட்டும் அநநற்ப்பயரானது கணக்மகடுகளில் ்பதியப்ப்பறுதல் 
மவண்டும். ஆடகயால், வாஙகப்்பட்ை நற்ப்பயரானது கணக்மகடுகளில் ்பதியப்்பைலாம். அது 
இருப்புநிடலக் குறிப்பின பசாத்துகள் ்பக்கத்தில் நிடலச்பசாத்தின கீழ் காட்ைப்்பை மவண்டும். 
(ii) தன்னுருவாக்க நறச்யர்
பதாழிலின சிறப்்பம்சஙகளான சாதகோன இைவடேவு, நம்்பகோன வாடிக்டகயாளர்கள் ம்பானற 
சிறப்பியல்புகடள அடிப்்படையாகக் பகாண்டு, நிறுவனமே தானாக உருவாக்கிக் பகாள்ளும் 
நற்ப்பயமர தனனுருவாக்க நற்ப்பயர் ஆகும். இவவடக தனனுருவாக்க நற்ப்பயர் கணக்மகடுகளில் 
்பதிவு பசயயப்்பைக்கூைாது. 
4.6  நறச்ய்ர மதிப்பிடும் மு்றகள்
ப்பாதுவாக நற்ப்பயடர பினவரும் முடறகளில் ேதிப்பிைலாம்.

4.6.1 ெராெரி இலா் அடிப்்்்யில
இம்முடறயில் நற்ப்பயரானது, கைநத சில ஆண்டுகளின சராசரி இலா்பத்டதக் பகாள்முதல் பசயவதன 
மூலம் ேதிப்பிைப்்படுகிறது. ஒரு புதிய நிறுவனம் ஏற்கனமவ இயஙகிக் பகாண்டிருக்கும் நிறுவனத்தின 
தற்ம்பாடதய நிடலடய அடைவதற்கு சராசரியாக எடுத்துக்பகாள்ளும் காலத்டத ப்பாதுவாக 
அடிப்்படையாகக் பகாண்டு பகாள்முதல் ஆண்டுகளின எண்ணிக்டக நிர்ணயிக்கப்்படுகிறது. கைநத 
ஆண்டுகளின சராசரி இலா்பத்டத எதிர்காலத்தில் எத்தடன ஆண்டுகள் ஈட்ை முடியும் என்படத 
அடிப்்படையாகக் பகாண்டும் இதடன நிர்ணயம் பசயயலாம்.

சராசரி இலா்பம் கணக்கிடும்ம்பாது, பிடழகடளத் திருத்தம் பசயவதுைன, பினவரும் சரிக்கட்டுதல்கடள 
பசயய மவண்டும்.

சரிக்கட்ைப்்பட்ை இலா்பம்  =  ஈட்ைப்்பட்ை இலா்பம் 
  + எதிர்காலத்தில் மதடவப்்பைாத கைநதகாலச் பசலவுகள்
  – எதிர்காலத்தில் ஈட்ைமுடியாத கைநதகால வருோனஙகள்
  + எதிர்காலத்தில் எதிர்்பார்க்கப்்படும் கூடுதல் வருோனஙகள்
  - எதிர்காலத்தில்  எதிர்்பார்க்கப்்படும் கூடுதல் பசலவுகள்  
சராசரி இலா்போனது, சாதாரண சராசரி இலா்போகமவா அல்லது கூட்டு சராசரி இலா்போகமவா இருக்கலாம்.
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(அ)  ொதாரண ெராெரி இலா் மு்ற
இம்முடறயில் நற்ப்பயரானது, சராசரி இலா்பத்டத குறிப்பிட்ை பகாள்முதல் ஆண்டுகளின 
எண்ணிக்டகயால் ப்பருக்குவதன மூலம் கணக்கிைப்்படுகிறது. சாதாரண சராசரி இலா்பம், 
சரிக்கட்ைப்்பட்ை சில ஆண்டுகளின இலா்பத்டதக் கூட்டி அடத போத்த ஆண்டுகளின எண்ணிக்டகயால் 
வகுப்்பதன மூலம் கணக்கிைப்்படுகிறது.  

நற்ப்பயர் = சராசரி இலா்பம் x பகாள்முதல் ஆண்டுகளின எண்ணிக்டக

சராச� இலாப� = ெமா�த இலாப�
ஆ��க� எ��
ைக

எடுத்துக்காடடு 1
ஒரு நிறுவனத்தின கைநத ஐநது ஆண்டுகளின இலா்பஙகள் பினவருோறு:
2014: ` 4,000;  2015: ` 3,000;  2016: ` 5,000;   2017: ` 4,500 ேற்றும் 2018: ` 3,500
5 ஆண்டுகள் சராசரி இலா்பத்தில் 3 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் எனற அடிப்்படையில் நற்ப்பயரின 
ேதிப்ட்பக் கணக்கிைவும்.

தீர்வு
நற்ப்பயர்  = சராசரி இலா்பம் x பகாள்முதல் ஆண்டுகளின எண்ணிக்டக 

சராச� இலாப� = ெமா�த இலாப�
ஆ��க� எ��
ைக

 

4,000 + 3,000 + 5,000 + 4,500 + 3,500
5

=

 20,000 
5

= =  ` 4,000

 நற்ப்பயர்  = சராசரி இலா்பம் x பகாள்முதல் ஆண்டுகளின எண்ணிக்டக
 = 4,000 × 3 = ` 12,000
எடுத்துக்காடடு 2
ஒரு நிறுவனத்தின கைநத நானகு ஆண்டுகளின இலா்பஙகள் ேற்றும் நட்ைஙகள் பினவருோறு:
2015: ` 15,000;  2016: ` 17,000;  2017: ` 6,000 (நட்ைம்);   2018: ` 14,000 
4 ஆண்டுகள் சராசரி இலா்பத்தில் 5 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் எனற அடிப்்படையில் நற்ப்பயரின 
ேதிப்ட்பக் கணக்கிைவும்.

தீர்வு
நற்ப்பயர்  = சராசரி இலா்பம் x பகாள்முதல் ஆண்டுகளின எண்ணிக்டக

சராச� இலாப� = ெமா�த இலாப�
ஆ��க� எ��
ைக

 

15,000 + 17,000 - 6,000 +14,000 Average profit 
4

=

 
40,000

4
= =  ` 10,000

 நற்ப்பயர்  = சராசரி இலா்பம் x பகாள்முதல் ஆண்டுகளின எண்ணிக்டக 

                    = 10,000 × 5 = ` 50,000
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எடுத்துக்காடடு 3
ஒரு கூட்ைாண்டே நிறுவனம் விலகும் கூட்ைாளி ஒருவரின கணக்டகத் தீர்ப்்பதற்காக நற்ப்பயடர 
ேதிப்பிை முடிவு பசயதது. அநத நிறுவனத்தின கைநத நானகு ஆண்டுகளின இலா்பஙகள் பினவருோறு:
 2015: ` 40,000;  2016: ` 50,000;  2017: ` 48,000 ;  2018: ` 46,000 
வியா்பாரம் கூட்ைாளிகளில் ஒருவரால் நைத்தப்்பட்ைது. அவருக்கு எவவித ஊதியமும் வழஙகப்்பைவில்டல. 
அக்கூட்ைாளியின நியாயோன ஊதியம் ஆண்டுக்கு ` 6,000 என ேதிப்பிைப்்பட்ைது. 
கைநத 4 ஆண்டுகள் சராசரி இலா்பத்தில் 3 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் எனற அடிப்்படையில் நற்ப்பயரின 
ேதிப்ட்பக் கணக்கிைவும்.

தீர்வு

சராச� இலாப� = ெமா�த இலாப�
ஆ��க� எ��
ைக

 
40,000 + 50,000 + 48,000 + 46,000

4
=

 1,84,000
4

= = ` 46,000

கூட்ைாளியின ஊதியத்திடனச் சரிக்கட்டுவதற்கு முன சராசரி இலா்பம்  = ` 46,000
கழிக்க: கூட்ைாளியின ஊதியம்  =      6,000
சராசரி இலா்பம் =    40,000
நற்ப்பயர் = சராசரி இலா்பம் x பகாள்முதல் ஆண்டுகளின எண்ணிக்டக 
 = 40,000 × 3 = ` 1,20,000

எடுத்துக்காடடு 4
அருள் வணிக நிறுவனத்தின பினவரும் விவரஙகளிலிருநது 3 ஆண்டுகள் சராசரி இலா்பத்தில் 
2 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் எனற அடிப்்படையில் நற்ப்பயரின ேதிப்ட்பக் கணக்கிைவும். 
(அ)  டிசம்்பர் 31ஆம் நாமளாடு முடிவடையும் ஆண்டுகளான 2016, 2017 ேற்றும் 2018 ன இலா்பஙகள் 

முடறமய  ` 46,000,  ` 44,000,  ேற்றும் ` 50,000.
(ஆ) 2016 ஆம் ஆண்டின இலா்பத்தில் திரும்்பத் திரும்்ப நிகழா வருோனம் ` 5,000 மசர்நதுள்ளது.
(இ) 2017ஆம் ஆண்டின இறுதிச் சரக்கிருப்பு ` 10,000 அதிகோக ேதிப்பிைப்்பட்ைது.
தீர்வு
ெரிக்கட்ப்்ட் இலா்ம் கணக்கிடுதல

விவரம் 2016 
`

2017 
`

2018 
`

இலா்பம் 46,000 44,000 50,000
  கழிக்க: திரும்்பத் திரும்்ப நிகழா வருோனம் 5,000 - -
  41,000 44,000 50,000
  கழிக்க: இறுதிச் சரக்கிருப்பு அதிகோக ேதிப்பிைப்்பட்ைது - 10,000 -
  41,000 34,000 50,000
கூட்டுக: பதாைக்கச் சரக்கிருப்பு அதிகோக ேதிப்பிைப்்பட்ைது - - 10,000
சரிக்கட்ைப்்பட்ை பின இலா்பம் 41,000 34,000 60,000

மாணவர் குறிப்பு:  2017 ல் இறுதிச் சரக்கிருப்பின ேதிப்பு அதிகோக ேதிப்பிைப்்பட்டிருக்கும் ம்பாது 
2018-ல் பதாைக்கச் சரக்கிருப்பு அதிகோக ேதிப்பிைப்்பட்ைதாகிறது. 
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சராச� இலாப� = ெமா�த இலாப�
ஆ��க� எ��
ைக

 

41,000 + 34,000 + 60,000
3

1,35,000
3

=

= =

நற்ப்பயர்  = சராசரி இலா்பம் x பகாள்முதல் ஆண்டுகளின எண்ணிக்டக 

 = 45,000 × 2 = ` 90,000

எடுத்துக்காடடு 5
கூட்ைாண்டே அடிப்்படையில் நைத்தப்்படும் ஒரு வணிகத்தின விவரஙகள் பினவருோறு:
(அ) ஈட்டிய இலா்பஙகள் : 2016: ` 30,000; 2017:  ` 29,000 ேற்றும் 2018: ` 32,000.
(ஆ) 2016 ஆம் ஆண்டின இலா்பத்தில் திரும்்பத் திரும்்ப நிகழா வருோனம் ` 3,000 மசர்நதுள்ளது.
(இ) சரக்கிருப்பு தீயினால் மசதேடைநததால் 2017 ஆம் ஆண்டின இலா்பத்தில் ̀  2,000 குடறக்கப்்பட்ைது.
(ஈ)  சரக்கிருப்பு காப்பீடு பசயயப்்பைவில்டல. ஆனால், எதிர்காலத்தில் காப்பீடு பசயவபதன முடிவு 

பசயயப்்பட்ைது. அதற்கான காப்பீட்டுக் கட்ைணம் ஆண்டுக்கு  ` 5,600 என ேதிப்பிைப்்பட்ைது. 
3 ஆண்டுகள் சராசரி இலா்பத்தில் 2 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் எனற அடிப்்படையில் நற்ப்பயரின 
ேதிப்ட்பக் கணக்கிைவும்.

தீர்வு
ெரிக்கட்ப்்ட் இலா்ம் கணக்கிடுதல

விவரம்
2016

`

2017
`

2018
`

இலா்பம் 30,000 29,000 32,000

  கழிக்க: திரும்்பத்  திரும்்ப நிகழா வருோனம் 3,000 - -

  27,000 29,000 32,000

  கூட்டுக:  சரக்கிருப்பு தீயினால் மசதேடைநதது 
(அசாதாரண நட்ைம்) - 2,000 -

சரிக்கட்ைப்்பட்ை பின இலா்பம் 27,000 31,000 32,000

    
சராச� இலாப� = ெமா�த இலாப�

ஆ��க� எ��
ைக

                 
` 30,000=

27,000 + 31,000 + 32,000
3

3
90,000

=

=

` 45,000
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விவரம் `

எதிர்காலத்தில் பசலுத்த மவண்டிய காப்பீட்டு முடனேத்திடன சரிக்கட்டுவதற்கு முன சராசரி இலா்பம் 30,000
கழிக்க : எதிர்காலத்தில் பசலுத்த மவண்டிய காப்பீட்டு முடனேம் 5,600
சராசரி இலா்பம் 24,400

நற்ப்பயர் = சராசரி இலா்பம் x பகாள்முதல் ஆண்டுகளின எண்ணிக்டக 

 = 24,400 × 2 
 = ` 48,800
(ஆ) கூடடு ெராெரி இலா் மு்ற
இம்முடறயில், நற்ப்பயரானது கூட்டு சராசரி இலா்பத்திடனக் பகாள்முதல் ஆண்டுகளின 
எண்ணிக்டகயால் ப்பருக்குவதன மூலம் கணக்கிைப்்படுகிறது. 
நற்ப்பயர் = கூட்டு சராசரி இலா்பம் x பகாள்முதல் ஆண்டுகளின எண்ணிக்டக
இம்முடறயில், ஒவபவாரு ஆண்டு இலா்பத்தின மீதும் நிடறகள் ஒதுக்கப்்படுகினறன. ஒதுக்கப்்பட்ை 
நிடறகடள அநதநத ஆண்டின இலா்பத்மதாடு ப்பருக்கி, கூட்டு இலா்பம் கண்ைறியப்்படுகிறது. கூட்டு 
சராசரி இலா்பம் கணக்கிை, கூட்டு இலா்பத்தின போத்தத்டத ஒதுக்கப்்பட்ை நிடறகளின போத்தத்தால் 
வகுக்க மவண்டும். 

��� இலாப�க�� ெமா�த���� சராச� இலாப� = �ைறக�� ெமா�த�  
இம்முடறயானது, இலா்பத்தின ம்பாக்கு ்படிப்்படியாக அதிகரித்துக் பகாண்டு அல்லது குடறநது 
பகாண்டு ம்பாகும்ம்பாது ்பயன்படுத்தப்்படுகிறது. ப்பாதுவாக, சமீ்பத்திய ஆண்டுகளின இலா்பத்திற்கு 
அதிக நிடற ஒதுக்கப்்படுகிறது. 
எடுத்துக்காடடு 6
புதிய கூட்ைாளி ஒருவடர மசர்ப்்பதற்காக,  ஒரு நிறுவனம் 4 ஆண்டுகள் சராசரி இலா்பத்தில் 3 
ஆண்டுகள் பகாள்முதல் எனற அடிப்்படையில் கூட்டு சராசரி இலா்பத்திடன ்பயன்படுத்தி, நற்ப்பயடர 
ேதிப்பிை முடிவு பசயதது. கைநத நானகு ஆண்டுகளின இலா்பஙகள் ேற்றும் அநதநத ஆண்டுகளுக்கான 
நிடறகள் பினவருோறு:

விவரம் 2015 2016 2017 2018

இலா்பம் (`) 20,000 22,000 24,000 28,000

நிடற 1 2 3 4
நற்ப்பயரின ேதிப்ட்பக் கணக்கிைவும்.
தீர்வு
கூடடு ெராெரி இலா் மு்ற கணக்கி்ல

ஆணடு
இலா்ம்

(அ) 
`

நி்றகள்
(ஆ)

கூடடு இலா்ம்
(அ × ஆ) 

`
2015 20,000 1 20,000
2016 22,000 2 44,000
2017 24,000 3 72,000
2018 28,000 4 1,12,000

சமாத்தம் 10 2,48,000
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��� இலாப�க�� ெமா�த���� சராச� இலாப� = �ைறக�� ெமா�த�  

 

2,48,000
10

= =

நற்ப்பயர்  = கூட்டு சராசரி இலா்பம் x பகாள்முதல் ஆண்டுகளின எண்ணிக்டக
 = 24,800 × 3 = ` 74,400

4.6.2 உயர் இலா் மு்றகள்
இம்முடறகளில் நற்ப்பயரின ேதிப்ட்பக் கண்ைறிய உயர் இலா்பம் அடிப்்படையாக உள்ளது. ஒரு 
வியா்பாரத்தின உயர் இலா்பம் என்பது சாதாரண இலா்பத்டத விை கூடுதலாக உள்ள சராசரி இலா்பம் 
ஆகும். 
 உயர் இலா்பம் = சராசரி இலா்பம் – சாதாரண இலா்பம்
சராசரி இலா்பம், குறிப்பிட்ை ஆண்டுகளின சரிக்கட்ைப்்பட்ை ஈட்டிய இலா்பஙகள் கூட்ைப்்பட்டு, போத்த 
ஆண்டுகளின எண்ணிக்டகயால் வகுக்கப்்படுவதன மூலம் கண்ைறியப்்படுகிறது.  சாதாரண இலா்பம் 
என்பது ஒமர தனடேயுடைய வியா்பார நிறுவனஙகள் சாதாரண சூழ்நிடலகளில் வழக்கோக ஈட்டும் 
இலா்பம் ஆகும். 
சாதாரண இலா்பம்  = ்பயன்படுத்தப்்பட்ை முதல் × சாதாரண இலா்ப விகிதம்
்பயன்படுத்தப்்பட்ை முதல் = நிடலச் பசாத்துகள் + நைப்புச் பசாத்துகள் – நைப்புப் ப்பாறுப்புகள்
சாதாரண இலா்ப விகிதம் =  ஒரு பதாழிலில் ஒமர தனடேயுடைய வியா்பார நிறுவனஙகள் 

சாதாரண சூழ்நிடலகளில் ஈட்டும் இலா்ப விகிதம். 
 (அ) உயர் இலா்த்தில சகாள்முதல மு்ற
இம்முடறயில், உயர் இலா்பத்டத குறிப்பிட்ை சில ஆண்டுகளுக்குரிய பகாள்முதல் ஆண்டுகளின 
எண்ணிக்டகயால் ப்பருக்குவதன மூலம் நற்ப்பயர் கணக்கிைப்்படுகிறது.

 நற்ப்பயர் = உயர் இலா்பம் × பகாள்முதல் ஆண்டுகளின எண்ணிக்டக
எடுத்துக்காடடு 7
பினவரும் விவரஙகளிலிருநது, உயர் இலா்பத்தில் 3 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் எனற அடிப்்படையில் 
நற்ப்பயரின ேதிப்ட்பக் கணக்கிைவும்.

(i) ்பயன்படுத்தப்்பட்ை முதல்: ` 2,00,000
(ii) சாதாரண இலா்ப விகிதம் 15%
(iii)  வியா்பாரத்தின சராசரி இலா்பம் ` 42,000

தீர்வு
சாதாரண இலா்பம் = ்பயன்படுத்தப்்பட்ை முதல் × சாதாரண இலா்ப விகிதம் 

 = 2,00,000 × 15% = ` 30,000
உயர் இலா்பம்  = சராசரி இலா்பம் – சாதாரண இலா்பம்
 = 42,000 – 30,000 
 = ` 12,000

நற்ப்பயர்  = உயர் இலா்பம் × பகாள்முதல் ஆண்டுகளின எண்ணிக்டக
 = 12,000 × 3 
 = ` 36,000

` 24,800
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எடுத்துக்காடடு 8
பினவரும் விவரஙகளிலிருநது, உயர் இலா்பத்தில் 5 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் எனற அடிப்்படையில் 
நற்ப்பயரின ேதிப்ட்பக் கணக்கிைவும்.

(அ) ்பயன்படுத்தப்்பட்ை முதல் : ` 1,20,000

(ஆ) சாதாரண இலா்ப விகிதம் : 20%
(இ) 5 ஆண்டுகளுக்குரிய நிகர இலா்பம் :
2014: ` 30,000; 2015: ` 32,000; 2016: ` 35,000; 2017: ` 37,000 ேற்றும் 2018: ` 40,000

(ஈ) கூட்ைாளிகளுக்கான உடழப்பூதியம் ஆண்டுக்கு ` 2,000.

தீர்வு

 

       போத்த இலா்பம்  
சராசரி இலா்பம்  =  --------------------------------------
                                 ஆண்டுகளின எண்ணிக்டக

30,000 + 32,000 + 35,000 + 37,000 + 40,000
5

1,74,000
5

=

= = ` 34,800

விவரம் `

கூட்ைாளிகளுக்கு உடழப்பூதியம் வழஙகுவதற்கு முன சராசரி இலா்பம் 34,800

கழிக்க : கூட்ைாளிகளுக்கான உடழப்பூதியம் 2,800

சராசரி இலா்பம் 32,000

சாதாரண இலா்பம் = ்பயன்படுத்தப்்பட்ை முதல் × சாதாரண இலா்ப விகிதம்
 = 1,20,000 × 20% 
 = ` 24,000

உயர் இலா்பம் = சராசரி இலா்பம் – சாதாரண இலா்பம்
 = 32,000 – 24,000 
 = ` 8,000

நற்ப்பயர் = உயர் இலா்பம் × பகாள்முதல் ஆண்டுகளின எண்ணிக்டக 
 = 8,000 × 5 
 = ` 40,000

(ஆ) ஆணடுத்சதா்க மு்ற
இம்முடறயில், உயர் இலா்பத்திடன ஆண்டுத்பதாடக காரணியின தற்ம்பாடதய ேதிப்புைன 
ப்பருக்குவதன மூலம் நற்ப்பயரின ேதிப்ட்பக் கண்ைறியலாம்.  
 நற்ப்பயர் = உயர் இலா்பம் × ஆண்டுத்பதாடக காரணியின தற்ம்பாடதய ேதிப்பு
ஆண்டுத்பதாடக காரணியின தற்ம்பாடதய ேதிப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ை காலத்தில் ஒரு 
குறிப்பிட்ைவட்டி வீதத்தில் ஒரு ரூ்பாயின தற்ம்பாடதய ஆண்டு ேதிப்்பாகும். இதடன, ஆண்டுத்பதாடக 
அட்ைவடண அல்லது சூத்திரத்டதப் ்பயன்படுத்துவதன மூலம் அறியலாம்.
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ஆண்டுத்பதாடக என்பது பதாைர்ச்சியான இடைபவளிகளில் பதாைர்நது சீராக ப்பறப்்படும் 
பராக்க ஓட்ைத்டதக் குறிக்கும். குறிப்பிட்ை ஆண்டுகளில் ஒவபவாரு ஆண்டு இறுதியிலும் 
ஒரு குறிப்பிட்ை வட்டி வீதத்தில் ஒரு ரூ்பாயின தற்ம்பாடதய ேதிப்ட்ப ஆண்டுத்பதாடக 
அட்ைவடண காண்பிக்கும். கீழ்க்கண்ை சூத்திரத்டதப் ்பயன்படுத்தி ஆண்டுத்பதாடகக் 
காரணி கணக்கிைப்்படுகிறது.

ஆண்டுத்பதாடக காரணி = 
(1 + i)n – 1

i(1 + i)n

அதில், i = வட்டி வீதம்
 n = எதிர்மநாக்கும் ஆண்டுகள்

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

எடுத்துக்காடடு 9
பினவரும் விவரஙகடளக் பகாண்டு, ஆண்டுத்பதாடக முடறயில் நற்ப்பயரின ேதிப்ட்பக் 
கணக்கிைவும்.
(அ) ்பயன்படுத்தப்்பட்ை முதல்  ` 50,000
(ஆ) சாதாரண இலா்ப விகிதம்: 10%
(இ)  2016, 2017 ேற்றும்  2018 ஆம் ஆண்டுகளின இலா்பஙகள் முடறமய ` 13,000, ` 15,000 ேற்றும்  

 ` 17,000.
(ஈ) 3 ஆண்டுகளில் 10% வட்டி வீதத்தில் ` 1 ன தற்ம்பாடதய ஆண்டுத்பதாடக ேதிப்பு  ` 2.4868.

தீர்வு

       போத்த இலா்பம்  
சராசரி இலா்பம்  =  --------------------------------------
                                 ஆண்டுகளின எண்ணிக்டக

13,000 + 15,000 + 17,000 
3

45,000
3

=

=

 = ` 15,000

சாதாரண இலா்பம் = ்பயன்படுத்தப்்பட்ை முதல்  x சாதாரண இலா்ப விகிதம்
 = 50,000 × 10% 
 = ` 5,000
உயர் இலா்பம்  = சராசரி இலா்பம் – சாதாரண இலா்பம்
 = 15,000 – 5,000  
 = ` 10,000
நற்ப்பயர் = உயர் இலா்பம் x ஆண்டுத்பதாடக ேதிப்பு
 = 10,000 × 2.4868 = ` 24,868

(இ) உயர் இலா்த்தி்ன மூலதனமாக்கல மு்ற
இம்முடறயில், சாதாரண இலா்ப விகிதத்தில் உயர் இலா்பத்டத மூலதனோக்கப்்படுவதன மூலம் 
நற்ப்பயரின ேதிப்பு கணக்கிைப்்படுகிறது. அதாவது, மூலதனோக்கப்்பட்ை உயர் இலா்பமே நற்ப்பயர் ஆகும். 

 
ந�ெபய� 100= ×உய� இலாப�

சாதாரண இலாப �த�

12th-Accountancy-Unit-04.indd   129 02-04-2019   22:28:30
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



130

எடுத்துக்காடடு 10
பினவரும் தகவல்களிலிருநது,  உயர் இலா்பத்திடன மூலதனோக்கல் முடறயில்  நற்ப்பயரின 
ேதிப்ட்பக் கணக்கிைவும். 
(அ) ்பயன்படுத்தப்்பட்ை முதல்  ` 4,00,000
(ஆ) சாதாரண இலா்ப விகிதம் 10%
(இ) இலா்பம்   2016: ` 62,000; 2017: ` 61,000  ேற்றும்  2018: ` 63,000

தீர்வு

சராச� இலாப� = ெமா�த இலாப�
ஆ��க� எ��
ைக

 
62,000 + 61,000 + 63,000 

3
=

 
1,86,000

3
=

 
 = ` 62,000

சாதாரண இலா்பம் = ்பயன்படுத்தப்்பட்ை முதல்  × சாதாரண இலா்ப விகிதம்
 = 4,00,000 × 10% 

 = ` 40,000

உயர் இலா்பம்  = சராசரி இலா்பம் – சாதாரண இலா்பம்
 = 62,000 – 40,000 

 = ` 22,000

ந�ெபய� 100= ×உய� இலாப�
சாதாரண இலாப �த�

   
22,000 x 100

10
=

  = ` 2,20,000

4.6.3 மூலதனமாக்கல மு்ற
இம்முடறயில் நற்ப்பயர் என்பது, வியா்பாரத்தின ்பயன்படுத்தப்்பட்ை முதடல விை கூடுதலாக உள்ள 
மூலதனோக்கப்்பட்ை சராசரி இலா்பம் ஆகும். 
 நற்ப்பயர் = வியா்பாரத்தின போத்த மூலதன ேதிப்பு – ்பயன்படுத்தப்்பட்ை முதல் 
சராசரி இலா்பத்டதச் சாதாரண இலா்ப விகிதத்தின அடிப்்படையில் மூலதனோக்குதல் மூலம் 
வியா்பாரத்தின போத்த மூலதன ேதிப்ட்ப கணக்கிைலாம். 

 
�யாபார��� ெமா�த �லதன ம��� 100= ×சராச� இலாப	

சாதாரண இலாப ��த	

்பயன்படுத்தப்்பட்ை முதல் = நிடலச் பசாத்துகள் (நற்ப்பயர் தவிர) + நைப்புச் பசாத்துகள் – நைப்புப் ப்பாறுப்புகள்
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எடுத்துக்காடடு 11
பினவரும் தகவல்களிலிருநது மூலதனோக்கல் முடறயில் நற்ப்பயரின ேதிப்ட்பக் காணவும். 

(அ) சராசரி இலா்பம்     = ` 60,000
(ஆ) சாதாரண இலா்ப விகிதம்   = 10%
(இ) ்பயன்படுத்தப்்பட்ை முதல்   = ` 4,50,000

தீர்வு

சராச� இலாப��� ெமா�த �லதன ம��� 100= ×சராச� இலாப�
சாதாரண இலாப 	�த�

 

60,000= x 100
10

 = ` 6,00,000
நற்ப்பயர் = வியா்பாரத்தின போத்த மூலதன ேதிப்பு – ்பயன்படுத்தப்்பட்ை முதல்
 = 6,00,000 – 4,50,000  
 = ` 1,50,000

சராசரி இலா்பத்திடன மூலதனோக்கல் முடற ேற்றும் உயர் இலா்பத்திடன 
மூலதனோக்கல் முடறயில் கணக்கிைப்்படும் நற்ப்பயரின ேதிப்பு சேோக 
இருக்கும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

நி்னவில சகாள்ள சவணடிய்வ
�  ஒரு பதாழிலுக்கு நனடேடயத் தரக்கூடிய அத்பதாழிலின புகழ் அல்லது நனேதிப்பு நற்ப்பயர் 

ஆகும்.
�  நற்ப்பயர் ஒரு புலனாகா நிடலச்பசாத்து ஆகும். 
�  கூட்ைாளிகளின உரிடேகடளக் காக்கும் ப்பாருட்டு பினவரும் சூழ்நிடலகளில் நற்ப்பயடர 

ேதிப்பிடுவதற்கான மதடவ எழுகிறது: 
இலா்பப் ்பகிர்வு விகிதத்தில் ோற்றம் ஏற்்படும்ம்பாதும், கூட்ைாண்டே நிறுவனத்தில் புதிய கூட்ைாளி  
மசர்க்கப்்படும் ம்பாதும், கூட்ைாண்டே நிறுவனத்தில் இருக்கும் கூட்ைாளி ஒருவர் நிறுவனத்டத 
விட்டு விலகும் ம்பாதும் அல்லது கூட்ைாளி ஒருவர் இறக்கும் ம்பாதும், ஒரு கூட்ைாண்டே 
நிறுவனத்டதக் கடலக்கும் ம்பாதும்

�  வாஙகப்்பட்ை நற்ப்பயர் ேட்டும் கணக்மகடுகளில் காட்ைப்்படுகிறது. தனனுருவாக்கப்்பட்ை 
நற்ப்பயர் கணக்மகடுகளில் காட்ைப்்படுவதில்டல.

�  ப்பாதுவாக நற்ப்பயடர பினவரும் முடறகளில் ேதிப்பிைலாம்:
சராசரி இலா்ப முடற, உயர் இலா்ப முடறகள் ேற்றும் மூலதனோக்கல் முடற

சுய ஆயவு வினாக்கள்
I ெரியான வி்்்யத் சதர்வு செயயவும்
1. பினவரும் வாக்கியஙகளில் எது சரியானது?

(அ) நற்ப்பயர் ஒரு புலனாகாச் பசாத்து (ஆ) நற்ப்பயர் ஒரு நைப்புச் பசாத்து
(இ) நற்ப்பயர் ஒரு கற்்படனச் பசாத்து  (ஈ) நற்ப்பயரிடன வாஙக முடியாது
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2. உயர் இலா்பம்  பினவரும் இரண்டிற்கும் இடைமயயான மவறு்பாைாகும்
(அ) ்பயன்படுத்தப்்பட்ை முதல் ேற்றும் சராசரி இலா்பம்  (ஆ) பசாத்துகள் ேற்றும் ப்பாறுப்புகள்
(இ) சராசரி இலா்பம் ேற்றும் சாதாரண இலா்பம்  (ஈ) நைப்பு ஆண்டின இலா்பம் ேற்றும் சராசரி இலா்பம்

3.  ஒமர வடக நிறுவனஙகளின சராசரி இலா்பவிகிதோக கருதப்்படுவது
(அ) சராசரி இலா்பம்  (ஆ) சாதாரண இலா்ப விகிதம்
(இ) எதிர்மநாக்கும் இலா்ப விகிதம் (ஈ) இடவகளில் ஏதுமில்டல

4. கீழ் வருவனவற்றில் எது சரியானது?
(அ) உயர் இலா்பம் = போத்த இலா்பம் / ஆண்டுகளின எண்ணிக்டக
(ஆ) உயர் இலா்பம் = கூட்டு இலா்பம் / ஆண்டுகளின எண்ணிக்டக
(இ) உயர் இலா்பம் = சராசரி இலா்பம் – சாதாரண இலா்பம்
(ஈ) உயர் இலா்பம் = சராசரி இலா்பம் x பகாள்முதல் ஆண்டுகள்

5. சரியற்ற இடணயிடன அடையாளம் காணவும்
(அ)  சராசரி இலா்பமுடறயில் நற்ப்பயர் = சராசரி இலா்பம் x பகாள்முதல் ஆண்டுகளின எண்ணிக்டக

(ஆ)  உயர் இலா்ப முடறயில் நற்ப்பயர் = உயர் இலா்பம் x பகாள்முதல் ஆண்டுகளின எண்ணிக்டக

(இ) ஆண்டுத்பதாடக முடறயில் நற்ப்பயர் = சராசரி இலா்பம் x  ஆண்டுத்பதாடக காரணியின 
தற்ம்பாடதய ேதிப்பு

(ஈ) கூட்டு சராசரி இலா்ப முடறயில் நற்ப்பயர் = கூட்டு சராசரி இலா்பம் x  பகாள்முதல் ஆண்டுகளின 
எண்ணிக்டக

6. சராசரி இலா்பம் ̀  25,000  ேற்றும் சாதாரண இலா்பம்  ̀  15,000 ஆக  இருக்கும் ம்பாது, உயர் இலா்பம்  
(அ) ` 25,000 (ஆ)  `  5,000 
(இ) ` 10,000 (ஈ)  ` 15,000

7.  2017- ல் கணக்மகட்டின்படி இலா்பம்  ` 35,000; இலா்பத்தில் மசர்நதுள்ள திரும்்பத் திரும்்ப நிகழா 
வருோனம் ` 1,000 ேற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டில்  ஏற்்பட்ை அசாதாரண நட்ைம்  ` 2,000 எனில், 
சரிக்கட்ைப்்பட்ை இலா்பம் 

(அ) ` 36,000 (ஆ) ` 35,000

(இ) ` 38,000 (ஈ)  ` 34,000

8.  ஒரு வியா்பாரத்தின போத்த மூலதன ேதிப்பு ` 1,00,000; பசாத்துகள்  ` 1,50,000 ேற்றும் ப்பாறுப்புகள் 
` 80,000.  மூலதனோக்க முடறயில் நற்ப்பயரின ேதிப்பு 

(அ) ` 40,000 (ஆ) ` 70,000

(இ) ` 1,00,000 (ஈ)  ` 30,000

வி்்

1. (அ) 2. (இ) 3. (ஆ) 4. (இ) 5. (இ) 6. (இ) 7. (அ) 8. (ஈ)
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II  மிகக் குறுகிய வினாக்கள்
1. நற்ப்பயர் எனறால் எனன?
2. வாஙகப்்பட்ை நற்ப்பயர் எனறால் எனன?
3. உயர் இலா்பம் எனறால் எனன?
4. சாதாரண இலா்ப விகிதம் எனறால் எனன?
5.கூட்ைாண்டே நிறுவனத்தில் நற்ப்பயடர ேதிப்பிடும் ஏமதனும் இரண்டு சூழ்நிடலகடளத் தரவும்.  

III  குறுகிய வினாக்கள்
1. நற்ப்பயடரத் தீர்ோனிக்கும் ஏமதனும் ஆறு காரணிகடளத் தரவும்.

2. உயர் இலா்ப முடறயில் நற்ப்பயர் எவவாறு கணக்கிைப்்படுகிறது?
3. மூலதனோக்க முடறயில் நற்ப்பயரின ேதிப்பு எவவாறு கணக்கிைப்்படுகிறது?
4. பினவரும் விவரஙகளிலிருநது சராசரி இலா்பம் கணக்கிைவும்.

2016: ` 8,000;   2017: ` 10,000;   2018: ` 9,000
 (வி்்:  ெராெரி இலா்ம்: ` 9,000)
5.  சராசரி இலா்பம் `15,000 ஆக இருக்கும்ம்பாது 2 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் எனற அடிப்்படையில் 

நற்ப்பயரின ேதிப்ட்பக் கணக்கிைவும்.
 (வி்்:  நறச்யர்: ` 30,000)
IV ்யிறசி வினாக்கள்
ொதாரண ெராெரி இலா்மு்ற
1.  ஒரு நிறுவனத்தின கைநத ஐநது ஆண்டுகளின இலா்பஙகள் பினவருோறு:
2014: ` 10,000;   2015: ` 11,000;   2016: ` 12,000; 2017: ` 13,000 ேற்றும் 2018: ` 14,000

5 ஆண்டுகள் சராசரி இலா்பத்தில் 2 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் எனற அடிப்்படையில் நற்ப்பயரின 
ேதிப்ட்பக் கணக்கிைவும்.

 (வி்்: ெராெரி இலா்ம்: ` 12,000; நறச்யர்: ` 24,000)
2.  பினவரும் விவரஙகளிலிருநது, கைநத 4 ஆண்டுகள் சராசரி இலா்பத்தில் 3 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் 

எனற அடிப்்படையில் நற்ப்பயரின ேதிப்ட்பக் கணக்கிைவும்.

 ஆண்டு முடிவு பதாடக
`

2015 இலா்பம் 5,000
2016 இலா்பம் 8,000
2017 நட்ைம் 3,000
2018 இலா்பம் 6,000

 (வி்்: ெராெரி இலா்ம்: ` 4,000; நறச்யர்: ` 12,000)
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3.  ஒரு கூட்ைாண்டே நிறுவனத்தின பினவரும் விவரஙகளிலிருநது, கைநத 4 ஆண்டுகள் சராசரி 
இலா்பத்தில் 3 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் எனற அடிப்்படையில் நற்ப்பயரின ேதிப்ட்பக் கணக்கிைவும்.

(அ)  2015, 2016, 2017 ேற்றும்  2018 ஆகிய ஆண்டுகளான இலா்பஙகள் முடறமய ` 10,000, 
` 12,500, ` 12,000 ேற்றும் ` 11,500 . 

(ஆ)  வியா்பாரம் கூட்ைாளிகளில் ஒருவரால் நைத்தப்்பட்ைது. அக்கூட்ைாளியின நியாயோன 
உடழப்பூதியம் ஆண்டுக்கு ` 1,500. இநதத் பதாடக மேற்கண்ை இலா்பஙகடளக் கணக்கிடும் 
ம்பாது மசர்க்கப்்பைவில்டல.

 (வி்்: ெராெரி இலா்ம்: ` 10,000; நறச்யர்: ` 30,000) 

4.  ஸ்ரீமதவி நிறுவனத்தின பினவரும் விவரஙகளிலிருநது, 3 ஆண்டுகள் சராசரி இலா்பத்தில் 
4 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் எனற அடிப்்படையில் நற்ப்பயரின ேதிப்ட்பக் கணக்கிைவும்.

(அ)  டிசம்்பர் 31ஆம் நாமளாடு முடிவடையும் ஆண்டுகளான 2016, 2017 ேற்றும் 2018 – ன 
இலா்பஙகள் முடறமய  ` 1,75,000,  ` 1,50,000,  ேற்றும் ` 2,00,000 

(ஆ)  2016 ஆம் ஆண்டின இலா்பத்தில் திரும்்பத் திரும்்ப நிகழா வருோனம் ̀  45,000 மசர்நதுள்ளது.

(இ) 2017ஆம் ஆண்டின இறுதிச் சரக்கிருப்பு ` 30,000 அதிகோக ேதிப்பிைப்்பட்ைது. 
 (வி்்: ெராெரி இலா்ம்: ` 1,60,000; நறச்யர்: ` 6,40,000)

5. கூட்ைாண்டே அடிப்்படையில் நைத்தப்்படும் ஒரு வணிகத்தின விவரஙகள் பினவருோறு:
(i) ஈட்டிய இலா்பஙகள்: 2016: ` 25,000; 2017:  ` 23,000 ேற்றும் 2018: ` 26,000.
(ii) 2016 ஆம் ஆண்டின இலா்பத்தில் திரும்்பத் திரும்்ப நிகழா வருோனம் ` 2,500 மசர்நதுள்ளது.

(iii)  சரக்கிருப்பு தீயினால் மசதேடைநததால் 2017 ஆம் ஆண்டின இலா்பத்தில் ̀  3,500  குடறக்கப்்பட்ைது.

(iv)  சரக்கிருப்பு காப்பீடு பசயயப்்பைவில்டல. ஆனால் எதிர்காலத்தில் காப்பீடு   பசயவபதன முடிவு 
பசயயப்்பட்ைது. அதற்கான காப்பீட்டுக் கட்ைணம் ஆண்டுக்கு ` 250 என ேதிப்பிைப்்பட்ைது. 

3 ஆண்டுகள் சராசரி இலா்பத்தில் 2 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் எனற அடிப்்படையில் நற்ப்பயரின 
ேதிப்ட்பக் கணக்கிைவும்.

 (வி்்: ெராெரி இலா்ம்: ` 24,750; நறச்யர்: ` 49,500)
கூடடு ெராெரி இலா்மு்ற

6.  கைநத 4 ஆண்டுகள் சராசரி இலா்பத்தில் 3 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் எனற அடிப்்படையில் கூட்டு 
சராசரி இலா்பத்திடன ்பயன்படுத்தி, நற்ப்பயரின ேதிப்ட்பக் கணக்கிைவும்.

ஆணடு இலா்ம்
`

நி்றகள்

2015 10,000 1
2016 12,000 2
2017 16,000 3
2018 18,000 4

 (வி்்: கூடடு ெராெரி இலா்ம்: ` 15,400; நறச்யர்: ` 46,200)
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உயர் இலா்த்தில சகாள்முதல மு்ற
7.  பினவரும் விவரஙகளிலிருநது, உயர் இலா்பத்தில் 2 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் எனற அடிப்்படையில் 

நற்ப்பயரின ேதிப்ட்பக் கணக்கிைவும்.

(அ) நிறுவனத்தின போத்த பசாத்துகள் ` 5,00,000
(ஆ) நிறுவனத்தின ப்பாறுப்புகள் ` 2,00,000
(இ) இவவடகத் பதாழில்களின சாதாரண இலா்ப விகிதம் 12.5%
(ஈ) நிறுவனத்தின சராசரி இலா்பம் ` 60,000. 

 (வி்் : உயர் இலா்ம்: ` 22,500; நறச்யர்: ` 45,000)
8.  ஒரு கூட்ைாண்டே நிறுவனம் கைநத மூனறு வருைஙகளாக ஈட்டிய நிகர இலா்பஙகள் பினவருோறு: 

 2016: ` 20,000; 2017:  ` 17,000 ேற்றும் 2018: ` 23,000.
மேற்குறிப்பிட்ை  காலம் முழுவதும் நிறுவனத்தில் ்பயன்படுத்தப்்பட்ை முதல் ` 80,000. நிறுவனம் 
பகாண்டுள்ள இைரிடனக் கருத்தில் பகாண்டு, ்பயன்படுத்தப்்பட்ை முதல் மீதான  சாதாரண இலா்ப 
வீதம் 15% என கருதப்்பட்ைது. உயர் இலா்பத்தில் 2 ஆண்டுகள் பகாள்முதல் எனற அடிப்்படையில் 
நற்ப்பயரின ேதிப்ட்பக் கணக்கிைவும்.

 (வி்்: உயர் இலா்ம்: ` 8,000; நறச்யர்: ` 16,000)
ஆணடுத்சதா்க மு்ற 
9. பினவரும் விவரஙகடளக் பகாண்டு, ஆண்டுத்பதாடக முடறயில் நற்ப்பயரின ேதிப்ட்பக் 
கணக்கிைவும்.
 (i) சராசரி இலா்பம் ` 14,000
 (ii) சாதாரண இலா்பம் ` 4,000
 (iii) சாதாரண இலா்ப விகிதம் 15%
 (iv) நற்ப்பயருக்கான பகாள்முதல் ஆண்டுகள் 5
5 ஆண்டுகளில் ஆண்டுக்கு  15% எனற வட்டி விகிதத்தில் ̀  1 ன தற்ம்பாடதய ஆண்டுத்பதாடக ேதிப்பு ̀  3.352
 (வி்்: உயர் இலா்ம்: ` 10,000; நறச்யர்: ` 33,520)
உயர் இலா்த்தில மூலதனமாக்கல மு்ற
10.  பினவரும் தகவல்களிலிருநது, உயர் இலா்பத்திடன மூலதனோக்கல் முடறயில்  நற்ப்பயரின 

ேதிப்ட்பக் கணக்கிைவும். 
(அ) சாதாரண இலா்ப விகிதம் 10%
(ஆ) கைநத 4 ஆண்டுகளின இலா்பஙகள் ` 30,000, ` 40,000, ` 50,000 ேற்றும் ` 45,000.
(இ)  மேற்குறிப்பிட்ை இலா்பம் ` 30,000 ல் திரும்்பத் திரும்்ப நிகழா வருோனம் ` 3,000 

மசர்நதுள்ளது.
(ஈ) சராசரி ்பயன்படுத்தப்்பட்ை முதல் ` 3,00,000.

 (வி்்: ெராெரி இலா்ம்: ` 40,500; உயர் இலா்ம்: ` 10,500; நறச்யர் : ` 1,05,000)
மூலதனமாக்கல மு்ற
11. பினவரும் தகவல்களிலிருநது மூலதனோக்கல் முடறயில் நற்ப்பயரின ேதிப்ட்பக் காணவும். 

(அ) சராசரி இலா்பம்  ` 20,000
(ஆ) சாதாரண இலா்ப விகிதம்  10%
(இ) ்பயன்படுத்தப்்பட்ை முதல் ` 1,50,000

 (வி்்: சமாத்த மூலதன மதிப்பு : ` 2,00,000; நறச்யர்: ` 50,000)
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பிரியா, பிரவீன ேற்றும் பூஜா மூவரும் வீட்டு உ்பமயாகப் ப்பாருட்கடள வாஙகி விற்கும் 
கூட்ைாண்டேத் பதாழிடலச் பசயது வநதனர். அவர்களுக்குள் கூட்ைாண்டே 

ஒப்்பநதம் இருநதது. அவர்களின கடை,  நிடறய சாத்தியோன வாடிக்டகயாளர்கடள பகாண்ை 
முக்கியோன இைத்தில் அடேநதிருநதது. அக்கடையின ்பணியாளர்களுக்கு நல்ல ்பயிற்சியும் 
ஊக்கமும் அளிக்கப்்பட்டிருநதது. கூட்ைாளிகள் நல்ல மேலாண்டேத் திறன மிக்கவர்களாக 
இருநதனர். இதன விடளவாக, வாடிக்டகயாளர்களின மதடவகள் திறம்்பை நிடறமவற்றப்்பட்ைன. 
வாடிக்டகயாளர்களுக்கு விற்்படனக்குப் பின மசடவயும் அளிக்கப்்பட்ைதால் அவர்கள் 
ேகிழ்ச்சியடைநதனர். மிகக் குறுகிய காலத்திமலமய நிறுவனம் நன ேதிப்பு ேற்றும் வலுவான 
வாடிக்டகயாளர் அடித்தளத்டதக் பகாண்டிருநதது. 
இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நிறுவனத்தின ேதிப்பு அதன நிகரச் பசாத்து ேதிப்ட்பவிை 
அதிகோக உள்ளபதன கூட்ைாளிகள் முடிவு பசயதனர். எனமவ, அவர்கள் நற்ப்பயரின ேதிப்ட்பக் 
கண்ைறிநது அதடன கணக்மகடுகளில் ்பதிவு பசயய விரும்பினர்.
பின வருவன குறித்து விவாதிக்கவும். 

(1) நிறுவனத்தின நற்ப்பயர் ேதிப்பிடன ்பாதிக்கும் காரணிகடள அடையாளம் காணவும்.
(2) நற்ப்பயர் ேதிப்பிடும் முடறகளின ப்பயர்கடளக் கூறவும்.

(3) நற்ப்பயரின ேதிப்ட்பக் கணக்மகடுகளில் ்பதிவுச் பசயய மவண்டும் எனற கூட்ைாளிகளின 
முடிடவ நீஙகள் ஏற்றுக் பகாள்கிறீர்களா? அதற்கான காரணஙகடள கணக்கியல் 
தரநிடலகள் விதிகள்்படி விளக்கவும்.

சதா்ர் ஆயவிறகு 
ஒரு கூட்ைாண்டே நிறுவனம் தனனுடைய நிறுவனத்டத விரிவு்படுத்த விரும்பியது. ஆனால், 
நிறுவனத்டத திறம்்பை நைத்த இரண்டுக்கு மேற்்பட்ை மேலாண்டேத் திறன பகாண்ை ந்பர்கள் 
மதடவ. மேலும், நிறுவன விரிவாக்கத்திற்கு அதிக நிதியும் மதடவப்்படுகிறது. இநத சூழ்நிடலயில் 
எனன பசயய மவண்டும்? 
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5 கூட்ாளி செர்பபு
அலகு

மைடாணவர்கள்
  கூட்டாளிவயச் சேரக்கும ச�டாது கேயய 

சவணடிய ்கணக்கியல் நவ்முவற்கள் 
�றறி புரிந்து க்கடாள்ளுேல்

  மைறுமைதிப்பீடு ்கணக்கு, முேல் 
்கணக்கு்கள் மைறறும கூட்டாளிவயச் 
சேரத்ே பின்னர நிறுவனத்தின் 
இருப்பு நிவலக் குறிப்பு ஆகியவறவற 
ேயடாரித்ேல்

  கூட்டாளி சேரப்பு
  தியடா்க விகிேம
  மைறுமைதிப்பீடு ்கணக்கு

ச்ாருை்க்கம்

கற்ைல சநாக்கஙகள்

கூட்டாளி சேரப்பு ்கற�ேறகு முன் 
கீழக்்கண்வறவற நிவனவு கூற 
சவணடும:
  கூட்டாணவமை நிறுவனத்தின் 

க�டாருள் மைறறும சிறப்பியல்பு்கள்
  கூட்டாணவமை ஒப்�டாவணம
  கூட்டாளி்களின் முேல் ்கணக்கு்கள் 
  நறக�யவை மைதிப்பீடு கேயேல்

நியனவுகூை சவண்டிய கருததுகள்

சேரிந்து சகாள்ை சவண்டிய முக்கிய சொற்கள்

5.1 அறிமு்கம
5.2 கூட்டாளிவய சேரக்கும ச�டாது கேயய 

சவணடிய ேரிக்்கடடுேல்்கள்
5.3 �கிரந்து ேைடா இலடா�ங்கள், ்கடாப்பு்கள் 

மைறறும நட்ங்கவைப் �கிரந்ேளித்ேல்
5.4 கேடாத்து்கள் மைறறும க�டாறுப்பு்கவை 

மைறுமைதிப்பீடு கேயேல்
5.5 புதிய இலடா�விகிேம மைறறும 

தியடா்கவிகிேம
5.6 நறக�யவை ேரிக்்கடடுேல்
5.7 புதிய இலடா� விகிேத்தின் �டி முேல் 

்கணக்வ்கச் ேரிக்்கடடுேல்
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5.1 அறிமுகம்

 மாணவர் செயல்ாடு 5.1

நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் கூட்டாளி என்று வவத்துக் க்கடாள்ளுங்கள். நீங்கள் ஒரு புதிய 
கூட்டாளிவய உங்கள் நிறுவனத்தில் சேரக்்கப் ச�டாகிறீர்கள். அப்ச�டாது, உங்கள் கூட்டாணவமை 
ஒப்�டாவணத்தில் இ்மக�ற சவணடிய ஏசேனும ஐந்து உ்ன்�டாடு்கவை நிவனவு கூறுங்கள்.

ஏற்கனசவ ந்ந்து க்கடாணடிருக்கும ஒரு கூட்டாணவமை நிறுவனத்தில் ஒரு ந�வை புதிய 
கூட்டாளியடா்க சேரக்்கலடாம. இதுசவ கூட்டாளி சேரப்பு என்று அவைக்்கப்�டுகிறது. கேடாழில் 
விரிவடாக்்கத்திறகு சேவவயடான கூடுேல் முேல் க�றுவேற்கடா்கவும அல்லது புதிய கூட்டாளியின் 
நிரவடா்கத்திறவனப் �யன்�டுத்திக் க்கடாள்ைவும அல்லது இவவ இைணடிற்கடா்கவும புதிய கூட்டாளி 
சேரக்்கப்�்லடாம. க�டாதுவடா்க, ஒரு புதிய கூட்டாளி நிறுவனத்திறகு முேல் க்கடாணடுவை சவணடும. 
அேன் மூலம, அவருக்கு நிறுவனத்தின் கேடாத்துக்்கள் மைறறும நிறுவனத்தின் வருங்கடால 
இலடா�ங்களில் �ஙக்கடுக்கும உரிவமை கிவ்க்கிறது.
கூட்டாணவமையில் ஒரு புதிய கூட்டாளிவயச் சேரக்குமச�டாது நிறுவனத்தின் �வைய ஒப்�ந்ேம 
முடிவுக்கு க்கடாணடு வைப்�டடு, ஒரு புதிய ஒப்�ந்ேத்தின் மூலம நிறுவனம மைடாறறி அவமைக்்கப்�டுகிறது.
இந்தியக் கூட்டாணவமைச் ேட்ம 1932, பிரிவு 31 (1) ன்�டி கூட்டாளி்களின் உ்ன்�டிக்வ்கக்கு 
உட�டடு, ஏற்கனசவ இருக்்கக்கூடிய அவனத்து கூட்டாளி்களின் இவேவு இன்றி எந்ே ஒரு புதிய 
கூட்டாளிவயயும நிறுவனத்தில் சேரக்்க இயலடாது.

5.2 கூட்ாளியய செர்க்கும் ச்ாது செயய சவண்டிய சேயவயான ெரிக்கடடுேலகள்
கூட்டாளிவய சேரக்கும ச�டாது அவர ேனது முேல் கேடாவ்கவய கைடாக்்கமைடா்கசவடா அல்லது 
க�டாருைடா்கசவடா அல்லது இைணடுமைடா்கசவடா க்கடாணடு வைலடாம. �திய கூட்டாளி க்கடாணடு வரும 
மூலேனத்வே ்கணக்கிடும ச�டாது கேயய சவணடிய குறிப்ச�டடுப்�திவு்கள் பின்வருமைடாறு:

குறிபச்டடுப்திவு

 நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வரவு 
`

கைடாக்்கம / வஙகி ்க/கு � xxx  
கேடாத்து்கள் ்க/கு � xxx
 கூட்டாளி்களின் முேல் ்க/கு     xxx

ஒரு கூட்டாளிவயச் சேரக்கும ச�டாது க�டாதுவடா்க கூட்டாளி்களின் �ைஸ�ை உரிவமை்களில் மைடாறறம 
ஏற�டுகிறது. புதிய கூட்டாளி, கூட்டாணவமையில் ேடான் சேரந்ே நடாளிலிருந்து நிறுவனத்தின் 
அவனத்துச் கேயல்்களுக்கும க�டாறுப்�டாகிறடார. எனசவ, புதிய கூட்டாளிவய சேரக்கும முன் உள்ை 
�கிரந்து ேைடா இலடா�ம, நட்ம மைறறும ்கடாப்பு்கள் ஆகியவறவற �வைய கூட்டாளி்களுக்கு �கிரந்து 
ேைசவணடும. அதுச�டாலசவ, கேடாத்து்கவையும க�டாறுப்பு்கவையும மைறுமைதிப்பீடு கேயது அதிலிருந்து 
கிவ்க்கும இலடா�ம அல்லது நட்த்வே �வைய கூட்டாளி்களுக்கு �கிரந்ேளிக்்க சவணடும. ஒரு புதிய 
கூட்டாளிவய சேரக்கும ச�டாது பின்வரும ேரிக்்கடடுேல்்கவை கேயய சவணடும:

1. �கிரந்து ேைடா இலடா�ம, ்கடாப்பு மைறறும நட்ம ஆகியவறவற �கிரந்ேளித்ேல்
2. கேடாத்து்கவையும க�டாறுப்பு்கவையும மைறுமைதிப்பீடு கேயேல்
3. புதிய இலடா�விகிேம மைறறும தியடா்கவிகிேத்வே நிரணயித்ேல் 
4. நறக�யர ேரிக்்கடடுேல்
5. முேல் ்கணக்வ்க புதிய இலடா�விகிேத்தின் அடிப்�வ்யில் ேரிக்்கடடுேல் (ஒப்புக் க்கடாண்டால்)
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5.3 ்கிர்ந்துேரா இலா்ஙகள், காபபுகள் மற்றும் நட்ஙகயை ்கிர்ந்ேளிதேல
்க்ந்ே ஆணடு்களின் இலடா�ங்கள் மைறறும நட்ங்கள் கூட்டாளி்களுக்கு �கிரந்ேளிக்்கப்�்டாமைல் 
இருந்ேடால் அது �கிரந்து ேைடா இலடா�ம எனப்�டும. அவவடாறடான �கிரந்து ேைடா ்கடாப்பு்கள், இலடா�ங்கள் 
அல்லது நட்ங்கள் �வைய கூட்டாளி்களுக்கு உரியன. எனசவ, அவவ �வைய கூட்டாளி்களுக்கு 
�வைய இலடா�விகிேத்தில் �கிரந்ேளிக்்கப்�் சவணடும. ்கடாப்பு்கள் என்�தில் க�டாதுக்்கடாப்பு, ்கடாப்புநிதி, 
கேடாழிலடாைர ஈடடு நிதி மைறறும முேலீடடு மைடாறு�டும நிதி ஆகியவவ அ்ஙகும. கேடாழிலடாைர ஈடடு நிதியில் 
எதிர சநடாக்்கக் கூடிய இைப்பீடு்கவை ேரி கேயே பின்னர மீேமுள்ை கேடாவ்க கூட்டாளி்களின் முேல் 
்கணக்குக்கு மைடாறறப்�் சவணடும. இேறகு பின்வரும குறிப்ச�டடுப் �திவு்கவை கேயய சவணடும:

(அ) �கிரந்து ேைடா இலடா�ங்கள் மைறறும ்கடாப்பு்கவை மைடாறறுவேறகு 
குறிபச்டடுப ்திவு

நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

இலடா� நட்ப் �கிரவு ்க/கு � xxx  

க�டாதுக்்கடாப்பு ்க/கு � xxx

்கடாப்புநிதி ்க/கு � xxx

கேடாழிலடாைர ஈடடு நிதி ்க/கு � xxx

முேலீடடு மைடாறு�டும நிதி ்க/கு � xxx

  �வைய கூட்டாளி்களின் முேல்/ ந்ப்பு ்க/கு 
(�வைய இலடா�விகிேத்தில்)

 
  xxx

(அ) �கிரந்து  ேைடா நட்ம மைடாறறுவேறகு 
குறிபச்டடுப ்திவு

நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

கூட்டாளி்களின் முேல் / ந்ப்பு ்க/கு � xxx  

இலடா� நட் ்க/கு (�வைய இலடா� விகிேத்தில்)     xxx

முேலீடடு மாறு்டும் நிதி
முேலீடு்களின் ேந்வே மைதிப்பில் ஏற�டும இறக்்கத்வே ேரிக்்கடடுவேற்கடா்க முேலீடடு 
மைடாறு�டும நிதி இலடா�த்திலிருந்து உருவடாக்்கப்�டுகிறது. முேலீடு்களின் ேந்வே 
மைதிப்பு, ஏடடு மைதிப்பிறகு ேமைமைடா்கசவடா அல்லது அதி்கமைடா்கசவடா இருப்பின், முேலீடடு 
மைடாறு�டும நிதி முழுவதும �வைய கூட்டாளி்களின் முேல் ்கணக்கிறகு �வைய 

இலடா� விகிேத்தில் மைடாறறப்�டுகிறது. முேலீடு்களின் ேந்வே மைதிப்பு, ஏடடு மைதிப்பிறகு குவறவடா்க 
இருப்பின், அேன் சவறு�டாடு முேலீடடு மைடாறு�டும நிதியிலிருந்து ்கழிக்்கப்�டடு, மீேமுள்ை கேடாவ்க 
�வைய கூட்டாளி்களின் முேல் ்கணக்கிறகு �வைய இலடா� விகிேத்தில் மைடாறறப்�டுகிறது.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

எடுததுக்காடடு 1
மைடாலடா மைறறும விமைலடா எனும கூட்டாளி்கள் முவறசய 3:2 எனும விகிேத்தில் இலடா� நட்ங்கவை 
�கிரந்து வந்ேனர. 31.03.2017 அன்று வரஷினி என்�வவை கூட்டாளியடா்க சேரத்ேனர. அவர சேரந்ே 
நடாளில் நிறுவன ஏடு்களில் ்கடாப்பு நிதி ` 50,000 எனக் ்கடாடடியது. ்கடாப்புநிதிவய �கிரந்ேளிக்்க 
குறிப்ச�டடுப் �திவு ேைவும.
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தீர்வு குறிபச்டடுப ்திவு

நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

2017 க�டாதுக்்கடாப்பு ்க/கு � 50,000  
மைடாரச் 31  மைடாலடா முேல் ்க/கு   (50,000 x 3/5)   30,000

 விமைலடா முேல் ்க/கு  (50,000 x 2/5)   20,000
(க�டாதுக்்கடாப்பு �வைய கூட்டாளி்களின் முேல் 
்கணக்குக்கு �வைய இலடா�விகிேத்தில் 
மைடாறறப்�ட்து)

   
 

எடுததுக்காடடு 2
்கவிேடா மைறறும இைடாேடா எனும கூட்டாளி்கள் முவறசய 4:3 எனும விகிேத்தில் இலடா�நட்ம �கிரந்து 
வந்ேனர. 1.1.2019 அன்று அவர்கள் தீ�டா என்�வவை கூட்டாளியடா்க சேரத்ேனர. அந்நடாளில் 
அவர்களுவ்ய இருப்புநிவலக் குறிப்பில் இலடா� நட்க் ்கணக்கு �றறு இருப்�டா்க ` 70,000 �கிரந்து 
ேைடா நட்மைடா்க கேடாத்து்கள் �க்்கத்தில் ்கடாடடியது. கூட்டாளி சேரப்பின் ச�டாது �கிரந்து ேைடா நட்த்வே 
மைடாறறுவேறகு குறிப்ச�டடுப் �திவு ேைவும.
தீர்வு

குறிபச்டடுப ்திவு

நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

2019 ்கவிேடா முேல் ்க/கு   (4/7) � 40,000  
ஜனவரி 1 இைடாேடா முேல் ்க/கு   (3/7) � 30,000  

 இலடா� நட் ்க/கு      70,000
(�கிரந்து ேைடா நட்ம �வைய கூட்டாளி்களின் 
முேல் ்கணக்குக்கு �வைய இலடா�விகிேத்தில் 
மைடாறறப்�ட்து)

   
 

எடுததுக்காடடு 3
இைத்ன குமைடார மைறறும ஆசைடாக்கியேடாஸ எனும கூட்டாளி்கள் முவறசய 3.2 என இலடா� நட்ம �கிரந்து 
வந்ேனர. 31 மைடாரச் 2017 ஆம நடாவைய அவர்கைது இருப்புநிவலக் குறிப்பு பின்வருமைடாறு:

ச்ாறுபபுகள் ` ` சொததுகள் `
முேல் ்கணக்கு்கள்:  ்கட்்ம 30,000
        இைத்ன குமைடார 30,000 க�டாறித்கேடாகுதி 60,000
     ஆசைடாக்கியேடாஸ 50,000 80,000 அவற்கலன் 20,000
இலடா� நட்ப் �கிரவு ்க/கு  20,000 ்க்னடாளி்கள் 10,000
க�டாதுக்்கடாப்பு 5,000 ேைக்கிருப்பு 15,000
கேடாழிலடாைர ஈடடு நிதி 15,000 வஙகி கைடாக்்கம 15,000
�ற�ல ்க்னீந்சேடார 30,000

  1,50,000   1,50,000

2017, ஏப்ைல் 1 அன்று, ச்விட என்�வவை கூட்டாளியடா்கச் சேரத்ேனர. கூட்டாளி சேரப்பின் ச�டாது 
�கிரந்து ேைடா இலடா�ம மைறறும ்கடாப்பிவன �கிரந்ேளிக்்க குறிப்ச�டடுப் �திவு ேைவும.
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தீர்வு
குறிபச்டடுப ்திவு

நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

2017 இலடா� நட்ப் �கிரவு ்க/கு � 20,000

ஏப்ைல் 1 க�டாதுக்்கடாப்பு ்க/கு � 5,000

கேடாழிலடாைர ஈடடு நிதி ்க/கு � 15,000

 இைத்ன குமைடார முேல் ்க/கு (40,000 x 3/5) 24,000

 ஆசைடாக்கியேடாஸ முேல் ்க/கு (40,000 x 2/5) 16,000

(�கிரந்து ேைடா இலடா�ம மைறறும ்கடாப்பு �வைய கூட்டாளி்களின் 
முேல் ்கணக்குக்கு �வைய இலடா� விகிேத்தில் மைடாறறப்�ட்து)

     

5.4 சொததுகள் மற்றும் ச்ாறுபபுகயை மறுமதிபபீடு செயேல
கூட்டாணவமையில் கூட்டாளி ஒருவவை சேரக்கும ச�டாது, கேடாத்து்கள் மைறறும க�டாறுப்பு்களின் ஏடடு 
மைதிப்பும, ந்ப்பு மைதிப்பும மைடாறு�்லடாம. எனசவ, அவவ மைறுமைதிப்பீடு கேயயப்�டுகிறது. கேடாத்து்கள் 
மைறறும க�டாறுப்பு்களின் ந்ப்பு மைதிப்வ� தீரமைடானிப்�து மைறுமைதிப்பீடு எனப்�டுகிறது. மைறுமைதிப்பீடு 
ேயடாரிப்�ேற்கடான ்கடாைணங்கள் பின்வருமைடாறு: 

(i) நிறுவனத்தின் உணவமையடான மைறறும சநரவமையடான நிதிநிவலவய அறிவது மைறறும
(ii) கேடாத்து்கவையும மைறறும க�டாறுப்பு்கவையும மைறுமைதிப்பீடு கேயவேன் மூலம கிவ்க்்கப்க�றற 

இலடா�த்திவன �வைய கூட்டாளி்களுக்கு ேருவது.
கேடாத்து்கவையும க�டாறுப்பு்கவையும மைறுமைதிப்பீடடு கேயது ்கணக்கில் க்கடாணடு வருவேறகு இைணடு 
முவற்கள் உள்ைன.

(அ) கேடாத்து்கள் மைறறும க�டாறுப்பு்களின் திருத்திய மைதிப்வ� ஏடு்களில் ்கடாட்ப்க�றுவது
(ஆ) கேடாத்து்கள் மைறறும க�டாறுப்பு்களின் மைதிப்வ� ஏடு்களில் ்கடாட்டாமைல் இருப்�து.

5.4.1 சொததுகள் மற்றும் ச்ாறுபபுகளின் மதிபய் ஏடுகளில காட்பச்றுவது
இமமுவறயில் கேடாத்து்கள் மைறறும க�டாறுப்பு்களின் திருத்திய மைதிப்பு, கூட்டாளிவய சேரத்ேவு்ன் 
்கணக்ச்கடு்களிலும ேயடாரிக்்கப்�டும இருப்புநிவலக் குறிப்பிலும ்கடாட்ப்�டும. கேடாத்து்கள் மைறறும 
க�டாறுப்பு்களின் அதி்கரிக்கும மைறறும குவறயும மைதிப்பிவன �திவு கேயய மைறுமைதிப்பீடு ்கணக்கு 
ேயடாரிக்்கப்�டுகிறது. மைறுமைதிப்பீடடுக் ்கணக்கு ேரிக்்கட்ப்�ட் இலடா� நட் ்கணக்கு என்றும 
அவைக்்கப்�டும. இது ஒரு க�யைைவு ்கணக்கு ஆகும. மைறுமைதிப்பீடடுக் ்கணக்கு கேடாத்து்களின் 
மைதிப்பு அதி்கரிக்கும ச�டாதும மைறறும க�டாறுப்பு்களின் மைதிப்பு குவறயும ச�டாதும வைவு கேயயப்�டும. 
கேடாத்து்களின் மைதிப்பு குவறயும ச�டாதும மைறறும க�டாறுப்பு்களின் மைதிப்பு அதி்கரிக்கும ச�டாதும 
மைறுமைதிப்பீடடுக் ்கணக்கு �றறு கேயயப்�டும. 
�திவு க�றடாே கேடாத்து்கள் ஏசேனும இருப்பின் அது மைறுமைதிப்பீடடு ்கணக்கில் வைவு கேயயப்�டும மைறறும 
�திவு க�றடாே க�டாறுப்பு்கள் ஏசேனும இருப்பின் அது மைறுமைதிப்பீடடுக் ்கணக்கில் �றறு கேயயப்�டும.
அதிலிருந்து கிவ்க்கும இலடா�ம அல்லது நட்ம �வைய கூட்டாளி்களின் முேல் ்கணக்கிறகு �வைய 
இலடா� விகிேத்தில் மைடாறறப்�டும. மைறு மைதிப்பீடடு ்கணக்கின் �றறுப் �க்்கத்தின் கமைடாத்ேத் கேடாவ்கவய 
வி் வைவு �க்்கத்தின் கமைடாத்ேத் கேடாவ்க அதி்கமைடா்க இருப்பின் அந்ே சவறு�டாடடுத் கேடாவ்க மைறுமைதிப்பீடடு 
இலடா�ம ஆகும. மைறுமைதிப்பீடடுக் ்கணக்கின் வைவுப் �க்்கத்தின் கமைடாத்ேத்வேவி் �றறுப்�க்்கத்தின் 
கமைடாத்ேம அதி்கமைடா்க இருந்ேடால் அந்ே சவறு�டாடடுத்கேடாவ்க மைறுமைதிப்பீடடு நட்மைடாகும.
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கேடாத்து்கவையும க�டாறுப்பு்கவையும மைறுமைதிப்பீடு கேயயும ச�டாது பின்வரும குறிப்ச�டடுப் �திவு்கள் 
கேயயப்�டுகின்றன.

நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

1. சொததுகளின் மதிபபு அதிகரிக்கும் ச்ாது
 குறிப்பிட் கேடாத்து ்க/கு � xxx  

   மைறுமைதிப்பீடடு ்க/கு   xxx

2. சொததுகளின் மதிபபு குயையும் ச்ாது
 மைறுமைதிப்பீடடு ்க/கு � xxx  

   குறிப்பிட் கேடாத்து ்க/கு   xxx

3. ச்ாறுபபுகளின் மதிபபு அதிகரிக்கும் ச்ாது
 மைறுமைதிப்பீடடு ்க/கு � xxx  

   குறிப்பிட் க�டாறுப்பு ்க/கு   xxx

4. ச்ாறுபபுகளின் மதிபபு குயையும் ச்ாது
 குறிப்பிட் க�டாறுப்பு ்க/கு � xxx  

   மைறுமைதிப்பீடடு ்க/கு   xxx

5. ஏடடில ்திவு செயயாே சொததுகயை ்திவு செயயும் ச்ாது
 குறிப்பிட் கேடாத்து ்க/கு � xxx  

   மைறுமைதிப்பீடடு ்க/கு   xxx

6. ஏடடில ்திவு செயயாே ச்ாறுபபுகயை ்திவு செயயும் ச்ாது
 மைறுமைதிப்பீடடு ்க/கு � xxx  

   குறிப்பிட் க�டாறுப்பு ்க/கு   xxx

7. மறுமதிபபீடடு கணக்கின் இருபபியன மாற்ை
 (அ) மைறுமைதிப்பீடடு இலடா�மைடா்க இருந்ேடால்
 மைறுமைதிப்பீடடு ்க/கு � xxx  

     �வைய கூட்டாளி்களின் முேல் ்க/கு  
(�வைய விகிேத்தில் ஒவகவடாருவருக்கும ேனித்ேனியடா்க)   xxx

 (ஆ) மைறுமைதிப்பீடடு நட்மைடா்க இருந்ேடால்
 �வைய கூட்டாளி்களின் முேல் ்க/கு �
  (�வைய விகிேத்தில் ஒவகவடாருவருக்கும ேனித்ேனியடா்க) xxx  

   மைறுமைதிப்பீடடு ்க/கு   xxx

மறுமதிபபீடடுக் கணக்கின் ்டிவம் 
் மறுமதிபபீடடுக் கணக்கு வ

விவரம் ` விவரம் `
குறிப்பிட் கேடாத்து ்க/கு xxx குறிப்பிட் கேடாத்து ்க/கு xxx
   (நி்கை குவறவு)    (நி்கை அதி்கரிப்பு)
குறிப்பிட் க�டாறுப்பு ்க/கு xxx குறிப்பிட் க�டாறுப்பு ்க/கு xxx
   (நி்கை அதி்கரிப்பு)     (நி்கை குவறவு)
�வைய கூட்டாளி்களின் முேல் ்கணக்கு  xxx �வைய கூட்டாளி்களின் முேல் ்கணக்கு  xxx
(மைறுமைதிப்பீடடு இலடா�ம �வைய விகிேத்தில் 
�கிரந்ேளித்ேது) *

(மைறுமைதிப்பீடடு நட்ம �வைய விகிேத்தில் 
�கிரந்ேளித்ேது) *

  xxx   xxx
* இது மைறுமைதிப்பீடடு இலடா�மைடா்கசவடா அல்லது நட்மைடா்கசவடா இருக்்கலடாம.
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எடுததுக்காடடு 4
இைடாசஜஷ் மைறறும இைசமைஷ் எனும கூட்டாளி்கள் 3.2 என இலடா�நட்ம �கிரந்து வந்ேனர. இைடாமைன் 
என்�வவை புதிய கூட்டாளியடா்க சேரத்துக் க்கடாண்னர. அவர்கைது புதிய இலடா� விகிேம 5:3:2. 
பின்வரும மைறுமைதிப்பீடு்கள் கேயயப்�ட்ன. சேவவயடான குறிப்ச�டடுப் �திவு்கள் ேந்து மைறுமைதிப்பீடடுக் 
்கணக்கு ேயடாரிக்்கவும.

(அ) ்கட்்த்தின் மைதிப்பு ` 15,000 உயரத்ேப்�ட்து
(ஆ) இயந்திைத்தின் மைதிப்பு ` 4,000 குவறக்்கப்�ட்து
(இ) வடாைடா ஐயக்்க்ன் ஒதுக்கு ` 1,000 உருவடாக்்கப்�ட்து

தீர்வு
குறிபச்டடுப ்திவுகள்

நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

்கட்்ம ்க/கு � 15,000  

  மைறுமைதிப்பீடடு ்க/கு   15,000

(்கட்்த்தின் மைதிப்பு உயரத்துவது �திவு கேயயப்�ட்து)    

மைறுமைதிப்பீடடு ்க/கு � 5, 000  

  இயந்திைம ்க/கு   4,000

   வடாைடா ஐயக்்க்ன் ஒதுக்கு ்க/கு   1,000

(இயந்திைத்தின் மைதிப்பு குவறப்�து மைறறும ஒதுக்கு 
�திவு கேயயப்�ட்து)

   

மைறுமைதிப்பீடடு ்க/கு � 10,000

   இைடாசஜஷ் முேல் ்க/கு 6,000

   இைசமைஷ் முேல் ்க/கு 4,000

(மைறுமைதிப்பீடடு இலடா�ம �கிரந்ேளித்ேது)
் மறுமதிபபீடடுக் கணக்கு வ

விவரம் ` ` விவரம் `

இயந்திைம ்க/கு 4,000 ்கட்்ம ்க/கு 15,000

வடாைடா ஐயக்்க்ன் ஒதுக்கு ்க/கு 1,000    

மைறுமைதிப்பீடடு இலடா�ம:    

    இைடாசஜஷ் முேல் ்க/கு (3/5) 6,000    

    இைசமைஷ் முேல் ்க/கு (2/5) 4,000 10,000    

  15,000   15,000
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எடுததுக்காடடு 5
ஸ்ரீைடாம மைறறும ைடாஜ் எனும கூட்டாளி்கள் முவறசய 2:1 எனும விகிேத்தில் இலடா� நட்ங்கவை �கிரந்து  
வந்ேனர. 1.4.2017 கநல்ேன் என்�வவை புதிய கூட்டாளியடா்க சேரத்ேனர. கீழக்்கண் ேரிக்்கடடுேல்்கள் 
சமைறக்கடாள்ைப்�் சவணடும.

(i) ேைக்கிருப்பு மைதிப்வ� ` 5,000 உயரத்ே சவணடும
(ii) ஏடு்களில் �திவு க�றடாமைலுள்ை முேலீடு்கள் ` 7,000 ேறச�டாது �திவு கேயேல் சவணடும
(iii) அலுவல்க ேடாேனங்கள் மைதிப்வ� ` 10,000 குவறக்்க சவணடும
(iv) க்கடாடு�்டாமைலுள்ை கூலி ` 9,500 க்கு வவ்க கேயயசவணடும

குறிப்ச�டு �திவு்கள் ேந்து மைறுமைதிப்பீடு ்கணக்கு ேயடாரிக்்கவும.
தீர்வு

குறிபச்டடுப ்திவுகள்
நாள் விவரம் ச். 

்.எ.
்ற்று

`
வரவு

`
2017 ேைக்கிருப்பு ்க/கு � 5,000  

ஏப்ைல் 1 முேலீடு்கள் ்க/கு � 7,000

  மைறுமைதிப்பீடடு ்க/கு 12,000

(ேைக்கிருப்பின் மைதிப்பு அதி்கரிப்பு மைறறும �திவு 
க�றடாமைலுள்ை முேலீடு்கள் �திவு கேயயப்�ட்து)  

,, மைறுமைதிப்பீடடு ்க/கு � 19,500  

  அலுவல்க ேடாேனங்கள் ்க/கு 10,000

  க்கடாடு�் சவணடிய கூலி ்க/கு 9,500

(அலுவல்க ேடாேனங்களின் மைதிப்பு குவறப்�து 
மைறறும க்கடாடு�்டா கூலி �திவு கேயயப்�ட்து)

,, ஸ்ரீைடாம முேல் ்க/கு � 5,000  

ைடாஜ் முேல் ்க/கு � 2,500

  மைறுமைதிப்பீடடு ்க/கு  7,500

(மைறுமைதிப்பீடடு நட்ம முேல் ்கணக்கிறகு 
மைடாறறப்�ட்து)

் மறுமதிபபீடடுக் கணக்கு வ

விவரம் ` விவரம் ` `

அலுவல்க ேடாேனங்கள் ்க/கு 10,000 ேைக்கிருப்பு ்க/கு 5,000

க்கடாடு�் சவணடிய கூலி ்க/கு 9,500 முேலீடு்கள் ்க/கு  7,000

   மைறுமைதிப்பீடடு நட்ம:
    ஸ்ரீைடாம முேல் ்க/கு (2/3) 5,000  

    ைடாஜ் முேல் ்க/கு (1/3) 2,500 7,500

  19,500  19,500
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எடுததுக்காடடு 6
ைகு மைறறும ேடாம எனும கூட்டாளி்கள் முவறசய 3:2 எனும விகிேத்தில் இலடா� நட்ம �கிரந்து வந்ேனர. 
2017 மைடாரச் 31 அன்று அவர்களின் இருப்புநிவலக் குறிப்பு பின்வருமைடாறு:

ச்ாறுபபுகள் ` ` சொததுகள் ` `

முேல் ்கணக்கு்கள்: இயந்திைம 30,000

    ைகு      40,000 அவற்கலன் 10,000

   ேடாம 30,000 70,000 ேைக்கிருப்பு 10,000

�ற�ல ்க்னீந்சேடார 30,000 ்க்னடாளி்கள் 21,000

்கழிக்்க: வடாைடா
      ஐயக்்க்ன் ஒதுக்கு 1,000 20,000

வஙகி 30,000

1,00,000   1,00,000

1.4.2017 அன்று பின்வரும நி�ந்ேவன்களுக்குட�டடு பிை்கடாஷ் என்�வவை கூட்டான்வமையில் 
சேரத்ேனர.

(அ) பிை்கடாஷ் ` 10,000 முேல் க்கடாணடு வருவது
(ஆ) இயந்திைம ` 24,000 என மைதிப்பி்ப்�ட்து
(இ) அவற்கலனின் மைதிப்பில் ` 3,000 குவறப்�து
(ஈ) வடாைடா ஐயக்்க்ன் ஒதுக்வ்க ` 3,000 என அதி்கரிப்�து
(உ) ஏடு்களில் �திவு க�றடாமைலுள்ை ்கணக்கு்களின் மூலம க�றசவணடியவவ்கள் மைதிப்பு ` 1,000 

�திவு கேயேல்
குறிப்ச�டடுப் �திவு்கள் ேந்து மைறுமைதிப்பீடடு ்கணக்கு மைறறும முேல் ்கணக்கு்கவைத் ேயடாரிக்்கவும.

தீர்வு
குறிபச்டடுப ்திவுகள்

நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

2017 வஙகி ்க/கு � 10,000

ஏப்ைல் 1     பிை்கடாஷ் முேல் ்க/கு 10,000

(பிை்கடாஷ் முேல் க்கடாணடு வந்ேது)
,, மைறுமைதிப்பீடடு ்க/கு � 11,000  

    இயந்திைம ்க/கு   6,000

    அவற்கலன் ்க/கு   3,000

     வடாைடா ஐயக்்க்ன் ஒதுக்கு ்க/கு   2,000

(இயந்திைம மைறறும அவற்கலன் மீேடான சேயமைடானம 
மைறறும வடாைடா ஐயக்்க்ன் ஒதுக்கு உருவடாக்கியது)    
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,, ்கணக்கு்களின் மூலம க�றசவணடியவவ்கள் ்க/கு 1,000

     மைறுமைதிப்பீடடு ்க/கு 1,000

(�திவு க�றடாே ்கணக்கு்களின் மூலம க�ற 
சவணடியவவ்கள் �திவு கேயயப்�ட்து )

,, ைகு முேல் ்க/கு 6,000  

ேடாம முேல் ்க/கு       �    4,000

     மைறுமைதிப்பீடடு ்க/கு   10,000

(மைறுமைதிப்பீடடு நட்ம முேல் ்கணக்கிறகு 
மைடாறறப்�ட்து)    

் மறுமதிபபீடடுக் கணக்கு வ
விவரம் ` விவரம் ` `

இயந்திைம ்க/கு
அவற்கலன் ்க/கு
வடாைடா ஐயக்்க்ன் ஒதுக்கு ்க/கு

6,000
3,000
2,000

்கணக்கு்கள் மூலம க�ற 
   சவணடியவவ்கள் ்க/கு
மைறுமைதிப்பீடடு நட்ம:
    ைகு முேல் ்க/கு   (3/5)
    ேடாம முேல் ்க/கு  (2/5)

6,000
4,000

1,000

10,000

11,000 11,000

் முேல கணக்கு வ

நாள் விவரம் ரகு 
`

ொம் 
`

பிரகாஷ்  
` நாள் விவரம் ரகு 

`
ொம் 

`
பிரகாஷ்  

`
மைறுமைதிப்பீடடு ்க/கு 6,000 4,000 - இருப்பு கீ/க்கடா 40,000 30,000 -

இருப்பு கீ/இ 34,000 26,000 10,000 வஙகி ்க/கு - - 10,000

  40,000 30,000 10,000  40,000 30,000 10,000

இருப்பு கீ/க்கடா 34,000 26,000 10,000

எடுததுக்காடடு 7
ஆனந்த் மைறறும �டாலு என்ற கூட்டாளி்கள் முவறசய 7 : 3 எனும விகிேத்தில் இலடா� நட்ங்கவை 
�கிரந்து வந்ேனர. 31 மைடாரச், 2018 ஆம நடாவைய அவர்கைது இருப்பு நிவலக் குறிப்பு பின்வருமைடாறு:

ச்ாறுபபுகள் ` ` சொததுகள் `
முேல் ்கணக்கு்கள்: நிலம 60,000

   ஆனந்த் 50,000 ேைக்கிருப்பு 40,000

   �டாலு 30,000 80,000 ்க்னடாளி்கள் 20,000

�ற�ல ்க்னீந்சேடார 20,000 வ்ககைடாக்்கம 10,000

இலடா� நட் ்க/கு 30,000

1,30,000 1,30,000
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2018 ஏப்ைல் 1 ஆம நடாைன்று அவர்கள் ேந்துரு என்�வவை கீழக்்கடாணும ேரிக்்கடடுேல்்களுக்கு 
ஒப்புக்க்கடாணடு 1/4 �ஙகுக்கு கூட்டான்வமையில் சேரத்துக் க்கடாண்னர

(அ) ேைக்கிருப்பு மைதிப்வ� ` 3,000 குவறப்�து
(ஆ) வடாைடா ஐயக்்க்ன் ஒதுக்கு ` 2,000 உருவடாக்குவது
(இ) நிலத்தின் மைதிப்வ� ` 10,000 மைதிப்ச�றறம கேயவது

மைறுமைதிப்பீடடுக் ்கணக்கு மைறறும முேல் ்கணக்கிவன கூட்டாளி சேரப்பிறகுப் பின் ேயடாரிக்்கவும.

தீர்வு
்      மறுமதிபபீடடுக் கணக்கு  வ

விவரம் ` ` விவரம் `

ேைக்கிருப்பு ்க/கு
வடாைடா ஐயக்்க்ன் ஒதுக்கு ்க/கு
மைறுமைதிப்பீடடு இலடா�ம:

      ஆனந்த் முேல் ்க/கு (7/10)
      �டாலு முேல் ்க/கு    (3/10)

3,500

1,500

3,000

2,000

5,000

நிலம ்க/கு

 

10,000

10,000 10,000

்       முேல கணக்கு வ

விவரம் ஆனந்த
`

்ாலு
`

ெந்துரு 
` விவரம்

ஆனந்த
`

்ாலு
 `

ெந்துரு
`

இருப்பு கீ/இ 74,500 40,500 20,000இருப்பு கீ/க்கடா 50,000 30,000 -

வஙகி ்க/கு - - 20,000

மைறுமைதிப்பீடடு ்க/கு 3,500 1,500 -
இலடா� நட் ்க/கு 21,000 9,000 -

  74,500 40,500 20,000 74,500 40,500 20,000

இருப்பு கீ/க்கடா 74,500 40,500 20,000

 மாணவர் செயல்ாடு 5.2

வகுப்பு முழுவேறகுமைடான விவையடாடடு: உங்கள் நிவலவய மைடாறறிக் க்கடாள்ைவும
ஒரு மைடாணவன் ஒரு ந்வடிக்வ்கவய கேடால்லவும. அந்ந்வடிக்வ்கயின் விவைவு மைறுமைதிப்பீடடு 
இலடா�மைடா்க இருந்ேடால், மைறற மைடாணவர்கள் எழுந்து நிற்க சவணடும மைறறும நட்மைடா்க இருந்ேடால் 
அவர்கள் உட்கடாை சவணடும. 

உேடாைணங்கள்:  ஒரு மைடாணவன் ்கட்்த்தின் மீது சேயமைடானம என்று கேடான்னடால், 
மைறற மைடாணவர்கள் உட்கடாை சவணடும.  
ஒரு மைடாணவன் அவற்கலன் மைறுமைதிப்பீடு அதி்கரிப்பு என்று கேடான்னடால், 
மைறற மைடாணவர்கள் எழுந்து நிற்க சவணடும. 

இது குழுவடா்கசவடா அல்லது இவணயடா்கசவடா விவையடா்லடாம.
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5.4.2 சொததுகள் மற்றும் ச்ாறுபபுகளின் திருததிய மதிபய் ஏடுகளில காட்ாமல இருப்து
இமமுவறயில், கேடாத்து்கள் மைறறும க�டாறுப்பு்கள் அேன் உணவமையடான மைதிப்பு்களிசலசய கூட்டாளிவய 
சேரத்ேவு்ன் ்கணக்ச்கடு்களிலும, ேயடாரிக்்கப்�டும இருப்புநிவலக் குறிப்பிலும ்கடாட்ப்�டும. அேன் 
திருத்திய மைதிப்பில் ்கடாட்ப்�்டாது. மைறுமைதிப்பீடடின் இறுதி விவைவு கூட்டாளி்களின் முேல் ்கணக்கு்கள் 
மூலம ேரிக்்கட்ப்�டும. திருத்திய மைதிப்வ� ஏடு்களில் ்கடாட்டாமைல் இருப்�ேற்கடா்க நிவனவுக் குறிப்பு 
மைறுமைதிப்பீடடுக் ்கணக்கு என்ற ஒரு ேற்கடாலி்கக் ்கணக்கு ேயடாரிக்்கப்�டுகிறது.
5.5 புதிய இலா்ப ்கிர்வு விகிேம் மற்றும் தியாக விகிேம்
5.5.1 புதிய இலா்ப ்கிர்வு விகிேம் 
ஒரு கூட்டாளிவயச் சேரக்கும ச�டாது புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம நிரணயிக்்க சவணடியது 
அவசியம.  ஏகனனில், புதிய கூட்டாளி நிறுவனத்தின் வருங்கடால இலடா�த்தில் �ஙகு க�றும உரிவமை 
க�றுகிறடார.  புதிய இலடா� விகிேம என்�து நிறுவனத்தின் வருங்கடால இலடா�த்வே புதிய கூட்டாளி 
உட�் அவனத்துக் கூட்டாளி்களும �கிரந்து க்கடாள்ை ஒப்புக் க்கடாண் விகிேம ஆகும. புதிய இலடா�ப் 
�கிரவு விகிேம ஒப்புக்க்கடாள்ைவில்வல என்றடால், கூட்டாளி்கள் இலடா�ம மைறறும நட்த்வே ேமைமைடா்கப் 
�கிரந்து க்கடாள்ை சவணடும. 
5.5.2 தியாக விகிேம்
�வைய கூட்டாளி்கள் புதிய கூட்டாளிக்கு அவர்கள் இலடா�த்தின் ஒரு �குதியிவன தியடா்கம கேயயலடாம. 
இந்ே தியடா்கத்வே அவனத்துக் கூட்டாளி்கள் அல்லது சில கூட்டாளி்கள் கேயயலடாம. தியடா்க விகிேம 
என்�து �வைய கூட்டாளி்கள் ேங்கள் இலடா�த்தில் ஒரு விகிேத்வே புதிய கூட்டாளிக்கு ஆேைவடா்க 
தியடா்கம கேயவது அல்லது விடடுக் க்கடாடுப்�து ஆகும. இந்ே தியடா்க விகிேம ்கணக்கிடுவேன் சநடாக்்கம 
புதிய கூட்டாளி க்கடாணடு வரும நறக�யவைப் �கிரந்து க்கடாள்வேடாகும. புதிய �ஙவ்க �வைய 
�ஙகிலிருந்து ்கழிப்�ேன் மூலம தியடா்கப் �ஙகு ்கணக்கி்ப்�டுகிறது. 
தியடா்கப் �ஙகு = �வைய �ஙகு – புதிய �ஙகு
தியடா்க விகிேம = �வைய கூட்டாளி்கள் தியடா்கம கேயே �ஙகின் விகிேம
புதிய கூட்டாளியின் �ஙகு என்�து �வைய கூட்டாளி்கைடால் தியடா்கம கேயயப்�ட் �ஙகு்களின் 
கூடடுத்கேடாவ்க ஆகும.
மாணவர் குறிபபு: புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம வினடாவில் ேைப்�்வில்வல எனில், இது வினடாவில் 
ேைப்�ட் ே்கவல்்கள் அடிப்�வ்யில் ்கணக்கி் சவணடும.
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c§fS¡F¤c§fS¡F¤
சில சநைங்களில் புதிய கூட்டாளிவயச் சேரக்கும ச�டாது, ஏற்கனசவ இருக்கும 
கூட்டாளி கூ் புதிய இலடா�ப் �ஙகு �வைய �ஙவ்க வி் அதி்கமைடா்க இருக்கும 
ச�டாது ஆேடாயம அவ்யலடாம. இத்ேருணத்தில் ஆேடாயம க�றற கூட்டாளி தியடா்கம 
கேயே கூட்டாளிக்கு நிறுமைத்தின் கமைடாத்ே நறக�யரில் அவைது ஆேடாய �ஙகு 
அைவிறகு ஈடு்கட் சவணடும. 

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

தியாக விகிேம் மற்றும் புதிய இலா்ப ்கிர்வு விகிேம் சவவசவறு ேருணஙகளில கணக்கிடுேல

1. புதிய இலா்ப ்ஙகு விகிேம் சகாடுக்கப்டடிருந்ோல
புதிய இலடா�ப் �ஙகு விகிேம க்கடாடுக்்கப்�டடிருக்கும ச�டாது தியடா்கப் �ஙகு பின்வருமைடாறு 
்கணக்கி்ப்�டுகிறது:
தியடா்கப் �ஙகு விகிேம = �வைய கூட்டாளி்கள் கேயே தியடா்கப் �ஙகின் விகிேம
தியடா்கப் �ஙகு  = �வைய �ஙகு  - புதிய �ஙகு

எடுததுக்காடடு 8
அன்பு மைறறும இைடாஜு என்ற இரு கூட்டாளி்கள்  3:2 என்ற இலடா� விகிேத்தில் இலடா�த்வேப் �கிரந்து 
வந்ேனர. அக் ஷய என்�வவை கூட்டாளியடா்கச் சேரத்ேனர. அன்பு, இைடாஜு மைறறும அக் ஷய அவர்களின் 
புதிய இலடா�ப் �ஙகு 5:3:2. தியடா்க விகிேத்வேக் ்கணக்கி்வும.

தீர்வு
அன்பு, இைடாஜு அவர்களின் �வைய �ஙகு  = 3:2 அேடாவது,  3 2:

5 5

அன்பு,  இைடாஜு மைறறும அக் ஷய-ன் புதிய இலடா�ப் �ஙகு = 5:3:2 அேடாவது, 5 3 2: :
10 10 10

தியடா்கப் �ஙகு = �வைய �ஙகு  - புதிய �ஙகு

அன்பு = 3 5 6 5 1
5 10 10 10

−− = =

இராஜு 2 3 4 3 1
5 10 10 10

−− = =

அன்பு, இைடாஜுவின் தியடா்கப் �ஙகு 1 1:
10 10  அேடாவது, 1:1

2. புதிய இலா்ப்ஙகு விகிேம் சகாடுக்கப்்விலயலசயனில
(அ) தியாகப்ஙகு சகாடுக்கப்டடிருந்ோல
புதிய இலடா�ப் �ஙகு விகிேம க்கடாடுக்்கப்�்வில்வலகயனில், ஆனடால் �வைய கூட்டாளியின் தியடா்கம 
க்கடாடுக்்கப்�டடிருந்ேடால் புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம பின்வருமைடாறு ்கணக்கி்ப்�டுகிறது.
�வைய கூட்டாளியின் புதிய�ஙகு = �வைய �ஙகு – தியடா்கப் �ஙகு
புதிய கூட்டாளியின் �ஙகு = �வைய கூட்டாளி்களின் தியடா்கப் �ஙகின் கூடடுத்கேடாவ்க
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எடுததுக்காடடு 9
ஹரி மைறறும ேலீம என்ற இரு கூட்டாளி்கள்  5:3 என்ற இலடா� விகிேத்தில் இலடா�த்வேப் �கிரந்து 
வந்ேனர. அவர்கள் சஜடாயல் என்�வவை 1

8
�ஙகிறகு கூட்டாளியடா்கச் சேரத்ேனர. அவர அப்�ஙகு 

முழுவவேயும ஹரி என்�வரி்ம க�றறுக் க்கடாண்டார. புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம மைறறும தியடா்க 
விகிேம ்கணக்கி்வும. 
தீர்வு
தியடா்க விகிேம மைறறும புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம ்கணக்கிடுேல்
�வைய கூட்டாளி்களின் தியடா்கப் �ஙகு

 ஹரி = 1
8

 ெலீம் = 0
 தியடா்க விகிேம = 1:0

ஹரி மைறறும ேலீம அவர்களின் �வைய �ஙகு 5:3  அேடாவது,  5 3:
8 8

�வைய கூட்டாளியின் புதிய �ஙகு = �வைய �ஙகு – தியடா்கப் �ஙகு 

 ஹரி  = 5 1 5 1 4
8 8 8 8

−− = =

 ெலீம்  =  3
8

புதிய கூட்டாளி சஜடாயல் �ஙகு = 1
8

ஹரி,  ேலீம மைறறும சஜடாயல் அவர்களின் புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம  4 3 1: :
8 8 8

 அேடாவது, 4:3:1
எடுததுக்காடடு 10
ைவி மைறறும குமைடார என்ற இரு கூட்டாளி்கள்  7:3 என்ற  விகிேத்தில் இலடா� நட்த்வேப் �கிரந்து வந்ேனர. 
அவர்கள் கிறிஸடி என்�வவை 3

7
 �ஙகிறகு கூட்டாளியடா்கச் சேரத்ேனர.  கிறிஸடி ைவியி்மிருந்து 2 1,

7 7
 

�ஙகும, குமைடாரி்மிருந்து 2 1,
7 7

 �ஙகும க�றுகிறடார. புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம மைறறும தியடா்க விகிேம 
்கணக்கி்வும.

தீர்வு
தியடா்க விகிேம மைறறும புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம ்கணக்கிடுேல்

தியடா்கப் �ஙகு   = 2 1,
7 7

ைவி மைறறும குமைடார அவர்களின் தியடா்க விகிேம  2:1

�வைய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம  = 7:3 அல்லது 7 3:
10 10

�வைய கூட்டாளி்களின் புதிய �ஙகு = �வைய �ஙகு – தியடா்கப் �ஙகு 

 ரவி = 7 2 49 20 29
10 7 70 70

−− = =

 குமார்   = 3 1 21 10 11
10 7 70 70

−− = =
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புதிய கூட்டாளியின் �ஙகு 

 கிறிஸ்டி = 3
7

கிறிஸடியின் �ஙகிறகுரிய �குதிவய ேமைன் கேயயும க�டாருடடு, 10 ஆல் க�ருக்கி மைறறும வகுக்்க 
சவணடும. 

    = 
3 10 30
7 10 70

× =

ைவி, குமைடார மைறறும கிறிஸடி அவர்களின் புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம = 29 11 30: : 29 :11: 30
70 70 70

=

எடுததுக்காடடு 11
ஹமீது மைறறும ச்கடாவிந்த்  என்ற இரு கூட்டாளி்கள் 5:3 விகிேத்தில் இலடா� நட்த்வேப் �கிரந்து 
வந்ேனர. அவர்கள் ஜடான் என்�வவை கூட்டாளியடா்கச் சேரத்ேனர. ஜடான் ஹமீதி்மிருந்து 1/5 �ஙகும, 
ச்கடாவிந்தி்மிருந்து   1/5 �ஙகும க�றுகிறடார. புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம மைறறும தியடா்க விகிேம 
்கணக்கி்வும.

தீர்வு
தியடா்க விகிேம மைறறும புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம ்கணக்கிடுேல்

தியடா்கப் �ஙகு   1 1,
5 5

ஹமீது மைறறும ச்கடாவிந்த் அவர்களின் தியடா்க விகிேம 1:1

�வைய �ஙகு 5:3 அேடாவது,  5 3:
8 8

�வைய கூட்டாளியின் புதிய �ஙகு = �வைய �ஙகு – தியடா்கப் �ஙகு

ஹமீது  = 5 1 25 8 17
8 5 40 40

−− = =

சகாவிந்த = 
3 1 15 8 7
8 5 40 40

−− = =

புதிய கூட்டாளியின் �ஙகு 
ஜான் = �வைய கூட்டாளி்களின் தியடா்கப் �ஙகின் கூடடுத்கேடாவ்க  

 = 1 1 2
5 5 5

+ =

ஜடானின் �ஙகிறகுரிய �குதிவய ேமைன் கேயயும க�டாருடடு, 8 ஆல் க�ருக்கி மைறறும வகுக்்க சவணடும. 

ஜடானின் �ஙகு  2 8 16
5 8 40

× =

ஹமீது, ச்கடாவிந்த் மைறறும ஜடான் அவர்களின் புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம 17 7 16: :
40 40 40

 அல்லது 
17:7:16

(ஆ) தியாகப ்ஙகின் விகிேம் சகாடுக்கப்டடிருந்ோல
(i) தியாகப ்ஙகு ்யைய கூட்ாளியின் ்ஙகின் மீது விகிேததில சகாடுக்கப்டடிருந்ோல
புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம க்கடாடுக்்கப்�்டாே ச�டாது, ஆனடால் தியடா்கப் �ஙகு �வைய கூட்டாளி்களின் 
�ஙகின் மீது விகிேத்தில் க்கடாடுக்்கப்�டடிருந்ேடால், புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம பின்வருமைடாறு 
்கணக்கி்ப்�டுகிறது. 
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�வைய கூட்டாளியின் தியடா்கப்�ஙகு = �வைய �ஙகு x தியடா்கப் �ஙகின் விகிேம
�வைய கூட்டாளியின் புதிய �ஙகு = �வைய �ஙகு – தியடா்கப் �ஙகு
புதிய கூட்டாளியின் �ஙகு = �வைய கூட்டாளி்களின் தியடா்கப் �ஙகின் கூடடுத்கேடாவ்க

எடுததுக்காடடு  12
சுசைஷ் மைறறும திசனஷ் என்ற இரு கூட்டாளி்கள் 3:2 விகிேத்தில் இலடா� நட்த்வேப் �கிரந்து வந்ேனர. 
அவர்கள் இைசமைஷ் என்�வவை கூட்டாளியடா்கச் சேரத்ேனர.  சுசைஷ் என்�வர ேன்�ஙகில் 1/5 �ஙகும, 
திசனஷ் என்�வர ேன் �ஙகில்  2/5 �ஙகும தியடா்கம கேயகின்றனர. புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம 
மைறறும தியடா்க விகிேம ்கணக்கி்வும.
தீர்வு
தியடா்க விகிேம மைறறும புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம ்கணக்கிடுேல்

�வைய �ஙகு = 3:2 அேடாவது, சுசைஷ்  3
5

 மைறறும திசனஷ் 2
5

 

தியடா்கப் �ஙகு  = �வைய �ஙகு  x தியடா்கப் �ஙகின் விகிேம

 சுசரஷ் = 3 1 3
5 5 25

× =

 திசனஷ்  = 2 2 4
5 5 25

× =

சுசைஷ் மைறறும திசனஷ் அவர்களின் தியடா்க விகிேம 3
25

  மைறறும  4
25

, அேடாவது, 3:4

புதிய �ஙகு   = �வைய �ஙகு  - தியடா்கப் �ஙகு 

 சுசரஷ்  = 3 3 15 3 12
5 25 25 25

−− = =

 திசனஷ்  = 2 4 10 4 6
5 25 25 25

−− = =

புதிய கூட்டாளியின் �ஙகு = சுசைஷ் மைறறும திசனஷ் அவர்களின் தியடா்கப் �ஙகின் கூடடுத்கேடாவ்க

 ரசமஷ்  =  3 4 3 4 7
25 25 25 25

++ = =

சுசைஷ், திசனஷ் மைறறும இைசமைஷ் அவர்களின் புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம = 12 6 7: :
25 25 25

 அேடாவது, 
12:6:7
எடுததுக்காடடு 13
பிைேடாந்த் மைறறும நிஷடா என்ற இரு கூட்டாளி்கள் 3:2 விகிேத்தில் இலடா� நட்த்வேப் �கிரந்து வந்ேனர. 
அவர்கள் ைமயடா என்�வவை கூட்டாளியடா்கச் சேரத்ேனர. பிைேடாந்த் ேன்�ஙகில் 2/5 �ஙகும, நிஷடா ேன் 
�ஙகில் 2/5 �ஙகும தியடா்கம கேயகின்றனர. புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம மைறறும தியடா்க விகிேம 
்கணக்கி்வும.

தீர்வு
தியாக விகிேம் மற்றும் புதிய இலா்ப ்கிர்வு விகிேம் கணக்கிடுேல
�வைய �ஙகு = 3:2 அேடாவது, பிைேடாந்த் 3

5
 மைறறும நிஷடா  2

5
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தியடா்கப் �ஙகு   = �வைய �ஙகு  x தியடா்கப் �ஙகின் விகிேம

 பிரொந்த  = 3 2 6
5 5 25

× =

 நிஷா = 2 2 4
5 5 25

× =

பிைேடாந்த் மைறறும நிஷடாவின் தியடா்கப் �ஙகு 
6
25   மைறறும  4

25
, அேடாவது, 3:2

 புதிய �ஙகு   = �வைய �ஙகு  - தியடா்கப் �ஙகு 

 பிரொந்த  = 3 6 15 6 9
5 25 25 25

−− = =

 நிஷா = 2 4 10 4 6
5 25 25 25

−− = =

புதிய கூட்டாளியின் �ஙகு =  பிைேடாந்த் மைறறும நிஷடா தியடா்கப் �ஙகின் கூடடுத்கேடாவ்க

 ரம்யா =  6 4 6 4 10
25 25 25 25

++ = =

பிைேடாந்த், நிஷடா மைறறும ைமயடா அவர்களின் புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம =  9 6 10: :
25 25 25

 அேடாவது, 
9:6:10

(ii) புதிய கூட்ாளியின் ்ஙகில தியாகப ்ஙகின் விகிேம் சகாடுக்கப்டடிருந்ோல
புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம க்கடாடுக்்கப்�்டாமைல், ஆனடால் புதிய கூட்டாளியின் �ஙகில் தியடா்கப் �ஙகின் 
விகிேம க்கடாடுக்்கப்�டடிருந்ேடால் புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம பின்வருமைடாறு ்கணக்கி்ப்�டுகிறது. 

�வைய கூட்டாளியின் புதிய �ஙகு = �வைய �ஙகு – தியடா்கப் �ஙகு 
தியடா்கப் �ஙகு = புதிய கூட்டாளியின் �ஙகு  x தியடா்கப் �ஙகின் விகிேம

எடுததுக்காடடு 14
ைசமைஷ் மைறறும ைடாஜு என்ற இரு கூட்டாளி்கள் 2:1 என்ற விகிேத்தில் இலடா� நட்த்வேப் �கிரந்து 
வந்ேனர. அவர்கள் ைஞேன்  என்�வவை 1/4 �ஙகுக்கு கூட்டாளியடா்கச் சேரத்ேனர. ைஞேன் அவைது 
�ஙவ்க �வைய கூட்டாளி்களி்மிருந்து 3:2 என்ற விகிேத்தில் வடாஙகினடார. புதிய இலடா�ப் �கிரவு 
விகிேம மைறறும தியடா்க விகிேம ்கணக்கி்வும.

தீர்வு
தியாக விகிேம் மற்றும் புதிய இலா்ப ்கிர்வு விகிேம் கணக்கிடுேல

ைஞேன் �ஙகு    = 1
4

�வைய விகிேம  = 2:1  அேடாவது, 2 1:
3 3

தியடா்கப் �ஙகின் விகிேம  = 3:2 அேடாவது, 3 2:
5 5

12th-Accountancy-Unit-05_TM.indd   153 02-04-2019   22:30:05
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



154

தியடா்கப் �ஙகு  = புதிய கூட்டாளியின் �ஙகு  x தியடா்கப் �ஙகின் விகிேம

 ரசமஷ்  = 1 3 3
4 5 20

× =

 ராஜு  = 1 2 2
4 5 20

× =

ைசமைஷ் மைறறும ைடாஜு வின் தியடா்கப் �ஙகு 3
20

 மைறறும 2
20 , அேடாவது 3:2

�வைய கூட்டாளியின் புதிய �ஙகு = �வைய �ஙகு – தியடா்கப் �ஙகு

 ரசமஷ் = 2 3 40 9 31
3 20 60 60

−− = =

 ராஜு  = 1 2 20 6 14
3 20 60 60

−− = =

புதிய கூட்டாளியின் �ஙகு
 ைஞேன்  = 1

4
ைஞேனின் �ஙகிறகுரிய �குதிவய ேமைன் கேயயும க�டாருடடு, 15 ஆல் க�ருக்கி மைறறும வகுக்்க சவணடும. 

 = 1 15 15
4 15 60

× =

எனசவ, புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம = 31 14 15: :
60 60 60

 = 31:14:15

எடுததுக்காடடு 15
மைச்கஷ் மைறறும  ேனுஷ் என்ற இரு கூட்டாளி்கள் 2:1 என்ற விகிேத்தில் இலடா� நட்த்வேப் �கிரந்து 
வந்ேனர. அவர்கள் அருண  என்�வவை 1/4 �ஙகுக்கு கூட்டாளியடா்கச் சேரத்ேனர. அருண ேன்னுவ்ய 
�ஙவ்க மைச்கஷ் மைறறும  ேனுஷ் ஆகிய இரு கூட்டாளி்களி்மிருந்தும ேமை விகிேத்தில் வடாஙகினடார. 
புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம மைறறும தியடா்க விகிேம ்கணக்கி்வும.
தீர்வு
தியடா்க விகிேம மைறறும புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம ்கணக்கிடுேல்

 அருணின் �ஙகு   = 1
4

தியடா்கப் �ஙகின் விகிேம = 1:1(ேமைமைடா்க)  அேடாவது, 1 1:
2 2

தியடா்கப் �ஙகு  = புதிய கூட்டாளியின் �ஙகு  x தியடா்கப் �ஙகின் விகிேம

 மசகஷ்  = 1 1 1
4 2 8

× =

 ேனுஷ்  = 1 1 1
4 2 8

× =

மைச்கஷ் மைறறும ேனுஷ்–ன் தியடா்கப் �ஙகு 1 1:
8 8

 அேடாவது, 1:1

�வைய கூட்டாளியின் புதிய �ஙகு  = �வைய �ஙகு  - தியடா்கப் �ஙகு

 மசகஷ்    = 2 1 16 3 13
3 8 24 24

−− = =
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 ேனுஷ்  = 1 1 8 3 5
3 8 24 24

−− = =

புதிய கூட்டாளியின் �ஙகு
 அருண் = 1

4
அருணின் �ஙகிறகுரிய �குதிவய ேமைன் கேயயும க�டாருடடு, 6  ஆல் க�ருக்கி மைறறும வகுக்்க சவணடும. 

 = 1 6 6
4 6 24

× =

புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம  = 13 5 6: :
24 24 24

  அேடாவது, 13:5:6.

(இ) தியாகப ்ஙகு மற்றும் தியாகப ்ஙகின் விகிேம் சகாடுக்கப்்ாே ச்ாது
புதிய இலடா�ப் �ஙகு விகிேம, தியடா்கப் �ஙகு மைறறும தியடா்கப் �ஙகின் விகிேம க்கடாடுக்்கப்�்டாே ச�டாது, 
ஆனடால் புதிய கூட்டாளியின் �ஙகு மைடடும க்கடாடுக்்கப்�டடிருக்கும ச�டாது, �வைய �ஙகின் விகிேத்வே 
தியடா்கப் �ஙகு என எடுத்துக் க்கடாணடு புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம ்கணக்கி்ப்�டுகிறது. 
புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம பின்வருமைடாறு ்கணக்கி்ப்�டுகிறது. 

தியடா்கப் �ஙகு  = புதிய கூட்டாளியின் �ஙகு  x தியடா்கப் �ஙகின் விகிேம
�வைய கூட்டாளியின் புதிய �ஙகு  = �வைய �ஙகு – தியடா்கப் �ஙகு

எடுததுக்காடடு 16
விமைல் மைறறும ஆதி என்ற இரு கூட்டாளி்கள் 2:1 என்ற விகிேத்தில் இலடா� நட்த்வேப் �கிரந்து 
வந்ேனர. அவர்கள் கஜயம என்�வவை 1/4 �ஙகுக்கு கூட்டாளியடா்கச் சேரத்ேனர. புதிய இலடா�ப் �கிரவு 
விகிேம மைறறும தியடா்க விகிேம ்கணக்கி்வும.
தீர்வு 
தியாக விகிேம் மற்றும் புதிய இலா்ப ்கிர்வு விகிேம் கணக்கிடுேல
தியடா்கப் �ஙகு மைறறும தியடா்கப் �ஙகின் விகிேம மைறறும புதிய இலடா�ப் �ஙகு விகிேம குறிப்பி்டாே ச�டாது, 
�வைய இலடா�ப் �கிரவு விகிேத்வே இருக்கும கூட்டாளி்களின்  தியடா்கப் �ங்கடா்க எடுத்துக்க்கடாள்ை 
சவணடும. அேடாவது, 2:1.
விமைல் மைறறும ஆதியின் தியடா்க விகிேம 2:1

 கமைடாத்ே �ஙகு 1 என எடுத்துக் க்கடாள்ைவும

 சஜயம் �ஙகு  = 1
4

மீேமுள்ைப் �ஙகு = 1 4 11
4 4

−− =

 = 3
4

�வைய கூட்டாளியின் புதிய �ஙகு = மீேப் �ஙகு x �வையப் �ஙகு

 விமல = 3 2 6
4 3 12

× =

 ஆதி = 3 1 3
4 3 12

× =
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புது கூட்டாளியின் �ஙகு

கஜயம  = 1
4

கஜயம �ஙகிறகுரிய �குதிவய ேமைன் கேயயும க�டாருடடு, 3  ஆல் க�ருக்கி மைறறும வகுக்்க சவணடும. 

கஜயம �ஙகு   = 1 3 3
4 3 12

× =

விமைல், ஆதி மைறறும கஜயம அவர்களின் புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம =  6 3 3: :
12 12 12

 அேைவது,  2 : 1 : 1
எடுததுக்காடடு 17
அனில், சுனில் மைறறும ஹரி என்ற மூன்று கூட்டாளி்கள் 4:3:3 என்ற விகிேத்தில் இலடா� நட்த்வேப் 
�கிரந்து வந்ேனர. அவர்கள் ைடாஜடா என்�வவை 20% இலடா�த்திறகு  கூட்டாளியடா்கச் சேரத்ேனர. புதிய 
இலடா�ப் �கிரவு விகிேம மைறறும தியடா்க விகிேம ்கணக்கி்வும.
தீர்வு
தியாக விகிேம் மற்றும் புதிய இலா்ப ்கிர்வு விகிேம் கணக்கிடுேல
அனில், சுனில் மைறறும  ஹரியின் �வைய இலடா� விகிேம = 4:3:3  அல்லது 4 3 3: :

10 10 10
இலடா�த்தில்ல ைடாஜடாவின் �ஙகு = 20% அல்லது 20/100 அல்லது 1/5
கமைடாத்ே �ஙகு 1 என எடுத்துக் க்கடாள்ைவும

மீேப் �ஙகு = 1 5 11
5 5

−− =

 = 4
5

�வைய கூட்டாளியின் புதிய �ஙகு = மீேப் �ஙகு x �வையப் �ஙகு

 அனில  = 4 4 16
5 10 50

× =

 சுனில = 4 3 12
5 10 50

× =

 ஹரி = 4 3 12
5 10 50

× =

புதிய கூட்டாளியின் �ஙகு

 ராஜா = 1
5

ைடாஜடா �ஙகிறகுரிய �குதிவய ேமைன் கேயயும க�டாருடடு, 10 ஆல் க�ருக்கி மைறறும வகுக்்க சவணடும. 

ைடாஜடாவின் �ஙகு = 1 10 10
5 10 50

× =

அனில், சுனில், ஹரி மைறறும ைடாஜடாஅவர்களின் புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம = 16 12 12 10: : :
50 50 50 50

 
அேடாவது, 8:6:6:5.

5.6 நற்ச்யர் குறிதே ெரிக்கட்லகள்
ஒரு நிறுவனம ஈடடியுள்ை நன்மைதிப்பு ேறச�டாவேய இலடா�ம மைறறும எதிர ்கடால இலடா�ம 
ஆகியவறறில் விவைவவ ஏற�டுத்தும. கூட்டாளி சேரக்வ்கயின் ச�டாது, �வைய கூட்டாளி்கள் புதிய 
கூட்டாளிக்க்கன ஒரு �குதி �ஙகிவன தியடா்கம கேயகின்றனர. எனசவ, �வைய கூட்டாளி்களின் 
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தியடா்கத்திறகு இைப்பீ்டா்க, நிறுவனத்தின் நறக�யர மைதிப்பி்ப்�டுகிறது மைறறும ேரி்கட்ப்�டுகிறது. 
முேல் மைடடுமில்லடாமைல் புதிய கூட்டாளி நறக�யருக்்கடா்கவும �ங்களிப்�துணடு. இந்ே நறக�யர �வைய 
கூட்டாளி்களின் தியடா்க விகிேத்தின் அடிப்�வ்யில் �கிரந்ேளிக்்கப்�டும.
5.6.1. நற்ச்யருக்கான கணக்கியல செயலமுயைகள்
கூட்டாளி சேரக்வ்கயின் ச�டாது நறக�யருக்்கடான ்கணக்கியல் கேயல்முவற்கள் கீசை 
விவடாதிக்்கப்�டடுள்ைது:

1. புதிய கூட்டாளி நறக�யருக்்கடா்க கைடாக்்கம அல்லது கேடாத்து க்கடாணடு வரும ச�டாது
2.  புதிய கூட்டாளி நறக�யருக்க்கன கைடாக்்கம அல்லது கேடாத்து ஏதும க்கடாணடு வைடாே ச�டாது
3.  புதிய கூட்டாளி நறக�யருக்்கடான ஒரு �குதிவய மைடடும கைடாக்்கம அல்லது கேடாத்து்கைடா்க 

க்கடாணடு வரும ச�டாது.
4. �வைய நறக�யர

1. புதிய கூட்ாளி நற்ச்யருக்காக ்ணம் சகாண்டு வரும் ச்ாது
புதிய கூட்டாளி முேல் கேடாவ்கசயடாடு, கூடுேலடா்க நறக�யருக்்கடா்கவும �ணம க்கடாணடுவரும ச�டாது, 
அது �வைய கூட்டாளி்களின் தியடா்க விகிேத்தின்�டி அவர்களுக்கு �கிரந்ேளிக்்கப்�டும. பின்வரும 
குறிப்ச�டடு �திவு்கள் அேற்கடா்க கேயயப்�டுகின்றன.
(i) நற்ச்யர் சராக்கமாக சகாண்டு வந்து, ் யைய கூட்ாளிகளின் முேல கணக்கில வரவு செயயும்ச்ாது:

நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

கைடாக்்கம / வஙகி ்க/கு � xxx

    �வைய கூட்டாளி்களின் முேல் / ந்ப்பு ்க/கு   
 (தியடா்க விகிேப்�டி) xxx

(ii)  நற்ச்யர் சொததுகைாக சகாண்டு வரப்டடு ்ைய கூட்ாளிகளின் முேல கணக்கில வரவு 
செயயும்ச்ாது:

நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

குறிப்பிட் கேடாத்து ்க/கு � xxx

    �வைய கூட்டாளி்களின் முேல் / ந்ப்பு ்க/கு  
  (தியடா்க விகிேப்�டி) xxx

(iii) நற்ச்யருக்காக ச்ற்ை சராக்கம், ்யைய கூட்ாளிகைால எடுததுக்சகாள்ைப்டும் ச்ாது:

நாள் விவரம்
ச். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

�வைய கூட்டாளி்களின் முேல் / ந்ப்பு ்க/கு  � xxx

   கைடாக்்கம / வஙகி ்க/கு xxx

எடுததுக்காடடு 18
அமுேடா மைறறும புவனடா இருவரும கூட்டாளி்கள். அவர்கள் 5:3 என்ற விகிேத்தில் இலடா�-நட்ம 
�கிரந்து வந்ேனர. சித்ைடா 3/8 �ஙகு விகிேத்தில் புதிய கூட்டாளியடா்க சேரகிறடார. அப்ச�டாது ` 8,000 ேமைது 
நறக�யர �ங்களிப்�டா்க க்கடாணடு வருகிறடார. அவர்கள் மைடாறு�டும முேல் முவறயில் ்கணக்கிவன 
�ைடாமைரிக்கின்றனர. நறக�யருக்க்கன கேடாவ்க முழுவவேயும அவர்கள் எடுத்துக்க்கடாள்கிறடார்கள்.  
நறக�யவைச் ேரி்கட்த் சேவவயடான குறிப்ச�டடுப்�திவு்கவை உருவடாக்்கவும.
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தீர்வு
�வைய கூட்டாளி்களின் தியடா்கம க்கடாடுக்்கப்�்வில்வல. அவர்களின் �வைய இலடா�ப் �கிரவு 
விகிேமைடான 5:3 தியடா்க விகிேமைடா்க எடுத்துக் க்கடாள்ை சவணடும. எனசவ, தியடா்க விகிேம 5:3 ஆகும.

குறிபச்டடுப ்திவுகள்

நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

2019 வஙகி ்க/கு � 8,000
ஜனவரி 1     அமுேடாவின்  முேல்  ்க/கு     (5/8) 5,000

    புவனடாவின் முேல் ்க/கு      (3/8) 3,000
(நறக�யருக்்கடா்க க�றற கேடாவ்க அமுேடா மைறறும புவனடாவின் 
தியடா்க விகிேப்�டி �கிைப்�ட்து)

,, அமுேடாவின்  முேல்  ்க/கு � 5,000
புவனடாவின் முேல் ்க/கு � 3,000
     வஙகி ்க/கு 8,000
(கூட்டாளி்கைடால் கேடாவ்க எடுக்்கப்�ட்து)

எடுததுக்காடடு 19
அருண, �டாபு மைறறும ேடாரலஸ மூவரும கூட்டாளி்கள்.  அவர்கள் இலடா�ம மைறறும நட்ங்கவை ேமைமைடா்க 
�கிரந்து க்கடாள்கின்றனர.  அவர்கள் துவை என்�வவை 1/4 விகிேத்தில் எதிர்கடால இலடா�த்திவன 
�கிரந்துக்கடாள்ை ஒப்புக்க்கடாணடு கூட்டாணவமையில் சேரக்கின்றனர. நிறுவனத்தின் நறக�யர மைதிப்பு 
` 36,000 என்று மைதிப்பி்ப்�டுகிறது. நறக�யருக்்கடா்க துவை ேமைது �ஙகின் அைவு கேடாவ்க க்கடாணடு 
வருகிறடார. �வைய கூட்டாளி்கள் நறக�யருக்்கடான �டாதித் கேடாவ்கயிவன எடுத்துக் க்கடாண்னர.  
மைடாறு�டும முேல் முவறயில் ஏடு்கள் �ைடாமைரிக்்கப்�டுகின்றன எனக் க்கடாணடு சேவவயடான குறிப்ச�டடுப் 
�திவு்கவை ேைவும.

தீர்வு
துவையின் நறக�யர �ஙகு = 36,000 × 1/4 = ` 9,000

�வைய கூட்டாளி்களின் தியடா்க விகிேம க்கடாடுக்்கப்�்வில்வல.  �வைய இலடா�ப் �கிரவு விகிேமைடான 
1:1:1 தியடா்க விகிேமைடா்க க்கடாள்ைப்�டுகிறது. எனசவ, தியடா்க விகிேம 1:1:1.

குறிபச்டடுப ்திவுகள்

நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

வஙகி ்க/கு � 9,000
    அருண  முேல்  ்க/கு 3,000
    �டாபு முேல் ்க/கு 3,000
    ேடாரலஸ முேல் ்க/கு 3,000
(நறக�யருக்்கடா்க க�றப்�ட் கேடாவ்க �வைய 
கூட்டாளி்களின் முேல் ்கணக்கிறகு தியடா்க விகிேப்�டி 
அளிக்்கப்�ட்து)
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அருண  முேல்  ்க/கு � 1,500
�டாபு முேல் ்க/கு � 1,500
ேடாரலஸ முேல் ்க/கு � 1,500
    வஙகி ்க/கு 4,500
(�வைய கூட்டாளி்கள் நறக�யருக்்கடான கேடாவ்கவய 
எடுத்துக் க்கடாண்து)

எடுததுக்காடடு 20
வடாசு மைறறும சேவி இருவரும கூட்டாளி்கள். அவர்கள் 3:2 என்ற விகிேத்தில் இலடா�ம �கிரந்து 
வருகின்றனர. அவர்கள் நிலடா என்�வவை 1/4 இலடா� �ஙகிறகு கூட்டாணவமையில் சேரக்கின்றனர. 
நிலடா ேன்னுவ்ய �ங்கடா்க ̀  3,000 நறக�யருக்க்கன கேலுத்துகிறடார.  அவர்களின் புதிய இலடா�ப்�கிரவு 
விகிேம 3:3:2. நிவலமுேல் முவறயில் ்கணக்கு்கள் �ைடாமைரிக்்கப்�டுகின்றன எனக்க்கடாணடு, 
சேவவயடான குறிப்ச�டடுப் �திவு்கவை உருவடாக்்கவும.
தீர்வு
தியடா்க விகிேம ்கணக்கிடுேல்:
தியடா்க விகிேம = �வைய �ஙகு – புதிய �ஙகு
வாசு  = 3 3 24 15 9

5 8 40 40
−− = =

சேவி  = 2 3 16 15 1
5 8 40 40

−− = =

எனசவ, தியடா்க விகிேம = 9:1

குறிபச்டடுப ்திவு

நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

வஙகி ்க/கு � 3,000
    வடாசுவின் ந்ப்பு ்க/கு    (9/10) 2,700
    சேவியின் ந்ப்பு ்க/கு    (1/10) 300
(நறக�யருக்க்கன க்கடாணடுவைப்�ட் கைடாக்்கம 
�வைய கூட்டாளி்களின் தியடா்க விகிேப்�டி வைவு 
கேயயப்�ட்து)

2. புதிய கூட்ாளி நற்ச்யருக்சகன சராக்கம் அலலது சொதது ஏதும் சகாண்டு வராே ச்ாது
புதிய கூட்டாளி நறக�யருக்்கடா்க �ணம அல்லது கேடாத்து்கள் ஏதும க்கடாணடு வைடாே ச�டாது, அவருவ்ய 
நறக�யருக்்கடான �ஙகிவன கூட்டாளி்களின் முேல் ்கணக்கில் ேரிக்்கட் சவணடும. அேற்கடான 
பின்வரும குறிப்ச�டடுப் �திவிவனத் ேைசவணடும.

நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

புதிய கூட்டாளியின் முேல் ்க/கு � xxx

    �வைய கூட்டாளியின் முேல் / ந்ப்பு ்க/கு  
  (தியடா்க விகிேப்�டி) xxx
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எடுததுக்காடடு 21
அசேடாக் மைறறும முமேடாஜ் இருவரும ஒரு கூட்டாணவமை நிறுவனத்தின் கூட்டாளி்கள். அவர்கள் 5:1 என்ற 
விகிேத்தில் இலடா�ம மைறறும நட்ங்கவைப் �கிரந்து வருகின்றனர. அவர்கள் ேருண என்�வவை 2/9 
இலடா� விகிேத்தில் நிறுவனத்தில் சேரக்்க முடிவு கேயகின்றனர. சேரக்வ்கயின் ச�டாது நிறுவனத்தின் 
நறக�யர மைதிப்பு ` 27,000 என்று மைதிப்பி்ப்�டுகிறது. ேருணடால் ேன்னுவ்ய �ஙகிற்கடான நறக�யர 
மைதிப்பிற்கடான கேடாவ்கவயக் க்கடாணடுவை முடியவில்வல. நிறுவனம மைடாறு�டும முேல் முவறயில் 
்கணக்கிவனப் �ைடாமைரிக்கிறகேனக் க்கடாணடு சேவவயடான குறிப்ச�டடுப் �திவிவனத் ேைவும.

தீர்வு
�வைய கூட்டாளி்களின் தியடா்கம குறிப்பி்ப்�்வில்வல. �வைய கூட்டாளி்களின் இலடா� விகிேமைடான 
5:1 தியடா்க விகிேமைடா்க ்கருே சவணடும. எனசவ, தியடா்கவிகிேம 5:1.
ேருணின் நறக�யர = 27,000 2

9
×  = ` 6,000

குறிபச்டடுப ்திவு

நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

ேருணின் முேல் ்க/கு � 6,000

   அசேடாக் முேல் ்க/கு   (5/6) 5,000

   முமேடாஜ் முேல் ்க/கு  (1/6) 1,000

(ேருணின் நறக�யர �வைய கூட்டாளி்களின் முேல் 
்கணக்கில் �வைய இலடா� விகிேத்தில் ேரிக்்கட்ப்�ட்து) 

3. புதிய கூட்ாளி, நற்ச்யருக்கான ஒரு ் குதியய மடடும் சராக்கம் அலலது சொததுகைாக சகாண்டு வரும் ச்ாது.
சில சநைங்களில் புதிய கூட்டாளி நறக�யருக்க்கன ஒரு �குதிவய மைடடும கைடாக்்கம அல்லது 
கேடாத்து்கைடா்கக் க்கடாணடு வருவதுணடு. அந்நிவல்களில், கைடாக்்கம அல்லது கேடாத்து்கள் குறிப்பிட் 
்கணக்கில் �றறுவவக்்கப்�டுகிறது. க்கடாணடு வைடாே கேடாவ்க புதிய கூட்டாளியின் முேல் ்கணக்கில் 
�றறு கேயயப்�டுகிறது. இத்கேடாவ்கயடானது �வைய கூட்டாளி்களின் முேல் ்கணக்கில் வைவு 
வவக்்கப்�டுகிறது. இேறகு பின்வரும குறிப்ச�டடுப் �திவிவனத் ேைசவணடும.

குறிபச்டடுப ்திவு

நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

கைடாக்்கம / வஙகி ்க/கு � xxx

புதிய கூட்டாளியின் முேல் ்க/கு � xxx

     �வைய கூட்டாளி்கள் முேல் / ந்ப்பு ்க/கு  
  (தியடா்க விகிேப்�டி) xxx

எடுததுக்காடடு 22
அைவிந்த் மைறறும �டாலடாஜி இருவரும 3:2 விகிேத்தில் இலடா� நட்ம �கிரந்து வரும கூட்டாளி்கள்.  
அவர்கள் அனிருத் என்�வவை புதிய கூட்டாளியடா்கச் சேரக்்க அனுமைதித்ேனர. புதிய இலடா�ப்�கிரவு 
விகிேமைடா்க 1:1:1 என்�வே மூவரும ஒப்புக் க்கடாள்கின்றனர. அனிருத் கேலுத்ே சவணடிய நறக�யர 
மைதிப்பு ` 20,000 என்று மைதிப்பி்ப்�டுகிறது. அதில், அவர ` 12,000 கைடாக்்கம கேலுத்துகிறடார. மைடாறு�டும 
முேல் முவறயில் ்கணக்கு்கள் உள்ைகேனக் க்கடாணடு நறக�யருக்்கடான குறிப்ச�டடுப் �திவு்கவைத் 
ேைவும.
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தீர்வு
தியாக விகிேம் கணக்கீடு
தியடா்கவிகிேம = �வைய �ஙகு – புதிய �ஙகு

அரவிந்த    = 3 1 9 5 4
5 3 15 15

−− = =

்ாலாஜி   = 
2 1 6 5 1
5 3 15 15

−− = =

எனசவ, தியடா்க விகிேம = 4:1

குறிபச்டடுப ்திவு

நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

கைடாக்்கக் ்க/கு � 12,000

அனிருத் முேல் ்க/கு � 8,000

    அைவிந்த் முேல் ்க/கு  (4/15) 16,000

    �டாலடாஜி முேல் ்க/கு    (1/15) 4,000

(அனிருத்தின் நறக�யர �ஙகு �வைய கூட்டாளி்களின்  
முேல் ்கணக்கில் வைவு வவக்்கப்�ட்து)

4. ்யைய நற்ச்யர்
நறக�யர ஏற்கனசவ ்கணக்ச்கடு்களில் இருந்ேடால், கூட்டாளி சேரக்வ்கயின்ச�டாது கூட்டாளி்கள் 
முடிகவடுத்ேடால் அேவன ச�டாக்க்கழுே �வைய கூட்டாளி்களின் முேல் ்கணக்கில் அல்லது ந்ப்புக் 
்கணக்கில் �வைய இலடா�விகிேத்தில் மைடாறறி் சவணடும. இேறகு பின்வரும குறிப்ச�டடுப் �திவிவனத் 
ேை சவணடும.

குறிபச்டடுப ்திவு

நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

கூட்டாளி்கள் முேல் / ந்ப்பு ்க/கு (�வைய விகிேம)  � xxx

     நறக�யர ்க/கு xxx

(�வைய நறக�யர ச�டாக்க்கழுதியது)
எடுததுக்காடடு 23
ேதீஷ் மைறறும சுேன் இருவரும ஒரு கூட்டாணவமை நிறுவனத்தின் கூட்டாளி்கள். அவர்கள் 4:3 என்ற 
விகிேத்தில் இலடா�ம மைறறும நட்ங்கவைப் �கிரந்து வருகின்றனர. 2018 ஏப்ைல் 1 அன்று ேசி என்�வவை 
கூட்டாளியடா்கச் சேரத்துக்க்கடாண்னர. ேசி கூட்டாணவமையில் சேரந்ே அன்று நிறுவன ஏடு நறக�யர 
மைதிப்பிவன ` 35,000 என்று ்கடாடடியது. மைடாறு�டும முேல் முவறயில் �ைடாமைரிக்்கப்�டுவேடா்க ்கருதி 
சேவவயடான குறிப்ச�டடுப் �திவு்கவைத் ேைவும. கூட்டாளி்கள் பின்வரும முடிவிவன எடுத்ேனர.

(i) ஏடடில் உள்ை நறக�யர கேடாவ்க முழுவவேயும ச�டாக்க்கழுதுவது
(ii) ஏடடில் உள்ை நறக�யரில் ` 21,000 மைடடும ச�டாக்க்கழுதுவது
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தீர்வு
(i) ஏடடில உள்ை நற்ச்யர் சோயக முழுவயேயும் ச்ாக்சகழுதுவது

குறிபச்டடுப ்திவு

நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

2018 ேதீஷின் முேல் ்க/கு   (4/7)  � 20,000

ஏப்ைல் 1 சுேனின்  முேல் ்க/கு   (3/7)  � 15,000

   நறக�யர ்க/கு 35,000

(ஏடடில் உள்ை நறக�யவைப் ச�டாக்க்கழுதியது )
(ii) ஏடடில உள்ை நற்ச்யர் சோயகயில ` 21,000 மடடும் ச்ாக்சகழுதுவது

குறிபச்டடுப ்திவு

நாள் விவரம் ச். 
்.எ.

்ற்று
`

வரவு
`

2018 ேதீஷின் முேல் ்க/கு   (21,000 x 4/7)  � 12,000

ஏப்ைல் 1 சுேனின்  முேல் ்க/கு   (21,000 x 3/7)  � 9,000

   நறக�யர ்க/கு 21,000

(ஏடடில் உள்ை நறக�யரில் ` 21,000 
ச�டாக்க்கழுதியது)

புதிய கூட்டாளி நறக�யருக்்கடான கேடாவ்கவய �வையக் கூடட்டாளி்களிக்கு 
ேனிப்�ட் முவறயில் வைஙகும ச�டாது, கூட்டாணவமை நிறுவன ஏடு்களில் 
�திவு்கள் ஏதும கேயயப்�டுவதில்வல.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

5.7 புதிய இலா்ப்கிர்வு விகிே அடிப்ய்யில முேலியனச் ெரிக்கடடுேல
சில சநைங்களில், கூட்டாளி்கள் நிறுவனத்வே மைடாறறி அவமைக்குமச�டாது, ேங்கைது புதிய இலடா�ப்�கிரவு 
விகிேத்திறச்கற� முேலிவனயும மைடாறறி அவமைக்்க ஒப்புக்க்கடாள்கின்றனர. இது இைணடு சூழநிவல்களில் 
அவமைகிறது.

புதிய கூட்டாளி ேமைது இலடா� விகிே �ஙகிறச்கற� முேல் க்கடாணடு வரும சேவவ ஏற�்லடாம. புதிய 
கூட்டாளியின் முேல், மைடாறறியவமைக்்கப்�ட் நிறுவன முேலுக்ச்கற� ்கணக்கி்ப்�டும  அல்லது �வைய 
கூட்டாளி்களின் ஒருஙகிவணக்்கப்�ட் முேலுக்ச்கற� மைடாறறப்�டும.

�வைய கூட்டாளி்கள் ேமைது புதிய இலடா�ப்�கிரவு விதிேத்திறச்கற� முேலிவன மைடாறறும சேவவ 
ஏற�்லடாம. புதிய கூட்டாளி ேமைது இலடா�ப் �ஙகிறச்கற� முேல் க்கடாணடுவருமச�டாது, �வைய 
கூட்டாளி்களின் முேவலயும ்கணக்கி்சவணடும. இதில், �வைய கூட்டாளி்களின் குவறயும முேல் 
அல்லது கூடுேல் முேல் அவர்களின் ந்ப்பு ்கணக்கு்கள் மூலம ேரிக்்கட்ப்�டும அல்லது கூட்டாளி்கைடால் 
கைடாக்்கம க்கடாணடு வைப்�டும அல்லது எடுத்துக் க்கடாள்ைப்�டும.
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விரிவான கணக்குகள்
எடுததுக்காடடு 24
கவறறி மைறறும இைஞசித் இருவரும கூட்டாளி்கள். அவர்கள் 3:2 எனும விகிேத்தில் இலடா�ம �கிரந்து 
வந்ேனர. அவர்கைது 31-12-2017 நடாைன்வறய இருப்புநிவலக் குறிப்பு பின்வருமைடாறு இருந்ேது.

ச்ாறுபபுகள் ` ` சொததுகள் `

முேல் ்கணக்கு்கள்: அவற்கலன் 25,000

  கவறறி 30,000 ேைக்கிருப்பு 20,000

  இைஞசித் 20,000 50,000 ்க்னடாளி்கள் 10,000

்கடாப்பு நிதி 5,000 வ்ககைடாக்்கம 35,000

�ற�ல ்க்னீந்சேடார 45,000 இலடா� நட் ்க/கு (நட்ம) 10,000

  1,00,000  1,00,000

பின்வரும ேரிக்்கடடுேல்்களில் 01.01.2018 அன்று சூரியடா என்�வர நிறுவனத்தின் புதிய கூட்டாளியடா்க 
சேரகிறடார.

(i) சூரியடா 1/4  இலடா�ப் �ஙகிற்கடா்க ` 10,000 முேல் க்கடாணடுவருகிறடார.
(ii) ேைக்கிருப்பு 10% குவறத்து மைதிப்பி்ப்�டுகிறது.
(iii) ்க்னடாளி்கள் ` 7,500 என மைதிப்பி்ப்�டுகிறது.
(iv) அவற்கலன் மைதிப்பு ` 40,000 என மைடாறறி அவமைக்்கப்�டுகிறது.
(v) க்கடாடு�் சவணடிய கூலி ` 4,500 இதுவவை �திவு கேயயப்�்வில்வல.

புதிய கூட்டாளி சேரக்வ்கக்கு பின் நிறுவனத்தின் மைறுமைதிப்பீடு ்கணக்கு, கூட்டாளி்களின் முேல் 
்கணக்கு மைறறும இருப்புநிவலக் குறிப்பு ேயடார கேயயவும.

தீர்வு
் மறுமதிபபீடடுக் கணக்கு வ

விவரம் ` ` விவரம் `

ேைக்கிருப்பு ்க/கு   2,000 அவற்கலன் ்க/கு 15,000

்க்னடாளி்கள் ்க/கு   2,500    

க்கடாடு�் சவணடிய கூலி ்க/கு   4,500    

மைறுமைதிப்பீடடு இலடா�ம :

   கவறறி முேல் ்க/கு  (3/5) 3,600      

   இைஞசித் முேல் ்க/கு (2/5) 2,400 6,000    

    15,000   15,000

12th-Accountancy-Unit-05_TM.indd   163 02-04-2019   22:30:06
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



164

் முேல கணக்கு வ

விவரம் சவற்றி  
`

இரஞ்சித 
 `

சூரியா 
` விவரம் சவற்றி  

`
இரஞ்சித  

`
சூரியா 

 `

இலடா� நட் ்க/கு 6,000 4,000 - இருப்பு கீ/க்கடா 30,000 20,000 -

இருப்பு கீ/இ 30,600 20,400 10,000 ்கடாப்பு நிதி ்க/கு 3,000 2,000 -

      மைறுமைதிப்பீடு ்க/கு 3,600 2,400 -

வஙகி ்க/கு - - 10,000

  36,600 24,400 10,000  36,600 24,400 10,000

இருப்பு கீ/க்கடா 30,600 20,400 10,000

01-01-2018 ஆம் நாயைய இருபபுநியலக் குறிபபு 

ச்ாறுபபுகள் ` ` சொததுகள் ` `

முேல் ்க/கு:   அவற்கலன் 25,000  

   கவறறி 30,600   கூடடு்க: மைதிப்ச�றறம 15,000 40,000

   இைஞசித் 20,400   ேைக்கிருப்பு 20,000  

   சூரியடா 10,000 61,000   ்கழிக்்க: மைதிப்பு குவறப்பு 2,000 18,000

�ற�ல ்க்னீந்சேடார   45,000 ்க்னடாளி்கள் 10,000  

க்கடாடு�்சவணடிய 
  கூலி    4,500   ்கழிக்்க: மைதிப்பு குவறப்பு 2,500 7,500

வ்க கைடாக்்கம 35,000  

  கூடடு்க: சூரியடாவின் முேல் 10,000 45,000

    1,10,500     1,10,500

எடுததுக்காடடு 25
2018, மைடாரச் 31 ஆம நடாவைய சை்கடா மைறறும சமைரியின் இருப்புநிவலக் குறிப்பு பின்வருமைடாறு:

ச்ாறுபபுகள் ` ` சொததுகள் `

முேல் ்கணக்கு்கள்: ்கட்்ம 50,000

        சை்கடா 50,000 ேைக்கிருப்பு 8,000

        சமைரி 30,000 80,000 �ற�ல ்க்னடாளி்கள் 60,000

க�டாதுக் ்கடாப்பு 40,000 வஙகி கைடாக்்கம 32,000

கேடாழிலடாைர ஈடடு நிதி 10,000

�ற�ல ்க்னீந்சேடார  20,000

  1,50,000   1,50,000
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சை்கடா, சமைரி இருவரும ேங்கள் இலடா�ம மைறறும நட்ங்கவை 3:1 என்ற விகிேத்தில் 
�கிரந்துக்கடாள்கின்றனர.  அவர்கள் ்கவிேடாவவ 1/4 �ஙகு விகிேத்தில் கூட்டாணவமையில் 
சேரத்துக்க்கடாணடு, இப்�ஙகு முழுவவேயும சை்கடாவி்மிருந்து க�ற ஒப்புகின்றனர.
பின்வரும ேரிக்்கடடுேல்்கள் பின்�றறப்�டுகின்றன:

(i)  ்கவிேடா ` 20,000 முேலடா்க க்கடாணடு வை சவணடும. அவருவ்ய �ங்கடான நறக�யர ` 4,000 
என மைதிப்பி்ப்�டுகிறது. அவர நறக�யருக்க்கன கைடாக்்கம க்கடாணடுவைவில்வல.

(ii) ்கட்்த்தின் மீது 10% சேயமைடானம உருவடாக்்கவும.
(iii) ேைக்கிருப்பு ` 6,000 என மைறுமைதிப்பீடு கேயயப்�டுகிறது.
(iv) வடாைடா ஐயக்்க்ன் ஒதுக்கு 5% உருவடாக்்கவும.

கூட்டாளி சேரக்வ்கக்கு பின் ச�சைடடு ்கணக்கு்கள் மைறறும இருப்புநிவலக் குறிப்பிவன ேயடார 
கேயயவும.

தீர்வு
் மறுமதிபபீடடுக் கணக்கு வ

விவரம் ` விவரம் ` `

்கட்்ம ்க/கு 5,000 மைறுமைதிப்பீடடு நட்ம:
ேைக்கிருப்பு ்க/கு 2,000    சை்கடா முேல் ்க/கு (3/4) 7,500

வடாைடா ஐயக்்க்ன் ஒதுக்கு ்க/கு 3,000    சமைரி முேல் ்க/கு (1/4) 2,500 10,000

 10,000  10,000

முேல கணக்கு

விவரம் சரகா   
`

சமரி 
`

கவிோ   
` விவரம் சரகா   

`
சமரி 

`
கவிோ   

`

மைறுமைதிப்பீடு ்க/கு 7,500 2,500 - இருப்பு கீ/க்கடா 50,000 30,000 -

சை்கடா வஙகி ்க/கு - - 20,000

   முேல் ்க/கு - - 4,000 க�டாதுக்்கடாப்பு ்க/கு 30,000 10,000 -

(நறக�யர �ஙகு) கேடாழிலடாைர 

   ஈடடுநிதி ்க/கு 7,500 2,500 -

இருப்பு கீ/இ  84,000 40,000 16,000 ்கவிேடா முேல் ்க/கு 4,000

   (நறக�யர �ஙகு) - -

  91,500 42,500 20,000   91,500 42,500 20,000

இருப்பு கீ/க்கடா 84,000 40,000 16,000
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2018, ஏபரல 1 ஆம் நாயைய இருபபுநியலக் குறிபபு

ச்ாறுபபுகள் ` ` சொததுகள் ` `
முேல் ்கணக்கு்கள்:     ்கட்்ம  50,000
    சை்கடா 84,000     ்கழிக்்க: சேயமைடானம 5,000 45,000
    சமைரி 40,000   ேைக்கிருப்பு 8,000
    ்கவிேடா 16,000 1,40,000   ்கழிக்்க: மைதிப்பு குவறப்பு 2,000 6,000 
�ற�ல ்க்னீந்சேடார   20,000 �ற�ல ்க்னடாளி்கள் 60,000

  ்கழிக்்க: வடாைடா 
  ஐயக்்க்ன் ஒதுக்கு 3,000 57,000
வஙகி (32,000+20,000)   52,000

    1,60,000     1,60,000

எடுததுக்காடடு 26
அமீர மைறறும ைடாஜடா என்ற கூட்டாளி்களின் இலடா�ப்�கிரவு விகிேம 3:2.  2018, டிேம�ர 31 ஆம நடாவைய 
அவர்களின் இருப்புநிவலக் குறிப்பு பின்வருமைடாறு:

ச்ாறுபபுகள் ` ` சொததுகள் `

முேல் ்கணக்கு்கள்:   இயந்திைம 60,000

        அமீை ் 80,000 அவற்கலன் 40,000

         இைடாஜடா 70,000 1,50,000 ்க்னடாளி்கள் 30,000

்கடாப்பு நிதி   15,000 ேைக்கிருப்பு 10,000

்க்னீந்சேடார   35,000 முன்கூடடிச் கேலுத்திய ்கடாப்பீடு 40,000

வஙகி கைடாக்்கம 20,000

    2,00,000   2,00,000

சைடாஹித் என்�வர புதிய கூட்டாளியடா்கச் சேரக்்கப்�ட்டார. அவர எதிர்கடால இலடா�த்தில் ேன்னுவ்ய 
1/5 �ஙகிற்கடா்க ` 30,000 முேலடா்கக் க்கடாணடு வந்ேடார. அவர நறக�யரில் ேன்னுவ்ய �ங்கடா்க  
` 10,000 க்கடாணடு வந்ேடார.
மைறுமைதிபீடுப் பின்வருமைடாறு கேயயப்�ட்து

(i) ேைக்கிருப்பின் மைதிப்பு ` 14,000 ஆ்க அதி்கரிக்்கப்�ட்து.
(ii) அவற்கலன் மீது 5% சேயமைடானம நீக்்கப்�்சவணடும.
(iii) இயந்திைம மைதிப்பு ` 80,000 ஆ்க மைறுமைதிப்பீடு கேயயப்�ட்து.

சேவவயடான ச�சைடடு ்கணக்கு்கள் ேயடார கேயது சேரப்பிறகு பின் உள்ை இருப்புநிவலக்  
குறிப்பிவனத் ேயடார கேயயவும.
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தீர்வு
் மறுமதிபபீடடுக் கணக்கு வ

விவரம்  ` ` விவரம் ` 

அவற்கலன் ்க/கு 2,000 ேைக்கிருப்பு ்க/கு 4,000

மைறுமைதிப்பீடடு இலடா�ம: இயந்திைம ்க/கு 20,000

    அமீர முேல் ்க/கு (3/5) 13,200    

    இைடாஜடா முேல் ்க/கு    (2/5) 8,800  22,000    

    24,000   24,000

் முேல கணக்கு வ

விவரம் அமீர் 
`

இராஜா 
`

சராஹித 
` விவரம் அமீர் 

`
இராஜா 

`
சராஹித 

`
இருப்பு கீ/இ 1,08,200 88,800 30,000 இருப்பு கீ/க்கடா 80,000 70,000 - 

      வஙகி ்க/கு -  - 30,000

      ்கடாப்பு நிதி ்க/கு 9,000 6,000 -

      மைறுமைதிப்பீடடு ்க/கு 13,200 8,800 - 

வஙகி ்க/கு* 
(நறக�யர �ஙகு) 6,000 4,000 -

  1,08,200 88,800 30,000   1,08,200 88,800 30,000

இருப்பு கீ/க்கடா 1,08,200 88,800 30,000

குறிபபு:  தியடா்க விகிேம க்கடாடுக்்கப்�்டாமைல் ஆனடால், புதிய கூட்டாளியின் இலடா�விகிேம 
க்கடாடுக்்கப்�டடிருந்ேடால், �வைய இலடா� விகிேத்வே (3:2) தியடா்க விகிேமைடா்கக் க்கடாணடு புதிய 
கூட்டாளியின் நறக�யவை �வைய கூட்டாளி்களுக்கு �கிரந்ேளிக்்க சவணடும.

்  வஙகி ்கணக்கு வ
நாள் விவரம் ` நாள் விவரம் ` 

இருப்பு கீ/க்கடா 20,000 இருப்பு கீ/இ 60,000

சைடாஹித் முேல் ்க/கு 30,000

அமீர முேல் ்க/கு 6,000    

இைடாஜடா முேல் ்க/கு  4,000    

  60,000   60,000
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2019, ஜனவரி 1 ஆம் நாயைய இருபபுநியலக் குறிபபு
ச்ாறுபபுகள் ` ` சொததுகள் ` `

முேல் ்கணக்கு்கள்:   இயந்திைம 60,000

       அமீர 1,08,200   கூடடு்க: மைதிப்ச�றறம 20,000 80,000

       இைடாஜடா 88,800 அவற்கலன் 40,000

      சைடாஹித் 30,000 2,27,000   ்கழிக்்க: சேயமைடானம 2,000 38,000

்க்னீந்சேடார   35,000 ்க்னடாளி்கள் 30,000

ேைக்கிருப்பு 10,000

  கூடடு்க: மைதிப்ச�றறம 4,000 14,000

முன்கூடடிச் கேலுத்திய 
  ்கடாப்பீடு 40,000

வஙகி கைடாக்்கம 60,000

    2,62,000   2,62,000

எடுததுக்காடடு 27
வீணடா மைறறும பியரல் ஒரு நிறுவனத்தின் கூட்டாளி்கள்.  முவறசய 2:1 எனும விகிேத்தில் இலடா�ம 
�கிரந்து வந்ேனர. அவர்களின் 2018, மைடாரச் 31 ஆம நடாவைய இருப்புநிவலக் குறிப்பு பின்வருமைடாறு:

ச்ாறுபபுகள் ` ` சொததுகள் `
முேல் ்கணக்கு்கள்: ்கட்்ம 60,000

     வீணடா 60,000 இயந்திைம 30,000

     பியரல் 40,000 1,00,000 ்க்னடாளி்கள் 20,000

்கடாப்பு நிதி 30,000 ேைக்கிருப்பு 10,000

கேடாழிலடாைர ஈடடு நிதி 10,000 வஙகி கைடாக்்கம 30,000

�ற�ல ்க்னீந்சேடார 10,000

  1,50,000    1,50,000

01-04-2018 அன்று க்ரி என்�வர பின்வரும நி�ந்ேவனக்குட�டடு கூட்டாளியடா்கச் சேரக்்கப்�ட்டார.
(i) வீணடா, பியரல் மைறறும க்ரியின் புதிய இலடா�ப்�கிரவு விகிேம 5:3:2 ஆகும.
(ii) க்ரி ` 30,000 முேலடா்க க்கடாணடு வை சவணடும.
(iii) ேைக்கிருப்பின் மைதிப்வ� 20% குவறக்்க சவணடும.
(iv) கேடாழிலடாைர ஈடடு நிதி மீது எதிர�டாரக்்கப்�டும ச்கடாருரிவமை  ` 1,000.
(v) �திவுறடா முேலீடு்கள் ` 11,000 ஏடு்களில் க்கடாணடுவைப்�் சவணடும.
(vi) நிறுவனத்தின் நறக�யர ` 30,000 என மைதிப்பி்ப்�ட்து. க்ரி ேன்னுவ்ய நறக�யரின் 

�ஙகிவன கைடாக்்கமைடா்க க்கடாணடுவந்ேடார. க்ரி நறக�யைடா்கக் க்கடாணடு வந்ே கேடாவ்க 
முழுவவேயும �வைய கூட்டாளி்கள் எடுத்துக் க்கடாண்னர.

சேவவயடான ச�சைடடு ்கணக்கு்கள் மைறறும சேரப்பிறகு பின் உள்ை  இருப்புநிவலக் குறிப்பிவன 
ேயடார  கேயயவும.
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தீர்வு
 ் மறுமதிபபீடடுக் கணக்கு வ

விவரம்  ` ` விவரம் ` 

ேைக்கிருப்பு ்க/கு 2,000 முேலீடு்கள் ்க/கு 11,000

மைறுமைதிப்பீடடு இலடா�ம:
    வீணடா முேல் ்க/கு (2/3) 6,000   

    பியரல் முேல் ்க/கு (1/3) 3,000  9,000   

  11,000  11,000

வீணடா மைறறும பியரல் �வைய விகிேம = 2:1 அேடாவது, 2 1:
3 3

வீணடா, பியரல் மைறறும க்ரியின் புதிய �ஙகு = 5:3:2 அேடாவது, 
5 3 2: :

10 10 10

தியடா்கப் �ஙகு      = �வைய �ஙகு - புதிய �ஙகு

   வீணா      = 
2 5 20 15 5
3 10 30 30

−− = =

   பியர்ல      = 
1 3 10 9 1
3 10 30 30

−− = =

வீணடா மைறறும பியரல் தியடா்க விகிேம = 5:1
்  முேல கணக்கு வ

விவரம் வீணா 
`

பியர்ல 
`

ச்ரி 
` விவரம் வீணா 

`
பியர்ல 

`
ச்ரி 

 `
வஙகி ்க/கு 5,000 1,000 - இருப்பு கீ/க்கடா 60,000 40,000 - 

இருப்பு கீ/இ 92,000  56,000 30,000  வஙகி ்க/கு - - 30,000

   க�டாதுக்்கடாப்பு ்க/கு 20,000 10,000 -

கேடாழிலடாைர ஈடடு 
  நிதி ்க/கு 6,000 3,000 -

   (10,000- 1,000)

   மைறுமைதிப்பீடு ்க/கு 6,000 3,000 - 

வஙகி ்க/கு*  5,000 1,000 -

 (நறக�யர �ஙகு)
 97,000 57,000 30,000  97,000 57,000 30,000

இருப்பு கீ/க்கடா 92,000 56,000 30,000

* நிறுவனத்தின் நறக�யர  ` 30,000
நறக�யரில் க்ரியின் �ஙகு = 30,000 x 2/10 = ` 6,000
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இத்கேடாவ்க வீணடா மைறறும பியரல் அவர்களின் தியடா்க விகிேம 5:1 இல் �கிரந்து 
க்கடாள்ைப்�்சவணடும.  

் வஙகி கணக்கு வ

விவரம் ` விவரம் ` 
இருப்பு கீ/க்கடா 30,000 வீணடா முேல் ்க/கு 5,000

க்ரி முேல் ்க/கு 30,000 பியரல் முேல் ்க/கு    1,000

வீணடா முேல் ்க/கு 5,000 இருப்பு கீ/இ 60,000

பியரல் முேல் ்க/கு     1,000   
 66,000  66,000

2018 ஏபரல 1 ஆம் நாயைய இருபபுநியலக் குறிபபு

ச்ாறுபபுகள் ` ` கேடாத்து்கள் `

முேல் ்கணக்கு்கள்   ்கட்்ம 60,000

     வீணடா 92,000 இயந்திைம 30,000

     பியரல் 56,000 முேலீடு்கள் 11,000

     க்ரி 30,000 1,78,000 ்க்னடாளி்கள் 20,000

கேடாழிலடாைர ஈடடு ேைக்கிருப்பு 10,000

   நிதி (10,000-9,000) 1,000   ்கழிக்்க: சேயமைடானம 2,000 8,000

�ற�ல ்க்னீந்சேடார 10,000 வஙகி கைடாக்்கம 60,000

 1,89,000   1,89,000

நியனவில சகாள்ை சவண்டியயவ 
 � ஒரு கூட்டாணவமை நிறுவனத்தில் புதிய  கூட்டாளி சேரக்்கப்�டும ச�டாது, புதிய உ்ன்�டிக்வ்க 

மூலம அந்ே நிறுவனம மைடாறறியவமைக்்கப்�டுகிறது மைறறும ஏற்கனசவ உள்ை உ்ன்�டிக்வ்க 
முடிவுக்கு வருகிறது.

 � ஒரு கூட்டாளி சேரக்்கப்�டுமச�டாது, க�டாதுவடா்க கூட்டாளி்களின் �ைஸ�ை உரிவமை்களில் மைடாறறம 
ஏற�டுகிறது. புதிய கூட்டாளி நிறுவனத்தின் வருங்கடால இலடா�ம மைறறும கேடாத்து்களில் �ஙகு 
க�றும உரிவமை க�றுகிறடார.

 � புதிய கூட்டாளி அவர கூட்டாளியடா்கச் சேரக்்கப்�ட் நடாளிலிருந்து,  நிறுவனம சமைறக்கடாள்ளும 
அவனத்துச் கேயல்்களுக்கும க�டாறுப்�டாகிறடார.

 � புதிய கூட்டாளி சேருமமுன் நிறுவனத்தில் உள்ை �கிரந்துேைடா இலடா�ங்கள், நட்ங்கள் மைறறும 
்கடாப்பு்கள் அவனத்தும, புதிய கூட்டாளியின் சேரப்பின்ச�டாது �வைய கூட்டாளி்களுக்கு �வைய 
இலடா� விகிேத்தில் �கிரந்ேளிக்்கப்�் சவணடும. 

 � கூட்டாணவமை நிறுவனத்தில் புதிய கூட்டாளி சேரக்்கப்�டுமச�டாது, கேடாத்து்கள் மைறறும 
க�டாறுப்பு்கள் மைறுமைதிப்பீடு கேயயப்�் சவணடும.  மைறறும அந்ே மைறுமைதிப்பீடு மீேடான இலடா�ம 
அல்லது நட்ம �வைய கூட்டாளி்களுக்கு �வைய இலடா� விகிேத்தில் �கிரந்ேளிக்்கப்�் 
சவணடும.
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 � புதிய கூட்டாளி சேரக்்கப்�டுமச�டாது புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம நிரணயிக்்கப்�் சவணடியது 
அவசியம. ஏகனனில் புதிய கூட்டாளி நிறுவனத்தின் வருங்கடால இலடா�த்தில் �ஙகுக�றும 
உரிவமை க�றுகிறடார.

 � புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேத்வேக் கூட்டாளி்கள் ஒப்புக்க்கடாள்ைவில்வல எனில் கூட்டாளி்கள் 
இலடா�ம மைறறும நட்ங்கவை ேமைமைடா்கப் �கிரந்து க்கடாள்வர.

 � �வைய கூட்டாளி்கள் ேங்கள் இலடா�த்தில் ஒரு �குதிவய புதிய கூட்டாளிக்கு தியடா்கம கேயவவே 
ஈடுகேயயும க�டாருடடு புதிய கூட்டாளி்கள் க்கடாணடுவரும நறக�யர,  தியடா்கம கேயயும �வைய 
கூட்டாளி்களுக்கு தியடா்க விகிேத்தில் �கிரந்ேளிக்்கப்�டுகிறது.

 � தியடா்க விகிேம என்�து தியடா்கம கேயயப்�ட் அல்லது புதிய கூட்டாளிக்கு �வைய கூட்டாளி்கள் 
விடடுக் க்கடாடுத்ே இலடா�த்தின் விகிேடாச்ேடாைம ஆகும. 

சுய ஆயவு வினாக்கள்

I ெரியான விய்யயத சேர்வு செயயவும்
1. மைறுமைதிபீடடுக் ்கணக்கு ஒரு

(அ) கேடாத்து ்க/கு (ஆ) க�யைைவு ்க/கு
(இ) ஆள்ேடார ்க/கு (ஈ) ஆள்ேடாைடா ்க/கு

2. மைறுமைதிப்பீடடில் கேடாத்து்களின் மைதிப்பு உயரவது
(அ) ஆேடாயம (ஆ) நட்ம
(இ) கேலவு (ஈ) இவறறுள் எதுவுமில்வல

3. கேடாத்து்கள் மைறறும க�டாறுப்பு்கவை மைறுமைதிப்பீடு கேயயும ச�டாது ஏற�டும இலடா�ம அல்லது நட்ம 
யடாருவ்ய முேல் ்கணக்கிறகு மைடாறறப்�டுகிறது?
(அ) �வைய கூட்டாளி்கள்  (ஆ) புதிய கூட்டாளி
(இ) அவனத்து கூட்டாளி்கள் (ஈ) தியடா்கம கேயே கூட்டாளி்கள்

4. கூட்டாளியின் புதிய இலடா�ப்�கிரவவ வி் �வைய இலடா�ப் �கிரவு அதி்கமைடா்க இருந்ேடால் 
அவசவறு�டாடு அவைக்்கப்�டுவது
(அ)  முேல் விகிேம (ஆ) தியடா்க விகிேம
(இ) ஆேடாய விகிேம (ஈ) இவறறுள் எதுவுமில்வல

5. கூட்டாளி சேரப்பின்ச�டாது நறக�யைடானது மைதிப்பீடு கேயயப்�டடு யடாருவ்ய முேல் 
்கணக்கில் வைவு வவக்்கப்�் சவணடும.
(அ) அவனத்து கூட்டாளி்கள் (ஆ) �வைய கூட்டாளி்கள்
(இ) புதிய கூட்டாளி (ஈ) தியடா்கம கேயே கூட்டாளி்கள்
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6. கூட்டாளி சேரப்பு கேடா்ர�டா்க  பின்வரும கூறறு்களில் எது உணவமையடானேல்ல?
(அ) க�டாதுவடா்க கூட்டாளி்களின் �ைஸ�ை உரிவமை்கள் மைடாறும
(ஆ)  முந்வேய ஆணடு்களின் இலடா�ம மைறறும நட்ங்கள் �வைய கூட்டாளி்களுக்கு 

�கிரந்ேளிக்்கப்�் சவணடும
(இ)  கூட்டாணவமை நிறுவனமைடானது புதிய ஒப்�ந்ேத்தின் கீழ மைறு ்கட்வமைக்்கப்�டும
(ஈ) ஏற்கனசவ உள்ை ஒப்�ந்ேமைடானது முடிவுக்கு க்கடாணடு வைப்�்டாது

7. �டடியல் I ஐ மைறறும �டடியல் II உ்ன் ஒப்பீடு கேயது ேரியடான விவ்வய கீசை க்கடாடுக்்கப்�டடுள்ை 
ேரியடான குறியீடவ் �யன்�டுத்தி கேரிவு கேயயவும.

 �டடியல் I      �டடியல் II
(i) தியடா்க விகிேம 1. முேலீடடு மைடாறு�டும நிதி
(ii) �வைய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம 2. �கிரந்துேைடா இலடா�ம
(iii) மைறுமைதிப்பீடடு ்கணக்கு 3. நறக�யர
(iv) முேல் ்கணக்கு  4. �திவுறடா க�டாறுப்பு
குறியீடு்கள்:
          (i) (ii) (iii) (iv)

(அ) 1    2     3     4

(ஆ) 3   2     4     1

(இ) 4    3     2     1

(ஈ)  3     1     4     2

8. க�டாருந்ேடாே ஒன்வற சேரந்கேடுக்்கவும
(அ) மைறுமைதிப்பீடடு இலடா�ம (ஆ) �கிரந்ேளிக்்கப்�்டாே இலடா�ம
(இ) புதிய கூட்டாளி க்கடாணடு வந்ே நறக�யர (ஈ) முேலீடடு மைடாறு�டும நிதி

9. சஜமஸ மைறறும ்கமைல் இலடா� நட்ங்கவை 5:3 என்ற விகிேத்தில் �கிரந்து க்கடாள்கின்றனர. 
அவர்கள் சுனில் என்�வவை 1/5 இலடா� �ஙகிறகு கூட்டாளியடா்க சேரத்துக் க்கடாண்னர. தியடா்க 
விகிேத்வே ்கணக்கி்வும.
(அ) 1:3 (ஆ) 3:1

(இ) 5:3  (ஈ)  3:5

10. �டாலடாஜி மைறறும ்கமைசலஷ் கூட்டாளி்கள். இலடா� நட்ங்கவை 2:1 என்ற விகிேத்தில் 
�கிரந்துக்கடாண்னர. அவர்கள் சயடாச்கஷ் என்�வவை கூட்டாணவமையில் சேரத்துக் க்கடாண்னர. 
�டாலடாஜி, ்கமைசலஷ் மைறறும சயடாச்கஷின் புதிய இலடாப் �கிரவு விகிேம 3:1:1.  �டாலடாஜி மைறறும 
்கமைசலஷின் தியடா்க விகிேத்வேக் ்கணக்கி்வும.
(அ) 1:3 (ஆ) 3:1

(இ) 2:1 (ஈ) 1:2

விய்
1. (ஆ) 2. (அ) 3. (அ) 4. (ஆ) 5. (ஈ) 6. (ஈ) 7. (ஆ) 8. (இ) 9. (இ) 10. (ஈ)
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II மிகக் குறுகிய வினாக்கள்
1. கேடாத்து்கள் மைறறும க�டாறுப்பு்கவை மைறுமைதிப்பீடு கேயேல் என்றடால் என்ன?
2. புதிய கூட்டாளி சேரக்வ்கயின்ச�டாது, �கிரந்துேைடா இலடா�ங்கள் மைறறும நட்ங்கள் எவவடாறு 

கூட்டாளி்களிக்கு �கிரந்ேளிக்்கப்�டுகிறது?
3. தியடா்க விகிேம என்றடால் என்ன?
4. புதிய கூட்டாளி சேரக்்கப்�டும ச�டாது, ஏற்கனசவ உள்ை நறக�யவை �வைய கூட்டாளி்களுக்கு 

�கிரந்ேளிப்�ேற்கடான குறிப்ச�டடுப் �திவிவனத் ேைவும.
5. பின்வருவனவறறுள் மைறுமைதிப்பீடடு ்கணக்கில் �றறு அல்லது வைவு வவக்்கப்�டுவவேத் ேைவும.

(அ) கேடாத்தின் மீேடான சேயமைடானம
(ஆ) �திவுறடா க�டாறுப்பு்கள்
(இ) க்கடாடு�்சவணடிய கேலவிற்கடான ஒதுக்கீடு
(ஈ) கேடாத்தின் மீேடான மைதிப்ச�றறம

III குறுகிய வினாக்கள்
1. கூட்டாளி சேரப்பின் ச�டாது சமைறக்கடாள்ை சவணடிய ேரி்கடடுேல்்கள் யடாவவ?
2. கேடாத்து்கள் மைறறும க�டாறுப்பு்கள் மைறுமைதிப்பீடு கேயவேற்கடான குறிப்ச�டடுப் �திவு்கள் யடாவவ?
3. நறக�யருக்்கடான ்கணக்கியல் கேயல்முவற குறித்து சிறு குறிப்பு ேைவும.

IV ்யிற்சி கணக்குகள் 
்கிர்ந்துேரா இலா்ஙகள், காபபுகள் மற்றும் நட்ஙகள் ்கிர்ந்ேளிதேல
1. அருள் மைறறும அனிேடா என்ற கூட்டாளி்கள் இலடா� நட்ங்கவை 4:3 என்ற விகிேத்தில் �கிரந்து 

வருகின்றனர. 31.3.2018 அன்று புதிய கூட்டாளியடா்க அஜய என்�வர சேரத்துக்கடாள்ைப்�ட்டார.  
சேரக்வ்கயின்ச�டாது, நிறுவன ஏடு்களில் க�டாதுக்்கடாப்பு ̀  42,000 எனக் ்கடாடடியது. க�டாதுக்்கடாப்பிவன 
�கிரந்ேளிப்�ேற்கடான குறிப்ச�டடுப் �திவிவனத் ேைவும.

(விய்: அருள்: ` 24,000 (வரவு); அனிோ: ` 18,000 (வரவு))
2. அஞேலி மைறறும நித்யடா என்ற கூட்டாளி்கள் இலடா� நட்ங்கவை 5:3 என்ற விகிேத்தில் 

�கிரந்துவருகின்றனர. அவர்கள் பிைமிைடா என்�வவை 1.1.2018 அன்று கூட்டாளியடா்கச் சேரத்ேனர. 
அந்நடாளில் அவர்களின் இருப்பு நிவலக்குறிப்பின் கேடாத்து்கள் �க்்கத்தில் �கிரந்து ேைடா நட்ம 
` 40,000 ஆ்க இருந்ேது. சேரப்பின் ச�டாது �கிரந்து ேைடா நட்த்வே �கிரவேற்கடான குறிப்ச�டடுப் 
�திவிவனத் ேைவும.

(விய்: அஞ்ெலி: ` 25,000 (்ற்று); நிதயா:` 15,000 (வரவு))
3. ஓவியடா மைறறும ்கடாவியடா இருவரும கூட்டாளி்கள். அவர்கள் ேங்கள் இலடா� நட்ங்கவை 5:3 

என்ற விகிேத்தில் �கிரந்து வருகின்றனர. அவர்கள் அ்கல்யடா என்�வவை கூட்டாளியடா்கச் சேரத்து 
க்கடாண்னர. 2019, மைடாரச் 31 ஆம நடாவைய இருப்பு நிவலக்குறிப்பு பின்வருமைடாறு:
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2019 மார்ச் 31 ஆம் நாயைய இருபபுநியலக் குறிபபு

ச்ாறுபபுகள்   `  ` சொததுகள்  ` 

முேல் ்கணக்கு: ்கட்்ம    40,000

   ஓவியடா              50,000 க�டாறித்கேடாகுதி 50,000

   ்கடாவியடா              40,000 90,000 அவற்கலன் 30,000

இலடா� நட்ப் �கிரவு ்க/கு 40,000 ்க்னடாளி்கள் 20,000

க�டாதுக்்கடாப்பு 8,000 ேைக்கிருப்பு 10,000

கேடாழிலடாைர ஈடடு நிதி 12,000 கைடாக்்கம 20,000

�ற�ல ்க்னீந்சேடார 20,000

  1,70,000   1,70,000

சேரப்பின்ச�டாது �கிரந்து ேைடா இலடா�ம மைறறும ்கடாப்பு ஆகியவறவற மைடாறறுவேற்கடான குறிப்ச�டடுப் 
�திவு்கவைத் ேைவும.

(விய்: ஓவியா: ` 37,500; காவியா: ` 22,500)

சொததுகள் மற்றும் ச்ாறுபபுகள் மறுமதிபபீடு செயேல
4. ஹரி, மைடாேவன் மைறறும ச்கேவன் ஆகிய கூட்டாளி்கள் இலடா� நட்ங்கவை 5:3:2 என்ற விகிேத்தில் 

�கிரந்து வருகின்றனர. 2017, ஏப்ைல் 1 அன்று வடான்மைதி புதிய கூட்டாளியடா்கச் சேரத்ேபின் 
அவர்களின் இலடா� விகிேம 4:3:2:1 என முடிவு கேயயப்�ட்து. பின்வரும ேரிக்்கடடுேல்்கள் 
கேயயப்�் சவணடும:
(அ) வைடா்கத்தின் மைதிப்பு ` 60,000 அதி்கரிக்்கப்�ட்து
(ஆ)  ேைக்கிருப்பு மீது ̀  5,000, அவற்கலன் மீது ̀  2,000, இயந்திைம மீது ̀  2,500 சேயமைடானம நீக்்கப்�் 

சவணடும.
(இ) க்கடாடு�் சவணடிய க�டாறுப்பு ` 500 உருவடாக்்கப்�் சவணடும.
குறிப்ச�டடுப் �திவு்கள் ேந்து, மைறுமைதிப்பீடடுக் ்கணக்கிவன ேயடார கேயயவும.

(விய்: மறுமதிபபீடடு இலா்ம்: ` 50,000)
5. சீனு மைறறும சிவடா இருவரும கூட்டாளி்கள். அவர்கள் ேங்கள் இலடா�ம மைறறும நட்ங்கவை 5:3 

என்ற விகிேத்தில் �கிரந்து க்கடாள்கின்றனர. சுப்பு என்�வவை புதிய கூட்டாளியடா்க சேரக்குமச�டாது 
அவர்கள் பின்வரும முடிவு்கள் எடுத்ேனர.
(i) ்கட்்ம மைதிப்பிவன ` 40,000 ஆ்க உயரத்ே சவணடும.
(ii)  ்கணக்ச்கடு்களில் இதுவவை �தியப்�்டாே ` 10,000 மைதிப்புள்ை முேலீடு்கவை ்கணக்கில் 

க்கடாணடுவை சவணடும.
(iii) இயந்திைம மைதிப்பு ` 14,000 மைறறும அவற்கலன் மைதிப்பு ` 12,000 குவறக்்க சவணடும.
(iv) �ற�ல ்க்னீந்சேடாரில் `16,000 ச�டாக்க்கழுே சவணடும.

குறிப்ச�டடுப் �திவு்கள் மைறறும மைறு மைதிப்பீடடுக் ்கணக்கிவனத் ேயடார கேயயவும.
(விய்: மறுமதிபபீடடு இலா்ம்: ` 40,000)
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6. ேடாய மைறறும ேங்கர இருவரும கூட்டாளி்கள். அவர்கள் ேங்கள் இலடா�ம மைறறும நட்ங்கவை 5:3 
என்ற விகிேத்தில் �கிரந்து வந்ேனர. அந்நிறுவனத்தின் 2017 டிேம�ர 31 ஆம நடாவைய இருப்பு 
நிவலக்குறிப்பு பின்வருமைடாறு இருந்ேது.

ச்ாறுபபுகள்   `  ` சொததுகள்   `  ` 

முேல் ்கணக்கு்கள்:   ்கட்்ம   34,000
  ேடாய 48,000   அவற்கலன்   6,000
  ேங்கர 40,000 88,000 முேலீடு்கள்   20,000
்க்னீந்சேடார       37,000  ்க்னடாளி்கள்  40,000
க்கடாடு�்சவணடிய கூலி        8,000   ்கழிக்்க: வடாைடாக்்க்ன் ஒதுக்கு   3,000 37,000

க�றுேறகுரிய மைடாறறுச்சீடடு 12,000
ேைக்கிருப்பு 16,000
வஙகி 8,000

    1,33,000     1,33,000

2017, டிேம�ர 31 இல் ேணமு்கம என்�வர 1/4 இலடா�ப்�கிரவு விகிேத்தில் கூட்டாணவமையில் 
சேருகிறடார. அவர பின்வரும ேரி்கடடுேலுக்குட�டடு ` 12,000 முேலடா்க க்கடாணடு வருகிறடார.

(அ)  அவற்கலன் ` 5,000 மைறறும ்கட்்ம ` 50,000 ஆ்கவும மைறுமைதிப்பீடு கேயயப்�் சவணடும.
(ஆ) வடாைடா ஐயக்்க்ன் ஒதுக்கு ` 5,500 ஆ்க உயரத்ே சவணடும.
(இ) �திவுறடாே ` 6,000 மைதிப்புள்ை முேலீடு ்கணக்கில் க்கடாணடுவைப்�் சவணடும.
(ஈ) �திவுறடாே ` 2,500 மைதிப்புள்ை க�டாறுப்பு �திவு கேயயப்�் சவணடும.

குறிப்ச�டடுப் �திவு்கவைத் ேந்து, மைறுமைதிப்பீடடுக் ்கணக்கு மைறறும கூட்டாளி சேரக்வ்கக்கு பின் உள்ை 
முேல் ்கணக்கிவனயும �திவு கேயயவும.

(விய்: மறுமதிபபீடடு இலா்ம் ` 16,000; முேல க/கு: ொய ` 58,000 (வரவு); 
ெஙகர் ` 46,000 (வரவு); ெண்முகம் ` 12,000 (வரவு))

7. அமைல் மைறறும விமைல் இருவரும ஒரு கூட்டாணவமை நிறுவனத்தின் கூட்டாளி்கள். அவர்கள் 7:5 
என்ற விகிேத்தில் இலடா�ங்கள் மைறறும நட்ங்கவை �கிரந்து வந்ேனர. 2019, மைடாரச் 31 அன்வறய 
அவர்களின் இருப்புநிவலக் குறிப்பு பின்வருமைடாறு:

ச்ாறுபபுகள்   `  ` சொததுகள்  ` 

முேல் ்கணக்கு்கள்:   ்கட்்ம 80,000

  அமைல் 70,000   அவற்கலன் 20,000

  விமைல் 50,000   1,20,000 ேைக்கிருப்பு 25,000

�ற�ல ்க்னீந்சேடார        30,000  ்க்னடாளி்கள் 30,000

இலடா� நட் ்க/கு        24,000 வஙகி 19,000

    1,74,000   1,74,000

1.4.2019 இல் நிரமைல் புதிய கூட்டாளியடா்க சேருகிறடார. அவர ` 30,000 முேலு்ன் எதிர்கடால 
இலடா�ப்�ஙகில் 1/3 விகிேத்தில், பின்வரும ேரிக்்கட்லு்ன் கூட்டாளியடாகிறடார.
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(அ) ேைக்கிருப்பின் மைதிப்பு ` 5,000 குவறக்்கப்�் சவணடும. 
(ஆ) வடாைடா ஐயக்்க்ன் ஒதுக்கு ` 3,000 உருவடாக்்கப்�் சவணடும.
(இ) ்கட்்ம ` 20,000 மைதிப்ச�றறம கேயயப்�் சவணடும.

மைறுமைதிப்பீடடுக் ்கணக்கு மைறறும கூட்டாளி சேரக்வ்கக்கு பின்�டான கூட்டாளி முேல் ்கணக்கு ேயடார கேயயவும.
(விய்: மறுமதிபபீடு இலா்ம்: ` 12,000; முேல க/கு: அமல ` 91,000 (வரவு); 

விமல: ` 65,000 (வரவு); நிர்மல: ` 30,000 (வரவு))
தியாக விகிேம் மற்றும் புதிய இலா்ப ்கிர்வு விகிேம்
8. பிைவீணடா மைறறும ேடான்யடா என்ற இரு கூட்டாளி்கள்  7:3 என்ற இலடா� விகிேத்தில் இலடா�த்வேப் 

�கிரந்து வந்ேனர. அவர்கள் மைடாலினி என்�வவை கூட்டாணவமையில் சேரத்துக் க்கடாண்னர. 
பிைவீணடா,  ேடான்யடா மைறறும மைடாலினி அவர்களின் புதிய இலடா� விகிேம 5:2:3. தியடா்க விகிேத்வேக் 
்கணக்கி்வும.

(விய்: தியாக விகிேம்: 2:1)
9. ஆனந்த் மைறறும சுமைன் என்ற கூட்டாளி்கள், இலடா� நட்ங்கவை 3:2 என்ற விகிேத்தில் �கிரந்து 

வருகின்றனர. அவர்கள் ேைண என்�வவை 1/5 �ஙகிறகு கூட்டாளியடா்கச் சேரத்ேனர. அவர 
அப்�ஙகு முழுவவேயும ஆனந்த்தி்மிருந்து க�றறுக் க்கடாண்டார. புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம 
மைறறும தியடா்க விகிேத்வேக் ்கணக்கி்வும. 

(விய்: புதிய இலா்ப ்கிர்வு விகிேம்: 2:2:1; தியாக விகிேம்: 1:0)
10. இைடாஜடா மைறறும இைவி என்ற இரு கூட்டாளி்கள்  3:2 என்ற  விகிேத்தில் இலடா� நட்த்வேப் �கிரந்து 

வந்ேனர. அவர்கள் இைடாம என்�வவை ¼ இலடா�ப் �ஙகிறகு கூட்டாளியடா்கச் சேரத்ேனர.  இைடாம, 
1/20 �ஙகிவன இைடாஜடாவி்மும, 4/20 �ஙகிவன இைவியி்மும க�றுகிறடார. புதிய இலடா�ப் �கிரவு 
விகிேம மைறறும தியடா்க விகிேம ்கணக்கி்வும.

(விய்: புதிய இலா்ப ்கிர்வு விகிேம்: 11:4:5; தியாக விகிேம்: 1:4)
11. விமைலடா மைறறும ்கமைலடா இருவரும கூட்டாளி்கள். 4:3 என்ற விகிேத்தில் இலடா�ம மைறறும  நட்ங்கவைப் 

�கிரந்து வந்ேனர. வினிேடா என்�வர விமைலடாவி்ம 1/14 �ஙகும மைறறும ்கமைலடாவி்மிருந்து   1/14 
�ஙகும க�றறு கூட்டாணவமையில் சேருகிறடார. அவர்களின் புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம மைறறும 
தியடா்க விகிேம ்கணக்கி்வும.

(விய்: புதிய இலா்ப ்கிர்வு விகிேம்: 7:5:2; தியாக விகிேம்: 1:1)
12. ச்கடாவிந்த் மைறறும ச்கடா�டால் இருவரும ஒரு கூட்டாணவமை நிறுவனத்தில் 5:4 விகிேத்தில் இலடா� 

நட்த்வேப் �கிரந்து வந்ேனர. அவர்கள் இைஹீம என்�வவை கூட்டாளியடா்கச் சேரத்ேனர.  ச்கடாவிந்த் 
ேன் �ஙகில் 2/9 �டா்கத்திவனயும, ச்கடா�டால் ேன் �ஙகில் 1/9 �டா்கத்திவனயும இைஹீமிற்கடா்க தியடா்கம 
கேயகின்றனர. புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேத்வேயும மைறறும தியடா்க விகிேத்வேயும ்கணக்கி்வும.

(விய்: புதிய இலா்ப ்கிர்வு விகிேம்: 35:32:14; தியாக விகிேம்: 5:2)
13. பிசைமைடா மைறறும ேந்திைடா 5:3 விகிேத்தில் இலடா� நட்த்வேப் �கிரந்து வருகின்றனர. சஹமைடா 

என்�வர கூட்டாளியடா்க சேருகிறடார. பிசைமைடா ேன் �ஙகில் 1/8 �டா்கமும, ேந்திைடா ேன் �ஙகில் 1/8 
�டா்கமும சஹமைடாவிற்கடா்க தியடா்கம கேயகின்றனர. புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேத்வேயும மைறறும 
தியடா்க விகிேத்வேயும ்கணக்கி்வும.

(விய்: புதிய இலா்ப ்கிர்வு விகிேம்: 35:21:8; தியாக விகிேம்: 5:3)

14. ்கடாரத்திக் மைறறும ்கணணன் இருவரும இலடா�த்வே ேமைமைடா்க �கிரந்து க்கடாள்ளும கூட்டாளி்கள். 
அவர்கள் வ்கலடாஷ் என்�வவை 1/4 இலடா�ப் �ஙகுக்கு கூட்டாளியடா்கச் சேரத்ேனர. வ்கலடாஷ் 
ேனது �ஙவ்க �வைய கூட்டாளி்களி்மிருந்து 7:3 என்ற விகிேத்தில் க�றுகிறடார. புதிய இலடா�ப் 
�கிரவு விகிேம மைறறும தியடா்க விகிேம ்கணக்கி்வும.

(விய்: புதிய இலா்ப ்கிர்வு விகிேம்: 13:17:10; தியாக விகிேம்: 7:3)
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15. கேல்வம மைறறும கேந்தில் இருவரும 2:3 என்ற விகிேத்தில் இலடா�ம �கிரும கூட்டாளி்கள். இதில், 
சிவடா என்�வர 1/5 �ஙகு விகிேத்தில் கூட்டாளியடா்க சேருகிறடார.  சிவடா, இப்�ஙகிவன கேல்வம 
மைறறும கேந்தில் இருவரி்மும ேமைமைடா்க க�றுகிறடார. புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம மைறறும தியடா்க 
விகிேம ்கண்றியவும.

(விய்: புதிய இலா்ப ்கிர்வு விகிேம்: 3:5:2; தியாக விகிேம்: 1:1)
16. மைடாலடா மைறறும அனிேடா இருவரும கூட்டாளி்கள். அவர்கள் 3:2 என்ற விகிேத்தில் இலடா�ம மைறறும 

நட்ங்கவைப் �கிரந்து வந்ேனர. கமைரசி என்�வர 1/5 இலடா� விகிேத்தில் கூட்டாணவமையில் 
கூட்டாளியடா்க சேருகிறடார. புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேம மைறறும தியடா்க விகிேம ்கணக்கி்வும.

(விய்: புதிய இலா்ப ்கிர்வு விகிேம்: 12:8:5; தியாக விகிேம்: 3:2)
17. அமபி்கடா, ேைணி மைறறும �த்மைடா மூவரும ஒரு கூட்டாணவமை நிறுவனத்தின் கூட்டாளி்கள். 

அமமூவரும 5:3:2 என்ற விகிேத்தில் இலடா�ம �கிரந்து வந்ேனர. அவர்கள் இைமயடா என்�வவை 
25% இலடா�ம ேருவேடா்க கூட்டாணவமையில் அனுமைதித்ேனர. புதிய  இலடா�ப் �கிரவு விகிேம மைறறும 
தியடா்க விகிேம ்கண்றியவும.

(விய்: புதிய இலா்ப ்கிர்வு விகிேம்: 15:9:6:10; தியாக விகிேம்: 5:3:2)
நற்ச்யருக்கான ெரிக்கடடுேலகள்
18. அ�ரணடா மைறறும ப்ரியடா இருவரும கூட்டாளி்கள். அவர்கள் ேங்கள் இலடா�ம மைறறும நட்ங்கவை 

3:2 என்ற விகிேத்தில் �கிரந்து வந்ேனர. பிருந்ேடா 1/5 இலடா�ப் �ஙகிறகு கூட்டாணவமையில் 
சேருகிறடார. அவர ேமைது நறக�யர �ங்கடா்க ` 10,000 க்கடாணடுவருகிறடார. கூட்டாளி்களின் முேல் 
்கணக்கு்கள் மைடாறு�டும முேல் முவறயில் ்கணக்கி்ப்�டுகிறது.  கூட்டாளி்கள் ேமைது நறக�யர கேடாவ்க 
முழுவவேயும எடுத்துக்க்கடாண்னர. இேறகு சேவவயடான குறிப்ச�டடுப் �திவு்கவைத் ேைவும.

(விய்: நற்ச்யர் ்ஙகு:  அ்ர்ணா: ` 6,000; பரியா: ` 4,000)
19. தீ�க், கேந்தில் மைறறும ேந்சேடாஷ் ஆகிய கூட்டாளி்கள் இலடா� நட்ங்கவை ேமைமைடா்கப் �கிரந்து 

க்கடாள்கின்றனர. அவர்கள் கஜைடால்டு என்�வவை 1/3 இலடா�ப் �ஙகிறகு கூட்டாளியடா்க சேரத்துக் 
க்கடாண்னர. நிறுவனத்தின் நறக�யர ̀  45,000 என மைதிப்பி்ப்�டடு அேற்கடான ேன்னுவ்ய �ஙகிவன 
கஜைடால்டு கைடாக்்கமைடா்க க்கடாணடு வந்ேடார. �வைய கூட்டாளி்கள் ேங்களின் நறக�யருக்்கடான மைதிப்பில் 
�டாதித்கேடாவ்கயிவன எடுத்துக்க்கடாண்னர. மைடாறு�டும முேல் முவறவயப் பின்�றறுவேடா்கக் 
க்கடாணடு நறக�யவை ேரிக்்கடடுவேற்கடான குறிப்ச�டடுப் �திவு்கவைத் ேைவும.

(விய்: நற்ச்யர் ்ஙகு: தீ்க்: ` 5,000; செந்தில: ` 5,000; ெந்சோஷ்: ` 5,000)
20. மைடாலதி மைறறும சஷடா�னடா இருவரும கூட்டாளி்கள். அவர்கள் 5:4 என்ற விகிேத்தில் இலடா�ம 

�கிரந்து வருகின்றனர. அவர்கள் கஜயஸ்ரீ என்�வவை 1/3 இலடா�ப் �ஙகிறகு கூட்டாணவமையில் 
சேரக்கின்றனர. கஜயஸ்ரீ ேன்னுவ்ய �ங்கடா்க ̀  6,000 நறக�யருக்க்கன கேலுத்துகிறடார. அவர்களின் 
புதிய இலடா�ப்�கிரவு விகிேம 3:2:1. நிவலமுேல் முவறயில் ்கணக்கு்கள் �ைடாமைரிக்்கப்�டுகின்றன 
எனக்க்கடாணடு, நறக�யர ேரிக்்கடடுேலுக்்கடான சேவவயடான குறிப்ச�டடுப் �திவிவனத் ேைவும.

(விய்: நற்ச்யர் ்ஙகு: மாலதி ந்பபு க/கு: ` 2,000; சஷா்னா ந்பபு க/கு: ` 4,000)

21.  அனு மைறறும அருள் இருவரும ஒரு கூட்டாணவமை நிறுவனத்தின் கூட்டாளி்கள். அவர்கள் 4:1 
என்ற விகிேத்தில் இலடா�ம மைறறும நட்ங்கவைப் �கிரந்து வருகின்றனர. அவர்கள் மைசனடா 
என்�வவை 2/5 இலடா� விகிேத்தில் நிறுவனத்தில் சேரக்்க முடிவு கேயகின்றனர. சேரக்வ்கயின் 
ச�டாது நிறுவனத்தின் நறக�யர மைதிப்பு ` 25,000 என்று மைதிப்பி்ப்�டுகிறது. மைசனடா ேன்னுவ்ய 
�ஙகிற்கடான நறக�யர மைதிப்பிற்கடான கேடாவ்கவயக் க்கடாணடுவை முடியவில்வல. மைடாறு�டும முேல் 
முவறயிவன அடிப்�வ்யடா்க க்கடாணடு நறக�யர ேரிக்்கடடுவேறகு சேவவயடான குறிப்ச�டடுப் 
�திவிவனத் ேைவும.

(விய்: நற்ச்யர் ்ஙகு: அனு: ` 8,000; அருள்: 2,000)
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22.  வருண மைறறும �டாைத் இருவரும கூட்டாளி்கள். அவர்களின் இலடா� நட்ம விகிேம 5:4 ஆகும.  
அவர்கள் ேடாமு என்�வவை புதிய கூட்டாளியடா்க சேரத்ேனர.  புதிய இலடா�ப் �கிரவு விகிேமைடா்க 1:1:1 
என்�வே மூவரும ஒப்புக் க்கடாள்கின்றனர. ேடாமு கேலுத்ே சவணடிய நறக�யர மைதிப்பு ` 15,000 
என மைதிப்பி்ப்�ட்து.  அதில், அவர ` 10,000 கைடாக்்கம கேலுத்துகிறடார. மைடாறு�டும முேல் முவறயில் 
்கணக்கு்கள் உள்ைகேனக் க்கடாணடு நறக�யருக்்கடான குறிப்ச�டடுப் �திவிவனத் ேைவும.

(விய்: நற்ச்யர் ்ஙகு: வருண்: ` 10,000; ்ாரத: ` 5,000)
23.  ேடாம மைறறும சஜடாஸ என்னும கூட்டாளி்கள் 3:2 என்னும விகிேத்தில் இலடா�ம மைறறும நட்ங்கவைப் 

�கிரந்து வந்ேனர. 2018, ஏப்ைல் 1 அன்று சஜடாயல் என்�வவை கூட்டாளியடா்க சேரத்துக்க்கடாண்னர. 
சஜடாயல் கூட்டாணவமையில் சேரந்ே அன்று நிறுவன ஏடு்களில் நறக�யர ` 30,000 ஆ்க இருந்ேது.  
மைடாறு�டும முேல் முவறயில் ்கணக்கு்கள்  �ைடாமைரிக்்கப்�டுவேடா்கக் ்கருதி கூட்டாளி்களின் பின்வரும 
முடிவு்களின்�டி குறிப்ச�டடுப் �திவு்கவைத் ேைவும.
(அ) ஏடடில் உள்ை நறக�யர கேடாவ்க முழுவவேயும ச�டாக்க்கழுதுவது
(ஆ) ஏடடில் உள்ை நறக�யரில் ` 20,000-ஐ ச�டாக்க்கழுதுவது

(விய்: நற்ச்யர்: (அ) ொம்: ` 18,000 (்ற்று); சஜாஸ்: ` 12,000 (்ற்று); 
(ஆ) ொம்: ` 12,000 (்ற்று); சஜாஸ்: ` 8,000 (்ற்று))

விரிவான கணக்குகள்
24.  இைடாஜன் மைறறும கேல்வடா இருவரும கூட்டாளி்கள். அவர்கள் 3:2 விகிேத்தில் இலடா�ம மைறறும 

நட்ங்கவை �கிரந்து வந்ேனர. அவர்கைது 31-03-2017 நடாைன்வறய இருப்புநிவலக் குறிப்பு 
பின்வருமைடாறு இருந்ேது.

ச்ாறுபபுகள் ` ` சொததுகள் `

முேல் ்கணக்கு்கள்: ்கட்்ம 25,000

      இைடாஜன் 30,000 அவற்கலன் 1,000

      கேல்வடா 16,000 46,000 ேைக்கிருப்பு 20,000

க�டாதுக் ்கடாப்பு 4,000 ்க்னடாளி்கள் 16,000

்க்னீந்சேடார      37,500 க�றுேறகுரிய மைடாறறுச்சீடடு 3,000

    வஙகி கைடாக்்கம 12,500

இலடா� நட் ்க/கு (நட்ம) 10,000

  87,500   87,500

01.04.2017-இல் பின்வரும நி�ந்ேவன்களு்ன் ்கசணேன் என்�வர புதிய கூட்டாளியடா்க சேருகிறடார.
(i) ்கசணேன் 1/5 இலடா�ப்�ஙகிறக்கன ` 10,000 முேல் க்கடாணடுவருகிறடார.
(ii)  ேைக்கிருப்பு மைறறும அவற்கலன் மைதிப்பில் 10% குவறத்து மைதிப்பி்ப்�டுகிறது. ்க்னடாளி்கள் மீது 

5% ஐயக்்க்ன் ஒதுக்கு உருவடாக்்கப்�டுகிறது.
(iii) ்கட்்த்தின் மீது 20% மைதிப்ச�றறம கேயயப்�டுகிறது.

மைறுமைதிப்பீடடுக் ்கணக்கு புதிய கூட்டாளி சேரக்வ்கக்கு பின் உள்ை கூட்டாளி்களின் முேல் ்கணக்கு 
மைறறும இருப்பு நிவலக்குறிப்பு ேயடார கேயயவும.

(விய்: மறுமதிபபீடு இலா்ம்: ` 2,100; முேல க/கு: இராஜன்: ` 27,075;  
செலவா: ` 15,025; கசணென்: ` 10,000; இருபபு நியலக்குறிபபு சமாதேம்: 89,600)
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25.  சுந்ேர மைறறும சுசைஷ் என்னும கூட்டாளி்கள் 3:2 என்ற விகிேத்தில் இலடா�ம �கிரந்து வந்ேனர. 
2017, ஜனவரி 1-ல் அவர்களின் இருப்பு நிவலக்குறிப்பு பின்வருமைடாறு:

ச்ாறுபபுகள் ` ` சொததுகள் `

முேல் ்கணக்கு்கள்: ்கட்்ம 40,000

       சுந்ேர 30,000 அவற்கலன் 13,000

       சுசைஷ் 20,000 50,000 ேைக்கிருப்பு 25,000

்க்னீந்சேடார        50,000 ்க்னடாளி்கள் 15,000

க�டாதுக்்கடாப்பு  10,000 க�றுேறகுரிய மைடாறறுச்சீடடு 14,000

கேடாழிலடாைர ஈடடுநிதி  15,000 வஙகி 18,000
  1,25,000   1,25,000

அவர்கள் சுகுமைடார என்�வவை ¼ இலடா�ப் �ஙகிறகு பின்வரும விவைங்கள் அடிப்�வ்யில் 
கூட்டாளியடா்கச் சேரத்ேனர.

(i)  சுகுமைடார ` 30,000 முேலடா்க க்கடாணடுவருகிறடார. நறக�யரில் அவருவ்ய �ஙகு ` 5,000 என 
மைதிப்பி்ப்�டுகிறது.  அவர நறக�யருக்க்கன கைடாக்்கம க்கடாணடுவைவில்வல.

(ii)  ேைக்கிருப்பு ` 20,000 என மைதிப்பி்ப்�ட்து.
(iii)  அவற்கலன் மீது ` 2,000 சேயமைடானம நீக்்கப்�ட்து.
(iv) ்கட்்ம மீது 20% சேயமைடானம நீக்்கப்�ட்து.

சேவவயடான ச�சைடடு ்கணக்கு்கவை ேயடாரகேயது கூட்டாளி சேரப்பிறகு பின்வரும இருப்பு 
நிவலக்குறிப்வ�யும ேயடார கேயயவும.

(விய்: மறுமதிபபீடு நட்ம்: ` 15,000; முேல கணக்குகள்: சுந்ேர்: ` 39,000;  
சுசரஷ்: ` 26,000; சுகுமார்: ` 25,000; இருபபுநியலக் குறிபபு சமாதேம்: ` 1,40,000)

26.  இலடா� நட்ங்கவை ேமைமைடா்கப் �கிரந்து க்கடாள்ளும சஜமஸ மைறறும ஜஸடினடாவின் 1.1.2017 ம 
நடாைன்வறய இருப்பு நிவலக்குறிப்பு பின்வருமைடாறு:

ச்ாறுபபுகள் ` ` சொததுகள் `

முேல் ்கணக்கு்கள்: ்கட்்ம 70,000

    சஜமஸ 40,000 ேைக்கிருப்பு 30,000

    ஜஸடினடா 50,000 90,000 ்க்னடாளி்கள் 20,000

்க்னீந்சேடார 35,000 வஙகி கைடாக்்கம 15,000

்கடாப்பு நிதி   15,000    முன்கூடடிச் கேலுத்திய 
  ்கடாப்பீடு

5,000

  1,40,000   1,40,000

சமைறகூறிய நடாளில் �டாலன் என்�வவை எதிர்கடால இலடா�த்தில் 1/5 �ஙகிறகு பின்வரும விவைங்கள் 
அடிப்�வ்யில் கூட்டாளியடா்க சேரத்ேனர.
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(i) �டாலன் ` 25,000 முேல் க்கடாணடுவந்ேடார. 
(ii) நறக�யரில் அவருவ்ய �ங்கடா்க ` 10,000 கைடாக்்கமைடா்க க்கடாணடுவந்ேடார.
(iii)  கேடாத்து்கள் கீழக்்கண்வடாறு மைதிப்பி்ப்�ட்ன:

்கட்்ம ` 80,000; ்க்னடாளி்கள் ` 18,000; ேைக்கிருப்பு ` 33,000.
சேவவயடான ச�சைடடுக் ்கணக்கு்கவை ேயடார கேயது கூட்டாளி சேரப்பிறகு பின்வரும இருப்புநிவலக் 
குறிப்பிவனத் ேயடார கேயயவும. 

(விய்: மறுமதிபபீடடு இலா்ம்: ` 1 1,000; முேல கணக்குகள்: சஜம்ஸ்: ` 58,000;  
ஜஸ்டினா: ` 68,000; ்ாலன்: ` 25,000; இருபபு நியலக்குறிபபு சமாதேம்: ` 1,86,000)

27.  அன்பு மைறறும ேங்கர என்ற கூட்டாளி்கள் இலடா� நட்ங்கவை 7:5 எனும விகிேத்தில் �கிரந்து 
வந்ேனர. அவர்களின்  2018, மைடாரச் 31 ஆம நடாவைய இருப்பு நிவலக்குறிப்பு பின்வருமைடாறு:

ச்ாறுபபுகள் ` ` சொததுகள் `

முேல் ்கணக்கு்கள்:  ்கணிப்க�டாறி 40,000

    அன்பு 4,00,000 வடா்கனம 1,60,000

     ேங்கர 3,00,000 7,00,000 ேைக்கிருப்பு 4,00,000

இலடா� நட் ்க/கு 1,20,000 ்க்னடாளி்கள் 3,60,000

்க்னீந்சேடார 1,20,000 வஙகி கைடாக்்கம 40,000

கேடாழிலடாைர ஈடடு நிதி 60,000

 10,00,000  10,00,000

பின்வரும விவைங்கள் அடிப்�வ்யில் இைடாசஜஷ் என்�வர 1/5 �ஙகிறகு கூட்டாளியடா்கச் சேரக்்கப்�ட்டார.
(i)  நிறுவனத்தின் நறக�யர  ` 75,000 என மைதிப்பி்ப்�ட்து. இைடாசஜஷ் நறக�யரில் ேன்னுவ்ய 

�ஙகிவன கைடாக்்கமைடா்கக் க்கடாணடு வந்ேடார.
(ii)  இைடாசஜஷ் ` 1,50,000 முேலடா்கக் க்கடாணடு வந்ேடார.
(iii)  வடா்கனம ` 2,00,000, ேைக்கிருப்பு ` 3,80,000, ்க்னடாளி்கள் ` 3,50,000 என மைதிப்பி்ப்�ட்து.
(iv)  எதிர�டாரக்்கப்�டும கேடாழிலடாைர ஈடடு நிதி மீேடான ச்கடாரிக்வ்க ` 10,000.
(v)  �திவுறடா முேலீடு ` 5,000 ்கணக்கில் க்கடாணடுவைப்�ட்து.
மைறுமைதிப்பீடு ்கணக்கு, முேல் ்கணக்கு மைறறும இைடாசஜஷின் சேரப்பிறகு பின்வரும இருப்புநிவலக் 
குறிப்வ�யும ேயடார கேயயவும.

(விய்: மறுமதிபபீடடு இலா்ம்: ` 10,000; முேல கணக்குகள்: அன்பு: ` 5,20,000;  
ெஙகர்: ` 3,80,000; இராசஜஷ்: ` 1,50,000; இருபபு நியலக்குறிபபு சமாதேம்: ` 1 1,80,000)
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 மாணவர் செயல்ாடு 5.3

பின்வரும ந்வடிக்வ்க்கவை வடாசித்து �குப்�டாயவு கேயது பின்வரும அட்வவணயில் கேடாத்து 
மைறறும க�டாறுப்பு என எழுதி உரிய �த்தியில் () குறியீடு கேயயவும. முேல் இரு ந்வடிக்வ்க்கள் 
எடுத்துக்்கடாட்டா்க கேயயப்�டடிருக்கிறது.

(1) ேைக்கிருப்பின் மைதிப்பு ` 2,500 லிருந்து ` 3,000 என மைறுமைதிப்பீடு கேயயப்�் சவணடும.
(2) ்கட்்ம ` 2,00,000 லிருந்து ` 1,60,000 என மைறுமைதிப்பீடு கேயயப்�ட்து.
(3) ்க்னீந்சேடார மீது ேள்ளு�டி ` 2,000 லிருந்து ` 1,800 ஆ்க மைறுமைதிப்பீடு கேயயப்�ட்து.
(4) அவற்கலன் மைதிப்பு ` 2,000 குவறக்்கப்�ட்து.
(5) க்கடாடு�்சவணடிய கூலி மீது ` 1,000 ஒதுக்கீடு உருவடாக்்கப்�ட்து.
(6) வடா்கனம ` 20,000 லிருந்து ` 28,000 ஆ்க மைறுமைதிப்பீடு கேயயப்�ட்து.
(7) க்கடாடு�்சவணடிய ேம�ைம ` 10,000 என உருவடாக்்கப்�ட்து.
(8) வடாைடா ஐயக்்க்ன் ஒதுக்கிறகு ` 1,000 ஒதுக்்கப்�ட்து.
(9) நிலம ` 2,00,000 லிருந்து ` 2,50,000 என மைதிப்பி்ப்�ட்து.
(10)  க�டாருத்துவ்க்கள் ` 20,000 லிருந்து ` 22,000 என மைறுமைதிப்பீடு கேயயப்�ட்து.

ந்வடிக்வ்க 
எண

கேடாத்து / 
க�டாறுப்பு

கூடுேல் குவறவு மைறுமைதிப்பீடடுக் 
்கணக்கு �றறு

மைறுமைதிப்பீடடுக் 
்கணக்கு வைவு

1 கேடாத்து
   

2 கேடாத்து
   

3

4

5

6

7

8

9

10

சமைறகூறிய கேயல்�டாடடிலிருந்து நீங்கள் என்ன முடிவு கேயவீர்கள்? கீழக்்கடாணும 
அட்வவணவய நிைப்புவேன் வடாயிலடா்க உங்களின் புரிேவல கவளிப்�டுத்துங்கள். 
க�டாருத்ேமைடான �த்தியில் கூடுேல், குவறவு என்�வே எழுேவும. எடுத்து்கடாடடிற்கடா்க ஒரு�த்தி 
நிைப்�ப்�டடுள்ைது.

மறுமதிபபீடு கணக்கு ்ற்று வரவு
கேடாத்து குவறவு ?

க�டாறுப்பு ? ?
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சீேடா மைறறும சுமைதி ந்கரின் �ை�ைப்�டான �குதியில் கூட்டாணவமை அடிப்�வ்யில் 
உணவ்கம ஒன்வற கேடா்ஙகினர. அவவுணவ்கம சிறந்ே வடாடிக்வ்கயடாைர சேவவ 

மைறறும ேைமைடான உணவு ச�டான்றவறறடால் அதி்க வடாடிக்வ்கயடாைர்கவை ்கவரந்ேது. இைண்டாம 
ஆணடிறுதியிலிருந்து அவவுணவ்கம இலடா�ம ஈட் ஆைமபித்ேது. ஐந்து ஆணடு்களுக்குப் பின் 
அவர்கள் சமைலும ஒரு உணவ்கக் கிவைவய கேடா்ஙகி வியடா�டாைத்வே விரிவு�டுத்ே திட்மிட்னர. 
அவர்களின் நண�ர்களில் ஒருவைடான சூேன் ேந்வேயிடுவ்க திறவமை மிகுந்ேவர. எனசவ சீேடாவும 
சுமைதியும, சூேவன கூட்டாணவமையில் சேரக்்க �ைஸ�ைம ஒப்புக்க்கடாண்னர.  ஆனடால் கூட்டாணவமை 
நிறுவனத்திறகு எந்ே ஒரு கூட்டாணவமை ஒப்�டாவணமும கிவ்யடாது. சேரப்பின்ச�டாது, கேடாத்து்கள் 
க�டாறுப்பு்கள் மைறுமைதிப்பீடு கேயயப்�ட்ன. கூட்டாளி்கள் நறக�யவை ேடாங்கைடா்கசவ உருவடாக்கி 
க்கடாண்னர. கவகுவிவைவில் சூேன் ேன்னுவ்ய ேந்வேயிடுவ்க திறவமையினடால் அருகிலுள்ை ஒரு 
அலுவல்கத்தின் அவனத்து �ணியடாைர்களுக்கும உணவு அளிப்�ேற்கடான ஒப்�ந்ேத்வே க�றறுக் 
க்கடாண்டார. இது நிறுவனத்திறகு அதி்க இலடா�த்வே ஈடடித்ேந்ேது.
பின்வருவனவற்யை விவாதிக்கவும்:
1. சீேடாவும சுமைதியும கூட்டாணவமை ஒப்�டாவணம வவத்திருக்்க சவணடும என 

நிவனக்கிறீர்கைடா?
2. ஒப்�டாவணம இல்லடாே நிவலயில் என்ன கேயய சவணடும?
3. ஏற்கனசவ உள்ை நிறுவனத்தில் சூேன் சேரக்்கப்�டும ச�டாது சமைறக்கடாள்ை சவணடிய 

ேரி்கடடுேல்்கள் யடாவவ?
4. ேடாங்கைடா்கசவ உருவடாக்்கப்�ட் நறக�யவை நிறுவனம ஏடு்களில் �திவு கேயயமுடியுமைடா?
5. சூேன் மைறுமைதிப்பீடடின் ஆேடாயத்திலிருந்து ஒரு �ஙகிவன எதிர�டாரக்கிறடார. அவர ஒரு 

�ஙகிவன க�றுவது ேடாத்தியமைடானேடா?
6. சூேன் புதிய ஒப்�ந்ேத்தின் மீது ்கழிவிவனக் ச்கடாருகிறடார. இேவன நீங்கள் ஒப்புக் 

க்கடாள்கிறீர்கைடா?

சோ்ர் ஆயவிற்கு
வியடா�டாைத்வே கேடா்ரந்து ந்த்ேசவணடும என்�து கூட்டாளி்களுக்கு ்கட்டாயமைடானேடா? ஏசேனும 
ஒரு கூட்டாளி கூட்டாணவமைவய விடடு விலகினடால் என்ன ந்க்கும? கூட்டாணவமை முடிவுக்கு 
க்கடாணடுவைப்�டுமைடா?
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கூட்ாளி விலகல மற்றும் 
கூட்ாளி இைப்பு6

மைடாணவர்்ள்
  கூட்டாளி வில்லின்தபடாதும் 

மைறறும் கூட்டாளி இ்ப்பின்தபடாதும் 
வெய்ே தவணடிே ்ணககிேல் 
ந்்மு்்்ள் குறித்து புரிந்து 
வ்டாள்ளுதல்

  கூட்டாளி வில்ல் மைறறும் கூட்டாளி 
இ்ப்பின்தபடாது தேடாரிக் தவணடிே 
கூட்டாண்மை ்ணககு்ள்  தேடார் 
வெய்தல்

  கூட்டாளி வில்ல் 
  ஆதடாே விகிதம் 
  நி்்தவற்டாைர் 

்ணககு 

ச்ாருை்ககம்

கற்ைல பநாககஙகள்

கூட்டாளி வில்ல் மைறறும் கூட்டாளி 
இ்ப்பு ஆகிேவற்்ப் பறறி ்றபதறகு 
முன்னர் பின்வரும் ்ருத்து்்ை 
நி்னவில் வ்டாள்ை தவணடும்: 

  கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் 
வபடாருள் மைறறும் இேல்பு்ள் 

  கூட்டாண்மை ஒப்படாவணம் 
  கூட்டாளி்ளின் முதல் 

்ணககு்ள் 
  நறவபேர் மைதிப்பீடு வெய்தல் 

நிளைவுகூை பவண்டிய கருததுகள்

சதரிந்து சகாள்ை பவண்டிய முககிய சொற்கள்

கூட்ாளி விலகல
6.1 அறிமு்ம்
6.2 கூட்டாளி வில்லின்தபடாது 

வெய்ேதவணடிே  ெரி்டடுதல்்ள்
6.3 பகிர்ந்து தரடா இலடாபங்ள், 

்டாப்பு்ள் மைறறும் நட்ங்்ைப் 
பகிர்ந்தளித்தல் 

6.4 வெடாத்து்்ையும் வபடாறுப்பு்்ையும் 
மைறுமைதிப்பீடு வெய்தல் 

6.5 புதிே இலடாப விகிதம் மைறறும் 
ஆதடாேம் ்ணககிடுதல் 

6.6 நறவபேர் ெரிக்ட்ல் 
6.7 கூட்டாளி விலகும் நடாள் வ்ர 

உள்ை ந்ப்பு ஆணடு இலடாபத்்த 
ெரிக்ட்ல் 

6.8 விலகும்கூட்டாளிககு வெலுத்த 
தவணடிே வதடா்்்ேச 
வெலுத்துதல் 

கூட்ாளி இைப்பு 
6.9 கூட்டாளி இ்ப்பின் தபடாது வெய்ே 

தவணடிே ெரிக்ட்ல்்ள் 

அலகு
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6.1 அறிமுகம் 

 மாணவர் செயல்ாடு  6.1
கூட்டாண்மையிலிருந்து ஒரு கூட்டாளி விலகுவதற்டான ஏததனும் மூன்று ்டாரணங்்ைப் பறறி 
சிந்திக்வும். 

ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்திலிருந்து கூட்டாளி ஒருவர் வவளிதே வென்்டால், அது கூட்டாளி 
வில்ல் எனப்படும். கூட்டாளியின் உ்ல்நி்ல படாதிப்பு, முது்மை, தவறு இ்த்தில் நல்ல வடாய்ப்பு்ள் 
கி்்த்தல், இதர கூட்டாளி்ளு்ன் ஏறபடும் ்ருத்து தவறுபடாடு்ள் முதலிேன ஒரு கூட்டாளி 
கூட்டாண்மையிலிருந்து விலகுவதறகு ்டாரணங்ைடாகும். கூட்டாளி விலகினடால், ப்ைே ஒப்பந்தம் 
முடிவுககு வந்துவிடும். கூட்டாண்மை நிறுவனம் திருத்தி அ்மைக்ப்படடு, வதடா்ரும் கூட்டாளி்ள் 
புதிே ஒப்பந்தத்து்ன் வதடாழி்லத் வதடா்ரலடாம். கூட்டாண்மை நிறுவனத்திலிருந்து விலகும் நபருககு 
வவளிசவெல்லும் கூட்டாளி அல்லது விலகும் கூட்டாளி என்று வபேர். 
இந்திே கூட்டாண்மை ெட்ம் 1932 பிரிவு 32(1) –ன் படி 

(அ) அ்னத்து கூட்டாளி்ளின் ஒப்புதலு்ன் 
(ஆ) கூட்டாளி்ளின் வவளிப்ப்் ஒப்பந்தத்தின்படி, அல்லது
(இ) விருப்பத்தின் அடிப்ப்்யிலடான கூட்டாண்மையில், கூட்டாளி ஒருவர் அவரது வில்ல் 

விருப்பத்்த அ்னத்து கூட்டாளி்ளுககும் எழுத்துப்பூர்வமைடான அறிவிப்பு அளிப்பதன் மூலம் 
கூட்டாண்மை நிறுவனத்திலிருந்து வில்லடாம் என்று கூறுகி்து. 

விலகும் கூட்டாளி, தடான் விலகும் நடாள் வ்ர நிறுவனத்தின் அ்னத்து ந்வடிக்்்ளுககும் 
வபடாறுப்படாகி்டார். விலகும் கூட்டாளி நிறுவனத்தில் இருந்து விலகும் தநரத்தில் தடான் விலகுவதடா் 
ஒரு வபடாது அறிவிப்பு அளிக் தவணடிேது அவசிேமைடாகும். அப்தபடாதுதடான், தடான் விலகிே பி்கு 
நிறுவனத்தின் வெேல்படாடு்ள் மூலம் மூன்்டாம் நபர்்ளுககு வெலுத்த தவணடிே வபடாறுப்பு்ளில் 
இருந்து அவர் விடுப் முடியும். வதடா்ரும் கூட்டாளி்ள் விலகும் கூட்டாளிககுச வெலுத்த தவணடிே 
வதடா்்்ேக வ்டாடுத்து ்ணககி்னத் தீர்த்துக வ்டாள்ை தவணடும். 

6.2 கூட்ாளி விலகலின் ப்ாது செயய பவண்டிய  ெரிகடடுதலகள் 
கூட்டாளி விலகும் தபடாது, வபடாதுவடா் வதடா்ரும் கூட்டாளி்ளின் பரஸபர உரி்மை்ள் மைடாறுபடும். 
கூட்டாளி ஒருவர், தடான் விலகும் நடாள் வ்ர நிறுவனத்தில் ஏறபடும் அ்னத்து ந்வடிக்்்ளுககும் 
வபடாறுப்படாகி்டார். ஆ்்ேடால், அவர் விலகும் நடாள் வ்ர நிறுவனத்தில் பகிர்ந்துதரடா இலடாபங்ள், 
நட்ங்ள் மைறறும் ்டாப்பு்ள் தபடான்்வற்் அ்னத்து கூட்டாளி்ளுககும் பகிர்ந்தளிக் தவணடும். 
வெடாத்து்ள் மைறறும் வபடாறுப்புக்்ை மைறுமைதிப்பீடு வெய்து அதிலிருந்து கி்்ககும் இலடாபத்்த அல்லது 
நட்த்்த அ்னத்து கூட்டாளி்ளுககும் பகிர்ந்தளிக் தவணடும். ஒரு கூட்டாளி நிறுவனத்தில் 
இருந்து விலகும் தபடாது பின்வரும் ெரி்டடுதல்்ள் அவசிேமைடாகி்து : 

(1) பகிர்ந்து தரடா இலடாபங்ள், ்டாப்பு்ள் மைறறும் நட்ங்்ைப் பகிர்ந்தளித்தல்
(2) வெடாத்து்்ையும் வபடாறுப்பு்்ையும் மைறுமைதிப்பீடு வெய்தல் 
(3) புதிே விகிதம் மைறறும் திேடா் விகிதம் ஆகிேவற்்த் தீர்மைடானித்தல் 
(4) நறவபேர் ெரிக்டடுதல் 
(5) கூட்டாளி விலகும் நடாள் வ்ர உள்ை ந்ப்பு ஆணடு இலடாபம் அல்லது நட்த்்த ெரிக்டடுதல் 
(6) விலகும் கூட்டாளிககு வெலுத்த தவணடிே வதடா்்்ே வெலுத்துதல் 

மாணவர் குறிப்பு: இலடாப விகிதம் ்ணககிடுதல் மைறறும் விலகும் கூட்டாளிககு வெலுத்த தவணடிே 
வதடா்்்்ைச வெலுத்துதல் தபடான்் இந்த ெரிக்டடுதல்்்ை தவிர மைற் அ்னத்துச 
ெரிக்டடுதல்்ளும் கூட்டாளி தெர்ப்பில் வெய்த ெரிக்டடுதல்்ள் தபடான்த் இருககும்.

கூட்ாளி விலகல
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6.3 ்கிர்ந்து தரா இலா்ஙகள், காப்புகள் மற்றும் நட்ஙகளைப் ்கிர்ந்தளிததல
்்ந்த ஆணடு்ளின் இலடாபங்ள் அல்லது நட்ங்ள் கூட்டாளி்ளுககு பகிர்ந்தளிக்ப்ப்டாமைல் 
இருந்தடால் அது பகிர்ந்து தரடா இலடாபங்ள் அல்லது நட்ங்ள் எனப்படும்.  ்டாப்பு்ள் என்பதில் 
வபடாதுக்டாப்பு, ்டாப்புநிதி, வதடாழிலடாைர் ஈடடு நிதி மைறறும் முதலீடடு மைடாறுபடும் நிதி ஆகிே்வ அ்ஙகும். 
அவவடா்டான பகிர்ந்து தரடா ்டாப்பு்ள், இலடாபங்ள் அல்லது நட்ங்ள் அ்னத்து கூட்டாளி்ளுககும் 
உரிே்வ. எனதவ, அ்வ அ்னத்துக கூட்டாளி்ளுககும் ப்ைே இலடாபவிகிதத்தில் 
பகிர்ந்தளிக்ப்ப் தவணடும். வதடாழிலடாைர் ஈடடு நிதியில் எதிர் தநடாக்க கூடிே இைப்பீடு்்ை ெரி 
வெய்த பின்னர் மீதமுள்ை வதடா்் கூட்டாளி்ளின் முதல் ்ணககுககு மைடாற்ப்ப் தவணடும். அதறகு 
பின்வரும் குறிப்தபடடுப் பதிவு்்ை வெய்ே தவணடும்:
(அ) ்கிர்ந்து தரா இலா்ஙகள் மற்றும் காப்புகளை மாற்றுதல 

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

இலடாப நட்ப் பகிர்வு ்/கு ப xxx  

வபடாதுக்டாப்பு ்/கு ப xxx

்டாப்புநிதி ்/கு ப xxx

வதடாழிலடாைர் ஈடடு நிதி ்/கு ப xxx

முதலீடடு மைடாறுபடும் நிதி ்/கு ப xxx

 ப்ைே கூட்டாளி்ளின் முதல்/ ந்ப்பு ்/கு  
(ப்ைே இலடாபவிகிதத்தில்)   xxx

(ஆ) ்கிர்ந்து தரா நட்தளத மாற்றுதல

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

ப்ைே கூட்டாளி்ளின் முதல்/ ந்ப்பு ்/கு ப xxx  
     இலடாப நட் ்/கு (ப்ைே இலடாபவிகிதத்தில்)   xxx

எடுததுககாடடு 1
விவின், ஹரி மைறறும் ஜடாய் என்் கூட்டாளி்ள் 3:2:1 எனும் விகிதத்தில் இலடாபம் பகிர்ந்து வருகின்்னர்.  
31-3-2017 அன்று ஹரி விலகினடார்.  அவர் விலகிே நடாளில், நிறுவனத்தின் ஏடு்ளில் வபடாதுக்டாப்பு  
` 60,000 ்டாடடிேது.  வபடாதுக்டாப்பு மைடாறறுவதற்டான குறிப்தபடடுப் பதி்வத் தரவும்.
தீர்வு
 குறிப்ப்டடுப் ்திவு

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

2017 
மைடார்ச 31

வபடாதுக்டாப்பு ்/கு ப 60,000  
     விவின் முதல் ்/கு (60000 x 3/6)  30,000
     ஹரி முதல் ்/கு     (60000 x 2/6)  20,000

     ஜடாய் முதல் ்/கு    (60000 x 1/6) 10,000

(வபடாதுக்டாப்பு அ்னத்துக கூட்டாளி்ளின் முதல் 
்ணககிறகு ப்ைே இலடாப விகிதத்தில் மைடாற்ப்பட்து)    
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எடுததுககாடடு 2:
தமைரி, மீனடா மைறறும் மைரிேம் எனும் கூட்டாளி்ள் ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தில் இலடாபநட்ங்்ை 
ெமைமைடா்ப் பகிர்ந்து வந்தனர்.  1-1-2019 அன்று தமைரி கூட்டாண்மையிலிருந்து விலகினடார்.  அந்நடாளில், 
அந்நிறுவனத்தின் இருப்புநி்லக குறிப்பு வெடாத்து்ள் பக்த்தில் ` 75,000 பகிர்ந்து தரடா நட்ம் எனக 
்டாடடிேது.  பகிர்ந்து தரடா நட்த்்தப் பகிர்ந்தளிப்பதற்டான குறிப்தபடடுப் பதிவி்னத் தரவும்.

தீர்வு
குறிப்ப்டடுப் ்திவு

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

2019 ஜன 1 தமைரி முதல் ்/கு ப 25,000  

மீனடா முதல் ்/கு   ப 25,000  

மைரிேம் முதல் ்/கு ப 25,000

   இலடாப நட் ்/கு   75,000

(பகிர்ந்து தரடா நட்ம் அ்னத்து கூட்டாளி்ளின் 
முதல் ்ணககிறகு ப்ைே இலடாப விகிதத்தில் 
மைடாற்ப்பட்து.)

   

எடுததுககாடடு 3
பிரின்ஸ, ததவ, ெசிதர்டா எனும் கூட்டாளி்ள் ஒரு நிறுவனத்தின் இலடாப நட்ங்்ை 2:4:1 எனும் 
விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர்.  2019, மைடார்ச 31 ஆம் நடா்ைே அவர்்ளு்்ே இருப்புநி்லக குறிப்பு 
பின்வருமைடாறு:

ச்ாறுப்புகள் ` ` சொததுகள் `

முதல் ்ணககு்ள்: ்ட்்ம் 40,000

 பிரின்ஸ 30,000 வபடாறித்வதடாகுதி 50,000

 ததவ 50,000 அ்்்லன் 10,000

 ெசிதர்டா 20,000 1,00,000 ெரககிருப்பு 15,000

இலடாப நட்ப் பகிர்வு ்/கு 10,000 ்்னடாளி்ள் 20,000

வபடாதுக்டாப்பு 15,000 வஙகி வரடாக்ம் 15,000

வதடாழிலடாைர் ஈடடு நிதி 17,000

பறபல ்்னீந்ததடார் 8,000

 1,50,000  1,50,000

1-4-2019 அன்று ெசிதர்டா கூட்டாண்மையிலிருந்து விலகினடார்.  பகிர்ந்து தரடா இலடாபத்்தப் 
பகிர்ந்தளிப்பதற்டான குறிப்தபடடுப் பதிவி்னத் தரவும்.
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தீர்வு
 குறிப்ப்டடுப் ்திவு

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

2019 இலடாப நட்ப் பகிர்வு ்/கு ப 10,000

மைடார்ச 31 வபடாதுக்டாப்பு ்/கு ப 15,000

வதடாழிலடாைர் ஈடடு நிதி ்/கு ப 17,000

     பிரின்ஸ முதல் ்/கு (42000 x 2/7) 12,000

     ததவ முதல் ்/கு (42000 x 4/7) 24,000

     ெசிதர்டா முதல் ்/கு (42000 x 1/7) 6,000

(பகிர்ந்து தரடா இலடாபம் மைறறும் ்டாப்பு்ள் அ்னத்து 
கூட்டாளி்ளின் முதல் ்ணககிறகு ப்ைே இலடாப 
விகிதத்தில் மைடாற்ப்பட்து)

   

6.4 சொததுகள் மற்றும் ச்ாறுப்புகள் மறுமதிப்பீடு செயதல
கூட்டாண்மையிலிருந்து ஒரு கூட்டாளி விலகும் தபடாது, வெடாத்து்ள் மைறறும் வபடாறுப்பு்ளின் 
ந்ப்பு மைதிப்பு, ஏடடு மைதிப்பிலிருந்து மைடாறுப்லடாம்.  எனதவ, அ்வ மைறுமைதிப்பீடு வெய்ேப்படுகின்்ன. 
வெடாத்து்்ையும் வபடாறுப்பு்்ையும் மைறுமைதிப்பீடு வெய்வது ்ணககு்ளில் இரணடு மு்்்ளில் 
்்ேடாைப்படுகின்்ன.

(அ) வெடாத்து்ள் மைறறும் வபடாறுப்பு்ளின் திருத்திே மைதிப்்ப ஏடு்ளில் ்டாட்ப்வபறுவது
(ஆ) வெடாத்து்ள் மைறறும் வபடாறுப்பு்ளின் திருத்திே மைதிப்்ப ஏடு்ளில் ்டாட்டாமைல் இருப்பது.

(அ) சொததுகள் மற்றும் ச்ாறுப்புகளின் மதிப்ள் கணகபகடுகளில காட்ப்ச்றுவது
இம்மு்்யில், வெடாத்து்ள் மைறறும் வபடாறுப்பு்ள் அவறறின் திருத்திே மைதிப்பு்ளு்ன் கூட்டாளி 
விலகிேவு்ன் தேடாரிக்ப்படும் கணகபகடுகளிலும், இருப்புநி்லக குறிப்பிலும் ்டாட்ப்படும். வெடாத்து்ள் 
மைறறும் வபடாறுப்பு்ளின் மைதிப்பு்ளில் ஏறப்படும் அதி்ரிப்பு மைறறும் கு்்வு பதிவு வெய்ே மைறுமைதிப்பீடடுக 
்ணககு தேடாரிக்ப்படுகி்து. மைறுமைதிப்பீடடுக ்ணககு ெரிக்ட்ப்பட் இலடாப நட் ்ணககு என்றும் 
அ்ைக்ப்படும். இது ஒரு வபேரைவு ்ணககு ஆகும்.
மைறுமைதிப்பீடடுக்ணககு, வெடாத்து்ளின் மைதிப்பு அதி்ரிககும் தபடாதும் மைறறும் வபடாறுப்பு்ளின் மைதிப்பு 
கு்்யும் தபடாதும் வரவு வெய்ேப்படும்.  
வெடாத்து்ளின் மைதிப்பு கு்்யும் தபடாதும் மைறறும் வபடாறுப்பு்ளின் மைதிப்பு அதி்ரிககும் தபடாதும் 
மைறுமைதிப்பீடடுக ்ணககு பறறு வெய்ேப்படும். பதிவு வப்டாத வெடாத்து்ள் ஏததனும் இருப்பின் அது 
மைறுமைதிப்பீடடுக ் ணககில் வரவு வெய்ேப்படும் மைறறும் பதிவுப் வப்டாத வபடாறுப்பு்ள் ஏததனும் இருப்பின் 
அது மைறுமைதிப்பீடடுக ்ணககில் பறறு வெய்ேப்படும். அதிலிருந்து கி்்ககும் இலடாபம் அல்லது நட்ம் 
அ்னத்து கூட்டாளி்ளின் முதல் ்ணககிறகு ப்ைே இலடாப விகிதத்தில் மைடாற்ப்படும். 
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வெடாத்து்்ையும் வபடாறுப்பு்்ையும் மைறுமைதிப்பீடு வெய்யும் தபடாது பின்வரும் குறிப்தபடடுப் பதிவு்ள் 
வெய்ேப்படுகின்்ன.

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

1. சொததுகளின் மதிப்பு அதிகரிககும் ப்ாது

 குறிப்பிட் வெடாத்து ்/கு ப xxx  

  மைறுமைதிப்பீடடு ்/கு   xxx

2. சொததுகளின் மதிப்பு குளையும் ப்ாது

மைறுமைதிப்பீடடு ்/கு ப xxx  

  குறிப்பிட் வெடாத்து ்/கு   xxx

3. ச்ாறுப்புகளின் மதிப்பு அதிகரிககும் ப்ாது

மைறுமைதிப்பீடடு ்/கு ப xxx  

  குறிப்பிட் வபடாறுப்பு ்/கு   xxx

4. ச்ாறுப்புகளின் மதிப்பு குளையும் ப்ாது

குறிப்பிட் வபடாறுப்பு ்/கு ப xxx  

  மைறுமைதிப்பீடடு ்/கு   xxx

5. ஏடுகளில ்திவு செயயாத சொததுகளை ்திவு செயயும் ப்ாது

குறிப்பிட் வெடாத்து ்/கு ப xxx  

  மைறுமைதிப்பீடடு ்/கு   xxx

6. ஏடுகளில ்திவு செயயாத ச்ாறுப்புகளை ்திவு செயயும் ப்ாது

மைறுமைதிப்பீடடு ்/கு ப xxx  

  குறிப்பிட் வபடாறுப்பு ்/கு   xxx

7. மறுமதிப்பீடடு கணககின் இருப்பிளை மாற்ை

 (அ) மைறுமைதிப்பீடடு இலடாபமைடா் இருந்தடால்

மைறுமைதிப்பீடடு ்/கு ப xxx  

  அ்னத்து கூட்டாளி்ளின் முதல் ்ணககு  
(ப்ைே விகிதத்தில் ஒவவவடாருவருககும் தனித்தனிேடா்)  

xxx

 (அ) மைறுமைதிப்பீடடு நட்மைடா் இருந்தடால்

 அ்னத்து கூட்டாளி்ளின் முதல் ்ணககு  
(ப்ைே விகிதத்தில் ஒவவவடாருவருககும் தனித்தனிேடா்)

ப xxx
 

 மைறுமைதிப்பீடடு ்/கு   xxx
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மைறுமைதிப்பீடடுக ்ணககின் படிவம் பின்வருமைடாறு:
் மறுமதிப்பீடடுக கணககு வ

விவரம் ` விவரம் ` 

குறிப்பிட் வெடாத்து ்/கு xxx குறிப்பிட் வெடாத்து ்/கு xxx

  (நி்ர கு்்வு)   (நி்ர அதி்ரிப்பு)
குறிப்பிட் வபடாறுப்பு ்/கு xxx குறிப்பிட் வபடாறுப்பு ்/கு xxx

  (நி்ர அதி்ரிப்பு)   (நி்ர கு்்வு)
அ்னத்து கூட்டாளி்ளின் முதல் ்ணககு    xxx அ்னத்து கூட்டாளி்ளின் முதல் ்/கு    xxx

(மைறுமைதிப்பீடடு இலடாபம் ப்ைே விகிதத்தில் 
பகிர்ந்தளித்தது) *

(மைறுமைதிப்பீடடு நட்ம் ப்ைே விகிதத்தில் 
பகிர்ந்தளித்தது) *

 xxx  xxx

* இது மைறுமைதிப்பீடடு இலடாபமைடா்தவடா அல்லது நட்மைடா்தவடா இருக்லடாம்.
எடுததுககாடடு 4
ரம்ேடா, ெடாரடா மைறறும் தடாரடா என்் கூட்டாளி்ள் மு்்தே 5:3:2 எனும் விகிதத்தில் இலடாப நட்ம் 
பகிர்ந்து வந்தனர்.  2018, ஏப்ரல் 1 அன்று தடாரடா கூட்டாண்மையிலிருந்து விலகினடார்.  பின்வரும்  
ெரிக்டடுதல்்ள் தமைறவ்டாள்ைப்ப் தவணடும்.

(i) வைடா்த்தின் மைதிப்்ப ` 40,000 உேர்த்த தவணடும் 
(ii) ெரககிருப்பு ` 3,000, இேந்திரம் ` 6,500 மைதிப்பு கு்்க் தவணடும்.
(iii) வ்டாடுப்டாச வெலவு்ள் ` 500 ஒதுககு உருவடாக் தவணடும்.

குறிப்தபடடுப் பதிவு்ள் தந்து மைறுமைதிப்பீடடுக ்ணககு தேடாரிக்வும்.
தீர்வு
 குறிப்ப்டடுப் ்திவுகள்

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

2018 வைடா்ம் ்/கு ப 40,000  
ஏப்ரல் 1    மைறுமைதிப்பீடடு ்/கு  40,000

(வைடா்ம் மைதிப்பு உேர்த்தப்பட்து)   
,, மைறுமைதிப்பீடடு ்/கு ப 10,000  

   ெரககிருப்பு ்/கு  3,000
   இேந்திரம் ்/கு  6,500
   வ்டாடுப்டாச வெலவு்ள் ்/கு  500
(வெடாத்து்ளின் மைதிப்பு கு்்ப்பு மைறறும் வ்டாடுப்டா வபடாறுப்பு 
பதிவு வெய்ேப்பட்து)   

,, மைறுமைதிப்பீடடு ்/கு ப 30,000  
      ரம்ேடா முதல் ்/கு  15,000
      ெடாரடா முதல் ்/கு  9,000
      தடாரடா முதல் ்/கு  6,000
(மைறுமைதிப்பீடடு இலடாபம் பகிர்ந்தளிக்ப்பட்து)    
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் மறுமதிப்பீடடுக கணககு    வ

விவரம் ` ` விவரம் `
ெரககிருப்பு ்/கு 3,000 வைடா்ம் ்/கு 40,000
இேந்திரம் ்/கு 6,500   
வ்டாடுப்டாச வெலவு்ள் ்/கு          500
மைறுமைதிப்பீடடு இலடாபம்:
 ரம்ேடா முதல் ்/கு (5/10) 15,000  
 ெடாரடா முதல் ்/கு (3/10) 9,000   
 தடாரடா முதல் ்/கு (2/10) 6,000 30,000   
 40,000  40,000

 மாணவர் செயல்ாடு  6.2

மைறுமைதிப்பீடடு இலடாபத்்த அதி்ரிக்ககூடிே ஏததனும் நடான்கு ந்வடிக்்்்ை எழுதவும்.

எடுததுககாடடு 5
பிரபு, ரகு மைறறும் சிவடா என்் கூட்டாளி்ள் 3:2:1 எனும் விகிதத்தில் இலடாப நட்ம் பகிர்ந்து வந்தனர். 
2017 ஏப்ரல், 1 ஆம் நடாைன்று பிரபு கூட்டாண்மையிலிருந்து விலகினடார். பின்வரும் ெரிக்டடுதல்்ள் 
தமைறவ்டாள்ைப்ப் தவணடும்.

(i) ்ட்்த்தின் மைதிப்பு ` 12,000 உேர்த்துவது
(ii) அ்்்லன் மைதிப்்ப ` 8,500 கு்்ப்பது
(iii) வ்டாடுப்டா ெம்பைத்திற்டா்  ` 6,500 ஒதுககு உருவடாககுவது

குறிப்தபடடுப் பதிவு்ள் தந்து மைறுமைதிப்பீடடுக ்ணககு தேடாரிக்வும்.
தீர்வு
 குறிப்ப்டடுப் ்திவுகள்

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

2017 ்ட்்ம் ்/கு ப 12,000  
ஏப்ரல் 1     மைறுமைதிப்பீடடு ்/கு  12,000

(்ட்்த்தின் மைதிப்பு உேர்த்தப்பட்து)   
,, மைறுமைதிப்பீடடு ்/கு ப 15,000  

    அ்்்லன் ்/கு 8,500
    வ்டாடுப்டா வெலவு்ள் ்/கு 6,500
(அ்்்லன் மைதிப்்ப கு்்த்தது மைறறும் வ்டாடுப்டா 
ெம்பைம் ஒதுககு உருவடாககிேது)  

,, பிரபு முதல் ்/கு ப 1,500  
ரகு முதல் ்/கு ப 1,000
சிவடா முதல் ்/கு ப 500
    மைறுமைதிப்பீடடுக ்/கு    3,000
(மைறுமைதிப்பீடடு மீதடான நட்ம் முதல் ்ணககிறகு 
மைடாறறிேது)  
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் மறுமதிப்பீடடுக கணககு வ

விவரம் ` விவரம் ` ` 

அ்்்லன் ்/கு 8,500 ்ட்்ம் ்/கு 12,000

வ்டாடுப்டாச வெலவு்ள் ்/கு 6,500 மைறுமைதிப்பீடடு நட்ம்  

       பிரபு முதல் ்/கு (3/6) 1,500

 ரகு முதல் ்/கு (2/6) 1,000  

 சிவடா முதல் ்/கு (1/6) 500 3,000
 15,000  15,000

எடுததுககாடடு 6
ஜடான், தஜம்ஸ மைறறும் இரடாஜடா என்் கூட்டாளி்ள் மு்்தே ெமைமைடா் இலடாப நட்ங்்ைப் பகிர்ந்து 
வந்தனர்.  31.03.2019 ஆம் நடா்ைே இருப்புநி்லக குறிப்பு பின்வருமைடாறு.

ச்ாறுப்புகள் ` ` சொததுகள் ` `
முதல் ்ணககு்ள்: அலவல் ெடாதனங்ள் 70,000
     ஜடான் 80,000 இேந்திரம் 1,40,000
     தஜம்ஸ 60,000 பறபல ்்னடாளி்ள் 52,000
     இரடாஜடா 1,00,000 2,40,000  ்ழிக்:  வடாரடா
பறபல ்்னீந்ததடார் 1,20,000            ஐேக்்ன் ஒதுககு 2,000 50,000

ெரககிருப்பு 60,000
வஙகி வரடாக்ம் 40,000

 3,60,000  3,60,000

2019, மைடார்ச 31 ஆம் நடாைன்று பின்வரும் நிபந்த்ன்ளுககுடபடடு கூட்டாண்மையிலிருந்து விலகினடார். 
i) இேந்திரம் `1,30,000 ஆ் மைதிப்பிடுவது
ii) அலுவல் ெடாதனங்ள் மைதிப்்ப ` 2,000 கு்்ப்பது
iii) வடாரடா ஐேக்்ன் ஒதுககு  ` 3,000 ஆ் உேர்த்துவது
iv) ஏடு்ளில் பதிவு வப்டாமைல் உள்ை முதலீடு்ள் ` 25,000 பதிவு வெய்ே தவணடும்.

 குறிப்தபடடுப் பதிவு்ள் தந்து மைறுமைதிப்பீடடுக ்ணககு தேடாரிக்வும்.
தீர்வு
 குறிப்ப்டடுப் ்திவுகள்

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

2019 மைறுமைதிப்பீடடு ்/கு ப 13,000  
மைடார்ச 31     இேந்திரம் ்/கு  10,000

    அலுவல் ெடாதனங்ள் ்/கு  2,000
    வடாரடா ஐேக்்ன் ஒதுககு ்/கு  1,000

(இேந்திரம், அலுவல் ெடாதனம் மீது ததய்மைடானம் நீககிேது மைறறும் 
வடாரடா ஐேக்்ன் ஒதுககு உருவடாககிேது)   
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,, முதலீடு்ள் ்/கு ப 25,000

    மைறுமைதிப்பீடடு ்/கு 25,000

(பதிவு வப்டா முதலீடு்ள் பதிவு வெய்ேப்பட்து)
,, மைறுமைதிப்பீடடு ்/கு ப 12,000  

    ஜடான் முதல் ்/கு 4,000

    தஜம்ஸ முதல் ்/கு  4,000

    இரடாஜடா முதல் ்/கு   4,000

(மைறுமைதிப்பீடு மீதடான இலடாபம் முதல் ்ணககிறகு மைடாற்ப்பட்து)

் மறுமதிப்பீடடுக கணககு வ

விவரம் ` ` விவரம் `

இேந்திரம் ்/கு 10,000 முதலீடு்ள் ்/கு 25,000

அலுவல் ெடாதனம் ்/கு 2,000

வடாரடா ஐேக்்ன் ஒதுககு ்/கு 1,000

மைறுமைதிப்பீடடு இலடாபம்:
 ஜடான் முதல் ்/கு (1/3) 4,000

 தஜம்ஸ முதல் ்/கு (1/3) 4,000

 இரடாஜடா முதல் ்/கு (1/3) 4,000 12,000

 25,000  25,000

ஆ)  சொததுகள் மற்றும் ச்ாறுப்புகளின் திருததிய மதிப்ள் கணகபகடுகளில காட்ாமல இருப்்து
இம்மு்்யில் வெடாத்து்ளும் மைறறும் வபடாறுப்பு்ளும் அதன் உண்மைேடான மைதிப்பு்ளிதலதே 
்டாட்ப்படும். கூட்டாளி விலகிே உ்ன் ்ணகத்டு்ளிலும் மைறறும் தேடாரிக்ப்படும் இருப்புநி்லக 
குறிப்பிலும் அதன் திருத்திே மைதிப்பில் ்டாட்ப்ப்டாது. மைறுமைதிப்பீடடுக ்ணககின் இறுதி வி்ைவு 
கூட்டாளி்ளின் முதல் ்ணககு்ளில் ெரிக்ட்ப்படும். திருத்திே மைதிப்்ப ஏடு்ளில் ்டாட்டாமைல் 
இருப்பதறகு நி்னவுககுறிப்பு மைறுமைதிப்பீடடுக ்ணககு என்் ஒரு தற்டாலி்க ்ணககுத் 
தேடாரிக்ப்படுகி்து. 

6.5 புதிய இலா்ப் ்கிர்வு விகிதம் மற்றும் ஆதாய விகிதம் தீர்மானிததல

6.5.1 புதிய இலா்ப் ்கிர்வு விகிதம்
ஒரு கூட்டாளி விலகும்தபடாது, வதடா்ரும் கூட்டாளி்ள் விலகிே கூட்டாளியின் இலடாபப்பஙகி்ன 
வபறுவதறகு புதிே இலடாப விகிதம் ்ணககிடுவது அவசிேமைடாகி்து. புதிே இலடாப விகிதம் என்பது, 
வதடா்ரும் கூட்டாளி்ள் எதிர்்டாலத்தில் இலடாபத்்தப் பிரித்துக வ்டாள்ை ஒப்புக வ்டாண் ஒரு விகிதம் 
ஆகும். அவவடாறு ஒப்புகவ்டாள்ைப்பட் புதிே விகிதம் இல்்லவேனில், வதடா்ரும் கூட்டாளி்ள் தங்ள் 
இலடாபம் மைறறும் நட்ங்்ை ெமைமைடா்ப் பகிர்ந்து வ்டாள்ை தவணடும். 
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6.5.2 ஆதாய விகிதம் 
வதடா்ரும் கூட்டாளி்ள் விலகும் கூட்டாளியின் இலடாபப் பஙகிலிருந்து ஒரு பகுதி்ே ஆதடாேமைடா்ப் 
வபறுகின்்னர். அந்த ஆதடாேம் அ்னத்துக கூட்டாளி்ைடாலும் அல்லது ஒருசில கூட்டாளி்ைடாலும் 
பிரித்துக வ்டாள்ைப்படும்,. ஆதடாே விகிதம் என்பது வதடா்ரும் கூட்டாளி்ளுககு கி்்க்ப்வபற் 
இலடாபத்தின் விகிதடாசெடாரம் ஆகும். ஆதடாே விகிதம் ்ணககிடுவதின் தநடாக்ம் விலகும் கூட்டாளிககு 
வ்டாடுக்ப்படும் நறவபே்ர ஏறறுக வ்டாள்வதடாகும். ஆதடாேப்பஙகு பின்வருமைடாறு ்ணககி்ப்படுகி்து. 

ஆதடாேப் பஙகு  = புதிே பஙகு – ப்ைே பஙகு 
ஆதடாே விகிதம் = வதடா்ரும் கூட்டாளி்ளுககு கி்்க்ப்வபற் ஆதடாேத்தின் விகிதமைடாகும் 

மாணவர் குறிப்பு
புதிே இலடாப விகிதம் ்ணககில் வ்டாடுக்ப்ப்வில்்ல எனில், இத்னக ்ணககில் 
வ்டாடுக்ப்படடிருககின்் த்வல்்்ை அடிப்ப்்ேடா்க வ்டாணடு ்ணககி் தவணடும். 

ஆதாய விகிதம் மற்றும் புதிய இலா் விகிததளத ்லபவறு சூழ்நிளலகளில கணககிடுதல
1. புதிய இலா் விகிதம் சகாடுககப்்டடிருந்தால

புதிே இலடாப விகிதம் வ்டாடுக்ப்படடிருந்தடால், பின்வருமைடாறு ஆதடாே விகிதம் மைடடுதமை பின்வருமைடாறு 
்ணககி் தவணடும். 
ஆதடாே விகிதம் = வதடா்ரும் கூட்டாளி்ள் வபற் ஆதடாேத்தின் விகிதம் 
ஆதடாே பஙகு     = புதிே பஙகு – ப்ைே பஙகு 

எடுததுககாடடு 7
கிரண, விதனடாத் மைறறும் விமைல் எனும் கூட்டாளி்ள் 5:3:2 எனும் விகிதத்தில் இலடாபம் பகிர்ந்து 
வந்தனர். கிரண விலகினடார். விதனடாத் மைறறும் விமைல் ஆகிதேடாரின் புதிே இலடாப விகிதம் 2:1 ஆகும். 
ஆதடாே விகிதத்்த ்ணககி்வும்.
தீர்வு
 ஆதடாே பஙகு  = புதிே பஙகு – ப்ைே பஙகு 

 விதனடாத்  = 2 3 20 9 11
3 10 30 30

−− = =

 விமைல்   = 1 2 10 6 4
3 10 30 30

−− = =

ஆ்்ேடால், விதனடாத் மைறறும் விமைல் ஆகிதேடாரின் ஆதடாே விகிதம் = 11 : 4

2. புதிய இலா் விகிதம் சகாடுககப்்்விலளல எனில 

அ) விலகும் கூட்ாளியின் ்ஙகிளை ஒபர ஒரு கூட்ாளி மடடும் ச்றுதல 
புதிே இலடாப விகிதம் வ்டாடுக்ப்ப்வில்்ல எனில் மைறறும் ஒதர ஒரு வதடா்ரும் கூட்டாளி மைடடும் 
விலகும் கூட்டாளியின் பஙகி்ன ஆதடாேமைடா் வபறும்தபடாது, புதிே இலடாப விகிதம் பின்வருமைடாறு 
்ணககி்ப்படும். 
வதடா்ரும் கூட்டாளியின் புதிே பஙகு = ப்ைே பஙகு + ஆதடாேப் பஙகு 
எடுததுககாடடு 8
ஆர்ேடா, வபனின் மைறறும் ெடார்லஸ என்் கூட்டாளி்ள் மு்்தே 3:3:2 எனும் விகிதத்தில் இலடாபம் 
பகிர்ந்து வந்தனர். அவர்்ளில் ெடார்லஸ என்பவர் விலகினடார். அவரு்்ே பஙகு முழுவ்தயும் ஆர்ேடா 
எடுத்துக வ்டாண்டார். ஆர்ேடா மைறறும் வபனின் ஆகிதேடாரின் புதிே இலடாப விகிதம் மைறறும் ஆதடாே 
விகிதத்்தக ்ணககி்வும். 
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ஆர்ேடாவின் ஆதடாேப் பஙகு   = 2
8

ஆதடாே விகிதம்    = 2
8

: 0  அதடாவது 1
4

 : 0  அல்லது 1 : 0

வதடா்ரும் கூட்டாளியின் புதிே பஙகு = ப்ைே பஙகு + ஆதடாேப் பஙகு 
ஆர்யா = 

3 2 5
8 8 8

+ =

ச்னின் = 3 30
8 8

+ =

ஆ்தவ, ஆர்ேடா மைறறும் வபனின் ஆகிதேடாரின் புதிே இலடாப விகிதம் 5
8

: 3
8

 அதடாவது 5:3 
ஆ) விலகும் கூட்ாளியின் ்ஙளக ஒன்றுககு பமற்்ட் கூட்ாளிகள் ஆதாயமாக ச்றுவது 

(i)  விலகும் கூட்ாளியின் ்ஙகின் மீதாை ஆதாயப் ்ஙகு விகிதாசொரம் சகாடுககப்்டடிருந்தால 
புதிே இலடாப விகிதம் வ்டாடுக்ப்ப்டாத நி்லயில், ஆனடால் விலகும் கூட்டாளியின் பஙகி்ன 
பகிர்ந்துவ்டாள்ை ஆதடாே விகிதடாசெடாரம் வ்டாடுக்ப்படடிருந்தடால், புதிே இலடாப விகிதம் பின்வருமைடாறு 
்ணககி் தவணடும். 

வதடா்ரும் கூட்டாளியின் புதிே பஙகு = ப்ைே பஙகு + ஆதடாேப் பஙகு 
ஆதடாேப் பஙகு = விலகும் கூட்டாளியின் பஙகு x ஆதடாேப் பஙகின் விகிதடாசெடாரம் 

எடுததுககாடடு 9
ரடாகுல், ரவி மைறறும் தரடாஹித் எனும் கூட்டாளி்ள் மு்்தே 5 : 3 : 2 என்் விகிதத்தில் இலடாபம் பகிர்ந்து 
வந்தனர். அவர்்ளில் தரடாஹித் விலகினடார். அவரு்்ே பஙகு ரடாகுல் மைறறும் ரவி ஆகிதேடாரடால் 
3: 2 எனும் விகிதத்தில் எடுத்துக வ்டாள்ைப்பட்து.  புதிே இலடாப விகிதம் மைறறும் ஆதடாே விகிதம் 
்ணககி்வும்.
தீர்வு
 தரடாஹித் பஙகு = 2

10
 ஆதடாேப் பஙகு = விலகும் கூட்டாளியின் பஙகு x ஆதடாேப்பஙகின் விகிதடாசெடாரம்

 ராகுல = 2 3 6
10 5 50

× =

 ரவி = 2 2 4
10 5 50

× =

 ஆதடாே விகிதம் = 6 4:
50 50

 அதடாவது 3:2

 வதடா்ரும் கூட்டாளி்ளின் புதிே பஙகு = ப்ைே பஙகு + ஆதடாேப் பஙகு

 ராகுல = 5 6 25 6 31
10 50 50 50

++ = =

 ரவி = 3 4 15 4 19
10 50 50 50

++ = =

ஆ்்ேடால், ரடாகுல் மைறறும் ரவி ஆகிதேடாரின் புதிே விகிதம் = 31 19:
50 50

 அதடாவது 31 : 19
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எடுததுககாடடு 10

குமைடார், த்ெவன் மைறறும் மைதனடா்ர் எனும் கூட்டாளி்ள் மு்்தே 1
2 , 1

3  மைறறும் 1
6  எனும் விகிதத்தில் 

இலடாபம் பகிர்ந்து வந்தனர்.  மைதனடா்ர் விலகினடார்.  அவரு்்ே பஙகி்ன குமைடார் மைறறும் த்ெவன் 
இருவரும் ெமைமைடா் எடுத்துக வ்டாண்னர்.  புதிே இலடாப விகிதத்்தயும் மைறறும் ஆதடாே விகிதத்்தயும் 
்ணககி்வும்.
தீர்வு
ஆதடாே விகிதம் = 1:1

மைதனடா்ர் பஙகி்ன குமைடார் மைறறும் த்ெவன் ஆகிதேடார் ெமைமைடா் எடுத்துக வ்டாள்கின்்னர்.

மைதனடா்ரின் பஙகு = 1
6

ஆதடாேப்பஙகு = விலகும் கூட்டாளியின் பஙகு x ஆதடாேப் பஙகின் விகிதடாசெடாரம்

குமார்   = 1 1 1
6 2 12

× =

பகெவன்  = 1 1 1
6 2 12

× =

எனதவ, குமைடார் மைறறும் த்ெவன் ஆகிதேடாரின் ஆதடாே விகிதம் = 1 1:
12 12

 அதடாவது 1:1

வதடா்ரும் கூட்டாளியின் புதிே பஙகு = ப்ைே பஙகு + ஆதடாேப்பஙகு

குமார்   = 1 1 6 1 7
2 12 12 12

++ = =

பகெவன் = 1 1 4 1 5
3 12 12 12

++ = =

எனதவ, குமைடார் மைறறும் த்ெவன் ஆகிதேடாரின் புதிே இலடாப விகிதம் 7 5:
12 12

 அதடாவது 7 : 5

(ii) ஆதாயப்்ஙகு விகிதாசொரம் சகாடுககப்்்ாத ப்ாது: 
புதிே இலடாப விகிதம், ஆதடாேப்பஙகு மைறறும் ஆதடாேப்பஙகின் விகிதடாசெடாரம் வ்டாடுக்ப்ப்வில்்ல 
எனில், புதிே பஙகி்னக ்ணககிடுவதறகு அவர்்ளு்்ே ஆதடாேப் பங்் ப்ைே பஙகின் 
விகிதடாசெடாரம் என எடுத்துக வ்டாள்ை தவணடும்.  எனதவ, வதடா்ரும் கூட்டாளி்ளுககி்்தேேடான 
ப்ைே விகிததமை புதிே இலடாபப் பகிர்வு விகிதமைடா்வும் மைறறும் ஆதடாே விகிதமைடா்வும் அ்மையும்.
எடுததுககாடடு 11
இரடாஜடா, தரடாஜடா மைறறும் பூஜடா எனும் கூட்டாளி்ள் 4:5:3 எனும் விகிதத்தில் இலடாபம் பகிர்ந்து வந்தனர்.     
நிறுவனத்திலிருந்து தரடாஜடா என்பவர் விலகினடார். புதிே இலடாப விகிதத்்தயும் மைறறும் ஆதடாே 
விகிதத்்தயும் ்ணககி்வும்.
தீர்வு
புதிே இலடாப விகிதம், ஆதடாேப்பஙகு மைறறும் ஆதடாேப்பஙகு விகிதடாசெடாரம் ஆகிே்வ வ்டாடுக்ப்ப்டாததடால், 
புதிே பஙகி்னக ் ணககிடுவதறகு அவர்்ளு்்ே ஆதடாேப் பங்் ப்ைே பஙகின் விகிதடாசெடாரத்தில் 
எடுத்துக வ்டாள்ை தவணடும்.  எனதவ, வதடா்ரும் கூட்டாளி்ைடான இரடாஜடா மைறறும் பூஜடா ஆகிதேடாரின் 
ப்ைே இலடாபப் பகிர்வு விகிதம், புதிே இலடாபப்பகிர்வு விகிதமைடா்வும் மைறறும் ஆதடாே விகிதமைடா்வும் 
இருககும்.  அதடாவது, 4:3.
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6.5.3 தியாக விகிதததிற்கும் மற்றும் ஆதாய விகிதததிற்கும் உள்ை பவறு்ாடுகள்

அடிப்்ள் தியாக விகிதம் ஆதாய விகிதம்
1. வபடாருள் இது புதிே கூட்டாளிககு, ப்ைே 

கூட்டாளி்ள், திேடா்ம் வெய்து வ்டாடுககும் 
இலடாபப் பஙகின் விகிதடாசெடாரம் ஆகும்.

இது வதடா்ரும் கூட்டாளி்ள் விலகும் 
கூட்டாளியி்மிருந்து வபறும் ஆதடாேப் 
பஙகின் விகிதடாரசெடாரம் ஆகும்.

2. தநடாக்ம் இது திேடா்ம் வெய்யும் கூட்டாளி்ளுககு 
நறவபேர் வதடா்்்ேச ெரிக்டடிக 
வ்டாள்வ்த தீர்மைடானிப்பதற்டா்க 
்ணககி்ப்படுகி்து.

இது ஆதடாேம் வபறும் கூட்டாளி்ளுககு 
நறவபேர் வதடா்்்ே ெரிக்டடிக 
வ்டாள்வ்த தீர்மைடானிப்பதற்டா்க 
்ணககி்ப்படுகி்து.

3.  ் ணககிடும் 
்டாலம்

இது புதிே கூட்டாளி தெர்ப்பின் தபடாது 
்ணககி்ப்படுகி்து.

இது கூட்டாளி ஒருவர் விலகும் தபடாது 
்ணககி்ப்படுகி்து.

4.  ் ணககிடும் 
மு்்

இது ப்ைே இலடாப விகிதத்திறகும் மைறறும் 
புதிே இலடாப விகிதத்திறகும் உள்ை தவறுபடாடு 
ஆகும்.
திேடா  ்விகிதம் = ப்ைே இலடாப விகிதம் - புதிே 
இலடாப விகிதம்

இது புதிே இலடாப விகிதத்திறகும் 
மைறறும் ப்ைே இலடாப விகிதத்திறகும் 
உள்ை தவறுபடாடு ஆகும்.  ஆதடாே 
விகிதம் = புதிே இலடாப விகிதம் – 
ப்ைே இலடாப விகிதம்.

6.6 நற்ச்யர் ெரிககட்ப்்டுதல
நிறுவனம் வபறறுள்ை நல்ல வபேர், நிறுவனத்தின் தறதபடா்தே அல்லது எதிர்்டாலத்தில் ஈட்ப் 
தபடாகும் இலடாபத்தில் படாதிப்்ப உண்டாககும்.  கூட்டாளி விலகும்தபடாது, விலகும் கூட்டாளியின் 
இலடாபத்திலிருந்து ஒரு பகுதி்ே வதடா்ரும் கூட்டாளி்ள் ஆதடாேமைடா்ப் வபறுகின்்னர்.  எனதவ, 
விலகும் கூட்டாளியின் நறவபேர் மைதிப்பி்ப்படடு அவரு்்ே பஙகு ஆதடாேம்வபறும் கூட்டாளி்ளின் 
முதல் ்ணககில் ெரி வெய்ேப்ப் தவணடும்.  அதற்டான குறிப்தபடடுப் பதிவு பின்வருமைடாறு.

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

வதடா்ரும் கூட்டாளி்ளின் முதல் / ந்ப்பு ்/கு (ஆதடாே விகிதத்தில்) ப xxx

 விலகும் கூட்டாளி முதல் / ந்ப்பு ்/கு xxx

எடுததுககாடடு 12

சுதரஷ், வெந்தடாமை்ர மைறறும் இரடாஜ் ஆகிதேடார் ஒரு நிறுவனத்தின் இலடாப நட்ங்்ை 3:2:1 எனும் 
விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர்.  சுதரஷ் என்பவர் அககூட்டாண்மையிலிருந்து விலகினடார்.  அவர் 
விலகிே நடாளில் நிறுவனத்தின் நறவபேர் ` 36,000 என மைதிப்பி்ப்பட்து.  கூட்டாளி்ளின் முதல் 
்ணககு்ள் மைடாறுபடும் முதல் எனக வ்டாணடு நறவபேர் பதிவிற்டான தத்வேடான குறிப்தபடடுப் 
பதிவு்்ைத் தரவும்.
தீர்வு
புதிே இலடாப விகிதமும், வதடா்ரும் கூட்டாளி்ளின் ஆதடாே விகிதமும் தரப்ப்டாததடால், அவர்்ள் 2:1 
என்் ப்ைே இலடாப விகிதத்திதலதே ஆதடாேம் வபறுகி்டார்்ள் எனக வ்டாள்ை தவணடும்.  ஆ்தவ, 
ஆதடாே விகிதம் = 2:1 ஆகும்.
நறவபேரில் சுதரஷின் பஙகு = 336,000

6
×  = `18,000
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 குறிப்ப்டடுப் ்திவு

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

வெந்தடாமை்ர முதல் ்/கு (18000 x 2 / 3) ப 12,000

இரடாஜ் முதல் ்/கு (18000 x 1/3) ப 6,000

 சுதரஷ் முதல் ்/கு 18,000
(நறவபேரில் சுதரஷின் பஙகு ெரிக்ட்ப்பட்து)

6.6.1 ஏடுகளில ஏற்கைபவ இருககும் நற்ச்யர்
கூட்டாளி விலகும் நடாளில், ஏற்னதவ இருப்புநி்லக குறிப்பில் ததடான்றும் நறவபே்ர, கூட்டாளி்ள் 
தபடாகவ்ழுத முடிவவடுத்தடால், அத்ன கூட்டாளி்ளின் முதல் ்ணககிறகு / ந்ப்புக ்ணககிறகு 
ப்ைே இலடாப விகிதத்தில் மைடாறறி தபடாகவ்ழுதலடாம்.  அதற்டான குறிப்தபடடுப் பதிவு பின்வருமைடாறு:
 குறிப்ப்டடுப் ்திவு

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

கூட்டாளி்ளின் முதல் / ந்ப்பு ்/கு (ப்ைே விகிதத்தில்) ப xxx

 நறவபேர் ்/கு xxx

(ஏற்னதவ இருககும் நறவபேர் தபடாகவ்ழுதப்பட்து)

எடுததுககாடடு 13
நதரஷ், மைணி மைறறும் முத்து ஆகிே கூட்டாளி்ள் 2:2:1 எனும் விகிதத்தில் இலடாபம் பகிர்ந்து வந்தனர்.  
2019 மைடார்ச 31ஆம் நடாள் நிறுவனத்திலிருந்து முத்து விலகினடார்.  முத்து விலகிே நடாைன்று, ஏடு்ளில் 
நறவேர் ` 40,000 எனக ்டாடடிேது.  அவர்்ள் முதல் மைடாறுபடும் முதல் எனக வ்டாணடு, தத்வேடான 
குறிப்தபடடுப் பதிவு்்ைத் தரவும்.

அ) நறவபேர் முழுவ்தயும் தபடாகவ்ழுத கூட்டாளி்ள் முடிவவடுத்தடால்
ஆ) நறவபேரில் படாதித்வதடா்்்ே தபடாகவ்ழுத கூட்டாளி்ள் முடிவவடுத்தடால்

தீர்வு

(அ) நற்ச்யர் முழுவளதயும் ப்ாகசகழுதிைால: 
குறிப்ப்டடுப் ்திவு

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

2019 நதரஷ் முதல் ்/கு (40,000 x 2/5) ப 16,000
மைடார்ச 31 மைணி முதல் ்/கு (40,000 x 2/5) ப 16,000

முத்து முதல் ்/கு (40,000 x 1/5) ப 8,000
 நறவபேர் ்/கு 40,000
(நறவபேர் தபடாகவ்ழுதிேது)
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(ஆ) நற்ச்யரில ்ாதிதசதாளகளய ப்ாகசகழுதிைால (அதாவது ` 20,000) 
 குறிப்ப்டடுப் ்திவு

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

2019 நதரஷ் முதல் ்/கு (20,000 x2/5) ப 8,000
மைடார்ச 31 மைணி முதல் ்/கு  (20,000 x2/5) ப 8,000

முத்து முதல் ்/கு (20,000 x2/5) ப 4,000
 நறவபேர் ்/கு 20,000
(நறவபேரில் படாதித் வதடா்்்ே தபடாகவ்ழுதிேது)

6.7 கூட்ாளி விலகும் நாள்வளரயிலாை ந்ப்்ாண்டின் இலா்தளத ெரிககடடுதல
கூட்டாளி ஒருவர் ஒரு ்ணக்டாணடின் இ்்யிதலதே விலகும்தபடாது, ந்ப்படாணடின் இலடாபம் அல்லது 
நட்த்தில் அவர் விலகும் நடாள்வ்ரயிலடான, அவருககுரிே பஙகி்ன அவருககு பிகிர்ந்து அளிக் 
தவணடும்.  இது ந்ப்படாணடின் விறப்ன்ே அடிப்ப்்ேடா்க வ்டாணடு திட்மி்ப்ப்லடாம். முந்்தே 
ஆணடின் இலடாபம் அல்லது ்்ந்த ஆணடு்ளின் ெரடாெரி இலடாபம் ஆகிேவற்் அடிப்ப்்ேடா்க 
வ்டாணடும் ந்ப்படாணடு இலடாபம் திட்மி்ப்ப்லடாம்.  அதற்டான குறிப்தபடடுப் பதிவு பின்வருமைடாறு.

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

இலடாபநட் அனடாமைத்து ்/கு ப xxx
 விலகும் கூட்டாளியின் முதல் / ந்ப்பு ்/கு xxx
(விலகும் கூட்டாளியின் ந்ப்படாணடின் 
இலடாபத்்த அவரு்்ே முதல் ்ணககில் 
வரவு ்வக்ப்பட்து)

குறிப்பு: நட்ம் ஏததனும் இருப்பின், விலகும் கூட்டாளியின் முதல் / ந்ப்புக ்ணககி்னப் பறறும் 
இலடாப நட் அனடாமைத்துக ்ணககி்ன வரவும் ்வக் தவணடும்.
இலடாபநட் அனடாமைத்து ்ணககு ்ணக்டாணடின் இறுதியில் முடிக்ப்படடு அதன் இருப்பு இலடாபநட் 
்ணககிறகு மைடாற்ப்படுகி்து.

இலடாபநட் அனடாமைத்து ்ணககு ஒரு தற்டாலி் ்ணககு ஆகும்.  விலகிே 
அல்லது படாதிக்ப்பட் கூட்டாளியின் ந்ப்பு ஆணடு இலடாபம் அல்லது நட்த்்த 
அவர் விலகும் தததி வ்ர அல்லது இ்ந்த தததிவ்ர பகிர்ந்தளிப்பதற்டா்த் 
தேடாரிக்ப்படுகி்து.

எடுததுககாடடு 14
ஜஸடினடா, நவி மைறறும் ரித்தி்டா எனும் கூட்டாளி்ள் இலடாப நட்ங்்ை ெமைமைடா்ப் பகிர்ந்து வந்தனர்.  
31.3.2019 அன்று ரித்தி்டா என்பவர் கூட்டாண்மையிலிருந்து விலகினடார். முந்்தே ஆணடு்ளின் 
இலடாபம் பின்வருமைடாறு.
2016: ` 5,000; 2017: ` 10,000; 2018: ` 30,000; 2019 ஆம் ஆணடிற்டான ரித்தி்டாவின் இலடாபப் பங்் 
அவர் விலகும் நடாள் வ்ர பின்வரும் நி்ல்ளில் ்ணககி்வும்.

(அ) முந்்தே ஆணடின் இலடாபத்்த அடிப்ப்்ேடா்க வ்டாணடு இலடாபத்்தப் பகிர்ந்தளிக் 
தவணடும்.

(ஆ) ்்ந்த மூன்று ஆணடு்ளின் ெரடாெரி இலடாபத்்த அடிப்ப்்ேடா்க வ்டாணடு இலடாபத்்தப் 
பகிர்ந்தளிக் தவணடும்.

தமைலும், கூட்டாளி்ளின் முதல் ்ணககு மைடாறுபடும் முதல் மு்் எனக வ்டாணடு தத்வேடான 
குறிப்தபடடுப் பதிவு்்ைத் தரவும்.
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தீர்வு

(அ) முந்ளதய ஆண்டின் இலா்தளத அடிப்்ள்யாகக சகாண்டு ்கிர்ந்தளிததால

ரித்தி்டாவின் மூன்று மைடாதங்ளுக்டான இலடாபப் பஙகு = 3 130,000
12 3

× ×  = ` 2,500

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

2019 இலடாப நட் அனடாமைத்து ்/கு ப 2,500

மைடார்ச 31  ரித்தி்டா முதல் ்/கு 2,500

(ரித்தி்டாவின் ந்ப்படாணடின் இலடாபத்தின் பஙகு 
அவரு்்ே ்ணககில் வரவு ்வக்ப்பட்து)

(ஆ) க்ந்த மூன்று ஆண்டுகளின் ெராெரி இலா்தளத அடிப்்ள்யாகக சகாண்டு ்கிர்ந்தளிததல

ெரடாெரி இலடாபம்  = 5,000 10,000 30,0000
3

+ +

   = ` 15,000

ரித்தி்டாவின் மூன்று மைடாதங்ளுக்டான இலடாபப் பஙகு = 
3 115,000

12 3
× ×  = ` 1,250

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

2019 இலடாப நட் அனடாமைத்து ்/கு ப 1,250

மைடார்ச 31  ரித்தி்டா முதல் ்/கு 1,250

(ந்ப்படாணடு இலடாபத்தில் ரித்தி்டாவின் பஙகு 
அவரு்்ே ்ணககில் வரவு ்வக்ப்பட்து)

6.8 விலகும் கூட்ாளிககு பெர பவண்டிய சதாளகளய தீர்ததல

கூட்டாண்மை நிறுவனத்திலிருந்து கூட்டாளி ஒருவர் விலகும்தபடாது, நறவபேர், பகிர்ந்து தரடா 
இலடாபம் அல்லது நட்ம், மைறுமைதிப்பீடடு இலடாபம் அல்லது நட்ம், கூட்டாளியின் ஊதிேம் ஆகிேவற்் 
ெரிக்டடிே பி்கு கி்்க்ககூடிே முதல் ் ணககின் இருப்பு அககூட்டாளிககு வெலுத்தப்ப் தவணடும்.  
கூட்டாண்மை ஒப்படாவணத்தில் குறிப்பிடடுள்ைவடாறு அவருககு தெர தவணடிே வதடா்்்ேத் 
தீர்வுசவெய்ே தவணடும். பின்வரும் வழி்ளில் விலகும் கூட்டாளிககு வெலுத்த தவணடிே வதடா்் 
தீர்க்ப்ப்லடாம்.

i) அவருககு தெரதவணடிே முழுத்வதடா்்்ேயும் வரடாக்மைடா் உ்னடிேடா் வெலுத்தலடாம்.

ii) வமைடாத்தத் வதடா்்்ேயும் கூட்டாளியின் ்்ன் ்ணககிறகு மைடாறறி வி்லடாம்.

iii) படாதித் வதடா்்்ே உ்னடிேடா் வரடாக்மைடா்வும் மீதித் வதடா்்்ே ் ்ன் ் ணககிறகு மைடாறறி 
வி்லடாம்.

அதற்டான குறிப்தபடடுப் பதிவு்ள் பின்வருமைடாறு:
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(அ) கூட்ாளிககு பெர பவண்டிய சதாளகளய உ்ைடியாக சராககமாகச செலுததிைால

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

விலகும் கூட்டாளி முதல் ்/கு ப xxx
 வரடாக்ம் / வஙகி ்/கு  xxx

(ஆ) கூட்ாளிககு பெர பவண்டிய சதாளகளய உ்ைடியாக சராககமாக செலுததவிலளல என்ைால

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

விலகும் கூட்டாளி முதல் ்/கு ப xxx
 விலகும் கூட்டாளி ்்ன் ்/கு  xxx

(இ) கூட்ாளிககு பெர பவண்டிய சதாளகளய ்ாதி சராககமாகவும் ்ாதி க்ைாகவும் செலுததிைால

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

விலகும் கூட்டாளி முதல் ்/கு ப xxx  

 வரடாக்ம் / வஙகி ்/கு (வெலுத்திே வரடாக்ம்)   xxx

 விலகும் கூட்டாளியின் ்்ன் ்/கு xxx

கூட்டாளி வில்லின்தபடாது அவருககு தெர தவணடிே வதடா்்யி்ன முழுவதுமைடா் வெலுத்தவில்்ல 
என்்டால் கூட்டாளி வில்லுககுப் பின் தேடாரிக்ப்படும் இருப்பு நி்லக குறிப்பில் விலகும் கூட்டாளியின் 
்்ன் ்ணககு, வபடாறுப்பு்ள் பக்த்தில் ததடான்றும்.

 மாணவர் செயல்ாடு 6.3
ஒரு கூட்டாளி கூட்டாண்மை நிறுவனத்திலிருந்து விலகுகி்டார்.  கூட்டாண்மையில் இருந்து அவர் 
விலகிே பின் அவருககு வெலுத்த தவணடிே இறுதித் வதடா்் ` 25,000 ஆகும்.  அவர் ` 15,000த்்த 
உ்னடிேடா் வபறறுக வ்டாண்டார்.  மீதமுள்ை வதடா்் நிறுவனத்தி்ம் உள்ைது.  அவரு்்ே 
வில்லுககு பி்கு ்ணகத்டு்ளில் அது என்ன தடாக்த்்த ஏறபடுத்தும்?

விலகும் கூட்டாளி / படாதிக்ப்பட் கூட்டாளிககு உ்னடிேடா் வரடாக்ம் 
வெலுத்தப்ப்வில்்ல எனில், மைறறும் அவர்்ளுககி்்தே அது வதடா்ர்படான 
எந்த ஒப்பந்தமும் இல்லடாத தபடாது இந்திேக கூட்டாண்மைச ெட்ம் பிரிவு 37ல் 
உள்ை விதி்ள் வபடாருந்தும்.  பிரிவு 37ன்படி விலகும் கூட்டாளி அல்லது விலகும் 

கூட்டாளியின் பிரதிநிதி அல்லது இ்ந்த கூட்டாளியின் பிரதிநிதி ஆகிதேடார் பின்வரும் ஏததனும் 
ஒரு விருப்பத்்த வதரிவு வெய்து வ்டாள்ைலடாம்:

(அ) நிறுவனத்தின் வெடாத்து்ளில் அவருககுரிே பஙகின் மூலம் கி்்க்ப்வபற் இலடாபப் 
பஙகி்ன வப்லடாம்.

(ஆ) நிறுவனத்தின் வெடாத்து்ளில் அவருககுரிே பஙகில் அவருககு தெரதவணடிே வதடா்்ககு 
ஆணடுககு 6% வடடி வப்லடாம்.
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எடுததுககாடடு 15
்விதடா, குமுதடா மைறறும் லலிதடா ஆகிே கூட்டாளி்ள் தங்ள் இலடாப நட்ங்்ை மு்்தே 5:3:3 என்் 
விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். 2018, டிெம்பர் 31 அன்று குமுதடா நிறுவனத்திலிருந்து விலகுகி்டார்.  
அவர் விலகும் நடாளில் அவரு்்ே முதல் ்ணககு ` 2,00,000 வரவு இருப்பி்னக ்டாடடிேது.

(i) அவரு்்ே வதடா்் ்டாதெடா்ல மூலம் உ்னடிேடா்ச வெலுத்தப்பட்டால்
(ii) அவரு்்ே வதடா்் உ்னடிேடா்ச வெலுத்தப்ப்வில்்லவேனில்
(iii) ` 70,000 உ்னடிேடா் ்டாதெடா்ல மூலம் வெலுத்தப்பட்து

என்் சூழ்நி்ல்ளுக்டான குறிப்தபடடுப் பதிவு்்ைத் தரவும்.

தீர்வு
 குறிப்ப்டடுப் ்திவுகள்

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

2018 (i) குமுதடா முதல் ்/கு    ப 2, 00,000

டிெம்பர் 31          வஙகி ்/கு   2, 00,000

(வதடா்் உ்னடிேடா்ச வெலுத்தப்பட்து)    
,, (ii) குமுதடா முதல் ்/கு ப 2,00,000  

         குமுதடா ்்ன் ்/கு  2,00,000

(வதடா்் ்்ன் ்ணககிறகு மைடாற்ப்பட்து)   

,, (iii) குமுதடா முதல் ்/கு ப 2,00,000  
         வஙகி ்/கு  70,000
         குமுதடா ்்ன் ்/கு  1,30,000
(` 70,000 உ்னடிேடா்ச வெலுத்தப்படடு, மீதித் 
வதடா்் ்்ன் ்ணககிறகு மைடாற்ப்பட்து)  

எடுததுககாடடு 16
மைணி, ரமைடா மைறறும் ததவன் ஆகிதேடார் ஒரு நிறுவனத்தின் கூட்டாளி்ள். தங்ள் இலடாப நட்ங்்ை 
மு்்தே 5:3:3 என்் விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர்.  அவர்்ளின் 2019, மைடார்ச 31 ஆம் நடா்ைே 
இருப்புநி்லக குறிப்பு பின்வருமைடாறு:

ச்ாறுப்புகள் ` ` சொததுகள் `

முதல் ்ணககு்ள்: ்ட்்ம் 80,000
   மைணி 50,000 ெரககிருப்பு 20,000
   ரமைடா 50,000 அ்்்லன் 70,000
   ததவன் 50,000 1,50,000 ்்னடாளி்ள் 20,000
பறபல ்்னீந்ததடார் 20,000 ்்வரடாக்ம் 10,000
இலடாபநட்க ்/கு 30,000

2,00,000 2,00,000
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பின்வரும் ெரி்டடுதல்்ளுககுடபடடு மைணி 31.03.2019 அன்று கூட்டாண்மையிலிருந்து விலகுகி்டார்.
(i) ெரககிருப்பில் ` 5,000 மைதிப்பு கு்்க்ப்ப் தவணடும்
(ii) வடாரடா ஐேக்்னுககு ` 1,000 ஒதுககு உருவடாக் தவணடும்
(iii) ்ட்்த்தின் மைதிப்பு ` 16,000 அதி்ரிக்ப்ப் தவணடும்
(iv) மைணிககுச தெரதவணடிேத் வதடா்் உ்னடிேடா்ச வெலுத்தப்ப்வில்்ல

மைறுமைதிப்பீடடு ் ணககு மைறறும் கூட்டாளி வில்லுககுப் பின் உள்ை முதல் ் ணககி்னத் தேடாரிக்வும்.

தீர்வு

ப மறுமதிப்பீடடுக கணககு வ

விவரம் ` ` விவரம் `

ெரககிருப்பு ்/கு 5,000 ்ட்்க ்/கு 16,000

வடாரடா ஐேக்்ன் ஒதுககு ்/கு 1,000

மைறுமைதிப்பீடடு இலடாபம்:

      மைணி முதல் ்/கு    (4/10) 4,000

      ரமைடா முதல் ்/கு       (3/10) 3,000

      ததவன் முதல் ்/கு (3/10) 3,000 10,000

16,000  16,000

ப முதல கணககு வ

விவரம் மணி
`

ரமா
 `

பதவன்
` விவரம் மணி

`
ரமா
 `

பதவன்
`

மைணி ்்ன் ்/கு 66,000 இருப்பு கீ/வ்டா 50,000 50,000 50,000

இருப்பு கீ/இ – 62,000 62,000 மைறுமைதிப்பீடடுக ்/கு 4,000 3,000 3,000

இலடாபநட் ்/கு 12,000 9,000 9,000

 66,000 62,000 62,000  66,000 62,000 62,000

இருப்பு கீ/வ்டா _ 62,000 62,000
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விரிவாை கணககுகள்
எடுததுககாடடு 17
ெடார்லஸ, முத்து மைறறும் தெ்ர் என்் கூட்டாளி்ள் மு்்தே 3:4:2 என்் விகிதத்தில் இலடாபங்்ைப் 
பகிர்ந்து வ்டாண்னர்.  2018, டிெம்பர் 31 ஆம் நடா்ைே அவர்்ளின் இருப்புநி்லக குறிப்பு பின்வருமைடாறு.

ச்ாறுப்புகள் ` ` சொததுகள் `

முதல் ்ணககு்ள்: அ்்்லன் 20,000

  ெடார்லஸ 30,000 ெரககிருப்பு 40,000

  முத்து 40,000 ்்னடாளி்ள் 30,000

  தெ்ர் 20,000 90,000 வஙகி வரடாக்ம் 42,000

வதடாழிலடாைர் ஈடடு நிதி 27,000 இலடாபநட் ்/கு (நட்ம்) 18,000

பறபல ்்னீந்ததடார் 33,000

 1,50,000  1,50,000

1.1.2019 அன்று பின்வரும் ஏறபடாடு்ளின்படி ெடார்லஸ கூட்டாண்மையிலிருந்து விலகினடார்.
(i) ெரககிருப்பின் மைதிப்பு 10% அதி்ரிக்ப்ப் தவணடும்
(ii) அ்்்லன் மீது 5% ததய்மைடானம் நீக்ப்ப் தவணடும்
(iii) வடாரடாக்்ன் மீது ` 1,000 ஒதுககு உருவடாக் தவணடும்
(iv) வ்டாடுப்டா பழுதுபடார்ப்புச வெலவு ` 10,000 இன்னமும் பதிேப்ப்வில்்ல
(v) ெடார்லஸிறகு உரிேத்வதடா்் உ்னடிேடா்ச வெலுத்தப்பட்து

மைறுமைதிப்பீடடுக ்ணககு, வில்லுககுப் பின் உள்ை கூட்டாளி்ளின் முதல் ்ணககு மைறறும் இருப்பு 
நி்லக குறிப்பி்னத் தேடார் வெய்ேவும்.

தீர்வு
ப மறுமதிப்பீடடுக கணககு வ

விவரம் ` விவரம் ` `
அ்்்லன் ்/கு 1,000 ெரககிருப்பு ்/கு 4,000

வடாரடாக்்ன் ஒதுககு ்/கு 1,000 மைறுமைதிப்பீடடு நட்ம்:  

வ்டாடுப் தவணடிே பழுதுபடார்ப்புச வெலவு 11,000    ெடார்லஸ முதல் ்/கு  (3/9) 3,000

   முத்து முதல் ்/கு      (4/9)  4,000

   தெ்ர் முதல் ்/கு      (2/9)  2,000 9,000

 13,000  13,000

12th-Accountancy-Unit-06_TM.indd   203 02-04-2019   22:31:53
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



204

ப முதல கணககு வ

விவரம் ொர்லஸ்
`

முதது
`

பெகர்
` விவரம் ொர்லஸ்

`
முதது

`
பெகர்

`
இலடாபநட் ்/கு 6,000 8,000 4,000 இருப்பு கீ/வ்டா 30,000 40,000 20,000
மைறுமைதிப்பீடடு ்/கு
     (நட்ம்)

3,000 4,000 2,000 வதடாழிலடாைர் ஈடடு நிதி 9,000 12,000 6,000

வஙகி ்/கு 30,000 - -
இருப்பு கீ/இ 40,000 20,000
 39,000 52,000 26,000  39,000 52,000 26,000

இருப்பு கீ / வ்டா - 40,000 20,000

 2019, ஜைவரி 1 ஆம் நாளைய இருப்புநிளலக குறிப்பு

ச்ாறுப்புகள் ` ` சொததுகள் ` `
முதல் ்ணககு்ள்:  அ்்்லன் 20,000  
  முத்து 40,000    ்ழிக்: ததய்மைடானம் 1,000 19,000
  தெ்ர் 20,000 60,000 ெரககிருப்பு 40,000  
பறபல ்்னீந்ததடார்  33,000   கூடடு்: மைதிப்தபற்ம் 4,000 44,000
வ்டாடுப்தவணடிே  
  பழுதுபடார்ப்புச வெலவு   11,000 ்்னடாளி்ள் 30,000  

  ்ழிக்: வடாரடாக்்ன் ஒதுககு 1,000 29,000
வஙகி வரடாக்ம் 42,000  
  ்ழிக்: ெடார்லஸிறகு வெலுத்திேது 30,000 12,000

  1,04,000   1,04,000

எடுததுககாடடு 18
ஒரு நிறுவனத்தின் கூட்டாளி்ைடான இரகு, இரவி, இரதமைஷ் தங்ளு்்ே இலடாபநட்ங்்ை 2:3:1 
என்் விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர்.  2019, மைடார்ச 31 ஆம் நடா்ைே அவர்்ளின் இருப்புநி்லக குறிப்பு 
பின்வருமைடாறு.

2018, மார்ச 31 ஆம் நாளைய இருப்புநிளலக குறிப்பு

ச்ாறுப்புகள் ` ` சொததுகள் ` `
முதல் ்ணககு்ள்: ்ட்்ம்  60,000
     இரகு 30,000 இேந்திரம்  70,000
     இரவி 40,000 ெரககிருப்பு  20,000
     இரதமைஷ் 20,000 90,000 ்்னடாளி்ள் 18,000  
்டாப்புநிதி 36,000   ்ழிக்: வடாரடாக்்ன்
பறபல ்்னீந்ததடார் 50,000                ஒதுககு 1,000 17,000

வஙகி வரடாக்ம்  9,000
 1,76,000    1,76,000
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பின்வரும் நிபந்த்ன்ளுககுடபடடு இரதமைஷ் 31.03.2019 அன்று விலகினடார்.
(i) நிறுவனத்தின் நறவபேர் ` 24,000 என மைதிப்பி்ப்பட்து
(ii) இேந்திரம் மீது 10% ததய்மைடானம் நீக் தவணடும்
(iii) ்ட்்ம் 20% மைதிப்தபற்ம் வெய்ேப்ப் தவணடும்
(iv) ெரககிருப்பு ` 2,000 மைதிப்தபற்ம் வெய்ேப்ப் தவணடும்
(v) வடாரடா ஐேக்்ன் ஒதுககு ` 1,000 அதி்ரிக்ப்ப் தவணடும்
(vi) இரதமைஷிறகு தெர தவணடிேத் வதடா்் உ்னடிேடா் வைங்ப்ப்வில்்ல

தத்வேடான தபதரடடுக ்ணககு்்ைத் தேடாரித்து, வில்லுககுப் பின் உள்ை இருப்புநி்லக குறிப்பு 
தேடாரிக்வும்.

தீர்வு
ப மறுமதிப்பீடடுக கணககு வ

விவரம் ` ` விவரம் `
இேந்திரம் ்/கு 7,000 ்ட்்ம் ்/கு 12,000

வடாரடாக்்ன் ஒதுககு ்/கு 1,000 ெரககிருப்பு ்/கு 2,000

மைறுமைதிப்பீடடு இலடாபம்:
 இரகு முதல் ்/கு        (2/6) 2,000   

 இரவி முதல் ்/கு       (3/6) 3,000   

 இரதமைஷ் முதல் ்/கு  (1/6) 1,000 6,000   

 14,000  14,000

ப முதல கணககு வ

விவரம் இரகு
`

இரவி
`

இரபமஷ்
` விவரம் இரகு

`
இரவி

`
இரபமஷ்

`
இரதமைஷ் இருப்பு கீ /வ்டா 30,000 40,000 20,000

     முதல் ்/கு 1,600 2,400 - ்டாப்புநிதி ்/கு 12,000 18,000 6,000

இரதமைஷ் மைறுமைதிப்பீடடு ்/கு 2,000 3,000 1,000

     ்்ன் ்/கு 31,000 இரகு முதல் ்/கு - - 1,600

இருப்பு கீ / இ 42,400 58,600 - இரவி முதல் ்/கு - - 2,400

 44,000 61,000 31,000  44,000 61,000 31,000

இருப்பு கீ/வ்டா 42,400 58,600 -
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 2019, மார்ச 31 ஆம் நாளைய இருப்புநிளலக குறிப்பு

ச்ாறுப்புகள்  `  ` சொததுகள்  ` `
முதல் ்ணககு்ள்:  ்ட்்ம் 60,000  

  இரகு            42,400   கூடடு்: மைதிப்தபற்ம் 12,000 72,000

  இரவி 58,600 1,01,000 இேந்திரம் 70,000  

இரதமைஷின் ்்ன்  31,000   ்ழிக்: ததய்மைடானம் 7,000 63,000

பறபல ்்னீந்ததடார்  50,000 ெரககிருப்பு 20,000

  கூடடு்: மைதிப்தபற்ம் 2,000 22,000

்்னடாளி்ள் 18,000  

     ்ழிக்:  வடாரடாக்்ன் 
ஒதுககு 2,000 16,000

   வஙகி வரடாக்ம்  9,000

  1,82,000   1,82,000

மாணவர் குறிப்பு
1. புதிே இலடாபப் பகிர்வு விகிதம் மைறறும் ஆதடாே விகிதம் வ்டாடுக்ப்ப்வில்்ல. எனதவ, வதடா்ரும் 

கூட்டாளி்ள் ப்ைே இலடாப பகிர்வு விகிதமைடான 2:3 -ல் ஆதடாேம் வபறறுக வ்டாள்கி்டார்்ள் என 
எடுத்துக வ்டாள்ை தவணடும்.

2. நறவபேரில் இரதமைஷின் பஙகு = 124,000
6

×  = ` 4,000

 இரதமைஷின் நறவபேர் ஏறபு
  இரகு: 4,000 X 2/5 = ` 1,600
  இரவி: 4,000 X 3/5 = ` 2,400

எடுததுககாடடு 19
ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தில் முத்து, முரளி மைறறும் மைதனடாஜ் என்் கூட்டாளி்ள் தங்ள் 
இலடாபத்தி்ன 3 : 1 : 2 என்் விகிதத்தில் பகிர்ந்து வ்டாண்னர். 2018, டிெம்பர் 31 ஆம் நடா்ைே 
அவர்்ளின் இருப்புநி்லக குறிப்பு பின்வருமைடாறு:

ச்ாறுப்புகள் ` ` சொததுகள் `

முதல் ்ணககு்ள்: இேந்திரம் 45,000

   முத்து 20,000 அ்்்லன் 5,000

   முரளி 25,000 ்்னடாளி்ள் 30,000

   மைதனடாஜ் 20,000 65,000 ெரககிருப்பு 20,000

வபடாதுக்டாப்பு 6,000

்்னீந்ததடார் 29,000   

 1,00,000  1,00,000
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பின்வரும் நிபந்த்ன்ளுககுடபடடு 2018, டிெம்பர் 31 அன்று மைதனடாஜ் விலகுகி்டார்:
(i) முத்துவும் முரளியும் இலடாப நட்ங்்ை  3:2 என்் விகிதத்தில் பகிர்ந்து வ்டாள்ை தவணடும். 
(ii) வெடாத்து்ள் பின்வருமைடாறு மைதிப்பீடு வெய்ேப்ப்தவணடும்.
 இேந்திரம்  ` 43,000,  ெரககிருப்பு `  27,000, ்்னடாளி்ள் `  28,000.
(iii) நிறுவனத்தின் நறவபேர் ` 30,000 என மைதிப்பி்ப்பட்து.
(iv) மைதனடாஜ் -ககு வெலுத்த தவணடிே இறுதித் வதடா்் உ்னடிேடா் வெலுத்தப்ப்வில்்ல.

மைதனடாஜ் வில்லுககுப் பின் உ்னடிேடா் தேடாரிக்ப்ப் தவணடிே தத்வேடான தபதரடடுக 
்ணககு்ள் மைறறும் இருப்புநி்லக குறிப்பி்னத் தேடாரிக்வும். 
தீர்வு
் மறுமதிப்பீடடுக கணககு வ

விவரம் ` ` விவரம் `

இேந்திரம் ்/கு  2,000 ெரககிருப்பு ்/கு 7,000

்்னடாளி்ள் ்/கு  2,000   

மைறுமைதிப்பீடடு இலடாபம்: 
     முத்து முதல் ்/கு 1,500    

     முரளி முதல் ்/கு 500    

     மைதனடாஜ் முதல் ்/கு 1,000 3,000   

  7,000  7,000

் முதல கணககு வ 

விவரம் முதது 
`

முரளி 
`

மபைாஜ் 
` விவரம் முதது 

`
முரளி 

`
மபைாஜ் 

`
மைதனடாஜ் முதல் ்/கு 3,000 7,000    - இருப்பு கீ/வ்டா 20,000 25,000 20,000

மைதனடாஜ் ்்ன் ்/கு   33,000 வபடாதுக ்டாப்பு ்/கு 3,000 1,000 2,000

இருப்பு கீ/இ 21,500 19,500    - மைறுமைதிப்பீடடுக ்/கு 1,500 500 1,000

    (இலடாபம்)

முத்து முதல் ்/கு    -   - 3,000

மைதனடாஜ் முதல் ்/கு    -   - 7,000

 24,500 26,500 33,000  24,500 26,500 33,000

இருப்பு கீ/வ்டா 21,500 19,500    -

குறிப்பு: 
(i) ஆதாய விகிதம் கணககிடுதல
ஆதடாே பஙகு   = புதிே பஙகு  – ப்ைே பஙகு

   முதது  = 3 3 18 15 3
5 6 30 30

−− = =
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   முரளி  = 2 1 12 5 7
5 6 30 30

−− = =

எனதவ, முத்து மைறறும் முரளியின் ஆதடாே விகிதம் = 3:7
(ii) நற்ச்யருககாை ெரிககடடுதல
நிறுவனத்தின் நறவபேர் = ` 30,000

நறவபேரில் மைதனடாஜின் பஙகு  = 30,000 x 2
6

 = ` 10,000

இது முத்து மைறறும் முரளியின் முதல் ் ணககில் 3:7 என்் ஆதடாே விகிதத்தில் ெரிக்ட்ப்ப் தவணடும். 
அதடாவது,
முதது : 10,000 x  3

10
 = ` 3,000

முரளி : 10,000 x  7
10

 = ` 7,000

 2017, டிெம்்ர் 31 ஆம் நாளைய இருப்புநிளலக குறிப்பு

ச்ாறுப்புகள் ` ` சொததுகள் ` `

முதல் ்ணககு்ள்: இேந்திரம் 45,000  

    முத்து 21,500  ்ழிக்: ததய்மைடானம் 2,000 43,000

    முரளிi 19,500 41,000 அ்்்லன்  5,000

மைதனடாஜ் ்்ன் ்/கு 33,000 ்்னடாளி்ள் 30,000  

்்னீந்ததடார் 29,000   ்ழிக்: வடாரடாக்்ன் ஒதுககு 2,000 28,000

  ெரககிருப்பு 20,000  

    கூடடு்: மைதிப்தபற்ம் 7,000 27,000

 1,03,000   1,03,000

கூட்ாளியின் இைப்பு

6.9 கூட்ாளியின் இைப்பின் ப்ாது பதளவயாை ெரிககடடுதலகள்
ஒரு கூட்டாளியின் இ்ப்பின் தபடாது, கூட்டாண்மை ்்லக்ப்ப்லடாம் அல்லது 
மைறுவடிவ்மைக்ப்ப்லடாம். கூட்டாளியின் இ்ப்பின்தபடாது கீழ்்ண் ெரிக்டடுதல்்ள்  வெய்ேப்ப் 
தவணடும்.

(1) பகிர்ந்துத்தரடா இலடாபங்ள், ்டாப்பு்ள் மைறறும் நட்ங்ள் பகிர்ந்தளிக்ப்ப் தவணடும்
(2) வெடாத்து்ள் மைறறும் வபடாறுப்பு்ள் மைறுமைதிப்பீடு வெய்ேப்ப் தவணடும்
(3) புதிே இலடாபப்பகிர்வு விகிதம் மைறறும் ஆதடாே விகிதம் நிர்ணயிக் தவணடும்
(4) நறவபேர் ெரிக்டடுதல்்ள்
(5) கூட்டாளியின் இ்ப்பு நடாள் வ்ரயிலடான ந்ப்பு ஆணடின் இலடாபம் அல்லது நட்த்்தச 

ெரிக்டடுதல்
(6) இ்ந்த கூட்டாளிககு உரிே வதடா்்்ே தீர்வு வெய்தல்

கூட்டாளி இ்ப்பின் தபடாது வெய்ே  தவணடிே ெரிக்டடுதல்்ள், இ்ந்த கூட்டாளிககுரிே வதடா்்்ே 
வெலுத்துவ்தத் தவிர வபரும்படாலும் கூட்டாளி வில்லுககு வெய்ே தவணடிே்வ தபடான்்ததேடாகும்.
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கூட்டாளி வில்லின்தபடாது நிறுவனம் கூட்டாளியி்ம் வெலுத்த தவணடிே வதடா்் அவரி்தமை 
வைங்ப்படும். ஆனடால், கூட்டாளி இ்ப்பின் தபடாது அவருககுச தெரதவணடிேத் வதடா்் அவரு்்ே 
நி்்தவற்டாைர் அல்லது ெட்மு்் பிரதிநிதியி்ம் வைங்ப்படும். இ்ந்த கூட்டாளியின் 
வதடா்்்ேச வெலுத்துவதறகு கீழ்க்ண் குறிப்தபடடுப பதிவு்ள் தமைறவ்டாள்ைப்ப் தவணடும்.
(i)  இைந்த கூட்ாளிககுச பெரபவண்டிய சதாளகளய அவரின் நிளைபவற்ைாைர் அலலது ெட்முளை 

பிரதிநிதியி்ம் மாற்றுவதற்காைப் ்திவு 

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

இ்ந்த கூட்டாளியின் முதல் ்/கு ப xxx  

    இ்ந்த கூட்டாளியின் நி்்தவற்டாைர் ்/கு   xxx

(ii) சராககம் செலுததும் ப்ாது 
(அ) பெரபவண்டியத சதாளக உ்ைடியாகச செலுததும் ப்ாது

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

இ்ந்த கூட்டாளியின் நி்்தவற்டாைர் ்/கு ப xxx

 வரடாக்ம் / வஙகி ்/கு  xxx

(ஆ) பெரபவண்டியத சதாளக உ்ைடியாக  சராககமாக செலுததப்்்ாத ப்ாது

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

இ்ந்த கூட்டாளியின் நி்்தவற்டாைர் ்/கு ப xxx

 இ்ந்த கூட்டாளியின் நி்்தவற்டாைர் ்்ன் ்/கு  xxx

(இ) பெர பவண்டியத சதாளகயின் ஒரு ்குதி மடடும் உ்ைடியாகச செலுததப்்டும் ப்ாது

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

இ்ந்த கூட்டாளியின் நி்்தவற்டாைர் ்/கு ப xxx  

 வரடாக்க ்/கு / வஙகி ்/கு (வெலுத்திே வதடா்்)   xxx

 இ்ந்த கூட்டாளியின் நி்்தவற்டாைர் ்்ன் ்/கு xxx

எடுததுககாடடு: 20
இரத்னடா, படாஸ்ர், மைறறும் இப்ரடாஹிம் ஆகிே கூட்டாளி்ள் 2 : 3 : 4 என்் விகிதத்தில் இலடாப நட்ங்்ை 
பகிர்ந்து வந்தனர். 2018, டிெம்பர் 31 அன்று இரத்னடா இ்ந்துவிட்டார். அவருககுச வெலுத்த தவணடிே 
இறுதித் வதடா்் ` 1,00,000 வரவு இருப்பி்னக ்டாடடிேது. கீழ்்ண் சூழ்நி்ல்ளில் குறிப்தபடடுப் 
பதிவு்்ைத் தரவும்.

(அ) தெரதவணடிேத் வதடா்் உ்னடிேடா்க ்டாதெடா்ல மூலம் வெலுத்தப்பட்து
(ஆ) தெரதவணடிேத் வதடா்் உ்னடிேடா்ச வெலுத்தப்ப்வில்்ல
(இ) ` 60,000 ்டாதெடா்ல மூலம் உ்னடிேடா்ச வெலுத்தப்பட்து
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தீர்வு
 குறிப்ப்டடுப் ்திவுகள்

நாள் விவரம் ப். 
்.எ.

்ற்று 
`

வரவு 
`

(அ)  இரத்னடாவின் நி்்தவற்டாைர் ்/கு ப 1,00,000
         வஙகி ்/கு  1,00,000
(தெர தவணடிேத் வதடா்் உ்னடிேடா்ச வெலுத்தப்பட்து)   
(ஆ) இரத்னடாவின் நி்்தவற்டாைர் ்/கு ப 1,00,000  
         இரத்னடாவின் நி்்தவற்டாைர் ்்ன் ்/கு  1,00,000
(தெரதவணடிேத் வதடா்் ்்ன் ்ணககிறகு 
மைடாற்ப்பட்து)   

(இ) இரத்னடாவின் நி்்தவற்டாைர் ்/கு ப 1,00,000  
            வஙகி ்/கு  60,000
            இரத்னடாவின் நி்்தவற்டாைர் ்்ன் ்/கு  40,000
(` 60,000 வெலுத்தப்படடு மீதித் வதடா்் ்்ன் 
்ணககிறகு மைடாற்ப்பட்து)  

கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் கூட்டாளி்ளின் ஆயுள் மீது ஆயுள் ்டாப்பீடு 
வெய்ேப்ப்லடாம். ஆயுள் ்டாப்பீடு தனி ஆயுள் ்டாப்பீ்டா்வும், கூடடு ஆயுள் 
்டாப்பீ்டா்தவடா இருக்லடாம். தனி ஆயுள் ்டாப்பீ்டா் இருந்தடால் கூட்டாளியின் 
இ்ப்பின்தபடாது அவரு்்ே ்டாப்பீடடு திட்டாவணம் மைடடுதமை முதிர்வ்்ந்து 

்டாப்பீடடு நிறுவனத்தி்மிருந்து ்டாப்பீடடுத் வதடா்் வப்ப்படுகி்து.
கூடடு ஆயுள் ்டாப்பீ்டா் இருககும் தபடாது அ்னத்துக கூட்டாளி்ளின் ஆயுளுககும் ஒதர 
்டாப்பீடு வெய்ேப்படுகி்து. ஏததனும் ஒரு கூட்டாளி இ்ககும் தபடாழுது ்டாப்பீடடு திட்டாவணம் 
முதிர்வ்்ந்து திட்டாவணத்  வதடா்் வப்ப்படும். இரு வ்்ேடான திட்டாவணத்திலும் ் டாப்பீடடு 
மு்னமைமைடானது கூட்டாண்மை நிறுவனத்தடால் வெலுத்தப்படுகி்து. ் டாப்பீடடு நிறுவனத்தி்மிருந்து 
வப்ப்படும் வதடா்் இ்ந்த கூட்டாளிககுச வெலுத்த தவணடிே வதடா்்்ேச வெலுத்துவதறகு 
பேன்படுத்தப்படும். 

எடுததுககாடடு 21
சுந்தர், விதவக, மைறறும் படாணடிேன் என்் கூட்டாளி்ள் இலடாப நட்ங்்ை 3 : 2 : 1 என்் விகிதத்தில் 
பகிர்ந்து வ்டாண்னர். அவர்்ளின் 2018, டிெம்பர் 31 ஆம் நடா்ைே இருப்பு நி்லக குறிப்பு பின்வருமைடாறு:

2017, டிெம்்ர் 31 ஆம் நாளைய இருப்புநிளலக குறிப்பு

ச்ாறுப்புகள் ` ` சொததுகள் `

முதல் ்ணககு்ள்: நிலம் 80,000
  சுந்தர் 50,000 ெரககிருப்பு 20,000
  விதவக 40,000 ்்னடாளி்ள் 30,000
  படாணடிேன் 10,000 1,00,000 வஙகிவரடாக்ம் 14,000
வபடாதுக்டாப்பு 36,000 இலடாப நட்க ்/கு (நட்ம்) 6,000
பறபல ்்னீந்ததடார் 14,000
 1,50,000  1,50,000
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1.1.2019 அன்று படாணடிேன் இ்ந்து விட்டார் மைறறும் அவரின் இ்ப்பின்தபடாது பின்வரும் 
ெரிக்டடுதல்்ள் வெய்ேப்பட்ன.

(i) ெரககிருப்பின் மைதிப்பு 10% ததய்மைடானம் கு்்க்ப்ப் தவணடும்.
(ii) நிலத்தின் மைதிப்பு  ` 11,000 அதி்ரிக்ப்ப் தவணடும்.
(iii) ்்னடாளி்ள் மைதிப்பு ` 3,000 கு்்க் தவணடும்.
(iv) படாணடிேனுககு வெலுத்த தவணடிே இறுதித் வதடா்் வெலுத்தப்ப்வில்்ல. 

கூட்டாளியின் இ்ப்பிறகு பின் நிறுமைத்தின் மைறுமைதிப்பீடடுக ்ணககு, கூட்டாளி்ள் முதல் ்ணககு 
மைறறும் இருப்புநி்லக குறிப்பு தேடாரிக்வும். 

தீர்வு

் மறுமதிப்பீடடுக கணககு வ

விவரம் ` ` விவரம் `

ெரககிருப்பு ்/கு 2,000 நிலம் ்/கு 11,000

்்னடாளி்ள் ்/கு 3,000

மைறுமைதிப்பீடடு இலடாபம்:
     சுந்தர் முதல் ்/கு         (3/6) 3,000

     விதவக முதல் ்/கு       (2/6) 2,000

     படாணடிேன் முதல் ்/கு (1/6) 1,000 6,000

 11,000  11,000

் முதல கணககு வ 

விவரம் சுந்தர்
`

விபவக
`

்ாண்டியன்
` விவரம் சுந்தர்

`
விபவக

`
்ாண்டியன்

`

இலடாபநட்க ்/கு 3,000 2,000 1,000 இருப்பு கீ/வ்டா 50,000 40,000 10,000

படாணடிேனின் 
   நி்்தவற்டாைர் ்/கு

வபடாதுக்டாப்பு ்/கு 18,000 12,000 6,000

16,000 மைறுமைதிப்பீடடுக ்/கு 
    (இலடாபம்)

3,000 2,000 1,000

இருப்பு கீ/இ 68,000 52,000

 71,000 54,000 17,000 71,000 54,000 17,000

இருப்பு கீ/வ்டா 68,000 52,000
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2019, ஜைவரி 1 ஆம் நாளைய இருப்புநிளலக குறிப்பு

ச்ாறுப்புகள் ` ` சொததுகள் ` `

முதல் ்ணககு்ள்: நிலம் 80,000

   சுந்தர் 68,000   கூடடு்: மைதிப்தபற்ம் 11,000 91,000

   விதவக 52,000 1,20,000 ெரககிருப்பு 20,000

படாணடிேனின்  
   நி்்தவற்டாைர் ்/கு 16,000  ்ழிக்: மைதிப்பு கு்்ப்பு 2,000 18,000

பறபல ்்னீந்ததடார் 14,000 ்்னடாளி்ள் 30,000

  ்ழிக்: மைதிப்பு கு்்ப்பு 3,000 27,000

வஙகி வரடாக்ம் 14,000

 1,50,000  1,50,000

எடுததுககாடடு 22
இரதமைஷ், இரவி மைறறும் ஆ்டாஷ் என்் கூட்டாளி்ள் தங்ள் இலடாப நட்ங்்ை தங்ள் முதல் 
விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர்.  31.12.2017 ஆம் நடா்ைே இருப்புநி்லக குறிப்பு பின்வருமைடாறு:

31.12.2017 ஆம் நாளைய இருப்புநிளலக குறிப்பு

ச்ாறுப்புகள் ` ` சொததுகள் `

முதல் ்ணககு்ள்: வபடாறி மைறறும் இேந்திரம் 45,000

   இரதமைஷ் 30,000 ெரககிருப்பு 22,000

   இரவி 30,000 ்்னடாளி்ள் 15,000

   ஆ்டாஷ் 20,000 80,000 வஙகி வரடாக்ம் 10,000

வபடாதுக்டாப்பு 8,000 ்்வரடாக்ம் 4,000

்்னீந்ததடார் 8,000

 96,000  96,000

31.3.2018 அன்று ஆ்டாஷ் இ்ந்து விட்டார். ஆ்டாஷின் இ்ப்பின்தபடாது பின்வரும் ெரிக்டடுதல்்ள் 
வெய்ேப்பட்ன.

(i) வபடாறி மைறறும் இேந்திரம் ` 54,000 என மைதிப்பி்ப்பட்து.
(ii) ெரககிருப்பின் மைதிப்பில் ` 1,000 கு்்க்ப்ப் தவணடும்.
(iii) நிறுவனத்தின் நறவபேர் ` 24,000 என மைதிப்பி்ப்பட்து.
(iv) ்்ந்த நிதிேடாணடின் இறுதியில் இருந்து கூட்டாளி இ்ந்த நடாள் வ்ர உள்ை இலடாபத்தின் 

பஙகு,  கூட்டாளியின் இ்ப்பிறகு முன் உள்ை மூன்று முழு ஆணடு்ளின் ெரடாெரி இலடாப 
அடிப்ப்்யிலடானது.  

 2015, 2016 மைறறும்  2017 ஆம் ஆணடு்ளுக்டான இலடாபம் மு்்தே ` 66,000, ` 60,000 மைறறும்  
` 66,000 ஆகும். 

ஆ்டாஷ் இ்ப்பிறகுப் பின் உ்னடிேடா் தேடாரிக்ப்ப் தவணடிே தபதரடடுக ்ணககு்ள் மைறறும் 
இருப்புநி்லக குறிப்பி்னத் தேடாரிக்வும்.
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தீர்வு
் மறுமதிப்பீடடுக கணககு வ

விவரம் ` ` விவரம் `

ெரககிருப்பு ்/கு 1,000 வபடாறி மைறறும் இேந்திரம் 9,000

மைறுமைதிப்பீடடு இலடாபம்:

     இரதமைஷ் முதல் ்/கு  (3/8) 3,000

     இரவி முதல் ்/கு       (3/8) 3,000

     ஆ்டாஷ் முதல் ்/கு    (2/8) 2,000 8,000

 9,000  9,000

் முதல கணககு வ 

விவரம் இரபமஷ்
`

இரவி
`

ஆ்டாஷ்
`

விவரம் இரபமஷ்
`

இரவி
`

ஆ்டாஷ்
`

ஆ்டாஷ் முதல் ்/கு 3,000 3,000 இருப்பு கீ/வ்டா 30,000 30,000 20,000

வபடாதுக ்டாப்பு 3,000 3,000 2,000

ஆ்டாஷின்      
நி்்தவற்டாைர் ்/கு

மைறுமைதிப்பீடடு ்/கு 
    (இலடாபம்)
இலடாப நட்  
    அனடாமைத்து ்/கு 

3,000 3,000 2,000

34,000
4,000

இருப்பு கீ/இ 33,000 33,000 இரதமைஷ்
      முதல் ்/கு 3,000

இரவி 
     முதல் ்/கு 3,000

 36,000 36,000 34,000 36,000 36,000 34,000
இருப்பு கீ/வ்டா 33,000 33,000

2018, டிெம்்ர் 31 ஆம் நாளைய இருப்புநிளலக குறிப்பு

ச்ாறுப்புகள் ` ` சொததுகள் ` `

முதல் ்ணககு்ள் வபடாறி  மைறறும் இேந்திரம் 45,000

  இரதமைஷ் 33,000   கூ்டு்: மைதிப்தபற்ம் 9,000 54,000

  இரவி 33,000 66,000 ெரககிருப்பு 22,000

ஆ்டாஷ் நி்்தவற்டாைர் ்/கு 34,000   ்ழிக்: மைதிப்பு கு்்ப்பு 1,000 21,000

பறபல ்்னீந்ததடார் 8,000 ்்னடாளி்ள் 15,000

வஙகி வரடாக்ம் 10,000

்்வரடாக்ம்
இலடாப நட் அனடாமைத்து ்/கு

4,000 
4,000

 1,08,000  1,08,000
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குறிப்பு:
(i) இலடாபப் பகிர்வு விகிதம்

   இலடாபப் பகிர்வு விகிதம் = முதல் விகிதம் = 30,000: 30,000: 20,000 அதடாவது, 3:3:2
  இரதமைஷ் மைறறும் இரவியின் இலடாபப் பகிர்வு விகிதம் = ப்ைே இலடாபப் பகிர்வு விகிதம் 
    = 3:3 அதடாவது 1:1

(ii) ந்ப்படாணடின் இலடாபம் ்ணககிடுதல்

ெரடாெரி இலடாபம் = 
66,000 60,000 66,000  1,92,000

3
+ + =

3  = ` 64,000

       ந்ப்படாணடின் இலடாபம்= 64,000 × 3/12 = ` 16,000

     ந்ப்படாணடின் இலடாபத்தில் ஆ்டாஷின் பஙகு (இ்ந்த நடாள் வ்ரககும்) = 16,000 × 2/8 = ` 4,000

(iii) நறவபேரில் ஆ்டாஷ் பஙகு = 24,000 × 2/8 = ` 6,000
 இது இரதமைஷ் மைறறும் இரவிேடால் 1:1 என்் ஆதடாே விகிதத்தில் பகிர்ந்து வ்டாள்ைப்ப் தவணடும்.

நிளைவில சகாள்ை பவண்டியளவ
� ஒரு கூட்டாளி விலகும்தபடாது, ப்ைே கூட்டாண்மை முடிவுககு வருகி்து. நிறுவனம் 

மைறுவடிவ்மைப்பு வெய்ேப்படுகி்து. மைற் கூட்டாளி்ள் புதிே ஒப்பந்தத்து்ன் 
கூட்டாண்மையில் வதடா்ர்கி்டார்்ள்.

� விலகும் கூட்டாளி, விலகும் நடாள் வ்ர கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் வெேல்்ளுககு 
வபடாறுப்படானவரடாவடார்.

� கூட்டாளி வில்லின்தபடாது, கூட்டாளி விலகும் தததி வ்ரயிலடான பகிர்ந்து தரடா இலடாபம், 
நட்ம் மைறறும் ் டாப்பு்ள் அ்னத்து கூட்டாளி்ளுககும் ப்ைே இலடாபப்பகிர்வு விகிதத்தில் 
பகிந்தளிக்படும்.

� கூட்டாளி ஒருவர் கூட்டாண்மை நிறுவனத்திலிருந்து விலகும்தபடாது, நிறுவனத்தின் 
வெடாத்து்ள் மைறறும் வபடாறுப்பு்ள் மைறுமைதிப்பீடு வெய்ேப்படுகின்்ன. மைறுமைதிப்பீடடின் 
இலடாபம் அல்லது நட்ம் அ்னத்து கூட்டாளி்ளுககும் ப்ைே இலடாபப்பகிர்வு விகிதத்தில் 
பகிர்ந்தளிக்படும்.

� கூட்டாளி வில்லின் தபடாது, வதடா்ரும் கூட்டாளி்ள் விலகும் கூட்டாளியின் இலடாபத்தின் 
ஒரு பஙகி்னக கூடுதலடா்ப் வபறுகின்்னர். எனதவ, விலகும் கூட்டாளியின் நறவபேர் 
பஙகி்னயும் மைதிப்பிடடு, ெரிக்டடுதல் வெய்து, ஆதடாேம் வபறும் கூட்டாளி்ளின் முதல் 
்ணககிறகு வ்டாணடு வெல்ல தவணடும்.

� ஆதடாே விகிதம் என்பது, வதடா்ரும் கூட்டாளி்ள் அ்்யும் இலடாபவிகிதம் ஆகும்.  
இத்ன, புதிே பஙகிலிருந்து, ப்ைே பஙகி்ன ்ழிப்பதன் மூலம் ்டாணலடாம்.

� விலகும் கூட்டாளிககு வெலுத்த தவணடிே முழுத் வதடா்தயி்னயும் உ்னடிேடா் 
வரடாக்மைடா் வெலுத்தலடாம், அல்லது முழுத்வதடா்்யி்னயும் கூட்டாளியின் ்்ன் 
்ணககிறகு மைடாற்லடாம், அல்லது ஒரு பகுதி வரடாக்த் வதடா்்யி்ன உ்னடிேடா்வும், 
எஞ்சிே பகுதியி்ன கூட்டாளியின் ்்ன் ்ணககிறகும் மைடாற்லடாம்.
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சுய ஆயவு விைாககள்
I ெரியாை விள்ளயத பதர்வு செயயவும்
1. கூட்டாளி ஒருவர் ஜுன் 30 அன்று கூட்டாண்மை நிறுவனத்திலிருந்து விலகுகி்டார். அவர் 

கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் அ்னத்து வெேல்்ளுககும் வபடாறுப்படாவது
 (அ) ந்ப்பு ்ணக்டாணடின் இறுதி வ்ரககும்
 (ஆ) முந்்தே ்ணக்டாணடின் இறுதி வ்ரககும்
 (இ) கூட்டாளி விலகும் நடாள் வ்ரககும் 
 (ஈ) கூட்டாளியின் ்ணக்்த் தீர்வு வெய்யும் வ்ரககும்

2. கூட்டாண்மை நிறுவனத்திலிருந்து கூட்டாளி வில்லின்தபடாது பகிர்ந்து தரடா இலடாபங்ள் மைறறும் 
நட்ங்ள் கூட்டாளி்ளுககு இந்த அடிப்ப்்யில் பகிரப்படுகி்து.

 (அ) புதிே இலடாபப் பகிர்வு விகிதம் (ஆ) ப்ைே இலடாபப் பகிர்வு விகிதம்
 (இ) ஆதடாே விகிதம் (ஈ) திேடா் விகிதம்

3. கூட்டாளி வில்லின் தபடாது வபடாதுக்டாப்பு மைடாற்ப்படுவது 
 (அ) அ்னத்து கூட்டாளி்ளின் முதல் ்ணககிறகு
 (ஆ) மைறுமைதிப்பீடடுக ்ணககிறகு
 (இ) வதடா்ரும் கூட்டாளி்ளின் முதல் ்ணககிறகு
 (ஈ) நி்னவுக குறிப்பு மைறுமைதிப்பீடடு ்ணககிறகு

4. மைறுமைதிப்பீடடின்தபடாது, வபடாறுப்பு்ளின் அதி்ரிப்பு தருவது
 (அ) ஆதடாேம் (ஆ) நட்ம்
 (இ) இலடாபம் (ஈ) தமைற்ண் எதுவுமில்்ல

5. ஒரு கூட்டாளி வில்லின்தபடாது, ஆதடாே விகிதத்தின் நிர்ணேம் எதறகு தத்வப்படுகி்து?
 (அ) மைறுமைதிப்பீடடு இலடாபம் அல்லது நட்ம் மைடாற்ப்படுவதறகு
 (ஆ) பகிர்ந்து தரடா இலடாபங்ள் மைறறும் நட்ங்்ை பகிர்ந்தளிப்பதறகு
 (இ) நறவபே்ர ெரிக்டடுவதறகு
 (ஈ) தமைற்ண் எதுவுமில்்ல

6. விலகும் கூட்டாளிககுரிே தீர்வுத்வதடா்் உ்னடிேடா் வெலுத்தடாததபடாது, அது மைடாற்ப்படும் ் ணககு
 (அ) வஙகி ்/கு
 (ஆ) விலகும் கூட்டாளியின் முதல் ்/கு
 (இ) விலகும் கூட்டாளியின் ்்ன் ்/கு
 (ஈ) பி் கூட்டாளி்ளின் முதல் ்/கு

7. ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் கூட்டாளிேடா் இருந்த ‘A’ என்பவர் 2019, மைடார்ச 31 அன்று 
இ்ந்து விட்டார். அவருககு வெலுத்த தவணடிே இறுதித்வதடா்் ` 25,000 உ்னடிேடா்ச 
வெலுத்தப்ப்வில்்ல.  அது மைடாற்ப்ப் தவணடிே ்ணககு  

 (அ) A-ன் முதல் ்ணககு
 (ஆ) A-ன் ்்ன் ்ணககு
 (இ) A –ன் நி்்தவற்டாைர் ்ணககு
 (ஈ) A –ன் நி்்தவற்டாைர்்்ன் ்ணககு 
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8. A, B மைறறும் C என்் கூட்டாளி்ள் 2:2:1 என்் விகிதத்தில் இலடாப நட்த்்த பகிர்ந்து வந்தனர்.  
B-ன் வில்லின் தபடாது நிறுவனத்தின் நறவபேர் ` 30,000 என மைதிப்பி்ப்பட்து. கூட்டாளி B-ககு 
ஈடு வெய்வதறகு A மைறறும் C யின் பங்ளிப்்பக ்ண்றிேவும். 

 (அ) ` 20,000 மைறறும் ` 10,000

 (ஆ) ` 8,000 மைறறும் ` 4,000

 (இ) ` 10,000 மைறறும் ` 20,000

 (ஈ) ` 15,000 மைறறும் ` 15,000

9. A, B மைறறும் C என்் கூட்டாளி்ள் 4:2:3 என்் விகிதத்தில் இலடாப நட்த்்த பகிர்ந்து வந்தனர். 
தறதபடாது  C விலகுகி்டார்.  A மைறறும் B யின்  புதிே இலடாபப் பகிர்வு விகிதம் 

 (அ) 4:3    (ஆ) 3:4  (இ) 2:1 (ஈ) 1:2

10. X, Y மைறறும் Z என்் கூட்டாளி்ள் இலடாப நட்ங்்ை ெமைமைடா்ப் பகிர்ந்து வந்தனர்.  2019, 
ஏப்ரல் 1 அன்று  X இ்ந்து விட்டார். 2018 இல் இலடாபம் ` 36,000 என்் அடிப்ப்்யில் 2019 ஆம் 
ஆணடுககுரிே இலடாபத்தில் X ன் பஙகி்னக ்ண்றிேவும். 

 (அ) ` 1,000 (ஆ) `  3,000 (இ) ` 12,000 (ஈ) ` 36,000

விள்
1 (இ) 2(ஆ) 3(அ) 4(ஆ) 5 (இ) 6(இ) 7(ஈ) 8(ஆ) 9(இ) 10(ஆ)

II மிகக குறுகிய விைாககள்
1. கூட்டாளி வில்ல் என்்டால் என்ன?
2. ஆதடாே விகிதம் என்்டால் என்ன?
3. ஆதடாே விகிதம் ்ணககிடுவதன் தநடாக்ம் என்ன?
4. இ்ந்த கூட்டாளிககு வெலுத்த தவணடிே வதடா்்யி்ன அவரு்்ே நி்்தவற்டாைர் 

்ணககிறகு மைடாறறுவதறகுரிே குறிப்தபடடுப் பதிவி்னத் தரவும். 
III குறுகிய விைாககள்
1. கூட்டாளி வில்லின்தபடாது வெய்ேப்ப் தவணடிே ெரிக்டடுதல்்்ை படடிேலி்வும்.
2. திேடா் விகிதத்திறகும் ஆதடாே விகிதத்திறகும் இ்்தே உள்ை தவறுபடாடு்ள் ேடா்வ?
3. வவளிசவெல்லும் கூட்டாளிககுச வெலுத்ததவணடிே வதடா்்யி்ன எவவடாறு தீர்வு வெய்ேலடாம்?

IV ்யிற்சி விைாககள்
்கிர்ந்து தரா இலா்ஙகள், காப்புகள் மற்றும் நட்ஙகளின் ்கிர்வு
1. தீனடா, சூர்ேடா மைறறும் ஜடானகி என்் கூட்டாளி்ள் 5:3:2 என்் விகிதத்தில் இலடாபம் மைறறும் 

நட்ங்்ைப் பகிர்ந்து வந்தனர்.  31.3.2018 அன்று தீனடா கூட்டாண்மை்ே விடடு விலகினடார். 
அவரு்்ே வில்லின் தபடாது நிறுவனத்தின் ்ணகத்டு்ள் ` 50,000 ்டாப்பு நிதியி்னக 
்டாடடிேது. ்டாப்பு நிதியி்ன மைடாறறுவதறகு தத்வேடான குறிப்தபடடுப் பதிவி்ன தரவும்.

(விள்: காப்பு நிதி: தீைா: ` 25,000 (்); சூர்யா: ` 15,000 (வ); 
ஜாைகி: ` 10,000 (வ))
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2. தரடாஸி, ரதி மைறறும் இரடாணி என்் கூட்டாளி்ள் தங்ள் இலடாபங்ள் மைறறும் நட்ங்்ை 
ெமைமைடா்ப் பகிர்ந்து வந்தனர். 1.1.2018 அன்று, ரதி கூட்டாண்மையிலிருந்து விலகினடார். அந்நடா்ைே  
இருப்புநி்லககுறிப்பின் வெடாத்து்ள் பக்ம் ` 45,000 பகிர்ந்துத்தரடா நட்ங்ள் இருப்்பக 
்டாடடிேது. பகிர்ந்து தரடா நட்த்்த பகிர்ந்தளிப்பதற்டான குறிப்தபடடுப் பதிவி்னத் தரவும். 

(விள்: பராஸி: ` 15,000(்); ரதி: ` 15,000 (்.); ராணி: ` 1,000 (்))
3. ஆ்டாஷ், முத்ஷ் மைறறும் ெஞ்ெய் என்் கூட்டாளி்ள் 3:2:1 என்் விகிதத்தில் இலடாபங்ள் மைறறும் 

நட்ங்்ைப் பகிர்ந்து வந்தனர்.  2017, மைடார்ச 31 அன்று அவர்்ளு்்ே இருப்புநி்லக குறிப்பு 
பின்வருமைடாறு:

ச்ாறுப்புகள் ` ` சொததுகள் `

முதல் ்ணககு்ள்: ்ட்்ம் 1,10,000

      ஆ்டாஷ் 40,000 வடா்னம் 30,000

      முத்ஷ் 60,000 ெரககிருப்பு 26,000

      ெஞ்ெய் 30,000 1,50,000 ்்னடாளி்ள் 25,000

இலடாபநட்ப் பகிர்வு ்/கு 12,000 ்்வரடாக்ம் 15,000

வபடாதுக்டாப்பு 24,000

வதடாழிலடாைர் ஈடடு நிதி 18,000

வெலுத்தறகுரிே மைடாறறுசசீடடு 2,000

 2,06,000  2,06,000

பகிர்ந்து தரடா இலடாபத்தி்னப் பதிவு வெய்யும் குறிப்தபடடுப் பதிவி்னத் தரவும்.                                    
                               (விள்: ஆகாஷ் க/கு: ` 27,000(வ);  முபகஷ் க/கு: ` 18,000 (வ);           

ெஞெய க/கு: ` 9,000 (வ))
சொததுகள் மற்றும் ச்ாறுப்புகளை மறுமதிப்பீடு செயதல
4. தரடாஜடா, நீலடா மைறறும் ்ன்டா என்் கூட்டாளி்ள் 4:3:3 என்் விகிதத்தில் இலடாபம் மைறறும் 

நட்ங்்ைப் பகிர்ந்து வந்தனர். 2017 ஏப்ரல் 1 அன்று தரடாஜடா என்பவர் கூட்டாண்மையிலிருந்து 
விலகினடார். அவரு்்ே வில்லின்தபடாது கீழ்க்ண் ெரிக்டடுதல்்ள் வெய்வதறகு  ஒப்புக 
வ்டாள்ைப்பட்ன. 

(i) ்ட்்த்தின் மைதிப்பில் ` 30,000 அதி்ரிக் தவணடும்.
(ii) ெரககிருப்பு மைதிப்பில் ` 5,000 மைறறும் அ்்்லன் மைதிப்பில் ` 12,000 கு்்க் தவணடும்.
(iiii) வ்டாடுப்டா வபடாறுப்பு்ளுககு ` 1,000 ஒதுககு உருவடாக் தவணடும். 
குறிப்தபடடுப் பதிவு்ள் தந்து மைறுமைதிப்பீடடுக ்ணககி்னத் தேடாரிக்வும். 

                                                     (விள்: மறுமதிப்பீடடு இலா்ம் : ` 12,000)
5. விதனடாத், ்டார்த்தி மைறறும் பிரணவ என்் கூட்டாளி்ள் 2:2:1 என்் விகிதத்தில் இலடாபம் மைறறும் 

நட்ங்்ைப் பகிர்ந்து வந்தனர். 2018, ஏப்ரல் 1 அன்று பிரணவ என்பவர் கூட்டாண்மையிலிருந்து 
விலகினடார். அவரு்்ே வில்லின்தபடாது கீழ்க்ண் ெரிக்டடுதல்்ள் வெய்ேப்ப் தவணடும்.

(i) நிலம் மைறறும் ்ட்்த்தின் மைதிப்்ப  ` 18,000 அதி்ரிக் தவணடும்.
(ii) இேந்திரத்தின் மைதிப்்ப ` 15,000 கு்்க் தவணடும்.
(iii) வ்டாடுப் தவணடிேச வெலவு்ளுககு ` 8,000 ஒதுககு உருவடாக் தவணடும்.
குறிப்தபடடுப் பதிவு்ள் தந்து மைறுமைதிப்பீடடுக ்ணககி்னத் தேடாரிக்வும்.

(விள்: மறுமதிப்பீடடு நட்ம் : ` 5,000)
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6. ெந்துரு, விஷடால் மைறறும் ரமைணன் என்் கூட்டாளி்ள் ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் இலடாபம் 
மைறறும் நட்ங்்ை ெமைமைடா்ப் பகிர்ந்து வந்தனர். 2018, மைடார்ச 31 ஆம் நடா்ைே இருப்புநி்லக 
குறிப்பு பின்வருமைடாறு:

ச்ாறுப்புகள் ` சொததுகள் `

முதல் ்ணககு்ள்:   அ்்்லன் 60,000

     ெந்துரு 60,000 இேந்திரம் 1,20,000

     விஷடால் 70,000 பறபல ்்னடாளி்ள் 33,000

     ரமைணன் 70,000 2,00,000    ்ழிக்: ஐேக்்ன்
வெலுத்தறகுரிே மைடாறறுசசீடடு 80,000           ஒதுககு 3,000 30,000

வபறுதறகுரிே மைடாறறுசசீடடு 50,000

வஙகி வரடாக்ம் 20,000

 2,80,000  2,80,000

ரமைணன் கீழ்க்ண் நிபந்த்ன்ளுககுடபடடு 2019, மைடார்ச 31 அன்று கூட்டாண்மையிலிருந்து 
விலகினடார்.

(i) இேந்திரம் ` 1,50,000 என மைதிப்பி்ப்பட்து.
(ii) அ்்்லன் மைதிப்பில் ` 10,000 கு்்க்ப்பட்து.
(iii) ஐேக்்ன் ஒதுககு ` 5,000 ஆ் அதி்ரிக்ப்ப் தவணடும். 
(iv) ஏடு்ளில் பதிேப்வப்டாத முதலீடு்ள் ` 30,000 தறதபடாது பதிேப்ப் தவணடும்.

தத்வேடான குறிப்தபடடுப் பதிவு்ள் தந்து மைறுமைதிப்பீடடுக ்ணககு தேடார் வெய்ேவும். 
                                                       (விள்: மறுமதிப்பீடடு இலா்ம் : ` 48, 000;

புதிய இலா்ப் ்கிர்வு விகிதம் மற்றும் ஆதாய விகிதம்
7. ்ேல், மைடாலடா மைறறும் நீலடா என்் கூட்டாளி்ள் தங்ள் இலடாபங்்ை  2:2:1 என்்   விகிதத்தில் 

பகிர்ந்து வந்தனர்.  ் ேல் என்பவர் கூட்டாண்மை்ே விடடு விலகுகி்டார். மைடாலடா மைறறும் நீலடாவுககும் 
இ்்தே உள்ை புதிே இலடாபப் பகிர்வு விகிதம் 3:2. ஆதடாே விகிதத்்தக ்ணககி்வும்.  

(விள்: ஆதாய விகிதம்: 1 : 1)
8. சுனில், சுமைதி மைறறும் சுந்தரி என்் கூட்டாளி்ள், தங்ள் இலடாபங்்ை  3:3:4 என்்   விகிதத்தில் 

பகிர்ந்து வந்தனர்.  சுந்தரி என்பவர் கூட்டாண்மை்ே விடடு விலகுகி்டார் மைறறும் அவரு்்ே 
பஙகு முழுவ்தயும் சுனில் எடுத்துக வ்டாள்கி்டார். புதிே இலடாபப் பகிர்வு விகிதம் மைறறும் ஆதடாே 
விகிதத்்தக ்ணககி்வும். 

(விள்: ஆதாய விகிதம்: 1 : 0; புதிய இலா்ப் ்கிர்வு விகிதம்: 7:3)
9. ரடாமு, தெடாமு மைறறும் த்டாபு என்் கூட்டாளி்ள் தங்ள் இலடாபங்்ை  3:5:7 என்்   விகிதத்தில் 

பகிர்ந்து வந்தனர். த்டாபு என்பவர் கூட்டாண்மை்ே விடடு விலகுகி்டார் மைறறும் அவரு்்ே 
பங்்  3:1 எனும் விகிதத்தில் ரடாமுவும் தெடாமுவும் எடுத்துக வ்டாள்கின்்னர். புதிே இலடாபப் பகிர்வு 
விகிதம் மைறறும் ஆதடாே விகிதத்்தக ்ணககி்வும். 

(விள்: ஆதாய விகிதம் : 3:1; புதிய இலா்ப் ்கிர்வு விகிதம்: 11:9)
10. நவீன், ரவி மைறறும் குமைடார் என்் கூட்டாளி்ள் தங்ள் இலடாபங்்ை மு்்தே 1/2, 1/4 மைறறும் 

1/4 என்்   விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். குமைடார் என்பவர் கூட்டாண்மை்ே விடடு விலகுகி்டார் 
மைறறும் அவரு்்ே பங்் நவீன் மைறறும் ரவி ெமைமைடா் எடுத்துக வ்டாண்டார். புதிே இலடாபப் பகிர்வு 
விகிதம் மைறறும் ஆதடாே விகிதத்்தக ்ணககி்வும். 

(விள்: புதிய இலா்ப் ்கிர்வு விகிதம் 5:3; ஆதாய விகிதம் 1:1)
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11. மைணி, ்னி மைறறும் தெடானி என்் கூட்டாளி்ள் தங்ள் இலடாபங்்ை  4:5:6 என்்   விகிதத்தில் 
பகிர்ந்து வந்தனர். மைணி என்பவர் கூட்டாண்மை்ே விடடு விலகுகி்டார். புதிே இலடாபப் பகிர்வு 
விகிதம் மைறறும் ஆதடாே விகிதத்்தக ்ணககி்வும். 

(விள்: புதிய இலா்ப் ்கிர்வு விகிதம் மற்றும் ஆதாய விகிதம் 5:6)
நற்ச்யருககாை ெரிககடடுதல
12. ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் ரடாஜன், சுமைன் மைறறும் வஜ்ன் என்் கூட்டாளி்ள் தங்ள் இலடாபம் 

மைறறும் நட்ங்்ை 4:3:2 என்் விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். சுமைன் என்பவர் கூட்டாண்மை்ே 
விடடு விலகினடார். அவர் விலகும் நடாைன்று நறவபேர் ` 45,000 என மைதிப்பி்ப்பட்து. மைடாறுபடும் 
முதல் மு்் எனகவ்டாணடு, நறவபேருககு தத்வேடான குறிப்தபடடுப் பதிவு்்ைத் தரவும். 

(விள்: நற்ச்யரில சுமனின் ்ஙகு : ` 15,000; ராஜனின் முதல: ` 10,000 (்); சஜகனின் முதல: ` 5,000 (்))
13. ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் படாலு, ெந்துரு மைறறும் நிர்மைல் என்் கூட்டாளி்ள் தங்ள் இலடாபம் 

மைறறும் நட்ங்்ை  5:3:2 என்்   விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். 2018, மைடார்ச 31 அன்று நிர்மைல் 
என்பவர் கூட்டாண்மை்ே விடடு விலகுகி்டார். நிர்மைல் விலகும் நடாைன்று, நிறுமைத்தின் ஏடு்ளில் 
இருந்த நறவபேரின் மைதிப்பு ` 60,000. மைடாறுபடும் முதல் மு்் எனகவ்டாணடு,  தத்வேடான 
குறிப்தபடடுப் பதிவு்்ை கீழ்்ண் நி்ல்ளில் தரவும். 

 (அ)  ஏற்னதவ இருககின்் நறவபேர் முழுவ்தயும் தபடாகவ்ழுதுவதறகு கூட்டாளி்ள் 
தீர்மைடானித்தடால் 

 (ஆ)  ஏற்னதவ இருககின்் நறவபேரில் படாதி்ே தபடாகவ்ழுதுவதறகு கூட்டாளி்ள் தீர்மைடானித்தடால் 
(விள்: (அ) ்ாலுவின் முதல: ` 30,000 (்); ெந்துருவின் முதல: ` 18,000 (்);  நிர்மலின் முதல: ` 12,000 (்) 

 (ஆ) ்ாலுவின் முதல: ` 15,000 (்); ெந்துருவின் முதல: ` 9,000 (்);  நிர்மலின் முதல: ` 6,000 (்))

கூட்ாளியின்  விலகல நாள் வளரயிலாை ந்ப்்ாண்டின் இலா்ம் அலலது நட்ததிற்காை 
ெரிககடடுதலகள்
14. இரடாணி, வஜேடா மைறறும் ரதி என்் கூட்டாளி்ள் தங்ள் இலடாபம் மைறறும் நட்ங்்ை 2:2:1 என்்   

விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். 31.3.2018 அன்று ரதி என்பவர் கூட்டாண்மை்ே விடடு விலகினடார். 
முந்்தே ஆணடு்ளின் இலடாபம் பின்வருமைடாறு:

 2014: ` 10,000; 2015: ` 20,000;  2016:  ` 18,000  மைறறும் 2017: ` 32,000
 2018 ஆம் ஆணடில் கூட்டாளி வில்ல் நடாள் வ்ரயிலடான இலடாபத்தில் ரதிககுரிே இலடாபப் 

பஙகி்ன கீழ்க்ண் நி்ல்ளில் தேடாரிக்வும். 
(i) இலடாபம் முந்்தே ஆணடு்ளின் இலடாபத்தின் அடிப்ப்்யில் பகிர்ந்தளிக்ப்படுவதடா் இருந்தடால்
(ii) இலடாபம் ்்ந்த நடான்கு ஆணடு்ளின் ெரடாெரி இலடாபத்தின் அடிப்ப்்யில் பகிர்ந்தளிக்ப் 

படுவதடா் இருந்தடால்
தமைலும் மைடாறுபடும் முதல் மு்் எனகவ்டாணடு, தத்வேடான குறிப்தபடடுப் பதிவு்ள் தரவும். 

(விள்: (அ) ரதியின் இலா்ப் ்ஙகு: ` 1,600); (ஆ) ரதியின் இலா்ப் ்ஙகு : ` 1,000)
விலகும் கூட்ாளியின் கணகளகத தீர்ததல
15. ்வின், மைதன் மைறறும் ரஞ்சித் என்் கூட்டாளி்ள் தங்ள் இலடாபம் மைறறும் நட்ங்்ை மு்்தே 

4 : 3 : 3 என்் விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். 2018, டிெம்பர் 31 அன்று ்வின் கூட்டாண்மை்ே 
விடடு விலகுகி்டார். வில்லுககுப்பின் தத்வேடான ெரிக்டடுதல்்்ைச வெய்த பி்கு அவரு்்ே 
முதல் ்ணககு ` 1,50,000 வரவிருப்்பக ்டாடடிேது. பின்வரும் நி்ல்ளில் பதிே தவணடிே 
குறிப்தபடடுப் பதிவு்்ைத் தரவும்.

(i) விலகும் கூட்டாளிககுச வெலுத்த தவணடிே வதடா்் உ்னடிேடா் ்டாதெடா்ல மூலம் வெலுத்தப் 
பட்து.

(ii) விலகும் கூட்டாளிககுச வெலுத்த தவணடிே வதடா்் உ்னடிேடா்ச வெலுத்தப்ப்வில்்ல.
(iii) ` 1,00,000 உ்னடிேடா் ் டாதெடா்ல மூலம் வெலுத்தப்பட்து, மீதத்வதடா்் இன்னும் வெலுத்தப்ப் 

உள்ைது.
(விள்: (ஆ) கவின் க்ன் க/கு : ` 1,50,000;  (இ) கவின் க்ன் க/கு : ` 50,000)
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16. ஒரு கூட்ண்மை நிறுவனத்தில் மைஞ்சு, ெடாரு மைறறும் லடாவணேடா என்் கூட்டாளி்ள் தங்ள் 
இலடாபம் மைறறும் நட்ங்்ை 5:3:2  என்்   விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். 2018, மைடார்ச 31 ஆம் 
நடா்ைே அவர்்ளு்்ே இருப்புநி்லக குறிப்பு பின்வருமைடாறு:

வபடாறுப்பு்ள் ` ` சொததுகள் `

முதல் ்ணககு்ள்:    ்ட்்ம் 1,00,000
   மைஞ்சு 70,000 அ்்்லன் 80,000
   ெடாரு 70,000 ெரககிருப்பு 60,000
   லடாவணேடா 70,000 2,10,000 ்்னடாளி்ள் 40,000
பறபல ்்னீந்ததடார் 40,000 ்்வரடாக்ம் 20,000
இலடாப நட்க ்ணககு 50,000

3,00,000 3,00,000

பின்வரும் ெரிக்டடுதல்்ளுககு உடபடடு மைஞ்சு என்பவர் 31.03.2018 அன்று  
கூட்டாண்மையிலிருந்து விலகினடார். 

(i) ெரககிருப்பின் மைதிப்பில் ` 10,000 கு்்க் தவணடும்.
(i) ஐேக்்ன் ஒதுககு ` 3,000 உருவடாக் தவணடும்.
(i) ்ட்்த்தில் ` 28,000 மைதிப்தபற்ம் வெய்ே தவணடும்.
(ii) மைஞ்சுவுககு வெலுத்த தவணடிே இறுதித் வதடா்் இன்னும் வெலுத்தப்ப்வில்்ல.

மைறுமைதிப்பீடடுக ்ணககு மைறறும் வில்லுககுப் பின் கூட்டாளி்ளின் முதல் ்ணககி்னத் தேடார் 
வெய்ேவும். 

(விள்: மறுமதிப்பீடடு இலா்ம்: `15,000; மஞசு க்ன் கணககு : `1,02,500(வ), 
முதல கணககு: ொரு: ` 89,500(வ.); லாவண்யா ` 83,000(வ))

விரிவாை கணககுகள்
17. ஒரு கூட்ண்மை நிறுவனத்தில் ்ணணன், ரஹிம்  மைறறும் ஜடான் என்் கூட்டாளி்ள் தங்ள் 

இலடாபம் மைறறும் நட்ங்்ை 5:3:2  என்்   விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். 2017, டிெம்பர் 31 ஆம் 
நடா்ைே இருப்புநி்லக குறிப்பு பின்வருமைடாறு:

வபடாறுப்பு்ள் ` ` சொததுகள் `

முதல் ்ணககு்ள்: ்ட்்ம் 90,000
              ்ணணன் 1,00,000 இேந்திரம்  60,000
              ரஹிம் 80,000 ்்னடாளி்ள் 30,000
              ஜடான் 40,000 2,20,000 ெரககிருப்பு 20,000

வதடாழிலடாைர் ஈடடு நிதி
வஙகி வரடாக்ம் 50,000

30,000 இலடாபநட்க ்/கு (நட்ம்) 20,000
்்னீந்ததடார் 20,000

2.70,000  2,70,000

ஜடான் 2018, ஜனவரி 1 அன்று பின்வரும் நிபந்த்ன்ளுககுடபடடு கூட்டாண்மையிலிருந்து 
விலகினடார்.

(i) ்ட்்த்தின் மீது 10% மைதிப்தபற்ம் வெய்ேப்பட்து.
(i) ெரககிருப்பு மைதிப்பு 5% கு்்க் தவணடும்.
(i) ` 1,000 வடாரடாக்்ன் ஒதுககு  உருவடாக் தவணடும். 
(i) பதிவு்டா வபடாறுப்பு ` 8,000 என ்ண்றிேப்பட்து.
(ii) விலகும் கூட்டாளிககுரிே வதடா்் உ்னடிேடா்ச வெலுத்தப்பட்து.
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மைறுமைதிப்பீடடுக ் ணககு, கூட்டாளி்ள் முதல் ் ணககு மைறறும் வில்லுககுப் பின் நிறுவனத்தின் இருப்புநி்லக 
குறிப்பு தேடாரிக்வும்.

(விள்: மறுமதிப்பீடடு நட்ம்: ` 1,000; முதல கணககு:  கண்ணன் : ` 1,04,500, 
ரஹிம்:  ` 82,700,  ஜானுககுச செலுததிய சதாளக  ` 41,800;  

இருப்புநிளலக குறிப்பு சமாததம்  : ` 2,15,200)
18. ஒரு கூட்்டாண்மை நிறுவனத்தில் ெரண, அருண  மைறறும்  ்ரண என்் கூட்டாளி்ள் தங்ள் 

இலடாபம் மைறறும் நட்ங்்ை 4:3:3  என்்   விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். 2016, டிெம்பர் 31 ஆம் 
நடா்ைே இருப்புநி்லக குறிப்பு பின்வருமைடாறு:

வபடாறுப்பு்ள் ` ` சொததுகள் ` `

முதல் ்ணககு்ள்:  ்ட்்ம்  60,000
               ெரண 60,000 இேந்திரம் 40,000
               அருண 50,000  முதலீடு்ள்  20,000
               ்ரண 40,000 1,50,000 ெரககிருப்பு  12,000
வபடாதுக்டாப்பு  15,000 ்்னடாளி்ள் 25,000  

்்னீந்ததடார்  35,000   ்ழிக்: வடாரடாக்்ன் ஒதுககு 1000 24,000

   வஙகி வரடாக்ம்  44,000
  2,00,000   2,00,000

1.1.2017 அன்று கீழ்க்ண் நிபந்த்ன்ளுககுடபடடு ்ரண விலகினடார். 
(i) நிறுவனத்தின் நறவபேர் ` 21,000 என மைதிப்பி்ப்பட்து.
(i) இேந்திரம் மீது 10% மைதிப்தபற்ம் வெய்ே தவணடும்.
(i) ்ட்்ம் ` 80,000 ஆ் மைதிப்பி் தவணடும்.
(i) வடாரடாக்்ன் ஒதுககு ` 2,000 ஆ் அதி்ரிக் தவணடும். 
(i) ெரககிருப்பு மைதிப்பில் ` 2,000 கு்்க் தவணடும். 
(ii) ்ரணுககு வெலுத்த தவணடிே வதடா்் உ்னடிேடா்ச வெலுத்தப்ப்வில்்ல. 

தத்வேடான தபதரடடுக ்ணககு்்ை தேடார் வெய்ேவும்  மைறறும் வில்லுககுப் பின் உள்ை 
கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் இருப்புநி்லக குறிப்்பயும் தேடார் வெய்ேவும். 

   (விள்: மறுமதிப்பீடடு இலா்ம்: ` 21,000; முதல க/கு: ெரண்: ` 70,800; 
அருண்: ` 58,100;  கரண் க்ன் க/கு: ` 57,100; இருப்புநிளலக குறிப்பு : ` 2,21,000)

19. ஒரு கூட்ண்மை நிறுவனத்தில் இரடாதஜஷ், ெதீஷ் மைறறும் மைதன் என்் கூட்டாளி்ள் தங்ள் 
இலடாபம் மைறறும் நட்ங்்ை 3:2:1  என்்   விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். 31.3.2017, ஆம் நடா்ைே 
இருப்புநி்லக குறிப்பு பின்வருமைடாறு:

வபடாறுப்பு்ள் ` ` சொததுகள் ` `

முதல் ்ணககு்ள் : வைடா்ம் 4,00,000

  இரடாதஜஷ் 4,00,000 இேந்திரம் 4,20,000

  ெதீஷ் 3,00,000 ்்னடாளி்ள் 1,60,000

  மைதன் 2,50,000 9,50,000 ெரககிருப்பு 3,00,000

வபடாதுக்டாப்பு 1,20,000 வஙகி வரடாக்ம்  20,000

்்னீந்ததடார் 50,000

வெலுத்தறகுரிே மைடாறறுசசீடடு 1,80,000
 13,00,000   13,00,000
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கீழ்க்ண் நிபந்த்ன்ளுககு உடபடடு 2017, மைடார்ச 31 அன்று மைதன் விலகினடார்.
(i) இரடாதஜஷ் மைறறும் ெதீஷ் 3:2  என்்   விகிதத்தில் இலடாபம் மைறறும் நட்ங்்ை பகிர்ந்து 

வ்டாள்வர்.
(i) வெடாத்து்ள் பின்வருமைடாறு மைறுமைதிப்பீடு வெய்ேப்பட்து: இேந்திரம்  ` 3,90,000, ெரககிருப்பு  

 ` 2,90,000, ்்னடாளி்ள் ` 1,52,000.
(i) நிறுவனத்தின் நறவபேர் ` 1,20,000 என மைதிப்பி்ப்பட்து. 
(ii) மைதனுககு வெலுத்த தவணடிே இறுதித் வதடா்் உ்னடிேடா் வெலுத்தப்ப்வில்்ல.

தத்வேடான தபதரடடுக ்ணககு்ள் மைறறும் மைதனின் வில்லுககுப் பின் உள்ை இருப்புநி்லக 
குறிப்்பயும் தேடார் வெய்ேவும். 

(விள்: மறுமதிப்பீடடு நட்ம்: ` 48,000;  மதன் க்ன் க/கு: ` 2,84,000;  
இராபஜஷ் முதல க/கு: ` 4,24,000;  சுபரஷ் முதல க/கு: ` 3,16,000; 

இருப்புநிளலக குறிப்பு சமாததம் : ` 12,52,000)
கூட்ாளியின் இைப்பு
20. ஜனனி, ஜடானகி, மைறறும்  ஜமுனடா  என்் கூட்டாளி்ள் தங்ள் இலடாபங்ள் மைறறும் நட்ங்்ை 

மு்்தே 3:3:1  என்்   விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். 2017, டிெம்பர் 31 அன்று ஜடானகி இ்ந்து 
விட்டார். அவருககுச வெலுத்த தவணடிே  வதடா்் ` 1,40,000 என வரவிருப்்பக ்டாடடிேது.  
கீழ்க்ண் நி்ல்ளில் குறிப்தபடடுப் பதிவு்்ைத் தரவும். 

(i) வெலுத்த தவணடிே வதடா்் ்டாதெடா்ல மூலம் உ்னடிேடா்ச வெலுத்தப் பட்து.
(ii) வெலுத்த தவணடிே வதடா்் உ்னடிேடா்ச வெலுத்தப்ப்வில்்ல.
(i) உ்னடிேடா் ̀  75,000 ் டாதெடா்ல மூலம் வெலுத்தப்பட்து,  மீதித்வதடா்் இன்னும் வெலுத்தப்ப்  

தவணடி உள்ைது.
21. வர்ஷடா, ெடாந்தி மைறறும் மைடாதுரி என்் கூட்டாளி்ள் தங்ள் இலடாபம் மைறறும் நட்ங்்ை மு்்தே 

5:4:3  என்்   விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். 2017, டிெம்பர் 31 அன்்்ே அவர்்ளு்்ே 
இருப்புநி்லக குறிப்பு பின்வருமைடாறு:

  2017, டிெம்்ர் 31 ஆம் நாளைய இருப்புநிளலக குறிப்பு

வபடாறுப்பு்ள் ` ` சொததுகள் `

முதல் ்ணககு்ள்: வைடா்ம் 1,20,000

   வர்ஷடா 80,000 ெரககிருப்பு 40,000

  ெடாந்தி 60,000 ்்னடாளி்ள் 50,000

  மைடாதுரி 20,000 1,60,000 வஙகி வரடாக்ம் 18,000

வபடாதுக்டாப்பு 48,000 இலடாப நட்க ்/கு 12,000

பறபல ்்னீந்ததடார் 32,000     (நட்ம்)
 2,40,000  2,40,000

1.1.2018 அன்று மைடாதுரி இ்ந்து விட்டார். அவரின் இ்ப்பின் தபடாது பின்வரும் ஏறபடாடு்ள் வெய்ேப்பட்ன. 
 (i) ெரககிருப்பின் மைதிப்பில் ` 5,000 கு்்க்ப்ப் தவணடும். 
 (ii) வைடா்ம் மீது  20% மைதிப்தபற்ம் வெய்ேப்ப் தவணடும்.
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 (iii) வடாரடாக்்ன் ஒதுககு ` 4,000 உருவடாக் தவணடும்.
 (iv) மைடாதுரிககுச வெலுத்த தவணடிேத் வதடா்் இன்னும் வெலுத்தப்ப்வில்்ல.
கூட்டாளியின் இ்ப்பிறகு பின் நிறுவனத்தின் மைறுமைதிப்பீடடுக ்ணககு, கூட்டாளி்ள் முதல் ்ணககு 
மைறறும் இருப்புநி்லக குறிப்பு தேடாரிக்வும். 

(விள்: மறுமதிப்பீடடு இலா்ம் ` 15,000;   வர்்ாவின்  முதல க/கு ` 1,01,250;     
ொந்தியின் முதல க/கு ` 77,000; மாதுரியின் நிளைபவற்ைாைர் க/கு ` 32,750;           

இருப்புநிளலக குறிப்பு சமாததம் ` 2,43,000)

22. விஜேன், சுதன் மைறறும் சுமைன் என்் கூட்டாளி்ள் தங்ள் இலடாபம் மைறறும் நட்ங்்ை தங்ள் 
முதல் விகிதத்தில் பகிர்ந்து வந்தனர். அவர்்ளு்்ே   31.12.2018 அன்்்ே இருப்புநி்லக 
குறிப்பு பின்வருமைடாறு.

  31.12.2018 ஆம் நாளைய இருப்புநிளலக குறிப்பு

வபடாறுப்பு்ள் ` ` சொததுகள் `

முதல் ்ணககு்ள்:   ்ட்்ம் 80,000

    விஜேன் 70,000 ெரககிருப்பு 45,000

    சுதன் 50,000 ்்னடாளி்ள் 25,000

    சுமைன் 30,000 1,50,000 வஙகி வரடாக்ம் 20,000

வபடாதுக்டாப்பு 18,000 ்்வரடாக்ம் 15,000

்்னீந்ததடார் 17,000

 1,85,000  1,85,000

சுமைன் 31.3.2019 அன்று இ்ந்து விட்டார். சுமைனின் இ்ப்பின் தபடாது, பின்வரும் ெரிக்டடுதல்்ள் 
வெய்ேப்பட்ன.
 (i) ்ட்்ம் ` 1,00,000 என மைதிப்பி்ப்ப் தவணடும்.
 (ii) ெரககிருப்பின் மைதிப்பு ` 5,000 கு்்க் தவணடும்.
 (iii) நிறுவனத்தின் நறவபேர் ` 36,000 என மைதிப்பி்ப் பட்து.
 (iv)  ் ்ந்த நிதிேடாணடின் இறுதியில் இருந்து கூட்டாளி இ்ந்த நடாள் வ்ர உள்ை இலடாபத்தின் 

பஙகு,  கூட்டாளியின் இ்ப்பிறகு முன் உள்ை மூன்று முழு ஆணடு்ளின் ெரடாெரி இலடாப 
அடிப்ப்்யிலடானது.  

2016, 2017 மைறறும்  2018 ஆம் ஆணடு்ளுக்டான இலடாபங்ள் மு்்தே ` 40,000, `  50,000 மைறறும்  
`  30,000 ஆகும். 
சுமைனின் இ்ப்பிறகுப் பின் உ்னடிேடா் தேடாரிக்ப்ப் தவணடிே தபதரடடுக ்ணககு்ள் மைறறும் 
இருப்புநி்லக குறிப்பி்னத் தேடாரிக்வும். 

(விள்: மறுமதிப்பீடடு இலா்ம்  ` 15,000;    
 விஜயன் முதல க/கு: `  81,200;  சுதன் முதல க/கு: `  58,000; 

சுமனின் நிளைபவற்ைாைர் க/கு: `  45,800; இருப்புநிளலக குறிப்பு சமாததம் `  2,02,000)
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அருண, படாலு மைறறும் ெரண ஆகிதேடார் ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் 
கூட்டாளி்ள். சில ஆணடு்ளுககுப்பி்கு, ெரண தனது உ்ல்நி்ல ெரியில்லடாத 
்டாரணத்தினடால் கூட்டாண்மையிலிருந்து வில் விரும்பினடார்.  மைற் இரு 

கூட்டாளி்ளும் இத்ன ஏறறுகவ்டாண்னர். ்டாப்பு்ள், வெடாத்து்ள் மைறறும் வபடாறுப்பு்்ை 
மைறுமைதிப்பீடு வெய்தல் தபடான்் ெரிக்டடுதல்்ள் வெய்த பி்கு ெரணின் முதல் ்ணககு ` 1,40,000 
இருப்்பக ்டாடடிேது.  ஆனடால், அருண மைறறும் படாலு ெரணுககு ` 1,65,000 வெலுத்தினர். 
அவரு்்ே வில்லுககுப் பி்கு நிறுவனத்தின் ஒரு வடாடிக்்ேடாைர், நிறுவனம் வைஙகிே 
தமைடாெமைடான தெ்வ்ளுக்டா் நிறுவனத்திறகு எதிரடா் வைககுத் வதடா்ர்ந்தடார்.
பின்வருவன குறித்து விவடாதிக்வும்:

1. உ்ல்நலக கு்்வு தவிர தவறு எந்தக ்டாரணங்ள் வில்லுக்டான ்டாரணங்ைடா் 
இருக் முடியும்?

2. ெரண நிறுவனத்்த விடடு விலகும்தபடாது ்ணககு்ளில் என்ன ெரிக்டடுதல்்ள் 
வெய்ேப்ப் தவணடும்.

3. ெரணுககு ` 1,40,000 ககுப் பதிலடா் ` 1,65,000 வெலுத்திேதற்டான ்டாரணம் என்னவடா் 
இருந்திருக் முடியும்?

4. ெரணுககுச வெலுத்த தவணடிே வதடா்்யி்னச வெலுத்தி ் ணக்்த் தீர்க்ப் தபடாதுமைடான 
வதடா்் இல்்லவேனில்  என்ன வெய்ே முடியும்?

5. வடாடிக்்ேடாைர் வதடாடுத்த வைககின் மீது ெரணுககு வபடாறுப்தபதுமுண்டா?

சதா்ர் ஆயவிற்கு
ஒரு கூட்டாளியின் இ்ப்பிறகுப் பின் ஏ்னே கூட்டாளி்ள் கூட்டாண்மை நிறுவனத்்த 
்்லக் ஒப்புக வ்டாண்டால், என்ன வெய்ே தவணடும்?

்ார்ளவ
1. M C Shukla, T S Grewal and S C Gupta, Advanced Accounts, 19th ed., 2017, S.Chand Publishing, New 

Delhi
2. R L Gupta and V K Gupta, Financial Accounting, 11th ed., 2014, Sultan Chand and Sons, New Delhi
3. S P Jain and K L Narang, Advanced Accountancy Vol – I, 2016, Kalyani Publishers, New Delhi
4. Dalston L Cecil and Jenitra L Merwin, Financial Accounting, 3rd ed., 2017, Learntech Press, Trichy
5. Fundamentals of Accounting, 2017, The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi.

12th-Accountancy-Unit-06_TM.indd   224 02-04-2019   22:31:56
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



225

7 நிறுமக கணககுகள்
அ்கு

மொணவர்கள்
  பஙகு்கள் பவளியீடு, ஒறு்பபிை்பபு, 

மறறும் மறுபவளியீடு பெய்வதிலுள்ள 
ெட்ட விதிமு்றை்கள் குறிதது்ப புரிந்து 
ப்கொள்ளுதல்.

  பஙகு்கள் பவளியீடு, ஒறு்பபிை்பபு 
மறறும் பஙகு்கள் மறுபவளியீடடிலுள்ள 
்கணக்கியல் பெயல்மு்றை்கள் பறறி்ப 
புரிந்து ப்கொள்ளுதல்.

  முன்னுரி்ம்ப 
பஙகு்கள்

  ப்ர்ம்ப பஙகு்கள்
  மி்்க ஒ்பபம்
  விகித அளவு 

அடி்பப்்ட ஒதுக்கீடு
  அ்ை்பபு முன்பணம்
  அ்ை்பபு நிலு்வ

ச்ாருை்டககம்

கற்ைல ந்ாககங்கள்

நிறுமக் ்கணக்கு்கள் பறறிக் ்கறபதறகு 
முன் பின்வரும் ்கருதது்க்ள நி்னவில் 
ப்கொள்ள பவணடும்:

  கூடடு்ப பஙகு நிறுமம்
  இரட்்ட்பபதிவு மு்றை

நிரனவுகூை நவண்டிய கருத்துகள்

சதரிந்து சகாள்ை நவண்டிய முககிய சொற்கள்

7.1 அறிமு்கம்
7.2 நிறுமததின் பபொருள் மறறும் 

வ்ரவிலக்்கணம்
7.3 நிறுமததின் பணபு்கள்
7.4 பஙகு்களின் பபொருள் மறறும் வ்்க்கள்
7.5 பஙகு மூலதனததின் பிரிவு்கள்
7.6 ப்ர்ம்ப பஙகு்கள் பவளியீடு
7.7 ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் பவளியீடடிற்கொன 

வழிமு்றை்கள்
7.8 தவ்ண மு்றையில் பரொக்்கததிறகு பஙகு 

பவளியீடு
7.9 பமொததமொ்க பரொக்்கததிறகு பஙகு பவளியீடு
7.10 பரொக்்கமில்லொ மறுபயனுக்்கொ்க பஙகு 

பவளியீடு
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7.1 அறிமுகம்

 மாணவர் செயல்ாடு 7.1

பின் வருவனவற்றை படியுங்கள். அதில், பபொதுவொனதொ்க எ்தக் ்கண்டறிந்தீர்கள்? அ்வ்கள், 
என்னபவன்று உங்களுக்கு புரிகிறைது?
தமிழ்ொடு பெய்திததொள் ்கொகித நிறுவனம். (டி.என்.பி.எல்) 
பொரத மிகு மின் நிறுவனம் (பி.எச்.இ.எல்.)
இன்ஃபபொசிஸ் வ்ரயறு நிறுமம்
இந்தியன் ஆயில் ்கொர்பபபரஷன்

மனித பத்வ்கள் மறறும் விரு்பபங்கள் எ்பபபொதும் வளரந்து ப்கொணடிருக்கின்றைன. அவற்றை 
எதிரப்கொள்ள, உறபததியி்ன பபரிய அளவில் பமறப்கொள்ள பவணடும். இதறகு, பபரளவு முதல், 
்வீன பதொழில் நுடபம் மறறும் பமலொண்மத திறைன் ஆகிய்வ பதொழில் நிறுவனங்களுக்கு 
பத்வ்பபடுகின்றைன. தனிவணி்கர மறறும் கூட்டொண்ம நிறுவனங்கள், தொங்களொ்கத தங்கள் 
முதலீடடி்ன பபரிய அளவில் உயரததிக் ப்கொள்ள முடியொது. இக்கு்றையிலிருந்து மீள்வதறகு ”நிறுமம்” 
என்றை அ்ம்பபு உருவொனது. நிறுமங்களின், முதல் பல்பவறு சிறிய அலகு்களொ்க்ப பிரிக்்க்பபடடிருக்கும். 
அத்ன ’பஙகு்கள்’ என்று அ்ை்பபர. நிறுமததிறகு பத்வயொன முதல், பபொதுமக்்களி்டம் பஙகு்கள் 
வொஙகுமொறும் மறறும் வணி்கததில் முதலீடு பெய்யுமொறும் அ்ை்பபதன் மூலம் உயரததிக் 
ப்கொள்ள முடியும். இந்த முதலீட்டொளர்கள் நிறுமததின் பஙகுதொரர்கள் அல்லது உறு்பபினர்கள் 
என்று அ்ைக்்க்பபடுகிறைொர்கள். பஙகு பவளியீடடின் மூலம் பபறை்பபடும் பணம் பஙகுமுதல் என்று 
அ்ைக்்க்பபடுகிறைது. பஙகுதொரர்களுக்்கொன இலொபம் ஈவுதபதொ்்கயொ்க பகிரந்தளிக்்க்பபடுகிறைது.
நிறுமததின் அ்னதது உறு்பபினர்களும், நிரவொ்கததில் பஙப்கறபது ்்்டமு்றை ெொததியமொ்கொது. 
எனபவ, அவர்கள் ஆணடு பபொதுக்கூட்டததில், வணி்க நிரவொ்கததில் பஙகுபபறும் இயக்குனர 
அ்வ்ய நியமிக்கிறைொர்கள். பஙகுதொரர்களின் பபொறு்பபு பஙகு்களின் மு்க மதி்பபளவிறகு இருக்கும். 
ஒரு வ்ரயறுக்்க்பபட்ட நிறுமம் மறறை வணி்க அ்ம்பபு்களிலிருந்து பவறுபட்டது. இது ஒரு தனிச் 
ெட்ட்பபூரவமொன அ்ம்பபொகும்.

7.2 நிறுமத்தின் ச்ாருள் மற்றும் வரையரை
நிறுமம் என்பது தன்னொரவமொ்க பெயல்படும் ்பர்களின் ெங்கம். இது ஒரு தனிச் ெட்ட்பபூரவமொன 
நிறுவனமொகும். இது நீண்ட்கொலம் நி்லததிருக்்கக் கூடியது மறறும் உறு்பபினர்களின் பபொறு்பபு 
வ்ரயறுக்்க்பபட்டது.
லின்டபல பிரபு அவர்களின் கூறறு்பபடி, “பபொதுவொன பஙகிற்கொ்க பணம் அல்லது பண மதி்பபி்ன 
வைஙகி அத்ன சில பதொழில் அல்லது வணி்கததில் பயன்படுததி, அதிலிருந்து பபறும் இலொபம் 
மறறும் ் ட்டங்க்ள்ப பகிரந்து ப்கொள்ளும் பல ் பர்களின் கூட்ட்ம்பபப நிறுமம் ஆகும்.  பங்களி்பபொ்க 
பபறைக்கூடிய பபொது்பபஙகு்களின் பண மதி்பபப நிறுமததின் மூலதனம் ஆகும். அம்மூலதனததிறகு 
பங்களி்பபுச் பெய்யும் ்பர்கள் அல்லது அந்நிறுமத்த உருவொக்குபவர்கள் அல்லது அந்நிறுமம் 
யொருக்குச் பெொந்தமொனபதொ அவர்கள் நிறுமததின் உறு்பபினர்கள் ஆவர. ஒவபவொரு உறு்பபினருக்கும் 
உரிய மூலதனததின் பகுதி அவருக்்கொன பஙகு ஆகும்”.
7.3 நிறுமத்தின் ்ண்புகள்
நிறுமததின் பணபு்கள் பின்வருமொறு:
(அ) தன்னிசரெயான அரமப்பு: ஒரு நிறுமம் என்பது தன்னொரவ ்பர்களின் ெங்கம் ஆகும். எந்த ஒரு 

ெட்டமும் எவ்ரயும் நிறுமத்தத பதொறறுவிக்்க ்கட்டொய்பபடுதத முடியொது.
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(ஆ) தனிசெட்ட உரு: நிறுமம் ஒரு பெயற்்க ் பர. இது ஒரு தனிச் ெட்ட்பபூரவமொன அ்ம்பபொகும். இது 
அதன் உறு்பபினர்களி்டமிருந்து தனிததியஙகுகிறைது.

(இ) ச்ாதுமுத்திரை: ஒரு நிறுமம் அதற்கொன பபொது முததி்ர்ய்ப பபறறிருக்்கலொம். அது 
ஆவணங்களின் மீது பதிக்்க்பப்டலொம்.

(ஈ) நீண்்ட வாழ்ாள்: ஒரு நிறுமம் எ்பபபொழுதும் பதொ்டரந்து இயங்கக் கூடியது.  அதன் உறு்பபினர்களின் 
மொறறைங்களினொல், அதன் பதொ்டரச்சி பொதிக்்க்பபடுவதில்்ல. ெட்டததொல் மடடுபம இத்னக் 
்க்லக்்க முடியும்.

(உ) வரையறு ச்ாறுப்பு: பஙகுதொரர்களின் பபொறு்பபு அவர்கள் நிறுமததில் வொஙகிய பஙகு்களின் மு்க 
மதி்பபு அளவிறகு அல்லது பபொறு்பபுறுதி அளிதத அளவிறகு வ்ரயறுக்்க்பபடடுள்ளது.

(ஊ) ்ங்குகளின் மாற்ைத்தககத் தன்ரம: தனிநிறுமம் தவிர, நிறுமததின் பஙகு்கள் எளிதில் மொறறைக் 
கூடிய்வ.  

7.4 ்ங்குகளின் ச்ாருள் மற்றும் வரககள்
ஒரு நிறுமததின் முதல், குறி்பபிட்ட பண மதி்பபிலொன சிறிய அலகு்களொ்க்ப பிரிக்்க்பபடடிருக்கும்.  
இந்த அலகு்கள் ’பஙகு்கள்’ என அ்ைக்்க்பபடுகின்றைன. நிறுமங்கள் பவளியிடும் பஙகு்க்ள 
இருவ்்க்களொ்க்ப பிரிக்்கலொம்.

(i) முன்னுரி்ம்ப பஙகு்கள்   மறறும்
(ii) ப்ர்ம்ப பஙகு்கள்

(i) முன்னுரி்ம்ப பஙகு்கள்
ப்ர்ம்ப பஙகு்க்ளவி்ட பின்வரும் இரு முன்னுரி்ம்க்ள்ப பபறறுள்ள பஙகு்கள், முன்னுரி்ம்ப 
பஙகு்கள் ஆகும்.
(அ) நிறுமததின் வொழ்ொள் முழுவதும் ஒரு குறி்பபிட்ட ெதவிகிதம் பங்கொதொயம் பபறும் முன்னுரி்ம.
(ஆ) நிறும ்க்ல்பபின்பபொது, முத்ல திரும்ப்ப பபறும் முன்னுரி்ம.
(ii) ப்ர்ம்ப பஙகு்கள்
முன்னுரி்ம்பபஙகு்கள் அல்லொத பஙகு்கள் ப்ர்ம்ப பஙகு்கள் ஆகும். இவவ்்க பஙகு்கள் 
எவவிதமொன முன்னுரி்ம்யயும் பபறறிருக்்கவில்்ல. ப்ர்ம்பபஙகு்களுக்்கொன பங்கொதொய 
விகிதம் நி்லயொ்க இரு்பபதில்்ல. நிறுமததின் ஈடடிய இலொபததிறப்கறப இது இருக்கும். நிறுமக் 
்க்ல்பபின்பபொதும், முன்னுரி்ம்ப பஙகுதொரர்களுக்கு முத்ல திரும்ப பெலுததிய பிறைப்க ப்ர்ம்ப 
பஙகுதொரர்களுக்கு பெலுதத்பபடும். ப்ர்ம்ப பஙகு்க்ள ெொதொரண பஙகு்கள் மறறும் பபொது 
நி்ல்பபஙகு்கள் என்றும் கூறைலொம்.

7.5 ்ங்குமுதலின் பிரிவுகள்
ஒரு நிறுமததின் பஙகுமுதல் பின்வரும் பிரிவு்களொ்க்ப பிரிக்்க்பபடுகின்றைன:
(i) அஙகீ்கரிக்்க்பபட்ட முதல்
இது அ்ம்பபு மு்றைபயடடின் படி அஙகீ்கரிக்்க்பபட்ட முதல் ஆகும். இது அதி்க்பபடெமொ்க முதலொ்க திரட்ட 
அனுமதிக்்க்பபட்ட பதொ்்க. இத்ன்ப ’பதிவு பெய்ய்பபட்ட முதல்’ அல்லது ’பபயரளவு முதல்‘ என்றும் 
கூறைலொம்.
(ii) பவளியிட்ட முதல்
வொஙகுவதறப்கன பவளியி்ட்பபட்ட அஙகீ்கரிதத முதலின் ஒரு பகுதி பவளியிட்ட முதல் ஆகும்.
(iii) ஒ்பபிய முதல்
பவளியிட்ட முதலில், வொஙகுவதறகு ஒ்பபுக்ப்கொண்ட, பமலும் நிறுமததொல் ஒதுக்கீடு பெய்ய்பபட்ட முதல் 
ஒ்பபிய முதல் ஆகும்.
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(iv) அ்ைக்்க்பபட்ட முதல்
பணம் பெலுதத்பப்ட, நிறுமததொல் அ்ைக்்க்பபட்ட ஒ்பபிய முதலின், ஒரு பகுதி அ்ைக்்க்பபட்ட முதல் 
ஆகும்
(v) பெலுதத்பபட்ட முதல்
பஙகுதொரர்களொல் உண்மயில் பெலுதத்பபட்ட,  அ்ைக்்க்பபட்ட முதலின் ஒரு பகுதி பெலுதத்பபட்ட 
முதல் ஆகும்.
(vi) ்கொ்பபு முதல்
ஒரு நிறுமம் அதன் ்க்ல்பபின்பபொது மடடும் அ்ை்பபு விடுக்்கலொம் என ஒதுக்கி ்வததுள்ள 
அ்ைக்்க்பபட்ட முதலின் ஒரு பகுதியி்ன ’்கொ்பபு முதல்’ என்று அ்ைக்்கலொம்.

 மாணவர் செயல்ாடு 7.2

ஒரு நிறுமததின் ஆண்டறிக்்்க பின்வரும் விவரங்க்ள்ப பபறறிருந்தது. அதனு்்டய பஙகு்களின் 
மு்கமதி்பபு ஒவபவொன்றும் ` 10. நிறுமததின் பதிவு பெய்ய்பபட்ட முதல், பவளியிட்ட முதல், ஒ்பபிய 
பஙகு முதல், மறறும் அ்ைக்்க்பபட்ட முதல் பபொன்றைவற்றை அ்்டயொளம் ்கொணவும். பமலும், நிறுமம் 
பவளியிடடுள்ள பஙகு்களின் எணணிக்்்க்யயும் ்கண்டறியவும்.

• ` 5,00,000 • ` 2,00,000 • ` 3,00,000 • ` 3,50,000

7.6 ந்ர்ரமப் ்ங்குகள் சவளியீடு
ஒரு பபொது நிறுமம் தனது முதலி்ன்ப பபறை பின்வரும் வழி்களில் பஙகு்க்ள பவளியி்டலொம்:
 1 பபொது பவளியீடு
 2 தனியொர ஒதுக்கு
 3 உரி்ம பவளியீடு
 4 பமலூதிய பஙகு பவளியீடு
1. பபொது பவளியீடு
ஒரு பபொதுநிறுமம் த்கவலறிக்்்க மூலம் பபொது மக்்களுக்கு பவளியிடும் ப்ர்ம்ப பஙகு 
பவளியீடடி்ன பபொது பவளியீடு என்று அ்ை்பபர.  இது பதொ்டக்்க பபொது மு்னவு மறறும் கூடுதல் 
மு்னவு்க்ளயும் உள்ள்டக்கியது.
2. தனியொர ஒதுக்கு
தனியொர ஒதுக்கு என்பது நிறுமததொல், ஒரு குறி்பபிட்ட ்பர்களின் குழுவிறகு (பபொது பவளியீ்டொ்க 
அல்லொமல்) ப்ர்ம்ப பஙகு்களுக்்கொன மு்னவு அல்லது தனியொர ஒதுக்கு அ்ை்பபு ்கடிதம் 
விடு்பபதொகும். இது, இந்திய நிறுமச்ெட்டம், 2013, பிரிவு 42 -ல் குறி்பபிடடுள்ள  நிபந்த்ன்க்ள்ப பூரததி 
பெய்வதொ்க இருக்்க பவணடும்.
3. உரி்ம பவளியீடு
நிறுமததில் ஏற்கனபவ உள்ள பஙகுதொரர்களுக்கு, மு்னவு ்கடிதம் மூலம் பஙகு்க்ள ஒதுக்கீடு 
பெய்வது உரி்ம பவளியீடு ஆகும்.
4. பமலூதிய பஙகு பவளியீடு
நிறுமததில் ஏற்கனபவ பஙகுதொரர்களொ்க உள்ளவர்களுக்கு பகிரந்துதரொ இலொபததிலிருந்து 
இலவெமொ்க ப்ர்ம்ப பஙகு்க்ள பவளியிடுவது பமலூதிய பஙகு பவளியீடு என்பபடும்.
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7.7 ந்ர்ரமப் ்ங்குகள் சவயிடுவதற்கான செயலமுரை
இந்திய நிறுமச்ெட்டததில் ப்கொடுக்்க்பபடடுள்ள விதிமு்றை்களின் படியும், இந்திய பஙகு மொறறை்க 
வொரியததின் வழி்கொடடுதலின் படியும் ஒரு நிறுமமொனது பஙகு்க்ள பவளியி்ட முடியும்.
(i) ்ங்குகள் வாங்க அரைப்பு விடுத்தல: ஒரு பபொது நிறுமம் த்கவலறிக்்்க்ய பவளியிடடு 

பபொதுமக்்க்ள தன்னு்்டய பஙகு்க்ள வொஙகுவதறகு அ்ை்பபு விடுக்்க பவணடும்.
(ii) விண்ணப்்ம் ச்றுதல: த்கவலறிக்்்கயின் அடி்பப்்டயில் விணண்பபதொரர்கள் விணண்பபதது்டன் 

விணண்பபத பதொ்்க்யயும் அட்டவ்ணயிலி்ட்பபட்ட வஙகியில் குறி்பபிட்ட ்கொல ப்கடுவிறகுள் 
்வ்பபு பெய்தி்ட பவணடும். விணண்பபத பதொ்்கயொனது பஙகின் பபயரளவு மதி்பபில் 
கு்றைந்தது 5 ெதவீதமொ்க இருக்்க பவணடும்.

(iii) ்ங்குகள் ஒதுககீடு: த்கவலறிக்்்கயில் குறி்பபி்ட்பபடடுள்ள குறும்பபஙப்கொ்பபம் 
பபொதுமக்்களொல் ஒ்பபுக் ப்கொள்ள்பபட்டொல் நிறுமம் பஙகு்க்ள ஒதுக்கீடு பெய்யலொம். ஒதுக்கீடு 
பெய்ய்பப்டொதவர்களுக்கு அவர்களு்்டய விணண்பபத பதொ்்க திரு்பபி அளிக்்க்பபடும். 
குறும்பபஙப்கொ்பபம் பபறை்பப்டவில்்லபயனில் பபறறை அ்னதது விணண்பபத பதொ்்க்யயும் 
விணண்பபததொரர்களுக்கு திரு்பபி அளிததி்ட பவணடும்.

இந்திய நிறுமச்ெட்டம் 2013, பிரிவு 39-ன் படி விணண்பபத பதொ்்கயொனது 
பஙகின் பபயரளவு மதி்பபில் கு்றைந்தது 5 ெதவீதமொ்க இருக்்க பவணடும் 
அல்லது பெபியின் வழி்கொடடுதலின் படியொன பவறு ஏபதனும் ெதவீதம் அல்லது 
பதொ்்கயொ்க இருக்்கலொம்.  பெபியின் வழி்கொடடுதலின்படி, கு்றைந்த அளவு பஙகு 

விணண்பபத பதொ்்க, பவளியீடடு வி்லயில் 25 ெதவீதததிறகு கு்றைவொ்க இருக்்கக் கூ்டொது.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

நிறுமம் ப்ர்ம்ப பஙகு்க்ள பரொக்்கததிறப்கொ அல்லது பரொக்்கததிற்கொ்க இல்லொமல் 
மறுபயனுக்்கொ்கபவொ பவளியீடு பெய்யலொம்.  பரொக்்கததிற்கொ்க பவளியி்ட்பபடும்பபொது பரொக்்கமொனது 
(i) தவ்ண மு்றையிபலொ (ii) ஒபர த்ட்வயொ்கபவொ (பமொததத பதொ்்க) பபறை்பப்டலொம்.
7.8 சைாககத்திற்கு  தவரண முரையில ்ங்குகரை சவளியிடுதல
தவ்ண மு்றையில் பஙகு முதலொனது கீழக்்கண்டவொறு பபறை்பப்டொலம்:

முதல் தவ்ண விணண்பபத பதொ்்கயொகும்
இரண்டொம் தவ்ண ஒதுக்கீடடுத பதொ்்கயொகும்
மூன்றைொம் தவ்ண முதல் அ்ை்பபுத பதொ்்கயொகும்
்க்்டசித தவ்ண இறுதி அ்ை்பபுத பதொ்்கயொகும்.

பஙகு்க்ள ஒதுக்கீடு பெய்தபின்பு, பத்வ்பபடும் பபொபதல்லொம் அ்ை்பபி்ன பமறப்கொள்ளலொம்.  
அ்ை்பபு என்பது பகுதி பெலுதத்பபபறறை பஙகுதொரர்க்ள பஙகின் முழு பதொ்்க்யச் பெலுததும் 
வ்்கயில் அடுதத தவ்ணத பதொ்்க்க்ள பெலுததுமொறு நிறுமம் ப்கடடுக் ப்கொள்வதொகும்.  
ஒன்றிறகு பமறபட்ட அ்ை்பபு்கள் இருக்்கலொம்.  இந்த அ்ை்பபு்கள் வரி்ெ எண்கள் அடி்பப்்டயில் 
முதல் அ்ை்பபு, இரண்டொம் அ்ை்பபு, மூன்றைொம் அ்ை்பபு என்பது பபொன்று பவறுபடுதத்பப்டலொம்.  
்க்்டசி தவ்ணயொனது, இறுதி அ்ை்பபொ்க இருக்கும். ்க்்டசி அ்ை்பபு இறுதி அ்ை்பபு என்றை 
வொரத்தயு்டன் இருக்கும்.  எடுததுக்்கொடடு மூன்றைொவது அ்ை்பபு ்க்்டசி அ்ை்பபொ்க இருந்தொல் அது 
மூன்றைொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு என்றிருக்கும்.

நிறுமததின் பெயல்மு்றைவிதி்களில் ப்கொடுக்்க்பபடடிருக்கும் விதி்களின் படி 
அ்ை்பபு்கள் பமறப்கொள்ள்பப்ட பவணடும்.  பெயல்மு்றை விதி்களில் அதுகுறிதது 
விதி்கள் இல்லொமலிருந்தொல் இந்திய நிறுமச்ெட்டம் 2013 அட்டவ்ண I-ல் 
படடியல் F-ல் ப்கொடுக்்க்பபடடுள்ள பின்வரும் விதிமு்றை்கள் பபொருந்தும்:

இரணடு அ்ை்பபு்களுக்கி்்டபய ஒருமொத ்கொல இ்்டபவளி இருக்்கபவணடும்.
ஒரு அ்ை்பபின் பதொ்்க பஙகின் மு்க மதி்பபில் 25%-க்கு மி்கொமல் இருக்்க பவணடும்.
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ப்ர்ம்பபஙகு்கள் பரொக்்கததிற்கொ்க மு்கமதி்பபிபலொ அல்லது மு்னமததிபலொ பவளியி்ட்பப்டலொம்.  
நிறுமம் பஙகு்க்ள மு்கமதி்பபிறகு ெமமொன பதொ்்கயில்  (பபயரளவு மதி்பபில்) பவளியீடு பெய்தொல் அது 
மு்கமதி்பபில் பவளியிடுதல் என்பபடும்.  நிறுமம் பஙகு்க்ள மு்கமதி்ப்பவி்ட அதி்கமொன வி்லயில் 
பவளியீடு பெய்தொல் அது மு்னமததில் பவளியிடுதல் என்பபடும். மிகுதியொன பதொ்்க மு்னமம் 
என்றை்ைக்்க்பபடும்.
(i) ்ங்குகள் சைாககத்திற்காக முகமதிப்பில சவளியிடுதல:

பின்வரும் குறி்பபபடடு்ப பதிவு்கள் பதிய்பப்ட பவணடும்:

 ்ாள் விவைம்  ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

1. விண்ணப்்த் சதாரக ச்றும்ந்ாது    

வஙகி ்க/கு ப xxx  

  ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு   xxx

2.  ் ங்கு ஒதுககீடடின் ந்ாது விண்ணப்்த் சதாரகரய 
மாற்றுவதற்கு    

ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக்  ்க/கு ப xxx  

  பஙகுமுதல்  ்க/கு   xxx

3.  நிைாகரிககப்்ட்ட விண்ணப்்ங்களுககான விண்ணப்்த் 
சதாரகரய திரும்்ச செலுத்துதல    

ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக்  ்க/கு ப xxx  

  வஙகி ்க/கு   xxx

4.  ஒதுககீடடுத்சதாரக ச்ைநவண்டியது    

ப்ர்ம்பபஙகு ஒதுக்கீடடு ்க/கு ப xxx  

  ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல்  ்க/கு   xxx

5.  ஒதுககீடடுப் ்ணம் ச்றும்ந்ாது    

வஙகி ்க/கு ப xxx  

  ப்ர்ம்பபஙகு ஒதுக்கீடு ்க/கு   xxx

6.  அரைப்பின் ந்ாது அரைப்புத் சதாரக ச்ை நவண்டியது    

ப்ர்ம்ப பஙகு அ்ை்பபு ்க/கு ப xxx  

  ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   xxx

7. அரைப்பு ்ணம் ச்றும்ந்ாது    

வஙகி ்க/கு ப xxx  

   ப்ர்ம்ப பஙகு அ்ை்பபு ்க/கு   xxx

எடுத்துககாடடு 1
தொய் நிறுமம் ̀  10 மதி்பபுள்ள 1,00,000 ப்ர்ம்ப பஙகு்க்ள பவளியீடு பெய்தது.  விணண்பபததின்பபொது 
` 5; ஒதுக்கீடடின்பபொது ` 2; முதல் அ்ை்பபின்பபொது ` 2 மறறும் இறுதி அ்ை்பபின்பபொது ` 1 
பெலுததபவணடும். அ்னதது பஙகு்களும் ஒ்பப்பபடடு பதொ்்க பபறை்பபட்டது.  குறி்பபபடடு்ப பதிவு்கள் 
தரவும்.
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தீர்வு
தாய் நிறுமத்தின் ஏடுகளில

குறிப்ந்டடுப் ்திவுகள்

 ்ாள் விவைம்  ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

வஙகி ்க/கு ப  5,00,000  

  ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக்  ்க/கு   5,00,000

(விணண்பபத பதொ்்க பபறறைது)
ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு ப  5,00,000  

  ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   5,00,000

(பஙகு விணண்பபத பதொ்்க்ய பஙகு முதல்  
       ்கணக்கிறகு மொறறியது)     

ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடு ்க/கு ப  2,00,000  

  ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு 2,00,000

(பஙகு ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க பபறை பவணடியது)
வஙகி ்க/கு ப  2,00,000  

  ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடு ்க/கு 2,00,000

(ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க பபறறைது)
ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் அ்ை்பபு  ்க/கு ப  2,00,000  

  ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   2,00,000

(பஙகு முதல் அ்ை்பபுத பதொ்்க பபறை பவணடியது)
வஙகி ்க/கு ப  2,00,000  

  ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் அ்ை்பபு ்க/கு 2,00,000

(பஙகு முதல் அ்ை்பபுத பதொ்்க பபறறைது)
ப்ர்ம்ப பஙகு இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு ப  1,00,000  

  ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   1,00,000

(பஙகு மீதொன இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபுத பதொ்்க 
   பபறை பவணடியது)
வஙகி ்க/கு ப  1,00,000  

ப்ர்ம்பபஙகு இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு   
(இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபுத பதொ்்க பபறறைது)   

1,00,000 

7.8.1 குரை ஒப்்ம்
பபொது மக்்களுக்கு பவளியி்ட்பபடும் அ்னதது்ப பஙகு்களும் முழுவதும் ஒ்பப்பப்டொமல் பபொ்கலொம்.  
பவளியி்ட்பபட்ட பஙகு்களின் எணணிக்்்க்யவி்ட ஒ்பப்பபட்ட பஙகு்களின் எணணிக்்்க கு்றைவொ்க 
இருந்தொல் அது கு்றை ஒ்பபம் என்பபடும்.  இந்தச் சூழநி்லயில் த்கவலறிக்்்கயில் குறி்பபி்ட்பபடடுள்ள 
குறும்ப பஙப்கொ்பபம் பபறை்பபடடிருந்தொல் விணண்பபம் பெய்தவர்கள் அ்னவரும் ஒதுக்கீடடி்ன்ப 
பபறறுக் ப்கொள்வொர்கள்.
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எடுத்துககாடடு 2
ஜொய் நிறுமம் ` 10 மதி்பபுள்ள 10,000 ப்ர்ம்ப பஙகு்க்ள விணண்பபததின் பபொது ` 5, ஒதுக்கீடடின் 
பபொது ` 3, முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபின் பபொது ` 2 பெலுததும் வ்்கயில் பவளியிட்டது. 9,000 
பஙகு்க்ள வொங்க பபொதுமக்்கள் விணண்பபிததனர. இயக்குனர்கள் 9,000 பஙகு்க்ளயும் ஒதுக்கீடு 
பெய்து அதற்கொன பதொ்்க்யயும் பபறறுக் ப்கொண்டனர. பத்வயொன குறி்பபபடடு்ப பதிவு்க்ளத தரவும்.
தீர்வு

ஜாய் நிறுமத்தின் ஏடுகளில
குறிப்ந்டடுப் ்திவுகள்

 ்ாள் விவைம்  ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

வஙகி ்க/கு (9,000 × 5) ப  45,000  

ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு   45,000

(விணண்பபத பதொ்்க பபறறைது)   

ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு ப 45,000  

ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   45,000

(விணண்பபத பதொ்்க பஙகுமுதல் ்கணக்கிறகு மொறறை்பபட்டது)   

ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடு ்க/கு ப 27,000  

ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   27,000

(ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க பபறை பவணடியது)   

வஙகி ்க/கு ப 27,000  

ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடு ்க/கு   27,000

(ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க பபறறைது)   

ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு ப 18,000  

ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   18,000

(அ்ை்பபுத பதொ்்க பபறை பவணடியது)   

வஙகி ்க/கு ப 18,000  

ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு   18,000

(அ்ை்பபுத பதொ்்க பபறறைது)     

7.8.2 மிரக ஒப்்ம்
பவளியி்ட்பபட்ட பஙகு்களின் எணணிக்்்க்ய வி்ட விணண்பபிக்்க்பபட்ட பஙகு்களின் 
எணணிக்்்க அதி்கமொ்க இருந்தொல் அது மி்்க ஒ்பபம் என்பபடும்.  பின்வரும் மூன்று மொறறு வழி்களில் 
இச்சூழநி்ல்ய ்்கயொளலொம்.
(அ) சில விணண்பபங்கள் முழு்மயொ்க ஏறறுக்ப்கொள்ள்பபடடு, சில விணண்பபங்கள் முழுவ்தயும் 

நிரொ்கரிததல், நிரொ்கரிக்்க்பபட்ட விணண்பபதொரர்களுக்கு விணண்பபத பதொ்்க்ய 
திரு்பபியளிததல்.

(ஆ) அ்னதது விணண்பபங்களுக்கும் விணண்பபிதத பஙகு்களுக்ப்கறப விகிதொச்ெொரததில் 
ஒதுக்கீடு பெய்தல்.  இது விகித அளவு அடி்பப்்ட ஒதுக்கீடு என்பபடும். மிகுதியொ்க பபறறை 
விணண்பபத பதொ்்க்ய திரு்பபி அளிக்்கலொம் அல்லது ஒதுக்கீடூ மறறும் அ்ை்பபுத பதொ்்கயில் 
ெரிக்்கடடுவதற்கொ்க ்வததிருக்்கலொம். 

(இ) பமபல குறி்பபிட்ட இரணடு மு்றை்க்ளயும் இ்ணததும் பெயல்படுததலொம்.
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எடுத்துககாடடு 3
பொரத நிறுமம் ` 10 மதி்பபுள்ள 1,00,000 பஙகு்க்ள மு்கமதி்பபில் பபொதுமக்்களுக்கு பவளியிட்டது.  
பஙகு்கள் மீதொன பணம் பெலுதத பவணடிய விவரங்கள் பின்வருமொறு: 
 விணண்பபததின் பபொது பஙப்கொன்றிறகு    ` 5
 ஒதுக்கீடடின் பபொது பஙப்கொன்றிறகு     ` 3
 முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபின் பபொது பஙப்கொன்றிறகு  ` 2
1,20,000 பஙகு்களுக்கு விணண்பபத பதொ்்க பபறை்பபட்டது.  கூடுதல் விணண்பபத பதொ்்க உ்டனடியொ்க 
திரு்பபிச் பெலுதத்பபட்டது.  பமற்கண்டவற்றை பதிவு பெய்ய குறி்பபபடடு்ப பதிவு்க்ளத தரவும்.
தீர்வு

்ாைத் நிறுவன ஏடுகளில
குறிப்ந்டடுப் ்திவுகள்

 ்ாள் விவைம்  ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

வஙகி ்க/கு   (1,20,000 × 5) ப  6,00,000  

ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு   6,00,000

(விணண்பபத பதொ்்க பபறறைது)
ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு (1,00,000 × 5) ப  5,00,000  

ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   5,00,000

(ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபத பதொ்்க்ய பஙகு  
முதலுக்கு மொறறியது)     

ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு (20,000 × 5) ப  1,00,000

வஙகி ்க/கு 1,00,000

(மிகுதியொன பஙகு விணண்பபதபதொ்்க திரு்பபிச் பெலுததியது)
ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடு ்க/கு ப  3,00,000  

ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு 3,00,000

(ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க பபறை பவணடியது)
வஙகி ்க/கு ப  3,00,000  

ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடு ்க/கு 3,00,000

(ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க பபறறைது)
ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு  ்க/கு ப  2,00,000  

ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   2,00,000

(பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு பதொ்்க பபறை 
பவணடியது)
வஙகி ்க/கு ப  2,00,000  

ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு 2,00,000

(பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபுத பதொ்்க பபறறைது)

12th-Accountancy-Unit-07_TM.indd   233 02-04-2019   22:33:29
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



234

எடுத்துககாடடு 4
்கொன் நிறுமம் ` 10 மதி்பபுள்ள 50,000 பஙகு்க்ள விணண்பபததின் பபொது ` 4, ஒதுக்கீடடின் பபொது 
` 4 மறறும் முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபின் பபொது ` 2 என பெலுததும் வ்்கயில் பபொதுமக்்களுக்கு 
பவளியிட்டது. 65,000 பஙகு்களுக்்கொன விணண்பபங்கள் பபறை்பபட்டன. இயக்குனர்கள் 50,000 
பஙகு்க்ள விகித அளவு அடி்பப்்டயில் ஒதுக்கீடு பெய்யவும், மிகுதியொ்க்ப பபறறை விணண்பபத 
பதொ்்க்ய ஒதுக்கீடடிறகு பயன்படுததி ப்கொள்ளவும் முடிவு பெய்தனர. அ்னததுத பதொ்்க்களும் 
பபறை்பபட்டன எனக் ப்கொணடு பத்வயொன குறி்பபபடடு்ப பதிவு்க்ளத தரவும்.
தீர்வு

கான் நிறும ஏடுகளில
குறிப்ந்டடுப் ்திவுகள்

்ாள் விவைம்  ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

வஙகி ்க/கு   (65,000 × 4) ப  2,60,000  

ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு   2,60,000

(விணண்பபத பதொ்்க பபறறைது)
ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு   (50,000 × 4) ப  2,00,000  

ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு 2,00,000

(விணண்பபத பதொ்்க பஙகு முதல் ்கணக்கிறகு மொறறியது)
ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு  (15,000 × 4) ப  60,000

ப்ர்ம்பபஙகு ஒதுக்கீடடு  ்க/கு 60,000

(மிகுதியொ்க்ப பபறறை விணண்பபத பதொ்்க ஒதுக்கீடடிறகு 
பயன்படுதத்பபட்டது)
ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடு ்க/கு ப  2,00,000  

ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு 2,00,000

(பஙகு ஒதுக்கீடடு பதொ்்க பபறை பவணடியது)
வஙகி ்க/கு  (2,00,000 – 60,000) ப  1,40,000  

ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடு ்க/கு 1,40,000

(ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க பபறறைது)
ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு (50,000 × 2) ப  1,00,000  

ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   1,00,000

(பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு பணம் பபறை பவணடியது)
வஙகி ்க/கு ப  1,00,000  

ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு 1,00,000

(வஙகி முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு பணம் பபறறைது)

எடுத்துககாடடு 5
சுதொ நிறுமம் ` 10 மதி்பபுள்ள 1,00,000 பஙகு்க்ள விணண்பபததின் பபொது ` 3, ஒதுக்கீடடின் பபொது 
` 4, மீதமுள்ள பதொ்்க பத்வயொனபபொழுது என்றை அடி்பப்்டயில் பபொதுமக்்களுக்கு பவளியிட்டது.  
1,40,000 விணண்பபங்கள் பபறை்பபட்டன.  அவற்றை இயக்குனர்கள் பின்வருமொறு ஒதுக்கீடு பெய்தனர.
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60,000 பஙகு்களுக்்கொன விணண்பபதொரர்களுக்கு    -  முழு்மயொ்க
75,000 பஙகு்களுக்்கொன விணண்பபதொரர்களுக்கு    -   40,000 பஙகு்கள் (மிகுதியொன விணண்பப 

பணம் ஒதுக்கீடடிறகு பயன்படுதத்பபடும்)
5,000 பஙகு்களுக்்கொன விணண்பபதொரர்களுக்கு      -  எதுவுமில்்ல
அ்னதது பதொ்்க்களும் பபறை்பபட்டன. ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க பபறுவது வ்ரயிலொன குறி்பபபடடு்ப 
பதிவு்க்ளத தரவும்.
தீர்வு

சுதா நிறும ஏடுகளில
குறிப்ந்டடுப் ்திவுகள்

 ்ாள் விவைம்  ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

வஙகி ்க/கு (1,40,000 × 3) ப  4,20,000  

ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு   4,20,000

(விணண்பபத பதொ்்க பபறறைது)
ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக்   ்க/கு (1,00,000 × 3) ப  3,00,000  

ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு 3,00,000

(விணண்பபத பதொ்்க்ய பஙகு முதலுக்கு மொறறியது)
ப்ர்ம்பபஙகு விணண்பபக் ்க/கு   (5,000 × 3) ப 15,000

வஙகி ்க/கு  15,000

(மிகுதியொன விணண்பபத பதொ்்க திரு்பபியளிக்்கபட்டது)
ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு   (35,000 × 3) ப  1,05,000

ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடு ்க/கு 1,05,000

(மிகுதியொன விணண்பபதபதொ்்க ஒதுக்கீடடிறகு 
பயன்படுதத்பபட்டது)
ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடு ்க/கு   (1,00,000 × 4) ப  4,00,000  

ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு 4,00,000

(பஙகு ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க பபறை பவணடியது)
வஙகி ்க/கு ப  2,95,000  

ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடு ்க/கு 2,95,000

(பஙகு ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க்ப பபறறைது)
குறிப்பு

விணண்பபிதத 
பஙகு்கள்

ஒதுக்்க்பபட்ட 
பஙகு்கள்

விணண்பபத  
பதொ்்க்ப பபறறைது

விணண்பபத 
பதொ்்க

ஒதுக்கீடடு 
பதொ்்கயில் 
பகிர்பபட்டது

திரு்பபி 
அனு்பபியது

60,000 60,000 1,80,000 1,80,000 - -

75,000 40,000 2,25,000 1,20,000 1,05,000  

5,000 - 15,000 - - 15,000
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7.8.3 அரைப்பு முன்்ணம்
பஙகின் அ்ைக்்க்பபட்ட மதி்ப்ப வி்ட அதி்கமொ்க்ப பபறை்பபட்ட பதொ்்க அ்ை்பபு முன்பணம் 
என்பபடும்.  இது பஙகு விணண்பபம் அல்லது பஙகு ஒதுக்கீடு அல்லது பஙகு அ்ை்பபுக் ்கணக்கில் 
அதி்கமொ்க பபறை்பபட்ட பதொ்்கயொகும். அவவொறு அதி்கமொ்க்ப பபறை்பபட்ட பதொ்்க்ய திரு்பபி அளிக்்க 
பவணடும் அல்லது எதிர்கொலததில் பெலுதத பவணடிய பதொ்்க்களில் ெரிக்்கட்ட பவணடும்.  அவவொறு 
எதிர்கொலததில் பெலுதத்பப்ட பவணடிய பதொ்்க்களில் ெரிக்்கட்ட தீரமொனிததொல், அந்த அதி்கமொ்க்ப 
பபறை்பபட்ட பதொ்்க்ய அ்ை்பபு முன்பணம் என்றை தனிக்்கணக்கிறகு மொறறைலொம்.

அ்ை்பபு முன்பணம் நிறுமததின் பஙகு முதலில் ஒரு பகுதி அல்ல மறறும் அதறகு பங்கொதொயம் 
ஏதும் பெலுதத பவணடியதில்்ல. இது இரு்பபுநி்லக் குறி்பபில் இதர ்்ட்பபு்ப பபொறு்பபு்களின் கீழ 
்கொட்ட்பபடும்.

இந்திய நிறுமச் ெட்டம், 2013 பிரிவு 50-ன் படி, நிறுமச் பெயல்மு்றை விதி்கள் அஙகீ்கரிததொல் மடடுபம 
அ்ை்பபு முன்பணம் ஏறறுக்ப்கொள்ள்பபடும். இந்திய நிறுமச் ெட்டம், 2013 அட்டவ்ண F-ன் படி நிறுமச் 
பெயல்மு்றை விதி்களில் கூறி உள்ளவொறு அ்ை்பபு முன்பணததிறகு வடடியொ்க ஆணடுக்கு 12% 
மி்கொமல் பெலுதத்பப்ட பவணடும்.
மொணவர குறி்பபு
ஒதுக்கீடு பெய்ய்பபட்ட பஙகு்கள் மீது கூடுதலொ்க்ப பபறை்பபட்ட விணண்பபத பதொ்்க்ய ஒதுக்கீடடு்ப 
பணததில் ெரிக்்கடடிய பிறைகு அதி்கமொ்க உள்ள பதொ்்க அ்ை்பபு முன்பணக் ்கணக்கிறகு மொறறை்பப்ட 
பவணடும்.
குறி்பபபடடு்ப பதிவு்கள் பின்வருமொறு:

்ாள் விவைம்  ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

(அ) ஒதுககீடு மற்றும் அரைப்பின் ந்ாது ச்ைப்்ட்ட முன்்ணத்திற்கு   

வஙகி ்க/கு ப  xxx  

   அ்ை்பபு முன்பணக்  ்க/கு    xxx 

(ஆ) அரைப்புக கணககில ெரிசெய்யப்்டும்ந்ாது   

அ்ை்பபு முன்பணக் ்க/கு ப  xxx  

   பஙகு அ்ை்பபு  ்க/கு    xxx 

எடுத்துககாடடு 6
அருணொ ஆ்ல்கள் வ்ரயறு நிறுமததின் பதிவு பெய்ய்பபட்ட பஙகு முதல் ` 5,00,000. அதில் 20,000 
பஙகு்க்ள ` 10 வீதம் பின்வருமொறு பெலுதததக்்க வ்்கயில் பவளியிட்டது. விணண்பபததின் மீது  
` 4; ஒதுக்கீடடின் மீது ` 4; முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபின் மீது ` 2. பவளியிட்ட்ப பஙகு்கள் அ்னததும் 
ஒ்பப்பபட்டன.  அ்னதது பதொ்்க்களும் பபறை்பபட்டன.  ஆனொல், ஒரு பஙகுதொரர தொன் ் வததுள்ள 300 
பஙகு்களுக்்கொன அ்னதது பதொ்்க்க்ளயும் ஒதுக்கீடடின்பபொபத முழுவதுமொ்க பெலுததி விட்டொர. 
குறி்பபபடடு்ப பதிவு்க்ளத தரவும்.
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தீர்வு
அருணா நிறும ஏடுகளில
குறிப்ந்டடுப் ்திவுகள்

்ாள் விவைம்  ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

வஙகி ்க/கு    (20,000 × 4) ப 80,000  

   பஙகு விணண்பபக்  ்க/கு  80,000

(பஙகு விணண்பப்ப பணம் பபறை்பபட்டது)   

பஙகு விணண்பபக்  ்க/கு ப 80,000  

   பஙகுமுதல்  ்க/கு  80,000

(விணண்பப பணம் பஙகு முதலுக்கு மொறறை்பபட்டது)   

பஙகு ஒதுக்கீடு  ்க/கு   (20,000 × 4) ப 80,000  

   பஙகுமுதல்   ்க/கு  80,000

(பஙகு ஒதுக்கீடு பணம் பபறை பவணடியது)   

வஙகி   ்க/கு   (20,000 × 4) + (300x2) ப 80,600  

   பஙகு ஒதுக்கீடு  ்க/கு  80,000

   அ்ை்பபு முன்பணம்   ்க/கு  (300 × 2) 600

(பஙகு ஒதுக்கீடு பணம் மறறும் அ்ை்பபு முன்பணம் 
பபறை்பபட்டது)   

பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு   ்க/கு  (20,000 × 2) ப 40,000  

   பஙகுமுதல்   ்க/கு  40,000

(பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபுத பதொ்்க பபறை 
பவணடியது)   

வஙகி    ்க/கு  (19,700 × 2) ப 39,400  

அ்ை்பபு முன்பணம்    ்க/கு ப 600

   பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு  40,000

(பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபுத பதொ்்க பபறை்பபடடு, 
அ்ை்பபு முன்பணம் ெரிக்்கட்ட்பபட்டது).
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7.8.4 அரைப்பு நிலுரவ
பஙகுதொரர ஒருவர தொன் பெலுதத பவணடிய ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க அல்லது அ்ை்பபுத பதொ்்க்ய  
பெலுததத தவறினொல், இன்னமும் பெலுதத்பப்டொமல் உள்ள பதொ்்க ‘அ்ை்பபு நிலு்வ’ என்பபடும்.  
பிறிபதொரு வ்்கயில் கூறைபவணடுமொனொல், அ்ைக்்க்பபடடும், பெலுதத்பப்டொமல் உள்ள பதொ்்க 
‘அ்ை்பபு நிலு்வ’ என்பபடும்.
இந்திய நிறுமச் ெட்டம், 2013 அட்டவ்ண F-ன் படி, நிறும பெயல்மு்றை விதி்களில் உள்ளவொறு 
அ்ை்பபு நிலு்வக்கு வடடி வசூலிக்்க்பபடும்.  அவ வடடி வீதம் ஆணடுக்கு 10% பமல் மி்கக் கூ்டொது.  
அ்ை்பபு நிலு்வ்ய்ப பதிவு பெய்ய இரணடு மு்றை்கள் உள்ளன.
(i) அரைப்பு நிலுரவக கணககு துவங்காதந்ாது 
இம்மு்றையில் பஙகுதொரர்களொல் பெலுதத்பப்டொத குறி்பபிட்ட அ்ை்பபுத பதொ்்கயி்ன, அவற்றை 
பெலுததும் வ்ர அல்லது ஒறு்பபிை்பபு பெய்யும் வ்ர அது குறி்பபிட்ட அ்ை்பபு நிலு்வக் ்கணக்கில் 
்கொட்ட்பபடும்.
(ii) அரைப்பு நிலுரவக கணககு துவங்கும்ந்ாது 
இம்மு்றையில், பஙகுதொரர்களொல் பெலுதத்பப்டொத அ்ை்பபுத பதொ்்க, அ்ை்பபு நிலு்வ என்றை ஒரு 
தனிக்்கணக்கிறகு மொறறை்பபடுகிறைது.  அ்ை்பபு நிலு்வத பதொ்்க வசூலிக்்க்பபடும் பபொது அல்லது 
பஙகு்க்ள ஒறு்பபிை்பபு பெய்யும்பபொது அ்ை்பபு நிலு்வக் ்கணக்கு வரவு ்வக்்க்பபடும்.
எடுத்துககாடடு 7
பஜயம் ்டயரஸ் நிறுமம் 15,000 ெொதொரண்பபஙகு்க்ள ` 10 வீதம் பின்வருமொறு பெலுததும்படி 
பவளியிட்டது.  விணண்பபததின் மீது ` 3 ஒதுக்கீடடின் மீது ` 5 முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபின் 
மீது ` 2. அ்னதது பதொ்்கயும் பபறை்பபட்டது. ஆனொல் 100 பஙகு்க்ள ்வததிருக்கும் ஒரு 
பஙகுதொரர அ்ை்பபு பணத்த பெலுததத தவறினொர. அ்ை்பபு நிலு்வக் ்கணக்்்க்ப பயன்படுததி 
அ்ை்பபிற்கொன குறி்பபபடடு்ப பதிவு்க்ளத தரவும்.
தீர்வு

குறிப்ந்டடுப் ்திவுகள்

்ாள் விவைம்  ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு  ்க/கு  (15,000 × 2) ப 30,000  

   பஙகுமுதல்  ்க/கு 30,000

(பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபுத பதொ்்க பபறை பவணடியது)
வஙகி  ்க/கு  (14,900 × 2) ப  29,800

அ்ை்பபு நிலு்வ ்க/கு  (100 × 2) ப   200

   ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு  ்க/கு 30,000

(அ்ை்பபு பணம் பபறை்பபட்டது, பபறை்பப்டொத பதொ்்க அ்ை்பபு 
நிலு்வக் ்கணக்கில் எடுததுச் பெல்ல்பபட்டது)    

7.8.5 ்ங்குகரை ஒறுப்பிைப்பு செய்தல
பஙகுதொரர ஒருவர ஒதுக்கீடடு பணத்தபயொ அல்லது அ்ை்பபு்ப பணத்தபயொ பெலுததத 
தவறினொல் அவரு்்டய பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபடும்.  ஒறு்பபிை்பபு பெய்யும் பபொது, ஒதுக்கீடு ரதது 
பெய்ய்பபடுவதொல், அந்த அளவிறகு பெலுததிய முதல் கு்றைக்்க்பபடும்.  ஒறு்பபிை்பபு பெய்ததறகு பிறைகு 
அந்த ்பர பஙகுதொரர என்றை தகுதி்ய இைக்கிறைொர.  ஒறு்பபிை்பபின் பபொது பஙகுதொரரொல் இதுவ்ர 
பெலுதத்பபட்டத பதொ்்க நிறுமததிறகு ஆதொயமொகும் மறறும் ஒறு்பபிை்பபு ்கணக்கில் அதபதொ்்க வரவு 
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்வக்்க்பபடும். பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபுக் ்கணக்கு இரு்பபுநி்லக் குறி்பபில் ஒரு தனித த்ல்பபில் பஙகு 
முதல் ்கணக்கின் கீழக்்கொட்ட்பபடும். இது ்கணக்கு்களின் குறி்பபு்கள் பகுதியில் ்கொட்ட்பபடும்.
நிறுமததின் ஏடு்களில் பின்வரும் குறி்பபபடடு்ப பதிவு பெய்ய்பப்ட பவணடும்.

்ாள் விவைம்  ந .் 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

பஙகு முதல் ்க/கு   (அ்ைக்்க்பபட்ட முதல்) ப   xxx  

    பஙகு ஒதுக்கீடு ்க/கு   (நிலு்வயில் உள்ளது)   xxx

    பஙகு அ்ை்பபு ்க/கு   (நிலு்வயில் உள்ளது)   xxx

    பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு   (இதுவ்ர பெலுததிய பதொ்்க)   xxx

(ஒதுக்கீடடு்பபணம் மறறும் அ்ை்பபு பணம் பெலுததொததொல் 
பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டன)

எடுத்துககாடடு 8
அனிதொ என்பவர தஞெொவூர பமொட்டொர வ்ரயறு நிறுமததின் ` 10 மதி்பபுள்ள 500 ப்ர்ம்ப 
பஙகு்க்ள ்வததுள்ளொர. அவர விணண்பபததின் மீது ` 3, ஒதுக்கீடடின் மீது ` 5 பெலுததி உள்ளொர.  
ஆனொல் முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபுத பதொ்்கயொன ` 2 பெலுததவில்்ல. அ்ை்பபுத பதொ் ்க்ய  
பெலுததத தவறியதொல் இயக்கு்ர்கள் அ்பபஙகு்க்ள ஒறு்பபிை்பபு பெய்தனர. ஒறு்பபிை்பபிற்கொன 
குறி்பபபடடு்ப பதிவி்னத தரவும்.
தீர்வு

குறிப்ந்டடுப் ்திவு

்ாள் விவைம்  ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

ப்ர்ம்ப பஙகு முதல்    ்க/கு    (500 × 10) ப  5,000  
   ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு  (500 × 2)  1,000
   பஙகு ஒறு்பபிை்பபு   ்க/கு   (500 × 8)  4,000
(அ்ை்பபு்ப பணம் பெலுததொததொல் 500 பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு 
பெய்ய்பபட்டன)    

எடுத்துககாடடு 9
முதது என்பவர ` 10 மதி்பபுள்ள 20 ெொதொரண பஙகு்க்ள ்வததிருந்தொர.  அவர அதன் விணண்பபத 
பதொ்்கயொ்க ` 2 பெலுததிய நி்லயில் ஒதுக்கீடடு்ப பணம் ` 3 மறறும் முதல் அ்ை்பபு பணம் ` 1 
பெலுததவில்்ல. முதல் அ்ை்பபுக்கு பின்னர இயக்கு்ர்கள் அ்பபஙகு்க்ள ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய முடிவு 
பெய்தனர. பஙகு ஒறு்பபிை்பபிற்கொன குறி்பபபடடு்ப பதிவி்னத தரவும்.
தீர்வு

குறிப்ந்டடுப் ்திவு
்ாள் விவைம்  ந். 

்.எ.
்ற்று 

` 
வைவு 

`
ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் ்க/கு (20 × 6) ப  120  

   ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடு ்க/கு (20 × 3)   60

   ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் அ்ை்பபு ்க/கு (20 × 1)   20
   பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு (20 × 2)   40
(பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்தது)     

மாணவர் குறிப்பு
ப்ர்ம்ப பஙகு்களில் அ்ைக்்க்பபட்ட பதொ்்கயொன ` 6 பறறு பெய்ய பவணடும்.
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7.8.6 ஒறுப்பிைப்பு செய்யப்்ட்ட ்ங்குகரை மறுசவளியீடு செய்தல
ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்ட பஙகு்கள் நிறுமததொல் மறுபவளியீடு பெய்ய்பப்டலொம்.  அ்பபஙகு்கள் எந்த 
வி்லயிலும் மறுபவளியீடு பெய்யலொம்.  ஆனொல், பவளியீடடு வி்ல ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்ட 
பஙகு்களின் பெலுதத்ப பபறைொத பதொ்்க்யக் ்கொடடிலும் கு்றைவொ்க இருக்்கக் கூ்டொது.
உதொரணமொ்க, ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்ட ஒரு பஙகின் மதி்பபு ` 10 அதறகு ` 4 விணண்பப்ப பணமொ்க 
பெலுதத்பபடடிருந்தது.  அ்பபஙகு்கள் முழுவதும் பெலுதத்பபட்ட்வ்களொ்க மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்டன.  
அதன் புதிய வி்ல கு்றைந்தபடெமொ்க ` 6 (10-4) என நிரணயிக்்க்பப்ட பவணடும். ஒறு்பபிை்பபு 
பெய்ய்பபட்ட பஙகு்கள் ்ட்டததில் மறுபவளியீடு பெய்ய்பபடும் பபொது, அந்த ்ட்டம் ஒறு்பபிை்பபு 
்கணக்கில் பறறு பெய்ய்பபடுகிறைது. ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்ட பஙகு்கள் மு்னமததில் மறுபவளியீடு 
பெய்ய்பபட்டொல், அந்த மு்னமதபதொ்்க பததிர மு்னமக் ்கணக்கில் வரவு ்வக்்க்பபடும்.  
பின்வருமொறு குறி்பபபடு்கள் பதிய்பபடுகின்றைன.

்ாள் விவைம் ந். 
்.எ.

்ற்று  
` 

வைவு  
`

(i) முகமதிப்பில மறுசவளியீடு செய்தால
வஙகி ்க/கு ப  xxx  
     பஙகுமுதல் ்க/கு  xxx
(ii) முரனமத்தில மறுசவளியீடு செய்தால
வஙகி ்க/கு ப xxx
     பஙகுமுதல் ்க/கு xxx
     பததிர மு்னமக் ்க/கு xxx
(iii) ்ட்டத்தில மறுசவளியீடு செய்தால
வஙகி ்க/கு ப  xxx  
ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு (்ட்டததில் பவளியிடுதல்) ப xxx
     பஙகுமுதல் ்க/கு xxx

மறுபவளியீடடு வி்ல ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்ட பஙகு்களின் பெலுதத்ப பபறைொத பதொ்்க்ய வி்ட 
அதி்கமொ்க இரு்பபின், அதன் வி்ளவு  மறுபவளியீடடின் இலொபமொகும். அது ஒரு முதலின இலொபமொகும்.  
அது முதலினக் ்கொ்பபு ்கணக்கிறகு மொறறை்பப்ட பவணடும்.  அதற்கொன குறி்பபபடடு்ப பதிவு பின்வருமொறு.

்ாள் விவைம் ந். 
்.எ.

்ற்று  
` 

வைவு  
`

ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு ப  xxx  

     முதலினக் ்கொ்பபு ்க/கு    xxx

ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்ட பஙகு்களில் ஒரு பகுதி பஙகு்கள் மடடும் மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்டொல், 
மறுபவளியீடடில் கி்்டதத இலொபத பதொ்்க மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்ட பஙகு்களின் விகிதொச்ெொர 
அளவிறகு முதலினக் ்கொ்பபு ்கணக்கிறகு மொறறை்பபடும். அந்த விகிதொச்ெொரத பதொ்்க பின்வருமொறு 
்கணக்கி்ட்பபடும்.

ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்ட பமொததத பதொ்்க × மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்ட 
பஙகு்களின் எணணிக்்்கஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்ட பமொதத பஙகு்களின் எணணிக்்்க

பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு ்கணக்கில் மீதம் உள்ள பதொ்்க இரு்பபுநி்லக் குறி்பபில் பஙகு முதல் 
்கணக்குக்கு கீழ தனி த்ல்பபில் ்கொட்ட்பபடும். அந்த ்கணக்கு்களின் குறி்பபு்கள் கீழ தர்பபடும்.
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எடுத்துககாடடு 10
அனு நிறுமததொல் ̀  10 மு்கமதி்பபில் பவளியி்ட்பபட்ட ப்ர்ம்ப பஙகு்களில், தியொகு என்பவர ் வததிருந்த 
` 200 ப்ர்ம்ப பஙகு்களுக்கு இறுதி அ்ை்பபுத பதொ்்கயொன ` 3 பெலுததொத ்கொரணததொல் அ்வ 
ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டன. அ்பபஙகு்கள் ` 6 வீதம் லக் ஷமனுக்கு மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்டன். 
ஒறு்பபிை்பபு மறறும் மறுபவளியீடடிற்கொன குறி்பபபடடு்ப பதிவு்க்ளத தரவும்.

தீர்வு
அனு நிறுமத்தின் ஏடுகளில 

குறிப்ந்டடுப் ்திவுகள்

்ாள் விவைம்  ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் ்க/கு (200 × 10) ப  2,000
     ப்ர்ம்ப பஙகு இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு (200 × 3) 600
     பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு (200 × 7) 1,400
(200 பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டன)
வஙகி ்க/கு (200 × 6) ப 1,200
பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு (200 × 4) ப 800
     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு (200 × 10) 2,000
(ஒறு்பபிை்பபு பெய்த பஙகு்கள் மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்டன)
பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு (1,400-800) ப 600
     முதலினக் ்கொ்பபு ்க/கு 600
      (பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்கணக்கு முதலினக் ்கொ்பபு 

்கணக்கிறகு மொறறை்பபட்டது)

எடுத்துககாடடு 11
மருது நிறுமம் ̀  10 மதி்பபுள்ள 150 பஙகு்க்ள பஙப்கொன்றுக்கு ̀  4 இறுதி அ்ை்பபுத பதொ்்க பெலுததத 
தவறியதொல் ஒறு்பபிை்பபு பெய்தது.  அவறறில் 100 பஙகு்க்ள பஙப்கொன்றுக்கு ` 9 வீதம் மறுபவளியீடு 
பெய்தது.  ஒறு்பபிை்பபு மறறும் மறுபவளியீடடிற்கொன குறி்பபபடடு்ப பதிவு்க்ளத தரவும்.

தீர்வு
மருது நிறுமத்தின் ஏடுகளில 

குறிப்ந்டடுப் ்திவுகள்

்ாள் விவைம்  ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

பஙகுமுதல்  ்க/கு (150 × 10) ப  1,500  
     பஙகு இறுதி அ்ை்பபு   ்க/கு (150 × 4)   600
     பஙகு ஒறு்பபிை்பபு   ்க/கு (150 × 6)   900
(150 பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டன)    
வஙகி  ்க/கு (100 × 9) ப  900  
பஙகு ஒறு்பபிை்பபு   ்க/கு (100 × 1) ப  100  
     பஙகுமுதல்   ்க/கு (100 × 10)   1,000
(ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்ட 100 பஙகு்கள் ` 9 வீதம் 
மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்டன)    
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பஙகு ஒறு்பபிை்பபு   ்க/கு ப  500  
     முதலினக் ்கொ்பபு   ்க/கு    500
      (மறுபவளியீடடின் இலொபம் முதலினக் ்கொ்பபு ்கணக்கிறகு 

மொறறை்பபட்டது)
குறிப்பு: 150 பஙகு்களுக்்கொன ஒறு்பபிை்பபுத பதொ்்க = ` 900

100 பஙகு்களுக்்கொன ஒறு்பபிை்பபுத பதொ்்க = 900 x 100 =
150

 ` 600

இலொபம் அல்லது ்ட்டம்  = ஒறு்பபிை்பபுத பதொ்்க – மறுபவளியீடடுத தள்ளுபடி
 = 600 – 100
நி்கர ஆதொயம் = ` 500

எடுத்துககாடடு 12
பஜமினி வ்ரயறு நிறுமம் பஙப்கொன்றுக்கு ̀  10 மதி்பபுள்ள ̀  7 அ்ைக்்க்பபட்ட 20 ெொதொரண பஙகு்க்ள 
ஒறு்பபிை்பபு பெய்தது. மப்கஷ என்பவர அ்பபஙகு்களுக்்கொன விணண்பபம் மறறும் ஒதுக்கீடு பணம் ` 5 
பெலுததி இருந்தொர.  அவறறில் 15 பஙகு்கள் பஙப்கொன்றுக்கு ` 6 வீதம் பபறறுக் ப்கொணடு ` 7 வீதம் 
பெலுதத்பபட்ட பஙகு்களொ்க ்பரஷ என்பவருக்கு மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்டது. பஙகு ஒறு்பபிை்பபு 
மறறும் மறுபவளியீடடிற்கொன குறி்பபபடடு்ப பதிவு்க்ளத தரவும்.

தீர்வு
சஜமினி நிறுமத்தின் ஏடுகளில 

குறிப்ந்டடுப் ்திவுகள்
்ாள் விவைம் ந். 

்.எ.
்ற்று 

` 
வைவு 

`
ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல்  ்க/கு (20 × 7) ப  140  

    ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல்  அ்ை்பபு   ்க/கு (20 × 2)   40
    பஙகு ஒறு்பபிை்பபு   ்க/கு (20 × 5) 100

(` 7 அ்ைக்்க்பபட்ட 20 பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டன)
வஙகி  ்க/கு (15 × 6) ப 90  

பஙகு ஒறு்பபிை்பபு   ்க/கு ப 15  
    ப்ர்ம்பபஙகுமுதல்  ்க/கு (15 × 7)     105
(15 பஙகு்கள் ` 7 வீதம் மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்டன)
பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு ப 60
    முதலினக் ்கொ்பபு ்க/கு 60

 (பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்கணக்கு முதலினக் ்கொ்பபு ்கணக்கிறகு 
மொறறை்பபட்டது)    

குறிப்பு:  முதலினக் ்கொ்பபிறகு மொறறுவதற்கொன ்கணக்கீடு
15 பஙகு்க்ள ஒறு்பபிை்பபு பெய்ததற்கொன பதொ்்க = 

100
 × 15

20  =  75
   ்கழிக்்க: மறுபவளியீடடு ்ட்டம்     15 
முதலினக் ்கொ்பபிறகு மொறறை பவணடியது      60 
பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்கணக்கில் உள்ள மீதமுள்ள பதொ்்க (40-15) = ` 25 இரு்பபுநி்லக்  
குறி்பபில் பதொன்றும்.

12th-Accountancy-Unit-07_TM.indd   242 02-04-2019   22:33:30
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



243

எடுத்துககாடடு 13
பஜனிபர நிறுமம் பஙப்கொன்று ` 10 மு்கமதி்பபுள்ள 10,000 பஙகு்க்ள பவளியிட்டது. பஙப்கொன்றுக்கு 
விணண்பபததின் மீது ` 3, ஒதுக்கீடடின் மீது ` 3, முதல் அ்ை்பபின் மீது ` 2 மறறும் இரண்டொம் 
மறறும் இறுதி அ்ை்பபின் மீது ` 2 பெலுதத பவணடி இருந்தது. சு்பபு என்பவர 100 பஙகு்களுக்்கொன 
இரண்டொவது மறறும் இறுதி அ்ை்பபி்னக் ்கட்ட தவறினொர. எஞசிய பதொ்்க்கள் அ்னததும் 
பபறை்பபட்டன. சு்பபுவின் பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டன மறறும் அ்வ்கள் பேமொ என்பவருக்கு 
பஙகு ஒன்று ` 7 வீதம் மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்டன. பமற்கண்ட ்்டவடிக்்்க்களுக்கு குறி்பபபடடு்ப 
பதிவு்கள் தரவும். 
தீர்வு

பஜனிபர நிறுமததின் ஏடு்களில் குறி்பபபடடு்ப பதிவு்கள்

்ாள் விவைம் ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

வஙகி ்க/கு  (10,000 x 3)                 ப 30,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு   30,000

(பஙகு விணண்பப்ப பணம் பபறறைது)   

ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு                 ப 30,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   30,000

(பஙகு விணண்பப்ப பணம் பஙகுமுதல் ்கணக்கிறகு மொறறை்பபட்டது)   

ப்ர்ம்பபஙகு ஒதுக்கீடடு ்க/கு       (10,000 x 3)                 ப 30,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   30,000

(ஒதுக்கீடடு்ப பணம் பபறை பவணடியது)   

வஙகி ்க/கு     (10,000 x 3)                ப 30,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடு ்க/கு         30,000

(ஒதுக்கீடடு்ப பணம் பபறறைது)   

ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் அ்ை்பபு ்க/கு ப 20,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   20,000

(முதல் அ்ை்பபு பணம் பபறை பவணடியது)   

வஙகி ்க/கு     (10,000 x 2) ப 20,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் அ்ை்பபு ்க/கு  20,000

(முதல் அ்ை்பபு பணம் பபறறைது)    

ப்ர்ம்ப பஙகு இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு (10,000 x 2) ப 20,000

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு  20,000 

(இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு பணம் பபறை பவணடியது)
வஙகி ்க/கு     (9,900 x 2) ப 19,800

     ப்ர்ம்ப பஙகு இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு 19,800

(இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு பணம் பபறறைது) 
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ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு  (100 x 10) ப 1,000

     ப்ர்ம்ப பஙகு இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு 200

     பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு 800

(100 பஙகு்கள்  ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டது)
வஙகி ்க/கு     (100 x 7) ப 700

பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு ப 300

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு  (100 x 10) 1,000

(ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்ட பஙகு்கள் மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்டது)
பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு (800-300) ப 500

     முதலினக் ்கொ்பபு ்க/கு  500

(மறுபவளியீடடு இலொபம் முதலினக்்கொ்பபு ்கணக்கிறகு 
மொறறை்பபட்டது)

எடுத்துககாடடு 14
X நிறுமம்  ` 10 மதி்பபுள்ள 10,000 ப்ர்ம்ப பஙகு்க்ள பவளியீடு பெய்தது. பஙகு்கள் மீதொன பணம் 
பெலுதத பவணடிய விவரங்கள் பின்வருமொறு:
விணண்பபததின் பபொது  ` 2
ஒதுக்கீடடின் பபொது  ` 4

முதல் அ்ை்பபின் பபொது  ` 2
இறுதி அ்ை்பபின் பபொது   ` 2

30,000 பஙகு்களுக்்கொன விணண்பபங்கள் பபறை்பபட்டன. 10,000 விணண்பபங்கள் நிரொ்கரிக்்க்பபட்டன. 
மீதமுள்ள விணண்பபங்கள் விகிதச்ெொர அடி்பப்்டயில் ஒதுக்கீடு பெய்ய்பபடடு, மிகுதியொ்க்ப பபறறை 
விணண்பபத பதொ்்க்ய ஒதுக்கீடடிறகு பயன்படுததி ப்கொள்ள்பபட்டது. இயக்குனர்கள் இரணடு 
அ்ை்பபு்க்ளயும் பமறப்கொண்டனர. 600 பஙகு்களின் இரண்டொம் அ்ை்பபுத பதொ்்க்ய தவிர 
அ்னதது பதொ்்க்களும் பபறை்பபட்டன. பின்னர அ்பபஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டன. அவறறில், 
400 பஙகு்கள் ஒரு பஙகிறகு ` 7 பபறறுக் ப்கொணடு, முழு்மயொ்க பெலுததிய பங்கொ்க மறுபவளியீடு 
பெய்யபட்டன. குறி்பபபடடு்ப பதிவு்கள் தரவும்.
தீர்வு

X நிறுமத்தின் ஏடுகளில குறிப்ந்டடுப் ்திவுகள்

்ாள் விவைம் ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

வஙகி ்க/கு  (30,000 x 2) ப  60,000  
      ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு   60,000
( 30,000 பஙகு்களுக்்கொன விணண்பப்ப பணம் பபறறைது)   
ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு    (10,000 x 2) ப 20,000  
      ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு 20,000
(பஙகு விணண்பப்ப பணம் பஙகுமுதல் ்கணக்கிறகு மொறறை்பபட்டது )
ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு ப 40,000
     வஙகி ்க/கு  (10,000 x 2)   20,000
     ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடு ்க/கு  (10,000 x 2)   20,000
(நிரொ்கரிக்்க்பபட்ட விணண்பபங்களுக்கு பணம் திரு்பபி 
அளிக்்க்பபட்டது மறறும் மிகுதியொ்க்ப பபறறை விணண்பபத பதொ்்க 
ஒதுக்கீடடிறகு ெரிக்்கட்ட்பபட்டது)
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ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடு ்க/கு  (10,000 x 4) ப 40,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   40,000

(ஒதுக்கீடடுக் பணம் பபறை பவணடியது)   

வஙகி ்க/கு (40,000-20,000) ப 20,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடு ்க/கு   20,000

(ஒதுக்கீடடு பணம் பபறறைது)   

ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் அ்ை்பபு ்க/கு  (10,000 x 2) ப 20,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   20,000

(முதல் அ்ை்பபு பணம் பபறை பவணடியது)   

வஙகி ்க/கு ப 20,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் அ்ை்பபு ்க/கு   20,000

(முதல் அ்ை்பபு பணம் பபறறைது)   

ப்ர்ம்ப பஙகு இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு (10,000 
x 2) ப 20,000  

      ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   20,000

(இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு பணம் பபறை பவணடியது)   

வஙகி ்க/கு (9,400 x 2) ப 18,800  

     ப்ர்ம்ப பஙகு இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு   18,800

(9,400 பஙகு்களுக்்கொன இரண்டொம் மறறும் இறுதி  
அ்ை்பபு பணம் பபறறைது)   

ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு  (600 x 10) ப 6,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகு இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு  (600 x 2)  1,200

     பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு   (600 x 8)   4,800

(600 பஙகு்கள்  ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டது)   

வஙகி ்க/கு  (400 x 7) ப 2,800  

பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு  (400 x 3) ப 1,200  

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   4,000

(ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்ட 400 பஙகு்கள் மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்டது)   

பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு  ப 2,000  

     முதலினக் ்கொ்பபு ்க/கு    2,000

(மறுபவளியீடடு இலொபம் முதலினக் ்கொ்பபு ்கணக்கிறகு மொறறை்பபட்டது)    

குறிப்பு:
ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்ட 600 பஙகு்களுக்்கொன பதொ்்க = ` 4,800 

400 பஙகு்களுக்்கொன ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்ட பதொ்்க = 4,800
 × 400600

  =    ` 3,200

   ்கழிக்்க: மறுபவளியீடடு ்ட்டம் 1,200

நி்கர ஆதொயம் முதலினக் ்கொ்பபு ்கணக்கிறகு மொறறை்பபட்டது 2,000
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7.8.7 ்ங்குகரை முரனமத்தில சவளியிடுதல
ஒரு நிறுமம் தனது பஙகு்க்ள மு்கமதி்பபி்ன வி்ட (பபயரளவு மதி்பபு) அதி்க வி்லக்கு பவளியிடும் 
பபொது அந்த்ப பஙகு்கள் மு்னமததில் பவளியிடுதல் என்று அ்ைக்்க்பபடுகிறைது. மு்கமதி்ப்பவி்ட 
மிகுதியொன பதொ்்க மு்னமதபதொ்்க ஆகும். இது பததிர மு்னமக் ்கணக்கிறகு மொறறை்பபடுகிறைது. 
பததிர மு்னமதபதொ்்கயொனது விணண்பபத பதொ்்கயிபலொ அல்லது ஒதுக்கீடடுத பதொ்்கயிபலொ 
அல்லது அ்ை்பபுத பதொ்்கயிபலொ அ்டஙகியிருக்்கலொம். பததிர மு்னமதபதொ்்க இரு்பபுநி்லக் 
குறி்பபில், ்கணக்கு்களுக்்கொன குறி்பபு்களில் ்கொ்பபு்கள் மறறும் மிகுதி என்றை தனித த்ல்பபின் கீழ 
்கொட்ட்பபடுகிறைது. 
பததிர மு்னமததி்ன்ப பதிவு பெய்வதற்கொன குறி்பபபடடு்ப பதிவு்கள் பின்வருமொறு:

்ாள் விவைம் ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

(i) முரனமமானது விண்ணப்்த்சதாரகயு்டன் ச்ைப்்ட்டால
(அ)  விணண்பபத பதொ்்க பபறும்பபொது   

(விணண்பபத பதொ்்க + மு்னமம்)   

வஙகி ்க/கு ப  xxx

     ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு    xxx

(ஆ) விணண்பபத பதொ்்கயி்ன மொறறும் பபொது
ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு                                         ப xxx  

      ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு  xxx

      பததிர மு்னமக் ்க/கு xxx

(ii) முரனமமானது ஒதுககீடடுத் சதாரக/ அரைப்புத் சதாரகயு்டன் 
ச்ைப்்ட்டால
(அ)  ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க / அ்ை்பபுத பதொ்்க பபறை பவணடியது 

(ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க / அ்ை்பபுத பதொ்்க + மு்னமம்)
ப்ர்ம்பபஙகு ஒதுக்கீடடு/அ்ை்பபு ்க/கு ப  xxx

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு xxx

     பததிர மு்னமக் ்க/கு   xxx

(ஆ) ஒதுக்கீடடு / அ்ை்பபுத பதொ்்க பபறும்பபொது 
வஙகி ்க/கு   ப xxx  

     ப்ர்ம்பபஙகு ஒதுக்கீடடு / அ்ை்பபு ்க/கு   xxx

(iii)  ் ங்குகள் ஒறுப்பிைப்பு செய்யப்்டும் ந்ாது (முரனமம் 
ச்ைப்்்டாத ந்ாது)

ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு ப xxx  

பததிர மு்னமக் ்க/கு ப xxx  

     ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடு ்க/கு   xxx

     ப்ர்ம்ப பஙகு அ்ை்பபு ்க/கு xxx

     பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு     xxx

மாணவர் குறிப்பு: ஏற்கனபவ மு்னமதபதொ்்க பபறை்பபட்ட பஙகு்க்ள ஒறு்பபிை்பபு பெய்யும்பபொது 
பததிர மு்னமக் ்கணக்கில் பறறு ்வக்்கக் கூ்டொது. 
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எடுத்துககாடடு 15
பஷபரொ பேல்த ப்கர நிறுமம் ஒன்று ` 10 மதி்பபுள்ள 3,00,000 ப்ர்ம்பபஙகு்க்ள பஙப்கொன்றுக்கு 
` 2 வீதம் மு்னமததில் பவளியி்ட விணண்பபங்க்ளக் ப்கொரியது. 
விணண்பபததின் பபொது ` 3
ஒதுக்கீடடின் பபொது ` 5 (மு்னமம் உடப்ட)
முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபின் பபொது ` 4
மி்்க ஒ்பபம் உள்ள நி்லயில் 4,00,000 பஙகு்களுக்்கொன விணண்பபங்கள் பபறை்பபட்டன. மிகுதியொ்க்ப 
பபறறை விணண்பபங்கள் இயக்கு்ர்களொல் நிரொ்கரிக்்க்பபட்டன. அ்னததுத பதொ்்க்களும் 
பபறை்பபட்டன. குறி்பபபடடு்ப பதிவு்க்ளத தரவும்.

தீர்வு
குறி்பபு: நிரொ்கரிக்்க்பபட்ட பஙகு்களின் எணணிக்்்க = 4,00,000 – 3,00,000 = ` 1,00,000

 செநைா செலத் நகர் நிறுமத்தின் ஏடுகளில 
 குறிப்ந்டடுப் ்திவுகள்

்ாள் விவைம் ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

வஙகி ்க/கு (4,00,000 x 3) ப  12,00,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு  12,00,000

(` 3 வீதம் 4,00,000 பஙகு்களுக்்கொன விணண்பபத பதொ்்க 
பபறை்பபட்டது)   

ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு (3,00,000 x 3) ப 9,00,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு  9,00,000

(பஙகு விணண்பபத பதொ்்க பஙகுமுதலுக்கு மொறறை்பபட்டது)
ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு  (1,00,000 x 3) ப 3,00,000

     வஙகி ்க/கு   3,00,000

(நிரொ்கரிக்்க்பபட்ட விணண்பபங்களுக்்கொன விணண்பபத பதொ்்க 
திரு்பபியனு்பப்ப பட்டது)   

ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடுக் ்க/கு   (3,00,000 x 5) ப 15,00,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   (3,00,000 x 3)  9,00,000

      பததிர மு்னமக் ்க/கு   (3,00,000 x 2)  6,00,000

(3,00,000 பஙகு்களுக்்கொன பஙகு ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க 
பஙப்கொன்றுக்கு ̀  5 வீதம், மு்னமம் ̀  2 உடப்ட பபறைபவணடியது)   

வஙகி ்க/கு     (3,00,000 x 3) ப 15,00,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடுக் ்க/கு   15,00,000

(ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க பபறறைது)   

ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு ப 12,00,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு (3,00,000 x 4)  12,00,000

(அ்ை்பபுதபதொ்்க பபறை பவணடியது)   

12th-Accountancy-Unit-07_TM.indd   247 02-04-2019   22:33:32
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



248

வஙகி ்க/கு ப 12,00,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு   12,00,000

(அ்ை்பபுதபதொ்்க பபறறைது)     

எடுத்துககாடடு 16
கீரததி்கொ நிறுமம் பஙப்கொன்று `10 வீதம் பஙகு்க்ள 10% மு்னமததில் பவளியிட்டது. பதொ்்கயொனது 
விணண்பபததின் பபொது  ` 2, ஒதுக்கீடடின் பபொது ` 3 (மு்னமம் உடப்ட), முதல் அ்ை்பபின் பபொது ` 3, 
மறறும் இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபின் பபொது ` 3 எனச் பெலுதத்பப்ட பவணடும்.
பின்வரும் தருணங்களில் பஙகு்க்ள ஒறு்பபிை்பபு பெய்வதறகு பத்வயொன குறி்பபபடடு்ப 
பதிவு்க்ளத தரவும்.

(i) 50 பஙகு்க்ள ்வததிருக்கும் பமொ்கன் என்பவர இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபுத  
பதொ்்க்ய பெலுததத தவறியதொல் அவரு்்டய பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டன. 

(ii) 50 பஙகு்க்ள ்வததிருக்கும் பமொ்கன் என்பவர ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க, முதல் அ்ை்பபு, 
இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபுத பதொ்்க பெலுததத தவறியதொல் அவரு்்டய பஙகு்கள் 
ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டன.

(iii) 50 பஙகு்க்ள ்வததிருக்கும் பமொ்கன் என்பவர ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க மறறும் முதல் அ்ை்பபுத 
பதொ்்க பெலுததத தவறியதொல் முதல் அ்ை்பபிறகு பின் அவரு்்டய பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபுச் 
பெய்ய்பபட்டன.  

தீர்வு
கீர்த்திகா நிறுமத்தின் ஏடுகளில 

குறிப்ந்டடுப் ்திவுகள்
(i) இறுதி அரைப்புத்சதாரக செலுத்தப்்்டாத ந்ாது

்ாள் விவைம் ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு                               (50 x 10) ப  500  

     ப்ர்ம்ப பஙகு இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு  (50 x3)   150

     பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு                                    (50 x 7)    350

(50 பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டன)
குறிப்பு:  மு்னமத பதொ்்க நிறுமததொல் பபறை்பபட்டதொல் மு்னமத பதொ்்க்ய இரதது பெய்தல் 

கூ்டொது.
(ii)  ஒதுககீடடுத் சதாரக, முதல அரைப்பு, இைண்்டாம் அரைப்பு மற்றும் இறுதி அரைப்புத் சதாரக 

ச்ைப்்்டாத ந்ாது

்ாள் விவைம் ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் ்க/கு                                (50 x 10) ப  500  

பததிர மு்னமக் ்க/கு                                        (50 x 1) ப 50

     ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடுக் ்க/கு                 (50 x 3) 150

     ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் அ்ை்பபு ்க/கு            (50 x 3)   150

     ப்ர்ம்ப பஙகு இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு (50 x 3) 150

     பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு                  (50 x 2)    100

(50 பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டன)
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(iii) ஒதுககீடடுத் சதாரக மற்றும் அரைப்புத் சதாரக ச்ைப்்்டாத ந்ாது

்ாள் விவைம் ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு (50 x 7) ப  350  

பததிர மு்னமக் ்க/கு (50 x 1) ப 50

     ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடுக் ்க/கு (50 x 3) 150

     ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் அ்ை்பபு ்க/கு (50 x 3)   150

     பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு (50 x 2)    100

(50 பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டன)
எடுத்துககாடடு 17
திவயொ நிறுமம் 10,000 ` 10 மதி்பபுள்ள ப்ர்ம்ப பஙகு்க்ள ` 2 மு்னமததில் 14,000 பஙகு்கள் 
விணண்பபிததவர்களுக்கு விகித அளவு அடி்பப்்டயில் ஒதுக்கீடு பெய்தது. மிகுதியொ்க்ப பபறை்பபட்ட 
விணண்பபத பதொ்்க ஒதுக்கீடடுத பதொ்்கயில் ெரிக்்கட்ட்பபடும். பஙப்கொன்றுக்கு விணண்பபததின் 
பபொது ` 2, ஒதுக்கீடடின் பபொது ` 5 (மு்னமம் ` 2 உடப்ட) முதல் அ்ை்பபின்பபொது ` 3 மறறும் 
இறுதி அ்ை்பபின்பபொது ` 2 பெலுதத்பப்ட பவணடும். வி்கொஸ் என்றை பஙகுதொரர தன்னு்்டய 300 
பஙகு்களுக்கு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு்க்ள பெலுததத தவறினொர. அ்னதது்ப பஙகு்களும் 
ஒறு்பபிை்பபுச் பெய்ய்பபட்டன. அவறறில் 200 பஙகு்கள் பஙப்கொன்று ` 9 வீதம் மறுபவளியீடு 
பெய்ய்பபட்டன. பத்வயொன குறி்பபபடடு்ப பதிவு்க்ளத தரவும்.
தீர்வு

திவயா நிறுமத்தின் ஏடுகளில  
குறிப்ந்டடுப் ்திவுகள்

்ாள் விவைம் ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

வஙகி ்க/கு  (14,000 x 2) ப  28,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு   28,000

(14,000 பஙகு்களுக்கு விணண்பப்ப பணம் பபறை்பபட்டது)    

ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு (10,000 x 2) ப 20,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   20,000

(விணண்பபத பதொ்்க பஙகுமுதலுக்கு மொறறை்பபட்டது)
ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு  (4,000 x 2) ப 8,000

     ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடு ்க/கு   8,000

(மிகுதியொன விணண்பபத பதொ்்க ஒதுக்கீடடிறகு ெரிபெய்ய்பபட்டது)   

ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடுக் ்க/கு (10,000 x 5) ப 50,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு (10,000 x 3)   30,000

     பததிர மு்னமக் ்க/கு (10,000 x 2)   20,000

(ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க பபறை பவணடியது)    

வஙகி ்க/கு   (50,000 – 8,000) ப 42,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடுக் ்க/கு   42,000

(ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க பபறறைது)    
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ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் அ்ை்பபு ்க/கு   (10,000 x 3) ப 30,000  
     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   30,000
(முதல் அ்ை்பபுத பதொ்்க பபறைபவணடியது)    
வஙகி ்க/கு      (9,700 x 3) ப 29,100  
     ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் அ்ை்பபு ்க/கு   29,100
(9,700 பஙகு்களுக்குரிய முதல் அ்ை்பபுத பதொ்்க பபறறைது)    
ப்ர்ம்ப பஙகு இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு ப 20,000  
     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   20,000
(இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபுதபதொ்்க பபறை பவணடியது)   
வஙகி ்க/கு   (9,700 x 2) ப 19,400  
     ப்ர்ம்ப பஙகு இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு   19,400
(9,700 பஙகு்களுக்குரிய இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபுத 
பதொ்்க பபறறைது)   

ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு (300 x 10) ப 3,000  
     ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் அ்ை்பபு ்க/கு (300 x  3)   900
     ப்ர்ம்ப பஙகு இரண்டொம் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு  (300 x 2) 600
     பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு (300 x 5)   1,500
(முதல் மறறும் இரண்டொம் அ்ை்பபுத பதொ்்க பெலுததொததொல் 300 
பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டன)   

வஙகி ்க/கு (200 x 9) ப 1,800  
பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு ப 200  
     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   2,000
(200 பஙகு்கள் மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்டன)    
பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு ப 800  
     முதலினக் ்கொ்பபு ்க/கு   800
(ஒறு்பபிை்பபு பெய்த 200 பஙகு்க்ள மறுபவளியீடு பெய்ததில் 
கி்்டதத இலொபம்  முதலினக் ்கொ்பபிறகு மொறறை்பபட்டது)     

குறிப்பு:
ஒறு்பபிை்பபு பெய்த 300 பஙகு்களுக்்கொன பதொ்்க = ` 1,500 

ஒறு்பபிை்பபு பெய்த 200 பஙகு்களுக்்கொன பதொ்்க = 1,500
 × 200

300
 = ` 1,000

  ்கழிக்்க: மறுபவளியீடடு ்ட்டம் 200

நி்கர ஆதொயம் முதலினக் ்கொ்பபிறகு மொறறை்பபட்டது 800

எடுத்துககாடடு 18 
தங்கம் நிறுமம் பஙப்கொன்று ` 10 வீதம் 50,000 பஙகு்க்ள, பஙப்கொன்று ` 2 வீதம் மு்னமததில் 
பவளியிட்டது. பதொ்்க கீழக்்கண்டவொறு பெலுதத்பப்ட பவணடும். 
விணண்பபததின் பபொது  ` 5
ஒதுக்கீடடின் பபொது  ` 5 (மு்னமம் உடப்ட)
முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபின் பபொது  ` 2
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அ்னதது்ப பஙகு்களும் ஒ்பப்பபட்டன. பிரியொ என்பவருக்கு ஒதுக்்க்பபட்ட 500 பஙகு்கள் மீதொன 
ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க, முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபுத பதொ்்க தவிர அ்னததுத பதொ்்கயும் பபறை்பபட்டது. 
அவரு்்டய பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டன. ஒறு்பபிை்பபு பெய்த அ்னதது பஙகு்களும் பதவி 
என்பவருக்கு ` 8 வீதம் மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்டன. குறி்பபபடடு்ப பதிவு்க்ளத தரவும். 
தீர்வு
 தங்கம் நிறுமத்தின் ஏடுகளில 
 குறிப்ந்டடுப் ்திவுகள்

்ாள் விவைம் ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

வஙகி ்க/கு (50,000 x 5) ப  2,50,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு   2,50,000

(விணண்பபத பதொ்்க பபறறைது)   

ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு ப 2,50,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   2,50,000

(விணண்பபத பதொ்்க பஙகு முதலுக்கு மொறறை்பபட்டது)   

ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடுக்  ்க/கு (50,000 x 5) ப 2,50,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு (50,000 x 3)   1,50,000

     பததிர மு்னமக் ்க/கு (50,000 x 2)   1,00,000

(ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க பபறைபவணடியது)    

வஙகி ்க/கு (49,500 x 5) ப 2,47,500  

     ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடு ்க/கு   2,47,500

(500 பஙகு்கள் தவிர ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க பபறறைது)
ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு (50,000 x 2) ப 1,00,000

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு 1,00,000

(முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபுத பதொ்்க பபறை பவணடியது)
வஙகி ்க/கு (49,500 x 2) ப 99,000

     ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு 99,000

(முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபுத பதொ்்க பபறறைது)
ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு (500 x 10) ப 5,000

பததிர மு்னமக் ்க/கு (500 x 2) ப 1,000

     ப்ர்ம்ப பஙகு ஒதுக்கீடடுக் ்க/கு (500 x 5) 2,500

     ப்ர்ம்ப பஙகு முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபு ்க/கு (500 x 2) 1,000

     பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு (500 x 5) 2,500

(500 பஙகு்கள் மீதொன ஒதுக்கீடடுத பதொ்்க, முதல் மறறும் இறுதி 
அ்ை்பபுத பதொ்்க பெலுததொததொல் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டது)
வஙகி ்க/கு (500 x 8) ப 4,000

பஙகு ஒறு்பபிை்பபுக் ்க/கு (500 x 2) ப 1,000

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு (500 x 10) 5,000

(ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்ட 500 பஙகு்கள் மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்டது)
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பஙகு ஒறு்பபிை்பபு ்க/கு (2,500-1,000) ப 1,500

     முதலினக் ்கொ்பபு ்க/கு 1,500

(ஒறு்பபிை்பபு பெய்த பஙகு்க்ள மறுபவளியீடு பெய்ததில் கி்்டதத 
இலொபம் முதலினக் ்கொ்பபிறகு மொறறை்பபட்டது)

7.9  சமாத்தத் சதாரகயில சைாககத்திற்கு ்ங்குகரை சவளியீடு செய்தல
பஙகு்கள் மு்கமதி்பபிபலொ அல்லது மு்னமததிபலொ பவளியி்ட்பபடடு, அதறகுரிய பதொ்்க்ய ஒரு 
தவ்ணயில் பெலுதத பவணடியிருந்தொல், அந்த்ப பஙகு்கள் பமொததத பதொ்்கயில் பவளியிட்டதொ்க 
்கருத்பபடுகிறைது. 
இதறகுரிய குறி்பபபடடு்ப பதிவு்கள் பின்வருமொறு:

்ாள் விவைம் ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

(i) விண்ணப்்த் சதாரக ச்றும்ந்ாது
வஙகி ்க/கு ப xxx

     ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு xxx

(ii) விண்ணப்்த் சதாரகரய மாற்றும் ந்ாது
ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு ப  xxx  

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   xxx

     பததிர மு்னமக் ்க/கு (மு்னமததில் பவளியிட்டொல்)   xxx

எடுத்துககாடடு 19
ெொரொ நிறுமம் பஙப்கொன்று ` 10 வீதம் 10,000 ப்ர்ம்ப பஙகு்க்ள விணண்பபததின்பபொது 
முழுதபதொ்்கயும் பெலுததும் வ்்கயில் பவளியிட்டது. கீழக்்கண்ட நி்ல்களில் குறி்பபபடடு்ப பதிவு்கள் 
தரவும்.
(i) பஙகு்க்ள மு்கமதி்பபில் பவளியிட்டொல் 
(ii) பஙப்கொன்று ` 2 மு்னமததில் பவளியிட்டொல்
தீர்வு

ொைா நிறுமத்தின் ஏடுகளில 
குறிப்ந்டடுப் ்திவுகள்

(i) ்ங்குகரை  முகமதிப்பில சவளியிட்டால

்ாள் விவைம் ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

வஙகி ்க/கு (10,000 x10) ப 1,00,000

     ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு 1,00,000

(விணண்பபத பதொ்்க பபறை்பபட்டது)
ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு ப 1,00,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு  1,00,000

(விணண்பபத பதொ்்க மொறறை்பபட்டது)    

12th-Accountancy-Unit-07_TM.indd   252 02-04-2019   22:33:32
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



253

(ii) ்ங்குகரை முரனமத்தில சவளியிட்டால

்ாள் விவைம் ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

வஙகி ்க/கு (10,000 x 12) ப 1,20,000

     ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு 1,20,000

(விணண்பபத பதொ்்க பபறை்பபட்டது)
ப்ர்ம்ப பஙகு விணண்பபக் ்க/கு ப 1,20,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   (10,000 x 10)  1,00,000

     பததிர மு்னமக் ்க/கு    (10,000 x 2) 20,000

(விணண்பபத பதொ்்க பஙகுமுதலுக்கு மொறறை்பபட்டது)   

7.10 சைாககத்திற்கு அல்ாத மறு்யனுககாக ்ங்குகரை சவளியிடுதல
நிறுமம், நிலம் மறறும் ்கட்ட்டம், இயந்திரம் பபொன்றை நி்லச்பெொதது்க்ள வொஙகும்பபொது, பஙகு்க்ள 
பரொக்்கததிறகு அல்லொத மறுபயனுக்்கொ்க பவளியி்டலொம். இததருணததில் கீழக்்கண்ட குறி்பபபடடு்ப 
பதிவு்க்ள்ப பதிய பவணடும்.

்ாள் விவைம் ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

(i) சொத்துகரை வாங்கும்ந்ாது
குறி்பபிட்ட பெொதது ்க/கு  ப xxx  

     விறப்னயொளர ்க/கு   xxx

(ii) ்ங்குகரை சவளியிடும்ந்ாது
விறப்னயொளர ்க/கு  ப xxx  

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   xxx

     பததிர மு்னமக் ்க/கு  (மு்னமததில் பவளியிட்டொல்)   xxx

ஒரு நிறுமம் வணி்க நிறுவனத்த வொஙகுவதற்கொ்கவும், பதொறறுவி்பபொளர்களுக்கு அவர்களின் 
பணிக்்கொ்கவும், தர்கர மறறும் ஒ்பபுறுதியொளர்களுக்கு ்கழிவு ப்கொடு்பபதற்கொ்கவும் பபொன்றை 
பரொக்்கததிறகு அல்லொத மறுபயனுக்்கொ்க பஙகு்க்ள பவளியி்டலொம். 

எடுத்துககாடடு  20

ரொஜன் நிறுமம் ` 6,00,000  மதி்பபுள்ள இயந்திரத்த பஜ்கன் நிறுவனததி்டமிருந்து வொஙகியது.  அது 
பஙப்கொன்று ` 10 மதி்பபுள்ள முறறிலும் பெலுதத்பபட்ட ப்ர்ம்ப பஙகு்க்ள அவர்களுக்கு பெலுதத 
பவணடிய பதொ்்கக்்கொ்க வைஙகியது.  கீழக்்கண்ட நி்ல்களில் பதிய பவணடிய குறி்பபபடடு்ப 
பதிவு்க்ளத தரவும்.

(i) பஙகு்க்ள மு்கமதி்பபில் பவளியிட்டொல் 
(ii) பஙகு்க்ள 50%  மு்னமததில் பவளியிட்டொல்
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தீர்வு
ைாஜன் நிறுமத்தின் ஏடுகளில 

குறிப்ந்டடுப் ்திவுகள் 
(i) ்ங்குகரை முகமதிப்பில சவளியிடும் ந்ாது

்ாள் விவைம் ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

இயந்திரம் ்க/கு                      ப 6,00,000  

      பஜ்கன் நிறுவனக் ்க/கு   6,00,000

(இயந்திரம் வொஙகியது)    

பஜ்கன் நிறுவனக் ்க/கு                      ப 6,00,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு   6,00,000

(பஙப்கொன்று ` 10 வீதம் 60,000 முறறிலும் பெலுதத்பபட்ட  
பஙகு்க்ள பவளியிட்டது)   

(ii)  ்ங்குகரை  50% முரனமத்தில சவளியிடும்ந்ாது

்ாள் விவைம் ந். 
்.எ.

்ற்று 
` 

வைவு 
`

இயந்திரம் ்க/கு ப 6,00,000  

     பஜ்கன் நிறுவனக் ்க/கு   6,00,000

(இயந்திரம் வொஙகியது)    

பஜ்கன் நிறுவனக் ்க/கு ப 6,00,000  

     ப்ர்ம்ப பஙகுமுதல் ்க/கு (40,000 x 10)   4,00,000

     பததிர மு்னமக் ்க/கு  (40,000 x 5)   2,00,000

(பஙப்கொன்று  ` 10 வீதம் 40,000 பஙகு்கள்  50%  மு்னமததில் 
பவளியி்ட்பபட்டது)    

மாணவர் குறிப்பு
பவளியி்ட்பப்ட பவணடிய பஙகு்களின் எணணிக்்்க்யக் ்கணக்கிடுதல்
பமொததத பதொ்்க    = ` 6,00,000
பஙகு்களின் மு்கமதி்பபு   = ` 10
 மு்னமம் = 50%; ஆ்்கயொல், மு்னமத பதொ்்க = 10 x 50% = ` 5
பவளியீடடு வி்ல = மு்க மதி்பபு + மு்னமம் = 10 + 5 = ` 15
பவளியி்ட்பப்ட பவணடிய ப்ர்ம்ப பஙகு்களின் எணணிக்்்க  

    = பமொததத பதொ்்க
 =

6,00,000

பவளியீடடு வி்ல 15
 = 40,000 பஙகு்கள்

 மாணவர் செயல்ாடு 7.3

மூன்று வ்ரயறு நிறுமங்களின் த்கவலறிக்்்க்ய்ப பபறைவும். அவற்றை வொசிதது இந்த 
பொ்ட்பபகுதியில் நீங்கள் ்கறறுக் ப்கொண்ட விவரங்க்ள அ்்டயொளம் ்கொணவும். அதில், 
ப்கொடுக்்க்பபடடுள்ள புள்ளி விவரங்கள் மறறும் த்கவல்்க்ள்ப பகு்பபொய்வு பெய்யுங்கள்.  
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நிரனவில சகாள்ை நவண்டியரவ
�	 அஙகீ்கரிக்்க்பபட்ட முதல் என்பது அ்ம்பபு மு்றைபயடடின் படி, அஙகீ்கரிக்்க்பபட்ட அதி்கபடெ 

பதொ்்கயொகும்.
�	 ஒ்பபிய முதலின் ஒரு பகுதி ்கொ்பபு முதலொகும். இது நிறுமம் ்க்லக்்க்பபடும் பபொது அ்ைக்்க்பபடும்.
�	 ஒரு பபொது நிறுமம் ப்ர்ம்ப பஙகு்க்ள த்கவலறிக்்்க மூலம் பவளியி்ட அ்ை்பபு விடுவ்த 

பபொது பவளியீடு என்று அ்ைக்கிபறைொம்.
�	 பஙகு முதலி்ன தவ்ண மு்றையில் பபறும்பபொது, முதல் தவ்ண விணண்பபத பதொ்்க 

என்று அ்ைக்்க்பபடும். 
�	 பவளியி்ட்பபட்ட பஙகு்க்ளவி்ட, கு்றைவொன பஙகு்கள் ஏறபு பெய்வ்த கு்றை ஒ்பபம் என்று 

கூறுவர.
�	 த்கவலறிக்்்கயில் பெொல்ல்பபட்ட குறும்பபஙப்கொ்பபம் பபறை்பபட்டவு்டன் கி்்டக்கும் பபொது ஒரு 

நிறுமம், பஙகு்க்ள்ப பபொதுமக்்களுக்கு ஒதுக்கீடு பெய்யலொம்.
�	 விணண்பபங்க்ள ஒதுக்கீடு பெய்யும் பபொது பஙகு்க்ள விகித அளவில் ஒதுக்குவது விகித 

அளவு அடி்பப்்ட ஒதுக்கீடு என்று அ்ைக்்க்பபடுகிறைது.
�	 பஙகு்களின் அ்ைக்்க்பபட்டத பதொ்்க்யவி்ட கூடுதலொன பதொ்்கச் பெலுதத்பபட்டொல் அது 

அ்ை்பபு முன் பணம் என்பபடும்.
�	 ஒரு பஙகுதொரர ஒதுக்கீடு அல்லது அ்ை்பபு்களில் பதொ்்கயி்னச் பெலுதத தவறினொல், 

பெலுததொமல் உள்ள பதொ்்க அ்ை்பபு நிலு்வ என்று அறிய்பபடும்.
�	 ஒரு நிறுமம் பஙகு்க்ள அதன் மு்கமதி்பபி்னவி்ட கூடுதலொ்க பவளியிடுவ்த, மு்னமததில் 

பவளியி்டல் என்கிபறைொம்.

சுய ஆய்வு வினாககள்
I ெரியான விர்டரய நதர்வு செய்யவும்
1. முன்னுரி்ம்ப பஙகு என்பது
 (i)  நி்லயொன விகிதததில் பங்கொதொயம் பெலுததுவதற்கொன முன்னுரி்ம்ய்ப 

பபறறை பஙகு
 (ii) ்க்ல்பபின்பபொது பஙகு முத்ல திரும்ப்பபபறுவதற்கொன முன்னுரி்ம்ய்ப பபறறை பஙகு
 (அ) (i) மடடும் ெரியொனது (ஆ) (ii) மடடும் ெரியொனது
 (இ) (i) மறறும் (ii) ெரியொனது (ஈ) (i) மறறும் (ii) தவறைொன்வ

2.  நிறுமக் ்க்ல்பபின்பபொது மடடுபம அ்ைக்்க்பப்டக் கூடிய பஙகு முதலின் ஒரு பகுதி இவவொறு 
அ்ைக்்க்பபடும்.

 அ) அஙகீ்கரிக்்க்பபட்ட முதல் ஆ) அ்ைக்்க்பபட்ட முதல்
 இ) முதலினக் ்கொ்பபு ஈ) ்கொ்பபு முதல்

3. ஒறு்பபிை்பபு பெய்யும்பபொது பஙகு முதல் ்கணக்கு எதில் பறறு ்வக்்க்பபடுகிறைது?
 (அ) மு்கமதி்பபு (ஆ) பபயரளவு மதி்பபு
 (இ) பெலுதத்பபட்ட பதொ்்க (ஈ) அ்ைக்்க்பபட்ட பதொ்்க
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4. ஒறு்பபிை்பபுச் பெய்த பஙகு்க்ள மறுபவளியீடு பெய்த பிறைகு, பஙகு ஒறு்பபிை்பபுக் ்கணக்கின் இரு்பபு 
மொறறை்பபடுவது

 (அ) பபொதுக்்கொ்பபு ்கணக்கிறகு (ஆ) முதலினக் ்கொ்பபு ்கணக்கிறகு
 (இ) பததிர மு்னமக் ்கணக்கிறகு (ஈ) உபரி ்கணக்கிறகு

5. மு்கமதி்ப்ப வி்ட அதி்கமொ்க பபறறை பதொ்்க வரவு ்வக்்க்பபடும் ்கணக்கு
 (அ) பததிர மு்னமக் ்கணக்கு (ஆ) அ்ை்பபு முன்பணக் ்கணக்கு
 (இ) பஙகுமுதல் ்கணக்கு (ஈ) பஙகு ஒறு்பபிை்பபுக் ்கணக்கு 

6. பின்வரும் வொக்கியங்களில் எது தவறைொனது?
 (அ)  பவளியி்ட்பபட்ட பஙகுமுதல் அஙகீ்கரிக்்க்பபட்ட பஙகுமுத்ல வி்ட ஒருபபொதும் அதி்கமொ்க 

இருக்்கக்  கூ்டொது. 
 (ஆ)  பஙகு்கள் கு்றை ஒ்பபமொ்க இருக்கும் நி்லயில் பவளியி்ட்பபட்ட பஙகுமுதல், ஒ்பபிய 

பஙகுமுத்ல வி்ட கு்றைவொ்க இருக்கும். 
 (இ)  ்கொ்பபு முதல் நிறுமத்த  ்க்லக்கும்பபொது பெலுததுமொறு அ்ை்பபு விடுக்்க்பபடுகிறைது. 
 (ஈ)  பெலுதத்பபட்ட பஙகுமுதல், அ்ைக்்க்பபட்ட பஙகு முதலின் ஒரு பகுதி ஆகும்.

7. பெொதது்க்ள  வொஙகி பஙகு்கள் பவளியிடும்பபொது வரவு ்வக்்க்பபடும் ்கணக்கு 
 (அ) விறப்னயொளர ்க/கு (ஆ) பறபல பெொதது்கள் ்க/கு
 (இ) பஙகுமுதல் ்க/கு (ஈ) வஙகி ்க/கு
8. ெரியொன குறியீட்்ட்ப பயன்படுததி பபொருததமொன இ்ண்ய பதரந்பதடுக்்கவும்
 (A) கு்றை ஒ்பபம் - (i) முன்கூடடிச் பெலுததிய அ்ை்பபு பணம் 
 (B) மி்்க ஒ்பபம் - (ii) பவளியிட்ட பஙகு்க்ள வி்ட அதி்கமொ்க ஒ்பப்பபட்டது 
 (C) அ்ை்பபு நிலு்வ - (iii) பவளியிட்ட பஙகு்க்ள வி்ட கு்றைவொ்க ஒ்பப்பபட்டது 
 (D) அ்ை்பபு முன்பணம் - (iv) பெலுதத்பபபறைொத அ்ை்பபு பணம்

(A) (B) (C) (D)
(அ) (i) (ii) (iii) (iv)
(ஆ) (iv) (iii) (ii) (i)
(இ) (iii) (ii) (iv) (i)
(ஈ) (iii) (iv) (i) (ii)

9. ` 8 பெலுதத்பபட்ட, ` 10 மதி்பபுள்ள பஙகு ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டது எனில், அதன் கு்றைந்த அளவு 
மறுபவளியீடடு வி்ல

 (அ) பஙப்கொன்று ` 10 (ஆ) பஙப்கொன்று ` 8
 (இ) பஙப்கொன்று ` 5 (ஈ) பஙப்கொன்று ` 2

10. சு்பரீம் நிறுமம் பஙப்கொன்று ` 10 மதி்பபு்்டய 100 பஙகு்க்ள இறுதி அ்ை்பபுதபதொ்்க ` 2 
பெலுததொததொல் ஒறு்பபிை்பபு பெய்தது. அ்வ அ்னததும் பஙப்கொன்று ` 9 வீதம் மறுபவளியீடு 
பெய்ய்பபட்டன. முதலினக் ்கொ்பபுக்கு மொறறை்பப்ட பவணடிய பதொ்்க. 

 (அ) ` 700 (ஆ) ` 800 (இ) ` 900 (ஈ) ` 1,000 

விர்ட
1. (இ) 2. (ஈ) 3. (ஈ) 4. (ஆ) 5. (அ) 6. (ஆ) 7. (இ) 8. (இ) 9. (ஈ) 10. (அ)
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II மிகக குறுகிய வினாககள்
1. பஙகு என்றைொல் என்ன?
2. மி்்க ஒ்பபம் என்றைொல் என்ன?
3. அ்ை்பபு நிலு்வ என்பதன் பபொருள் என்ன?
4. பததிர மு்னமக் ்கணக்கு பறறி சிறுகுறி்பபு வ்ரயவும்.
5. பஙகு்கள் ஏன் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபடுகின்றைன?
III குறுகிய வினாககள்
1. முன்னுரி்ம்ப பஙகு்களுக்கும், ப்ர்ம்ப பஙகு்களுக்குமுள்ள பவறுபொடு்க்ள கூறைவும்.
2. அ்ை்பபு முன்பணம் குறிதது சுருக்்கமொ்க எழுதவும்.
3. ஒறு்பபிை்பபு பெய்த பஙகு்களின் மறுபவளியீடு என்றைொல் என்ன?
4. சிறுகுறி்பபு வ்ர்க. 
 (அ) அஙகீ்கரிக்்க்பபட்ட முதல்
 (ஆ) ்கொ்பபுமுதல்
5. பரொக்்கம் தவிர இதர மறுபயனுக்கு பஙகு பவளியீடு என்றைொல் என்ன?
IV. ்யிற்சி கணககுகள்
1.  புரொகிரஸ் வ்ரயறு நிறுமம் 50,000 ெொதொரண்ப பஙகு்க்ள, பஙகுப்கொன்று ̀  10 வீதம் பவளியிட்டது.  

விணண்பபததின் பபொது ` 2, ஒதுக்கீடடின் பபொது ` 4 முதலொவது அ்ை்பபின் பபொது ` 2 மறறும் 
இரண்டொவது அ்ை்பபின் பபொது ̀  2 பெலுதத்பபட்ட பவணடும்.  அ்னதது பஙகு்களும் ஒ்பப்பபட்டன 
மறறும் அ்னதது பதொ்்க்களும் மு்றையொ்க பபறை்பபட்டன.  குறி்பபபடடு்ப பதிவு்கள் தரவும்.

குரை ஒப்்ம்
2.  ெம்பத நிறுமம்  25,000 பஙகு்க்ள, பஙகு ஒன்று ` 10 என பபொதுமக்்களுக்கு பவளியிட்டது.  

விணண்பபததின் பபொது ` 3, ஒதுக்கீடடின் பபொது ` 4, முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபின் பபொது ` 3 
பெலுதத்பப்ட பவணடும். பபொதுமக்்களொல்  24,000 பஙகு்கள் ஒ்பப்பபட்டன.  இயக்குனர்கள் அ்னதது 
பஙகு்க்ளயும் ஒதுக்கீடு பெய்தனர. அதற்கொ்க பதொ்்க முழுவதும் மு்றையொ்க்ப பபறை்பபட்டன.  
பத்வயொன குறி்பபபடடு்ப பதிவு்க்ளத தரவும்.

மிரக ஒப்்ம்
3.  ெரணயொ வ்ரயறு நிறுமம் பஙகு ஒன்றின் மதி்பபு ` 10 வீதம், 20,000 ப்ர்ம்ப பஙகு்க்ள 

மு்கமதி்பபில் பபொதுமக்்களுக்கு பவளியிட்டது. பஙகு்களுக்்கொனத பதொ்்க கீழ்கண்டவொறு 
பெலுதத்பப்ட பவணடும்.

  விணண்பபததின் பபொது    ` 3
  ஒதுக்கீடடின் பபொது     ` 4
  முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபின் பபொது  ` 3
     30,000 பஙகு்களுக்்கொன பதொ்்க விணண்பபததின் பபொது பபறை்பபட்டது. கூடுதலொன விணண்பபத 

பதொ்்க திரு்பபி, உ்டனடியொ்க அனு்பப்பபட்டது. இதற்கொன குறி்பபபடடு்ப பதிவு்க்ளத தரவும்.
4.  ்கஜொ வ்ரயறு நிறுமம் பஙகு ஒன்றின் மதி்பபு ` 10 வீதம் 40,000 பஙகு்க்ள பபொதுமக்்களி்டம் 

பவளியிட்டது. விணண்பபததின் பபொது ` 2, ஒதுக்கீடடின் பபொது ` 5 மறறும் முதல் மறறும் இறுதி 
அ்ை்பபின் பபொது ̀  3 என பதொ்்க பெலுதத்பப்ட பவணடும்.  50,000 பஙகு்களுக்கு விணண்பபங்கள் 
பபறை்பபட்டன. 40,000 பஙகு்களுக்கு விகித அளவு அடி்பப்்டயில் ஒதுக்கீடு பெய்ய்பபட்டன. கூடுதலொ்க 
உள்ள விணண்பபத பதொ்்க ஒதுக்கீடடிறகு பயன்படுதத்பபட்டது. அ்னதது பதொ்்கயும் மு்றையொ்க 
பபறை்பபட்டன எனக் ப்கொணடு, குறி்பபபடடு்ப பதிவு்க்ளத தரவும்.
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5.  லலிதொ வ்ரயறு நிறுமம் ` 10 வீதம் 30,000 ப்ர்ம்ப பஙகு்க்ள பபொதுமக்்களி்டம் பவளியிட்டது.  
விணண்பபததின் பபொது ` 2, ஒதுக்கீடடின் பபொது ` 3, மீதம் பத்வ்பபடும் பபொது பெலுதத்பப்ட 
பவணடும். 50,000 பஙகு்களுக்கு விணண்பபங்கள் பபறை்பபட்டன. இயக்குனர்கள் பின்வருமொறு 
ஒதுக்கீடு பெய்தனர.

    10,000 பஙகு்களுக்்கொன விணண்பபம் – முழுவதும் ஒதுக்கீடு
    35,000 பஙகு்களுக்்கொன விணண்பபம் –  20,000 பஙகு்கள் (மிகுதித பதொ்்க ஒதுக்கீடடில் 

ெரிபெய்ய்பபடும்).
   5,000 பஙகு்களுக்்கொன விணண்பபம் – ஒதுக்கீடு இல்்ல
    அ்னதது பதொ்்க்களும் மு்றையொ்க பபறை்பபட்டன. ஒதுக்கீடு பபறும் வ்ரயிலொன குறி்பபபடடு்ப 

பதிவு்க்ளத தரவும்.
அரைப்பு முன்்ணம்
6.  அஞெலி மொவு அ்ரக்கும் வ்ரயறு நிறுமம் பஙகு ஒன்று ` 10 வீதம் ` 4,00,000 அஙகீ்கரிக்்க்பபட்ட 

முதல் திரடடுவதறப்கன பவளியிட்டது. அதில், 30,000 பஙகு்க்ள விணண்பபதது்டன் ` 2, 
ஒதுக்கீடடில் ` 5 மறறைம் முதலொவது அ்ை்பபில் ` 3 பபறை்பப்ட பவணடும்.  அ்னதது பஙகு்களும் 
ஒ்பப்பபட்டன. அ்னதது பதொ்்க்களும் பபறை்பபட்டன.  ஆனொல், ஒதுக்கீடடில், 500 பஙகுள்ள ஒரு 
பஙகுதொரர முழுவதுமொன தனது பதொ்்கயி்ன பெலுததிவிட்டொர.  குறி்பபபடடு்ப பதிவி்னத 
தரவும்.

அரைப்பு நிலுரவ
7.  முதது வ்ரயறு நிறுமம் பஙகு ஒன்று ` 10 வீதம் ` 50,000 பஙகு்க்ள பின்வருமொறு பெலுததும் 

வணணம் பவளியிட்டது.
   விணண்பபததின் மீது ` 2, ஒதுக்கீடடின் மீது ` 4, முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபின் மீது ` 4,  

1000 பஙகு்கள் ்வததுள்ள ஒருவர அ்ை்பபுத பதொ்்க்ய பெலுததவில்்ல.  இ்தததவிர, 
ஏ்னய அ்னதது பதொ்்க்களும் பபறை்பபட்டன. அ்ை்பபு நிலு்வ ்கணக்கி்ன்ப பயன்படுததி  
அ்ை்பபுக்்கொன குறி்பபபடடு்ப பதிவு்க்ளத தரவும்.

 (விர்ட: அரைப்பு நிலுரவ ` 4,000)
்ங்குகள் ஒறுப்பிைப்பு
8.  வொனவில் மின்பபொருள் வ்ரயறு நிறுமம் ` 10 மதி்பபில் பவளியிட்ட 1000 பஙகு்க்ள அரஜீன் 

தம்வெம் ்வததிருந்தொர. அவர விணண்பபததின் மீது ` 3, ஒதுக்கீடடின் மீது ` 4 பெலுததி விட்டொர.  
ஆனொல், முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபின் மீதொன ` 3 அவரொல் பெலுதத முடியவில்்ல. அ்ை்பபு 
பதொ்்க பெலுததொத ்கொரணததினொல் இயக்குனர்கள், அ்பபஙகு்க்ள ஒறு்பபிை்பபு பெய்தனர.  
ஒறு்பபிை்பபிற்கொன குறி்பபிடடு்ப பதிவு்க்ளத தரவும். 

 (விர்ட: ஒறுப்பிைப்பு ்ங்கு கணககு: ` 7,000)
9.  இலக் ஷித என்பவர ` 10 மதி்பபுள்ள 50 பஙகு்க்ள தன்வெம் ்வததுள்ளொர. அவர அதறப்கன 

விணண்பபததின் மீது ` 2 பெலுததியுள்ளொர. ஆனொல், ஒதுக்கீடடின் மீது ` 4 மறறும் முதலொவது 
அ்ை்பபின் மீது ` 2 பெலுததவில்்ல. முதலொவது அ்ை்பபிறகு பின் இயக்குனர்கள் பஙகி்ன 
ஒறு்பபிை்பபு பெய்தனர. ஒறு்பபிை்பபு பெய்த பஙகு்களுக்்கொன குறி்பபபடடு பதிவி்னத தரவும்.

 (விர்ட: ஒறுப்பிைப்பு ்ங்கு கணககு: ` 100)

்ங்குகரை மறுசவளியீடு செய்தல
10.  ப்கௌதம் வ்ரயறு நிறுமம், இரொ்கவ அவர்களின் ` 10 மதி்பபிலொன 500 ப்ர்ம்ப பஙகு்களின் 

இறுதி அ்ை்பபு ` 2 பெலுததொத ்கொரணததினொல் ஒறு்பபிை்பபு பெய்தது. ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்ட 
பஙகு்கள், மதன் என்பவருக்கு பஙகு ஒன்று ` 8 வீதம் மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்டது. ஒறு்பபிை்பபு 
மறறும் மறுபவளியீடடிற்கொன குறி்பபபடடு பதிவு்க்ளத தரவும்.

 (விர்ட: முதலினக காப்பு கணககு: ` 3,000)
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11.  நிபவதொ வ்ரயறு நிறுமம் ` 10 மதி்பபிலொன 1,000 ப்ர்ம்ப பஙகு்க்ள, அ்ை்பபுத பதொ்்க 
பஙகு ஒன்றிறகு ` 4 வீதம் பெலுததவில்்ல என ஒறு்பபிை்பபு பெய்தது. இதில், பஙகு ஒன்றிற்ககு 
` 7 வீதம் 800 பஙகு்கள் மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்டன. ஒறு்பபிை்பபு மறறும் மறுபவளியீடடிற்கொன 
குறி்பபபடடு்ப பதிவு்க்ளத தரவும். 

 (விர்ட: முதலினக காப்பு கணககு: ` 2,400)
12.  ் தியொ ஜவுளி வ்ரயறு நிறுமம் ` 10 மதி்பபிலொன ` 8 அ்ைக்்க்பபட்ட 100 பஙகு்க்ள ஒறு்பபிை்பபு 

பெய்தது. இதில் மயூரி பஙகு ஒன்றுக்கு ` 6 விணண்பபம் மறறும் ஒதுக்கீடடிற்கொன பதொ்்கயி்னச் 
பெலுததி இருந்தொர. அ்பபஙகு்கள் பஙகு ஒன்றிறகு ̀  7 பபறறுக் ப்கொணடு பெௌந்தரயொ என்பவருக்கு 
மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்டது.  ஒறு்பபிை்பபு மறறும் மறுபவளியீடடிற்கொன குறி்பபபடடு்ப பதிவு்க்ளத 
தரவும்.

 (விர்ட:  முதலினக காப்பு கணககு: ` 375)
13.  ் ெமன் வ்ரயறு நிறுமம் ஒன்று ` 10 வீதம் 50,000 ப்ர்ம்ப பஙகு்க்ள பவளியிட்டது.  

விணண்பபததின் மீது பஙப்கொன்று ` 1, ஒதுக்கீடடின் மீது பஙப்கொன்றிறகு ` 5, முதலொவது 
அ்ை்பபின் மீது பஙப்கொன்றிறகு ` 2, பமலும் இரண்டொவது மறறும் இறுதி அ்ை்பபிறகு ` 2, 
பெலுதத்பப்ட பவணடும். அ்னதது பஙகு்களும் ஏற்க்பபட்டன. பெழியன் ்வததிருந்த 2,000 
பஙகு்கள் தவிர அ்னதது பதொ்்க்களும் முழு்மயொ்க பபறை்பபட்டன. அவர இரண்டொவது 
மறறும் இறுதி அ்ை்பபி்ன பெலுததவில்்ல. அவரு்்டய பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்து 
இளஙப்கொ என்பவருக்கு பஙப்கொன்றிறகு ` 8 வீதம் மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்டது. பமற்கண்ட 
்்டவடிக்்்க்களுக்கு குறி்பபபடடு்ப பதிவி்ன தரவும்.

 (விர்ட: முதலினக காப்பு கணககு: ` 12,000)
14.  ்கொஞெனொ வ்ரயறு நிறுமம் பஙகு ஒன்றின் மதி்பபு ` 10 வீதம் 50,000 பஙகு்க்ள பின்வருமொறு 

பவளியிட்டது.
 விணண்பபததின் மீது ` 1
 ஒதுக்கீடடின் மீது ` 5
 முதொலவது அ்ை்பபின் மீது ` 2
 இறுதி அ்ை்பபின் மீது ` 2
    70,000 பஙகு்களுக்்கொன விணண்பபங்கள் பபறை்பபட்டன.  8,000 பஙகு்களுக்்கொன விணண்பபங்கள் 

மறுக்்க்பபட்டன.  பமலும், இதர விணண்பபங்களுக்கு விகித அளவு அடி்பப்்டயில் ஒதுக்கீடு 
பெய்ய்பபட்டன.  இயக்குனர்கள் இரணடு அ்ை்பபு்களும் விடுததனர. 1500 பஙகு்கள் தவிர, அ்னதது 
பஙகு்களுக்குமொன பதொ்்க பபறை்பபட்டது. அ்பபஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டனர. பின்னர, 1200 
ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்ட பஙகு்கள் பஙகு ஒன்றின் மதி்பபு ` 8 வீதம் மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்டன.  
இதற்கொன குறி்பபபடடு்ப பதிவு்க்ளத தரவும்.

 (விர்ட:  முதலினக காப்பு கணககு: ` 7,200)
முரனமத்தில ்ங்கு சவளியீடு
15.  விஸ்வ்ொத அ்றை்கலன் வ்ரயறு நிறுமம், ஒன்று ` 10 வீதம் 20,000 பஙகு்க்ள பஙப்கொன்றிறகு 

` 2 மு்னமததில் பவளியி்ட அ்ை்பபு விடுததது.
 ` 2 விணண்பபததின் மீதும்
 ` 5 (மு்னமம் உள்ப்ட) ஒதுக்கீடடின் மீதும்
 ` 5 முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபின் மீதும்

   மி்்க ஒ்பபமொ்க 30,000 பஙகு்களுக்்கொன விணண்பபங்கள் பபறை்பபட்டன.  கூடுதலொ்க பபறை்பபட்ட 
விணண்பபங்கள் இயக்குனர்களொல் நிரொ்கரிக்்க்பபட்டன. அ்னததுத பதொ்்கயும் பபறை்பபட்டன. 
குறி்பபபடடு்ப பதிவி்னத தரவும்.
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16.  யு்ன்டட இண்டஸ்டரிஸ் வ்ரயறு நிறுமம் ` 10 மதி்பபிலொன பஙகு்க்ள 10 மு்னமததில் 
பவளியிட்டது. விணண்பபததின் மீது ` 3, ஒதுக்கீடடின் மீது (மு்னமம் உள்ப்ட) ` 4, முதலொவது 
அ்ை்பபின் மீது ` 2 மறறும் இறுதி அ்ை்பபின் மீது ` 2 என பதொ்்க பெலுதத்பப்ட பவணடும்.

   பின்வரும் ் ்டவடிக்்்க்களின் சூழநி்ல்களுக்ப்கறப ஒறு்பபிை்பபு குறி்பபபடடு்ப பதிவி்னத தரவும்.
(i)  250 பஙகு்கள் ்வததுள்ள மபனொஜ் இரண்டொவது மறறும் இறுதி அ்ை்பபி்ன பெலுததத 

தவறியதொல், அவரு்்டய பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டன.
(ii)  250 பஙகு்கள் ்வததுள்ள மபனொஜ் ஒதுக்கீடடு, முதலொவது மறறும் இறுதி அ்ை்பபி்ன 

பெலுததத தவறியதொல், அவரு்்டய பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டன.
(iii)  250 பஙகு்கள் ்வததுள்ள மபனொஜ் ஒதுக்கீடு மறறும் முதலொவது அ்ை்பபி்ன, பெலுததத 

தவறியதொல் முதொலவது அ்ை்பபிறகு பின் அவரது பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டன.
 (விர்ட:  ்ங்கு ஒறுப்பிைப்பு கணககு (i) ` 2,000, (ii) ` 750, (iii) `  750)
17.  ்கஸ்தூரி வ்ரயறு நிறுமம் ` 10 மதி்பபுள்ள 20,000 பஙகு்க்ள ` 2 மு்னமததில் பவளியிட்டது. 

30,000 பஙகு்களுக்்கொன விணண்பபதொரர்களுக்கு  விகித அளவு அடி்பப்்டயில் ஒதுக்கீடு பெய்தது.  
` 1 விணண்பபததின் மீதும், ` 5 ஒதுக்கீடடின் மீதும் (மு்னமம் ` 2 உள்ப்ட), ` 2 முதல் அ்ை்பபின் 
மீதும் மறறும் ` 2 இறுதி அ்ை்பபின் மீதும் பெலுதத்பப்ட பவணடும். சுபின் என்னும் பஙகுதொரர 
தன்னு்்டய 500 பஙகு்களுக்்கொன முதலொவது மறறும் இறுதி அ்ை்பபிற்கொன பதொ்்கயி்ன 
்கட்டத தவறினொர.  அவரது பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டன. அதில், 400 பஙகு்கள் ஒன்று ` 8 
வீதம் மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்டன. பத்வயொன குறி்பபபடடு்ப பதிவி்னத தரவும்.

 (விர்ட: முதலினக காப்பு கணககு: ` 1600)
18.  ் வரம் வ்ரயறு நிறுமம் ஒன்று ` 10 வீதம் 60,000 பஙகு்க்ள ` 2 மு்னமததில் பின்வரும் 

பெலுததுதலுக்ப்கறப பவளியிட்டது.
விணண்பபததின் பபொது  ` 6
ஒதுக்கீடடின் பபொது ` 4 (மு்னமம் உள்ப்ட)
முதல் மறறும் இறுதி அ்ை்பபின் பபொது ` 2

   அ்னதது்ப பஙகு்களும் ஏற்க்பபட்டன. ெரிதொவின் 100 பஙகு்களுக்்கொன ஒதுக்கீடு, முதலொவது 
அ்ை்பபு மறறும் இறுதி அ்ை்பபிற்கொனத பதொ்்க தவிர, ஏ்னய அ்னததும் பபறை்பபட்டன.  
அவரு்்டய பஙகு்கள் ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்டன. ஒறு்பபிை்பபு பெய்ய்பபட்ட அ்னதது பஙகு்களும் 
பரிமளொ என்பவருக்கு பஙகு ஒன்று ` 7 வீதம் மறுபவளியீடு பெய்ய்பபட்டன.  குறி்பபபடடு்ப பதிவு்கள் 
தரவும்.

 (விர்ட: முதலினக காப்பு கணககு: ` 3,000)
சைாககத்திற்கு ்ங்கு சவளியீடு (சமாத்தமாக செலுத்துதல)
19.  அ்பதுல் வ்ரயறு நிறுமம் ` 10 மதி்பபுள்ள 50,000 பஙகு்க்ள, ` 2 பவளியிட்டது.  அ்னததுத 

பதொ்்கயும், விணண்பபதது்டன் பெலுததுமொறு பின்வரும் நி்ல்களில் குறி்பபபடடு்ப பதிவி்னத 
தரவும்.

 (i) பஙகு்க்ள மு்கமதி்பபில் பவளியிட்டொல்
 (ii) பஙப்கொன்று ` 2 மு்னமததில் பவளியிட்டொல்
 (விர்ட: ்ங்குமுதல கணககு ` 3,000 – ்த்திை முரனம கணககு: ` 1,00,000)
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சைாககம் தவிை, இதை மறு்யனுககு ்ங்கு சவளியி்டல
20.  பொர்்டஸ் வ்ரயறு நிறுமம், `4,40,000 மதி்பபுள்ள பெொதது்க்ள சுகுணொ அ்றை்கலன் வ்ரயறு 

நிறுவனததி்டமிருந்து வொஙகியது.  இதறகு்ப பதிலொ்க `10 மதி்பபுள்ள முழுவதும் பெலுதத்பபட்ட 
பஙகு்க்ள பெலுததி நி்றைவு பெய்தனர.  பின்வரும் சூைலுக்்கொன பதிவு்க்ளத தரவும். 

 அ) பஙகு்க்ள மு்கமதி்பபில் பவளியிட்டொல்  
 ஆ) பஙகு்க்ள 10% மு்னமததில் பவளியிட்டொல்

(விர்ட: (அ) ்ங்குமுதல கணககு ` 4,40,000 (ஆ) ்ங்குமுதல கணககு: ` 4,00,000;  
்த்திை முரனமக கணககு: ` 40,000)

 மாணவர் செயல்ாடு 7.4

விடு்ட்ட விவைங்கரைக சகாண்டு பின்வரும் குறிப்ந்டடுப் ்திவுகரை நிரைவு செய்யவும்.

்ாள் விவைம் ந். 
்.எ.

்ற்று 
`

வைவு 
`

 1. _________________________                               ப   2,00,000  

       பஙகு விணண்பபக் ்க/கு   __________

 (ஒன்று ` 1 வீதம் விணண்பபத பதொ்்க பபறறைது)   

 2. பஙகு விணண்பபக் ்க/கு                                      ப  _________  

      பஙகுமுதல் ்க/கு   2,00,000

 
(பஙகு விணண்பபத பதொ்்க __________  
பஙகு்களுக்்கொன ___________ மொறறை்பபட்டது)    
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மொலொ மறறும் பமரி இருவரும் ஒரு கூட்டொண்ம வணி்கததில் ஈடுபட்டனர. 
அவவணி்கததின் பெயல்திறைன் மறறும் இலொபததன்்ம ்ன்றைொ்க இருந்தது. 
அவர்கள் பமலும் முதலிடடு அத்ன விரிவொக்்கம் பெய்ய விரும்பினர. ஆனொல், 

அவர்களிருவரும் பெொந்த பெமி்பபொ்க கு்றைவொன பதொ்்க்யக் ப்கொணடிருந்தனர. இது 
அவவணி்கத்த விரிவு பெய்ய பபொதுமொனதல்ல. எனபவ, அவர்கள் தம்மு்்டய வணி்கத்த 
வ்ரயறு நிறுமமொ்க மொறறைவிரும்பி எம் & எம் வ்ரயறு நிறுமமொ்க என்று பதிவும் பெய்தனர. 
அந்நிறுமம், தமது அஙகீ்கரிக்்க்பபட்ட முதலொன ` 10,00,000 ஐ 1,00,000 அலகு்களொ்க்ப பிரிததது.  
எம் & எம் நிறுமம் பதொ்டஙகுவதற்கொ்க நிலம், அ்றை்கலன் மறறும் பபொருதது்்க்கள் பபொன்றை சில 
நி்லச் பெொதது்க்ள ஒரு விறப்னயொளரி்டமிருந்து வொஙகியது. ஆனொல், நிறுமம் இதறப்கன 
பரொக்்கபமொ அல்லது ்கொபெொ்லபயொ ப்கொடுக்்கவில்்ல.
பெய்திததொள்்களில் எம் & எம் வ்ரயறு நிறுமம் பஙகு பவளியீடடிற்கொன விளம்பரம் 
ப்கொடுக்்க்பபட்டது. 50,000 பஙகு்கள் பபொதுமக்்களுக்ப்கன பவளியி்ட்பபட்டது.  அதனு்்டய 
இலொபததன்்ம மறறும் பு்கழின் ்கொரணமொ்க எம் & எம் நிறுமம் 60,000 பஙகு்களுக்்கொன 
விணண்பபங்க்ள்ப பபறறைது.
தறபபொது, பின்வருவன குறிதது விவொதிக்்கவும்.

1. முத்ல அதி்கரி்பபது தவிர, ஒரு கூட்டொ ண்ம நிறுவனம் நிறுமமொ்க மொறறுவதற்கொன 
ஏபதனும் ஒரு ்கொரணத்தக் கூறைவும்.

2. பஙகு்கள் பவளியீடு தவிர, நிதிததிரடடும் மறறை ஆதொரங்கள் யொ்வ?
3. எம் & எம் வ்ரயறு நிறுமததின் அஙகீ்கரிக்்க்பபட்ட பஙகு முதல் எவவளவு?
4. ஒவபவொரு பஙகின் மதி்பபு என்ன?
5. எம் & எம் நிறுமம் நி்லச்பெொதது்க்ள ்க்டனுக்கு வொஙகிய விறப்னயொளருக்கு பெலுதத 

பவறு வழி ஏதுமுண்டொ?
6. எம் & எம் நிறுமம் 1,00,000 க்கும் அதி்கமொன பஙகு்கள் பவளியி்ட அனுமதிக்்க்பபடுமொ?
7. எம் & எம் நிறுமததின் பவளியிட்ட பஙகு முதல் எவவளவு?
8. மி்்க ஒ்பபததி்ன இயக்குனர்கள் எவவொறு ்்கயொளுவொர்கள்?

சதா்டர் ஆய்விற்கு
எந்த ஒரு நிறுமததிலும் முதலீடு பெய்வதறகு முன்பொ்க பஙகுதொரர்கள் அல்லது ெொததியமுள்ள 
முதலீட்டொளர்கள் நிறுவனததின் பெயல்திறை்ன அறிந்துப்கொள்ள விரும்புவர. அவர்கள் இதத்்கய 
த்கவல்்க்ள எஙகிருந்து பபறுகிறைொர்கள்?
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  நிதிநி்ல 
அறிக்்க்கள்

  நிதிநி்ல அறிக்்க 
பகுப்பாய்வு

  கபாது அ்ளவு 
அறிக்்க

  ஒப்பீடடு அறிக்்க
  ்பாககு விகித பகுப்பாய்வு

8 நிதிநிலை அறிகலக 
�குப�ொய்வு 

அைகு

மைாணவர்்கள்
  நிதிநி்ல அறிக்்க பகுப்பாய்வின 

கபாருள் மைற்றும் ்நாக்கங்கள் பற்றி புரிந்து 
க்காள்ளுதல்

  நிதிநி்ல அறிக்்க பகுப்பாய்வின 
்கருவி்க்்ளப் புரிந்து க்காள்ளுதல்

  நிதிநி்ல அறிக்்க பகுப்பாய்வு கெய்யும் 
்கருவி்க்்ளப் பயனபடுத்துதல்

ப�ொருள்ககம்

கற்ைல் மநொககங்கள்

நிதிநி்ல அறிக்்க பகுப்பாய்வி்ன 
்கற்பதற்கு முன கீழ்க்கண்்டவற்்்ற 
நி்னவு கூ்ற ்வண்டும்:
  ்கணககியல் க்காள்்்க்கள்
  இந்தியக ்கணககியல் தர நி்ல்கள்
  இலாப நட்டக ்கணககு மைற்றும் 

இருப்புநி்லக குறிப்பு தயாரித்தல்

நிலனவுகூை மவணடிய கருத்துகள்

பதரிநது பகொள்ள மவணடிய முககிய பசொற்கள்

8.1 அறிமு்கம்
8.2 நிதிநி்ல அறிக்்க்கள்
8.3 நிறுமைங்களின நிதி நி்ல அறிக்்க்கள்
8.4 நிதிநி்ல அறிக்்க பகுப்பாய்வு
8.5 நிதிநி்ல அறிக்்க பகுப்பாய்விற்்கான 

்கருவி்கள்
8.6 ஒப்பீடடு அறிக்்க்கள் தயாரித்தல்
8.7 கபாது அ்ளவு அறிக்்க்கள் தயாரித்தல்
8.8 ்பாககு விகித ஆய்வு
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8.1 அறிமுகம்
வியாபார நிறுவனங்கள் இலாபத் தன்மை மைற்றும் நிதிநி்ல்ய அறிந்து க்காள்்ள ஒரு ்கணக்காண்டின 
இறுதியில் வருமைான அறிக்்க மைற்றும் இருப்புநி்லக குறிப்பி்னத் தயாரிககின்றன.  இவவறிக்்க்கள் 
குறிப்பிட்ட ்கணக்காண்டிற்்கான பல்்வறு கெலவு்களின, வருமைானங்களின கமைாத்தம்  மைற்றும் நி்கர முடிவான, 
இலாபம் அல்லது நட்டம், அக்கணக்காண்டின இறுதி நா்ளன்்றய கொத்து்கள் மைற்றும் கபாறுப்பு்கள் மைற்றும் 
முதல் ஆகியவற்்்ற அளிககி்றது.  என்வ, நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் எனபது நிதிநி்ல த்கவல்்களுக்கான 
ஆதாரமைாகும்.   இருந்த்பாதிலும் இவவறிக்்க்கள் பல்்வறு இனங்களுக்கான கதா்டர்பு அல்லது இரண்டு 
நாள்்களுககி்்டயில் இந்த இனங்களின கதா்்க்களில் ஏற்படும் மைாற்்றத்திற்்கான ்காரணங்க்்ள அல்லது  
அம்மைாற்்றங்களினால் ஏற்படும் வி்்ளவு்க்்ளத் தருவதில்்ல. இக்காரணங்களுக்கா்க பல்்வறு நிதிநி்ல 
அறிக்்க பகுப்பாய்வு ்கருவி்கள் பயனபடுத்தப்படுகின்றன.
8.2 நிதிநிலை அறிகலககள்
8.2.1 நிதிநிலை அறிகலககள் – ப�ொருள்
ஒரு ்கணக்காண்டின இறுதியில் வியாபாரத்தின இயக்க முடிவு்கள் மைற்றும் நிதிநி்ல்ய அறிந்து 
க்காள்்ள தயாரிக்கப்படும் அறிக்்க்க்்ள நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் ஆகும். வியாபார நிறுவனங்க்ளால் 
தயாரிக்கப்படும் வருமைான அறிக்்க மைற்றும் இருப்புநி்லக குறிப்பு ஆகிய்வ அடிப்ப்்ட நிதிநி்ல 
அறிக்்க்க்ளாகும். வருமைான அறிக்்கயானது உற்பத்தி ்கணககு, வியாபாரக ்கணககு, இலாப 
நட்டக்கணககு ்பான்றவற்்்ற உள்்ள்டககியதாகும். இது ஒரு ்கணக்காண்டின வியாபார 
ந்டவடிக்்க்களின நி்கர முடிவி்னக ்காடடும். இருப்புநி்லக குறிப்பானது ஒரு குறிப்பிட்ட நா்ளன்்றய 
நிதிநி்ல்ய கவளிப்படுத்தும் கொத்து்கள் மைற்றும் கபாறுப்பு்க்்ளக க்காண்்ட ஓர் அறிக்்கயாகும்.
்மைற்்கண்்ட இவவிரு அடிப்ப்்ட அறிக்்க்கள் தவிர வியாபார நிறுவனங்கள் கராக்க ஒட்ட அறிக்்க, 
நிதி ஓட்ட அறிக்்க மைற்றும் நிதி நி்ல மைாற்்ற அறிக்்க ்பான்ற்வ்க்்ளயும் தயாரிக்கலாம். 
8.2.2 நிதி நிலை அறிகலககளின் இயல்புகள்
நிதி நி்ல அறிக்்க்களின இயல்பு்கள் பினவருமைாறு: 
(i)  நிதிநி்ல அறிக்்க்கள், ஒரு ்கணக்காண்டின இறுதியில் ்கணக்்கடு்களில் பதிவு கெய்யப்பட்ட 

ந்டவடிக்்க்களின அடிப்ப்்டயில் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
(ii)  இவவறிக்்க்கள், ஒடடுகமைாத்த நிறுவனத்திற்கும் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
(iii)  ஒ்ர தன்மையு்்டய த்கவல்்க்்ள அதாவது நி்லசகொத்து்கள் மைற்றும் ந்டப்புச கொத்து்கள் 

்பானறு குழுமைப்படுத்துதல் மூலமைா்க அர்த்தமுள்்ள த்கவல்்க்்ளத் தருகி்றது.
(iv)  புராதன அ்டக்கவி்ல அடிப்ப்்டயில் நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
(v)  நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் அவற்றின ஒப்பீடடுத் தன்மை மைற்றும் உண்்மைத்தன்மை்ய 

உறுதி கெய்யும் வ்்கயில் ்கணககியல் ்்காடபாடு்கள் மைற்றும் ்கணககியல் தரநி்ல்க்்ள 
அடிப்ப்்டயா்கக க்காண்டு தயாரிக்கப்படுகின்றன.

(vi)  நிதிநி்ல அறிக்்கயானது சில நி்கழ்வு்களில் தனிப்பட்ட முடிவு்க்்ள உள்்ள்டககியதாகும். 
எடுத்து்காட்டா்க ்தய்மைானம் நீககும் மு்்ற மைற்றும் ்காப்பு ெதவீதம் முடிவு கெய்தல்.

8.2.3 நிதி நிலை அறிகலககளின் முககியத்துவம்
நிதி நி்ல அறிக்்க்கள் வியாபார நிறுவனத்தின இயக்க முடிவு்கள் மைற்றும் நிதிநி்ல்ய 
கவளிப்படுத்துகின்றன. பல்்வறு பயனீட்டா்ளர்்களுக்கான நிதிநி்ல அறிக்்க்களின முககியத்துவம் 
பினவருமைாறு:
(i)  மேைொணலேககு: நிதிநி்ல அறிக்்க்க்ளானது முடிவு்க்்ள எடுப்பதற்கும் மைற்றும் பல்்வறு 

து்்ற்களில் வணி்க ந்டவடிக்்க்க்்ளக ்கடடுப்படுத்துவதற்கும் ்த்வயானத் த்கவல்்க்்ள 
்மைலாண்்மைககுத் தருகி்றது.

(ii)  �ங்குதொரரகளுககு: வணி்க நிறுவனம் வ்ளர்சசிககு ்த்வயான ஆதாரங்க்்ளக 
க்காண்டுள்்ளதா மைற்றும் கதா்டர்ந்து பஙகுதாரரா்க நீடிப்பதா எனப்த முடிவு கெய்யவும் 
பஙகுதாரர்்களுககு நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் உதவியா்க இருககின்றன.
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(iii)  எதிரகொை முதலீட்ொளரகளுககு: பத்திரங்க்்ள மைதிப்பீடு கெய்து அவற்்்ற பி்ற 
கதாழில்மைப்பு்களின பத்திரங்க்்ளாடு ஒப்பீடு கெய்து அதனடிப்ப்்டயில் தங்கள் முதலீடு்கள் 
மீதான முடிவி்ன எடுப்பதற்கு நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் பயனுள்்ளதா்க இருககின்றன.

(iv)  க்னீநமதொருககு: கதாழிலின, ்க்டன்க்்ள திருப்பிச கெலுத்தும் தி்ற்னப் பற்றிய த்கவல்்க்்ள 
நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் வாயிலா்க ்க்டனீந்்தார் கபற்றுக க்காள்்ள முடிகி்றது.

(v)  வங்கியரகளுககு: ்க்டன மைற்றும் ்மைல்வ்ரப்பற்று கதா்்கககு ஈ்டான பி்ணயங்கள் 
்பாதுமைானதா்க உள்்ளதா எனபது குறித்த த்கவல்்க்்ள அறிவதற்கு நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் 
வஙகியர்்களுககு இனறிய்மையாததாகி்றது. 

(vi)  அரசொங்கத்திற்கு: வணி்க நிறுவனங்களின வரிொர்ந்த கபாறுப்பு்க்்ள மைதிப்பி்டவும், 
கதாழிற்க்காள்்்க்கள் உருவாக்கம் மைற்றும் திருத்தம் கெய்வதிலும் நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் 
அரொங்கத்திற்கு மி்கவும் முககியமைானதா்க வி்ளஙகுகின்றன.

(vii)  �ணியொளரகளுககு: நிறுவனத்தின ெம்ப்ளம் கெலுத்தும் தி்றன மைற்றும் பணியா்ளர்்களுககு 
அந்நிறுவனத்தில் எதிர்்கால வ்ளர்சசி இருககி்றதா ்பான்றவற்்்ற குறித்து நிதிநி்ல 
அறிக்்க்கள் வாயிலா்க பணியா்ளர்்கள் கதரிந்து க்காள்கின்றனர்.

8.2.4 நிதிநிலை அறிகலகயின் குலை�ொடுகள்
நிதிநி்ல அறிக்்கயின கு்்றபாடு்கள் பினவருமைாறு:
(i)  �ணம் சொரொ தகவல்கள் இல்ைொலே: பணம் ொரா த்கவல்்களும் வியாபார முடிகவடுத்தலுககு 

முககியமைானதாகும். எடுத்துக்காட்டா்க, பணியா்ளர்்களின தி்ற்மை, ்மைலாண்்மையின தி்ற்மை 
்பான்ற்வ. ஆனால், இ்வ நிதிநி்ல அறிக்்க்களில் இ்டம் கபறுவதில்்ல.

(ii)  க்நத கொை விவரங்களின் �திமவடு: நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் ்க்டந்த ்கால விவரங்களின 
அடிப்ப்்டயில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. என்வ அ்வ ந்டப்பு நி்ல்மை்ய கவளிப்படுத்தாமைல் 
்பா்கலாம்.

(iii)  விலை நிலை ேொற்ைங்கலள ப�ொருட�டுத்துவதில்லை: வி்ல நி்ல்களில் ஏற்படும் 
மைாற்்றங்கள் நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் எடுத்துகக்காள்்ளப்படுவதில்்ல.  என்வ, அ்வ ந்டப்பு 
நி்ல்மை்ய கவளிப்படுத்தாமைல் ்பா்கலாம்.

(iv)  நிலைத்தன்லே குலைவு: பல்்வறு நிறுவனங்கள், பல்்வறு ்கணககியல் மு்்ற்க்்ள 
பினபற்றுகின்றன. என்வ, இரண்டு கதாழில்மைப்பு்க்்ள ஒப்பீடு கெய்வது ்கடினமைாகும்.

(v)  இல்ககொை அறிகலககலள ேடடுமே தருகிைது: நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் ஒவகவாரு 
்கணக்காண்டின இறுதியில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஆனால், வணி்கத்தின உண்்மையான 
நிலவரத்்த, நிறுவனத்தின ்க்லப்பின ்பாது மைடடு்மை அறிய இயலும். என்வ, நிதிநி்ல 
அறிக்்க்கள் நிறுவனத்தின துல்லியமைான நி்லயி்ன கவளிக்காட்டாது.

(vi)  புைப�யனீட்ொளரகளுககு வலரயறுககப�ட் தகவல்கள்: பு்றப்பயனீட்டா்ளர்்கள் அணு்கல் 
வ்ரயறுக்கப்படடுள்்ளதால் அவர்்கள், முழு்மையான கதா்டர்சசியான நிதிநி்ல முடிவு்க்்ளப் 
கப்றமுடியாது.

(vii)  தனிப�ட் முடிவுகளினொல் �ொதிககப�டுகிைது: நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் தயாரிப்பு எனபது 
தனிநபரின முடிவுககுடபட்டது. என்வ, இ்வ ஒருத்ல படெமைானதா்க இருக்கலாம்.

8.3 நிறுேங்களின் நிதிநிலை அறிகலககள்
நிறுமைங்களின நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் தயாரிக்கப்படும்்பாது இந்திய நிறுமைசெட்டம் 2013-ன படி 
பினவரும் விதிமு்்ற்கள் பினபற்்றப்ப்ட ்வண்டும்:
(i)  பிரிவு 2(40)-ன படி நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் எனபது இருப்புநி்லககுறிப்பு, இலாபநட்டக 

்கணககு / வருவாய் கெலவினக ்கணககு, கராக்க ஓட்ட அறிக்்க, பஙகு மூலதனத்தின மைாற்்றம் 
குறித்த அறிக்்க மைற்றும் ்மைற்்கண்்டவ்்க்களின வி்ளக்கக குறிப்பு ஏ்தனும் இருந்தால் 
அவற்்்றயும் குறிககும்.
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(ii)  இந்திய நிறுமைசெட்டம் 2013 பிரிவு 129 (1)-ன படி நிதிநி்ல அறிக்்க்கள், நிறுமை 
ந்டவடிக்்க்களின உண்்மையான, நியாயமைான நி்ல்ய எடுத்துக்காடடுவதா்கவும் பிரிவு 
133-ல் க்காடுக்கப்படடுள்்ள தரநி்ல்களின படியும் இருக்க ்வண்டும் எனறு கூறுகி்றது.

(iii)  ் மைலும், பிரிவு 129 (1)-ன படி நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் இந்திய நிறுமைசெட்டம் 2013 படடியல் 
III-ல் க்காடுக்கப்படடுள்்ள படிவத்தின படி்ய தயாரிக்கப்ப்ட ்வண்டும் எனவும் கூறுகி்றது.

 நிறுமைத்தின நிதிநி்ல அறிக்்க்க்ளானது இந்திய நிறுமைச ெட்டம் 2013 
பிரிவு 129 (1)-ல் குறிப்பிட்ட ்கணககியல் தரநி்ல்க்்ள பினபற்்றாத்பாது, 
நிறுமைத்தின நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் ்கணககியல் தரநி்ல்கலிருந்து ் வறுபடும் 
இ்டங்கள்,  அவ்வறுபாடடிற்்கான ்காரணங்கள், அவ்வறுபாடடினால் 

நிதிநி்லயில் ஏற்பட்ட வி்்ளவு்கள் குறித்து நிதிநி்ல அறிக்்க்களில் கவளிப்படுத்த ் வண்டும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

 ேொணவர பசயல்�ொடு 8.1

ஒரு தணிக்்கயா்ள்ர உங்களு்்டய வகுப்பிற்கு வரவ்ைத்து பல்்வறு வணி்க அ்மைப்பு்களின 
நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் தயாரிப்பது குறித்து ்கலந்து்ரயா்டவும்.

குறிபபு: இலாபநட்ட அறிக்்க (படடியல் III-ல் பகுதி II) மைற்றும் இருப்புநி்லக குறிப்பு (படடியல் III-ல் 
பகுதி I) ்பான்ற்வ இஙகு புரிதலுக்கா்க மைடடு்மை வைங்கப்படடுள்்ள்தயனறி, ்தர்வுக்கானதல்ல.

இநதிய நிறுேசசட்ம் 2013 அட்வலண III
�குதி II – இைொ�நட் அறிகலக

நிறுேத்தின் ப�யர …………………
ஆணடுககுரிய இைொ�நட் அறிகலக ……………

(..................ரூபாயில்)
விவரம் குறிபபு 

எண
ந்பபு 

ஆணடிற்கொன 
எணணிகலக

 முநலதய 
ஆணடிற்கொன 
எணணிகலக

1 2 3 4
I இயக்கம் மூலம் கபற்்ற வருவாய்   xxx xxx
II இதர வருமைானம்   xxx xxx
III கமைாத்த வருமைானம் (I + II)   xxx xxx
IV கெலவு்கள்:      
  பயனபடுத்தப்பட்ட கபாருட்களின அ்டக்கவி்ல   xxx xxx
  க்காள்முதல் கெய்யப்பட்ட ெரககு்கள்   xxx xxx
  முடிவுற்்ற கபாருட்களின ெரககிருப்பின மைாற்்றங்கள்   xxx xxx
  முடிவு்றா உற்பத்தி கபாருட்கள் மைற்றும் ெரககிருப்பு   xxx xxx
  கதாழிலா்ளர்்களுக்கனா நலச கெலவு்கள்   xxx xxx

நிதிொர் கெலவு்கள் xxx xxx
  ்தய்மைானம் மைற்றும் ்பாகக்கழுதுதல் கெலவு்கள்   xxx xxx
  இதர கெலவு்கள்   xxx xxx
  கமைாத்த கெலவு்கள்   xxx xxx
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V விதிவிலக்கான அொதாரண கெலவு மைற்றும் வரிககு 
முனனர் உள்்ள இலாபம் (III - IV)   xxx xxx

VI விதி விலக்கான கதா்்க்கள்   xxx xxx

VII அொதாரண கதா்்க்கள் மைற்றும் வரிககு முனனர் 
உள்்ள இலாபம் (V - VI)   xxx xxx

VIII அொதரண கதா்்க்கள்   xxx xxx
IX வரிககு முனனர் உள்்ள இலாபம் (VII - VIII)   xxx xxx
X வரிொர்ந்த கெலவு்கள்:      
  (1) ந்டப்பாண்டு வரி   xxx xxx
  (2) நீண்்ட ்கால வரி    xxx xxx

XI ந்டப்பாண்டிற்்கான கெயல்பாடு்களிலிருந்து கபறும் 
இலாபம் (நட்டம்)   xxx xxx

XII கதா்டரா கெயல்பாடு்களிலிருந்து கபறும் இலாபம் 
(நட்டம்)   xxx xxx

XIII கதா்டாரா கெயல்பாடு்களுக்கான வரிச கெலவு   xxx xxx

XIV கதா்டாரா கெயல்பாடு்களுக்கான இலாபம் (நட்டம்)
(வரிககுப்பின) (XII - XIII)   xxx xxx

XV ந்டப்பாண்டிற்்கான இலாபம் (நட்டம்) (XI - XIV)   xxx xxx
XVI ஒரு ்நர்்மைப் பஙகு கபற்்ற வருமைானம்      
  (1) அடிப்ப்்ட   xxx xxx
  (2) நீர்த்த   xxx xxx

�குதி I இருபபு நிலைககுறிபபு
நிறுமைத்தின கபயர்................. 
நா்ளன்்றய இருப்பு நி்லககுறிப்பு................. (..................ரூபாயில்)

விவரம் குறிபபு 
எண

ந்பபு 
ஆணடிற்கொன 
எணணிகலக

முநலதய 
ஆணடிற்கொன 
எணணிகலக 

(1) (2) (3) (4)
I �ங்குமூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்
1. �ங்குதொரர நிதி

அ) பஙகு முதல்
ஆ) ்காப்பு மைற்றும் மிகுதி
இ) பங்கா்ண மூலம் கபற்்ற கதா்்க

2.  ஒதுககீடு நிலுலவயிலுள்ள �ங்குகள் 
விணணப�ம் மீதொன �ணம்

3. நீண் கொைப ப�ொறுபபுகள்
அ) நீண்்ட ்காலக ்க்டன
ஆ) நீண்்ட ்கால வரி ொர்ந்த நி்கர கபாறுப்பு்கள்
இ) பி்ற நீண்்ட ்காலப் கபாறுப்பு்கள்
ஈ) நீண்்ட ்கால ஒதுககு்கள்

4. ந்பபுப ப�ொறுபபுகள்
அ) குறுகிய ்காலக ்க்டன
ஆ) ்கணககு்கள் மூலம் கெலுத்த ் வண்டிய்வ்கள்
இ) பி்ற ந்பபுப ப�ொறுபபுகள்
ஈ) குறுகிய ்கால ஒதுககு்கள்

பேொத்தம்
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II பசொத்துகள்
1. நீண் கொைச பசொத்துகள்

அ) நி்லச கொத்து்கள்
i) புலனாகும் கொத்து்கள்
ii) புலனா்காச கொத்து்கள்
iii)  முடிவு்றா உற்பத்தி கபாருட்களுக்கான 

முதல்
iv)  வ்ளர்ந்துவரும் புலனா்காச கொத்து்கள்

ஆ) நீண்்ட ்கால முதலீடு்கள்
இ)  நீண்்ட்கால நி்கர வரி ொர்ந்த கொத்து்கள்
ஈ)  நீண்்ட்கால ்க்டன மைற்றும் முனபணம்
உ) பி்ற நீண்்ட்காலச கொத்து்கள்

2. ந்பபுச பசொத்துகள்
அ) ந்டப்பு முதலீடு்கள்
ஆ) ெரககிருப்பு்கள்
இ) ்கணககு்கள் மூலம் கப்ற ்வண்டிய்வ்கள்
ஈ)  கராக்கம் மைற்றும் கராக்கத்திற்கு 

ெமைமைான்வ்கள்
உ)  குறுகிய ்கால்க்டன மைற்றும் முனபணம்
ஊ) பி்ற ந்டப்புச கொத்து்கள் 

பேொத்தம்

இந்திய நிறுமைச ெட்டம் 2013 அட்டவ்ண III ன படி நிதிநி்ல அறிக்்கயில் 
இ்டம்கபறும் கதா்்க்க்்ள நிறுமைத்தின விற்ப்ன அடிப்ப்்டயில் 
கீழ்க்கண்்டவாறு முழு்மைப்படுத்திக க்காள்்ளலாம்.

விற்�லன முழுலேப�டுத்த மவணடியது
அ)  நூறு ்்காடிககு கு்்றவானத் 

கதா்்க
அருகிலுள்்ள நூற்றுககு,ஆயிரத்திற்கு, இலடெத்திற்கு, 
மில்லியனுககு அல்லது அவற்றின தெமைங்கள்.

ஆ)  நூறு ்்காடி ரூபாய் மைற்றும் 
அதற்கு ்மைலா்க

அருகிலுள்்ள இலடெத்திற்கு, பத்து மில்லியனுககு  
அல்லது ்்காடிககு அல்லது அவற்றின தெமைங்கள்.

ஒரு அ்ளவிற்்கான அலகு பயனபடுத்தப்பட்டால் நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் முழுவதற்கும் அ்த 
அலகி்ன்ய பயனபடுத்த ்வண்டும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

8.4.1. நிதிநிலை அறிகலக �குப�ொய்வின் ப�ொருள்
நிதிநி்ல அறிக்்கயில் ்காணப்படும் பல்்வறு விவரங்களுககி்்ட்யயான கதா்டர்பு்க்்ள 
்கண்்டறிந்து, மைதிப்பிடடு ஒப்பீடு கெய்வ்த நிதிநி்ல அறிக்்க பகுப்பாய்வு ஆகும். இது வணி்க 
நிறுவனத்தின கெயல்பாடு்க்்ளயும், நிதி நி்ல்யயும் புரிந்து க்காள்வதற்கு வழி கெய்கி்றது.
இது பகுப்பாய்வின ் நாக்கத்திற்கு ஏற்்றவ்்கயில் விவரங்க்்ள மைறுவரி்ெப்படுத்துதல், ்கருவி்க்்ள 
பயனபடுத்துதல். விவரங்களுககி்்ட்யயான கதா்டர்பு்க்்ள மைதிப்பீடு கெய்தல் மைற்றும் பகுப்பாய்வு 
அடிப்ப்்டயில் முடிவி்ன அ்்டதல் ஆகியவற்்்ற உள்்ள்டககியது. என்வ, நிதிநி்ல அறிக்்க 
பகுப்பாய்வு எனபது பகுப்பாய்வு மைற்றும் அதுகுறித்த வி்ளக்கமைளித்த்லயும் க்காண்்டதாகும்.
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பகுப்பாய்வு எனபது ்கணககி்டப்பட்ட கதா்்க்க்்ளச ் ொத்ன கெய்தல் மைற்றும் அவற்றிற்கி்்ட்யயான 
கதா்டர்பி்ன ஏற்படுத்துதல் ஆகும். ் மைலும், அதன கெயல்பாடு்கள் அல்லது மைாற்்றங்கள் ஏற்படுவதற்்கானக 
்காரணங்க்்ளக ்கண்்டறிவதற்கு அவற்்்ற ஒப்பீடு கெய்வ்தக குறிககும்.  உய்த்துணர்தல் எனபது 
பகுப்பாய்வின முடிவு்க்்ள விவரித்தல் மைற்றும் வி்ளககுத்லக குறிககும்.
8.4.2 நிதிநிலை அறிகலக �குப�ொய்வின் மநொககங்கள்
1. வருவாயீடடும் தன்மை மைற்றும் இலாபமீடடும் தி்ற்ன ஆய்வு கெய்வதற்்கா்க
2. நீண்்ட்கால மைற்றும் குறுகிய ்கால ்க்ட்னத் தீர்ககும் தி்றன பற்றி அறிய
3. கொத்து்க்்ள பயனபடுத்துவதிலும், கெயல்பாடு்களிலும் ஆற்்ற்லத் தீர்மைானிப்பதற்கு
4. நிர்வா்கம் மைற்்றம் பணியா்ளர்்களின தி்ற்மை்யத் தீர்மைானிப்பதற்கு
5. உற்பத்தி, மைற்றும் விற்ப்னயின ்பாககி்னத் தீர்மைானிப்பதற்கு
6. எதிர்்கால முன்கணிப்பு மைற்றும் திட்டபடடியல் தயாரிப்பதற்கு
7. நிறுவனத்திற்குள்்்ளயும், பி்ற நிறுவனங்க்்ளாடும் ஒப்பீடு கெய்வதற்கு

நிறுவனத்திற்குள்்்ளயான ஒப்பீடு எனபது நிறுவனத்தின பலது்்ற்கள் மைற்றும் 
பிரிவு்கள் ஆகியவற்்்ற ஒப்பீடு கெய்வதாகும்.
நிறுவனங்களுககு இ்்டயிலான ஒப்பீடு எனபது நிறுவனத்்த பி்ற நிறுவனம் 
அல்லது நிறுவனங்களு்டன ஒப்பீடு கெய்வ்தக குறிககும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

8.4.3 நிதிநிலை அறிகலக �குப�ொய்வின் குலை�ொடுகள்
நிதிநி்ல அறிக்்க பகுப்பாய்வின கு்்றபாடு்கள் பினவருமைாறு:
1. பணம்ொரா த்கவல்்கள் பு்றக்கணிப்பு வி்ல நி்ல மைாற்்றங்கள் பு்றக்கணிப்பு ்பான்ற நிதிநி்ல 

அறிக்்க்களில் ்காணப்படும் எல்லா கு்்றபாடு்களும் நிதிநி்ல அறிக்்க பகுப்பாய்விலும் 
்காணப்படுகின்றன.

2.  நிதிநி்ல அறிக்்க பகுப்பாய்வு எனபது ஒரு வழிதா்ன தவிர இது்வ முடிவல்ல. அதாவது 
இது ்மைலாண்்மை மைற்றும் பி்ற பஙகுதாரர்்களுக்கான ஒரு ்கருவி்ய ஆகும். முடிவு்க்்ள 
உய்த்துணர்தல் எனபது அ்க மைற்றும் பு்றக்காரணி்களுக்கான முககியத்துவத்து்டன நிதிநி்ல 
பகுப்பாய்வா்ளர்்க்ளால் மைடடு்மை கெய்யப்படும்.

3. நிதிநி்ல அறிக்்க பகுப்பாய்வு கெய்வதற்கு நிபுணத்துவ அறிவு ்த்வயானதாகும்.
4.  பகுப்பாய்வு கெய்யப்பட்ட தவல்்க்்ளப் பற்றி கவவ்வறு வல்லுனர்்க்ளால் கவவ்வறு ்கருத்து்கள் 

தரப்படுவதால் உய்த்துணர்தல் எனபது தனிப்பட்ட முடிவு்க்்ள உள்்ள்டககியதாகும்.
8.5 நிதிநிலை அறிகலக �குப�ொய்விற்கொன கருவிகள்
நிதிநி்ல அறிக்்க பகுப்பாய்வு கெய்வதற்கு பல்்வறு ்கருவி்கள் பயனபடுத்தப்படுகின்றன. பகுப்பாய்வு 
கெய்வதன ்நாக்கத்தின அடிப்ப்்டயில் அக்கருவி்கள் ்தர்வு கெய்யப்படுகின்றன. நிதிநி்ல 
அறிக்்க பகுப்பாய்விற்கு பயனபடுத்தப்படும் ்கருவி்களில் கபாதுவான்வ பினவருமைாறு:
(i) ஒபபீடடு அறிகலக
ஒரு வியாபார நிறுவனத்தின இரண்டு அல்லது அதற்கு ்மைற்பட்ட ஆண்டு்களின நிதிநி்ல 
அறிக்்கயில் ்காணப்படும் பல்்வறு தனிப்பட்ட விவரங்களின நி்கர உயர்வு மைற்றும் கு்்றவு 
ஆகியவற்்்ற ஒப்பிடடுத் தரககூடிய அறிக்்க்ய ஒப்பீடடு அறிக்்கயாகும். இது பல்்வறு 
்காலங்களின உண்்மையானத் கதா்்க்க்்ளயும், அந்த கதா்்க்களின உயர்வு மைற்றும் கு்்றவின 
அறுதி இட்டத் கதா்்கயா்கவும் மைற்றும் அவவுயர்வி்ன அல்லது கு்்றவி்ன ெதவீதத்திலும் ்காடடும். 
ஒப்பீடடு வருமைான அறிக்்க மைற்றும் ஒப்பீடடு இருப்புநி்லக குறிப்பு ஆகிய இரண்டு அடிப்ப்்ட ஒப்பீடடு 
அறிக்்க்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
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(ii) ப�ொது அளவு அறிகலககள்
கபாது அ்ளவு அறிக்்க்கள் சில கபாதுவான அடிப்ப்்டயிலான பல்்வறு விவரங்களின கதா்டர்பி்னக 
்காடடுவதாகும். இது ெதவீதத்தில் குறிக்கப்படுகி்றது. கபாது அடிப்ப்்ட எனபது கமைாத்த கொத்து்கள் 
அல்லது கமைாத்த பஙகு மூலதனம் மைற்றும் கபாறுப்பு்கள் அல்லது விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 
(நி்கர விற்ப்ன) ்பான்ற்வ ஆகும். கபாது அ்ளவு அறிக்்க்களில் கபாது அ்ளவு வருமைான அறிக்்க 
மைற்றும் கபாது அ்ளவு இருப்புநி்லக குறிப்பு ்பான்ற்வ்கள் அ்டஙகும்.
கபாது அ்ளவு வருமைான அறிக்்கயில் விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவா்ய 100 என எடுத்துக 
க்காள்்ளப்படடு பல்்வறு கெலவு்கள் மைற்றும் வருமைானங்கள், விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாயின 
ெதவீதமைா்க கவளிப்படுத்தப்படுகின்றன. கபாது அ்ளவு இருப்பு நி்லககுறிப்பில், இருப்பு நி்லககுறிப்பின 
கமைாத்தம் அதாவது கொத்து்களின கமைாத்தம் அல்லது பஙகு மூலதனம் மைற்றும் கபாறுப்பு்களின கமைாத்தம் 
100 என எடுத்துகக்காள்்ளப்படடு, பல்்வறு கொத்து்கள் மைற்றும் கபாறுப்பு்கள், கொத்து்களின கமைாத்தம் 
அல்லது பஙகு மூலதனம் மைற்றும் கபாறுப்பு்களின கமைாத்தத்தின ெதவீதமைா்க கவளிப்படுத்தப்படுகின்றன.
கபாது அ்ளவு அறிக்்க்க்்ள முந்்தய ஆண்டின அறிக்்க்க்்ளாடு ஒப்பீடு கெய்ய முடியும். ் மைலும், ஒ்ர 
விதமைான ்கணககியல் க்காள்்்க்க்்ளப் பினபற்றும் அ்த வ்்கயான நிறுவனங்களுககி்்ட்யயும் 
ஒப்பீடு கெய்யலாம்.
(iii) ம�ொககுப �குப�ொய்வு
்பாககு எனபது இயக்கத்தின ்பாககி்ன குறிப்பதாகும். ்பாககுப் பகுப்பாய்வு எனபது ஒரு ்காலக 
்கட்டத்திற்கு ்மைல் உள்்ள கதா்்க்களின இயக்கத்்த ஆய்வு கெய்வதாகும். ்பாககு எனபது வ்ளர்ந்து 
வரும் ்பாக்கா்க்வா அல்லது கு்்றந்து கெல்லும் அல்லது மு்்றயற்்ற ்பாக்கா்க்வா இருக்கலாம். 
இரண்டு ஆண்டு்களுககு ்மைலா்க உள்்ள த்கவல்்க்்ள பகுப்பாய்வு கெய்ய ஒப்பீடடு அ்ளவு அறிக்்க 
மு்்ற்ய பயனபடுத்துவது ்கடினமைானதாகும். என்வ, ்பாககுப் பகுப்பாய்வு பயனபடுத்தப்ப்டலாம். 
ஒரு ஆண்டு கபாதுவா்க முதல் ஆண்டு எனபது அடிப்ப்்ட ஆண்்டா்க எடுத்து க்காள்்ளப்படும். அடிப்ப்்ட 
ஆண்டின கதா்்க 100 என எடுத்துகக்காள்்ளப்படும். மைற்்ற ஆண்டு்களுக்கான கதா்்க்கள் அடிப்ப்்ட 
ஆண்டின கதா்்க்யாடு ஒப்பி்டப்படடு ெதவீதத்தில் கவளிப்படுத்தப்படுகி்றது, இவவா்றா்க, ்பாககு 
தீர்மைானிக்கப்படுகி்றது.
(iv) நிதி ஓட்ப �குப�ொய்வு
“நிதி” எனபது ந்்டமு்்ற முத்லக குறிப்பதாகும். ந்்டமு்்ற முதல் எனபது ந்டப்புப் கபாறுப்பு்க்்ள 
வி்ட அதி்கமைா்க உள்்ள ந்டப்புச கொத்து்க்்ளக குறிப்பதாகும். ஒட்டம் எனபது இயக்கம் எனப்தக 
குறிககும். ்மைலும், அது உள்ஓட்டம் மைற்றும் கவளிஓட்டம் எனப்தயும் உள்்ள்டககியதாகும். நிதி 
ஒட்டப் பகுப்பாய்வு எனபது குறிப்பிட்ட ்காலத்தில் உள்வரும் நிதி (ஆதாரங்கள்) கவளிச கெல்லும் நிதி 
(பயனபாடு்கள்) ஆகியவற்்்ற கவளிப்படுத்தும் ஒரு நிதி ஒட்ட அறிக்்க தயாரிப்பதாகும். நிதி ஒட்ட 
பகுப்பாய்வு எனபது ்க்டனகபறும் தன்மை்ய மைதிப்பிடுதல், நிதியியல் திட்டமிடுதல் மைற்றும் நிதித்திட்ட 
படடியல் தயாரித்தல் ்பான்றவற்றிற்கு மி்கவும் பயனு்்டயதாகும்.
(v) பரொகக ஒட்ப �குப�ொய்வு
கராக்க ஒட்ட பகுப்பாய்வு எனபது கராக்க ஓட்ட அறிக்்க தயாரிப்ப்தக குறிககும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட 
்காலத்தில் உள்வரும் மைற்றும் கவளிச கெல்லும் கராக்கம் மைற்றும் கராக்கத்திற்கு ெமைமைான்வ்க்்ள 
கவளிப்படுத்தும். கராக்கம் எனபது ்்க கராக்கம் மைற்றும் வஙகியில் உள்்ள ்்கடபு ்வப்பு்க்்ள 
உள்்ள்டககியது. கராக்கத்திற்கு ெமைமைான்வ்கள் எனபது குறுகிய ்காலத்தில் அதி்க நட்டமில்லாமைல் 
கராக்கமைா்க மைாற்்றககூடிய குறுகிய ்கால முதலீடு்க்்ளக குறிககும். கராக்க ஓட்டப் பகுப்பாய்வு வணி்க 
நிறுவனத்தின நீர்்மைத்தன்மை மைற்றும் ்க்டன தீர்ககும் தி்றன விகிதங்கள் ்கணககிடுவதற்கு 
உதவி்கரமைானதா்க இருககி்றது.
8.6 ஒபபுமநொககு அறிகலககள் தயொரித்தல்
ஒப்பு்நாககு அறிக்்க ஐந்து பத்தி்க்்ளக க்காண்்டது. ஒப்பு்நாககு அறிக்்க்கள் தயாரிக்கப்படும் 
்பாது பினபற்்ற ்வண்டிய நி்ல்கள் பினவருமைாறு:
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(i)  பத்தி 1 :  இந்தப் பத்தியில் வருமைான அறிக்்க மைற்றும் இருப்புநி்லககுறிப்பில் உள்்ள விவரங்கள் 
பதியப்படும்

(ii) பத்தி 2 :  முதல் ஆண்டிற்்கான கதா்்க்யப் பதிவு கெய்யவும்
(iii) பத்தி 3 :  இரண்்டாம் ஆண்டிற்்கான கதா்்க்யப் பதிவு கெய்யவும்
(iv)  பத்தி 4 :  முதலாண்டு கதா்்கககும் இரண்்டாமைாண்டு கதா்்கககும் இ்்ட்யயான 

்வறுபாடடி்னக ்காட்டவும். 2-ம் ஆண்டில் மைதிப்பு அதி்கரித்திருந்தால் கூட்டல் 
அ்்டயா்ளமும் மைதிப்பு கு்்றந்திருந்தால் ்கழித்தல் அ்்டயா்ளமும் இ்ட ்வண்டும்.

(v)  பத்தி 5 :  4-ஆம் பத்தியில் க்காடுக்கப்படடுள்்ள கதா்்கயி்ன இரண்்டாம் பத்தியில் (முதல் ஆண்டு 
கதா்்க) க்காடுக்கப்படடுள்்ள கதா்்கயு்டன வகுத்து (கூடும் அல்லது கு்்றயும் கதா்்க) 
4-ஆம் பத்தியின கதா்்கக்கான கூடும் அல்லது கு்்றயும் ெதவீதத்தி்னக ்காட்டவும்.

கூடும் அல்லது கு்்றயும் ெதவீதம் = கூடும் அல்லது கு்்றயும் கதா்்க x 100முதல் ஆண்டிற்்கான கதா்்க

ஒபபு மநொககும் அறிகலகயின் �டிவம்

விவரம் ஆண்டு 1 ஆண்டு 2 கதா்்கயின கூடுதல் (+) 
அல்லது கு்்றவு (-)

ெதவீதத்தின 
கூடுதல் (+) அல்லது 

கு்்றவு (-)` ` `

(1) (2) (3) (4) (5)

கில்ேட் �குப�ொய்வு
பல ஆண்டு்களுக்கான கதா்்க்க்்ளப் பகுப்பாய்வு கெய்வதற்கு எடுத்துக 
க்காண்்டால், அப்பகுப்பாய்வு கி்்டமைட்ட பகுப்பாய்வு என்ற்ைக்கப்படும்.  
கபாதுவா்க, ஒரு ஆண்்டானது அடிப்ப்்ட ஆண்்டா்க எடுத்துக க்காள்்ளப்படடு, 

பி்ற ஆண்டு்களு்டனான கதா்்க அடிப்ப்்ட ஆண்டு்டன ஒப்பீடு கெய்யப்படுகி்றது.  ஒப்பீடு 
அறிக்்க்கள், மைற்றும் ்பாககு ெதவீதங்கள் ்பான்ற்வ கி்்டமைட்ட பகுப்பாய்விற்்கான 
எடுத்து்காடடு்கள் ஆகும்.
பசங்குத்துப �குப�ொய்வு
ஒரு ்கணக்காண்டிற்குரிய கதா்்க மைடடு்மை பகுப்பாய்விற்கு எடுத்து க்காள்்ளப்படுமைானால் 
அது கெஙகுத்துப் பகுப்பாய்வு என்ற்ைக்கப்படும். இஙகு, ஒ்ர ்கணக்காண்டிலுள்்ள நிதி 
அறிக்்க்களின பல்்வறு விவரங்களுககி்்ட்ய கதா்டர்பு ஏற்படுத்தப்படுகி்றது. கபாது அ்ளவு 
அறிக்்க தயாரித்தல், விகிதங்கள் ்கணககிடுதல் ஆகிய்வ கெஙகுத்துப் பகுப்பாய்விற்்கான 
எடுத்துக்காடடு்கள் ஆகும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

எடுத்துககொடடு 1
பினவரும் விவரங்களிலிருந்து தருண் & ்்கா நிறுமைத்தின ஒப்பீடடு வருமைான அறிக்்க தயார் 
கெய்யவும்.

விவரம் 2016-17 2017-18

  ` `

விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 2,00,000 2,50,000

இதர வருமைானங்கள் 50,000 40,000

கெலவு்கள் 1,50,000 1,20,000
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தீரவு
தருண வலரயறு நிறுேத்தின் 

2017, ேொரச 31 ேற்றும் 2018, ேொரச 31 ஆம் நொமளொடு முடிவல்யும்ஒபபு மநொககும் ஆணடுகளுககுரிய 
வருேொன அறிகலக

விவரம் 2016-17 2017-18 கதா்்கயின கூடுதல் (+) 
அல்லது கு்்றவு (-)

ெதவீதத்தின 
கூடுதல் (+) அல்லது 

கு்்றவு (-)` ` `
விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 2,00,000 2,50,000 +50,000 +25
  கூடடு்க: இதர வருமைானங்கள் 50,000 40,000 –10,000 –20
கமைாத்த வருமைானங்கள் 2,50,000 2,90,000 +40,000 +16
  ்கழிக்க: கெலவு்கள் 1,50,000 1,20,000 –30,000 –20
வரிககு முனனர் உள்்ள இலாபம் 1,00,000 1,70,000 +70,000 +70

ேொணவர குறிபபு
விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாயின கூடுதல் மைற்றும் கு்்றதல் ெதவீதக ்கணககீடு

கதா்்கயின கூடுதல் அல்லது கு்்றவு × 100 = 50,000 × 100 = 25%
முதல் வரு்டத் கதா்்க 2,00,000

 ேொணவர பசயல்�ொடு 8.2
முந்்தய ஆண்டு வருமைான அறிக்்க்ய ந்டப்பு ஆண்டு வருமைான அறிக்்கயு்டன ஒப்பிடும் ்பாது 
வரிககு முனனர் உள்்ள இலாபம் 70 ெதவீதம் உயர்ந்துள்்ளது.  இவவுயர்விற்்கான ்காரணங்கள் 
ஏ்தனும் மூனறி்ன சிந்த்ன கெய்யவும்.

எடுத்துககொடடு 2
பினவரும் விவரங்களிலிருந்து அப்துல் வ்ரயறு நிறுமைத்தின ஒப்பீடடு வருமைான அறிக்்க்ய தயார் 
கெய்யவும்.

விவரம் 2015-16 
`

2016-17 
`

விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 3,00,000 3,60,000
இதர வருமைானம் 1,00,000 60,000
கெலவு்கள் 2,00,000 1,80,000
வருமைான வரி 30% 30%

தீரவு
அபதுல் வலரயறு நிறுேத்தின் 

2016, ேொரச 31 ேற்றும் 2017, ேொரச 31 ஆம் நொமளொடு முடிவல்யும் ஆணடுககுரிய 
ஒபபீடடு வருேொன அறிகலக

விவரம் 2015-16 2016-17 கதா்்கயின கூடுதல் (+) 
அல்லது கு்்றவு (-)

ெதவீதத்தின  
கூடுதல் (+) அல்லது  

கு்்றவு (-)  ` ` `
விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 3,00,000 3,60,000 +60,000 +20
  கூடடு்க: இதர வருமைானங்கள் 1,00,000 60,000 –40,000 –40
கமைாத்த வருமைானங்கள் 4,00,000 4,20,000 +20,000 +5
  ்கழிக்க: கெலவு்கள் 2,00,000 1,80,000 –20,000 –10
வரிககு  முன இலாபம் 2,00,000 2,40,000 +40,000 +20
  ்கழிக்க: வருமைானவரி 30% 60,000 72,000 +12,000 +20
வரிககு பினனர் உள்்ள இலாபம் 1,40,000 1,68,000 +28,000 +20
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எடுத்துககொடடு 3
பினவரும் விவரங்களிலிருந்து ்மைரி வ்ரயறு நிறுமைத்தின ஒப்பீடடு வருமைான அறிக்்க்ய தயார் 
கெய்யவும்.

விவரம் 2015-16 2016-17
  ` `
விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 4,00,000 5,00,000
இயக்கச கெலவு்கள் 2,00,000 1,80,000
வருமைான வரி (வரிககு முன இலாபத்தில் %) 20 50

தீரவு
மேரி வலரயறு நிறுேத்தின் 

2016, ேொரச 31 ேற்றும் 2017, ேொரச 31 ஆம் நொமளொடு முடிவல்யும் ஆணடுககுரிய 
ஒபபீடடு வருேொன அறிகலக

விவரம் 2015-16 2016-17 கதா்்கயின கூடுதல் (+) 
அல்லது கு்்றவு (-)

ெதவீதத்தின 
கூடுதல் 

(+) அல்லது 
கு்்றவு (-)` ` `

விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 4,00,000 5,00,000 +1,00,000 +25
  கூடடு்க: இதர வருமைானங்கள் 2,00,000 1,80,000 –20,000 –10
வரிககு முன இலாபம் 2,00,000 3,20,000 +1,20,000 +60
  ்கழிக்க: வருமைானவரி 40,000 1,60,000 +1,20,000 +300
வரிககு பினனர் உள்்ள இலாபம் 1,60,000 1,60,000 - -

குறிப்பு: வருமைானவரி ்கணககீடு
2015-2016  2,00,000 x 20% =    40,000
2016-2017   3,20,000 x 50% = 1,60,000

எடுத்துககொடடு 4
ெந்திரா நிறுமைத்தின பினவரும் இருப்புநி்லககுறிப்பிலிருந்து 2016 மைார்ச 31 மைற்றும் 2017 மைார்ச 31 
ஆம் நா்்ளாடு முடிவ்்டயும் ஆண்டுககுரிய ஒப்பீடடு இருப்புநி்லககுறிப்பி்னத் தயார் கெய்யவும்.

விவரம் 2016, ேொரச 31 2017, ேொரச 31
  ` `

I.  �ங்குமூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்    
பஙகுதாரர் நிதி 1,00,000 2,60,000
நீண்்ட ்காலப் கபாறுப்பு்கள் 50,000 60,000
ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள் 25,000 30,000
கமைாத்தம் 1,75,000 3,50,000

II. பசொத்துகள்    
நி்லச கொத்து்கள் 1,00,000 2,00,000
ந்டப்புச கொத்து்கள் 75,000 1,50,000
பேொத்தம் 1,75,000 3,50,000
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தீரவு
சநதிரொ வலரயறு நிறுேத்தின்  

2016, ேொரச 31 ேற்றும் 2017, ேொரச 31 ஆம் நொலளய 
ஒபபீடடு இருபபுநிலைககுறிபபு

விவரம் 2015-16 2016-17
கதா்்கயின 

கூடுதல் (+) அல்லது 
கு்்றவு (-)

ெதவீதத்தின 
கூடுதல் (+) 

அல்லது கு்்றவு 
(-)

` ` `
I.   �ங்குமூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்        

பஙகுதாரர் நிதி 1,00,000 2,60,000 +1,60,000 +160
நீண்்ட ்காலப் கபாறுப்பு்கள் 50,000 60,000 +10,000 +20
ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள் 25,000 30,000 +5,000 +20
கமைாத்தம் 1,75,000 3,50,000 +1,75,000 +100

II. பசொத்துகள்        
நி்லச கொத்து்கள் 1,00,000 2,00,000 +1,00,000 +100
ந்டப்புச கொத்து்கள் 75,000 1,50,000 +75,000 +100
கமைாத்தம் 1,75,000 3,50,000 +1,75,000 +100

எடுத்துககொடடு 5
பினவரும் மைலர் நிறுமைத்தின 2016, மைார்ச 31 மைற்றும் 2017, மைார்ச 31 ஆம்  நா்்ளய ஒப்பீடடு 
இருப்புநி்லக குறிப்பி்னத் தயார் கெய்யவும்.

விவரம் 2016, ேொரச 31 2017, ேொரச 31
` `

I.   �ங்குமூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்    

  1. பஙகுதாரர் நிதி    

        அ) பஙகு முதல் 2,00,000 2,50,000
        ஆ) ்காப்பும் மிகுதியும் 50,000 50,000
  2. நீண்்ட ்காலப் கபாறுப்பு்கள்     
             நீண்்ட ்காலக ்க்டன்கள் 30,000 60,000
  3. ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள்    
        ்கணககு்கள் மூலம் கெலுத்த ்வண்டிய்வ்கள் 20,000 60,000
    கமைாத்தம் 3,00,000 4,20,000
II. பசொத்துகள்    
    1. நீண்்ட ்காலச கொத்து்கள்   
        
        
    2. ந்டப்புச கொத்து்கள்
           ெரககிருப்பு 75,000 1,50,000
            கராக்கம் மைற்றும் கராக்கத்திற்கு 

ெமைமைான்வ்கள் 75,000 45,000
    கமைாத்தம் 3,00,000 4,20,000
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தீரவு
ேைர வலரயறு நிறுேத்தின் 

2016, ேொரச 31 ேற்றும் 2017, ேொரச 31 ஆம் நொலளய 
 ஒபபீடடு இருபபுநிலைககுறிபபு

விவரம் 2015-16 2016-17

கதா்்கயின 
கூடுதல் 

(+) அல்லது 
கு்்றவு (-)

ெதவீதத்தின 
கூடுதல் (+)  

அல்லது 
கு்்றவு (-)

` ` `

I.   �ங்குமூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்     
1. �ங்குதொரர நிதி     

அ) �ங்கு முதல் 2,00,000 2,50,000 +50,000 +25
ஆ) ்காப்பும் மிகுதியும் 50,000 50,000  - -

2. நீண்்ட ்காலப் கபாறுப்பு்கள்        
நீண்்ட ்காலக ்க்டன்கள் 30,000 60,000 +30,000 +100

3. ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள்        
்கணககு்கள் மூலம் கெலுத்த 
்வண்டிய்வ்கள் 20,000 60,000 +40,000 +200

கமைாத்தம் 3,00,000 4,20,000 +1,20,000 +40
II.   பசொத்துகள்        

1. நீண்்ட்காலச கொத்து்கள்        
அ) நி்லச கொத்து்கள் 1,00,000 1,50,000 +50,000 +50
ஆ) நீண்்ட ்கால முதலீடு்கள் 50,000 75,000 +25,000 +50

2. ந்டப்புச கொத்து்கள்        
ெரககிருப்பு 75,000 1,50,000 +75,000 +100
கராக்கம் மைற்றும் கராக்கத்திற்கு 
ெமைமைான்வ்கள் 75,000 45,000 –30,000 –40

கமைாத்தம் 3,00,000 4,20,000 +1,20,000 +40

 ேொணவர பசயல்�ொடு 8.3

குழு பசயல்�ொடு: கெய்தித்தாள்்கள், வணி்க இதழ்்கள் மைற்றும் இ்ணயத்ளங்களிலிருந்து ஒ்ர 
வ்்கயான நிறுமைங்களின நிதிநி்ல அறிக்்க்க்்ளச ்ெ்கரித்து ஒப்பீடு கெய்து அ்வ்க்்ளப் 
பகுப்பாய்வு கெய்யவும்.

8.7 ப�ொது அளவு அறிகலககள் தயொரித்தல்
கபாது அ்ளவு அறிக்்க்கள் மூனறு பத்தி்களு்டன தயாரிக்கப்படுகின்றன. கபாது அ்ளவு அறிக்்க்கள் 
தயாரிக்க பினவரும் படிநி்ல்கள் பினபற்்றப்படுகின்றன.
(i) �த்தி 1 – வருமைான அறிக்்க அல்லது இருப்புநி்லக குறிப்பில் உள்்ள இனங்களின விவரங்கள் 

இப்பத்தியில் எழுதப்படுகின்றன.
(ii) �த்தி 2 – கதா்்கயி்னப் பதிவு கெய்யவும்.
(iii) �த்தி 3 – கபாதுவான அடிப்ப்்டயா்க 100 எனப்த எடுத்துக க்காள்்ளவும். எடுத்துக்காட்டா்க 

விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் எனபது வருமைான அறிக்்கககு அடிப்ப்்டயா்கவும், 
இருப்புநி்லக குறிப்பின கமைாத்தத் கதா்்க, இருப்புநி்லக குறிப்பிற்கு அடிப்ப்்டயா்கவும் 
எடுத்துகக்காள்்ளப்ப்டலாம்.  பத்தி 2-ல் உள்்ள விவரங்களுககு கபாதுவான அடிப்ப்்ட்ய 
க்காண்டு ெதவீதம் ்கணககீடு கெய்து 3-ஆம் பத்தியில் பதிவு கெய்யவும்.
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ப�ொது அளவு அறிகலகயின் �டிவம்

விவரம் பதொலக சதவீதம்

எடுத்துககொடடு 6
குமைார் நிறுமைத்தின பினவரும் விவரங்களிலிருந்து 2018 மைார்ச 31 ஆம் நா்்ளாடு முடிவ்்டயும் 
ஆண்டுககுரிய கபாது அ்ளவு வருமைான அறிக்்க்ய தயார் கெய்யவும்.

விவரம்
2017-18

`
விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 5,00,000
இதர வருமைானம் 20,000
கெலவு்கள் 3,00,000

தீரவு
குேொர நிறுேத்தின் 

2018, ேொரச 31 ஆம் நொமளொடு முடிவல்யும் ஆணடிற்கொன 
ப�ொது அளவு வருேொன அறிகலக

விவரம்
பதொலக விற்�லன மூைம் ப�ற்ை 

வருவொயில்  
சதவீதம்`

விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 5,00,000 100

  கூடடு்க: இதர வருமைானம் 20,000 4

கமைாத்த வருவாய் 5,20,000 104

  ்கழிக்க: கெலவு்கள் 3,00,000 60

வரிககு முனனர் உள்்ள இலாபம் 2,20,000 44

குறிப்பு: பி்ற வருமைானத்திற்்கான ெதவீதம் ்கணககிடுதல்
  20,000    x 100 = 4%

  5,00,000

எடுத்துககொடடு 7
பினவரும் விவரங்களிலிருந்து மைணி மைற்றும் ்கனி நிறுமைங்களின 2019 மைார்ச 31 ஆம் நா்்ளாடு 
முடிவ்்டயும் ஆண்டிற்்கான கபாது அ்ளவு வருமைான அறிக்்க்யத் தயார் கெய்யவும்.

விவரம்
ேணி நிறுேம் கனி நிறுேம்

` `
விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 2,00,000 2,50,000
இதர வருமைானம் 30,000 25,000
கெலவு்கள் 1,10,000 1,25,000
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தீரவு
2019, ேொரச 31 ஆம் நொலளய ப�ொது அளவு வருவொய் அறிகலக

விவரம்
ேணி நிறுேம் கனி நிறுேம்

பதொலக விற்�லன 
மூைம் ப�ற்ை 
வருவொயில் 

சதவீதம்

பதொலக விற்�லன 
மூைம் ப�ற்ை 
வருவொயில்  

சதவீதம்  ` `

விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 2,00,000 100 2,50,000 100

  கூடடு்க: இதர வருமைானம் 30,000 15 25,000 10

கமைாத்த வருவாய் 2,30,000 115 2,75,000 110

  ்கழிக்க: கெலவு்கள் 1,10,000 55 1,25,000 50

வரிககு முனனர் உள்்ள இலாபம் 1,20,000 60 1,50,000 60

எடுத்துககொடடு 8
பினவரும் விவரங்க்்ளக க்காண்டு சிவா வ்ரயறு நிறுமைத்தின மைார்ச 31, 2016 மைற்றும் மைார்ச 31, 
2017 க்கான கபாது அ்ளவு வருவாய் அறிக்்கயி்ன தயார் கெய்யவும்.

விவரம்
2015-16 2016-17

` ` 
விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 2,00,000 3,00,000
இதர வருமைானம் 25,000 75,000
கெலவு்கள் 2,50,000 1,50,000
வருமைான வரி % 40 40

தீரவு
சிவொ வலரயறு நிறுேத்தின் 

2016, ேொரச 31 ேற்றும் 2017, ேொரச 31 ஆணடுகளுககுரிய 
ப�ொது அளவு வருவொய் அறிகலக.

விவரம் 2015-16 
பதொலக

2015-16 விற்�லன 
மூைம் ப�ற்ை 

வருவொயில் சதவீதம்

2016-17 
பதொலக

2015-16 விற்�லன 
மூைம் ப�ற்ை 

வருவொயில் சதவீதம்  ` ` 
விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற 
   வருவாய் 2,00,000 100.00 3,00,000 100
  கூடடு்க: இதர வருமைானம் 25,000 12.50 75,000 25
கமைாத்த வருவாய் 2,25,000 112.50 3,75,000 125
  ்கழிக்க: கெலவு்கள் 2,50,000 125.00 1,50,000 50
வரிககு முனனர் உள்்ள  
   இலாபம்/நட்டம் –25,000 –12.50 2,25,000 75
  ்கழிக்க: வருமைான வரி (40%)  -  - 90,000 30
வரிககு பினனர் உள்்ள  
   இலாபம் –25,000 –12.50 1,35,000 45
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எடுத்துககொடடு 9
மைரியா வ்ரயறு நிறுமைத்தின 2018, மைார்ச 31 ஆம் நா்்ளய கபாது அ்ளவு இருப்புநி்லககுறிப்பு தயார் 
கெய்யவும்.

விவரம்
2018, ேொரச 31

`
I.   �ங்குமூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்  

பஙகுதாரர் நிதி 4,00,000
நீண்்ட ்காலப் கபாறுப்பு்கள் 3,20,000
ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள் 80,000
கமைாத்தம் 8,00,000

II. பசொத்துகள்  
நி்லச கொத்து்கள் 6,00,000
ந்டப்புச கொத்து்கள் 2,00,000
கமைாத்தம் 8,00,000

தீரவு
ேரியொ வலரயறு நிறுேத்தின் 

2018, ேொரச 31 ஆம் நொலளய ப�ொது அளவு இருபபுநிலைககுறிபபு

விவரம் பதொலக பேொத்த பசொத்துகளில் 
சதவீதம்`

I.   �ங்குமூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்    
பஙகுதாரர் நிதி 4,00,000 50
நீண்்ட ்காலப் கபாறுப்பு்கள் 3,20,000 40
ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள் 80,000 10
கமைாத்தம் 8,00,000 100

II. பசொத்துகள்    
நி்லச கொத்து்கள் 6,00,000 75
ந்டப்புச கொத்து்கள் 2,00,000 25
கமைாத்தம் 8,00,000 100

எடுத்துககொடடு 10
ெர்மி்ளா வ்ரயறு நிறுமைம் மைற்றும் ெஙகீதா வ்ரயறு  நிறுமைத்தின 2109, மைார்ச 31 ஆம் நா்்ளய கபாது 
அ்ளவு இருப்புநி்லக குறிப்பு தயார் கெய்யவும்.

விவரம் சரமிளொ நிறுேம் சங்கீதொ நிறுேம்
` `

I.   �ங்குமூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்    
பஙகுதாரர் நிதி 5,00,000 11,00,000
நீண்்ட ்காலப் கபாறுப்பு்கள் 4,00,000 7,00,000
ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள் 1,00,000 2,00,000
கமைாத்தம் 10,00,000 20,00,000

II. பசொத்துகள்    
நி்லச கொத்து்கள் 6,50,000 18,00,000
ந்டப்புச கொத்து்கள் 3,50,000 2,00,000
கமைாத்தம் 10,00,000 20,00,000
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தீரவு
சரமிளொ வலரயறு நிறுேம் ேற்றும் சங்கீதொ வலரயறு நிறுேத்தின்  
2019, ேொரச 31 ஆம் நொலளய ப�ொது அளவு இருபபுநிலைககுறிபபு 

விவரம்

சரமிளொ நிறுேம் சங்கீதொ நிறுேம்
பதொலக பேொத்த 

பசொத்துகளில் 
சதவீதம்

பதொலக பேொத்த 
பசொத்துகளில் 

சதவீதம்` `
I.    �ங்குமூைதனம் ேற்றும் 

ப�ொறுபபுகள்        
பஙகுதாரர் நிதி 5,00,000 50 11,00,000 55
நீண்்ட ்காலப் கபாறுப்பு்கள் 4,00,000 40 7,00,000 35
ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள் 1,00,000 10 2,00,000 10
கமைாத்தம் 10,00,000 100 20,00,000 100

II. பசொத்துகள்        
நி்லச கொத்து்கள் 6,50,000 65 18,00,000 90
ந்டப்புச கொத்து்கள் 3,50,000 35 2,00,000 10
கமைாத்தம் 10,00,000 100 20,00,000 100

எடுத்துககொடடு 11
்ெலம் வ்ரயறு  நிறுமைத்தின  2017, மைார்ச 31 மைற்றும்  2018, மைார்ச 31- க்கான கபாது அ்ளவு நிதிநி்ல 
அறிக்்க தயார் கெய்யவும்.

விவரம் 31 ேொரச 2017 31 ேொரச 2018
` `

I.   �ங்குமூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்    

    1. பஙகுதாரர் நிதி    
         அ) பஙகு முதல் 5,00,000 6,00,000
         ஆ) ்காப்பும் மிகுதியும் 4,00,000 3,60,000
    2. நீண்்ட ்காலப் கபாறுப்பு்கள்     
             நீண்்ட ்காலக ்க்டன்கள் 8,00,000 2,40,000
    3. ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள்    
             ்கணககு்கள் மூலம் கெலுத்த ்வண்டிய்வ்கள் 3,00,000 -
    கமைாத்தம் 20,00,000 12,00,000
II. பசொத்துகள்    
    1. நீண்்ட ்காலச கொத்து்கள்    
        அ) நி்லச கொத்து்கள் 10,00,000 6,00,000
        ஆ) நீண்்ட்கால முதலீடு்கள் 5,00,000 2,40,000
    2. ந்டப்புச கொத்து்கள்    
           ெரககிருப்பு 3,00,000 1,20,000
            கராக்கம் மைற்றும் கராக்கத்திற்கு ெமைமைான்வ்கள் 2,00,000 2,40,000
    கமைாத்தம் 20,00,000 12,00,000

தீரவு
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மசைம் வலரயறு நிறுவனத்தின்  
2017, ேொரச 31 ேற்றும் 2018, ேொரச 31 ஆம் நொலளய ப�ொது அளவு இருபபுநிலைக குறிபபு

விவரம்

 

2017, ேொரச 31 
பதொலக

2017, ேொரச 31   
பேொத்த 

பசொத்துகளில் 
சதவீதம்

2018, ேொரச 31  
பதொலக

2018, ேொரச 31  
பேொத்த 

பசொத்துகளில் 
சதவீதம்

` `
I.   �ங்குமூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்        
    1. பஙகுதாரர் நிதி        
         அ) பஙகு முதல் 5,00,000 25 6,00,000 50
         ஆ) ்காப்பும் மிகுதியும் 4,00,000 20 3,60,000 30
    2. நீண்்ட ்காலப் கபாறுப்பு்கள்         
             நீண்்ட ்காலக ்க்டன்கள் 8,00,000 40 2,40,000 20
    3. ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள்        
              ்கணககு்கள் மூலம் கெலுத்த 

்வண்டிய்வ்கள் 3,00,000 15 - -
    கமைாத்தம் 20,00,000 100 12,00,000 100
II. பசொத்துகள்        
    1. நீண்்ட ்காலச கொத்து்கள்        
        அ) நி்லச கொத்து்கள் 10,00,000 50 6,00,000 50
        ஆ) நீண்்ட்கால முதலீடு்கள் 5,00,000 25 2,40,000 20
    2. ந்டப்புச கொத்து்கள்        
           ெரககிருப்பு 3,00,000 15 1,20,000 10
            கராக்கம் மைற்றும் கராக்கத்திற்கு 

ெமைமைான்வ்கள் 2,00,000 10 2,40,000 20
    கமைாத்தம் 20,00,000 100 12,00,000 100

8.8 ம�ொககுப �குப�ொய்வு
்பாககுப் பகுப்பாய்வி்னக ்கணககி்ட பினவரும் படிநி்ல்கள் பினபற்்றப்படுகின்றன.
(i) க்காடுக்கப்பட்ட ஆண்டு்களில் முதலாவது ஆண்்்ட அடிப்ப்்ட ஆண்்டா்க எடுத்துக க்காள்்ள ் வண்டும்.
(ii) அடிப்ப்்ட ஆண்டின எண்ணா்க 100ஐ எடுத்துக க்காள்்ளவும்.
(iii) அடிப்ப்்ட ஆண்டின எண்ணிலிருந்து மைற்்ற ஆண்டு்களின ெதவீகிதத்்த கவளிக க்காண்டு 

வந்து ்பாககி்னக ்கணககி்டலாம்.

எடுத்துககொடடு 12
பினவரும் விவரங்க்்ளக க்காண்டு குறிஞ்சி வ்ரயறு நிறுவனத்தின ்பாககுப் ெதவீதங்க்்ளக 
்கணககி்டவும்.

விவரம் ` ஆயிரங்களில்
2015-16 2016-17 2017-18

விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 120 132 156
இதர வருமைானம் 50 38 65
கெலவு்கள் 100 135 123
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தீரவு
குறிஞ்சி வலரயறு நிறுேத்தின் ம�ொககு �குப�ொய்வு

விவரம் 
` ஆயிரங்களில் ம�ொககு சதவீதங்கள்

2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18
விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 120 132 156 100 110 130
  கூடடு்க: இதர வருமைானம் 50 38 65 100 76 130
கமைாத்தம் 170 170 221 100 100 130
  ்கழிக்க: கெலவு்கள் 100 135 123 100 135 123
இலாபம் 70 35 98 100 50 140

குறிப்பு: விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாயின ்பாககு ெதவீதங்கள் ்கணககிடுதல்
2016-17:  132  x 100 = 110%

  120

2017-18:  156  x 100 = 130%
  120

எடுத்துககொடடு 13
பினவரும் விவரங்க்்ளக க்காண்டு, முல்்ல வ்ரயறு நிறுமைத்தின ்பாககு ெதவீதங்க்்ளக 
்கணககி்டவும்.

விவரம் ` இைடசங்களில்
2015-16 2016-17 2017-18

விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 100 120 160
இதர வருமைானம் 20 24 20
கெலவு்கள் 20 14 40
வருமைானவரி 30% 30% 30%

தீரவு
முல்லை வலரயறு நிறுேத்தின் ம�ொககுப �குப�ொய்வு

விவரம் ` இைடசங்களில் ம�ொககு சதவீதங்கள்
2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18

விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 100 120 160 100 120 160
  கூடடு்க: இதர வருமைானங்கள் 20 24 20 100 120 100
கமைாத்த வருமைானங்கள் 120 144 180 100 120 150
  ்கழிக்க: கெலவு்கள் 20 14 40 100 70 200
வரிககு முனனர் உள்்ள இலாபம் 100 130 140 100 130 140
  ்கழிக்க: வருமைானவரி 30% 30 39 42 100 130 140
வரிககு பினனர் உள்்ள இலாபம் 70 91 98 100 130 140
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எடுத்துககொடடு 14
பினவரும் விவரங்க்்ளக க்காண்டு கநய்தல் வ்ரயறு நிறுமைத்தின ்பாககு ெதவீதங்க்்ளக 
்கணககி்டவும்.

விவரம் 
` இைடசங்களில்

2015-16 2016-17 2017-18

விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 150 135 90
இதர வருமைானம் 25 5 15
கெலவு்கள் 125 75 50
வருமைானவரி 40% 40% 40%

தீரவு
பநய்தல் வலரயறு நிறுேத்தின் ம�ொககுப �குப�ொய்வு

விவரம் 
` இைடசங்களில் ம�ொககுப �குப�ொய்வு

2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18
விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 150 135 90 100 90 60
  கூடடு்க: இதர வருமைானம் 25 5 15 100 20 60
கமைாத்த வருவாய் 175 140 105 100 80 60
  ்கழிக்க: கெலவு்கள் 125 75 50 100 60 40
வரிககு முனனர் உள்்ள இலாபம் 50 65 55 100 130 110
  ்கழிக்க: வருமைானவரி (40%) 20 26 22 100 130 110
வரிககு பினனர் உள்்ள இலாபம் 30 39 33 100 130 110

எடுத்துககொடடு 15
பினவரும் விவரங்க்்ளக க்காண்டு பா்ல வ்ரயறு நிறுமைத்தின ்பாககுப் பகுப்பாய்வி்னக 
்கணககி்டவும்.

விவரம் 
` இைடசங்களில்

வரு்டம் 1 வரு்டம் 2 வரு்டம் 3
I.   �ங்குமூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்      

பஙகுதாரர் நிதி 250 275 300
நீண்்ட ்காலப் கபாறுப்பு்கள் 100 125 100
ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள் 50 40 80
கமைாத்தம் 400 440 480

II. பசொத்துகள்      
நி்லச கொத்து்கள் 300 360 390
ந்டப்புச கொத்து்கள் 100 80 90
கமைாத்தம் 400 440 480
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தீரவு
�ொலை வலரயறு நிறுேத்தின் ம�ொககுப �குப�ொய்வு

விவரம் ` இைடசங்களில் ம�ொககு சதவீதங்கள்
 வரு்ம் 1 வரு்ம் 2 வரு்ம் 3 வரு்ம் 1 வரு்ம் 2 வரு்ம் 3

I.   �ங்குமூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்            

பஙகுதாரர் நிதி 250 275 300 100 110 120

நீண்்ட ்காலப் கபாறுப்பு்கள் 100 125 100 100 125 100

ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள் 50 40 80 100 80 160

கமைாத்தம் 400 440 480 100 110 120

II. பசொத்துகள்            

நி்லச கொத்து்கள் 300 360 390 100 120 130

ந்டப்புச கொத்து்கள் 100 80 90 100 80 90

கமைாத்தம் 400 440 480 100 110 120

எடுத்துககொடடு 16
பூமி வ்ரயறு நிறுமைத்தின பினவரும் விவரங்களிலிருந்து ்பாககு ெதவீதங்க்்ளக ்கணககி்டவும்.

விவரம் 
` இைடசங்களில்

வரு்ம் 1 வரு்ம் 2 வரு்ம் 3
I.   �ங்குமூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்
    1. பஙகுதாரர் நிதி      
         அ) பஙகு முதல் 200 254 212
         ஆ) ்காப்பும் மிகுதியும் 60 60 90
    2. நீண்்ட ்காலப் கபாறுப்பு்கள்       
             நீண்்ட ்காலக ்க்டன்கள் 140 154 168
    3. ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள்      
        ்கணககு்கள் மூலம் கெலுத்த ்வண்டிய்வ்கள் 40 60 80
    கமைாத்தம் 440 528 550
II. பசொத்துகள்      
    1. நீண்்ட ்காலச கொத்து்கள்      
        அ) நி்லச கொத்து்கள் 200 236 206
        ஆ) நீண்்ட்கால முதலீடு்கள் 80 100 120
    2. ந்டப்புச கொத்து்கள்      
           ெரககிருப்பு 120 132 144
            கராக்கம் மைற்றும் கராக்கத்திற்கு ெமைமைான்வ்கள் 40 60 80
    கமைாத்தம் 440 528 550
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தீரவு
பூமி வலரயறு நிறுேத்தின் ம�ொககுப �குப�ொய்வு

விவரம்
` இைடசஙகளில் ம�ொககு சதவீதங்கள்

வரு்ம் 1 வரு்ம் 2 வரு்ம் 3 வரு்ம் 1 வரு்ம் 2 வரு்ம் 3
I.   �ங்குமூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்            
    1. பஙகுதாரர் நிதி            
         அ) பஙகு முதல் 200 254 212 100 127 106
         ஆ) ்காப்பும் மிகுதியும் 60 60 90 100 100 150
    2. நீண்்ட ்காலப் கபாறுப்பு்கள்             
             நீண்்ட ்காலக ்க்டன்கள் 140 154 168 100 110 120
    3. ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள்            
              ்கணககு்கள் மூலம் கெலுத்த 

்வண்டிய்வ்கள் 40 60 80 100 150 200
    கமைாத்தம் 440 528 550 100 120 125
II. பசொத்துகள்            
    1. நீண்்ட ்காலச கொத்து்கள்            
        அ) நி்லச கொத்து்கள் 200 236 206 100 118 103
        ஆ) நீண்்ட்கால முதலீடு்கள் 80 100 120 100 125 150
    2. ந்டப்புச கொத்து்கள்            
           ெரககிருப்பு 120 132 144 100 110 120
            கராக்கம் மைற்றும் கராக்கத்திற்கு 

ெமைமைான்வ்கள் 40 60 80 100 150 200
    கமைாத்தம் 440 528 550 100 120 125

 ேொணவர பசயல்�ொடு 8.4

குழு பசயல்�ொடு: ்கணககுப்பதிவியல் மைற்றும் பி்ற பா்டங்களில் கு்்றந்தது நானகு வகுப்புத் 
்தர்வு்களின மைதிப்கபண்்க்்ள பதிவு கெய்யவும். ்பாககு ெதவிகிதத்்தப் பயனபடுத்தி உங்கள்  
மைதிப்கபண்்க்்ளப் பகுப்பாய்வு கெய்யவும்.

நி்னவில் க்காள்்ள ்வண்டிய்வ
 � நிதிநி்ல அறிக்்க்கள், கபாதுவா்க வருமைான அறிக்்க மைற்றும் இருப்புநி்லக குறிப்பு என்ற 

இரண்டு அடிப்ப்்ட அறிக்்க்க்்ளக குறிககி்றது. 
 � குறிப்பு்கள் மைற்றும் படடியல்்கள் ஆகிய்வயும் நிதிநி்ல அறிக்்க்களின பகுதி ஆகும்.
 � நிதிநி்ல அறிக்்க பகுப்பாய்வு,  ஒப்பீடடு அறிக்்க, கபாது அ்ளவு அறிக்்க, ்பாககு 

பகுப்பாய்வு, நிதி ஓட்ட அறிக்்க மைற்றும் கராக்க ஓட்ட அறிக்்க ்பான்ற ்கருவி்க்்ள 
உள்்ள்டககியதாகும்.

 � ஒப்பீடடு அறிக்்க எனபது ஒரு  வணி்க நிறுவனத்தின இரண்டு அல்லது அதற்கு ்மைற்பட்ட 
ஆண்டு்களின நிதிநி்ல அறிக்்க்களில் உள்்ள தனித்தனி இனங்களின நி்கர அதி்கரிப்பு 
அல்லது  நி்கர கு்்றவு குறித்த ஒப்பீடு்க்்ளத் தரும் அறிக்்க்ய ஆகும்.

 � கபாது அ்ளவு அறிக்்க சில கபாது அடிப்ப்்ட்க்்ளக க்காண்டு பல்்வறு இனங்களின 
கதா்டர்பி்னக ்காடடுவதாகும். கபாது அ்ளவு அறிக்்க இனங்கள், கபாது அ்ளவு அடிப்ப்்டயின 
ெதவிகிதமைா்க ்காட்டப்படுகின்றன.

 � ்பாககு பகுப்பாய்வு பல ஆண்டு்களுககு ்மைலுள்்ள கதா்்க்களில் ஏற்படும் மைாற்்றங்க்்ள 
ஆய்வு கெய்வதாகும்.
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சுய ஆய்வு வினொககள்
சரியொன வில்லயத் மதரவு பசய்யவும்
1.  பினவரும் வாககியங்களில் எது ெரியானதல்ல?
 (அ)  குறிப்பு்கள் மைற்றும் படடியல்்களும் நிதிநி்ல அறிக்்க்களின பகுதி 

ஆகின்றன.
 (ஆ) நிதிநி்ல அறிக்்க பகுப்பாய்வின ்கருவி்களில்  கபாது அ்ளவு அறிக்்க உள்்ள்டஙகும். 
 (இ)  ் பாககுப் பகுப்பாய்வு எனபது ஓராண்டில் கதா்்க்களில் ஏற்படும் மைாற்்றங்க்்ள ஆய்வு 

கெய்த்லக குறிப்பதாகும். 
 (ஈ)  கபாது அ்ளவு அறிக்்க சில கபாது அடிப்ப்்ட்க்்ளக க்காண்டு பல்்வறு இனங்களின 

கதா்டர்பி்னக ்காடடுவதாகும். இவவினங்கள், கபாது அ்ளவு அடிப்ப்்டயின ெதவிகிதமைதா்க 
்காட்டப்படுகின்றன.

2.   இருப்புநி்லக குறிப்பு, வணி்க நிறுவனத்தின நிதிநி்ல பற்றிய  த்கவல்்க்்ள 
வைஙகுகி்றது.

 (அ) ஒரு ்காலக்கட்டத்திற்கு ்மைலான  (ஆ) ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுககுரிய
 (இ) ஒரு குறிப்பிட்ட ்காலத்திற்்கான (ஈ) குறிப்பிட்ட ்கணக்காண்டிற்குரிய
3.   நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் பகுப்பாய்வின பினவரும் எந்த ்கருவி பல்்வறு ஆண்டு்களுக்கான 

விவரங்க்்ள பகுப்பாய்வு கெய்வதற்கு ஏற்பு்்டயதாகும்?
 (அ) கராக்க ஓட்ட பகுப்பாய்வு  (ஆ) கபாது அ்ளவு அறிக்்க
 (இ) ஒப்பீடடு அறிக்்க  (ஈ) ்பாககு ஆய்வு
4.  நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் கவளிக்காட்டாதது
 (அ) பணம்ொரா த்கவல்்கள் (ஆ) ்க்டந்த்கால த்கவல்்கள்
 (இ) குறுகிய ்கால த்கவல்்கள் (ஈ) நீண்்ட்கால த்கவல்்கள்

5.  பினவருவனவற்றில் எது நிதிநி்லப் பகுப்பாய்வின ஒரு ்கருவி அல்ல?
 (அ)  ் பாககுப் பகுப்பாய்வு  (ஆ) கபாது அ்ளவு அறிக்்க
 (இ) ஒப்பீடடு அறிக்்க  (ஈ) நிர்ணயிக்கப்பட்ட அ்டக்கவி்லயியல்
6.  நிதி எனனும் கொல் குறிப்பிடுவது
 (அ) ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள்  (ஆ) ந்்டமு்்ற முதல்
 (இ) நி்லச கொத்து்கள்  (ஈ) நீண்்ட்காலச கொத்து்கள்
7.  பினவரும் வாககியங்களில் எது ெரியானது அல்ல?
 (அ)  நிதிநி்ல அறிக்்கயின கு்்றபாடு்கள் அ்னத்தும் நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் 

பகுப்பாய்விற்கும் கபாருந்தும்.
 (ஆ) நிதிநி்ல அறிக்்க பகுப்பாய்வு ஒரு வழிமு்்ற, இது ஒரு முடிவல்ல.
 (இ) நிதி நி்ல அறிக்்க பகுப்பாய்விற்கு நிபுணத்துவம் ்த்வயில்்ல.
 (ஈ)  ஆய்வு கெய்யப்பட்ட த்கவல்்க்்ள உய்த்துணர்வது தனிப்பட்ட ்கருத்து்க்்ள 

உள்்ள்டககியதாகும்.
8.    ஒரு வ்ரயறு நிறுமைத்தின விற்ப்ன ` 1,25,000 லிருந்து  ` 1,50,000ககு அதி்கரித்துள்்ளது. 

இது ஒப்பீடடு வருமைான அறிக்்கயில் எவவாறு ்தானறுகி்றது?
 (அ) + 20 % (ஆ) + 120 % (இ) – 120 % (ஈ) – 20 %
9.   ஒரு கபாது அ்ளவு இருப்புநி்லக குறிப்பில், நீண்்ட்காலச கொத்து்களின ெதவீதம் 75 எனில், 

ந்டப்புச கொத்து்களின ெதவீதம் எவவ்ளவு?
 (அ)  175 (ஆ)  125 (இ)  25 (ஈ)  100
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10.   ஒரு வணி்கத்தின முதலாம் ஆண்டுச கெலவு்கள் ` 80,000. இரண்்டாம் ஆண்டில் கெலவு்கள் ` 
88,000 ஆ்க அதி்கரித்திருந்தது.  இரண்்டாம் ஆண்டின ்பாககு விகிதம் எனன?

 (அ)  10 %   (ஆ)  110 %  (இ)  90 %  (ஈ)  11%

வில்

1. (இ) 2. (ஆ) 3. (ஈ) 4. (அ) 5. (ஈ) 6. (ஆ) 7.(இ) 8. (அ) 9. (இ) 10.(ஆ)

II மிகக குறுகிய வினொககள்
1.   நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் யா்வ?
2. நிதிநி்ல அறிக்்க பகுப்பாய்வின  ்கருவி்க்்ளப் படடியலி்டவும். 
3. ந்்டமு்்ற முதல் என்றால் எனன?
4. ்பாககுப் பகுப்பாய்வு எப்்பாது இதர பகுப்பாய்வு ்கருவி்க்்ள வி்ட ஏற்பு்்டயதாகும்?

III குறுகிய வினொககள்
1. நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் ்க்டந்த்கால விவரங்க்்ள அடிப்ப்்டயா்கக க்காண்டு தயாரிக்கப் 

படுகின்றன.  இது எப்படி ஒரு கு்்றபா்டாகும் என வி்ளக்கவும்.
2. கராக்க ஓட்ட பகுப்பாய்வு குறித்து சிறு குறிப்பு வ்ரயுவும்.
3. நிதிநி்ல அறிக்்கயின கு்்றபாடு்கள் ஏ்தனும் மூனறி்ன வி்ளக்கவும்.
4.  ஒப்பீடடு அறிக்்க தயாரிப்பில் உள்்ள படிநி்ல்க்்ள வி்ளக்கவும். 
5. கபாது அ்ளவு வருமைான அறிக்்க தயாரிககும் வழிமு்்ற்க்்ள வி்ளக்கவும்.

IV �யிற்சி வினொககள்
ஒபபீடடு அறிகலக �குப�ொய்வு
1.   அருள் நிறுமைத்தின பினவரும் த்கவல்்களிலிருந்து ஒப்பீடடு வருமைான அறிக்்க்யத் தயாரிக்கவும். 

விவரம் 2015-16 
`

2016-17 
`

விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 50,000 60,000

இதர வருமைானம் 10,000 30,000

கெலவு்கள் 40,000 50,000
(வில்: விற்�லன மூைம் ப�ற்ை வருவொய் : 20%; இதர வருேொனம் : 200%;

பேொத்த வருவொய்: 50%; பசைவுகள் : 25% வரிககு முன்னர உள்ள இைொ�ம் : 100%)
2.   பரணி நிறுமைத்தின பினவரும் த்கவல்்களிலிருந்து, ஒப்பீடடு வருமைான அறிக்்க்யத் தயாரிக்கவும்.

விவரம் 2016-17 
`

2017-18 
`

விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 30,000 45,000

இதர வருமைானம் 4,000 6,000

கெலவு்கள் 10,000 15,000

வருமைான வரி 30% 30%
வில்: விற்�லன மூைம் ப�ற்ை வருவொய் : 50%; இதர வருேொனம்: 50%; பேொத்த வருவொய்: 50%; 

பசைவுகள்: 50%; வரிககு முன்னர உள்ள இைொ�ம்: 50%; வரி: 50% ; வரிககு பின்னர உள்ள 
இைொ�ம்; 50%)

12th-Accountancy-Unit-08_TM.indd   286 02-04-2019   22:39:30
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



287

3.   ் ்டனியல் நிறுமைத்தின பினவரும் த்கவல்்களிலிருந்து, ஒப்பீடடு வருமைான அறிக்்க்யத் 
தயார் கெய்யவும்.

விவரம் 2015-16 
`

2016-17 
`

விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 40,000 50,000

இயக்கச கெலவு்கள் 25,000 27,500

வருமைான வரி  % (வரிககு முனனர் உள்்ள 
இலாபத்தில்) 30 30

(வில்: விற்�லன மூைம் ப�ற்ை வருவொய் : 25%; பசைவுகள்: 10%; வரிககு முன்னர  
உள்ள இைொ�ம் : 50%; வரி: 50%;  வரிககு பின்னர உள்ள இைொ�ம்; 50%)

4.   முத்து நிறுமைத்தின பினவரும் த்கவல்்களிலிருந்து ஒப்பீடடு நிதிநி்ல அறிக்்க்யத் 
தயாரிக்கவும். 

விவரம்  2017, மைார்ச 31 2018, மைார்ச 31
` `

I. �ங்கு மூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்    
     பஙகுதாரர் நிதி 4,00,000 4,40,000
     நீண்்ட ்காலப் கபாறுப்பு்கள் 1,50,000 1,65,000
     ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள் 75,000 82,500
    கமைாத்தம் 6,25,000 6,87,500
II. பசொத்துகள்    
    நீண்்ட்காலச கொத்து்கள் 5,00,000 6,00,000
    ந்டப்புச கொத்து்கள் 1,25,000 87,500
    கமைாத்தம் 6,25,000 6,87,500

(வில்: �ங்குதொரர நிதி: 10%; நீண்கொை ப�ொறுபபுகள்: 10%; ந்பபுப ப�ொறுபபுகள்: 10%; பேொத்த �ங்கு 
மூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள் : 10%; நீண்கொைச பசொத்துகள் : 20%;ந்பபுச பசொத்துகள்: -30%; 

பேொத்தச பசொத்துகள் : 10%) 
5.   ்கலா நிறுமைத்தின பினவரும் த்கவல்்களிலிருந்து ஒப்பீடடு நிதிநி்ல அறிக்்க்யத் 

தயாரிக்கவும்.

விவரம்  2017, மைார்ச 31 2018, மைார்ச 31
` `

I. �ங்கு மூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்    

1. பஙகுதாரர் நிதி    
 (அ) பஙகுமுதல் 3,00,000 3,60,000
 (ஆ) ்காப்பும் மிகுதியும் 50,000 50,000
2. நீண்்ட்காலப் கபாறுப்பு்கள்    
 நீண்்ட ்காலக ்க்டன்கள் 50,000 40,000
3. ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள்    
 ்கணககு்கள் மூலம் கெலுத்த்வண்டிய்வ்கள் 20,000 12,000
கமைாத்தம் 4,20,000 4,62,000
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II. பசொத்துகள்    
1. நீண்்ட்காலச கொத்து்கள்    
(அ) நி்லச கொத்து்கள் 2,50,000 2,90,000
(ஆ) நீண்்ட்கால முதலீடு்கள் 50,000 40,000
2. ந்டப்புச கொத்து்கள்    
ெரககிருப்பு 80,000 1,00,000
கராக்கம் மைற்றும் கராக்கத்திற்குச ெமைமைான்வ்கள் 40,000 32,000
கமைாத்தம் 4,20,000 4,62,000

(வில :் �ங்குமுதல்: 20%; கொபபுகள் ேற்றும் மிகுதி : - ; நீண்கொை ப�ொறுபபுகள்:-20%; ந்பபுப ப�ொறுபபுகள்: -40%; 
பேொத்த �ங்கு மூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள் : 10%; நிலைச பசொத்துகள் : 16%; நீண்கொை முதலீடுகள் : - 20%; 

சரககிருபபு: 25%; பரொககம் ேற்றும் பரொககத்திற்கு சேேொனலவகள் : 20%; பேொத்த பசொத்துகள்: 10%)
ப�ொது அளவு அறிகலக
6.   ராதா நிறுமைத்தின பினவரும் த்கவல்்களிலிருந்து 2017, மைார்ச 31 ஆம் நா்்ளாடு முடிவ்்டயும் 

ஆண்டுககுரிய கபாது அ்ளவு வருமைான அறிக்்க்யத் தயார் கெய்யவும். 

விவரம் 2016-17

  `

விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 4,50,000
இதர வருமைானம் 67,500
கெலவு்கள் 1,35,000

(வில்: 2016-17: இதர வருேொனம்: 15%; பேொத்த வருவொய்: 115%; பசைவுகள் : 30%;  
வரிககு முன்னர உள்ள இைொ�ம் : 85%)

7.   மைரியா மைற்றும் ்கலா நிறுமைத்தின பினவரும் த்கவல்்களிலிருந்து 2019, மைார்ச 31 ஆம் நா்்ளாடு 
முடிவ்்டயும் ஆண்டுககுரிய கபாது அ்ளவு வருமைான அறிக்்க்யத் தயார் கெய்யவும்.

விவரம் ேரியொ நிறுேம் கைொ நிறுேம்
  ` `
விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 1,00,000 2,00,000
இதர வருமைானம் 10,000 30,000
கெலவு்கள் 70,000 1,20,000

 (வில்: ேரியொ நிறுேம்: இதர வருேொனம்: 10%; பேொத்த வருவொய் : 110%;  பசைவுகள் : 70%; வரிககு 
முன்னர உள்ள இைொ�ம் : 40% கைொ நிறுேம்: இதர வருேொனம்: 15%; பேொத்த வருவொய் : 115%; 

பசைவுகள் : 60%; வரிககு முன்னர உள்ள இைொ�ம்: 55%)
8.   ொம் நிறுவனத்தின பினவரும் விவரங்களிலிருந்து கபாது அ்ளவு வருமைான அறிக்்க்ய 

தயார் கெய்யவும். 
விவரம் 2015-16 2016-17

  ` `
விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 4,00,000 5,00,000

இதர வருமைானம் 80,000 50,000
கெலவு்கள் 2,40,000 2,50,000
வருமைான வரி 30% 30%

(வில்: 2015-16: இதர வருேொனம்: 20%; பேொத்த வருவொய்: 120%; பசைவுகள்: 60%;
வரிககு முன்னர உள்ள இைொ�ம் : 60%; வரி : 18%; வரிககு பின்னர உள்ள இைொ�ம் : 42% 2016-17  

இதர வருேொனம் : 10%;பேொத்த வருவொய் : 110%; பசைவுகள்: 50%; வரிககு முன்னர உள்ள 
இைொ�ம்: 60%: வரி : 18%; வரிககு பின்னர உள்ள இைொ�ம்: 42%)
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9.   மீனா நிறுமைத்தின 2018, மைார்ச 31 ஆம் நா்்ளய கபாது அ்ளவு இருப்புநி்லக குறிப்பு தயாரிக்கவும்

விவரம் 2018, மைார்ச 31
  `
I. �ங்கு மூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்  
 பஙகுதாரர் நிதி 2,00,000
 நீண்்ட்காலப் கபாறுப்பு்கள் 1,60,000
 ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள் 40,000
 கமைாத்தம் 4,00,000
II. பசொத்துகள்  
 நீண்்ட்காலச கொத்து்கள் 3,00,000
 ந்டப்புச கொத்து்கள் 1,00,000
 கமைாத்தம் 4,00,000

(வில்: �ங்குதொரர நிதி : 50%; நீண் கொைப ப�ொறுபபுகள் : 40%;  ந்பபுப ப�ொறுபபுகள் : 10%; 
நீண்கொைச பசொத்துகள் : 75%; ந்பபுச பசொத்துகள் : 25%)

10.   ராணி நிறுமைத்தின பினவரும் த்கவல்்களிலிருந்து கபாது அ்ளவு நிதிநி்ல அறிக்்கயி்னத் 
தயார் கெய்யவும். 

விவரம் 2016, மைார்ச 31 2017, மைார்ச 31
  ` `
I. �ங்கு மூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்    
 பஙகுதாரர் நிதி 5,40,000 6,00,000
 நீண்்ட்காலப் கபாறுப்பு்கள் 2,70,000 2,50,000
 ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள் 90,000 1,50,000
 கமைாத்தம் 9,00,000 10,00,000
II. பசொத்துகள்    
 நீண்்ட்காலச கொத்து்கள் 7,20,000 8,00,000
 ந்டப்புச கொத்து்கள் 1,80,000 2,00,000
 கமைாத்தம் 9,00,000 10,00,000

வில்: 2015-16: �ங்குதொரர நிதி : 60%; நீண்கொைப ப�ொறுபபுகள்: 30%; ந்பபுப ப�ொறுபபுகள் : 10%; 
நீண்கொைச பசொத்துகள் : 80%; ந்பபுச பசொத்துகள் : 20% 2016-17: �ங்குதொரர நிதி: 60%; 

நீண் கொைப ப�ொறுபபுகள் : 25%; ந்பபுப ப�ொறுபபுகள்: 15%; நீண்கொைச பசொத்துகள்: 80%; 
ந்பபுச பசொத்துகள் : 20%)

11.   யாஸ்மின மைற்றும் ெகதி நிறுமைத்தின பினவரும் த்கவல்்களிலிருந்து  கபாது அ்ளவு நிதிநி்ல 
அறிக்்கயி்னத் தயார் கெய்யவும். 

விவரம் யாஸ்மின நிறுமைம் ெகதி நிறுமைம்
` `

I. �ங்கு மூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்    

 1. பஙகுதாரர் நிதி    
  (அ) பஙகு முதல் 2,00,000 3,00,000
  (ஆ) ்காப்பும் மிகுதியும் 50,000 60,000
 2.நீண்்ட்காலப் கபாறுப்பு்கள்    
  நீண்்ட்காலக ்க்டன்கள் 1,50,000 1,80,000
 3. ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள்    
 ்கணககு்கள் மூலம் கெலுத்த ்வண்டிய்வ்கள் 1,00,000 60,000
கமைாத்தம் 5,00,000 6,00,000
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II. பசொத்துகள்    
 1.நீண்்ட்காலச கொத்து்கள்    
  (அ) நி்லச கொத்து்கள் 2,00,000 3,00,000
  (ஆ) நீண்்ட்கால முதலீடு்கள் 50,000 1,20,000
 2. ந்டப்புச கொத்து்கள்    
  ெரககிருப்பு 2,00,000 90,000
  கராக்கம் மைற்றும் கராக்கத்திற்குச 
ெமைமைான்வ்கள் 50,000 90,000
கமைாத்தம் 5,00,000 6,00,000

(வில்: யொஸ்மின் நிறுேம்: �ங்குமுதல்: 40%; கொபபுகள் ேற்றும் மிகுதிகள்: 10%;  நீண்கொைப 
ப�ொறுபபுகள் : 30%; ந்பபுப ப�ொறுபபுகள்: 20%; நிலைச பசொத்துகள்: 40%;  நீண்கொை 

முதலீடுகள் : 10%;  சரககிருபபு: 40%;  பரொககம் ேற்றும் பரொககத்திற்குச  சேேொனலவகள்: 10%  
சகதி நிறுேம்: �ங்கு முதல் : 50%; கொபபுகள் ேற்றும் மிகுதிகள் : 10% நீண்கொைப ப�ொறுபபுகள் : 30%; 

ந்பபுப ப�ொறுபபுகள்: 10%; நிலைச பசொத்துகள்: 50%;  நீண் கொை முதலீடுகள் : 20%; சரககிருபபு: 
15%; பரொககம் ேற்றும் பரொககத்திற்கு  சேேொனலவகள் : 15%)

ம�ொககு ஆய்வு

12.  பினவரும் த்கவல்்களிலிருந்து ்கலா நிறுமைத்தின ்பாககு ெதவீதங்க்்ளக ்கணககிடு்க.
விவரம் ` (ஆயிரத்தில்)

  2015-16  2016-17 2017-18

விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 
இதர வருமைானம் 
கெலவு்கள்

400
100
200

500
150
290

600
200
350

(வில்: 2016-17:  விற்�லன மூைம் ப�ற்ை வருவொய் : 125%; இதர வருேொனம்: 150%; பேொத்த 
வருவொய் : 130%; பசைவுகள்: 145%; வரிககு முன்னர உள்ள இைொ�ம்; 120% 2017-18: விற்�லன 

மூைம் ப�ற்ை வருவொய்: 150%; இதர வருேொனம்: 200%; பேொத்த வருவொய்: 160%;  பசைவுகள்: 175%; 
வரிககு முன்னர உள்ள இைொ�ம்; 150%)

13.   பினவரும் த்கவல்்களிலிருந்து, ்கவிதா நிறுமைத்தின ்பாககு ொவீதங்க்்ள ்கணககி்டவும்.
விவரம் ` (ஆயிரத்தில்)

  2015-16 2016-17 2017-18

விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 100 125 150
இதர வருமைானம் 20 25 30
கெலவு்கள் 100 120 80
வருமைான வரி 30% 30% 30%

(வில்: 2016-17: விற்�லன மூைம் ப�ற்ை வருவொய் : 125%; இதர வருேொனம்: 125%; பேொத்த  
வருவொய் : 125%; பசைவுகள்: 120%; வரிககு முன்னர உள்ள இைொ�ம் : 150%;   வரி: 150%; வரிககு 

பின்னர உள்ள இைொ�ம்: 150% 2017-18: விற்�லன மூைம் ப�ற்ை வருவொய்: 150%;  
இதர வருேொனம்: 150%; பேொத்த வருவொய்: 150%; பசைவுகள்: 80%; வரிககு முன்னர உள்ள 

இைொ�ம்: 500%; வரி: 500%; வரிககு பின்னர உள்ள இைொ�ம்: 500%)
14.   குமைார் நிறுமைத்தின பினவரும் த்கவல்்களிலிருந்து ்பாககு ெதவிகிதங்க்்ளக ்கணககி்டவும். 

` (ஆயிரத்தில்)
விவரம் 2015-16 2016-17 2017-18

விற்ப்ன மூலம் கபற்்ற வருவாய் 300 270 150
இதர வருமைானம் 50 80 60
கெலவு்கள் 250 200 125
வருமைான வரி % 40 40 40
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(வில்: 2016-17: விற்�லன மூைம் ப�ற்ை வருவொய் : 90%; இதர வருேொனம் : 160%; பேொத்த 
வருவொய்: 100%; பசைவுகள்: 80%; வரிககு முன்னர உள்ள இைொ�ம்: 150%; வரி: 150%; வரிககு 

பின்னர உள்ள இைொ�ம்: 150% 2017-18: விற்�லன மூைம் ப�ற்ை வருவொய் : 50%; இதர 
வருேொனம்: 120%; பேொத்த வருவொய்: 60%; பசைவுகள்: 50%; வரிககு முன்னர உள்ள இைொ�ம்: 85%;  

வரி: 85%; வரிககு பின்னர உள்ள இைொ�ம்: 85%)
15. பினவரும் த்கவல்்களிலிருந்து, அனு நிறுமைத்தின ்பாககு ெதவிகிதங்க்்ள ்கணககி்டவும். 

விவரம் ` (ஆயிரத்தில்)
  முதலாம் 

ஆண்டு
இரண்்டாம் 

ஆண்டு
மூன்றாம் 
ஆண்டு

I. பஙகு மூலதனம் மைற்றும் கபாறுப்பு்கள்      
 பஙகுதாரர் நிதி 500 550 600
 நீண்்ட்காலப் கபாறுப்பு்கள் 200 250 240
 ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள் 100 80 120
 கமைாத்தம் 800 880 960
II. கொத்து்கள்      
 நீண்்ட்காலச கொத்து்கள் 600 720 780
 ந்டப்புச கொத்து்கள் 200 160 180
 கமைாத்தம் 800 880 960

(வில்: இரண்ொம் ஆணடு: �ங்குதொரர நிதி: 110%; நீண்கொைப ப�ொறுபபுகள்: 25%; ந்பபுப  
ப�ொறுபபுகள்: 80%; பேொத்த �ங்கு மூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்: 110%; நீண்கொைச பசொத்துகள்: 120%; 

ந்பபுச பசொத்துகள்: 80%; பேொத்தச பசொத்துகள்: 110% மூன்ைொம் ஆணடு: �ங்குதொரர நிதி: 120%; 
நீண்கொைப ப�ொறுபபுகள்: 120%; ந்பபுப ப�ொறுபபுகள்: 120%; பேொத்த �ங்கு மூைதனம் ேற்றும் 

ப�ொறுபபுகள்: 120%; நீண்கொைச பசொத்துகள்: 130%; ந்பபுச பசொத்துகள்: 90%; பேொத்தச பசொத்துகள்: 120%
16. பின்வரும் தகவல்களிலிருநது, �ொபு நிறுேத்தின், ம�ொககு விகிதங்கலளக கணககிடுக. 

விவரம் ` (ஆயிரத்தில்)
  முதலாம் 

ஆண்டு
இரண்்டாம் 

ஆண்டு
மூன்றாம் 
ஆண்டு

I. �ங்கு மூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்      
1. பஙகுதாரர் நிதி      
 (அ) பஙகுமுதல் 100 127 106
 (ஆ) ்காப்பு்கள் மைற்றும் மிகுதி 30 30 45
2. நீண்்ட்காலப் கபாறுப்பு்கள்      
 நீண்்ட்காலக ்க்டன்கள் 70 77 84
3. ந்டப்புப் கபாறுப்பு்கள்      
 ்கணககு்கள் மூலம் கெலுத்த ்வண்டிய்வ்கள் 20 30 40
 கமைாத்தம் 220 264 275
II. பசொத்துகள்      
1. நீண்்ட்காலச கொத்து்கள்      
 (அ) நி்லச கொத்து்கள் 100 118 103
 (ஆ) நீண்்ட்காலமுதலீடு்கள் 40 50 60
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2. ந்டப்புச கொத்து்கள்      
 ெரககிருப்பு 60 66 72
 கராக்கம் மைற்றும் கராக்கத்திற்கு ெமைமைான்வ்கள் 20 30 40
 கமைாத்தம் 220 264 275

(வில்: இரண்ொேொணடு: �ங்கு முதல்: 127%; கொபபுகள் ேற்றும் மிகுதி: 100%; நீண்கொைப 
ப�ொறுபபுகள்: 110%; ந்பபுப ப�ொறுபபுகள்: 150%; பேொத்த �ங்கு மூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்: 
120%; நிலைச பசொத்துகள்: 118%; நீண் கொை முதலீடுகள் : 125%; சரககிருபபு: 110%; பரொககம் 
ேற்றும் பரொககத்திற்கு சேேொனலவகள்: 150%; பேொத்தச பசொத்துகள்: 120% மூன்ைொேொணடு: 
�ங்கு முதல்: 106%; கொபபுகள் ேற்றும் மிகுதி: 150%; நீண்கொைப ப�ொறுபபுகள்: 120%; ந்பபுப 

ப�ொறுபபுகள்: 200%; பேொத்த �ங்கு மூைதனம் ேற்றும் ப�ொறுபபுகள்: 125%; நிலைச பசொத்துகள்: 
103%; நீண் கொை முதலீடுகள் : 150%; சரககிருபபு: 120%; பரொககம் ேற்றும் பரொககத்திற்கு 

சேேொனலவகள்: 200%; பேொத்தச பசொத்துகள்: 125%)
இரவி மைற்றும் இரஹீம் மினனணு ொதனங்க்்ள வாஙகி விற்கும் ஒரு கூட்டாண்்மைத் 
கதாழி்லத் கதா்டஙகினர். அவர்்களின வணி்கம் கவற்றி்கரமைா்க ந்டந்து வந்தது. அவர்்கள் 
தங்கள் கதாழி்ல விரிவுப்படுத்த விரும்பினர்.  ஆனால், அவவாறு கெய்வதற்கு ் பாதுமைான 
பணம் அவர்்களி்டம் இல்்ல. ஆ்்கயால் அவர்்கள் தங்கள் கதாழி்ல  ஒரு தனிநிறுமைமைா்க 

மைாற்றி, அ்த இரவி மைற்றும் இரஹீம் வ்ரயறு நிறுமைம் எனறு பதிவு கெய்தனர். முதல் இரண்டு ஆண்டு்கள் 
ெட்டப்பூர்வமைான ெ்டஙகு்கள், பணியா்ளர் ்தர்வு மைற்றும் பல்்வறு ்கணக்்கடு்கள் பராமைரிப்பு ்பான்றவற்றில் 
்கவனம் கெலுத்தினர். அவர்்கள் நிதிநி்ல அறிக்்க்க்்ள இந்திய நிறுமைச ெட்டம் 2013 பரிந்து்ர படி 
தயாரித்தனர்.  ஐந்து ஆண்டு்களுககுப் பி்றகு வணி்கத்தின கெயல்பாடு்கள் நன்றா்க உள்்ளதா எனறு 
அறிவதில் மிகுந்த ஆர்வம் க்காண்்டனர். அவர்்கள் தங்கள் கதாழில் முடிவு்க்்ள தனியாள் வணி்கரின 
கதாழி்லாடு ஒப்பீடு கெய்தனர். 
தற்்பாது பினவருவன குறித்து விவாதிக்கவும்:
இரவி மைற்றும் இரஹீம் வ்ரயறு நிறுமைத்தின நிதிநி்ல அறிக்்க்க்்ள மைதிப்பீடு கெய்ய ஆர்வமுள்்ளவர்்கள் 
யார்? ஏன?
இரவி மைற்றும் இரஹீம் வ்ரயறு நிறுமைம் இந்திய நிறுமைச ெட்டம் 2013 – ன படி  நிதிநி்ல அறிக்்க்க்்ள 
ஏன தயாரிக்க ்வண்டும்?
இரவி மைற்றும் இரஹீம் வ்ரயறு நிறுமைம் தனனு்்டய நிதிநி்ல அறிக்்க்க்்ள ஆய்வு கெய்ய சில 
்கருவி்க்்ள பரிந்த்ர கெய்யவும். 
இரவி மைற்றும் இரஹீம் வ்ரயறு நிறுமைம் மூனறு ஆண்டு்களுககு அதி்கமைான த்கவல்்க்்ள ஒப்பீடு கெய்து 
ஆய்வு கெய்ய சி்றந்த ்கருவி எது?
இரவி மைற்றும் இரஹீம் வ்ரயறு நிறுமைம் தங்கள் பணியா்ளர்்கள் தி்ற்மையான மைற்றும் கெயல்்நாக்கம்  
உ்்டயவர்்க்ளா எனறு கதரிந்து க்காள்்ள விரும்புகின்றனர். இத்ன நிதிநி்ல அறிக்்க்கள் வாயிலா்க 
ஆய்வு கெய்வது ொத்தியமைா?
 தனனு்்டய கதாழில் முடிவு்க்்ள தனியாள் வணி்கரின கதாழில் முடிவு்டன ஒப்பிடும் இரவி மைற்றும் இரஹீம் 
வ்ரயறு நிறுமைத்தின தீர்மைானம் குறித்து நீங்கள் சிந்தித்ததுண்்டா? இது நியாயமைான முடி்வத் தருமைா?

பதொ்ர ஆய்விற்கு
நிதிநி்ல அறிக்்கயில் உள்்ள எண்ணற்்றத் கதா்்க்க்்ள ஒருஙகி்ணத்து  அவற்்்ற 
கபாதுவான த்லப்பின கீழ் க்காண்டுவந்து பகுப்பாய்வு கெய்வது ொத்தியமைா?

Reference
1.  M C Shukla, T S Grewal and S C Gupta, Advanced Accounts, 19th ed., 2017, S.Chand 

Publishing, New Delhi.
2.  S.N. Maheswari, Mangement Accounting, 11th ed., 2014, Sultan Chand and Sons, New Delhi.
3.  Dalston L Cecil and Jenitra L Merwin, Management Accounting, 3rd ed., 2017, Learntech 

Press, Trichy.
4.  Accounting, Intermediate Course, 2017, The Institute of Chartered Accountants of India, 

New Delhi.
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9.1 அறிமுகம்
9.2 கணக்கியல விகிதஙகளின் தபாருள்
9.3 விகிதப் பகுப்பாயவின் தபாருள் 

மற்றும் வடரவிலக்கணம்
9.4 விகிதப் பகுப்பாயவின் ம�ாக்கஙகள்
9.5 விகிதஙகளின் வடகப்பாடு
9.6 விகிதஙகள் கணக்கிடுதல
9.7 விகிதப் பகுப்பாயவின் �ன்டமகள்
9.8 விகிதப் பகுப்பாயவின் குடறபாடுகள்

ச்ாருைடககம்

  விகிதம்
  விகிதப் பகுப்பாயவு
  நீர்டமத் தன்டம விகிதஙகள்
  நீண்ைகால கைன் தீர்க்கும் 

விகிதஙகள்
  இலாபத்தன்டம விகிதஙகள்
  சுைற்சி விகிதஙகள்
  பஙகுதாரர் நிதி

சதரிந்து சகாள்ை நவணடிய முககிய சொற்கள்

மாணவர்கள்
  கணக்கியல விகிதஙகளின் 

தபாருள் மற்றும் 
வடகப்பாடுகடளப் புரிந்து 
தகாள்ளுதல
  பலமவறு விகிதஙகடளக் 

கணக்கிடுதல

கற்றைல ந�ாககஙகள்

விகிதப் பகுப்பாயவு பற்றி கற்பதற்கு 
முன் பின்வரும் கருத்துகடள 
நிடனவில தகாள்ளமவண்டும்:
  இலாப �ட்ை அறிக்டக
  இருப்பு நிடலக்குறிப்பு
  தமாத்த இலாபம்
  நிகர இலாபம்
  விற்ற தபாருளின் அைக்கவிடல

நி்னவுகூறை நவணடிய கருததுகள்

9 விகிதப் ்குப்்ாய்வு
அலகு
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9.1 அறிமுகம் 

 மாணவர் செயல்ாடு 9.1

பினவரும் அறிக்க்யப் ்டிககவும்.
தனியாள் வணிகர் ஒருவர் தன்னுடைய ததாழிலிலிருந்து ஆண்டுக்கு ̀  1,00,000 இலாபம் ஈட்டுகிறார். 
• இந்த இலாபம் அதிகமானதா? காரணஙகள் தரவும்.
• இது அதிக இலாபமா அலலது இலடலயா எனக் கூறுவதற்கு மமற்குறிப்பிட்ை தகவலகள் 

மபாதுமானது என்று நீஙகள் நிடனக்கிறீர்களா?
• வணிகரின் வியாபாரச் தெயலபாடுகள் சிறப்பாக உள்ளது என்று தீர்மானிக்க மமலும் என்ன 

தகவலகள் உஙகளுக்கு மதடவப்படுகிறது? 
மமற்குறிப்பிட்ை விவரஙகள் குறித்து சிந்தடனச் தெயயவும் மற்றும் விவாதிக்கவும்.

வணிக நிறுவனஙகளின் நிதி நிடல மற்றும் இயக்கச் தெயலபாட்டை நிதிநிடலப்  பகுப்பாயவின் 
மூலம் அறிய முடியும். நிதிநிடல அறிக்டகள் பகுப்பாயவு என்பது நிதிநிடல அறிக்டககளில 
உள்ள விவரஙகடள ஆயவு தெயதலும் மற்றும் தர்க்கரீதியான முடிவுகடள எடுப்படதயும் 
உள்ளைக்கியதாகும். நிதிநிடலப் பகுப்பாயவு தெயவதற்கு தபாது அளவு அறிக்டக, ஒப்பீட்டு அறிக்டக, 
விகிதப் பகுப்பாயவு, தராக்க ஓட்ை அறிக்டக மபான்ற பலமவறு கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
விகிதப் பகுப்பாயவு நிதிநிடலப் பகுப்பாயவு தெயயும் கருவிகளில முக்கியமான ஒன்றாகும்.  நிதிநிடல 
அறிக்டககடள பகுப்பாயவு தெயவதற்கான பலமவறு விகிதஙகள் கணக்கிடுதடல விகிதப் 
பகுப்பாயவு உள்ளைக்கியது. இது ததாழில நிறுவனத்தின் தெயலபாட்டிடன அளவிடுவதற்கான ஒரு 
முக்கியமான மற்றும் ெக்திவாயந்த கருவியாகும்.

9.2. கணககியல விகிதஙகளின ச்ாருள் 
விகிதம் என்பது இரண்டு ததாைர்புடைய அலலது ஒன்டறஒன்று ொர்ந்த இனஙகளுக்கு இடைமய 
உள்ள ததாைர்டபக் கணிதவியல அடிப்படையில தவளிப்படுத்துவதாகும்.  இது, இரு இனஙகளுக்கு 
இடைமய உள்ள ததாைர்பிடன எண்ணியல அலலது எண்ணிக்டகயில குறிக்கும். இது ஒரு 
இனத்டத அது ததாைர்பான மற்தறாரு இனத்தால வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிைப்படுகிறது. 
விகிதஙகள் கணக்கியல தகவலகளின் அடிப்படையில கணக்கிைப்படும் மபாது, அடவ கணக்கியல 
விகிதஙகள் என்று அடைக்கப்படுகின்றன.
கணக்கியல விகிதஙகள் பின்வரும் ஏமதனும் ஒரு வடிவத்தில தவளிப்படுத்தப்பைலாம். 

 (i) விகிதாசொரம்:  இதில, விகிதம் ஒரு ஈவாக குறிப்பிைப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு, 2 அலலது 2:1. 
 (ii) ெதவிகிதம்:  இதில, விகிதம் ெதவிகிதத்தில குறிப்பிைப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு, 25%. 
 (iii) மடஙகு:    இதில, விகிதம், ஒரு குறிப்பிட்ை ததாடக எத்தடன மைஙகு உள்ளது எனக் 

குறிப்பிைப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு 4 மைஙகு.

9.3. விகிதப் ்குப்்ாய்வின ச்ாருள் மற்றும் வ்ரவிலககணம்
விகிதப் பகுப்பாயவு என்பது பலமவறு விகிதஙகடளக் கணக்கிடுவதன் வாயிலாக நிதிநிடல 
அறிக்டககடள பகுப்பாயவு தெயதடல உள்ளைக்கிய ஒரு கருவியாகும். இதில, தவவமவறு 
விகிதஙகள் கணக்கிடுதல மற்றும் பகுப்பாயவு தெயவதன் அடிப்படையில முடிவுகள் 
தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. 

டமயர்ஸ் அவர்களின் கூற்றுப்படி விகிதப் பகுப்பாயவு என்பது “வணிகத்தில உள்ள பலமவறு 
நிதியியல காரணிகளுக்கிடைமயயான ததாைர்பிடனப் பகுப்பாயவு தெயவதாகும்” 
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9.4. விகிதப் ்குப்்ாய்வின ந�ாககஙகள்
விகிதப் பகுப்பாயவின் ம�ாக்கஙகள் பின்வருமாறு:
(i) கணக்கியல ததாடககடள சுருக்கமாகக் கூற
(ii) நிதிநிடல அறிக்டககள் பகுப்பாயவு தெயவதற்கு வழிவடக தெயய
(iii) ததாழில நிறுவனத்தின் இயக்க தெயலதிறடன பகுப்பாயவு தெயய
(iv) திட்ைமிடுதல மற்றும் முன்கணித்தலுக்கு உதவ
(v) நிறுவனத்திற்குள்மளயும் மற்றும் நிறுவனஙகளுக்கிடைமயயும் தெயலபாடுகடள ஒப்பிட்டுப் 

பார்க்க
9.5. விகிதஙகளின வ்கப்்ாடு
விகிதஙகடள இரண்டு வடககளாகப் பிரிக்கலாம். அடவ பின்வருமாறு:

(i) பாரம்பரிய   அடிப்படை
(ii) தெயலபாட்டின் அடிப்படை

9.5.1. ்ாரம்்ரிய அடிப்்்ட
பாரம்பரிய அடிப்படையில, எந்த நிதிநிடல 
அறிக்டகயிலிருந்து விகிதஙகள் கணக்கிைப்படுகின்றன 
என்பதன் அடிப்படையில, விகிதஙகள் (i) இருப்புநிடலக் 
குறிப்பு விகிதஙகள் (ii) வருமான அறிக்டக விகிதஙகள் 
மற்றும் (iii) அறிக்டககளுக்கிடைமயயான விகிதஙகள் 
என வடகப்படுத்தப்படுகின்றன.
்டம் 9.1 பாரம்பரிய அடிப்படையிலான விகிதஙகளுக்கு 
சில எடுத்துக்காட்டுகடளத் தருகிறது.
(i) இருப்புநி்லக குறிப்பு விகிதம்
ஒரு விகிதத்தின் இரு இனஙகளும் இருப்புநிடலக் 
குறிப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ைால, அது இருப்புநிடலக் 
குறிப்பு விகிதம் என வடகப்படுத்தப்படுகிறது. 
(ii) வருமான அறிக்க விகிதம்
ஒரு விகிதத்தின் இரு இனஙகளும் வருமான அறிக்டகயிலிருந்து எடுக்கப்பட்ைால அது வருமான 
அறிக்டக விகிதம் என வடகப்படுத்தப்படுகிறது.
(iii) அறிக்ககளுககி்டநயயான விகிதம்
ஒரு இனம் வருமான அறிக்டகயிலிருந்தும் மற்தறாரு இனம் இருப்புநிடலக் குறிப்பிலிருந்தும் எடுத்து  
விகிதம் கணக்கிைப்பட்ைால, அது அறிக்டககளுக்கிடைமயயான விகிதம் என அடைக்கப்படுகிறது.  
9.5.2. செயல்ாட்டின அடிப்்்ட
தெயலபாட்டின் அடிப்படையில, எந்த ம�ாக்கத்திற்காக விகிதஙகள் கணக்கிைப்பை மவண்டுமமா 
அதன் அடிப்படையில வடகப்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் இது அதிகமாக வைக்கத்தில பயன்படுத்திவரும் 
முடறயாகும். தெயலபாட்டின் அடிப்படையில விகிதஙகள் பின்வருமாறு வடகப்படுத்தப்படுகின்றன. 

(i) நீர்டமத்தன்டம விகிதஙகள் 
(ii) நீண்ைகால கைன் தீர்க்கும்  விகிதஙகள்
(iii) சுைற்சி விகிதஙகள்
(iv) இலாபத்தன்டம விகிதஙகள்

்டம் 9.1 ்ாரம்்ரிய அடிப்்்டயிலான விகிதஙகள்

நட�� ��த�
�ைர� ��த�
உ�ைமயாள ��த�
�ற அக ெபா���க� ��த�

ெமா�த இலாப ��த�
இய�க அட�க�ைல ��த�
இய�க இலாப ��த�
�கர இலாப ��த�

�த���� �தான வ�வா�
கண��க� �ல� ெபற 
ேவ��யைவக�� 
�ழ�� ��த�
கண��க� �ல� ெச��த 
ேவ��யைவக�� 
�ழ�� ��த� 
�ைல� ெசா��க� �ழ�� 
��த�

இ��� �ைல� 
���� ��த�க�

வ�மான அ��ைக
 ��த�க�

அ��ைகக	��
இைடேயயான 

��த�க�
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்டம் 9.2 தெயலபாட்டு அடிப்படையிலான விகிதஙகளுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகடளத் தருகிறது.
9.6 விகிதஙக்ைக கணககிடுதல 
9.6.1 நீர்்மததன்ம விகிதஙகள்
நீர்டமத்தன்டம என்பது எளிதாக 
தராக்கமாக மாற்றக்கூடிய திறடனத் 
குறிக்கிறது. நீர்டமத்தன்டம விகிதஙகள், 
ஒரு வணிக நிறுவனம் தன்னுடைய குறுகிய 
கால நிதிப் தபாறுப்புகடள எதிர்தகாள்ளும் 
திறடன மதிப்பிை உதவுகிறது. குறுகிய 
காலச் தொத்துகள் (�ைப்புச் தொத்துகள்) 
நீண்ைகாலச் தொத்துகமளாடு (நிடலச் 
தொத்துகள்) ஒப்பீடு தெயயும் மபாது அதிக 
நீர்டமத் தன்டம தகாண்ைதாக இருக்கிறது. 
நீர்டமத்தன்டம விகிதஙகள் குறுகிய கால 
தெயலதிறன் விகிதஙகள் என்றும் அடைக்கப்படுகின்றன. 
நீர்டமத்தன்டம விகிதஙகள் (i) �ைப்பு விகிதம்  (ii) விடரவு விகிதம் ஆகிய இரு விகிதஙகடள 
உள்ளைக்கியது.
(i) �டப்பு விகிதம்
�ைப்பு விகிதம், ஒரு வணிக நிறுவனத்தின் �ைப்புச் தொத்துகளுக்கும் மற்றும் �ைப்புப் தபாறுப்புகளுக்கும் 
உள்ள விகிதாச்ொரத்டதத் தருகிறது. இது �ைப்புச் தொத்துகடள �ைப்புப் தபாறுப்புகளால வகுப்பதன் 
மூலம் கணக்கிைப்படுகிறது. �ைப்பு விகிதம், ஒரு வணிக நிறுவனம் தனது �ைப்புப் தபாறுப்புகடள 
எப்மபாது தெலுத்த மவண்டுமமா அப்மபாது, அடத எதிர்தகாள்ளும் திறடனக் குறிக்கிறது. அது 
பின்வருமாறு கணக்கிைப்படுகிறது:

                               �ைப்புச் தொத்துகள் 
    �ைப்பு விகிதம் =  --------------------
                               �ைப்புப் தபாறுப்புகள்

�ைப்புச் தொத்துகள் �ைப்புப் தபாறுப்புகள்
�ைப்புச் தொத்துகள் என்பது தராக்க வடிவில உள்ள அலலது 
தராக்கத்திற்குச் ெமமான அலலது எளிதில தராக்கமாக 
மாற்றக்கூடிய அலலது குறுகிய காலத்தில தராக்கமாக 
அலலது ெமமாக மாற்றக் கூடிய தொத்துகள் ஆகும். 
அதாவது, ஓராண்டிற்குள் அலலது ஒரு இயக்கச் சுைற்சியின் 
காலத்திற்குள் தராக்கமாக மாற்றப்பை மவண்டும். 

�ைப்புப் தபாறுப்புகள் ஒரு குறுகிய 
காலத்திற்குள் திரும்பச் தெலுத்தக்கூடிய 
தபாறுப்புகள் ஆகும்.  அதாவது, ஓராண்டிற்குள் 
அலலது ஒரு இயக்கச் சுைற்சியின் 
காலத்திற்குள் தெலுத்தப்பை மவண்டும். 

�டப்புச சொததுகள் பினவருவனவற்்றை  
உள்ைடககியது

�டப்புப் ச்ாறுப்புகள் பினவருவனவற்்றை 
உள்ைடககியது

(i) குறுகியகால முதலீடுகள்
(ii) ெரக்கிருப்பு
(iii) கணக்குகள் மூலம் தபற மவண்டியடவகள் 

(தபறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மற்றும் பற்பல கைனாளிகள் 
கழிக்க கைனாளிகள் மீதான ஐயக்கைன் ஒதுக்கு)

(iv) தராக்கம் மற்றும் தராக்கத்திற்கு ெமமானடவகள் 
டகதராக்கம், வஙகி தராக்கம் மபான்றடவ)

(v) குறுகிய காலக் கைன்கள் மற்றும் முன்பணம் தகாடுத்தது
(vi) பிற �ைப்புச் தொத்துகள் (முன்கூட்டிச் தெலுத்திய 

தெலவுகள், வருமானம் தபறமவண்டியது மபான்றடவ)

(i) குறுகியகாலக் கைன்கள்
(ii)  கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த 

மவண்டியடவகள்
 (தெலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு மற்றும்  பற்பல 

கைனீந்மதார்)
(iii) பிற �ைப்புப் தபாறுப்புகள் (தெலவுகள் தெலுத்த 

மவண்டியது, முன்கூட்டிப் தபற்ற வருமானம் 
மபான்றடவ)

(iv) குறுகியகால ஒதுக்குகள்

நட�� ��த�
�ைர� ��த� உ�ைமயாள ��த�

�த� உ
	�ற� ��த�

�ற அக ெபா���க� ��த�

ெமா�த இலாப ��த�
இய�க அட�க�ைல ��த�

இய�க இலாப ��த�
�கர இலாப ��த�
�த �� �தான வ�வா�

சர����� �ழ�� ��த�
கண��க� �ல� ெபற 
ேவ��யைவக�� 
�ழ�� ��த�
கண��க� �ல� ெச��த 
ேவ��யைவக�� �ழ�� ��த� 
�ைல�ெசா�	க� �ழ�� ��த�

��ைம�
த�ைம

��த�க�

��டகால 
கட� ����


ற� 
��த�க�

�ழ�� 
��த�க�

இலாப�
த�ைம 

��த�க�
 

பைம் 9.2 தெயலபாட்டு அடிப்படையிலான விகிதஙகள்
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�ைப்பு விகிதம் அதிகமாக இருக்கும் மபாது, நிறுமம் �ைப்புப் தபாறுப்புகடள தெலுத்துவதற்கான �லல 
நிடலயில உள்ளதால, நீர்டமத்தன்டம நிடலடம �ன்றாக இருக்கிறது. இருப்பினும், மிக அதிகமான 
�ைப்பு விகிதம் நிர்வாகத்தின் திறடமயற்ற முதலீட்டுக் தகாள்டககடளக் காட்ைலாம். 

இயக்கச் சுைற்சி என்பது தெயலாக்கத்திற்கான ஒரு தொத்து வாஙகியதிலிருந்து 
அந்த தொத்து தராக்கம் அலலது தராக்கத்திற்குச் ெமமானடவகளாக மாற்றப்படும் 
வடர உள்ள காலத்டதக் குறிக்கிறது. 

எடுததுககாட்டு 1
பின்வரும் தகவலகளிலிருந்து �ைப்பு விகிதத்டதக் கண்ைறியவும்.

விவரம் ` விவரம் `
குறுகிய கால முதலீடுகள் 80,000 வணிகக் கைனீந்மதார் 1,60,000
ெரக்கிருப்பு 1,60,000 தெலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 1,00,000
கணக்குகள் மூலம் தபற மவண்டியடவகள் 4,00,000 தகாடுபை மவண்டிய தெலவுகள் 1,40,000
தராக்கம் மற்றும் தராக்கத்திற்குச் ெமமானடவகள் 1,20,000 முன்கூட்டிச் தெலுத்திய தெலவுகள் 40,000

தீர்வு 
 �ைப்பு விகிதம் = �ைப்புச் தொத்துகள்—————————�ைப்புப் தபாறுப்புகள்

  =  8,00,000————
4,00,000

 = 2:1

�ைப்புச் தொத்துகள்  = குறுகிய கால முதலீடுகள் + ெரக்கிருப்பு + கணக்குகள் மூலம் 
  தபற மவண்டியடவகள் + தராக்கம் மற்றும் தராக்கத்திற்குச் 

  ெமமானடவகள் + முன்கூட்டிச் தெலுத்திய தெலவுகள் 
 = 80,000 + 1,60,000 + 4,00,000 + 1,20,000 + 40,000   = ` 8,00,000
�ைப்புப் தபாறுப்புகள் = வணிக கைனீந்மதார் + தெலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு + 
  தகாடுபை மவண்டிய தெலவுகள்
 = 1,60,000 + 1,00,000 + 1,40,000 = ` 4,00,000
(ii) வி்ரவு விகிதம்
விடரவு விகிதம் நீர்டமச் தொத்துகளுக்கும், �ைப்புப் தபாறுப்புகளுக்குமுள்ள விகிதாச்ொரமாகும்.  இது 
ஒரு வணிக நிறுவனம் தன்னுடைய �ைப்புப் தபாறுப்புகடள எப்மபாது தெலுத்த மவண்டுமமா அப்மபாது 
அடத நீர்டமச் தொத்துகளிலிருந்து எதிர் தகாள்ளும் நிடலயில உள்ளதா என்படதக் குறிக்கிறது. 
நீர்டமச் தொத்துகள் என்பது ெரக்கிருப்பு மற்றும் முன்கூட்டிச் தெலுத்திய தெலவுகள் நீஙகலாக உள்ள 
�ைப்புச் தொத்துகள் ஆகும். இது நீர்டம விகிதம் அலலது அமிலச் மொதடன விகிதம் என்றும் 
அடைக்கப்படுகிறது.  இது கீழக்கண்ைவாறு கணக்கிைப்படுகிறது:

 விடரவு விகிதம்  = நீர்டமச் தொத்துகள்—————————�ைப்புப் தபாறுப்புகள்

நீர்டமச் தொத்துகள் = �ைப்புச் தொத்துகள் – ெரக்கிருப்பு – முன்கூட்டிச் தெலுத்திய தெலவுகள்  
விடரவு விகிதம் அதிகமாக இருக்கும் மபாது,  நிறுவனத்தின் குறுகிய கால நிதி நிடல சிறப்பாக இருக்கும். 

ெரக்கிருப்பு, நீர்டமச் தொத்து எனக் கருதப்படுவதிலடல.  ஏதனனில, ெரக்கிருப்டப 
விற்படன தெயவதற்கு மற்றும் தராக்கத்திற்கு மாற்றுவதற்கு சிறிது காலம் 
மதடவப்படுகிறது. அது மபான்று, முன்கூட்டிச் தெலுத்திய தெலவுகளும் நீர்டமச் தொத்து 
எனக் கருதப்படுவதிலடல. ஏதனனில, அடவ தெலுத்தப்பை மவண்டிய காலத்திற்கு 

முன்னமர தெலுத்தப்பட்ை தெலவுகள் ஆகும்.   இதடன தராக்கத்திற்கு மாற்ற முடியாது மற்றும் அதன் 
�ன்டம மட்டுமம தபறமுடியும். எனமவ அடவ நீர்டமச் தொத்துகளில மெர்க்கப்படுவதிலடல . 
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வைக்கமாக, 2:1 ஏற்றதான �ைப்பு விகிதமாக கருதப்படுகிறது; 1:1 ஏற்றதான 
விடரவு விகிதமாகக் கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், இது வணிகத்திற்கு வணிகம் 
மற்றும் ததாழிலுக்கு ததாழில மாற்றம் தபறக்கூடியது. 

எடுததுககாட்டு 2

கீமை தகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஆனந்த் கட்டுமான நிறுமத்தின் தகவலகளிலிருந்து, விடரவு விகிதத்டதக் 
கணக்கிைவும்.

விவரம்   `

தமாத்த �ைப்புப் தபாறுப்புகள் 1,00,000
தமாத்த �ைப்புச் தொத்துகள் 2,50,000
ெரக்கிருப்பு 50,000
முன்கூட்டிச் தெலுத்திய தெலவுகள் 15,000

தீர்வு

 விடரவு விகிதம் = நீர்டமச் தொத்துகள்—————————�ைப்புப் தபாறுப்புகள்
  = 1,85,000————

1,00,000
 = 1.85:1

நீர்டமச் தொத்துகள் = �ைப்புச் தொத்துகள்  – ெரக்கிருப்பு – முன்கூட்டிச் தெலுத்திய தெலவுகள்
           = 2,50,000 – 50,000 – 15,000 
           = ` 1,85,000

 மாணவர் செயல்ாடு 9.2

ஒமர மாதிரியான ஐந்து தனியாள் வணிக நிறுவனஙகளிைமிருந்து, கைந்த ஆறு மாதஙகளுக்குரிய �ைப்புச் 
தொத்துகள் மற்றும் �ைப்புப் தபாறுப்புகள் குறித்த தகவலகடளச் மெகரிக்கவும். 
நீர்டம விகிதஙகடளக் கணக்கிட்டு அவற்றின் நீர்டமத் தன்டமயிடன ஒப்பீடு தெயயவும்.

எடுததுககாட்டு 3
மமகஷ் நிறுமத்தின் 2019, மார்ச் 31 ஆம் �ாடளய இருப்புநிடலக் குறிப்பு பின்வருமாறு:

விவரம் `

I. ்ஙகு மூலதனம் மற்றும் ச்ாறுப்புகள்  
1. பஙகுதாரர் நிதி
      ம�ர்டமப் பஙகுமுதல 2,00,000
2. நீண்ைகால தபாறுப்புகள்
    நீண்ைகாலக் கைன்கள் 50,000
3. �ைப்புப் தபாறுப்புகள்
(அ) குறுகிய காலக் கைன்கள் 17,000
(ஆ) கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகள் 25,000
(இ) இதர �ைப்புப் தபாறுப்புகள்
            தகாடுபை மவண்டிய தெலவுகள் 3,000
(ஈ) குறுகியகால ஒதுக்குகள் 5,000

சமாததம் 3,00,000
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சொததுகள்  
1. நீண்ைகால தொத்துகள்
(அ) நிடலச் தொத்துகள்
     புலனாகும் தொத்துகள் 1,50,000
2. �ைப்புச் தொத்துகள்

(அ) ெரக்கிருப்பு 45,000
(ஆ)  கணக்குகள் மூலம் தபறமவண்டியடவகள் 70,000
(இ)  தராக்கம் மற்றும் தராக்கத்திற்குச் ெமமானடவகள் 30,000
(ஈ) இதர �ைப்புச் தொத்துகள்
      முன்கூட்டிச் தெலுத்திய தெலவுகள் 5,000

சமாததம் 3,00,000
(i) �ைப்பு விகிதம் (ii) நீர்டம விகிதம் கணக்கிைவும். 
தீர்வு
  �ைப்புச் தொத்துகள் 1,50,000
 (i) �ைப்பு விகிதம் =   =  = 3:1
  �ைப்புப் தபாறுப்புகள்  50,000

�ைப்புச் தொத்துகள் = ெரக்கிருப்பு + கணக்குகள் மூலம் தபற மவண்டியடவகள் 
 +  தராக்கம் மற்றும் தராக்கத்திற்குச் ெமமானடவகள் + முன்கூட்டிச் 

தெலுத்தியச் தெலவுகள்
 = 45,000 + 70,000 + 30,000 + 5,000 = ` 1,50,000

�ைப்புப் தபாறுப்புகள் =  குறுகியகாலக் கைன்கள்  + கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகள் 
+ தகாடுபை மவண்டிய தெலவுகள் + குறுகிய கால ஒதுக்குகள்

 = 17,000 + 25,000 + 3,000 + 5,000 = ` 50,000

  நீர்டமச் தொத்துகள்  1,00,000
 (ii) விடரவு விகிதம் =   =   = 2:1
  �ைப்புப் தபாறுப்புகள்   50,000

நீர்டமச் தொத்துகள் = தமாத்த �ைப்புச் தொத்துகள்  – ெரக்கிருப்பு – முன்கூட்டிச் தெலுத்திய தெலவுகள்
  = 1,50,000 – 45,000 – 5,000 = `  1,00,000

9.6.2. நீணடகால கடன தீர்ககும் திறைன விகிதஙகள்
நீண்ைகால கைன் தீர்க்கும் திறன் என்பது, நீண்ைகாலத்தில தன் தபாறுப்புகடள எதிர்தகாள்ளும் 
நிறுவனத்தின் திறன் ஆகும். நீண்ைகால கைன் தீர்க்கும் திறன் விகிதஙகள், கைன்கடள நீண்ை 
காலத்தில திருப்பிச் தெலுத்துவதற்கான வணிகத்தின் திறடனத் தீர்மானிக்க உதவுகிறது.  
வணிகத்தின் நீண்ைகால கைன் தீர்க்கும் திறடன மதிப்பீடு தெயய வைக்கமாக பின்வரும் விகிதஙகள் 
கணக்கிைப்படுகின்றன:
(i) புற அக தபாறுப்புகள் விகிதம்
(ii) உரிடமயாளர் விகிதம் 
(iii) முதல உந்துதிறன் விகிதம்  
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(i) புறை அக ச்ாறுப்புகள் விகிதம்
புற அக தபாறுப்புகள் விகிதம் ஒரு வணிக நிறுவனத்தின் நீண்ைகால கைன் தீர்க்கும் திறடன 
மதிப்பிடுவதற்கு கணக்கிைப்படுகிறது. புற அக தபாறுப்புகள் விகிதம் நீண்ைகால கைன் மற்றும் பஙகுதாரர் 
நிதிக்கும் உள்ள ததாைர்பிடன தவளிப்படுத்துகிறது. இது கீழக்கண்ைவாறு கணக்கிைப்படுகிறது:
 நீண்ைகால கைன்புற அக தபாறுப்புகள் விகிதம்  =  பஙகுதாரர் நிதி

நீணடகால கடன ்ஙகுதாரர் நிதி 
நீண்ைகால கைன் என்பது கைனீட்டுப் 
பத்திரஙகள், பத்திரஙகள், மற்றும் பிற 
நீண்ைகால கைன்கடள உள்ளைக்கியதாகும். 

பஙகுதாரர் நிதி
= ம�ர்டமப் பஙகுமுதல + முன்னுரிடமப் 
பஙகுமுதல + காப்புகள் மற்றும் மிகுதி

இலாப �ட்ை அறிக்டகயின் பற்றிருப்பு,  காப்புகள் மற்றும் மிகுதி என்ற தடலப்பின் கீழ 
எதிர்மடற ததாடகயாக காட்ைப்படும். 
பஙகுதாரர் நிதிடய கீழக்கண்ைவாறும் கணக்கிைலாம்:
பஙகுதாரர் நிதி = தமாத்த தொத்துகள் – நீண்ைகால தபாறுப்புகள் – �ைப்புப் தபாறுப்புகள்

தபாதுவாக,  புற அக தபாறுப்புகள் விகிதம் குடறவாக இருக்கும்மபாது நீண்ைகால கைன் 
வைஙகியவர்களுக்கு இைர்பாடு குடறவாக இருக்கிறது. அதிகமான புற அக தபாறுப்புகள் விகிதம் அதிக 
இைர்பாட்டைக் குறிக்கிறது. ஏதனனில, கைன் வைஙகியவர்களின் கைன்கடள எதிர்தகாள்ளுவது 
வணிக நிறுவனத்திற்கு கடினமாக இருக்கலாம். 

வைக்கமாக, புற அக தபாறுப்பு விகிதம் 1:1 ஆக இருந்தால திருப்திகரமானதாக 
கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், இது வணிகத்திற்கு வணிகம் மற்றும் ததாழிலுக்கு 
ததாழில மாற்றம் தபறக்கூடியது.

எடுததுககாட்டு 4
பின்வரும் தகவலகளிலிருந்து புற அக தபாறுப்புகள் விகிதம் கணக்கிைவும்: 

31.03.2018 அன்றைய இருப்புநி்லக குறிப்பு (வருவிய)
விவரம் `

I. ்ஙகு மூலதனம் மற்றும் ச்ாறுப்புகள்  
1. ்ஙகுதாரர் நிதி  
  (அ) பஙகு முதல
        ம�ர்டமப் பஙகுமுதல 1,00,000
  (ஆ) காப்புகள் மற்றும் மிகுதி 60,000
2. நீணடகாலப் ச்ாறுப்புகள்  
    நீண்ை காலக் கைன்கள் (கைனீட்டுப் பத்திரஙகள்) 80,000
3. �டப்புப் ச்ாறுப்புகள்  
  (அ) கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகள் 50,000
  (ஆ) இதர �ைப்புப் தபாறுப்புகள்
    தகாடுபைமவண்டிய தெலவுகள் 30,000

சமாததம் 3,20,000
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தீர்வு 
  நீண்ைகாலக் கைன்  80,000 புற அக தபாறுப்புகள் விகிதம் =   =  = 0.5:1
  பஙகுதாரர் நிதி  1,60,000
நீண்ைகாலக் கைன் = கைனீட்டுப் பத்திரஙகள் = ` 80,000
பஙகுதாரர் நிதி = ம�ர்டமப் பஙகுமுதல + காப்புகள் மற்றும் மிகுதி
 = 1,00,000 + 60,000 =  ` 1,60,000

(ii) உரி்மயாைர் விகிதம்
உரிடமயாளர் விகிதம் பஙகுதாரர் நிதிக்கும் தமாத்தச் தொத்துகளுக்கும் உள்ள விகிதாச்ொரத்டத 
தருகிறது. உரிடமயாளர் விகிதம், எந்த அளவிற்கு தமாத்தச் தொத்துகளுக்கு பஙகுதாரர் நிதியிலிருந்து 
நிதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்படதக் காட்டுகிறது. இது பின்வருமாறு கணக்கிைப்படுகிறது:

 பஙகுதாரர் நிதி
உரிடமயாளர் விகிதம்  = 

 தமாத்த தொத்துகள்

அதிக உரிடமயாளர் விகிதம், கைன் வைஙகியவர்கள் மற்றும் கைனீந்மதாருக்கு அதிக திருப்திடயத் 
தருகிறது. ஏதனனில, நிறுவனம் நிதி திரட்ை தவளிப்புற ஆதாரஙகடள குடறவாகமவ ொர்ந்துள்ளது. 
எடுததுககாட்டு  5
பமயானியர் நிறுமத்தின் பின்வரும் இருப்புநிடலக் குறிப்பிலிருந்து உரிடமயாளர் விகிதத்டதக் 
கணக்கிைவும்.

்நயானியர் நிறுமததின 31.3.2019 அன்றைய இருப்புநி்லக குறிப்பு 
விவரம் `

I. ்ஙகு மூலதனம் மற்றும் ச்ாறுப்புகள்  
1. ்ஙகுதாரர் நிதி  
  (அ) பஙகுமுதல
       (i)  ம�ர்டமப் பஙகுமுதல 1,00,000
       (ii) முன்னுரிடமப் பஙகுமுதல 75,000
  (ஆ) காப்புகள் மற்றும் மிகுதி 25,000
2. நீணடகால ச்ாறுப்புகள்  
    நீண்ைகாலக் கைன்கள் -
3. �டப்புப் ச்ாறுப்புகள்  
    கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகள் 2,00,000

சமாததம் 4,00,000
II. சொததுகள்  
1. நீணடகாலச சொததுகள்  
  (அ)  நிடலச் தொத்துகள் 2,75,000
  (ஆ)  நீண்ைகால முதலீடுகள் 50,000
2. �டப்புச சொததுகள்  
  தராக்கம் மற்றும் தராக்கத்திற்குச் ெமமானடவகள் 75,000

சமாததம் 4,00,000
தீர்வு
     பஙகுதாரர் நிதி 2,00,000 உரிடமயாளர் விகிதம் =   =  = 0.5:1  தமாத்த தொத்துகள் 4,00,000
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 பஙகுதாரர் நிதி = ம�ர்டமப் பஙகுமுதல + முன்னுரிடம பஙகுமுதல + காப்புகள் மற்றும் மிகுதி
 = 1,00,000 + 75,000 + 25,000 
 = ` 2,00,000

(iii) முதல உந்துதிறைன விகிதம் 
முதல உந்துதிறன் விகிதம் என்பது,  நிடலயான வருமானம் ஈட்ைக்கூடிய நிதிகளுக்கும், ம�ர்டமப் 
பஙகுதாரர்கள் நிதிக்கும் உள்ள விகிதாச்ொரம் ஆகும். நிடலயான வருமான ஈட்டுகின்ற நிதிகள், 
நிடலயான வட்டி மற்றும் நிடலயான பஙகாதாயம் ஈட்டுகின்ற நிதிகடள உள்ளைக்கியது. இது 
பின்வருமாறு கணக்கிைப்படுகிறது:
 நிடலயான வட்டி அலலது நிடலயான பஙகாதாயம் ஈட்டுகின்ற நிதிகள்
முதல உந்துதிறன் விகிதம்  = 

 ம�ர்டமப் பஙகுதாரர் நிதி

நி்லயான வட்டி அலலது நி்லயான ்ஙகாதாயம் 
ஈட்டுகினறை நிதிகள் ந�ர்்மப் ்ஙகுதாரர் நிதி

முன்னுரிடமப் பஙகுமுதல
கைனீட்டுப் பத்திரஙகள்
பத்திரஙகள்
நிடலயான வட்டி தெலுத்தும் நீண்ைகாலக் கைன்கள்

ந�ர்்மப் ்ஙகுதாரர் நிதி

= ம�ர்டமப் பஙகுமுதல  + காப்புகள் மற்றும் மிகுதி  

முதல உந்துதிறன் விகிதம் என்பது நீண்ை காலக் கைன் தீர்க்கும், தெயலதிறன் மற்றும் மூலதனக் 
கட்ைடமப்பின் ஒரு அளவீைாகும். முதல உந்துதிறன் விகிதம் ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கும் மபாது, 
நிறுவனம் உயர் உந்துதல திறடனக் தகாண்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

எடுததுககாட்டு 6
கீழவரும் தகவலகளிலிருந்து முதல உந்து திறன் விகிதத்டதக் கணக்கிைவும்.

31.03.2018 அன்றைய இருப்புநி்லக குறிப்பு (வருவிய)
விவரம் `

I. ்ஙகு மூலதனம் மற்றும் ச்ாறுப்புகள்  
1. ்ஙகுதாரர் நிதி  
  (அ) பஙகுமுதல
       ம�ர்டமப் பஙகுமுதல 2,00,000
       6% முன்னுரிடமப் பஙகுமுதல 1,00,000
  (ஆ) காப்புகள் மற்றும் மிகுதி
        தபாதுக் காப்பு 1,25,000
        மிகுதி 75,000
2. நீணடகாலப் ச்ாறுப்புகள்  
    நீண்ைகாலக் கைன்கள் (8% கைனீட்டுப் பத்திரஙகள்) 2,00,000
3. �டப்புப் ச்ாறுப்புகள்  
    கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்யடவகள் 1,50,000
    வரி ஒதுக்கு 50,000

சமாததம் 9,00,000
 நிடலயான வட்டி மற்றும் நிடலயான பஙகாதாயம் ஈட்டுகின்ற நிதிகள்
முதல உந்துதிறன் விகிதம்  = 

 ம�ர்டமப் பஙகுதாரர் நிதி
 3,00,000
 =   = 0.75:1
 4,00,000
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நிடலயான வட்டி மற்றும் நிடலயான 
பஙகாதாயம் ஈட்டுகின்ற நிதிகள் = 6% முன்னுரிடமப் பஙகுமுதல + 8% கைனீட்டுப் பத்திரஙகள்
 = 1,00,000 + 2,00,000 = ` 3,00,000
ம�ர்டமப் பஙகுதாரர் நிதி = ம�ர்டமப் பஙகுமுதல + தபாதுக் காப்பு + மிகுதி
 = 2,00,000 + 1,25,000 + 75,000 = ` 4,00,000

எடுததுககாட்டு 7
அருணன் நிறுமத்தின் 31.03.2019 ஆம் �ாடளய பின்வரும் இருப்புநிடலக் குறிப்பிலிருந்து (i) புற அக 
தபாறுப்புகள் விகிதம் (ii) உரிடமயாளர் விகிதம் மற்றும் (iii) முதல உந்துதிறன் விகிதம் கணக்கிைவும். 

அருணன நிறுவனததின  31.03.2019 ஆம் �ா்ைய இருப்புநி்லக குறிப்பு
விவரம் `

I. ்ஙகு மூலதனம் மற்றும் ச்ாறுப்புகள்  
1. ்ஙகுதாரர் நிதி  
  (அ) பஙகு முதல
        ம�ர்டமப் பஙகுமுதல 1,50,000
        8% முன்னுரிடமப் பஙகுமுதல 2,00,000
  (ஆ) காப்புகள் மற்றும் மிகுதி 1,50,000
2. நீணடகாலப் ச்ாறுப்புகள்  
    நீண்ைகாலக் கைன்கள் (9% கைனீட்டுப் பத்திரஙகள்) 4,00,000
3. �டப்புப் ச்ாறுப்புகள்  

(அ) வஙகியிலிருந்து தபற்ற குறுகிய காலக் கைன்கள் 25,000
(ஆ) கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகள் 75,000

சமாததம் 10,00,000
II. சொததுகள்  
1. நீணடகாலச சொததுகள்  
    நிடலச் தொத்துகள் 7,50,000
2. �டப்புச சொததுகள்  
   (அ) ெரக்கிருப்பு 1,20,000
   (ஆ) கணக்குகள் மூலம் தபற மவண்டியடவகள் 1,00,000
   (இ) தராக்கம் மற்றும் தராக்கத்திற்கு ெமமானடவகள் 27,500
   (ஈ) இதர �ைப்புச் தொத்துகள்
        தெலவுகள் முன்கூட்டிச் தெலுத்தியது 2,500

சமாததம் 10,00,000
தீர்வு
  நீண்ைகாலக் கைன்  4,00,000
(i) புற அக தபாறுப்புகள் விகிதம் =   =  = 0.8:1  பஙகுதாரர் நிதி  5,00,000
நீண்ைகாலக் கைன் = 9%  கைனீட்டுப் பத்திரஙகள் = ` 4,00,000 
பஙகுதாரர் நிதி = ம�ர்டமப் பஙகுமுதல + முன்னுரிடமப் பஙகுமுதல + காப்புகள் மற்றும் மிகுதி
 = 1,50,000 + 2,00,000 + 1,50,000 = ` 5,00,000

  உரிடமயாளர் நிதி  5,00,000(ii) உரிடமயாளர் விகிதம் =   =     = 0.5:1
  தமாத்தச் தொத்துகள்  10,00,000

  நிடலயான வட்டி மற்றும் நிடலயான 
  பஙகாதாயம் ஈட்டுகின்ற நிதிகள்   6,00,000
(iii) முதல உந்துதிறன் விகிதம் =  =  = 2:1
  ம�ர்டமப் பஙகுதாரர் நிதி 3,00,000
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நிடலயான வட்டி மற்றும் நிடலயான பஙகாதாயம் ஈட்டுகின்ற நிதிகள் 
 = 8% முன்னுரிடமப் பஙகுமுதல + 9% கைனீட்டுப் பத்திரஙகள்
 = 2,00,000 + 4,00,000 = ` 6,00,000
ம�ர்டமப் பஙகுதாரர் நிதி = ம�ர்டமப் பஙகுமுதல + தபாதுக் காப்பு + மிகுதி
 = 1,50,000 + 1,50,000  = ` 3,00,000
9.6.3. சுழற்சி விகிதஙகள்
சுைற்சி விகிதஙகள்,  விற்படனயிலிருந்து தபற்ற வருவாடய உருவாக்குவதற்கு தொத்துகள்  அலலது 
பிற இனஙகள் எவவளவு திறடமயாகப்  பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்படதக் காட்டுகின்றன. 
இவற்டற தெயலபாட்டு விகிதஙகள் அலலது தெயலதிறன் விகிதஙகள் என்றும் அடைக்கலாம். இடவ 
பலமவறு இனஙகளின் இயக்கத்தின் மவகத்டதக் காட்டுகின்றன. இடவ ஒரு இனம், அதமனாடு 
ஒப்பிைப்பட்ை இனத்டத விை எத்தடன மைஙகு உள்ளது என்படத தவளிப்படுத்துகிது. 
முக்கியமான சுைற்சி விகிதஙகளாவன:

(i) ெரக்கிருப்பு சுைற்சி விகிதம்
(ii) கணக்குகள் மூலம் தபற மவண்டியடவகளின் சுைற்சி விகிதம்
(iii) கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகளின் சுைற்சி விகிதம் 
(iv) நிடலச்தொத்துகள் சுைற்சி விகிதம்

(i) ெரககிருப்பு சுழற்சி விகிதம்
இது ஒரு குறிப்பிட்ை கணக்காண்டில, விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாடய  (விற்படன) அடைவதற்காக, 
ெரக்கிருப்பின் சுைற்சி எத்தடன மைஙகு இருக்கின்றது என்படதக் குறிக்கிறது. இவவிகிதத்தில 
விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயின் அைக்கவிடல (விற்ற தபாருளின் அைக்கவிடல),  தகாடுக்கப்பட்ை 
காலத்திற்குரிய ெராெரி ெரக்கிருப்புைன் ஒப்பீடு தெயயப்படுகிறது. இவவிகிதம் பின்வருமாறு 
கணக்கிைப்படுகிறது.
 விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயின் அைக்கவிடல
ெரக்கிருப்பு சுைற்சி விகிதம்    = 
 ெராெரி ெரக்கிருப்பு

விற்படன மூலம் தபற்ற 
வருவாயின் அைக்கவிடல  =  தகாள்முதல தெயத ெரக்குகள் + முடிவடைந்த தபாருள்களின் 

ெரக்கிருப்பு மாற்றம் + ம�ரடிச் தெலவுகள்
(அலலது)

 = விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய  – தமாத்த இலாபம்
மாணவர் குறிப்பு
விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய என்பது நிகர விற்படன ஆகும். 
ெரக்கிருப்பு மாற்றம் = ததாைக்கச் ெரக்கிருப்பு – இறுதிச் ெரக்கிருப்பு   
ம�ரடிச் தெலவுகள் =  கூலி + உள் தூக்குக்கூலி + உள் ஏற்றிச்தெல தெலவு + துடறமுகக்  கட்ைணம் + உள் 

நுடைவு வரி + இறக்குமதி வரி + நிலக்கரி,  எரிவாயு, எரிதபாருள் மற்றும் எரிெக்தி + 
இதர ம�ரடிச் தெலவுகள்

 ததாைக்கச் ெரக்கிருப்பு + இறுதிச் ெரக்கிருப்பு
ெராெரி ெரக்கிருப்பு = 

 2
இவவிகிதத்டதக் கணக்கிை, விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயின் அைக்கவிடல எடுத்துக் 
தகாள்ளப்படுகிறது. ஏதனனில ெரக்கிருப்பு எப்மபாதும் அைக்கவிடலயிமலமய மதிப்பிைப்படும். 
விதிவிலக்காக, நிகரத்தீர்வு மதிப்பானது அைக்கவிடலடய விை குடறவாக இருக்கும் மபாது மட்டும், 
ெரக்கிருப்பு நிகரத்தீர்வு மதிப்பில எடுத்துக் தகாள்ளப்படுகிறது. ெரக்கிருப்பு சுைற்சி விகிதம் அதிகமாக 
இருக்கும்மபாது ெரக்கிருப்பின் சுைற்சிதிறன் அதிகமாக இருக்கும். இருப்பினும், மபாதிய 
ெரக்கிருப்பின்டம, சிறிய அளவில ெரக்குகள் வாஙகுதல மபான்றடவ அதிக ெரக்கிருப்பு சுைற்சி 
விகிதத்திற்கு காரணமாக இருக்கலாம். அது மபான்று,  பயன்பாட்டில இலலாத தபாருட்கள் ெரக்கிருப்பில 
மெர்ந்திருத்தல குடறவான ெரக்கிருப்பு சுைற்சி விகிதத்திற்கு காரணமாக இருக்கலாம். எனமவ, 
ெரக்கிருப்பு சுைற்சி விகிதத்திடன அது ததாைர்பான இனஙகளுைன் பகுப்பாயவு தெயதல மவண்டும். 
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மாணவர் குறிப்பு:
ததாைக்கச் ெரக்கிருப்பு இலலாதமபாது, இறுதிச் ெரக்கிருப்பு, ெராெரி ெரக்கிருப்பிற்கு பதிலாக 
எடுத்துக்தகாள்ளப்படும். 
ெரககிருப்பு மாற்று காலம்
ெரக்கிருப்பு மாற்று காலம் என்பது ெரக்கிருப்டப விற்படன தெயவதற்கு எடுத்துக் தகாள்ளப்படும் காலம் 
ஆகும். குறுகிய ெரக்கிருப்பு மாற்று காலம், ெரக்கிருப்பு மமலாண்டமயின் அதிக தெயலதிறடன 
குறிப்பிடுகிறது. இது பின்வருமாறு கணக்கிைப்படுகிறது:

 ஒரு ஆண்டிலுள்ள �ாட்கள்
ெரக்கிருப்பு மாற்று காலம் (�ாட்களில)   = 

 ெரக்கிருப்பு சுைற்சி விகிதம்
 ஒரு ஆண்டிலுள்ள மாதஙகள்
ெரக்கிருப்பு மாற்று காலம் (மாதஙகளில)   = 

 ெரக்கிருப்பு சுைற்சி விகிதம்
எடுததுககாட்டு 8
ொனியா நிறுமத்தின் தகாடுக்கப்பட்ை தகவலகளிலிருந்து ெரக்கிருப்பு சுைற்சி விகிதம் மற்றும் ெரக்கிருப்பு 
மாற்று காலத்டத (மாதஙகளில) கணக்கிைவும்.

விவரம் `
விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய 1,90,000
அவவாண்டில ததாைக்கச் ெரக்கிருப்பு 40,000
அவவாண்டில இறுதிச் ெரக்கிருப்பு 20,000
அவவாண்டில மமற்தகாண்ை தகாள்முதல 90,000
உள்தூக்குக்கூலி 10,000

தீர்வு
 விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயின் அைக்கவிடல 1,20,000
ெரக்கிருப்பு சுைற்சி விகிதம் =   =   = 4 மைஙகு 
  ெராெரி ெரக்கிருப்பு 30,000
விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயின் அைக்கவிடல 

ததாைக்கச் ெரக்கிருப்பு  + நிகரக் தகாள்முதல + ம�ரடிச் தெலவுகள்  (உள்தூக்குக் கூலி) –   இறுதிச் ெரக்கிருப்பு
 = 40,000 + 90,000 + 10,000 – 20,000
 = ` 1,20,000
 ததாைக்கச் ெரக்கிருப்பு + இறுதிச் ெரக்கிருப்பு  40,000 + 20,000
ெராெரி ெரக்கிருப்பு =   =   = ` 30,000
  2 2
மாற்று காலம்

 ஒரு ஆண்டிலுள்ள மாதஙகள் 12
ெரக்கிருப்பு மாற்று காலம் (மாதஙகளில) =   =      = 3 மாதஙகள்
 ெரக்கிருப்பு சுைற்சி விகிதம் 4

(ii) கணககுகள் மூலம் ச்றைநவணடிய்வகளின சுழற்சி விகிதம்
கணக்குகள் மூலம் தபறமவண்டியடவகளின் சுைற்சி விகிதத்தில,  கணக்காண்டிற்குரிய  கைன் 
விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய, கணக்குகள்  மூலம் தபறமவண்டியடவகளின் ெராெரியுைன் 
ஒப்பீடு தெயயப்படுகிறது. இது கணக்குகள் மூலம் தபற மவண்டியடவகளிலிருந்து துரிதமாக தராக்கம் 
வசூலிப்படதக் காட்டுகிறது. இவவிகிதம் கீழக்கண்ைவாறு கணக்கிைப்படுகிறது:
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 கைன் விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயகணக்குகள் மூலம் தபற மவண்டியடவகளின் சுைற்சி விகிதம் =    கணக்குகள் மூலம் தபற மவண்டியடவகளின் ெராெரி

கணக்குகள் மூலம் தபற 
மவண்டியடவகளின் ெராெரி  = 

கணக்குகள் மூலம் தபற 
மவண்டியடவகளின்  

ததாைக்க இருப்பு
 + 

கணக்குகள் மூலம் தபற 
மவண்டியடவகளின் 

இறுதி இருப்பு
——————————————————————————————

2

 

கணக்குகள் மூலம் தபற மவண்டியடவகள் = கைனாளிகள் + தபறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுகள்
கைன் விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய (நிகரக் கைன் விற்படன), இவவிகிதம் கணக்கிடுவதற்கு 
எடுத்துக்தகாள்ளப்படுகிறது. ஏதனனில, கணக்குகள் மூலம் தபற மவண்டியடவகள் கைன் விற்படன 
மூலம் மட்டும் தான் எழுகிறது. இவவிகிதம் அதிகமாக இருந்தால, தபறமவண்டியடவகடள வசூலிக்கும்  
மமலாண்டம  தெயலதிறன் அதிகமாக இருக்கிறது என்று தபாருள்.
மாணவர் குறிப்பு
கணக்குகள் மூலம் தபறமவண்டியடவகளின் ததாைக்க இருப்பு தகாடுக்கப்பைாதமபாது, 
இவவிகிதத்டதக் கணக்கிை ெராெரி கணக்குகள் மூலம் தபறமவண்டியடவகளின் ெராெரிக்குப் 
பதிலாக, கணக்குகள் மூலம் தபறமவண்டியடவகளின் இறுதி இருப்டப எடுத்துக்தகாள்ள மவண்டும். 
கடன வசூலிப்புக காலம்
கைன் வசூலிப்புக் காலம் என்பது கணக்குகள் மூலம் தபறமவண்டியடவகடள வசூலிப்பதற்கு எடுத்துக் 
தகாள்ளும் ெராெரி காலம்  ஆகும். கைன் வசூலிக்கும் காலம் குடறவாக இருக்கும் மபாது கணக்குகள் 
மூலம் தபறமவண்டியடவகளிலிருந்து பணம் வசூலிக்கும் மமலாண்டம தெயலதிறன் அதிகமாக 
இருக்கிறது என்று தபாருள். கைன் வசூலிப்புக் காலம் கீழக்கண்ைவாறு கணக்கிைப்படுகிறது:
கைன் வசூலிப்புக் காலம்

(�ாட்களில)  = ஒரு ஆண்டிலுள்ள �ாட்கள்
——————————————————————————————
கணக்குகள் மூலம் தபறமவண்டியடவகளின் சுைற்சி விகிதம்

கைன் வசூலிப்புக் காலம் 
(மாதஙகளில)

 = ஒரு ஆண்டிலுள்ள மாதஙகள்
—————————————————————————————

கணக்குகள் மூலம் தபறமவண்டியடவகளின் சுைற்சி விகிதம்
எடுததுககாட்டு 9
ஹரிணி நிறுமத்தின் கைன் விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய ததாடக ` 9,60,000. அந்த 
கணக்காண்டின் இறுதியில இதன் வியாபார கைனாளிகள் மற்றும் தபறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு ததாடக 
முடறமய ` 1,00,000 மற்றும் ` 60,000.  கணக்குகள் மூலம் தபறமவண்டியடவகளின் சுைற்சி விகிதம் 
மற்றும் கைன் வசூலிப்புக் காலம் (மாதஙகளில) கணக்கிைவும்.
தீர்வு

கணக்குகள் மூலம் தபற 
மவண்டியடவகளின் சுைற்சி விகிதம்

 = கைன் விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய———————————————————————கணக்குகள் மூலம் தபற மவண்டியடவகளின் ெராெரி

                                                  = 9,60,000—————
1,60,000

 = 6 மைஙகு

கணக்குகள் மூலம் தபற மவண்டியடவகள் = கைனாளிகள் + தபறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுகள்
   = 1,00,000 + 60,000 =  ` 1,60,000
மாணவர் குறிப்பு
கணக்குகள் மூலம் தபறமவண்டியடவகளின் ததாைக்க இருப்பு தகாடுக்கப்பைாததால, கணக்குகள் 
மூலம் தபறமவண்டியடவகளின் ெராெரிக்குப் பதிலாக,  கணக்குகள் மூலம் தபற மவண்டியடவகளின் 
இறுதி இருப்பு எடுத்துக்தகாள்ளப்பட்ைது. 
கைன் வசூலிப்புக் காலம்

(மாதஙகளில)
 = ஒரு ஆண்டிலுள்ள மாதஙகள்————————————————————————————கணக்குகள் மூலம் தபறமவண்டியடவகளின் சுைற்சி விகிதம்

 = 12
6

 = 2 மாதஙகள்
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(ii) கணககுகள் மூலம் செலுதத நவணடிய்வகளின சுழற்சி விகிதம் 
இது ஒரு குறிப்பிட்ை கணக்காண்டில, கைன் தகாள்முதடல, கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த 
மவண்டியடவகளின் ெராெரியுைன் ஒப்பீடு தெயயப்படுவடதக் குறிக்கிறது. இது கணக்குகள் மூலம் 
தெலுத்த மவண்டியடவகளுக்குத் துரிதமாக தராக்கம் தெலுத்துவடதக் காட்டுகிறது. இது 
கீழக்கண்ைவாறு கணக்கிைப்படுகிறது:
                                                                                                                    
            கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த 

மவண்டியடவகளின் சுைற்சி விகிதம்  = 
    நிகர கைன் தகாள்முதல
—————————————
கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த  
மவண்டியடவகளின் ெராெரி

நிகர கைன் தகாள்முதல   =    தமாத்த கைன் தகாள்முதல – தகாள்முதல திருப்பம்

கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த 
மவண்டியடவகளின் ெராெரி  = 

கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த 
மவண்டியடவகளின்  

ததாைக்க இருப்பு
 + 

கணக்குகள் முலம் தெலுத்த 
மவண்டியடவகளின் 

இறுதி இருப்பு
——————————————————————————————

2

 

கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகள் =  வியாபார கைனீந்மதார் + தெலுத்தற்குரிய  
 மாற்றுச்சீட்டுகள்
இவவிகிதம் அதிகமாக இருந்தால, தெலுத்த மவண்டியடவகடள மமலாண்டமச் தெயவதில 
மமலாண்டம தெயலதிறன் அதிகமாக இருக்கிறது என்று தபாருள். அதாவது, ெரக்களித்மதாருக்கு 
தெலுத்த மவண்டியத்ததாடக விடரவாக தெலுத்தித் தீர்க்கப்படுகிறது.
மாணவர் குறிப்பு
ததாைக்கக் கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகள் இலலாதமபாது, ெராெரி கணக்குகள் மூலம் 
தெலுத்த மவண்டியடவகளுக்குப் பதிலாக இறுதிக் கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகள் 
எடுத்துக்தகாள்ளப்படும்.
கடன செலுததும் காலம்
கைன் தெலுத்தும் காலம் என்பது, கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகடளச் தெலுத்துவதற்கு 
வணிகம் எடுத்துக் தகாள்ளும் ெராெரி காலம்  ஆகும். கைன் தெலுத்தும் காலம் குடறவாக இருக்கும் 
மபாது, கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகடள மமலாண்டம தெயவதில மமலாண்டம 
தெயலதிறன் அதிகமாக இருக்கிறது என்று தபாருள். அதாவது, தெலுத்த மவண்டியத்ததாடக 
விடரவாக தெலுத்தித் தீர்க்கப்படுகிறது. கைன் தெலுத்தும் காலம் கீழக்கண்ைவாறு கணக்கிைப்படுகிறது:

கைன் தெலுத்தும் காலம்
(�ாட்களில)  = ஒரு ஆண்டிலுள்ள �ாட்கள்

—————————————————————————————————கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகளின் சுைற்சி விகிதம்
கைன் தெலுத்தும் காலம்

(மாதஙகளில)  = 
ஒரு ஆண்டிலுள்ள மாதஙகள்

—————————————————————————————————கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகளின் சுைற்சி விகிதம்      

எடுததுககாட்டு 10
கலபனா நிறுமத்தின் பின்வரும் தகவலகளிலிருந்து, கணக்குகள் மூலம்  தெலுத்த மவண்டியடவகளின் 
சுைற்சி விகிதம், ெராெரி கைன் தெலுத்தும் காலம் (�ாட்களில) கணக்கிைவும். 

விவரம் `
2018 – 2019 –ல கைன் தகாள்முதல 1,00,000
1.4.2018 அன்று வியாபார கைனீந்மதார் 20,000
31.3.2019 அன்று வியாபார கைனீந்மதார் 10,000
1.4.2018 அன்று தெலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 4,000
31.3.2019 அன்று தெலுத்தற்குரிய மாற்றுச்சீட்டு 6,000
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தீர்வு
கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த 

மவண்டியடவகளின் சுைற்சி விகிதம்  =  நிகர கைன் தகாள்முதல—————————————————————————கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த  மவண்டியடவகளின் ெராெரி

 =  1,00,000—————
20,000

 = 5 மைஙகு

கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த 
மவண்டியடவகளின் ெராெரி  = 

கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த 
மவண்டியடவகளின்  

ததாைக்க இருப்பு
 + 

கணக்குகள் முலம் தெலுத்த 
மவண்டியடவகளின் 

இறுதி இருப்பு
——————————————————————————————

2

 

                      = (20,000 + 4,000) + (10,000 + 6,000)—————————————————
2

 =  40,000————
2

   =  `  20,000

கைன் தெலுத்தும் காலம்
(�ாட்களில)  = ஒரு ஆண்டிலுள்ள �ாட்கள்—————————————————————————————கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகளின் சுைற்சி விகிதம்

 = 365——5  = 73  �ாட்கள்.
(iv) நி்லச சொததுகள் சுழற்சி விகிதம்
இது ஒரு குறிப்பிட்ை கணக்காண்டில, விற்படன மூலம் தபறும் வருவாயக்கும் (விற்படன) நிடலச் 
தொத்துகளுக்கும் இடைமய உள்ள ததாைர்டபக் குறிக்கிறது. இது, நிடலச்தொத்துகளின் சுைற்சி, 
விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயக்கு எத்தடன மைஙகு உள்ளது என்படதக் காட்டுகிறது. இந்த 
விகிதம் நிடலச் தொத்துகளின் பயன்பாட்டின் திறடனக் குறிக்கிறது. 

 நிடலச் தொத்துகள் 
சுைற்சி விகிதம்  = விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய————————————————

ெராெரி நிடலச் தொத்துகள்
 

ெராெரி நிடலச் தொத்துகள் = ததாைக்க நிடலச் தொத்துகள் + இறுதி நிடலச் தொத்துகள்——————————————————————————
2

 

நிடலச் தொத்துகள் சுைற்சி விகிதம்  அதிகமாக இருந்தால, நிடலச் தொத்துகடளப் பயன்படுத்துவதில  
மமலாண்டமச்  தெயலதிறன் அதிகமாக இருக்கிறது என்று தபாருள்.

நிடலச்தொத்துகள் சுைற்சி விகிதத்டத, விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாடயப் 
பயன்படுத்தி கணக்கிடுவதற்குப் பதிலாக விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயக்கான 
அைக்கவிடல தகாண்டும் கணக்கிைலாம்.

எடுததுககாட்டு 11
ஆஷிகா நிறுமத்தின் பின்வரும் தகவலகளிலிருந்து நிடலச் தொத்துகள் சுைற்சி விகிதத்டதக் 
கணக்கிைவும். 
அவவாண்டில விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய  ` 60,00,000.
அவவாண்டின் இறுதியில நிடலச்தொத்துகள் ` 6,00,000.  
தீர்வு
 நிடலச் தொத்துகள் 

சுைற்சி விகிதம்  = விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய————————————————
ெராெரி நிடலச் தொத்துகள்

 

 =  60,00,000—————
6,00,000

 = 10 மைஙகு
மாணவர் குறிப்பு
ததாைக்க நிடலச் தொத்துகள் தரப்பைாததால, ெராெரி நிடலச் தொத்துகளுக்குப் பதிலாக இறுதி நிடலச் 
தொத்துகள் எடுத்துக்தகாள்ளப்பட்ைது. 
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எடுததுககாட்டு 12
தைலஃபி நிறுமத்திைமிருந்து தபறப்பட்ை பின்வரும் தகவலகளிலிருந்து (i) ெரக்கிருப்பு சுைற்சி விகிதம் (ii) 
கணக்குகள் மூலம் தபற மவண்டியடவகளின் சுைற்சி விகிதம் (iii) கணக்குகள் மூலம் தெலுத்தப்பை 
மவண்டியடவகளின் சுைற்சி மற்றும் (iv) நிடலச் தொத்துகள் சுைற்சி விகிதம் கணக்கிைவும். 

விவரம்  2018, மார்ச் 31
`

2019, மார்ச் 31 
`

ெரக்கிருப்பு 1,40,000 1,00,000

கணக்குகள் மூலம் தபற மவண்டியடவகள் 80,000 60,000

கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகள் 40,000 50,000

நிடலச் தொத்துகள் 5,50,000 5,00,000
கூடுதல தகவலகள்:
(i) அவவாண்டில விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய ` 10,50,000
(ii) அவவாண்டின் தகாள்முதல ` 4,50,000
(iii) விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயக்கான அைக்கவிடல ` 6,00,000.
விற்படன மற்றும் தகாள்முதடல கைன் �ைவடிக்டககளாகக் கருதவும்.
தீர்வு
(i) ெரக்கிருப்பு சுைற்சி 

விகிதம்  =     6,00,000—————
1,20,000

 = 5 மைஙகு

 ெராெரி ெரக்கிருப்பு =  ததாைக்கச் ெரக்கிருப்பு + இறுதிச் ெரக்கிருப்பு————————————————————
2

 

 = 1,40,000 + 1,00,000——————————
2

 = 2,40,000—————
2

 = ` 1,20,000

(ii) கணக்குகள் மூலம் தபற 
மவண்டியடவகளின் சுைற்சி விகிதம்  = கைன் விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய —————————————————————————கணக்குகள் மூலம் தபற மவண்டியடவகளின் ெராெரி

 = 10,50,000——————————
70,000

 = 15 மைஙகு

கணக்குகள் மூலம் தபற மவண்டியடவகளின் ெராெரி =கணக்குகளின் மூலம் தபற மவண்டியடவகளின் ததாைக்க இருப்பு +
கணக்குகள் முலம் தபற மவண்டியடவகளின் இறுதி இருப்பு
—————————————————————————

2

 = 80,000 + 60,000——————————
2

 = 1,40,000—————
2

 = ` 70,000

(iii) கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த 
மவண்டியடவகளின் சுைற்சி விகிதம்  = நிகர கைன் தகாள்முதல —————————————————————————கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகளின் ெராெரி

 = 4,50,000—————
45,000

 =  10 மைஙகு 

கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகளின் ெராெரி = 

கணக்குகளின் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகளின் ததாைக்க இருப்பு +
கணக்குகள் முலம் தெலுத்த மவண்டியடவகளின் இறுதி இருப்பு
—————————————————————————

2

 =  40,000 + 50,0000——————————
2

 = 90,000 ————
2

 = ` 45,000
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(iv) நிடலச்தொத்துகள் சுைற்சி விகிதம் = விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய ————————————————
ெராெரி நிடலச் தொத்துகள்

  = 10.50,000 —————
5,25,000

 = 2 மைஙகு

(iii) ெராெரி நிடலச் தொத்துகள் = ததாைக்க நிடலச் தொத்துகள் +இறுதி நிடலச் தொத்துகள் ——————————————————————————
2

 = 5,50,000 + 5,00,000——————————
2

 = 10,50,000 —————
2

 = ` 5,25,000

9.6.4. இலா்த தன்ம விகிதஙகள்
இலாபத் தன்டம விகிதஙகள் ஒரு, வணிக நிறுவனத்தின் இலாபத்தன்டமடய மதிப்பிை உதவுகிறது.  
இந்த விகிதஙகள் வணிக நிறுவனத்தில உள்ள வளஙகடளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கும் 
வணிகத்தின் வருவாயத் திறடன பகுப்பாயவு தெயய கணக்கிைப்படுகிறது.  தபாதுவாக, இந்த 
விகிதஙகள் ெதவிகிதத்தில தவளிப்படுத்தப் படுகின்றன. 
வைக்கமாகப் பயன்படுத்தும் இலாபத்தன்டம விகிதஙகளாவன

(i) தமாத்த இலாப விகிதம்
(ii) இயக்க அைக்க விடல விகிதம்
(iii) இயக்க இலாப விகிதம்
(iv) நிகர இலாப விகிதம்
(v) முதலீட்டின் மீதான வருவாய

(i) சமாதத இலா் விகிதம்
தமாத்த இலாப விகிதம் என்பது தமாத்த இலாபத்திற்கும், விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயக்கும் 
உள்ள விகிதாச்ொரம் ஆகும். தமாத்த இலாப விகிதம் விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயில உள்ள 
இலாபத்தின் ெதவீதத்டதக் காட்டுகிறது. இது கீழக்கண்ைவாறு கணக்கிைப்படுகிறது:

தமாத்த இலாப விகிதம் = தமாத்த இலாபம்———————————————விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய
 × 100

தமாத்த இலாபம் = விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய  –  விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயின் 
அைக்கவிடல

அதிக தமாத்த இலாப விகிதம் அதிக இலாபத்தன்டமடயக் காட்டுகிறது. ஒரு வணிக நிறுவனத்தால 
தெலுத்தப்படும் மடறமுகச் தெலவுகடள எதிர்ம�ாக்குவதற்கு அது மபாதுமானதாக இருக்க மவண்டும். 
எடுததுககாட்டு 13
பின்வரும் தகவலகளிலிருந்து தமாத்த இலாபம் கணக்கிைவும்:
விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய ` 1,00,000,  விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயக்கான அைக்கவிடல 
` 80,000 மற்றும் தகாள்முதல ` 62,500.  
தீர்வு
தமாத்த இலாப விகிதம் = தமாத்த இலாபம்————————————————விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய × 100 = 20,000 —————

1,00,000
 × 100 = 20%

தமாத்த இலாபம் =   விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய –  விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயக்கான 
அைக்கவிடல

                           = 1,00,000 – 80,000 = ` 20,000

(ii) இயகக அடகக வி்ல விகிதம்
இயக்க அைக்க விடல விகிதம் என்பது இயக்க அைக்க விடலக்கும் விற்படன மூலம் கிடைத்த 
வருவாயக்கும் உள்ள விகிதாச்ொரம் ஆகும். இந்த விகிதம் வணிக இயக்கஙகளின் தெயலதிறன் 
குறித்த ஒரு மொதடன ஆகும். இது கீழக்கண்ைவாறு கணக்கிைப்படுகிறது.
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இயக்க அைக்க விடல விகிதம் = இயக்க அைக்க விடல————————————————விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய × 100

இயக்க அைக்க விடல என்பது வணிகத்தின் தெயலபாட்டு �ைவடிக்டககளுைன் ததாைர்புடைய அைக்க 
விடல ஆகும். 
இயக்க அைக்க விடல = விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயக்கான அைக்க விடல + இயக்கச் தெலவுகள்  
இயக்கச் தெலவுகள்  = பணியாளர் �லன்களுக்கான தெலவுகள் + மதயமானம் +  அலுவலக  மற்றும் 
  நிர்வாகம் ததாைர்பான பிற தெலவுகள், விற்படன மற்றும் பகிர்வுச் தெலவுகள் 
குடறவான இயக்க அைக்க விடல விகிதம் அதிகமான இலாபத்டதக் காட்டுகிறது. குடறவான இயக்க 
அைக்க விடல விகிதம், கைன்மீது வட்டி, நிடலச் தொத்துகள் விற்படன மீதான �ட்ைம் மபான்ற 
இயக்கம் ொரா தெலவுகடளச் தெலுத்துவதற்கு வணிகத்தில ததாடக அதிக அளவு உள்ளது என்படதக் 
குறிக்கிறது. 
எடுததுககாட்டு 14
மரியா நிறுமத்தின் 2018 மார்ச் 31 ஆம் �ாடளய இலாப �ட்ை அறிக்டக பின்வருமாறு. இயக்க அைக்க 
விடல விகிதம் கணக்கிைவும். 

இலா் �ட்ட அறிக்க

விவரம் குறிப்பு எண சதா்க 
`

I. விற்்்ன மூலம் ச்ற்றை வருவாய்  8,00,000
II. இதர வருமானம்  20,000
III. சமாதத வருவாய் (I +II)  8,20,000
IV. செலவுகள்:  
      தகாள்முதல தெயத ெரக்குகள்  4,50,000
      ெரக்கிருப்பு மாற்றம் (-)40,000
      பணியாளர் �லன்களுக்கான தெலவுகள் 1 22,000
      இதர தெலவுகள் 2 68,000
      தமாத்த தெலவுகள்  5,00,000
 V. வரிககு முனனர் உள்ை இலா்ம் (III-IV)  3,20,000

கணககுகளுககான குறிப்புகள்

விவரம் சதா்க 
`

1. ்ணியாைர் �லனகளுககான செலவுகள்
    கூலி (ம�ரடி) 10,000
    ெம்பளம் 12,000
    தமாத்தம் 22,000
2. இதர செலவுகள்
    நிர்வாகச் தெலவுகள் 20,000
    விற்படன மற்றும் பகிர்வுச் தெலவுகள் 28,000
    நிடலச்தொத்து விற்றதில ஏற்பட்ை �ட்ைம் 20,000
    தமாத்தம் 68,000

தீர்வு
இயக்க அைக்க விடல விகிதம் = இயக்க அைக்க விடல————————————————விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய × 100
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 = 4,20,000 + 60,000——————————
8,00,000

 × 100 = 4,80,000 —————
8,00,000

 × 100 = 60%

விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயக்கான அைக்க விடல = ெரக்கிருப்பின் தகாள்முதல + 
 ெரக்கிருப்பு மாற்றம் + ம�ரடிச் தெலவுகள் (கூலி)
 = 4,50,000 + (40,000) + 10,000 =  ` 4,20,000
இயக்கச் தெலவுகள் = நிர்வாகச் தெலவுகள் + விற்படன மற்றும் பகிர்வுச் தெலவுகள்  
 +  பணியாளர்கள் �லன்களுக்கானச் தெலவுகள் (ெம்பளம்)  
 = 20,000 + 28,000 + 12,000 = ` 60,000
இயக்க அைக்க விடல = விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயக்கான   அைக்க விடல + இயக்கச் தெலவுகள்
 = 4,20,000 + 60,000 = ` 4,80,000

மாணவர் குறிப்பு
நிடலச்தொத்துகள் விற்படன மீதான �ட்ைம் ஒரு இயக்கம் ொரா தெலவு.  எனமவ, இது தவிர்க்கப்பை 
மவண்டும். 
(iii) இயகக இலா் விகிதம்
இயக்க இலாப விகிதம், இயக்க இலாபத்திற்கும், விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயக்கும் உள்ள 
விகிதத்டத தருகிறது. இயக்க இலாப விகிதம் வணிக நிறுவனத்தின் தெயலதிறடனக் காட்டுகிறது. 
இது கீழக்கண்ைவாறு கணக்கிைப்படுகிறது:

இயக்க இலாப விகிதம் = இயக்க இலாபம்————————————————
விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய

 × 100

இதற்கு மாற்றாக, இயக்க இலாப விகிதம் கீழக்கண்ைவாறு கணக்கிைப்பைலாம்.
    இயக்க இலாப விகிதம்  = 100 – இயக்க அைக்க விடல விகிதம்

      இயக்க இலாபம்  = விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய – இயக்க அைக்க விடல
அதிக இயக்க இலாப விகிதம் அதிக இலாபத்டதக் காட்டுகிறது.  அதிக இயக்க இலாப விகிதம், 
வணிகத்தில இயக்கம் ொரா தெலவுகடளச் தெலுத்துவதற்கான ததாடக அதிகமாக உள்ளடதக் 
காட்டுகிறது.  
மாணவர் குறிப்பு
இயக்க அைக்க விகிதம் + இயக்க இலாப விகிதம் = 100%

எடுததுககாட்டு 15
கீழக்கண்ை நிடலகளில இயக்க இலாப விகிதம் காணவும்.
நிடல  1: விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய  ` 10,00,000, இயக்க இலாபம் ` 1,50,000.
நிடல 2: விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய ` 15,00,000, இயக்க அைக்கம் ` 12,00,000.
நிடல 3:  விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய  ` 20,00,000, தமாத்த இலாபம் விற்படன மூலம் தபற்ற 

வருவாயில 30%, இயக்கச் தெலவுகள் ` 4,00,000. 

தீர்வு

நிடல 1:   இயக்க இலாப விகிதம் = இயக்க இலாபம்————————————————
விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய

 × 100

  = 1,50,000—————
10,00,000

 × 100 = 15%
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நிடல 2: இயக்க இலாப விகிதம் = இயக்க இலாபம்————————————————விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய
 x 100 

 = 3,00,000—————
15,00,000

 x 100 = 20%

இயக்க இலாபம் = விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய – இயக்க அைக்கம்
 = 15,00,000 – 12,00,000 = ` 3,00,000

நிடல 3: இயக்க இலாப விகிதம் = இயக்க இலாபம்————————————————விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய  x 100

 = 2,00,000—————
20,00,000

 x 100 = 10%

தமாத்த இலாபம்      = 20,00,000 30/100  = ` 6,00,000

இயக்க இலாபம்         =  தமாத்த இலாபம்  – இயக்கச் தெலவுகள்

இயக்க இலாபம்      = 6,00,000 – 4,00,000  = ` 2,00,000

(iv) நிகர இலா் விகிதம் 
நிகர இலாபம் என்பது விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயில நிகர இலாபத்தின் ெதவீதம் ஆகும். இது 
கீழக்கண்ைவாறு கணக்கிைப்படுகிறது.

நிகர இலாப விகிதம் = வரிக்குப் பின்னர் உள்ள நிகர இலாபம்——————————————————
விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய

 x 100

வரிக்குப் பின்னர் உள்ள நிகர இலாபம் =  தமாத்த இலாபம் + மடறமுக வருமானஙகள்  
– மடறமுகச் தெலவுகள் – வரி

அலலது
வரிக்குப் பின்னர் உள்ள நிகர இலாபம் =  விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய – விற்படன மூலம் 

தபற்ற வருவாயக்கான அைக்கவிடல – இயக்கச் 
தெலவுகள் – இயக்கம் ொராச் தெலவுகள் + இயக்கம் ொரா 
வருமானஙகள் – வரி

நிகர இலாப விகிதம், வணிக நிறுவனத்தின் ஒட்டுதமாத்த இலாபத் தன்டமடயக் காட்டுகிறது. அதிக 
நிகர இலாப விகிதம் அதிக இலாபத் தன்டமடயக் காட்டுகிறது. 

எடுததுககாட்டு 16

ஒரு வணிக நிறுவனத்தின் பின்வரும் தகவலகளிலிருந்து நிகர இலாபத்டதக் கணக்கிைவும்.

விவரம் ` 
விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய 3,50,000
விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயக்கான அைக்கவிடல 1,50,000
நிர்வாகச் தெலவுகள் 50,000
விற்படனச் தெலவுகள் 10,000
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தீர்வு 

நிகர இலாப விகிதம்  = வரிக்குப் பின்னர் உள்ள நிகரஇலாபம்—————————————————விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய  x 100 = 1,40,000———— 
3,50,000

 x 100 = 40%

 நிகர இலாபம் =  விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய – விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயக்கான 
அைக்கவிடல – நிர்வாகச் தெலவுகள் – விற்படனச் தெலவுகள்

 = 3,50,000 – 1,50,000 – 50,000 – 10,000 = ` 1,40,000
மாணவர் குறிப்பு
வரி தெலுத்த மவண்டியது இலடல எனக் தகாள்ளவும்.
எடுததுககாட்டு 17

முமகஷ் நிறுமத்தின் பின்வரும் இலாபம் �ட்ை அறிக்டகயிலிருந்து  
(I) தமாத்த இலாப விகிதம் (ii) நிகர இலாப விகிதம் கணக்கிைவும். 

முநகஷ் நிறுமததின இலா் �ட்ட அறிக்க

விவரம் ததாடக
`

I. விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய  5,00,000
II. இதர வருமானம்:     
        முதலீடு மூலம் வருவாய 40,000
III. சமாதத வருவாய் (I + II) 5,40,000
IV. தெலவுகள்:  
     தகாள்முதல தெயத ெரக்குகள்  1,80,000
     ெரக்கிருப்பு மாற்றம் 20,000
     பணியாளர் �லன்களுக்கான தெலவுகள் 30,000
     இதர தெலவுகள் 1,10,000
     வரி ஒதுக்கு 50,000
     தமாத்த தெலவுகள் 3,90,000
V. அவவாணடிற்கான இலா்ம் 1,50,000

தீர்வு

(i)  தமாத்த இலாப விகிதம் = தமாத்த இலாபம்————————————————விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய  x 100 = 3,00,000———— 
5,00,000

 x 100 = 60%

தமாத்த இலாபம் =  விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய – விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயக்கான அைக்கவிடல

 = 5,00,000 – 2,00,000 = ` 3,00,000

விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயக்கான அைக்கவிடல = தகாள்முதல தெயத ெரக்குகள் + ெரக்கிருப்பு மாற்றம்

 = 1,80,000 + 20,000 = ` 2,00,000

(ii) நிகர இலாப விகிதம் = வரிக்கு பின்னர் உள்ள நிகர இலாபம்————————————————விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய  x 100 = 1,50,000———— 
5,00,000

 x 100 = 30%
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எடுததுககாட்டு 18

�வீன் நிறுமத்தின் பின்வரும் வணிக �ைவடிக்டககயிலிருந்து (i) தமாத்த இலாப விகிதம் (ii) நிகர 
இலாப விகிதம் (iii) இயக்க அைக்கவிடல விகிதம் (iv) இயக்க இலாப விகிதம் கணக்கிைவும்.

இலா் �ட்ட அறிக்க
விவரம் `

I. விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய 20,000
II. இதர வருமானம்:  
        முதலீடு மூலம் வருவாய 200
III. சமாதத வருவாய் (I+II) 20,200
IV. தெலவுகள்:  
     தகாள்முதல தெயத ெரக்குகள் 17,000
     ெரக்கிருப்பு மாற்றம் (–)1,000
     நிதிொர் தெலவுகள் 300
     இதர தெலவுகள்  (நிர்வாகம் மற்றும் விற்படன) 2,400
                 தமாத்த தெலவுகள் 18,700
V. அவவாணடிற்கான வரிககு முனனர் உள்ை இலா்ம் (III - IV) 1,500

தீர்வு
(i)  தமாத்த இலாப விகிதம் =  தமாத்த இலாபம்————————————————விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய  x 100 = 4,000——— 

20,000
 x 100 = 20%                                    

     விற்படன மூலம் தபற்ற  = தகாள்முதல தெயத ெரக்குகள் + ெரக்கிருப்பு மாற்றம் + ம�ரடிச் தெலவுகள்  
வருவாயக்கான அைக்கவிடல
 = 17,000 – 1,000 + 0 = ` 16,000      
தமாத்த இலாபம் =  விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய – விற்படன மூலம் தபற்ற 

வருவாயக்கான அைக்கவிடல
 = 20,000 – 16,000 = ` 4,000

(ii)  நிகர இலாப விகிதம் = வரிக்கு பின்னர் உள்ள நிகர இலாபம்————————————————விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய  x 100 = 1,500——— 
20,000

 x 100 = 7.5%

மாணவர் குறிப்பு
வரி இலடல எனக் தகாள்ளவும்.  

(iii) இயக்க அைக்கவிடல விகிதம் = இயக்க அைக்கவிடல————————————————விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய  x 100 = 18,400———— 
20,000

 x 100 = 92% 

இயக்க அைக்கவிடல = விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயக்கான அைக்கவிடல + இயக்கச் தெலவுகள்
இயக்கச் தெலவுகள் = இதர தெலவுகள் = ` 2,400
இயக்க அைக்கவிடல = 16,000 + 2,400 =  ` 18,400

(iv) இயக்க இலாப விகிதம் = இயக்க இலாபம்————————————————விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய  x 100 = 1,600——— 
20,000

 x 100 = 8%

     இயக்க இலாபம் = விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய – இயக்க அைக்கவிடல
 = 20,000 – 18,400 = ` 1,600
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(vi) முதலீடு மீதான வருவாய்  
முதலீடு மீதான வருவாய, வட்டி மற்றும் வரிக்கு முன்னர் உள்ள நிகர இலாபத்திற்கும், பயன்படுத்தப்பட்ை 
முதலுக்கும் உள்ள விகிதத்டதக் காட்டுகிறது (பஙகுதாரர் நிதி மற்றும் நீண்ைகாலக் கைன்கள்). இந்த 
விகிதமானது பயன்படுத்தப்பட்ை முதல, வணிகத்தில எவவாறு திறடமயாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது 
என்படத அளவிடுகிறது. இது வணிக நிறுவனத்தின் ஒட்டுதமாத்த இலாபத் தன்டமடய அளவிடுகிறது. 
இது கீழக்கண்ைவாறு கணக்கிைப் படுகிறது.

முதலீடு மீதான வருவாய  = வட்டி மற்றும் வரிக்கு முன்னர் உள்ள நிகர இலாபம் ———————————————————————பயன்படுத்தப்பட்ை முதல   x 100 

பயன்படுத்தப்பட்ை முதல = பஙகுதாரர் நிதி + நீண்ைகாலப் தபாறுப்புகள்

அதிக முதலீடு மீதான வருவாய வணிகத்தில அதிக இலாபத்டதக் காட்டுகிறது மற்றும் குடறவான 
முதலீடு மீதான வருவாய குடறவான இலாபத்டதக் காட்டுகிறது.  
எடுததுககாட்டு 19
பாபு நிறுமத்தின் 2018, மார்ச் 31 ஆம் �ாடளய இருப்புநிடலக் குறிப்பு (வருவிய) பின்வருமாறு:

விவரம் ததாடக
`

I. ்ஙகு மூலதனம் மற்றும் ச்ாறுப்புகள்  
1. ்ஙகுதாரர் நிதி  
  (அ) பஙகுமுதல 70,000
  (ஆ) காப்புகள் மற்றும் மிகுதி 25,000
2. நீணடகாலப் ச்ாறுப்புகள்  
    நீண்ைகாலக் கைன்கள் 30,000
3. �டப்புப் ச்ாறுப்புகள்  
  (அ) கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த 

மவண்டியடவகள் 20,000
  (ஆ) இதர �ைப்புப் தபாறுப்புகள் 15,000
  (இ) குறுகியகால ஒதுக்குகள் 42,000

சமாததம் 2,02,000

அவவாண்டில வட்டி மற்றும் வரிக்கு முன்னர் உள்ள நிகர இலாபம் ` 25,000. அவவாண்டின் முதலீடு 
மீதான வருவாய கணக்கிைவும்.

தீர்வு

முதலீடு மீதான வருவாய  = வட்டி மற்றும் வரிக்கு முன்னர் உள்ள நிகர இலாபம் ———————————————————————பயன்படுத்தப்பட்ை முதல   x 100 

 = 25,000———— 
1,25,000

 x 100 = 20%

பயன்படுத்தப்பட்ை முதல  = பஙகுமுதல  + காப்புகள் மற்றும் மிகுதி + நீண்ைகாலக் கைன்கள்
 = 70,000 + 25,000 +30,000 = ` 1,25,000
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 மாணவர் செயல்ாடு 9.3

முழு வகுப்பு �ைவடிக்டக: பின்வரும் சூைலகளுக்கு ொத்தியமான காரணஙகள் மற்றும் விடளவுகள் குறித்து 
விவாதிக்கவும். 
• கைந்த ஆண்டுைன் ஒப்பிடுடகயில, ஒரு துடறவாரி பண்ைகொடலயின் நிகர இலாப அளவு குடறந்துள்ளது.
•  ஒரு வியாபாரிக்கு கைடனச் தெலுத்துவதற்கு அவருடைய ெரக்களித்மதார் அனுமதித்தது 30 �ாட்கள்.  

ஆனால அவர் எடுத்த �ாட்கள் 45.
• கைன் வசூலிப்புக் காலம் அதிகரித்துக் தகாண்டிருக்கிறது.

9.7. விகிதப் ்குப்்ாய்வின �ன்மகள்
விகிதப் பகுப்பாயவின் �ன்டமகள் பின்வருமாறு:
(i)  செயல்ாடுகளின செயலதிறை்ன அைவிடுகிறைது: விகிதப் பகுப்பாயவு, இயக்க அைக்கவிடல மற்றும் 

வருவாயக்கும் இடைமய உள்ள உறடவ கண்ைறிவதன் மூலமும், தற்மபாடதய விகிதஙகடளக் 
கைந்த கால விகிதஙகளுைன் ஒப்பீடு தெயவதன் மூலமும் தெயலபாடுகளின் தெயலதிறடன 
அளவிடுகிறது.

(ii)  நிதிநி்லயின கடன தீர்ககும் திறை்ன அைவிடுகிறைது: விகிதப் பகுப்பாயவு, ஒரு வணிக 
நிறுவனத்தின் நீர்டமத் தன்டம அலலது குறுகிய கால கைன் தீர்க்கும் திறன் மற்றும் நீண்ைகால 
கைன் தீர்க்கும் திறடன அறிய உதவுகிறது. 

(iii)  முதலீட்டு முடிவுகளுககு வழிவ்க செய்கிறைது: விகிதப் பகுப்பாயவு இலாபகரமான முதலீட்டு 
வழிவடககள் ததாைர்பான பயனுள்ள முடிவுகடள எடுப்பதற்கு நிர்வாகத்திற்கு உதவுகிறது. 

(iv)  இலா்ததன்ம்ய ஆய்வு செய்கிறைது: ஒரு வணிகத்தின் இலாபத்தன்டமடய விற்படன மற்றும் 
முதலீட்டை அடிப்படையாகக் தகாண்டு ஆயவு தெயவதற்கு விகிதப் பகுப்பாயவு உதவுகிறது.

(v)  நிறுவனததிற்குள் ஒப்பீடு: ஒரு நிறுவனத்தின் தவவமவறு பிரிவுகளின் தெயலதிறன் ஒப்பீடு அடவ 
ததாைர்பான விகிதஙகடள ஒப்பிடுவதன் மூலம் ொத்தியமாகிறது. 

(vi)  நிறுவனஙகளுககுள் ஒப்பீடு: ஒரு நிறுவனத்தின் தெயலபாட்டுத்திறடன பிற நிறுவனஙகளுைன் 
ஒப்பிடுவதற்கு விகிதப் பகுப்பாயவு உதவுகிறது. 

9.8. விகிதப் ்குப்்ாய்வின கு்றை்ாடுகள்
விகிதப் பகுப்பாயவின் குடறபாடுகள் பின்வருமாறு:
(i)  விகிதஙகள் வழிமு்றைக்ை மட்டும் தருகினறைன: விகிதஙகமள முடிவலல.  ஆனால, ஒரு குறிப்பிட்ை 

ம�ாக்கத்திடன அடைவதற்கான வழிமுடறகடள மட்டும் அடவ தருகின்றன. நிர்வாகத்தினர் அலலது 
வலலு�ர்கள் விகிதஙகள் உதவியுைன் ஒமர தன்டமயுடைய இனஙகடள ஆயவு தெயய மவண்டும். 

(ii)  நிதிததகவலகளின துலலியததன்ம: விகிதஙகளின் துலலியத்தன்டம நிதிநிடல 
அறிக்டககளிலிருந்து எடுக்கப்படும் நிதித்தகவலகளின் துலலியத்தன்டமடயப் தபாறுத்து 
அடமகிறது. நிதிநிடல அறிக்டககள் துலலியமற்றதாக இருந்தால, அதடன அடிப்படையாகக் 
தகாண்டு கணக்கிைப்படும் விகிதஙகளும் துலலியமற்றதாகி விடுகின்றன. 

(iii)  நிதிநி்ல அறிக்ககள் தயாரிப்்தில நி்லததன்ம: நிறுவனஙகள் ஒருமித்த கணக்கியல 
�டைமுடறகடள நிடலயாகப் பின்பற்றும் மபாது மட்டும்தான் விகிதப் பகுப்பாயவின் உதவியுைன் 
நிறுவனத்திற்குள் ஒப்பீடு தெயவது அர்த்தமுடையதாகிறது. 

(iv)  தரநிர்ணயஙகள் அலலது விதிமு்றைகள் இலலா்ம: விகிதஙகள் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ை 
தரநிர்ணயஙகள் அலலது விதிமுடறகளுைன் ஒப்பீடு தெயதால மட்டுமம அர்த்தமுடையதாகிறது. சில 
நிதிொர் விகிதஙகள் மட்டும் உலகளவில அஙகீகரிக்கப்பட்ை தரநிர்ணயஙகடளக் தகாண்டுள்ளன.  
பிற விகிதஙகடள தர நிர்ணயஙளுைன் ஒப்பீடு தெயவதற்கு ொத்தியமிலடல. 

(v)  வி்ல நி்லயில ஏற்்டும் மாற்றைம்: நிதிநிடல அறிக்டககளில தரப்பட்டுள்ள புராதன தகவலகளின் 
அடிப்படையில விகிதப் பகுப்பாயவு மமற்தகாள்ளப்படுவதால விடல நிடலயில ஏற்படும் மாற்றம் 
மற்றும் தற்மபாடதய மதிப்டப இது பிரதிபலிப்பதிலடல.
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நி்னவில சகாள்ை நவணடிய்வ
 � கணக்கியல விகிதம் என்பது நிதிநிடல அறிக்டககளில இைம் தபற்றுள்ள  இரு இனஙகள் 

அலலது அதற்கும் அதிகமான இனஙகளுக்கு இடைமய உள்ள ததாைர்பிடன கணிதவியல 
முடறயில கூறுவது ஆகும்

 � விகிதஙகடள தெயலபாடுகளின் அடிப்படையில, நீர்டமத்தன்டம விகிதஙகள், நீண்ைகால 
கைன் தீர்க்கும் திறன் விகிதஙகள், இலாபத்தன்டம விகிதஙகள் மற்றும் சுைற்சி விகிதஙகள் 
என்று வடகப்படுத்தலாம்.

 � நீர்டமத்தன்டம விகிதஙகள், ஒரு வணிக நிறுவனத்தின் குறுகியகாலப் தபாறுப்புகடள 
எதிர்தகாள்ளும் தெயலதிறடன நிர்ணயிக்க உதவுகின்றன.

 � நீண்ைகால கைன் தீர்க்கும் திறன் விகிதஙகள், ஒரு வணிக நிறுவனத்தின் நீண்ைகாலக் 
கைன்கடள திரும்பச் தெலுத்தும் தெயலதிறடன நிர்ணயிக்க உதவுகின்றன.

 � இலாபத்தன்டம விகிதஙகள், ஒரு வணிக நிறுவனம் ஈட்டும் இலாபத்தன்டமடயப் 
பகுப்பாயவு தெயவதற்கு கணக்கிைப்படுகிறது மற்றும் இலாபத் தன்டம விகிதஙகள் தபாதுவாக 
ெதவிகிதத்தில தவளிப்படுத்தப்படுகின்றன.

 � சுைற்சி விகிதஙகள், விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாடய உருவாக்க தொத்துகள் அலலது பிற 
இனஙகள்  எவவாறு திறம்பை பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்படதக் காட்டுகின்றன. 

சுய ஆய்வு வினாககள்
I ெரியான வி்ட்யத நதர்வு செய்யவும்

1.  ஒரு இனம் மற்தறாரு இனத்மதாடு தபற்றிருக்கும் ததாைர்பிடன கணிதவியல முடறயில கூறுவது 
 (அ) முடிவு (ஆ) விகிதம் (இ) மாதிரி (ஈ) தீர்மானம்
2. �ைப்பு விகிதம் காட்டுவது
 (அ) குறுகிய காலக் கைன் தீர்க்கும் திறன்
 (ஆ) மமலாண்டம திறன்
 (இ) இலாபம் ஈட்டும் திறன்
 (ஈ) நீண்ைகாலக் கைன் தீர்க்கும் திறன்
3.  ெரக்கிருப்பு மற்றும் முன்கூட்டிச் தெலுத்திய தெலவுகள் நீஙகலாக உள்ள �ைப்புச் தொத்துகள் 

அடைக்கப்படுவது
 (அ) காப்புகள் (ஆ) புலனாகும் தொத்துகள் (இ) நிதி (ஈ) விடரவு தொத்துகள்
4. புற அக தபாறுப்புகள் அளவிடுவது
 (அ) குறுகிய காலக் கைன் தீர்க்கும் திறன் (ஆ) நீண்ைகாலக் கைன் தீர்க்கும் திறன்
 (இ) இலாபம் ஈட்டும் திறன் (ஈ) தெயலதிறன்
5. பட்டியல ஒன்டற பட்டியல இரண்டுைன் தபாருத்தி தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி 

ெரியான விடைடயத் மதர்ந்ததடுக்கவும்.
 பட்டியல I பட்டியல II
 (i) �ைப்பு விகிதம் 1. நீர்டமத் தன்டம
 (ii) நிகர இலாப விகிதம் 2. தெயலதிறன்
 (iii) புற அக தபாறுப்புகள் விகிதம் 3. நீண்ைகால கைன் தீர்க்கும் திறன்
 (iv) ெரக்கிருப்பு சுைற்சி விகிதம் 4. இலாபத்தன்டம
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 குறியீடுகள்:
  (i) (ii) (iii) (iv)
 (அ) 1 4 3 2
 (ஆ) 3 2 4 1
 (இ) 4 3 2 1
 (ஈ) 1 2 3 4
6. ஒரு நிறுமத்தின் நீர்டமத்தன்டமடய மொதிக்க கீழக்கண்ை எந்த விகிதஙகள் பயன்படுகிறது?
 (i) விடரவு விகிதம்
 (ii) நிகர இலாப விகிதம்
 (iii) புற அக தபாறுப்புகள் விகிதம்
 (iv) �ைப்பு விகிதம்
 கீமை தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி ெரியான விடைடயத் மதர்ந்ததடுக்கவும்.
 (அ) (i) மற்றும் (ii)  (ஆ) (i) மற்றும் (iv)  (இ) (ii) மற்றும் (iii)  (ஈ) (ii) மற்றும் (iv)
7.  பஙகுதாரர் நிதிக்கும் தமாத்த தொத்துகளுக்கும் உள்ள விகிதாச்ொரம்
 (அ) உரிடமயாளர் விகிதம்  (ஆ) முதல உந்துதிறன் விகிதம்
 (இ) புற அக தபாறுப்பு விகிதம்  (ஈ) �ைப்பு விகிதம் 
8. பின்வருவனவற்றில ெரியாகப் தபாருந்தாதது எது?
 (அ) நீர்டம விகிதம் – விகிதாச்ொரம்
 (ஆ) தமாத்த இலாப விகிதம் – ெதவீதம்
 (இ) நிடலச் தொத்துகள் சுைற்சி விகிதம் – ெதவீதம்
 (ஈ) புற அக தபாறுப்புகள் விகிதம் – விகிதாச்ொரம்
9.  �ைப்புப் தபாறுப்பு ` 40,000; �ைப்புச் தொத்து ` 1,00,000; ெரக்கிருப்பு ` 20,000 எனில விடரவு 

விகிதம்
 (அ) 1:1 (ஆ) 2.5:1 (இ) 2:1 (ஈ) 1:2
10.  விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாயக்கான அைக்க விடல ` 3,00,000; அவவாண்டின் ததாைக்கச் 

ெரக்கிருப்பு ` 60,000; அவவாண்டின் இறுதிச் ெரக்கிருப்பு ` 40,000 எனில ெரக்கிருப்பு சுைற்சி 
விகிதம்

 (அ) 2 மைஙகு (ஆ) 3 மைஙகு (இ) 6 மைஙகு (ஈ) 8 மைஙகு
வி்டகள்
1  (ஆ) 2 (அ) 3 (ஈ) 4 (ஆ) 5 (அ) 6 (ஆ) 7 (அ) 8 (இ) 9 (இ) 10 (இ)

II மிகக குறுகிய வினாககள்
1. கணக்கியல விகிதஙகள் என்றால என்ன?
2. விடரவு விகிதம் என்றால என்ன?
3. புற அக தபாறுப்பு விகிதம் என்றால என்ன?
4. முதலீடுகள் மீதான வருவாய விகிதம் எடதக் குறிப்பிடுகிறது?
5. விகித பகுப்பாயவின் ஏமதனும் இரண்டு குடறபாடுகடளத் தரவும்.
III குறுகிய வினாககள்
1. விகித பகுப்பாயவின் ம�ாக்கஙகடள விளக்கவும்.
2. ெரக்கிருப்பு மாற்று காலம் என்றால என்ன? இது எவவாறு கணக்கிைப்படுகிறது?
3. இயக்க இலாபம் எவவாறு கண்ைறியப்படுகிறது?
4. விகித பகுப்பாயவின் ஏமதனும் மூன்று �ன்டமகள் தரவும். 
5. விகித பகுப்பாயவின் குடறபாடுகடளத் தரவும்.
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IV ்யிற்சி வினாககள்
நீர்்ம விகிதஙகள்
1. கீழக்கண்ை தகவலகளிலிருந்து �ைப்பு விகிதத்டதக் கணக்கிைவும்.

விவரம் ` விவரம் `
குறுகிய கால முதலீடுகள் 40,000 நிடலச் தொத்துகள் 5,00,000
ெரக்கிருப்பு 2,00,000 வணிகத்தின் கைனீந்மதார் 80,000
வணிகத்தின் கைனாளிகள் 1,20,000 தெலுத்தற்குரிய மாற்றுச் சீட்டு 50,000
தபறுதற்குரிய மாற்றுச்சீட்டுகள் 80,000 தகாடுபை மவண்டிய தெலவுகள் 20,000
தராக்கம் மற்றும் தராக்கத்திற்குச் 
ெமமானடவகள் 10,000 நீண்ைகால தபாறுப்புகள்  3,00,000

(வி்ட: �டப்பு விகிதம்: 3:1)
2.  கீழக்கண்ை தகவலகளிலிருந்து விடரவு விகிதத்டதக் கணக்கிைவும். தமாத்த �ைப்புப் தபாறுப்புகள் 

` 2,40,000; தமாத்த �ைப்புச் தொத்துகள் ` 4,50,000; ெரக்கிருப்பு: ` 70,000; முன்கூட்டிச் தெலுத்திய 
தெலவுகள்: `20,000.

(வி்ட: வி்ரவு விகிதம்: 1.5:1)
3. இலக்குமி நிறுமத்தின் 2019, மார்ச் 31 ஆம் �ாடளய இருப்புநிடலக் குறிப்பு பின்வருமாறு:

விவரம் `
I ்ஙகு மூலதனம் மற்றும் ச்ாறுப்புகள்  
1. ்ஙகுதாரர் நிதி

ம�ர்டமப் பஙகுமுதல 4,00,000
2. நீணடகாலப் ச்ாறுப்புகள்

நீண்ைகாலக் கைன்கள் 2,00,000
3. �டப்புப் ச்ாறுப்புகள்

(அ) குறுகிய காலக் கைன்கள் 50,000
(ஆ) கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவ 3,10,000
(இ)  இதர �ைப்புப் தபாறுப்புகள்

தகாடுபை மவண்டிய தெலவுகள் 15,000
(ஈ) குறுகிய கால ஒதுக்குகள் 25,000

         சமாததம் 10,00,000
II சொததுகள்  
1. நீணட காலச சொததுகள்

(அ) நிடலச் தொத்துகள்
புலனாகும் தொத்துகள் 4,00,000

2. �டப்புச சொததுகள்
(அ)  ெரக்கிருப்பு 1,60,000
(ஆ) வணிகக் கைனாளிகள் 3,20,000
(இ)  தராக்கம் மற்றும் தராக்கத்திற்கு ெமமானடவகள் 80,000
(ஈ)  இதர �ைப்புச் தொத்துகள் 

முன்கூட்டிச் தெலுத்திய தெலவுகள் 40,000
         சமாததம் 10,00,000

(i) �ைப்பு விகிதம்    (ii) விடரவு விகிதம் கணக்கிைவும்
(வி்ட: (i) �டப்பு விகிதம் : 1.5:1; (ii) வி்ரவு விகிதம்: 1:1)
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நீணடகால கடன தீர்ககும் திறைன விகிதஙகள்
4. பின்வரும் தகவலகளிலிருந்து புற அக தபாறுப்பு விகிதத்திடனக் கணக்கிைவும்.

2019, மார்ச 31 ஆம் �ா்ைய இருப்புநி்லக குறிப்பு (வருவிய) 

விவரம் ததாடக 
`

I.  ்ஙகு மூலதனம் மற்றும் ச்ாறுப்புகள்  
1. ்ஙகுதாரர் நிதி  

(அ) பஙகு முதல
       ம�ர்டமப் பஙகு முதல 6,00,000

(ஆ) காப்பு மற்றும் மிகுதி 2,00,000
2. நீணடகால ச்ாறுப்புகள்  
    நீண்ைகால கைன்கள் (கைனீட்டுப் பத்திரஙகள்) 6,00,000
3. �டப்புப் ச்ாறுப்புகள்  

(அ) கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகள் 1,60,000
(ஆ) இதர �ைப்புப் தபாறுப்புகள்

          தகாடுபை மவண்டிய தெலவுகள் 40,000
            சமாததம் 16,00,000

(வி்ட: புறை அக ச்ாறுப்புகள் விகிதம்: 0.75:1)
5. சுந்தரம் நிறுமத்தின்  பின்வரும் இருப்புநிடலக் குறிப்பிலிருந்து உரிடமயாளர் விகிதத்டதக் 
கணக்கிைவும்:

சுந்தரம் நிறுமததின  2019, மார்ச 31 ஆம் �ா்ைய இருப்புநி்லக குறிப்பு

விவரம் சதா்க 
`

I. ்ஙகு மூலதனம் மற்றும் ச்ாறுப்புகள்  
1. ்ஙகுதாரர் நிதி  
  (அ) பஙகு முதல
       (i)  ம�ர்டமப் பஙகுமுதல 2,50,000
       (ii) முன்னுரிடமப் பஙகுமுதல 1,50,000
  (ஆ) காப்புகள் மற்றும் மிகுதி 50,000
2. நீணடகாலப் ச்ாறுப்புகள்  

நீண்ைகாலக் கைன்கள் -
3. �டப்புப் ச்ாறுப்புகள்  

கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகள் 1,50,000
                  சமாததம் 6,00,000
II. சொததுகள்  
1. நீணடகாலச சொததுகள்  
    (அ)  நிடலச் தொத்துகள் 4,60,000
    (ஆ)  நீண்ை கால முதலீடுகள் 1,00,000
2. �டப்புச சொததுகள்  
தராக்கம் மற்றும் தராக்கத்திற்குச் ெமமானடவகள் 40,000
       சமாததம் 6,00,000

(வி்ட: உரி்மயாைர் விகிதம்: 0.75:1)
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6. பின்வரும் தகவலகளிலிருந்து முதல உந்துதிறன் விகிதத்டதக் கணக்கிைவும்.
2018 மார்ச 31 ஆம் �ா்ைய இருப்புநி்லக குறிப்பு (வருவிய)

விவரம் ததாடக
`

I. ்ஙகு மூலதனம் மற்றும் ச்ாறுப்புகள்  
1. ்ஙகுதாரர் நிதி  

(அ) பஙகு முதல
 ம�ர்டமப்பஙகு முதல 4,00,000
 5% முன்னுரிடமப்பஙகு முதல 1,00,000
(ஆ) காப்புகள் மற்றும் மிகுதி
 தபாதுக்காப்பு 2,50,000
 மிகுதி 1,50,000

2. நீணடகாலப்ச்ாறுப்புகள்  
நீண்ைகாலக்கைன்கள் (6% கைனீட்டுப்பத்திரஙகள்) 3,00,000

3. �டப்புப்ச்ாறுப்புகள்  
கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகள் 1,20,000
வரி ஒதுக்கு 30,000
சமாததம் 13,50,000

(வி்ட: முதல உந்துதிறைன விகிதம்: 0.5:1)
7.  மேம்ஸ் நிறுமத்தின் பின்வரும் 31.03.2019 ஆம் �ாடளய இருப்புநிடலக் குறிப்பிலிருந்து 

கீழக்காணும் விகிதஙகடளக் கணக்கிைவும்.
 (i) புற அக தபாறுப்புகள் விகிதம் (ii) உரிடமயாளர் விகிதம்  (iii) முதல உந்துதிறன் விகிதம்

நேம்ஸ் நிறுமததின 31.03.2019 ஆம் �ா்ைய இருப்புநி்லக குறிப்பு
விவரம் சதா்க 

`
I. ்ஙகு மூலதனம் மற்றும் ச்ாறுப்புகள்  
1. ்ஙகுதாரர் நிதி  

(அ) பஙகு முதல
 ம�ர்டமப் பஙகுமுதல 2,50,000
 6% முன்னுரிடமப் பஙகு முதல 2,00,000
(ஆ) காப்புகள் மற்றும் மிகுதி 1,50,000

2. நீணடகாலப் ச்ாறுப்புகள்  
நீண்ைகாலக் கைன்கள் (8% கைனீட்டுப் பத்திரஙகள் ) 3,00,000

3. �டப்புப் ச்ாறுப்புகள்  
(அ) வஙகியிலிருந்து தபற்ற குறுகியகாலக் கைன்கள் 2,00,000
(ஆ) கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகள் 1,00,000

  சமாததம் 12,00,000

II. சொததுகள்  
1. நீணடகாலச சொததுகள்  
   நிடலச் தொத்துகள் 8,00,000
2. �டப்புச சொததுகள்  
   (அ) ெரக்கிருப்பு 1,20,000
   (ஆ) கணக்குகள் மூலம் தபற மவண்டியடவகள் 2,65,000
   (இ) தராக்கம் மற்றும் தராக்கத்திற்குச் ெமமானடவகள் 10,000
   (ஈ) இதர �ைப்புச் தொத்துகள்
         முன்கூட்டிச் தெலுத்திய தெலவுகள் 5,000
  சமாததம் 12,00,000

(வி்ட: (i) புறை அக ச்ாறுப்புகள் விகிதம்: 0.5:1; (ii) உரி்மயாைர் விகிதம்: 0.5:1;   
(iii) முதல உந்துதிறைன விகிதம்: 1.25:1)
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சுழற்சி விகிதஙகள் 
8.  மதவி நிறுமத்தின் பின்வரும் தகவலகளிலிருந்து ெரக்கிருப்பு சுைற்சி விகிதம் மற்றும் ெரக்கிருப்பு 

மாற்றுக் காலத்டதயும் (மாதஙகளில) கணக்கிைவும்.

விவரம் `

விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய 12,00,000
அவவாண்டின் ததாைக்கத்தில ெரக்கிருப்பு 1,70,000
அவவாண்டின் இறுதியில ெரக்கிருப்பு 1,30,000
அவவாண்டில மமற்தகாண்ை தகாள்முதல 6,90,000
உள் தூக்குக் கூலி 20,000

(வி்ட: ெரககிருப்பு சுழற்சி விகிதம்: 5 மடஙகு;  ெரககிருப்பு மாற்றுக காலம்: 2.4 மாதஙகள்)

9.  மவலவன் நிறுமத்தின் கைன் விற்படன மூலம் தபற்ற வருவாய ததாடக ` 10,00,000.  
கணக்காண்டின் இறுதியில இந்நிறுமத்தின் கைனாளிகள் மற்றும் தபறுதற்குரிய மாற்றுச் சீட்டுத் 
ததாடக முடறமய ` 1,10,000 மற்றும் ` 1,40,000.  கணக்குகள் மூலம் தபற மவண்டியடவகளின் 
சுைற்சி விகிதத்டதயும், கைன் வசூலிப்புக் காலத்டதயும் (மாதஙகளில)  கணக்கிைவும். 

(வி்ட: கணககுகள் மூலம் ச்றைநவணடிய்வகளின சுழற்சி விகிதம்:  4 மடஙகு;   
கடன வசூலிப்புக காலம் : 3 மாதஙகள்)

10.  அர்ேஜுன் நிறுமத்திைமிருந்து தபறப்பட்ை பின்வரும் தகவலகளிலிருந்து, கணக்குகள் மூலம் 
தெலுத்த மவண்டியடவகளின் சுைற்சி விகிதம்  மற்றும் ெராெரி கைன் தெலுத்தும் காலத்டதயும் 
(�ாட்களில) கணக்கிைவும்.

விவரம் ` விவரம் `

2018 – 2019 ல கைன் தகாள்முதல 9,50,000 1.4.2018 அன்று தெலுத்தற்குரிய மாற்றுச் சீட்டு 45,000
1.4.2018 அன்று வணிக கைனீந்மதார் 60,000 31.3.2019 அன்று தெலுத்தற்குரிய மாற்றுச் சீட்டு 35,000
31.3.2019 அன்று வணிக கைனீந்மதார் 50,000

(வி்ட: கணககுகள் மூலம் செலுதத நவணடிய்வகளின சுழற்சி விகிதம்: 10 மடஙகு;   
ெராெரி கடன செலுததும் காலம்: 36.5 �ாட்கள்)

11.  கீதா நிறுமத்தின் பின்வரும் தகவலகளிலிருந்து, நிடலச் தொத்துகள் சுைற்சி விகிதத்டதக் 
கணக்கிைவும்.
(i) அவவாண்டில விற்படனயிலிருந்து தபற்ற வருவாய ` 55,00,000.
(ii) அவவாண்டின் இறுதியில நிடலச் தொத்துகள் ` 5,00,000.

(வி்ட: நி்லசசொததுகள் சுழற்சி விகிதம்: 11 மடஙகு)
12.  அருணா நிறுமத்தின் பின்வரும் தகவலகளிலிருந்து (i) ெரக்கிருப்பு சுைற்சி விகிதம்  (ii) கணக்குகள்  

மூலம் தபற மவண்டியடவகளின் சுைற்சி விகிதம் (iii) கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த 
மவண்டியடவகளின் சுைற்சி விகிதம் மற்றும்   (iv) நிடலச்தொத்துகள் சுைற்சி விகிதம் கணக்கிைவும்.

விவரம் 2018, மார்ச 31
` 

2019, மார்ச 31  
`

ெரக்கிருப்பு 3,60,000 4,40,000

கணக்குகள் மூலம் தபற மவண்டியடவகள் 7,40,000 6,60,000

கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகள் 1,90,000 2,30,000
நிடலச் தொத்துகள் 6,00,000 8,00,000

கூடுதல தகவலகள்:
(i) அவவாண்டில விற்படனயிலிருந்து தபற்ற வருவாய ` 35,00,000
(ii) அவவாண்டில தகாள்முதல ` 21,00,000
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(iii)  விற்படனயிலிருந்து தபற்ற வருவாயக்கான அைக்கவிடல `16,00,000.  
விற்படன மற்றும் தகாள்முதடல கைன் விற்படன மற்றும் கைன் தகாள்முதல எனக் 
தகாள்ளவும்.

(வி்ட: (i) ெரககிருப்பு சுழற்சி விகிதம் : 4 மடஙகு;  கணககுகள் மூலம் ச்றை  
நவணடிய்வகளின சுழற்சி விகிதம் : 5 மடஙகு; (iii) கணககுகள் மூலம் செலுதத  

நவணடிய்வகளின சுழற்சி விகிதம் : 10 மடஙகு; (iv) நி்லசசொததுகள் சுழற்சி விகிதம்: 5 மடஙகு)
இலா்ததன்ம விகிதஙகள்
13.  பின்வரும் தகவலகளிலிருந்து தமாத்த இலாபவிகிதம் கணக்கிைவும்.  விற்படனயிலிருந்து தபற்ற 

வருவாய  ̀  2,50,000, விற்படனயிலிருந்து தபற்ற வருவாயக்கான அைக்கவிடல ̀  2,10,000 மற்றும்  
தகாள்முதல ` 1,80,000. 

(வி்ட: சமாதத இலா் விகிதம்: 16%)
14.  பத்மா நிறுமத்தின் 2018, மார்ச் 31 ஆம் �ாமளாடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய இலாப மற்றும் �ட்ை 

அறிக்டக பின்வருமாறு. இயக்க அைக்கவிடல விகிதம் கணக்கிைவும். 
இலா் �ட்ட அறிக்க

விவரம் குறிப்பு எண. சதா்க
` 

I. விற்படனயிலிருந்து தபற்ற வருவாய  15,00,000
II. இதர வருமானம்  40,000
III. தமாத்த வருவாய (I + II) 15,40,000
IV. தெலவுகள்:  
    தகாள்முதல தெயத ெரக்குகள்  8,60,000

ெரக்கிருப்பு மாற்றம்  40,000
பணியாளர் �லன்களுக்கான தெலவுகள் (ெம்பளம்)  1,60,000
இதர தெலவுகள்      1 1,70,000
தமாத்த தெலவுகள்  12,30,000

 V. வரிககு முனனர் உள்ை இலா்ம் (III - IV)  3,10,000
கணககுகளுககான குறிப்புகள்

விவரம் ததாடக
`

1. இதர தெலவுகள்
அலுவலக மற்றும் நிர்வாகச் தெலவுகள் 50,000
விற்படன மற்றும் பகிர்வுச் தெலவுகள் 90,000
அடறகலன் விற்றதில ஏற்பட்ை �ட்ைம் 30,000

 1,70,000
(வி்ட: இயகக அடககவி்ல விகிதம்: 80%) 

15. பின்வரும் நிடலகளில இயக்க இலாப விகிதம் கணக்கிைவும். 
 நிடல 1: விற்படனயிலிருந்து தபற்ற வருவாய ` 8,00,000, இயக்க இலாபம்  ` 2,00,000.
 நிடல 2: விற்படனயிலிருந்து தபற்ற வருவாய ` 20,00,000, இயக்க அைக்கவிடல  ` 14,00,000.
 நிடல 3:  விற்படனயிலிருந்து தபற்ற வருவாய ` 10,00,000, தமாத்த இலாபம் 

விற்படனயிலிருந்து தபற்ற வருவாயில 25%, இயக்கச் தெலவுகள்  ` 1,00,000

(வி்ட: இயகக இலா் விகிதம் : நி்ல 1: 25%; நி்ல 2: 30%; நி்ல 3: 15% )
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16. ஒரு வணிக நிறுவனத்தின் பின்வரும் விவரஙகளிலிருந்து நிகர இலாப விகிதம் கணக்கிைவும்.
விவரம் `

விற்படனயிலிருந்து தபற்ற வருவாய 9,60,000
விற்படனயிலிருந்து தபற்ற வருவாயக்கான அைக்கவிடல 5,50,000
அலுவலக மற்றும் நிர்வாகச் தெலவுகள் 1,45,000
விற்படன மற்றும் பகிர்வுச் தெலவுகள் 25,000

(வி்ட: நிகர இலா் விகிதம் : 25%)
17.  தைரிக்ஸ்ைன் நிறுமத்தின் பின்வரும் இலாப �ட்ை அறிக்டகயிலிருந்து

(i) தமாத்த இலாப விகிதம்   (ii) நிகர இலாப விகிதம் கணக்கிைவும்.
சடரிகஸ்டன நிறுமததின இலா் �ட்ட அறிக்க

விவரம் `
I. விற்படனயிலிருந்து தபற்ற வருவாய  24,00,000
II. இதர வருமானம்:     
        முதலீடுகளிலிருந்து தபற்ற வருமானம் 70,000
III. தமாத்த வருவாய (I+II) 24,70,000
IV. தெலவுகள்:  

     தகாள்முதல தெயத ெரக்குகள்  18,80,000
     ெரக்கிருப்பு மாற்றம் (–)80,000
      பணியாளர் �லன்களுக்கான தெலவுகள் 2,90,000
      இதர தெலவுகள் 1,10,000
      வரி ஒதுக்கு 30,000
      தமாத்த தெலவுகள் 22,30,000

V. அவவாணடின இலா்ம் 2,40,000

(வி்ட(i) சமாதத இலா் விகிதம்: 25% (ii) நிகர இலா் விகிதம்: 10%)
18.  மோன்ஸ் நிறுமத்தின் பின்வரும் வியாபார �ைவடிக்டககளிலிருந்து  (i) தமாத்த இலாப 

விகிதம்   (ii) நிகர இலாப விகிதம்   (iii) இயக்க அைக்கவிடல விகிதம்  (iv) இயக்க இலாப விகிதம் 
கணக்கிைவும்.

இலா் �ட்ட அறிக்க
விவரம் `

I. விற்படனயிலிருந்து தபற்ற வருவாய 4,00,000
II. இதர வருமானம்:  
   முதலீடுகளிலிருந்து தபற்ற வருமானம் 4,000
III. தமாத்த வருவாய (I+II) 4,04,000
IV. தெலவுகள்:  

     தகாள்முதல தெயத ெரக்குகள் 2,10,000
     ெரக்கிருப்பு மாற்றம் 30,000
     நிதிொர் தெலவுகள் 24,000
     இதர தெலவுகள்  (நிர்வாக மற்றும் விற்படன) 60,000

தமாத்ததெலவுகள் 3,24,000
V. வரிககு முனனர் உள்ை இலா்ம் (III - IV) 80,000

(வி்ட: (i) சமாதத இலா் விகிதம் 40% (ii) நிகர இலா் விகிதம் 20%  
(iii) இயகக அடககவி்ல விகிதம் 75%  (iv) இயகக இலா் விகிதம் 25%)
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19.  அப்துல நிறுமத்தின் 2019 மார்ச் 31 ஆம் �ாடளய இருப்புநிடலக் குறிப்பு (வருவிய) பின்வருமாறு:

விவரம் `
I. ்ஙகு மூலதனம் மற்றும் ச்ாறுப்புகள்  
1. ்ஙகுதாரர் நிதி  

  (அ) பஙகுமுதல 2,00,000
  (ஆ) காப்புகள் மற்றும் மிகுதி 50,000

2. நீணடகால ச்ாறுப்புகள்  
    நீண்ைகால கைன்கள் 1,50,000

3. �டப்புப் ச்ாறுப்புகள்  
  (அ) கணக்குகள் மூலம் தெலுத்த மவண்டியடவகள் 1,30,000
  (ஆ) இதர �ைப்புப் தபாறுப்புகள் 5,000
  (இ) குறுகிய கால ஒதுக்குகள் 20,000

சமாததம் 5,55,000
அவவாண்டில வட்டி மற்றும் வரிக்கு முன்னர் உள்ள நிகர இலாபம்  ` 60,000. 
அவவாண்டில பயன்படுத்திய முதலிலிருந்து தபற்ற வருவாய விகிதம் கணக்கிைவும்.

(வி்ட: ்யன்டுததிய முதலிலிருந்து ச்ற்றை வருவாய் விகிதம்: 15%)

ஐந்து �ண்பர்கள் ஒவதவாருவரும் ` 50,000 முதலீடு தெயய விரும்புகின்றனர். 
இருப்பினும், ஐவரும் தஙகள்  முதலீட்டு முடிவுக்கு தவவமவறு அடிப்படைகடள 
டவத்திருக்கின்றனர்.  பாத்திமா அவருடைய முதலீட்டிலிருந்து அதிக வருவாய 

தபறமவண்டும் என விரும்புகிறார். மதன்தமாழி �ன்றாக தெயலபட்டு வருகின்ற ஒரு 
நிறுமத்தில முதலீடு தெயய விரும்புகிறார்.  நிமவதா தெலவுகடள தனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் 
டவத்திருக்கும் ஒரு நிறுமத்தில முதலீடு தெயய விரும்புகிறார். சுப்ரோ த�றிமுடற தவறாத 
ஒரு முதலீட்ைாளர். இவர் நிறுமத்திற்கு ெரக்களித்மதார் அவர்களுக்கான ததாடகடய 
ெரியான ம�ரத்திற்கு தபற மவண்டும் என்பதில கவனமாக இருக்கிறார். திவயா �லல நிதி 
நீர்டமத்தன்டம நிடலயில உள்ள ஒரு நிறுவனத்தில முதலீடு தெயய விரும்புகிறார். 

அவர்கள் மூன்று தவவமவறு நிறுமஙகளின் நிதிநிடல அறிக்டககடள ஒப்பீடு தெயது விகிதஙகள் 
கணக்கிை விரும்புகின்றனர். 
ஒவதவாருவருக்கும் அவர்களின் முதலீட்டு விருப்பத்திற்குப் தபாருத்தமான விகிதஙகடளப் 
பரிந்துடர தெயயவும்.

சதாடர் ஆய்விற்கு
அதிக தகவலகடளப் பயன்படுத்தும் மபாது விகிதம் கணக்கிடுவது கடினமானதாகும். இதற்கு 
ஏமதனும் தீர்வு உள்ளதா?

Reference
1.  M C Shukla, T S Grewal and S C Gupta, Advanced Accounts, Volume II 19th ed., 2017, S.Chand Publishing, 

New Delhi.
2. S.N. Maheswari, Mangement Accounting, 11th ed., 2014, Sultan Chand and Sons, New Delhi.
3. Dalston L Cecil and Jenitra L Merwin, Management Accounting, 3rd ed., 2017, Learntech Press, Trichy.
4. Accounting, Intermediate Course, 2017, The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi.
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10.1  அறிமுகம்
10.2  கணினிமயக் கணக்கியல் முறையின 

பயனபாடுகள
10.3  தானியங்கும் கணக்கியல் முறை
10.4  கணக்கியல் அறிக்றககறள 

வடிவறமத்தல்
10.5  பிை தகவல் அறமபபுடன தரவு 

பரிமாற்ைம்
10.6  கணினிமயக் கணக்கியல் முறையின 

பயனபாடு – Tally with GST package
10.7  கணக்கியல்  பமனபபாருளின 

ேறடமுறைப பயனபாடு – Tally.ERP 9

மாணவரகள
  தானியங்கும் கணக்கியல் முறைறய 

புரிநதுபகாளளுதல்

  T a l l y . E R P 9 ஐ ப  ப ய ன ப டு த் தி 
கணக்நகடுகறள பராமரித்தல் மற்றும் 
அறிக்றககறள உருவாக்குதல்

ச்ாருைடக்கம்

கறைல ்நாக்கங்கள்

  Tally-ன நுறழவாயில்
  கணக்கியல் குழுக்கள
  கணக்கியல் பண்புகள
  பபறுதல் ொனைாவணம்
  பெலுத்தல் ொனைாவணம்
  எதிரபபதிவு 
  பகாளமுதல் ொனைாவணம்
  விற்பறன ொனைாவணம்
  உரிய குறிபநபடு

கணினிமயக் கணக்கியல் முறை – Tally 
கற்பதற்கு முன கீழ்க்கண்டவற்றை 
நிறனவு கூை நவண்டும்:
  அடிபபறட கணக்கியல் நகாடபாடுகள
  இரடறடப பதிவுமுறை
  அடிபபறட கணக்கியல் விதிகள
  கணினிமயக் கணக்கியல் முறை
  குறிபநபடு தயாரித்தல்
  துறண ஏடுகள
  நபநரடடில் எடுத்பதழுதுதல்
  இறுதிக் கணக்குகள

நிறனவு கூை ்வணடிய கருததுகள்

ச்தரிந்து சகாள்ை ்வணடிய முக்கிய சொறகள்

கணினி
கணக்கியல முறை -

Tally10
அலகு
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10.1 அறிமுகம்

 மாணவர் செயல்ாடு 10.1

தானியங்கும் கணக்கியல் முறை எநத அளவிற்கு கணக்கியல் ஏடுகறள பராமரிபபதற்கு 
பயனுளளதாக உளளது எனபறத அறிய ஒரு பபரிய நிறுவனத்தின கணக்காளறர நேரகாணல் 
பெயயவும்.

கணினிமயக் கணக்கியல் முறை எனபது கணினி மூலம் கணக்குகறளப பராமரிக்கும் முறைறய 
குறிக்கும். இது கணக்நகடுகறள பராமரிபபதற்கும், கணக்கியல் அறிக்றககள தயாரிபபதற்கும் 
கணக்கியல் ேடவடிக்றககறள கணினி உதவியுடன பெயல்முறைப படுத்துவதாகும். கணினிமயக் 
கணக்கியல் முறை பல்நவறு அறிக்றககள உருவாக்கபபடுவதற்காக, கணக்கியல் ேடவடிக்றககறள 
உளளீடாக எடுத்துக்பகாண்டு அவற்றை கணக்கியல் பமனபபாருள மூலம் பெயலாக்கம் 
பபைசபெயகிைது. 
10.2 கணினிமயக் கணக்கியல முறையின் ்யன்்ாடுகள்
கணினிமயக் கணக்கியல் முறையின பயனபாடுகள பினவருமாறு:

1. கணக்்கடுகறைப் ்ராமரித்தல: கணினிமயக் கணக்கியல் முறையில் கணக்நகடுகறள 
எளிதாகவும் திைம்பட நீண்ட காலங்களுக்கு பராமரிக்கலாம். இதற்கு அதிகப படியான இடவெதி 
நதறவயில்றல. தரவு மற்றும் தகவல்கறள விறரவாகவும் துல்லியமாகவும் எடுக்க இது வழிவறக 
பெயகிைது.

2. ெரக்கிருப்பு ்மலாணறம: கணினிமயக் கணக்கியல் முறை திைம்படட ெரக்கிருபபு 
நமலாண்றமக்கு வழிவறக பெயகிைது. நவகமாக ேகரும், பமதுவாக ேகரும் மற்றும் 
வழக்பகாழிநத ெரக்கிருபறப கண்டறியலாம். ெரக்கிருபபு, ெரக்கிருபபு அளவுகள நபானைவற்றின 
நமம்படுத்தபபடட தகவல்கறள உடனுக்குடன எடுக்கலாம்.

3. ெம்்ைப் ்ட்டியல ்தயாரித்தல: ெம்பளப படடியலானது பணியாளரகளுக்கு பகாடுக்கநவண்டிய 
பதாறகயிறன கணக்கீடு பெயவதாகும்.  பணியாளரகளின ெம்பளமானது நவறல பெயத 
மணி நேரம் அல்லது ோடகள அல்லது உற்பத்தி அலகுகள அடிபபறடயில் கணக்கிடபபடலாம். 
கணினிமய கணக்கியல் முறை பணியாளரகளின வருறகறயப பதிகிைது, ெம்பளத் 
பதாறகறயக் கணக்கிடுகிைது, நெமேல நிதி மற்றும் வருமான வரி நபானை பிடித்தங்கறளயும் 
பெயகிைது.

4. அறிக்றக உருவாக்கு்தல: கணினிமயக் கணக்கியல் முறை பல்நவறு வழக்கமான மற்றும் 
குறிபபிடட நோக்க அறிக்றககள உருவாக்குவதற்கு உதவி புரிகிைது.

5. ்தரவு அனுப்பு்தல/ச்று்தல: கணக்கியல் தரவு மற்றும் தகவல்கறள நிறுவனத்தின உளநளநயா 
அல்லது நிறுவனத்திற்கு பவளிநயநவா உளள நவறு ஒரு பயனரிடம் இருநது அனுபபலாம் 
அல்லது பபைலாம்.

6. வரிவிதிப்பு: கணினிமயக் கணக்கியல் முறை பல்நவறு வரிகறள கணக்கீடு பெயயவும் அறத 
பிடித்தம் பெயது அரொங்க கணக்கில் பெலுத்துவதற்கும் உதவி புரிகிைது.

10.3 ்தானியங்கும் கணக்கியல முறை
தானியங்கும் கணக்கியல் எனபது கணக்கியல் பமனபபாருள உதவியுடன கணக்நகடுகறள 
உடனடியாக பராமரிக்கும் அணுகுமுறையாகும். றகயால் எழுதும் கணக்கியல் முறையில் பவவநவறு 
கணக்நகடுகளில் பதிவுகள நமற்பகாளளபபடுகிைது. ஆனால் கணக்கியல் பமனபபாருள பதாகுபபுகள 
ஒரு புலம் அல்லது ஒரு இடத்தில் றகயால் பதிய அனுமதிக்கிைது. அநத புலம் அல்லது இடத்தில் இருநது 
பமனபபாருளானது தானாகநவ ேடவடிக்றகறய பமனபபாருள பதாகுபபில் உளள மற்ை அறனத்து 
உரிய ஏடுகளுக்கு பதாடரபுபபடுத்துகிைது.
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10.4 கணக்கியல அறிக்றககறை வடிவறமத்தல
கணக்கியல் அறிக்றகயானது ஒரு நிறுவனத்தின கணக்நகடுகளில் இருநது பபைபபடட கணக்கியல் 
தகவல் பதாகுபபு ஆகும். கணக்கியல் அறிக்றககறள வழக்கமான அறிக்றககள மற்றும் குறிபபிடட 
நோக்க அறிக்றககள என வறகபபடுத்தலாம்.
வழக்கமான கணக்கியல் அறிக்றககள

(அ) ோநளடு/குறிபநபடு (ஆ) நபநரடு
(இ) இருபபாயவு (ஈ) இலாப அறிக்றக
(உ) இருபபு நிறலக் குறிபபு (ஊ) பராக்க ஓடட அறிக்றக

வழக்கமான கணக்கியல் அறிக்றககள தவிர பயனரின நதறவக்நகற்ப தயாரிக்கபபடும் அறிக்றக 
குறிபபிடட நோக்க அறிக்றக எனபபடும்.
கணக்கியல் அறிக்றககறள வடிவறமத்தலின படிநிறலகள பினவருமாறு:

1. அறிக்றக உருவாக்குவதின நோக்கத்றத வறரயறுக்கவும்
2. அறிக்றகயின கடடறமபறப குறிபபிடவும்
3. தரவுத்தளத்துடன பதாடரபுபகாண்டு ஏடுகளில் இருநது தரவுகறள எடுக்க, மாற்ைம் பெயய, 

நெரக்க அல்லது அழிக்க தரவுத்தள நகளவிகறள உருவாக்கவும்.

10.5 பிை ்தகவல அறமப்புடன் ்தரவு ்ரிமாறைம்
நமலாண்றம தகவல் அறமபபு எனபது நமலாண்றமயின அறனத்து நிறலகளிலும் முடிபவடுபபதற்கு 
நதறவயான தகவறல அளிக்கும் ஒரு முறையாகும். உற்பத்தி தகவல் அறமபபு, ெநறதயிடுதல் 
தகவல் அறமபபு, மனிதவள தகவல் அறமபபு மற்றும் கணக்கியல் தகவல் அறமபபு ஆகியறவ இதில் 
அடங்கும்.  கணக்கியல் தகவல் அறமபபு, நிதியியல் தரவுகறள நெகரித்து அறத பெயலாக்கபபபைச 
பெயது பல்நவறு பயனரகளுக்கு தகவலாக அளிக்கிைது. தகவல் அளிபபதற்கு, உற்பத்தி, ெநறதயிடுதல், 
மற்றும் மனிதவளம் நபானை தகவல் அறமபபுகளின தரவு, கணக்கியல் தகவல் அறமபபிற்கு 
நதறவபபடுகினைது. அதுநபானறு, மற்ை தகவல் அறமபபுகள தகவல் அளிபபதற்கு கணக்கியல் 
தகவல் அறமபபின தரவு நதறவபபடுகினைது. எனநவ, தகவல் அறமபபுகளுக்கு இறடநயயான 
தரவு பரிமாற்ைம் தவிரக்க முடியாதது. எடுத்துக்காடடாக, பெலுத்த நவண்டிய கூலி பதாறகறய 
கணக்கிட, கணக்கியல் தகவல் அறமபபிற்கு, உற்பத்தி தகவல் அறமபபு மற்றும் மனிதவள தகவல் 
அறமபபிலிருநது  தரவு நதறவபபடுகினைது.

10.6 கணினிமயக் கணக்கியல முறையின் ்யன்்ாடு – Tally with GST package
Tally, மிகவும் பரவலாக பயனபடுத்தும் நிதியியல் கணக்கியல் பமனபபாருளகளில் ஒனைாகும். இது 
பல்நவறு வறகயான வியாபார மற்றும் பதாழில் நிறுவனங்களால் பயனபடுத்தபபடுகிைது. இது 
பலபமாழி பெயல்பாடு, நிகழ்நிறல பெயற்கூறுகள, ெடடரீதியாக ஏற்புறடய அறிக்றககள நபானை 
பல்நவறு வெதிகளுடனான விரிவான வணிக கணக்கியல் மற்றும் ெரக்கிருபபு நமலாண்றம 
பமனபபாருள ஆகும். 
2009-ம் ஆண்டு Tally Solutions, Tally.ERP 9 எனும் பமனபபாருறள அறிமுகம் பெயதது. 
இநத பமனபபாருள விரிவான வணிக நமலாண்றமக்கு தீரவு அளிக்கிைது. இது அறனத்து 
கணக்நகடுகறளயும் பராமரிக்கும். பபறுதல், பெலுத்தல், விற்பறன, பகாளமுதல் நபானை 
பல்நவறுவறகயான ொனைாவணங்கறள பயனபடுத்தி ேடவடிக்றககறள பதிவு பெயயலாம். 
இது இரடறடபபதிவு முறையில் கணக்நகடுகறள பராமரிக்கிைது. 2017-ம் ஆண்டு, இநதிய ெரக்கு 
மற்றும் நெறவ வரிக்கு நதறவக்கு ஏற்ப இது நமம்படுத்தபபடடது.

10.7  கணக்கியல சமன்ச்ாருளின் நறடமுறைப் ்யன்்ாடு – Tally.ERP 9
கணக்கியல் பமனபபாருளில் பெயமுறைப பயிற்சி - Tally
1. Starting Tally (Tally-ஐ துவங்க)
பினவரும் ஏநதனும் ஒரு வழியில் Tally-ஐ துவங்கலாம்
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Click on Start  > All Programs > Tally.ERP 9 > Tally.ERP 9 icon
     (or)
Click on Tally.ERP 9 icon (shortcut) on the desktop

புதியதாக நிறுவிய Tally றயத் திைநதவுடன, படம் 10.1-ல் உளளவாறு திறர நதானறும்.

்டம் 10.1 புதிய்தாக நிறுவிய Tally திறர 

Tally றயத் துவங்கியவுடன, உபநயாகிக்கும் முறைறய விருபபங்கள வரிறெயிலிருநது பதரிவு 
பெயயவும். அங்கீகரிக்கபபடட எண் இருநதால், ‘Activate Your License’ பதரிவு பெயயவும் இல்றலபயனில் 
‘Work in Education Mode’ பதரிவு பெயயவும்.

Tally.ERP 9 Work in Education Mode முறையில் உபநயாகபபடுத்தலாம். ஆனால், 
1, 2 மற்றும் 31 ஆகிய நததிகறள மடடுநம ேடவடிக்றககறளப பதிவு பெயய 
பயனபடுத்தமுடியும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

பெயமுறை பயிற்சிக்காக ‘Work in Education Mode’ பதரிவு பெயயபபடடுளளது. பதரிவு பெயதபின, படம் 
10.2-ல் உளளவாறு திறர நதானறும். 
2. கம்ச்னி உருவாக்கு்தல (Creation of a company)
கணக்குகறள பராமரிக்கநவண்டிய நிறுவனத்தின விவரங்கறள Tally-ல் தருவது 
அத்தியாவசியமானது. கம்பபனி உருவாக்குவதற்கு கீழ்க்கண்ட படிகறள பினபற்ை நவண்டும்:

Company Info > Create Company
கம்பபனி உருவாக்கு (Create Company) எனறு Tally-ன முதல் திறரயில் பதரிவு பெயதபின, கம்பபனி 
உருவாக்கு திறர, படம் 10.3-ல் உளளவாறு திறர நதானறும்.
பபயர, முகவரி, ஏடுகள மற்றும் நிதியாண்டு விவரங்கள, பாதுகாபபு கடடுபபாடு, அடிபபறட ோணய 
தகவல் மற்றும் பலவற்றை Tally நகடகும்.  தற்பபாழுது, Tally-க்கு நதறவயான  நிறுவனத்தின 
அறனத்து விவரங்கறளயும் அளிக்கவும். அறனத்து பதிவுகறளயும் முடித்த பின தரவுகறள ஏற்று 
நிறுவனத்றத உருவாக்குவதற்கு ‘Yes’ என பதரிவு பெயயவும்.
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்டம் 10.2 Tally-ன் மு்தல திறர

்டம் 10.3 கம்ச்னி உருவாக்கு திறர
மாணவர் குறிப்பு
பெயமுறை பயிற்சிக்காக பபயர மடடும் பதிவு பெயது மற்ை அறனத்றதயும் அதில் உளளவாநர 
இருக்கும்படி பெயயவும்.
நமற்கண்ட வழிமுறைறயப பினபற்றி பல நிறுவனங்கறள உருவாக்கலாம்.
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3. ்டலியின் நுறைவாயில (Gateway of Tally)
ஒரு புதிய நிறுவனத்றத உருவாக்கிய பினபும் ஒவபவாரு முறை Tally-ஐ துவக்கும் நபாதும் Tally யின  
திறர, படம் 10.4-ல் உளளவாறு நதானறும். இநதத் திறரநய நடலியின நுறழவாயில் (Gateway of 
Tally) என அறழக்கபபடுகிைது. இது பதரிவு பெயயபபடட நிறுவனங்களின கீழ் பதரிவு பெயயபபடட 
நிறுவனத்றத இடது பலகத்தில் காண்பிக்கும்.
நடலியின நுறழவாயில், ேடவடிக்றககள மற்றும் அறிக்றககள நபானை படடியல் விருபபங்களுடன 
வலது பலகத்தில் காண்பிக்கபபடடிருக்கும். ஒவபவாரு படடியல் விருபபத்தின குறுக்குவழி விறெயானது 
அதன பபயரில் சிவபபு றமயினால் முனனிறலபபடுத்தபபடடிருக்கும் ஒரு எழுத்து  ஆகும்.
Tally.ERP 9-உடன எளிதாக பதாடரபு பகாளவதற்காக F1 மற்றும் F2 நபானை பபாத்தானகள அடங்கிய 
பெங்குத்து பபாத்தான படறடயானது திறரயின வலதுபுை கறடசியில் றவக்கபபடடிருக்கும். 
கீநழ உளள கிறடமடட தகவல் பலகத்தில் தயாரிபபு, பதிபபு, உரிமம், கடடறமபபு மற்றும் கணிபபான 
நபானைவற்றின விவரங்கள காடசிபபடுத்தபபடடிருக்கும்.
நடலியின நுறழவாயில் (Gateway of Tally) கீழுளளவாறு நதானறும்:

்டம் 10.4 Tally-யின் நுறைவாயில
4. Tally-ல இருந்து சவளி்யறு்தல (Closing Tally)
கீழ்க்கண்ட இரண்டு வழிகளில் Tally-ல் இருநது பவளிநயைலாம்

Press Esc Key > Press Enter or Y or Click on Yes
  (or)
Press Ctrl + Q

5. நிறுவனதற்தத ச்தரிவு செய்தல (Select a company)
பல நிறுவனங்கறள உருவாக்கியிருபபின ஒரு குறிபபிடட நிறுவனத்றதத் பதரிவு பெயய, Tally-ஐ 
திைநதவுடன பெங்குத்து பபாத்தான படடியிலிருநது F1-ஐ (Select Cmp) பொடுக்கவும். Tally.ERP 9 
நிறுவனத்றத பதரிவு பெய (Select Company) எனும் திறரறய ஏற்கனநவ உருவாக்கபபடட 
நிறுவனங்களின படடியலுடன காண்பிக்கும். கணக்குகள பராமரிக்கபபடநவண்டிய அநத 
நிறுவனத்றத பதரிவு பெயயவும்.
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6. நிறுவனததின் ்ணபுகூறுகள் (Company features)
நிறுவனங்கறள உருவாக்கிய பின Tally.ERP 9-ன பண்புகூறுகறள அறமவு பெயவது அவசியம். Tally.
ERP 9-ல் பண்புகூறுகளானது பயனரின நதறவக்கு ஏற்ப நிதியியல் ஏடுகறள பராமரிக்க ஏதுவான 
விருபபத் நதரவுகளாக வழங்கபபடட திைனகளின பதாகுபபு ஆகும். நிறுவனத்தின பண்புகூறுகள 
படடியலுக்கு பெல்வதற்கு பெங்குத்து பபாத்தான படறடயிலிருநது F11: Features-ஐ பொடுக்கவும். 
கணக்கியல்  பண்புகூறுகள, ெரக்கு விவர பண்புகூறுகள நபானைறவகறள இது பகாண்டுளளது. 
படம் 10.5-ல் காண்பித்துளளவாறு நிறுவனத்தின பண்புகூறுகள திறர நதானறும்.

்டம் 10.5 நிறுவனததின் ்ணபுகூறுகள் திறர

7. கணக்கியல ்ணபுகூறுகள் (Accounting features)
’Maintain accounts only’, ‘Integrate accounts and inventory’ and ’use Income and Expenses A/c instead 
of Profit and Loss A/c’ ஆகியறவ பபாதுவான கணக்கியல் பண்புகூறுகளில் அடங்கும். மற்ை பிை 
கணக்கியல் பண்புகூறுகளில் Invoicing, Banking Features நபானைறவ அடங்கும். 
பெயமுறை பயிற்சிக்கு, கணக்கியல் பண்புகூறுகள மடடும் எடுத்துக்பகாளளபபடுகிைது. ெரக்கு விவர 
பண்புகூறுகள எடுத்துக்பகாளளபபடவில்றல.
நிறுவனத்தின பண்புகூறுகள படடியிலிருநது கணக்கியல் பண்புகூறுகள பதரிவு பெயயவும். 
பபாதுவான கணக்கியல் பண்புகூறுகளின கீநழ ‘Maintain accounts only’ எனபதற்கு ’ஆம்’ (Yes) 
எனும் விருபபத்றத பதரிவு பெயயவும். மற்ை அறனத்து பண்புகூறுகளில் மாற்ைம் பெயயாமல் ‘ஆம்’ 
(Yes) என ஏற்கவும். 
படம் 10.6-ல் காண்பித்துளளவாறு கணக்கியல் பண்புகூறுகள திறர நதானறும். (அடுத்தபபக்கம் 
பாரக்கவும்)

8. ெட்டம் மறறும் வரிவிதிப்பு ்ண்புகூறுகள் (Statutory and Taxation features)
ெடடம் மற்றும் வரிவிதிபபு பண்புகூறுகளில் ெரக்கு மற்றும் நெறவ வரி (GST) மதிபபு கூடடபபடட வரி 
(VAT) மற்றும் வருமான மூலத்திலிருநது வருமானவரி பிடித்தம் (TDS) ஆகியறவ அடங்கும். ெரக்கு 
மற்றும் நெறவ வரிறய பெயல்படுத்த ’Enable Goods and Services Tax’ எனபதற்கு ’ஆம்’ (Yes) எனும் 
விருபபத்றத பதரிவு பெயயவும். பெயமுறை பயிற்சிக்காக ’இல்றல’ (No) எனும் விருபபத்றத பதரிவு 
பெயயவும்.
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்டம் 10.6 கணக்கின் ்ணபுகூறுகள் திறர
9. கணக்கியல குழுக்கறை உருவாக்கு்தல (Creating Accounting Groups)
Tally-ல் குழு எனபது ஒநர பண்புகறளக்பகாண்ட நபநரடுகளின பதாகுபபு ஆகும். முனநப 
உருவாக்கபபடட கணக்கியல் குழுக்கள உளளன. பல நிறுவனங்கள அறவகறளநய கணக்கியலில் 
பரவலாக பயனபடுத்துகினைன. இநத முனநப வறரயறுக்கபபடட கணக்கியல் குழுக்கள பொத்துகள, 
பபாறுபபுகள, வருமானம் மற்றும் பெலவினங்கள என கணக்குகறள வறகபபடுத்தும் அடிபபறட 
கணக்கியல் பகாளறகயுடன ஒத்துபநபாகினைன. அறவகள கீநழ காண்பிக்கபபடடுளளன:

List of Groups
18 Indirect Expenses
19 Indirect Incomes
20 Investments
21 Loans & Advances (Asset)
22 Loans (Liability)
23 Misc.Expenses (ASSET)
24 Provisions
25 Purchase Accounts
26 Reserves & Surplus
27 Retained Earnings
28 Sales Accounts
29 Secured Loans
30 Stock-in-Hand
31 Sundry Creditors
32 Sundry Debtors
33 Suspense A/c
34 Unsecured Loans

List of Groups
1 Bank Accounts
2 Bank OCC A/c
3 Bank OD A/c
4 Branch / Divisions
5 Capital Account
6 Cash-in-Hand
7 Current Assets
8 Current Liabilities
9 Deposits (Assets)
10 Direct Expenses
11 Direct Incomes
12 Duties & Taxes
13 Expenses (Direct)
14 Expenses (Indirect)
15 Fixed Assets
16 Income (Direct)
17 Income (Indirect)

குழுக்கறள முதனறம குழுக்கள மற்றும் துறண குழுக்கள என வறகபபடுத்தபபடடுளளது. முதல் 
கணக்கு, ேடபபுப பபாறுபபுகள, நிறலச பொத்துகள, ேடபபுச பொத்துகள நபானைறவ முதனறம 
குழுக்களில் அடங்கும். காபபு மற்றும் மிகுதி, பற்பல கடனீநநதார, பற்பல கடனாளிகள நபானைறவ 
துறண குழுக்களில் அடங்கும்.
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முனநப வறரயறுக்கபபடட குழுக்கறள பாரறவயிட,
 Gateway of Tally > Masters > Accounts Info > Groups > Single Group > Display
பதரிவு பெயதபின Tally-யின திறர படம் 10.7-ல் உளளவாறு நதானறும்.

்டம் 10.7 குழுக்களின் ்ட்டியல
கூடுதலான குழுக்கள நதறவபபடடால் அதறன பினவருமாறு உருவாக்கலாம்:
Gateway of Tally > Masters > Accounts Info > Groups > Single Group > Create
10. ்்்ரட்டு கணக்குகள் (Ledger Accounts)
Tally-ல் ேடவடிக்றககறள பதிவு பெயவதற்கு ேடவடிக்றககறள பதாடரபுறடய நபநரடடு கணக்குடன 
அறடயாளம் காணநவண்டும். முனநப வறரயறுக்கபபடட பராக்கம் மற்றும் இலாப ேடடக் க/கு ஆகிய 
இரண்டு நபநரடுகறள Tally பகாண்டுளளது. மற்ை நபநரடுகறள அவற்றின நதறவக்நகற்ப பயனர 
உருவாக்கிக் பகாளள நவண்டும்.
்்்ரடு உருவாக்குவ்தறகு:
Gateway of Tally > Masters > Accounts Info > Ledgers > Single Ledger > Create
பதரிவு பெயதபின படம் 10.8-ல் உளளவாறு Tally-யின திறர நதானறும்.
நபநரடு உருவாக்கும்நபாது பபயர மற்றும் நபநரடடு கணக்கு எநத குழுவின கீழ் வறகபபடுத்த 
நவண்டும் எனபறத அளிக்க நவண்டும். மற்ை அறனத்து பண்புகூறுகளில் மாற்ைம் பெயயாமல் ‘ஆம்’ 
(Yes) என ஏற்கவும். 
11. குழு மறறும் ்்்ரடு மாறைம் செய்தல (Modification of group and ledger)
குழு மற்றும் நபநரடறட மாற்ைம் அல்லது நீக்கம் பெயயலாம். பயனர உருவாக்கிய குழு/நபநரடறட 
முழுறமயாக மாற்ைம் பெயயலாம். ஆனால், முனநப வறரயறுக்கபபடட குழு/நபநரடடுப பபயர மாற்ைம் 
மடடுநம பெயயலாம். முனநப வறரயறுக்கபபடட குழு/நபநரடறட நீக்க முடியாது. ஆயினும் பயனர 
உருவாக்கிய  குழு/நபநரடறட நீக்க முடியும்.
நபநரடறட நீக்க: Gateway of Tally > Masters > Accounts Info > Ledgers > Single Ledger > Alter 
> Select the Ledger to be deleted > Alt D > Yes
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்டம் 10.8 ்்்ரடு உருவாக்கு்தல
12. ொன்ைாவணங்கள் (Vouchers)
ேடவடிக்றககளின விவரங்கறள பகாண்டுளள ஒரு  ஆவணநம ொனைாவணம் ஆகும். 
ேடவடிக்றககள ொனைாவணப பதிவுகள மூலநம பதியபபடநவண்டும்.  முனநப வறரயறுக்கபபடட 
பகாளமுதல், விற்பறன, பெலுத்தல், பபறுதல் மற்றும் எதிரபபதிவு நபானை ொனைாவணங்கறள Tally 
பகாண்டுளளது.
ொனைாவண வறககறளப பாரறவயிட:

Gateway of Tally > Masters > Accounts Info > Voucher Types > Display
பயனரின நதறவக்நகற்ப கூடுதல் ொனைாவண வறககறள உருவாக்கலாம்.
பினவரும் முக்கிய கணக்கியல் ொனைாவணங்கள நிறுவனங்களில் பயனபடுத்தபபடுகினைன: 

(i) பபறுதல் ொனைாவணம்/வரவு குறிபபு (Receipt Voucher)
(ii) பெலுத்தல் ொனைாவணம்/பெலுத்தல் (Payment Voucher)
(iii) எதிரபபதிவு ொனைாவணம்/கானடரா (Contra Voucher)
(iv) பகாளமுதல் ொனைாவணம்/ பகாளமுதல் (Purchase Voucher)
(v) விற்பறன ொனைாவணம்/ விற்பறன (Sales Voucher)
(vi) உரிய குறிபநபடு ொனைாவணம்/ஜரனல் (Journal Voucher)

(i)  ச்று்தல ொன்ைாவணம் (Receipt Voucher)
அறனத்து பராக்கம் அல்லது வங்கியின மூலமான பபறுதல் ேடவடிக்றககள பபறுதல் 
ொனைாவணத்றதப பயனபடுத்தி பதியபபடுகிைது. இநத ொனைாவணத்தில் பராக்கம் அல்லது வங்கி 
கணக்கு பற்று றவக்கபபடடு பிை நபநரடடுக் கணக்கு வரவு றவக்கபபடும்.
பபறுதல் பதிவதற்கு:

Gateway of Tally > Transactions > Accounting Vouchers > F6:Receipt
(ii) செலுத்தல ொன்ைாவணம் (Payment Voucher)
அறனத்து பராக்கம் அல்லது வங்கியின மூலமான பெலுத்தல் ேடவடிக்றககள பெலுத்தல் 
ொனைாவணத்றதப பயனபடுத்தி பதியபபடுகிைது. இநத ொனைாவணத்தில் பராக்கம் அல்லது வங்கி 
கணக்கு வரவு றவக்கபபடடு பிை நபநரடடுக் கணக்கு பற்று றவக்கபபடும்.
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பெலுத்தல் பதிவதற்கு:
Gateway of Tally > Transactions > Accounting Vouchers > F5:Payment

(iii) எதிர்ப்்திவு ொன்ைாவணம் (Contra Voucher)
பராக்க கணக்கு மற்றும் வங்கி கணக்கு ஆகிய இரண்டும் உளளடங்கிய ேடவடிக்றககள எதிரபபதிவு 
ொனைாவணம் பகாண்டு பதியபபடுகிைது. இநத ேடவடிக்றக பராக்கம் வங்கி கணக்கில் றவபபு 
பெயவதற்காகநவா அல்லது வங்கி கணக்கிலிருநது பராக்கம் எடுபபதற்காகநவா இருக்கலாம்.
எதிரபபதிவு பதிவதற்கு:

Gateway of Tally > Transactions > Accounting Vouchers > F4:Contra
(iv) சகாள்மு்தல ொன்ைாவணம் (Purchase Voucher)
பகாளமுதல் ொனைாவணம் பராக்க மற்றும் கடன ெரக்கு பகாளமுதல் பதிவதற்கு பயனபடுத்தபபடுகிைது.
பகாளமுதல் பதிவதற்கு:

Gateway of Tally > Transactions > Accounting Vouchers > F9:Purchase
(v) விற்றன ொன்ைாவணம் (Sales Voucher)
விற்பறன ொனைாவணம் பராக்க மற்றும் கடன ெரக்கு விற்பறன பதிவதற்கு பயனபடுத்தபபடுகிைது.
 விற்பறன பதிவதற்கு:

Gateway of Tally > Transactions > Accounting Vouchers > F8:Sales
(vi) உரிய குறிப்்்டு ொன்ைாவணம் (Journal Voucher)
பராக்கம், வங்கி, பகாளமுதல், மற்றும் விற்பறன தவிர பிை ேடவடிக்றககளான நதயமானம், 
வாராக்கடன ஒதுக்கு நபானைறவகறள பதிவு பெயவதற்கு உரிய குறிபநபடு ொனைாவணம் 
பயனபடுத்தபபடுகிைது.
ஜரனல் பதிவதற்கு:

Gateway of Tally > Transactions > Accounting Vouchers > F7:Journal
ொனைாவணங்கறளக் பகாண்டு ேடவடிக்றககறள பதிவு பெயவதற்கு கணக்கியல் ொனைாவணம் 
உருவாக்குதறலப பயனபடுத்த நவண்டும். கணக்கியல் ொனைாவணம் உருவாக்குதல் பபயர 
மற்றும் ொனைாவண எண், ொனைாவண ோள, விவரம், பற்று மற்றும் வரவு மற்றும் விளக்கக் குறிபபு 
ஆகியவற்றை உளளடக்கியிருக்கும்.
செயமுறை 1
பினவரும் ேடவடிக்றககறள Tally-ல் பதிவு பெயயவும்.

(i) ராபரட ` 1,00,000 முதலுடன நபாக்குவரத்து பதாழில் துவங்கினார.
(ii) பாரத ஸநடட வங்கியில் கணக்கு துவங்கபபடடு ` 30,000 றவபபு றவக்கபபடடது.
(iii) பராக்கத்திற்கு அறைகலன வாங்கியது ` 10,000
(iv) பமாறகதீனிடமிருநது கடனுக்கு ெரக்கு வாங்கியது ` 20,000
(v) பராக்கத்திற்கு ெரக்கு வாங்கியது ` 8,000
(vi) ரத்தினத்திடமிருநது ெரக்கு வாங்கி பணம் றவபபு இயநதிரம் மூலம் பெலுத்திய பதாறக  

` 5,000
(vii) நரானிக்கு கடனுக்கு ெரக்கு விற்கபபடடது ` 60,000
(viii) அலுவலகப பயனுக்காக வங்கியிலிருநது பணம் எடுத்தது ` 9,000
(ix) பமாறகதீனுக்கு காநொறல மூலம் பகுதி பதாறக பெலுத்தியது ` 10,000
(x) நரானி பகுதி பதாறகறய பராக்கமாக பெலுத்தியது ` 5,000
(xi) பணியாளரகளுக்கு  மினனனு பரிவரத்தறன மூலம் பெலுத்திய ெம்பளம் ` 6,000
(xii) பராக்கமாக கூலி பெலுத்தியது ` 3,000
(xiii) பாண்டியன வறரயறு நிறுமத்திடமிருநது எழுதுபபாருள கடனுக்கு வாங்கியது ` 4,000
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தீர்வு
ேடவடிக்றககறள பகுபபாயவு பெயதல், குறிபநபடடில் பதிவு பெயதல், ொனைாவணம் மற்றும் குழு 
வறகயிறன கண்டறிதல்:

Sl. 
No. Particulars

Debit 
`

Credit 
`

Voucher 
type Group

1 Cash A/c                        Dr.  1,00,000   Receipt 
Voucher

Cash-in-Hand

   To Robert’s Capital A/c    1,00,000 Capital Account

2 State Bank of India A/c  Dr.  30,000   Contra 
Voucher

Bank Accounts

   To Cash A/c               30,000 Cash-in-Hand

3 Furniture A/c                  Dr.  10,000   Payment 
Voucher

Fixed Assets

   To Cash A/c               10,000 Cash-in-Hand

4 Purchases A/c                 Dr. 20,000 Purchase 
Voucher

Purchase Accounts

   To Mohaideen A/c 20,000 Sundry Creditors

5 Cash A/c Dr. 8,000 Sales 
Voucher 

Cash-in-Hand

   To Sales A/c 8,000 Sales Accounts
6 Purchases A/c                 Dr. 5,000 Purchase 

Voucher

Purchase Accounts

   To Cash A/c 5,000 Cash-in-Hand
7 Rony A/c Dr. 60,000 Sales 

Voucher
Sundry Debtors

   To Sales A/c 60,000 Sales Accounts
8 Cash A/c Dr. 9,000 Contra 

Voucher

Cash-in-Hand

   To Bank A/c 9,000 Bank Accounts
9 Mohaideen A/c Dr. 10,000 Payment 

Voucher

Sundry Creditors

   To Bank A/c 10,000 Bank Accounts
10 Cash A/c Dr. 5,000 Receipt 

Voucher

Cash-in-Hand

   To Rony A/c 5,000 Sundry Debtors
11 Salaries A/c Dr. 6,000 Payment 

Voucher

Indirect Expenses

   To Bank A/c 6,000 Bank Accounts
12 Wages A/c Dr. 3,000 Payment 

Voucher

Direct Expenses

   To Cash A/c 3,000 Cash-in-Hand
13 Stationery A/c Dr. 4,000 Journal 

Voucher

Indirect Expenses

    To Pandian Ltd. A/c 4,000 Sundry Creditors

Tally.ERP 9-ல் ேடவடிக்றககறள பதிவு பெயவதற்கு, கீழ்க்காணும் படி நிறலகறள பினபற்ை 
நவண்டும்.
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1. நிறுவனதற்த உருவாக்குவ்தறகு
Company Info > Create Company
Robert எனறு பபயரிடடு, மீதமுளள விவரங்கறள அபபடிநய றவத்துக்பகாண்டு ‘Yes’ பதரிவு 
பெயயவும்.

்டம் 10.9 நிறுவனதற்த உருவாக்கு்தல
2. கணக்குகறை மட்டும் ்ராமரிக்க
Gateway of Tally > F11 Accounting Features > General > Maintain accounts only: Yes > Accept Yes

்டம் 10.10 கணக்கின் ்ணபுகூறுகள்
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3. ்்்ரட்டு கணக்குகறை உருவாக்குவ்தறகு
Gateway of Tally > Masters > Accounts Info > Ledgers > Single Ledger > Create

்டம் 10.11 ்்்ரடு உருவாக்கு்தல
(i) ரா்ர்ட் மு்தல க/கு உருவாக்குவ்தறகு

Name (பபயர): Robert’s Capital A/c
Under (கீழ்வருபறவ):  Capital 

Account
Accept (ஏற்க): Yes (ஆம்)

(ii)  ் ார்த ஸ்டட் வங்கி க/கு  
உருவாக்குவ்தறகு

Name: State Bank of India A/c
Under: Bank Accounts
Accept: Yes

்டம் 10.12 மு்தல க/கு உருவாக்கு்தல

்டம் 10.13 ்ார்த ஸ்டட் வங்கி க/கு உருவாக்கு்தல
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(iii)  அறைகலன் க/கு  
உருவாக்குவ்தறகு

Name: Furniture A/c
Under: Fixed Assets
Accept: Yes

(iv)  சகாள்மு்தல க/கு  
உருவாக்குவ்தறகு

Name: Purchases A/c
Under: Purchase
Accept: Yes 

(v)  சமாறகதீன் க/கு  
உருவாக்குவ்தறகு

Name: Mohaideen A/c
Under: Sundry Creditors
Accept: Yes

(vi)  விற்றன க/கு  
உருவாக்குவ்தறகு

Name: Sales A/c
Under: Sales Accounts
Accept: Yes

்டம் 10.14 அறைகலன் க/கு உருவாக்கு்தல

்டம் 10.15 சகாள்மு்தல க/கு உருவாக்கு்தல

்டம் 10.16 சமாறகதீன் க/கு உருவாக்கு்தல

்டம் 10.17 விற்றன க/கு உருவாக்கு்தல
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(vii)  ் ரானி க/கு உருவாக்குவ்தறகு

Name: Rony A/c
Under: Sundry Debtors
Accept: Yes

(viii)  ெம்்ைம் க/கு  
உருவாக்குவ்தறகு

Name: Salaries A/c
Under: Indirect Expenses
Accept: Yes

(ix)  கூலி க/கு உருவாக்குவ்தறகு

Name: Wages A/c
Under: Direct Expenses
Accept: Yes

(x)  எழுதுச்ாருள் க/கு  
உருவாக்குவ்தறகு

Name: Stationery A/c
Under: Indirect Expenses
Accept: Yes

்டம் 10.18 ்ரானி க/கு உருவாக்கு்தல

்டம் 10.19 ெம்்ைம் க/கு உருவாக்கு்தல

்டம் 10.20 கூலி க/கு உருவாக்கு்தல

்டம் 10.21 எழுதுச்ாருள் க/கு உருவாக்கு்தல
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(xi)  ் ாணடியன் நிறுமம் க/கு 
உருவாக்குவ்தறகு

Name: Pandian Ltd. A/c
Under:Sundry Creditors
Accept: Yes

4. நடவடிக்றககறை ொன்ைாவணம் மூலம் ்திவு செயவ்தறகு
Gateway of Tally > Transactions > Accounting Vouchers

(1) ரா்ர்ட் ` 1,00,000 மு்தலுடன் ்்ாக்குவரதது ச்தாழில துவங்கினார்.

F6: Receipt voucher
Account (கணக்கு): Cash
Particulars (விவரம்):  
Robert’s Capital A/c  
(ஏற்கனநவ உருவாக்கிய  
நபநரடடு கணக்கு படடியலில் 
இருநது பதரிவு பெயயவும்)
முதல் பதாறகறய பதிவு பெயயவும்: 
` 1,00,000
Narration (விளக்கக் குறிபபு):  
Capital introduced
Accept Yes.

(2)  ் ார்த ஸ்டட் வங்கியில கணக்கு துவங்கப்்ட்டு ` 30,000 றவப்பு றவக்கப்்ட்டது.

F4: Contra voucher
Account: State Bank of India
Particulars: Cash 
Amount: ` 30,000
Narration:  Opened bank account 

in SBI
Accept Yes

்டம் 10.22 ்ாணடியன் நிறுமம் க/கு உருவாக்கு்தல

்டம் 10.23 ச்று்தல ொன்ைாவணம் உருவாக்கு்தல

்டம் 10.24 காணட்ரா ொன்ைாவணம் உருவாக்கு்தல
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(3) சராக்கததிறகு அறைகலன் வாங்கியது ` 10,000

F5: Payment voucher
Account: Cash
Particulars: Furniture A/c 
Amount: ` 10,000
Narration:  Furniture bought  

by cash
Accept Yes

(4) சமாறகதீனிடமிருந்து கடனுக்கு ெரக்கு வாங்கியது ` 20,000

F9: Purchase voucher
Party A/c name: Mohaideen A/c
Particulars: Purchases A/c 
Amount: ` 20,000
Narration:  Goods purchased 

on credit from 
Mohaideen

Accept Yes 

(5) சராக்கததிறகு ெரக்கு வாங்கியது ` 8,000

F8: Sales voucher
Account: Cash
Particulars: Sales A/c 
Amount: ` 8,000
Narration: Cash sales made
Accept Yes

்டம் 10.25 செலுத்தல ொன்ைாவணம் உருவாக்கு்தல

்டம் 10.26 சகாள்மு்தல ொன்ைாவணம் உருவாக்கு்தல

்டம் 10.27  விற்றன ொன்ைாவணம் உருவாக்கு்தல

12th-Accountancy-Unit-10.indd   344 02-04-2019   22:42:40
 athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



345

(6) ரததினததிடமிருந்து ெரக்கு வாங்கி ்ணம் றவப்பு இயந்திரம் மூலம் செலுததிய ச்தாறக ` 5,000

F9: Purchase voucher
Account: Cash
Particulars: Purchases A/c 
Amount: ` 5,000
Narration: Cash purchases made
Accept Yes

(7) ்ரானிக்கு கடனுக்கு ெரக்கு விறகப்்ட்டது ` 60,000

F8: Sales voucher
Party A/c name: Rony A/c
Particulars: Sales A/c 
Amount: ` 60,000
Narration:  Goods sold on 

credit to Rony
Accept Yes

(8) அலுவலகப் ்யனுக்காக வங்கியிலிருந்து ்ணம் எடுத்தது ` 9,000

F4: Contra voucher
Account: Cash
Particulars: State Bank of India 
A/c 
Amount: ` 9,000
Narration:  Cash withdrawn 

from bank
Accept Yes

்டம் 10.28 சகாள்மு்தல ொன்ைாவணம் உருவாக்கு்தல

்டம் 10.29 விற்றன ொன்ைாவணம் உருவாக்கு்தல

்டம் 10.30 காணட்ரா ொன்ைாவணம் உருவாக்கு்தல
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(9) சமாறகதீனுக்கு கா்ொறல மூலம் ்குதி ச்தாறக செலுததியது ` 10,000

F5: Payment voucher
Account: State Bank of India
Particulars: Mohaideen A/c 
Amount: ` 10,000
Narration:  Payment made to 

Mohaideen by cheque
Accept Yes

(10) ்ரானி ்குதி ச்தாறகறய சராக்கமாக செலுததியது ` 5,000

F6: Receipt voucher
Account: Cash
Particulars: Rony A/c 
Amount: ` 5,000
Narration:  Cash received from 

Rony
Accept Yes.

(11) ்ணியாைர்களுக்கு  மின்னனு ்ரிவர்த்தறன மூலம் செலுததிய ெம்்ைம் ` 6,000

F5: Payment voucher
Account: State Bank of India
Particulars: Salaries A/c 
Amount: ` 6,000
Narration:  Salaries paid through 

ECS
Accept Yes

்டம் 10.31 செலுத்தல ொன்ைாவணம் உருவாக்கு்தல

்டம் 10.32 ச்று்தல ொன்ைாவணம் உருவாக்கு்தல

்டம் 10.33 செலுத்தல ொன்ைாவணம் உருவாக்கு்தல
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(12) சராக்கமாக கூலி செலுததியது ` 3,000

F5: Payment voucher
Account: Cash
Particulars: Wages A/c 
Amount: ` 3,000
Narration: Wages paid by cash
Accept Yes

(13) ்ாணடியன் வறரயறு நிறுமததிடமிருந்து எழுதுச்ாருள் கடனுக்கு வாங்கியது ` 4,000

F7: Journal voucher
Particulars: Stationery
Amount: ` 4,000
To Pandian Ltd.
Amount: ` 4,000
Narration:  Stationery bought on 

credit from Pandian 
Ltd.

Accept Yes
5. அறிக்றககறை ்ார்றவயிட
(i) இருப்்ாயறவ ்ார்றவயிட
Gateway of Tally > Reports > Display > Trial Balance > AltF1 (detailed)

்டம் 10.36 இருப்்ாயவு

்டம் 10.34 செலுத்தல ொன்ைாவணம் உருவாக்கு்தல

்டம் 10.35 உரிய குறிப்்்டு ொன்ைாவணம் உருவாக்கு்தல
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(ii) இலா் நட்டக் கணக்றக ்ார்றவயிட
F10: A/c Reports > Profit & Loss A/c > AltF1 (detailed)

    அல்லது
Gateway of Tally > Reports > Profit & Loss A/c > AltF1 (detailed)

்டம் 10.37 இலா் நட்டக் கணக்கு
(iii) இருப்புநிறலக் குறிப்ற் ்ார்றவயிட

F10: A/c Reports > Balance Sheet >    AltF1  (detailed)
    அல்லது

Gateway of Tally > Reports > Balance Sheet > AltF1 (detailed)

்டம் 10.38 இருப்புநிறலக் குறிப்பு
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(iv) விகி்தப் ்குப்்ாயறவ ்ார்றவயிட
F10: A/c Reports > Ratio Analysis

    அல்லது
Gateway of Tally > Reports > Ratio Analysis 

்டம் 10.39 விகி்தப் ்குப்்ாயவு
(v) நா்ைட்றட ்ார்றவயிட

F10: A/c Reports > Day Book > AltF1 (detailed)
    அல்லது

Gateway of Tally > Reports > Display> Day Book > AltF1 (detailed)

்டம் 10.40 நா்ைடு
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செயமுறை 2
பினவரும் இருபபுநிறலக் குறிபபு பறரட எனபவரின ஏடுகளிலிருநது 1-4-2018-ம் ோளனறு தயார  
பெயயபபடடது.

பபாறுபபுகள ` பொத்துகள `

முதல் 2,26,000 இயநதிரம் 1,00,000

பற்பல கடனீநநதார: அறைகலன 10,000

 இரநமஷ் க/கு 24,000 ெரக்கிருபபு 20,000

பற்பல கடனாளிகள:
 ெங்கர 50,000

றகபராக்கம் 15,000

வங்கி பராக்கம் 55,000

  2,50,000   2,50,000

அவவாண்டில் ேறடபபற்ை ேடவடிக்றககள பினவருமாறு: 
(அ) கூலி பராக்கமாக வழங்கியது ` 2,000 
(ஆ) வாடறக காநொறல மூலம் பெலுத்தியது ` 5,000
(இ) பராக்க பகாளமுதல் நமற்பகாண்டது ` 3,000
(ஈ) பெநதாமறரயிடம் கடனுக்கு ெரக்கு வாங்கியது ` 15,000
(உ) புஷ்பராஜுக்கு கடனுக்கு ெரக்கு விற்ைது ` 25,000
(ஊ) பெநதாமறரக்கு காநொறல மூலம் பெலுத்தியது ` 5,000
(எ) ெங்கரிடமிருநது பபற்ை பராக்கம் ` 30,000
(ஏ) பராக்க விற்பறன நமற்பகாண்டது ` 6,000
(ஐ) இயநதிரம் மீதான நதயமானம் 10%
(ஒ) 31-3-2019 அனறைய இறுதி ெரக்கிருபபு ` 15,000

31-3-2019 ோநளாடு முடிவறடயும் ஆண்டிற்கான வியாபார மற்றும் இலாப ேடடக் கணக்றகயும், 
இருபபுநிறலக் குறிபறபயும் Tally உதவியுடன தயார பெயயவும்.
தீர்வு
பினவரும் படிநிறலகறளப பினபற்றி Tally.ERP 9-ல் ேடவடிக்றககறள பதிவு பெயயவும்:
1. நிறுவனதற்த உருவாக்க (To Create Company)

Company Info > Create Company
பிறரட என பபயறர குறிபபிடடு மற்ை அறனத்து விவரங்கறளயும் மாற்ைம் பெயயாமல் ‘ஆம்’ (Yes) 
என ஏற்கவும்.
2. கணக்குகள் மட்டும் ்ராமரிக்க (Maintain accounts only)

 Gateway of Tally > F11 Accounting Features > General > Maintain accounts only: Yes > 
Accept Yes

3. ஆரம்் இருப்புகளுடன் ்்்ரட்டு கணக்குகறை உருவாக்க (Create)
Gateway of Tally > Masters > Accounts Info > Ledgers > Single Ledger > Create 
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Creation of Name Under
Opening 
balance

Accept

Bright’s Capital A/c Bright’s Capital A/c Capital Account 2,26,000 Yes

Ramesh A/c (Sundry creditors) Ramesh A/c Sundry Creditors 24,000 Yes

Machinery A/c Machinery A/c Fixed Assets 1,00,000 Yes

Furniture A/c Furniture A/c Fixed Assets 10,000 Yes

Opening stock Opening stock Stock-in-Hand 20,000 Yes

Shankar A/c (Sundry debtors) Shankar A/c Sundry Debtors 50,000 Yes

Cash in hand Cash Cash-in-Hand 15,000 Yes

Cash at bank Bank Bank Accounts 55,000 Yes

்டம் 10.41 பிறரட் மு்தல க/கு உருவாக்கு்தல
குறிப்பு
பராக்கக் கணக்கு ஏற்கனநவ வறரயறுக்கபபடடுளள நபநரடானதால் இறத உருவாக்க 
நவண்டியதில்றல.  பராக்கக் கணக்றக மாற்ைம் பெயது ஆரம்ப இருபறப மடடும் பதிய நவண்டும்.
ஆரம்ப பராக்க இருபறப பதிவு பெயவதற்கு:

Gateway of Tally > Masters > Accounts Info > Ledgers > Single Ledger > Alter

நடவடிக்றகறய நீக்க அலலது மாறைம் செயய:
Gateway of Tally > Reports > Display > Day Book > (நீக்க அல்லது மாற்ைம் 
பெயய நவண்டிய ொனைாவணத்றத பதரிவு பெயயவும்) Delete or make 
changes and Accept > Yes

c§fS¡F¤c§fS¡F¤
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்டம் 10.42 ஆரம்் சராக்க இருப்ற் ்திவு செய்தல
நபநரடுகறள உருவாக்கிய பின மற்றும் ஆரம்ப இருபபுகறள நபநரடடு கணக்குகளில் பதிவு பெயத 
பினபு பறரட எனபவரின இருபபு நிறலக்குறிபபு கீழ்க்காணும் படத்தில் உளளவாறு நதானறும்:

்டம் 10.43 இருப்புநிறலக் குறிப்பு
4. நடவடிக்றககளுக்கான ்்்ரட்டு கணக்குகறை உருவாக்க

Creation of Name Under Accept
Wages A/c Wages A/c Direct Expenses Yes
Rent A/c Rent A/c Indirect Expenses Yes
Purchases A/c Purchases A/c Purchases Accounts Yes
Senthamarai A/c Senthamarai A/c Sundry Creditors Yes
Sales A/c Sales A/c Sales Accounts Yes
Pushparaj A/c Pushparaj A/c Sundry Debtors Yes
Depreciation A/c Depreciation A/c Indirect Expenses Yes
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5. ொன்ைாவணம் மூலம் நடவடிக்றககறை ்திவு செயவ்தறகு
Gateway of Tally > Transactions > Accounting Vouchers

எடுததுக்காட்டு: கூலி சராக்கமாக வைங்கியது ` 2,000
F5: Payment voucher
Account: Cash
Particulars: Wages A/c 
Amount: ` 2,000
Narration: Wages paid by cash
Accept Yes
இநதநபானறு மற்ை ேடவடிக்றககறளயும் பதியவும். 
வாடறக பெலுத்தியதற்கும் மற்றும் பெநதாமறரக்கு பெலுத்தியதற்கும் பெலுத்தல் ொனைாவணத்றத 
பயனபடுத்தவும்.
பெநதாமறரயிடம் கடன பகாளமுதல் பெயததற்கும் மற்றும் பராக்க பகாளமுதல் பெயததற்கும் 
பகாளமுதல் ொனைாவணத்றத பயனபடுத்தவும்.
புஷ்பராஜுக்கு கடனுக்கு விற்பறன பெயததற்கும் மற்றும் பராக்க விற்பறன பெயததற்கும் விற்பறன 
ொனைாவணத்றத பயனபடுத்தவும்.
ெங்கரிடமிருநது பபற்ை பராக்கத்திற்கு பபறுதல் ொனைாவணத்றத பயனபடுத்தவும்.
நதயமானத்திற்கு உரிய குறிபநபடு ொனைாவணத்றத பயனபடுத்தவும்.
இறுதி ெரக்கிருப்ற் ்திவுசெயய
கணக்கியல் பண்புகூறுகளில் ‘maintain accounts only’ எனபதற்கு ‘ஆம்’ எனறும் ‘integrate accounts and 
inventory’ எனபதற்கு ‘இல்றல’ எனறும் பதரிவு பெயதுளளதால் ெரக்கிருபறபப பதிய நவண்டும். ஆகநவ 
இறுதி ெரக்கிருபறப பதிவு பெயவதற்கு ெரக்கிருபபுக் கணக்றக மாற்ைம் பெயய நவண்டும். இறுதி 
ெரக்கிருபபின ோள பதிவு பெயயும்நபாது ஆரம்ப ெரக்கிருபபின ோறளநய பதிவு பெயய நவண்டும். 
கீழ்க்கண்ட வழிமுறைகறள பினபற்ை நவண்டும்:

Gateway of Tally > Masters > Accounts Info > Ledgers > Single Ledger > Alter > Stock > 
Closing balance > Date (opening date) > Amount > Accept Yes

்டம் 10.44 இறுதி ெரக்கிருப்ற் ்திவு செய்தல
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6. அறிக்றககறை ்ார்றவயிட
(i) இலா் நட்டக் கணக்றக ்ார்றவயிட

F10: A/c Reports > Profit & Loss A/c > AltF1 (detailed)
    அல்லது
Gateway of Tally > Reports > Profit & Loss A/c > AltF1 (detailed)

்டம் 10.45 இலா் நட்டக் கணக்கு
(ii) இருப்புநிறலக் குறிப்ற் ்ார்றவயிட

F10: A/c Reports > Balance Sheet > AltF1 (detailed)
    அல்லது

Gateway of Tally > Reports > Balance Sheet > AltF1 (detailed)

்டம் 10.46 இருப்பு நிறலக்குறிப்பு
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 மாணவர் செயல்ாடு 10.2

கணினிமயக் கணக்கியல் முறைக்கு எதிராக றகயால் எழுதும் கணக்கியல் முறைறய 
விவாதிக்கவும்.

நிறனவில சகாள்ை ்வணடியறவ
 � தானியங்கும் கணக்கியல் எனபது கணக்கியல் பமனபபாருள உதவியுடன 

கணக்நகடுகறள உடனுக்குடன பராமரிக்கும் முறையாகும்.
 � நடலியின நுறழவாயில்தான Tally-ன துவக்க திறர. இது  ேடவடிக்றககள 

மற்றும் அறிக்றககள நபானை படடியல் விருபபங்களுடன வலது பக்கத்தில் 
காண்பிக்கபபடடிருக்கும்.

 � கணக்கியல் குழு எனபது ஒநர பண்புகறளக் பகாண்ட நபநரடுகளின பதாகுபபு ஆகும்.
 � முனநப வறரயறுக்கபபடட பராக்கம் மற்றும் இலாப ேடடக் க/கு ஆகிய இரண்டு 

நபநரடுகறள Tally பகாண்டுளளது.
 � பபறுதல், பெலுத்தல், விற்பறன, பகாளமுதல் நபானை ொனைாவணங்கள 

ேடவடிக்றககறள Tally –ல் பதிவுபெயவதற்கு பயனபடுத்தலாம்.
 � வங்கியில் பணம் பெலுத்துவறதயும் வங்கியிலிருநது பணம் எடுபபறதயும் எதிரபபதிவு 

ொனைாவணத்தில் பதிவு பெயய நவண்டும்.
 � உரிய குறிபநபடு ொனைாவணம் நதயமானம், வாராக்கடன ஒதுக்கு, பிறழத்திருத்த 

பதிவுகள நபானை ேடவடிக்றககள பதிவு பெயவதற்கு பயனபடுத்தலாம்.

சுய ஆயவு வினாக்கள்
I ெரியான விறடறயத ்்தர்வு செயயவும்
1. பயனரின நதறவக்நகற்ப தயாரிக்கபபடும் கணக்கியல் அறிக்றகயானது
 (அ) வழக்கமான கணக்கியல் அறிக்றக (ஆ) குறிபபிடட நோக்க அறிக்றக
 (இ) இருபபாயவு (ஈ) இருபபுநிறலக் குறிபபு
2. F11 எனும் பயனபாடு
 (அ) நிறுவனப பண்புகூறுகள (ஆ) கணக்கியல் ொனைாவணங்கள
 (இ) நிறுவன கடடறமபபு (ஈ) இறவகளில் எதுவும் இல்றல
3. குழுக்கள, நபநரடுகள மற்றும் ொனைாவண வறககறள Tall-யின எநத துறணபபடடியல் 

காண்பிக்கும்?
 (அ) ெரக்கிருபபு ொனைாவணங்கள (ஆ) கணக்கியல் ொனைாவணங்கள
 (இ) நிறுவன தகவல் (ஈ) கணக்கு தகவல்
4. Tally-ல் முனநப வறரயறுக்கபபடட நபநரடு(கள)?
 (i) பராக்கம் (ii) இலாப ேடடக் க/கு (iii) முதல் க/கு
 (அ) (i) மடடும் (ஆ) (ii) மடடும்
 (இ) (i) மற்றும் (ii) இறவ இரண்டும் (ஈ) (ii) மற்றும் (iii) இறவ இரண்டும்
5. எதிரபபதிவு ொனைாவணம் எதற்காகப பயனபடுத்தபபடுகிைது?
 (அ) தறலறமப பதிவு (ஆ)  அலுவலக பயனபாடடிற்காக வங்கியில் 

இருநது எடுத்த பராக்கம்
 (இ) அறிக்றககள (ஈ) பொத்துகள கடனுக்கு வாங்கியது
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6. Tally-ல் எது முனகூடடிநய வறரயறுக்கபபடாத குழு?
 (அ) அனாமத்து க/கு (ஆ) பகாடுபட நவண்டிய பெலவு க/கு
 (இ) விற்பறன க/கு (ஈ) முதலீடுகள க/கு
7. ெம்பளக் கணக்கு பினவரும் எநத தறலபபின கீழ் வரும்?
 (அ) நேரடி வருமானங்கள (ஆ) நேரடி பெலவினங்கள
 (இ) மறைமுக வருமானங்கள (ஈ) மறைமுக பெலவினங்கள
8. அலுவலகப பயனபாடடிற்காக `25,000 வங்கியில் இருநது எடுக்கபபடடது. எநத வறக 

ொனைாவணத்தில் இநத ேடவடிக்றக பதியபபடும்?
 (அ) எதிரபதிவு ொனைாவணம் (ஆ) பபறுதல்கள ொனைாவணம்
 (இ) பெலுத்தல்கள ொனைாவணம் (ஈ) விற்பறன ொனைாவணம்
9. அறைகலன கடனுக்கு வாங்கியறத Tally-ல் எநத வறக ொனைாவணத்தில் பதியபபடும்?
 (அ) பபறுதல்கள ொனைாவணம் (ஆ) உரிய குறிபநபடு ொனைாவணம்
 (இ) பகாளமுதல் ொனைாவணம் (ஈ) பபறுதல்கள ொனைாவணம்
10. Tally-யின நுறழ வாயிலிலிருநது இருபபாயறவ பாரறவயிட எநத விருபபத்நதரவு பயனபடும்?
 (அ) Gateway of Tally -> Reports -> Trial Balance
 (ஆ) Gateway of Tally -> Trial Balance
 (இ) Gateway of Tally -> Reports -> Display -> Trial Balance
 (ஈ) இறவகளில் ஏதுமில்றல
விறடகள

1. (ஆ) 2. (அ) 3. (ஈ) 4. (இ) 5. (ஆ) 6. (ஆ) 7.(ஈ) 8. (அ) 9. (ஆ) 10.( இ)
II மிகக் குறுகிய வினாக்கள்
1. தானியங்கும் கணக்கியல் முறை எனைால் எனன?
2. கணக்கியல் அறிக்றககள எனைால் எனன?
3. ஏநதனும் ஐநது கணக்கியல் அறிக்றககள கூறு.
4. கணக்கியல் தகவல் அறமபபு எனைால் எனன?
5. Tally.ERP 9-ல் குழு எனைால் எனன?
III குறுகிய வினாக்கள்
1. கணக்கியல் ொனைாவணம் குறித்து சிறு குறிபபு எழுதவும்.
2. Tally.ERP 9-ல் முனநப வறரயறுக்கபபடட நபநரடுகள யாறவ? 
3. Tally.ERP 9-ல் பபாதுவாக பயனபடுத்தபபடும் ொனைாவணங்களின வறககறள குறிபபிடவும்.
4. Tally.ERP 9-ல் இலாப ேடடக் கணக்றக எவவாறு பாரறவயிடுவது எனபறத விளக்கவும்.
5. கணினிமயக் கணக்கியல் முறையின பயனபாடுகளில் ஏநதனும் ஐநதிறன விளக்கவும்.
IV ்யிறசி வினாக்கள்
1. பினவரும் ேடவடிக்றககறள Tally-ல் பதிவு பெயயவும்.

(1) ` 4,00,000 முதலுடன நதவி பதாழில் 
பதாடங்கினார

(2) இநதியன வங்கியில் கணக்கு 
துவங்கபபடடு ` 60,000 பெலுத்தியது.

(3) பராக்கத்திற்கு அறைகலன வாங்கியது 
` 15,000

(4) சுமதியிடம் இருநது கடனுக்கு ெரக்கு 
வாங்கியது ` 50,000

(5) பராக்க விற்பறன நமற்பகாண்டது  ̀  10,000

(6) இராஜாவிடம் ெரக்கு பகாளமுதல் பெயது 
காநொறல மூலம் பெலுத்தியது ` 5,000

(7) அருணுக்கு கடனாக விற்ை ெரக்கு ` 70,000
(8) அலுவலக பெலவிற்காக வங்கியிலிருநது 

பணம் எடுத்தது ` 25,000
(9) சுமதிக்கு காநொறல மூலம் பகுதி பதாறக 

பெலுத்தியது ` 30,000
(10) அருண் பகுதி பதாறகயாக பெலுத்திய 

பராக்கம் ` 10,000
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(11) பணியாளரகளுக்கு மினனனு 
பணபபரிமாற்ைம் மூலம் வழங்கபபடட 
ெம்பளம் ` 36,000

(12) பகாளமுதல் மீதான தூக்குக்கூலி 
பராக்கமாக பெலுத்தியது ` 6,000

(13) முத்து நிறுமத்திடமிருநது கடனுக்கு 
கணினி வாங்கியது ` 44,000

2. பினவரும் இருபபு நிறலக்குறிபபு பியரல் எனபவரின ஏடுகளிலிருநது 1-4-2018-ம் ோளனறு தயார 
பெயயபபடடது.

பபாறுபபுகள ` பொத்துகள `
முதல் 1,60,000 கடடடம் 40,000
பற்பல கடனீநநதார: அறைகலன 20,000
 மாயா க/கு 20,000 ெரக்கிருபபு 10,000

பற்பல கடனாளிகள:
 பீடடர 20,000
றக பராக்கம் 30,000
வங்கி பராக்கம் 60,000

  1,80,000   1,80,000
அவவாண்டில் ேறடபபற்ை ேடவடிக்றககள பின வருமாறு
(அ) கூலி பராக்கமாக வழங்கியது ` 4,000
(ஆ) ெம்பளம் காநொறல மூலம் வழங்கியது ` 10,000
(இ) பராக்கக் பகாளமுதல் நமற்பகாண்டது ` 4,000
(ஈ) யாழினியிடம் கடனுக்கு ெரக்கு வாங்கியது ̀  30,000
(உ) நஜாதிக்கு கடனுக்கு ெரக்கு விற்ைது ` 40,000

(ஊ) யாழினிக்கு NEFT மூலம் பெலுத்தியது ` 6,000
(எ) பீடடரிடமிருநது பபற்ை பராக்கம் ` 10,000
(ஏ) பராக்க விற்பறன நமற்பகாண்டது ` 4,000
(ஐ) கடடடம் மீதான நதயமானம் 20%
(ஒ) 31-3-2019 அனறைய இறுதி ெரக்கிருபபு ` 9,000

31-3-2019 ோநளாடு முடிவறடயும் ஆண்டிற்கான வியாபார மற்றும் இலாப ேடடக் கணக்றகயும், 
இருபபுநிறலக் குறிபறபயும் Tally உதவியுடன தயார பெயயவும்.

பவங்கட எனபவர பபரிய பல்பபாருள அங்காடிறய 20 ஆண்டுகளுக்கும் நமலாக 
ேடத்திவருகிைார. வாடிக்றகயாளரகள தரம் மற்றும் நெறவயில் திருபதியறடநதுளளனர. 
அதன விறளவாக அவர நமலும் பல பல்பபாருள அங்காடிகறள பவவநவறு பகுதிகளில் 

துவங்கினார. தற்பபாழுது 50 க்கும் நமற்படட பணியாளரகள அவருறடய அங்காடியில் நவறல பெயகினைனர. 
அவர அறனத்து ஏடுகறளயும் றகயால் எழுதும் முறையிநலநய பராமரித்து வருகினைார. வியாபாரம் 
பபருகியதன விறளவாக நிறுவனத்றத திைம்பட ேடத்துவது கடினம் என பவங்கட கண்டறிகிைார. அண்றமயில் 
வணிகவியலில் முதுகறலப படடம் பபற்ை அவருறடய மகள லதா தனது தநறதக்கு வியாபாரத்தில் உதவ 
எண்ணுகிைார. அவர கீழ்க்கண்ட பிரசசிறனகறள அறடயாளம் கண்டுளளார:
• சில ெரக்குகள காணவில்றல. ஆனால் அதற்கான ஆதாரம் இல்றல.
•  பராக்க ஓடடத்தில் எவவித பிரசசிறனயும் இல்றல. ஆயினும் ெரக்களித்நதாருக்கு பெலுத்தல்கள 

தாமதமாகினைன. 
• அறனத்து அங்காடிகளிலும் சில பபாருடகள அதிகபபடியாக வாங்கபபடடுளளது.
•  அண்றமயில் துவங்கபபடட கிறளகளில் அதிகளவில் விற்பறனயாகும் சில பபாருடகள றகயிருபபிலில்றல.
• பெலவினங்களின மீதான எவவித கடடுபபாடும் இல்றல.
இநத சூழல் பதாடருநமயானால் நிறுவனம் தன ேற்பபயறர இழக்க நேரலாம் மற்றும் ேடடம் ஏற்படலாம் என 
லதா நிறனக்கிைார. இநத பிரசசிறனகறள கடக்க கணினிமயக் கணக்கியல் முறையின நதறவ உளளதாக 
அவர வலுவாக உணரகிைார.
இநத பிரசசிறனகள கணினிமயக் கணக்கியல் முறையின மூலம் எளிதாக தீரக்கபபடலாம் என நீங்கள 
நிறனக்கிறீரகளா? அவவாறு நிறனக்கிறீரகநளயானால் தங்களின  கூற்றை நியாயபபடுத்தவும்.

ச்தாடர் ஆயவிறகு
கணக்கியல் பமனபபாருளில் Tally மடடுநம உளளதா? ஆராயநது நமலும் சில கணக்கியல் 
பெயல்பாடடு பமனபபாருளகறள கண்டறியவும். 

்ார்றவ
Official Guide to Financial Accounting using Tally.ERP 9, Tally Education Private Limited, 
BPB Publications, Bengaluru.
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கலைச்சொறகள்

கணக்கியல் அம்சஙகள் Accounting features

கணக்கியல் த�ொகுப்புகள் Accounting groups

கணக்கியல் �கவல் அமைப்பு
Accounting information 
system

கணக்கியல் விகி�ஙகள் Accounting ratios

கணக்கியல் அறிக்மககள் Accounting reports

கணக்கியல் தைனதபொருள் Accounting software

பகிர்ந்து�ரொ நட்டம Accumulated loss

பகிர்ந்து�ரொ இலொபம Accumulated profit

கூடு�ல் மு�ல் Additional capital

நிர்வொகச் த்சலவுகள் Administrative expenses

கூட்டொளி ச்சர்ப்பு Admission of partner

ஒதுக்கீடடுப் பணம Allotment money

ஆண்டுதத�ொமக அட்டவமண Annuity table

விண்ணப்பப் பணம Application money

அஙகீகரிக்கப்பட்ட மு�ல் Authorised capital

�ொனியஙகும கணக்கியல் அமைப்பு Automated accounting system

்சரொ்சரி இலொபம Average profit

்சரொ்சரி ்சரக்கிருப்பு Average stock

த்சலுத�ற்குரிய ைொற்றுச்சீடடு கணக்கு Bills payable account

தபறு�ற்குரிய ைொற்றுச்சீடடு கணக்கு Bills receivable account

சைலூதியப் பஙகு தவளியீடு Bonus issue

அமைக்கப்பட்ட மு�ல் Called up capital

அமைப்பு முனபணம Calls in advance

அமைப்பு நிலுமவ Calls in arrears

மு�ல் உந்துதிறன விகி�ம Capital gearing ratio

மு�ல் விகி�ம Capital ratio

மு�லினக் கொப்பு Capital reserve

மூல�னைொக்கல் Capitalisation
தரொக்கம ைற்றும தரொக்கததிற்கு 
்சைைொனமவகள்

Cash and cash equivalents

இறுதி மு�ல் Closing capital

தபொது முததிமர Common seal

தபொது அளவு இருப்பு நிமலக் குறிப்பு Common size balance sheet

தபொது அளவு வருைொன அறிக்மக Common size income statement

நிறுைம Company

நிறுை அம்சஙகள் Company features

ஒப்பீடடு இருப்புநிமலக் குறிப்பு Comparative balance sheet

ஒப்பீடடு வருைொன அறிக்மக Comparative income statement

ஒப்பீடடு அறிக்மக Comparative statement

கணினி கணக்கியல் முமற
Computerised accounting 
system

த�ொ்டரும கூட்டொளி Continuing partner 

எதிர்ப்பதிவு ்சொனறொவணம Contra voucher
விற்பமன மூலம கிம்டத� 
வருவொயக்கொன அ்டக்கவிமல

Cost of revenue from operations

க்டனீந்ச�ொர் கணக்கு Creditors account

க்டனீந்ச�ொர் சுைற்சி விகி�ம Creditors turnover ratio

ந்டப்புக் கணக்கு Current account

ந்டப்புச் த்சொததுகள் Current assets

குறுகிய கொல மு�லீடுகள் Current investments

ந்டப்புப் தபொறுப்புகள் Current liabilities

ந்டப்பு விகி�ம Current ratio

ந்டப்பு ஆண்டு Current year

கூட்டொளியின இறப்பு Death of a partner

க்டனீடடுப் பததிரஙகள் Debentures

க்டன வசூலிப்புக் கொலம Debt collection period

புற அக தபொறுப்பு விகி�ம Debt equity ratio

க்டன த்சலுததும கொலம Debt payment period

க்டனொளிகள் கணக்கு Debtors account

க்டனொளிகள் சுைற்சி விகி�ம Debtors turnover ratio

நனதகொம்ட Donation

எடுப்புகள் Drawings

நுமைவுக் கட்டணம Entrance fees

சநர்மைப் பஙகுகள் Equity shares

நிமறசவற்றொளர்  கணக்கு Executor’s account

தகொடுப்ட சவண்டிய த்சலவுகள் Expenses payable

முக ைதிப்பு Face value

கற்பமனச் த்சொதது Fictitious asset

இறுதி அமைப்பு பணம Final call money

நிதிநிமல அறிக்மக பகுப்பொயவு Financial statement analysis

நிதிநிமல அறிக்மக Financial statements

நிறுவனம Firm

மு�ல் அமைப்பு பணம First call money 

நிமலச்த்சொததுகள் சுைற்சி விகி�ம Fixed assets turnover ratio

நிமலமு�ல் Fixed capital

ைொறுபடும மு�ல் Fluctuating capital

பஙகு ஒறுப்பிைப்பு Forfeiture of shares

ஆ�ொய விகி�ம Gaining ratio

Tally நுமைவொயில் Gateway of Tally

தபொதுக்கொப்பு General reserve

நற்தபயர் Goodwill

தைொத� இலொப விகி�ம Gross profit ratio

வருவொய த்சலவினக் கணக்கு
Income and expenditure 
account

முனகூடடிப் தபற்ற வருைொனம Income received in advance

உள்வரும கூட்டொளி Incoming partner

முழுமை தபறொ பதிசவடுகள் Incomplete records

புலனொகொச் த்சொதது Intangible asset

மு�ல் மீது வடடி Interest on capital

எடுப்புகள் மீ�ொன வடடி Interest on drawings

்சரக்கிருப்பு Inventories
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்சரக்கிருப்பு சுைற்சி விகி�ம Inventory  turnover ratio

தவளியி்டப்பட்ட மு�ல் Issued capital

கூடடுப் பஙகு நிறுைம Joint stock company

குறிப்சபடடுச் ்சொனறொவணம Journal voucher

உயில்தகொம்ட Legacy

நீர்மைத �னமை Liquidity 

நீண்்டகொலக்டன தீர்க்கும திறன Long term solvency
நிமனவுக் குறிப்பு ைறுைதிப்பீடடுக் 
கணக்கு

Memorandum revaluation 
account

குறுைப் பஙதகொப்பம Minimum subscription

நிகர இலொப விகி�ம Net profit ratio

நிகர புலனொகும த்சொததுகள் Net tangible assets

நிகர ைதிப்பு முமற Net worth method

புதிய கூட்டொளி New partner

புதிய இலொப விகி�ம New profit ratio

இயக்கம ்சொரொ த்சலவுகள் Non operating expenses 

இயக்கம ்சொரொ வருைொனம Non operating income

திருமபத திருமப நிகைொச் த்சலவுகள் Non recurring expenses
திருமபத திருமப நிகைொ 
வருைொனஙகள்

Non recurring incomes

நீண்்டகொல மு�லீடுகள் Non-current investments

்சொ�ொரண இலொபம Normal profit

இலொப சநொக்கைற்ற அமைப்புகள் Not-for profit organization
தகொள்மு�ல் ஆண்டுகளின 
எண்ணிக்மக

Number of years of purchase

பமைய கூட்டொளி Old partner

பமைய விகி�ம Old ratio

த�ொ்டக்க மு�ல் Opening capital

இயக்க அ்டக்கவிமல விகி�ம Operating cost ratio

இயக்கச் த்சலவுகள் Operating expenses

இயக்க இலொபம Operating profit 

தவளிச்த்சல்லும கூட்டொளி Outgoing partner

மிமக ஒப்பம Over subscription

த்சலுத�ப்பட்ட  மு�ல் Paid up capital

கூட்டொளி Partner

கூட்டொளியின க்டன கணக்கு Partner’s loan account

கூட்டொண்மை Partnership 

த்சலுத�ல்கள் Payments

த்சலுத�ல்கள் ்சொனறொவணம Payments voucher

நிமலசபற்றுத த�ொ்டர்ச்சி Perpetual succession

முனனுரிமைப் பஙகுகள் Preference shares

முந்ம�ய ஆண்டு Previous year

�னி நிறுைம Private company 

�னியொர் ஒதுக்கு Private placement

விகி� அளவு ஒதுக்கீடு Pro rata allotment

இலொபம Profit

இலொப நட்டப் பகிர்வு கணக்கு
Profit and loss appropriation 
account

அனொைதது இலொபநட்டக் கணக்கு
Profit and loss suspense 
account

இலொபத�னமை Profitability 

உரிமையொளர் விகி�ம Proprietory ratio

�கவலறிக்மக Prospectus

தபொது நிறுைம Public company 

தபொது தவளியீடு Public issue

தகொள்மு�ல் ்சொனறொவணம Purchase voucher

விமரவு விகி�ம Quick ratio

விகி� பகுப்பொயவு Ratio analysis

தபறு�ல்கள் Receipts
தபறு�ல்கள்  - த்சலுத�ல்கள் 
கணக்கு

Receipts and payments 
account

தபறு�ல்கள் ்சொனறொவணம Receipts voucher

கொப்பு மு�ல் Reserve capital

கொப்பும மிகுதியும Reserves and surplus

கூட்டொளி விலகல் Retirement of a partner

மு�லீடுகள் மீ�ொன வருவொய Return on investment

ைறுைதிப்பீடடுக் கணக்கு Revaluation account

ைறுைதிப்பீடடு நட்டம Revaluation loss

ைறுைதிப்பீடடு இலொபம Revaluation profit

விற்பமன மூலம தபற்ற வருவொய Revenue from operations

உரிமை தவளியீடு Right issue

தியொக விகி�ம Sacrificing ratio

விற்பமனச் ்சொனறொவணம Sales voucher

பததிர முமனைம Securities premium
விற்பமன ைற்றும பகிர்வுச் 
த்சலவுகள்

Selling and distribution 
expenses

பஙகு மு�ல் Share capital

பஙகு�ொரர் நிதி Shareholders funds

பஙகுகள் Shares

குறுகிய கொலக் க்டனகள் Short term borrowings

குறுகிய கொல க்டன தீர்க்கும திறன Short term solvency

ஒற்மறப் பதிவு முமற Single entry system

க்டன தீர்க்கும திறன Solvency 

நிமல அறிக்மக Statement of affairs

ஒப்பிய மு�ல் Subscribed capital

்சந்�ொ Subscriptions

எதிர் வரும ஆண்டு Subsequent year

உயர் இலொபம Super profit

புலனொகும நிமலச் த்சொததுகள் Tangible fixed assets
கணக்குகள் மூலம த்சலுத� 
சவண்டியமவகள்

Trade payables

கணக்குகள் மூலம 
தபறசவண்டியமவகள் 

Trade receivables

குமற ஒப்பம Under subscription
பகிர்ந்து�ரொ இலொபஙகள் ைற்றும 
கொப்புகள்  

Undistributed profits and 
reserves

வமரயறொப் தபொறுப்பு Unlimited liability

்சொனறொவணம Voucher

கூடடுச் ்சரொ்சரி இலொபம Weighted average profit

த�ொழிலொளர் ஈடடு நிதி Workmen compensation fund
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மேல்நிலை இரண்ொம் ஆணடு - கணக்குப் பதிவியல்
பொ்நூல் உருவொக்கக் குழு

கலை ேறறும் வடிவலேப்புக் குழு
 வடிவலேப்பு
 ய�ோயேஷ்
  பிரசோந்த்
 ரோயேஷ் தஙேப்பன்
 சசல்வகுமோர்

 அடல் வடிவலேப்பு
 ேதிர் ஆறுமுேம் 

 தரக்கடடுப்பொடு
 அருண் ேோமரோஜ்
 இய�சு ரத்தினம்
 சேரோலடு விலசன்

 ஒருங்கிலணப்பு
 ரயமஷ் முனிசோமி

இந்நூல 80 ஜி.எஸ்.எம் எலிேண்ட் யமபலித்யதோ தோளில 
அச்சிடப்பட்டுள்ளது.

ச்வப ஆபசசட் முறையில அச்சிட்யடோர்:

விறரவுக்குறியீட்டுக் குழு
மு.சரவணன்,
்வோழப்போடி, யசலம்.

ே. முருமகசன்,
முத்துபய்பட்றட, திரு்வோரூர்

சூ.ஆல்பர்ட வளவன் பொபு,  
்பரமக்குடி, இரோமநோதபுரம்.

பொ்நூல் வல்லுநர்கள்
1.  முலைவர். இை. ்சஸிஸ் ்ொஸ்்ன் 

இறைப ய்பரோசிரி�ர், 
்வணிேவி�ல துறை, மோநிலக் ேலலூரி, சசன்றன.

2.  முலைவர். ஆ. கிருஷணன் 
இறைப ய்பரோசிரி�ர், ்வணிேவி�ல துறை, 
மோநிலக் ேலலூரி , சசன்றன.

3.  முலைவர். இை. ்ெனிடரொ 
இறைப ய்பரோசிரி�ர், ்வணிேவி�ல துறை, 
புனித சிலுற்வ ேலலூரி, திருச்சி.

மேைொயவொளர்கள்
1.  முலைவர். பொ. ்ெயக்குேொர் 

உதவிப ய்பரோசிரி�ர், ்வணிேவி�ல துறை, 
தூ� தோமஸ் ேறல மற்றும் அறிவி�ல ேலலூரி, 
சசன்றன.

2.  திருேதி. ்ெயந்தி இரமேஷ 
்பயிற்சி�ோ்ளர், யேம்பிரிட்ஜ் ்பன்னோட்டுத் யதர்வுேள, 
சசன்றன.

பொ்நூல் ஆசிரியர் குழு
1.  முலைவர். அ. சமரொஜினி 

முதுேறல ்வணிேவி�ல ஆசிரி�ர், 
அரசினர் யமலநிறலப ்பளளி, ேடம்்பத்தூர், 
திரு்வளளூர் மோ்வட்டம்.

2.  முலைவர். சு. இரொமெஸ்வரி 
முதுேறல ்வணிேவி�ல ஆசிரி�ர்,  
புனித ்வ்ளனோர் ஆஙகியலோ இந்தி�ன் ச்பண்ேள 
யமலநிறலப்பளளி, திருச்சி.

3.  திருேதி. மு. ேகரொசி 
இறைப ய்பரோசிரி�ர், ்வணிேவி�ல துறை, 
ேோயியத மிலலத் அரசு மேளிர் ேலலூரி, சசன்றன.

4.  முலைவர். ந. வொசுமதவன் 
உதவிப ய்பரோசிரி�ர், ்வணிேவி�ல துறை, 
இரோமகிருஷ்ைோ மிஷன் விய்வேோனந்தோ ேலலூரி, 
சசன்றன.

5.  முலைவர். ச. குேொர் 
முதுேறல ்வணிேவி�ல ஆசிரி�ர்,  
ச.கு. ய்வலோயுதம் யமலநிறலப்பளளி,  
குறிஞ்சிப்போடி, ேடலூர் மோ்வட்டம்.

6.  திரு. அ. சிபி சக்ரவர்த்தி 
முதுேறல ்வணிேவி�ல ஆசிரி�ர்,  
திருமதி மஞ்சம்மோள அரசு மேளிர் யமலநிறலப்பளளி, 
சதன்ேோசி, திருசநலய்வலி மோ்வட்டம்.

7.  முலைவர். ச. சீனிவொசன் 
உதவிப ய்பரோசிரி�ர், ்வணிேவி�ல துறை, 
இரோமகிருஷ்ைோ மிஷன் விய்வேோனந்தோ ேலலூரி, 
சசன்றன.

பொ் ஒருங்கிலணப்பொளர் ேறறும் வல்லுநர்
திரு. வி. உைகநொதன், 
முதுேறல ்வணிேவி�ல ஆசிரி�ர்,  
அரசு மோதிரி யமலநிறலப்பளளி, றசதோபய்பட்றட, 
சசன்றன.
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