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III

உள்்ளடக்கம்

வ.எண் பாடத் தறைப்பு பக்க எண் மாதம்

அைகு 1
முழுறம பபைா பதிவவடுகளிலிருந்து 
கணக்குகள்

01 ஜூன்

அைகு 2 இைாப வ�ாக்கறை அறமப்புகளின் கணக்குகள் 39 

ஜூறை
அைகு 3

கூடடாண்றம நிறுவனக் கணக்குகள் – 
அடிப்பறடகள்

81

அைகு 4 கூடடாண்றம கணக்குகள் - �றபபயர் 119
ஆகஸ்டு

அைகு 5 கூடடாளி வேர்ப்பு 137 

அைகு 6 கூடடாளி விைகல் மறறும் கூடடாளி இைப்பு 183 பேப்டம்பர்

அைகு 7 நிறுமக் கணக்குகள் 225 அக்வடாபர்

அைகு 8 நிதிநிறை அறிக்றக பகுப்பாய்வு 263
�வம்பர்

அைகு 9 விகிதப் பகுப்பாய்வு 293

அைகு 10 கணினி கணக்கியல் முறை 327 டிேம்பர்

கணக்குப்பதிவியல்

மின்னூல் ைதிப்பீடு
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பாடநூறைப் 
பயன்படுத்துவது 

எப்படி?

அலகுகள், நூலின் பெரும் பிரிவுகளாகும். இவை ஒவபைான்றிலும் 
மாணைரகள் கணக்குபெதிவியல் கல்வியிலுள்ள ெல பிரிவுகளில் 
குறிபபிடட சாராம்சதவதை புரிந்துபகாள்ளததைக்க ைவகயில், 
ெல உடபிரிவுகள் அடங்கியுள்ளன. ஒவபைாரு அலகும் அதைன் 
பொருளடக்கததில் விைாதிக்கபெடடுள்ள, சிறபபு அறிவிவன ைழங்குகிறது. 
பதைாடர கறறலுக்கும், ொடக்கருததுகவள சரியாகப புரிந்துபகாள்ைதைறகும், 
அலகுகள் நூலில் பகாடுக்கபெடடுள்ள ைரிவசபெடி கறகபெட வைண்டும்.

அைகுகள்

உடபிரிவுகள்

முக்கியமான போறகள்

IV

அன்பார்ந்த மாணவர்கவ்ள!
இந்தை கணக்குபெதிவியல் ொடநூல் உங்களுக்கு கணக்குபெதிவியவல அடிபெவடயிலிருந்து புரிந்து பகாள்ளவும், வமலும் இந்தைப 
ொடநூலில் பகாடுக்கபெடடுள்ள ெலைவகயான ெயிறசிகள் மூலம், உங்களின் ெகுபொய்வுத திறவன உெவயாகிதது, கணக்கியலின் 
வகாடொடுகவள நவடமுவற ைணிகச் சூழ்நிவலகளில் ெயன்ெடுததுைதில் உங்கவள ஒரு மிகச்சிறந்தை நெராக உருைாக்கவும் ஒரு 
அறிவுக் களஞ்சியமாக இருக்கிறது.
இந்தை நூலில் 10 அலகுகள் அடங்கியுள்ளன. இைறறிலுள்ள உடபிரிவுகள் மறறும் ெல ைவகயான கறறல் ெயிறசிகள், கறறவல எளிதைாகவும், 
முவறயாகவும், மகிழ்வுணரைாகவும் ஆக்கும் ஒரு முவறபெடுததைபெடட ைடிவில் பகாடுக்கபெடடுள்ளன.
இந்தை நூலில் பகாடுக்கபெடடுள்ள கருததுகவளயும், முவறகவளயும் கறக, இந்தை நூவல எவைாறு சிறந்தை முவறயில் ெயன்ெடுததைவைண்டும் 
என்ற ைழிமுவற பகாடுக்கபெடடுள்ளது. வமலும், ஒரு சிறந்தை கறறல் அனுெைம் பெற, ொடநூலில் இடம்பெறறுள்ள முக்கியமான 
ெகுதிகளுக்கு, கீவழ விளக்கம் பகாடுக்கபெடடுள்ளது.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

கறைல் வ�ாக்கஙகள்

நிறனவு 
கூை வவண்டிய 

கருத்துகள்
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V

பதாடர் ஆய்விறகு

கறைசபோறகள்

ெயனுள்ள மறறும் பைறறிகரமான உங்கள் கறறலுக்கு எங்களது ைாழ்ததுகள்.

ஆசிரியர குழு

சுய ஆய்வு வினாக்கள்

நிறனவில் பகாள்்ள 
வவண்டியறவ

மாணவர் பேயல்பாடு

நிகழ்ைாய்வு
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VI

'கணக்குபெதிவியல்' அறிவு சாரந்தை துவறயாக ெரைலான தைன்வமவய உவடயது. இது இந்தியாவிலும் 
மறறும் பைளிநாடுகளிலும் உயரகல்விக்கும் மறறும் வைவலைாய்பபுக்குமான அதிக ைாய்பபுகவள 
அளிக்கிறது. வமல்நிவல கணக்குபெதிவியல் கல்வி முடிததைவுடன் உள்ள ைாய்பபுகள் பின்ைருமாறு: 

க ல் வி   வா ய் ப் பு க ள்

வவறைவாய்ப்புகள் 

கணக்குப்பதிவியல் கல்வியின் வாய்ப்புகள்

உதைவிக் கணக்காளர  கணக்காளர

தைணிக்வக உதைவியாளர அடக்கவிவல ெகுபொளர

முதைலீடடு ஆவலாசகர நிதிநிவல ஆவலாசகர

ைரி ஆவலாசகர ெடடயக் கணக்காளர

நிறுமச் பசயலாளர அடக்கவிவல மறறும் வமலாண்வமக் கணக்காளர

கறபிததைல் மாநில மறறும் மததிய அரசு ெணிகள்

கீழக்கண்ட ஏவதனும் 
படடப்படிப்புகள், வ�ரடியாகவவா 
அல்ைது பதாறைதூரக் கல்வி 
முறையிவைா மாணவர்கள் 

பயிை முடியும்

கீழக்கண்ட ஏவதனும் ஒரு 
பதாழிறமுறைக் கல்வி 

வழக்கமான படடப்படிப்பிறகு 
பின் இந்திய அல்ைது 

பவளி�ாடுகளின் கல்லூரி 
மறறும் பல்கறைக் கழஙகளில் 

கறக வாய்ப்புள்்ள பின்வரும் 
படடவமறபடிப்புகள்   

வழக்கமான படடப்படிப்பிறகு 
பின் அரசு உயர் பணிகள் 
மறறும் கறக வவண்டிய 

பதாழிறமுறை கல்வி 

முதுகறைப் படடத்திறகு பின் 
கறக வவண்டிய ஆராய்சசிச 

ோர்ந்த 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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VII

்கணக்குப்�திவியல் மொணவர்களுக்கு பவளி்ொடு்களில் பினவரும் ஏரொளமொ் வொய்ப்பு்கள் உள்ள்.

1. உயர ்கல்வி

2. மவலைவொய்ப்பு்கள் 

 •  ஆசிரியர்கள்

 •  ்கணக்்கொளர்கள்

 •  தணிக்ல்கயொளர்கள்

 •  நிதி ஆமைொெ்கர்கள்

 •  ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி ஆமைொெ்கர்கள்
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1.1 அறிமுகம்

 ைாணேர் ப�யல்ொடு 1.1

அருகிலுள்ை சில்ைமற ேணிகத்மத (பெடடிக் கமடைமய) ஒரு ைணிவநரம் ொரமேயிடுஙகள். 
அேரகள் விற்ெமன நமடைபெற்ற உடைவனவய அதமனப ெதிவு பசயகிறாரகைா? விற்ெமன,	பசைவுகள் 
ைற்றும் இைாெத்மத விற்ெமனயாைர எவோறு  கணகாணிக்கிறார என்ெமதக் வகடடைறியுஙகள். 

இரடமடைபெதிவு முமறயில் கணக்குகமைப ெராைரிபெது சிை நிறுேனஙகளுக்கு கடடைாயைானதாகும். 
உதாரணைாக,	 இந்தியாவில்,	 இந்திய நிறுைச் சடடைம் 2013,	 பிரிவு 128 (1) –ன் ெடி நிறுைஙகள் 
தஙகள் கணக்குகமை இரடமடைபெதிவு முமறயில் ெராைரித்திடை வேணடும். அமே வொன்ற 
நிறுேனஙகள்,	 கணக்குகமை இரடமடைபெதிவு முமறயில் ைடடுவை ெராைரிக்க வேணடும். பிற 
அமைபபுகள் இரடமடைபெதிவு முமறமய பின்ெற்றைாம் அல்ைது பின்ெற்றாைல் இருக்கைாம். 
இரடமடைபெதிவு முமறமய கடடைாயைாகப பின்ெற்றாத நிறுேனஙகளின் கணக்வகடுகள் 
அந்நிறுேனத்தின் உரிமையாைரகள் ைற்றும் கணக்காைரகளின் வதமே ைற்றும் விருபெத்திற்வகற்ெ 
ெராைரிக்கபெடுகின்றன. கணக்வகடுகள் முழுமையாக இரடமடைபெதிவு முமறயில் தயாரிக்கபெடைாத 
வொது அவவேடுகள் முழுமை பெறா ெதிவேடுகள் என்றமைக்கபெடுகின்றன.

1.2 முழுமை பெறா ெதிவேடுகளின் பொருள்
கணக்வகடுகள், இரடமடைப ெதிவு முமறயின் ெடி ெராைரிக்கபெடைாத வொது அந்த ெதிவேடுகள் 
முழுமைபெறா கணக்கியல் ெதிவேடுகள் என்று அமைக்கபெடுகின்றன. பொதுோக,	 பராக்கக் 
கணக்கு ைற்றும் ஆள்சார கணக்குகைான ோடிக்மகயாைர ைற்றும் கடைனீந்வதார கணக்கு ைடடுவை 
முழுமையாகவும்,	பிற கணக்குகள் வதமேக்வகற்ெவும் ெராைரிக்கபெடுகின்றன.  

இதில்,	 சிை நடைேடிக்மககள் முழுமையாகப ெதிவு பசயயபெடுகின்றன. அதாேது,	 சிை 
நடைேடிக்மககளின் ெற்று ைற்றும் ேரவு ஆகிய இரு தன்மைகளும் ெதியபெடுகின்றன. எடுத்துக்காடடைாக,	
ோடிக்மகயாைரிடைமிருந்து பெற்ற ைற்றும் கடைனீந்வதாருக்கு பசலுத்திய பராக்கத்திற்கு,	 இரணடு	
தன்மைகளும்	 ெதியபெடுகின்றன. சிை நடைேடிக்மககளுக்கு ஒரு ெகுதி ைடடும் ெதியபெடுகிறது. 
அதாேது,	ஒவர ஒரு தன்மை ைடடும் ெதியபெடுகிறது. எடுத்துக்காடடைாக,	பசைவுகளுக்குச் பசலுத்தியது 
பராக்கக் கணக்கில் ைடடும் ெதியபெடுகிறது. சிை நடைேடிக்மககள் ெதிவு பசயயபெடுேவத இல்மை.  
அதாேது,	ெற்று ைற்றும் ேரவு ஆகிய இரு தன்மைகளும் ெதிவு பசயயபெடுேதில்மை. எடுத்துக்காடடு,	
நிமைச்பசாத்துகள் மீதான வதயைானம். எனவே,	ேைக்கைாக இவவேடுகள் முழுமை	பெறா ெதிவேடுகள் 
என்றமைக்கபெடுகின்றன. 
இது ஒரு முழுமைபெறா,	 அறிவியல் தன்மையற்ற கணக்வகடடுப ெராைரிபபு முமறயாகும். இது 
ஒற்மறபெதிவு முமறயில் கணக்வகடுகள் ெராைரிபபு என்று அமைக்கபெடடைது. 
1.3 முழுமை பெறா ெதிவேடுகளின் இயல்புகள்
முழுமை பெறா ெதிவேடுகளின் இயல்புகள் பின்ேருைாறு:

(i) ென்மை:	இது	நடைேடிக்மககமை	அறிவியல்	தன்மையற்ற	ைற்றும்	ஒழுஙகற்ற	முமறயில்	ெதிவு	
பசயயும்	ஒரு	முமறயாகும்.	இதில்	கணக்கியல்	பகாள்மககள்	ைற்றும்	கணக்கியல்	தரநிமைகள்	
முமறயாகப	பின்ெற்றபெடுேதில்மை.	

(ii) ெராைரிக்கபெடும் கணக்கின் ேமககள்:	 பொதுோக,	 பராக்கம்	 ைற்றும்	 ஆள்சார	 கணக்குகள்	
ைடடும்	 முழுமையாகப	 ெராைரிக்கபெடுகின்றன.	 பசாத்து	 ைற்றும்	 பெயரைவுக்	 கணக்குகள்	
முமறயாகப	ெராைரிக்கபெடுேதில்மை.	சிை	நடைேடிக்மககள்		ெதிவு	பசயயபெடுேவத	இல்மை.	
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(iii) சீரறறத் ென்மை:	 ெல்வேறு	 நிறுேனஙகளுக்கிமடையில்	 நடைேடிக்மககமை	 ெதிவு	 பசயேதில்	
சீரற்றத்	 தன்மை	 காணபெடுகிறது.	 பேவவேறு	 நிறுேனஙகள்	 தஙகள்	 வதமேகள்	 ைற்றும்	
ேசதிகளுக்வகற்ெ	நடைேடிக்மககமைப	ெதிவு	பசயகின்றன.	

(iv) நிதிநிமல அறிக்மககள்  உண்மையாை ைறறும் வ�ர்மையாை நிதிநிமலமய 
பேளிபெடுத்ொது:	 முழுமையற்ற	 தகேல்கள்	ைற்றும்	துல்லியைற்ற	 கணக்வகடுகள்	 என்ெதால், 
இவவேடுகளிலிருந்து	கணடைறியபெடும்	இைாெம்	அல்ைது	நடடைம்	நம்ெகத்	தன்மை	உமடையதல்ை.	
இது	 உணமையான	 இைாெத்தன்மைமய	 பேளிபெடுத்துேதில்மை.	 பசாத்துகள்	 ைற்றும்	
பொறுபபுகள்	உணமையான	ைற்றும்	வநரமையான	நிதிநிமைமய	பேளிபெடுத்துேதில்மை.		

(v) பொருந்தும் ென்மை:	 கணக்வகடுகமை	 இரடமடைபெதிவு	முமறயில்	 பின்ெற்ற	 சடடைபெடியான	
கடைமையுள்ை	 நிறுேனஙகள்	 அல்ைாத	 பிற	 நிறுேனஙகள்	 முழுமை	 பெறா	 ெதிவேடுகமைப	
ெராைரிக்கைாம்.	 எனவே,	 சிறு	 அைவிைான	 தனியாள்	 ேணிகம்	 ைற்றும்	 கூடடைாணமை	
கணக்குகள்	இம்முமறயில்  ெராைரிக்கைாம்.	

(vi) வியாொர �டேடிக்மககளுடன் உரிமையாளரின் �டேடிக்மககளும் ெதியபெடுெல்:	
பொதுோக,	 உரிமையாைரின்	 தனிபெடடை	 நடைேடிக்மககள்	 வியாொர	 நடைேடிக்மககளுடைன்	
கைந்து	ெதியபெடுகிறது.	உதாரணைாக,	பசாந்தப	ெயனுக்காக	சரக்குகள்	ோஙகியது	வியாொரக்	
பகாள்முதலுடைன்	வசரத்து	ெதிவு	பசயயபெடுகிறது.  

1.4 முழுமை பெறா ெதிவேடுகளின் குமறொடுகள்
முழுமை பெறா ெதிவேடுகளின் குமறொடுகள் பின்ேருைாறு:

(i) ெதிவேடுகள் முமறயாகப ெராைரிக்கபெடாமை:	 இது	 ஒரு	 அறிவியல்	 தன்மையற்ற	 ைற்றும்	
ஒழுஙகற்ற	கணக்வகடுகள்	ெராைரிபபு	முமறயாகும்.	பசாத்துக்	கணக்குகள்	ைற்றும்	பெயரைவுக்	
கணக்குகள்	முமறயாகப	ெராைரிக்கபெடுேதில்மை.

(ii) இருபொய்வு ெயாரிபெது கடிைம்:	கணக்குகள்,	எல்ைா	விேரஙகளுக்கும்	ெராைரிக்கபெடைாததால்	
கணக்வகடுகள்	 முழுமையற்றதாக	 உள்ைன.	 எனவே,	 கணக்குகளின்	 கணக்கீடடுச்	
சரித்தன்மைமய	அறிந்து	பகாள்ை	இருபொயவிமனத்	தயாரிபெது	கடினம்.

(iii) வியாொரத்தின் உண்மையாை இலாெம் ஈட்டும் திறமை கண்டறிேது கடிைம்:	 இைாெம்,	
பெறபெடும்	 தகேல்கள்	ைற்றும்	ைதிபபீடுகளிலிருந்து	கணக்கிடைப	 ெடுகிறது.	 எனவே,	வியாொர	
ைற்றும்	இைாெநடடைக்	கணக்கு	துல்லியைாக	தயாரிக்க	முடியாததால்	உணமையான	இைாெத்மத	
கணடைறிேது	கடினம்.

(iv) வியாொரத்தின் நிதிநிமலமயக் கண்டறிெல் கடிைம்:	 பொதுோக,	 முழுமை	 பெறா	
ெதிவேடுகளிலிருந்து	 பசாத்துகள்	 ைற்றும்	 பொறுபபுகள்	 ைதிபபீடுகள்	 ைடடுவை	 பெறபெடுகிறது.	
எனவே,	ஒரு	குறிபபிடடை	நாளின்	உணமையான	ைற்றும்	வநரமையான	நிதிநிமைத்	தன்மை	
அல்ைது	நிதி	நிமைமய	கணடைறிேது	கடினைாக	உள்ைது.	

(v) ெேறுகள் ைறறும் வைா�டிகள் எளிொக கண்டறிய முடியாது:	ெதிவேடுகளின்	ஒரு	ெகுதி	ைடடுவை	
பெறபெடுேதால்,	கணக்வகடுகள்	ெராைரித்தலின்	வொது	அகச்வசாதமன	பசயது	தேறுகள்	ைற்றும்	
வைாசடிகமைக்	கணடைறிய	முடியாைல்	இருக்கைாம்.

(vi) அரசு ைறறும் பிற அதிகாரிகளுக்கு ஏறபுமடயெல்ல:	 ெராைரிக்கபெடும்	 கணக்குகள்	
முழுமையற்றதாக	இருபெதால்,	இம்முமறயில்	சடடைத்வதமேகமைப	பூரத்தி	பசயய	முடியாைல்	
இருக்கைாம்.	 எனவே,	 அரசு,	 ேரி	 அதிகாரிகள்	 ைற்றும்	 பிற	 சடடை	 அதிகாரிகள்	முழுமை	 பெறா	
ெதிவேடுகளிலிருந்து	தயாரிக்கபெடும்	கணக்குகமை	ஏற்றுக்	பகாள்ேதில்மை.	
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1.5 இரட்மடப ெதிவு முமற ைறறும் முழுமை பெறா ெதிவேடுகளுக்கும் உள்ள வேறுொடுகள்

வேறுொட்டின் அடிபெமட இரட்மடப ெதிவு முமற முழுமை பெறா ெதிவேடுகள்
1.  நடைேடிக்மககமைப 
ெதிவு பசயதல்

அமனத்து நடைேடிக்மககளின் 
ெற்று ைற்றும் ேரவு ஆகிய 
இரு தன்மைகளும் ெதிவு 
பசயயபெடுகின்றன.

அமனத்து நடைேடிக்மககளின் 
ெற்று ைற்றும் ேரவுத்  தன்மைகள் 
முழுமையாகப  ெதிவு 
பசயயபெடுேதில்மை. சிை 
நடைேடிக்மககளுக்கு இரு 
தன்மைகளும் ெதியப ெடுகின்றன. 
சிை நடைேடிக்மககள் ெகுதியாகப 
ெதியபெடுகின்றன ைற்றும் சிை 
நடைேடிக்மககள் ெதியாைல் 
விடைபெடுகின்றன. 

2.  ெராைரிக்கபெடும் 
கணக்கின் 
ேமககள்

ஆள்சார,	பசாத்து ைற்றும் பெயரைவுக் 
கணக்குகள் முழுமையாகப 
ெராைரிக்கபெடுகின்றன. 

பொதுோக,	ஆள்சார ைற்றும் பராக்கக் 
கணக்குகள் ைடடும் முழுமையாகப  
ெராைரிக்கபெடுகின்றன. 
பசாத்து ைற்றும் பெயரைவுக் 
கணக்குகள் முழுமையாகப 
ெராைரிக்கபெடுேதில்மை.  

3.  இருபொயவு  
தயாரித்தல்

கணக்வகடுகளில் ெதிவு பசயத 
ெதிவுகளின்  கணக்கீடடுச் 
சரித்தன்மைமய வசாதித்துப ொரக்க 
இருபொயவு தயாரிக்க முடியும். 

கணக்குகள் முழுமையற்றதாக 
இருபெதால் கணக்வகடுகளில் ெதிவு 
பசயத ெதிவுகளின்  கணக்கீடடுச் 
சரித்தன்மைமய  வசாதித்து ொரக்க 
இருபொயவு தயாரிபெது கடினம். 

4.  சரியான இைாெம் 
அல்ைது நடடைம் 
கணக்கிடுதல்

சரியான இைாெம் அல்ைது 
நடடைம் கணடைறிய வியாொர 
ைற்றும் இைாெநடடைக் கணக்கு 
தயாரிக்கபெடுகிறது. 

முழுமையானத் தகேல்கள் பெற 
முடியாததால் வியாொர ைற்றும் 
இைாெநடடைக் கணக்கு துல்லியைாக 
தயாரிக்க முடியாது. எனவே,	
கணடைறிந்த இைாெம் அல்ைது நடடைம் 
துல்லியைாக இருக்காது .

5.  நிதிநிமையிமனக் 
கணடைறிதல்

உணமையான நிதிநிமைமய 
பதரிந்து பகாள்ை இருபபுநிமைக் 
குறிபபு தயாரிக்க முடியும். 

பசாத்துகள் ைற்றும் பொறுபபுகள் 
பேறும் ைதிபபீடுகள் ைற்றும் 
முழுமையற்றதாக இருபெதால் 
இருபபுநிமைக் குறிபபு துல்லியைாக 
தயாரிக்க முடியாது ைற்றும் 
உணமையான நிதிநிமையிமனக் 
கணடைறிய முடியாது. 

6. பொருந்தும் தன்மை இது அமனத்து அமைபபுகளுக்கும் 
பொருந்தக் கூடிய ஒன்றாகும். 

இது சிறிய அைவிைான தனிஆள் 
ேணிகம் ைற்றும் கூடடைாணமை 
நிறுேனஙகளுக்கு பொருந்தைாம். 

7. நம்ெகத் தன்மை இது,	அறிவியல் பூரேைான 
கணக்கியல் முமற ைற்றும் சிை 
கணக்கியல் பகாள்மககமை 
அடிபெமடையாகக் பகாணடுள்ைதால் 
நம்ெகத் தன்மையுமடையதாகும். 

இது அறிவியல் தன்மையற்றதால்  
நம்ெகத்தன்மை உமடையதல்ை.  

8. ஏற்புத் தன்மை கணக்கியல் ெதிவேடுகள் 
ேரி அதிகாரிகள் ைற்றும் நிதி 
நிறுேனஙகள் உடெடை அமனத்து 
ெயனாைரகளுக்கும் ஏற்புமடையதாகும்.

கணக்கியல் ெதிவேடுகள் 
அமனத்துப ெயனாைரகளுக்கும் 
ஏற்புமடையதல்ை. 
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1.6 முழுமை பெறா ெதிவேடுகளிலிருந்து கணக்குகள்
முழுமை பெறா ெதிவேடுகமைப ெராைரித்து ேரும் நிறுேனஙகளுக்கும் இைாெம் அல்ைது நடடைம் 
ைற்றும் நிதி நிமைமயக் கணடைறிேது அேசியைானதாகும். முழுமை பெறா ெதிவேடுகளிலிருந்து 
பெறபெடும் தகேல்கள்,	ைற்றும் நிமனவுகள் அடிபெமடையில் இைாெம் அல்ைது நடடைம் கணடைறியபெடைைாம். 
இதில்,	 இறுதி முதலுக்கும் ைற்றும் பதாடைக்க முதலுக்கும் இமடைவயயான வேறுொடு இைாெைாகக் 
கருதபெடைைாம். ஏபனனில்,	அந்நிறுேனஙகளில் அந்த இைாெம் முதலுடைன் சரிக்கடடைப ெடுகிறது. வைலும்,	
பெறபெடும் விேரஙகளிலிருந்து விடுெடடை தகேல்கமைக் கணடைறிந்து இறுதிக் கணக்குகமைத் 
தயாரிக்கைாம்.  
1.7  முழுமை பெறா ெதிவேடுகளிலிருந்து நிமல அறிக்மக ோயிலாக இலாெம் அல்லது �ட்டம் 

கண்டறிெல்
இம்முமறயில்,	ஒரு குறிபபிடடை காைத்தின் பதாடைக்க முதமை (நிகர ைதிபபு) இறுதி முதலுடைன் ஒபபீடு 
பசயேதன் மூைம் இைாெம் அல்ைது நடடைம் கணடைறியபெடுகிறது. முதலின் ைதிபபு (நிகர ைதிபபு) 
அதிகரிக்கும் வொது அது இைாெம் என்றும் முதலின் ைதிபபு குமறயும் வொது அது நடடைம் என்றும் 
கருதபெடுகிறது. 

பதாடைக்க நிமை அறிக்மக ைற்றும் இறுதி நிமை அறிக்மக முமறவய தயாரிபெதன் மூைம் 
பதாடைக்க முதல் ைற்றும் இறுதி முதல் கணடைறியைாம். ஒரு குறிபபிடடை நாமைய பசாத்துகள் ைற்றும் 
பொறுபபுகள் இருபமெக் காடடுகின்ற ஒரு அறிக்மக நிமை அறிக்மக ஆகும். இைாெம் கணடைறியும் 
இம்முமறயானது நிமையறிக்மக முமற அல்ைது நிகர ைதிபபு முமற அல்ைது முதல் ஒபபீடடு முமற 
என்று அமைக்கபெடுகிறது. 
1.7.1 நிமல அறிக்மக ோயிலாக இலாெம் அல்லது �ட்டம் கணக்கிடுெல்
இறுதி முதலுக்கும் ைற்றும் பதாடைக்க முதலுக்கும் இமடைவய உள்ை வேறுொடு வியாொரத்தின் இைாெம் 
அல்ைது நடடைைாக எடுத்துக்பகாள்ைபெடுகிறது. வியாொரத்தின் முதலிலிருந்து ஏவதனும் ெணம் 
எடுத்திருந்தாவைா	ைற்றும் வியாொரத்திற்கு கூடுதல் முதல் பகாணடு ேந்திருந்தாவைா வதமேயானச் 
சரிக்கடடுதல்கள் பசயயபெடை வேணடும். 

இறுதி முதமை அடிபெமடையாகக் பகாள்ைவும். அவோணடின் எடுபபுகள் இறுதிமுதலுடைன் கூடடைபெடை 
வேணடும். ஏபனனில்,	 எடுபபுகள் இறுதி முதமைக் குமறத்திருக்கைாம். அவோணடில் பகாணடு 
ேந்த கூடுதல் முதல் கழிக்கபெடை வேணடும்.  ஏபனனில்,	பகாணடு ேந்த கூடுதல் முதைானது இறுதி 
முதமை அதிகரித்திருக்கைாம்.  இது சரிக்கடடைபெடடை இறுதிமுதமை தரும். 
 �ரிக்கட்டபெட்ட இறுதி முெல் = இறுதி முெல் + எடுபபுகள் – கூடுெல் முெல்
சரிக்கடடைபெடடை இறுதிமுதமை பதாடைக்க முதவைாடு ஒபபீடு பசயேதன் மூைம் இைாெம் அல்ைது நடடைம் 
கணடைறியபெடைைாம். இந்த வேறுொடைானது சாதகைான இருபொக இருந்தால் இைாெைாகவும்,	ொதகைான 
இருபொக இருந்தால் நடடைைாகவும் இருக்கும். 
 இறுதி முெல் + எடுபபுகள் – கூடுெல் முெல் – பொடக்க முெல் = இலாெம் / �ட்டம்
ைாணேர் குறிபபு
பதாடைக்க முதல் + கூடுதல் முதல் + இைாெம் / - நடடைம் – எடுபபுகள் = இறுதி முதல்
இைாெம் / நடடைம் = இறுதி முதல் + எடுபபுகள் – கூடுதல் முதல் – பதாடைக்க முதல்
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1.7.2 நிமலயறிக்மக ெயாரித்து இலாெம் அல்லது �ட்டம் கண்டறிேெறகாை ெடிநிமலகள்
நிமையறிக்மக தயாரித்து இைாெம் அல்ைது நடடைம் கணடைறிேதற்கான ெடிநிமைகள் பின்ேருைாறு:

(i) ஆணடு	 பதாடைக்கத்தில்	உள்ை	 பசாத்துகள்	 ைற்றும்	 பொறுபபுகளின்	இருபபுகமைக்	 பகாணடு	
பதாடைக்க	நிமையறிக்மக	தயாரித்து	பதாடைக்க	முதமைக்	கணடைறியவும்.	

(ii) கணக்காணடின்	இறுதியில்	வதயைானம்,	ோராக்கடைன்,	பகாடுெடைவேணடிய	ைற்றும்	முன்கூடடி	
பசலுத்திய	 பசைவுகள்,	 பெறவேணடிய	 ேருைானம்,	 முதல்	 மீது	 ேடடி,	 எடுபபு	 மீது	 ேடடி	
வொன்றேற்றிற்குத்	 வதமேயான	 சரிக்கடடுதல்கமைச்	 பசயதபின்	 இறுதி	 நிமையறிக்மக	
தயாரித்து	இறுதிமுதல்	கணடைறியவும்.

(iii) இறுதி	முதலுடைன்	எடுபபுத்	பதாமகயிமன	(ெணம்	ைற்றும்	/	பொருடகள்	இரணடும்)	கூடடைவும்.

(iv) சரிக்கடடைபெடடை	இறுதி	முதமைக்	கணடைறிய	கூடுதல்	முதமைக்	கழிக்கவும்.

(v) சரிக்கடடைபெடடை	 இறுதி	 முதலிலிருந்து	 பதாடைக்க	 முதமைக்	 கழித்து	 இைாெம்	 அல்ைது	
நடடைத்திமனக்	கணடைறியவும்.

	 (அ)		சரிக்கடடைபெடடை	 இறுதிமுதைானது	 பதாடைக்க	 முதமைவிடை	 அதிகைானதாக	 இருந்தால், 
அது	இைாெத்மதக்	குறிக்கும்.

	 (ஆ)		சரிக்கடடைபெடடை	 இறுதி	 முதைானது	 பதாடைக்க	 முதமைவிடை	 குமறோனதாக	 இருந்தால், 
அது	நடடைத்மதக்	குறிக்கும்.

இைாெம் அல்ைது நடடைத்மதக் கணடைறிய கீழக்கணடை ெடிேம் ெயன்ெடுத்தபெடுகிறது:
    …….ல் முடிேமடயும் ஆண்டிறகாை இலாெ �ட்ட அறிக்மக

விேரம் `

அவோணடின் இறுதி முதல் xxx
   கூடடுக:	அவோணடின் எடுபபுகள் xxx

xxx
  கழிக்க:	அவோணடில் பகாணடு ேந்த கூடுதல் முதல் xxx
சரிக்கடடைபெடடை இறுதிமுதல் xxx
   கழிக்க:	பதாடைக்க முதல் xxx
அவோணடின் இைாெம் அல்ைது நடடைம் xxx

எடுத்துக்காட்டு 1
பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து இைாெம் அல்ைது நடடைம் கணக்கிடைவும்:	

விேரம் `

ஆணடு பதாடைக்கத்தில் முதல் (1 ஏபரல்,	2016)         2,00,000

ஆணடு இறுதியில் முதல் (31 ைாரச்,		2017) 3,50,000

அவோணடில் பகாணடு ேந்த கூடுதல் முதல் 70,000

அவோணடின் எடுபபுகள் 40,000
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தீர்வு
2017, ைார்ச் 31 ஆம் �ாவளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுக்காை இலாெ �ட்ட அறிக்மக

விேரம் `

இறுதி முதல் (31.3.2017) 3,50,000
   கூடடுக:		அவோணடின் எடுபபுகள் 40,000

3,90,000
   கழிக்க:	அவோணடில் பகாணடு ேந்த கூடுதல் முதல் 70,000

சரிக்கடடைபெடடை இறுதி முதல் 3,20,000

   கழிக்க:	பதாடைக்க முதல் (1.4.2016) 2,00,000
அவோணடின் இைாெம் 1,20,000

எடுத்துக்காட்டு 2
பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து இைாெம் அல்ைது நடடைம் கணக்கிடைவும்:					

விேரம் `

2018,	ஏபரல் 1 இல் முதல்  1,60,000

2019,	ைாரச் 31 இல் முதல் 1,50,000

அவோணடில் பகாணடு ேந்த கூடுதல் முதல் 25,000

அவோணடின் எடுபபுகள் 30,000

தீர்வு
2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாவளாடு  முடிேமடயும் ஆண்டுக்குரிய  இலாெ �ட்ட அறிக்மக

விேரம் `

இறுதி முதல் (31.3.2019) 1,50,000
   கூடடுக:		அவோணடின் எடுபபுகள் 30,000

1,80,000
   கழிக்க:	அவோணடில் பகாணடுேந்த  கூடுதல் முதல் 25,000
சரிக்கடடைபெடடை இறுதி முதல் 1,55,000
   கழிக்க:	பதாடைக்க முதல் (1.4.2018) 1,60,000
அவோணடில் ஏற்ெடடை நடடைம் (-)5,000

எடுத்துக்காட்டு 3
பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து விடுெடடை தகேமைக் கணடைறியவும்:

விேரம் `

31.3.2019 அன்று இறுதி முதல் 1,90,000
அவோணடில் பகாணடுேந்த  கூடுதல் முதல் 50,000
அவோணடின்  எடுபபுகள் 30,000
1.4.2018 அன்று பதாடைக்க முதல் ?
31.3.2019 ஆம் நாவைாடு  முடிேமடையும் ஆணடின் நடடைம் 40,000
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தீர்வு
2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாவளாடு  முடிேமடயும் ஆண்டுக்காை இலாெ �ட்ட அறிக்மக

விேரம் `
 இறுதி முதல் (31.3.2019) 1,90,000
   கூடடுக:		அவோணடின் எடுபபுகள் 30,000

2,20,000
   கழிக்க:	அவோணடில் பகாணடுேந்த  கூடுதல் முதல் 50,000
சரிக்கடடைபெடடை இறுதி முதல் 1,70,000
   கழிக்க:	பதாடைக்க முதல் (1.4.2018) (இருபபுக் கடடும் பதாமக) 2,10,000
31.3.2019 ஆம் நாவைாடு முடிேமடையும் ஆணடின் நடடைம் (-)40,000

எடுத்துக்காட்டு 4
பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து 2018,	டிசம்ெர 31ஆம் நாமைய முதல் கணடைறியவும்:

`

2018,	ஜனேரி 1 அன்று முதல் 27,500
உரிமையாைர தன் பசாந்த ெயனுக்கு சரக்கு எடுத்தது 5,000
அவோணடில் பகாணடுேந்த கூடுதல் முதல் 2,500
அவோணடின் இைாெம் 10,000

தீர்வு
2018, டி�ம்ெர்  31 ஆம் �ாவளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுக்காை  இலாெ �ட்ட அறிக்மக

விேரம் `

 31.12.2018 அன்று இறுதி முதல் (இருபபுக் கடடும் பதாமக) 35,000
   கூடடுக:		அவோணடின் எடுபபுகள்  (பசாந்த ெயனுக்கு சரக்கு எடுத்தது) 5,000
                    40,000
   கழிக்க:	அவோணடில் பகாணடுேந்த  கூடுதல் முதல் 2,500
சரிக்கடடைபெடடை இறுதி முதல் 37,500
   கழிக்க	:	1.1.2018 அன்று பதாடைக்க முதல் 27,500
அவோணடின் இைாெம் 10,000

எடுத்துக்காட்டு 5
பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து விடுெடடை தகேமைக் கணடைறியவும்:

`

2017,	ஏபரல் 1 அன்று முதல்         2,50,000
2018,	ைாரச் 31 அன்று முதல் 2,75,000
அவோணடில் பகாணடுேந்த  கூடுதல் முதல் 30,000
அவோணடின் இைாெம் 15,000
அவோணடின் எடுபபுகள் ?
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தீர்வு
2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாவளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுக்காை இலாெ �ட்ட அறிக்மக

விேரம் `

31.3.2018 அன்று இறுதி முதல் 2,75,000
   கூடடுக:		அவோணடின் எடுபபுகள்  (இருபபுக் கடடும் பதாமக) 20,000
                   2,95,000
   கழிக்க:	அவோணடில் பகாணடுேந்த  கூடுதல் முதல் 30,000

சரிக்கடடைபெடடை இறுதி முதல் 2,65,000

   கழிக்க:	1.4.2017 அன்று பதாடைக்க முதல் 2,50,000
அவோணடின் இைாெம் 15,000

அவோணடின் எடுபபுகள் ̀  20,000, முதல் கணக்கு தயாரிபெதன் மூைமும் கணடைறியைாம்.

 ெ முெல் கணக்கு ே

�ாள் விேரம் வெ. 
ெ.எ ` �ாள் விேரம் வெ. 

ெ.எ `

2018  

 

 2017   

ைாரச்31 எடுபபுகள் க/கு 20,000 ஏப. 1 இருபபு கீ/பகா 2,50,000
  (இருபபுக் கடடும் பதாமக)  பராக்கக் க/கு 30,000

31   இருபபு கீ/இ     2,75,000 2018
ைாரச் 31 இைாெம் 15,000 

      2,95,000        2,95,000

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

1.7.3 நிமல அறிக்மக
நிமை அறிக்மக என்ெது ஒரு குறிபபிடடை நாளுக்கான பசாத்துகள் ைற்றும் பொறுபபுகள் இருபமெக் 
காடடும் ஒரு அறிக்மக ஆகும். பசாத்துகளின் இருபபுகள் ேைதுெக்கமும் ைற்றும் பொறுபபுகளின் 
இருபபுகள் இடைது ெக்கத்திலும் காணபிக்கபபெறும். இது முழுமைபெறா ெதிவேடுகளிலிருந்து ஒரு  
வியாொர நிறுேனத்தின் ஒரு குறிபபிடடை நாளுக்கான முதமைக் கணடைறிய தயாரிக்கபெடுகிறது. 
இது இருபபுநிமைக் குறிபபு வொன்று வதாற்றைளிக்கும். பைாத்தச் பசாத்துகள் ைற்றும் பைாத்தப 
பொறுபபுகளின் வேறுொடடுத் பதாமக முதைாக எடுத்துக் பகாள்ைபெடுகிறது.

முெல் = ப�ாத்துகள் – பொறுபபுகள்
நிமை அறிக்மக,	 பசாத்துகள் ைற்றும் பொறுபபுகளின் ெடடியைாக இருந்தாலும் இது இருபபுநிமைக் 
குறிபபு என்று அமைக்கபெடுேதில்மை.  ஏபனனில்,	எல்ைா பசாத்துகள் ைற்றும் பொறுபபுகளின் ைதிபபு 
முழுமையாக	 வெவரடடுக் கணக்குகளின் இருபபுகமை அடிபெமடையாகக் பகாணடிருபெதில்மை. 
சிை விேரஙகள் ெராைரிக்கபெடடை கணக்குகளிலிருந்தும்,	 சிை விேரஙகள் அமே பதாடைரொன 
ஆேணஙகளிலிருந்தும் ைற்றும் சிை இருபபுகள் நிமனவு அடிபெமடையிைான ைதிபபீடுகளிலிருந்தும் 
எடுத்துக் பகாள்ைபெடுகின்றன.  
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1.7.4  நிமல அறிக்மகயின் ெடிேம்
……… ஏடுகளில்

……. �ாமளய நிமலஅறிக்மக

பொறுபபுகள் ` ப�ாத்துகள் `

ெற்ெை	கடைனீந்வதார xxx மகபராக்கம் xxx
பசலுத்தற்குரிய	ைாற்றுச்சீடடு xxx ேஙகி	பராக்கம்  xxx
பகாடுெடைவேணடிய	பசைவுகள் xxx ெற்ெை	கடைனாளிகள் xxx
ேஙகி	வைல்ேமரபெற்று xxx பெறுதற்குரிய	ைாற்றுச்சீடடு xxx
முதல்	(இருபபுக்	கடடும்	பதாமக) xxx சரக்கிருபபு xxx
  முன்கூடடிச்	பசலுத்திய	பசைவுகள் xxx
  நிமைச்	பசாத்துகள் xxx
 xxx  xxx

எடுத்துக்காட்டு 6
சாந்தி என்ெேரின் 2018,	டிசம்ெர 31 ஆம் நாமைய இருபபுகள் பின்ேருைாறு:

விேரம் ` விேரம் `

பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 6,000 ெற்ெை கடைனீந்வதார 25,000

பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 4,000 சரக்கிருபபு 45,000

இயந்திரம் 60,000 கடைனாளிகள் 70,000

அமறகைன் 10,000 பராக்கம் 4,000

2018,	டிசம்ெர 31ஆம் நாமைய நிமை அறிக்மக தயாரித்து அந்நாமைய முதமை கணக்கிடைவும். 
தீர்வு

�ாந்தி என்ெேரின் ஏடுகளில்
2018, டி�ம்ெர் 31 ஆம் �ாமளய நிமல அறிக்மக

பொறுபபுகள் ` ப�ாத்துகள் `

ெற்ெை கடைனீந்வதார 25,000 பராக்கம் 4,000

பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 4,000 சரக்கிருபபு 45,000

முதல் (இருபபுக் கடடும் பதாமக) 1,66,000 கடைனாளிகள் 70,000

பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 6,000

இயந்திரம் 60,000

  அமறகைன் 10,000

 1,95,000  1,95,000
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1.7.5 நிமல அறிக்மகக்கும் இருபபுநிமலக் குறிபபுக்கும் உள்ள வேறுொடுகள்
வேறுொட்டிறகாை 

அடிபெமட நிமல அறிக்மக இருபபுநிமலக் குறிபபு

1. வநாக்கம் நிமை அறிக்மக பொதுோக வியாொரத்தின் 
முதமை கணடைறிய தயாரிக்கபெடுகிறது. 

இருபபுநிமைக் குறிபபு வியாொரத்தின் 
நிதிநிமைமயக் கணடைறிய தயாரிக்கபெடுகிறது.

2.  கணக்கியல் 
முமற

இரடமடைபெதிவு முமறமய பின்ெற்றுேது 
கடடைாயைானதாக இல்ைாத வொது 
நிமைஅறிக்மக தயாரிக்கபெடுகிறது. 

கணக்குகள் இரடமடைபெதிவு முமறயில் 
ெராைரிக்கபெடும் வொது இருபபுநிமைக்குறிபபு 
தயாரிக்கபெடுகிறது. 

3.  தயாரிபபின் 
அடிபெமடை

இது முழுமையாக வெவரடடுக் கணக்குகமை 
அடிபெமடையாகக் பகாணடைதல்ை. வெவரடடுக் 
கணக்குகளின் இருபபுகள் முடிந்த இடைஙகளில் 
எடுத்துக் பகாள்ைப ெடுகின்றன.சிை விேரஙகள் 
அது பதாடைரொன ஆேணஙகளிலிருந்தும் 
ைற்றும் சிை இருபபுகள் ைதிபபீடுகளிலிருந்தும் 
எடுத்துக் பகாள்ைபெடுகின்றன.  

இது முழுமையாக வெவரடடுக் கணக்குகளின் 
அடிபெமடையிவைவய தயாரிக்கபெடுகிறது. 

4. நம்ெகத்தன்மை இது முழுமை பெறா ெதிவேடுகமை 
அடிபெமடையாகக் பகாணடுள்ைதால் 
நம்ெகத்தன்மை உமடையது அல்ை.

இது இரடமடைப ெதிவு முமறயில் 
தயாரிக்கபெடுேதால் நம்ெகத்தன்மை 
உமடையது.

5.  விடுெடடை 
விேரஙகள்

ஏடுகள் முழுமையாக ெராைரிக்கபெடைாததால் 
விடுெடடை விேரஙகமைக் கணடைறிேது கடினம். 

அமனத்து நடைேடிக்மககளின் இரணடு 
தன்மைகளும் ெதியபெடுேதால் விடுெடடை 
விேரஙகமை எளிதில் கணடைறிய முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு 7
2017,	ஏபரல் 1 அன்று கவணஷ் ` 75,000 முதலுடைன் தன்னுமடைய பதாழிமைத் பதாடைஙகினார. அேர 
முமறயான கணக்வகடுகமை ெராைரிக்கவில்மை. 31.03.2018 ஆம் நாமைய அேருமடைய ஏடுகளின் 
விேரஙகள் பின்ேருைாறு.

விேரம் ` விேரம் `
பராக்கம் 5,000 கடைனாளிகள் 16,000
சரக்கிருபபு 18,000 கடைனீந்வதார 9,000
பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 7,000 ேஙகி பராக்கம் 24,000
அமறகைன் 3,000 பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 6,000
நிைம் ைற்றும் கடடைடைஙகள் 30,000   
அவோணடில் தன்னுமடைய பசாந்தப ெயனுக்காக	அேர ̀  15,000 எடுத்துக் பகாணடைார. அவோணடில் 
அேர பகாணடுேந்த கூடுதல் முதல் ̀  20,000. அேருமடைய இைாெம் அல்ைது நடடைத்மதக் கணடைறியவும்.

தீர்வு

கவணஷ் என்ெேரின் 2018,	ைார்ச் 31 ஆம் �ாமளய நிமல அறிக்மக
பொறுபபுகள் ` ப�ாத்துகள் `

கடைனீந்வதார 9,000 பராக்கம் 5,000
பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச் சீடடு 6,000 ேஙகி பராக்கம்      24,000
முதல் (இருபபுக் கடடும் பதாமக) 88,000 சரக்கிருபபு 18,000
  கடைனாளிகள் 16,000
  பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 7,000
  நிைம் ைற்றும் கடடைடைஙகள்      30,000
  அமறகைன்      3,000
 1,03,000  1,03,000
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ைாணேர் குறிபபு
இறுதி முதல் கணடைறிய 2018,	ைாரச் 31 ஆம் நாமைய நிமையறிக்மக தயாரிக்கபெடை வேணடும். 

2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாவளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுக்காை இலாெ�ட்ட அறிக்மக
விேரம் `

31.03.2018 அன்று இறுதி	முதல் 88,000
  கூடடுக:	அவோணடின் எடுபபுகள் 15,000

1,03,000
  கழிக்க:	அவோணடில் பகாணடுேந்த கூடுதல்முதல் 20,000

சரிக்கடடைபெடடை இறுதி முதல் 83,000
  கழிக்க:	1.4.2017 அன்று பதாடைக்க	முதல் 75,000
31.03.2018  ஆம் நாவைாடு முடிேமடையும் ஆணடின் இைாெம் 8,000

எடுத்துக்காட்டு 8
வடைவிட முமறயான கணக்வகடுகமைப ெராைரிக்கவில்மை. அேருமடைய ஏடுகளிலிருந்து தரபெடடுள்ை 
விேரஙகள் பின்ேருைாறு:

விேரம் 1.4.2018 31.3.2019
` `

பராக்கம் 43,000 29,000
சரக்கிருபபு 1,20,000 1,30,000
ெற்ெை கடைனாளிகள் 84,000 1,10,000
ெற்ெை கடைனீந்வதார 1,05,000 1,02,000
கடைன் 25,000 20,000
ேணிக ேைாகம் 2,50,000 2,50,000
அமறகைன் 33,000 45,000

அவோணடில் அேர கூடுதல் முதைாக ` 45,000 பகாணடு ேந்தார.  தன்னுமடைய வியாொரத்திலிருந்து 
பசாந்த ெயனுக்காக ` 2,500 ஒவபோரு ைாதமும் எடுத்துக் பகாணடைார. வைற்கணடை விேரஙகமைக் 
பகாணடு இைாெ நடடை அறிக்மகமய தயார பசயயவும். 
தீர்வு

வடவிட் என்ெேரின் ஏடுகளில்
பொடக்க முெல் கணக்கிடுெல்

2018,	ஏபரல் 1 ஆம் �ாமளய நிமலயறிக்மக
பொறுபபுகள் ` ப�ாத்துகள் `

ெற்ெை கடைனீந்வதார 1,05,000 பராக்கம் 43,000

கடைன் 25,000 சரக்கிருபபு      1,20,000

முதல் (இருபபுக் கடடும் பதாமக) 4,00,000 ெற்ெை கடைனாளிகள் 84,000

ேணிக ேைாகம்     2,50,000

  அமறகைன் 33,000
 5,30,000  5,30,000
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இறுதிமுெல் கணக்கிடுெல்
2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாமளய நிமலயறிக்மக

பொறுபபுகள் ` ப�ாத்துகள் `

ெற்ெை கடைனீந்வதார 1,02,000 பராக்கம் 29,000
கடைன் 20,000 சரக்கிருபபு      1,30,000
முதல் (இருபபுக் கடடும் பதாமக) 4,42,000 ெற்ெை கடைனாளிகள் 1,10,000

ேணிக ேைாகம்     2,50,000
  அமறகைன் 45,000
 5,64,000  5,64,000

2019 ைார்ச் 31 ஆம் �ாவளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுக்காை இலாெ �ட்ட அறிக்மக

விேரம் `

31.3.2018 அன்று இறுதிமுதல் 4,42,000
  கூடடுக:	அவோணடின் எடுபபுகள் (2,500 x 12) 30,000

4,72,000
   கழிக்க:	அவோணடில் பகாணடுேந்த கூடுதல் முதல் 45,000

சரிக்கடடைபெடடை இறுதிமுதல் 4,27,000
  கழிக்க:	1.4.2018 அன்று பதாடைக்க முதல் 4,00,000
31.3.2019 ஆம் நாவைாடு முடிேமடையும் ஆணடின் இைாெம் 27,000

 ைாணேர் ப�யல்ொடு 1.2

சிந்ெமைக்கு:	கூடுதல் முதைாக ` 45,000 அவோணடில் பகாணடுேரபெடடைது. கூடுதல் முதல் பகாணடுேர 
வேணடியதன் வதமேக்கான ஏவதனும் இரணடு காரணஙகமை நிமனவு கூறவும்.

எடுத்துக்காட்டு 9
அகைது முமறயான கணக்வகடுகமைப ெராைரிபெதில்மை. 2018 ைாரச் 31 ஆம் நாவைாடு முடிேமடையும் 
ஆணடுக்குரிய இைாெம் அல்ைது நடடைம் கணடைறியவும்.  

விேரம் 1.4.2017 31.3.2018
` `

ேஙகி இருபபு  14,000 (ே) 18,000 (ெ)
மகபராக்கம் 800 1,500
சரக்கிருபபு 12,000 16,000
கடைனாளிகள் 34,000 30,000
பொறித்பதாகுதி 80,000 80,000
அமறகைன் 40,000 40,000
கடைனீந்வதார 60,000 72,000

அகைது தனது பசாந்தப	 ெயனுக்காக ` 40,000 எடுத்துக்பகாணடைார. தன்னுமடைய வியாொரத்மத 
விரிவுெடுத்துேதற்காக அேர ̀  16,000 கூடுதல் முதல் பகாணடு ேந்தார. கடைனாளிகள் மீது 5% ஒதுக்கு உருோக்க 
வேணடும். பொறித்பதாகுதி மீது 10% வதயைானம் நீக்கபெடை வேணடும். 
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தீர்வு
அகைது என்ெேரின் ஏடுகளில்

பொடக்க முெல் கணக்கிடுெல் 
 2017, ைார்ச் 31 ஆம் �ாமளய நிமலயறிக்மக

பொறுபபுகள் ` ப�ாத்துகள் `

ேஙகி வைல்ேமரபெற்று 14,000 மகபராக்கம் 800

கடைனீந்வதார 60,000 சரக்கிருபபு 12,000

முதல் (இருபபுக் கடடும் பதாமக) 92,800 கடைனாளிகள் 34,000
  பொறித்பதாகுதி 80,000
  அமறகைன் 40,000
 1,66,800   1,66,800

இறுதிமுெல் கணக்கிடுெல்
2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாமளய நிமலயறிக்மக

பொறுபபுகள் ` ப�ாத்துகள் ` `

 கடைனீந்வதார  72,000 ேஙகி இருபபு 18,000
முதல் (இருபபுக் கடடும் பதாமக) 1,04,000 மகபராக்கம் 1,500

சரக்கிருபபு  16,000
  கடைனாளிகள்              30,000  

 கழிக்க:	கடைனாளிகள் மீதான
          ஒதுக்கு 5%          1,500 28,500
  பொறித் பதாகுதி                              80,000  
    கழிக்க:		வதயைானம்        8,000 72,000
  அமறகைன்                   40,000
 1,76,000   1,76,000

 
 2018 ைார்ச் 31 ஆம் �ாவளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுக்காை இலாெ �ட்ட அறிக்மக

விேரம் `

31.3.2018 அன்று இறுதிமுதல் 1,04,000

  கூடடுக:	அவோணடின் எடுபபுகள் 40,000

1,44,000

   கழிக்க:	அவோணடில் பகாணடுேரபெடடை கூடுதல் முதல் 16,000

சரிக்கடடைபெடடை இறுதிமுதல் 1,28,000

  கழிக்க:	31.3.2017 அன்று பதாடைக்க முதல் 92,800

31.3.2018 ஆம் நாவைாடு முடிேமடையும் ஆணடின் இைாெம் 35,200
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1.8 முழுமை பெறா ெதிவேடுகளிலிருந்து இறுதிக் கணக்குகமளத் ெயாரித்ெல்
கணக்வகடுகள் முழுமை பெறாதமேயாக இருக்கும்வொது,	ேருைானம்,	பசைவுகள்,	பசாத்துகள் ைற்றும் 
பொறுபபுகள் பதாடைரொன விேரஙகள் முழுமையாக இருக்காது.  எனவே,	 வியாொர,	 இைாெநடடைக் 
கணக்கு ைற்றும் இருபபுநிமைக்குறிபபு ஆகியேற்மறத் தயாரிபெது சிரைைாக இருக்கும். ஆனால் 
தரபெடடிருக்கின்ற தகேல்கமைக் பகாணடு,	விடுெடடை தகேல்கமைக் கணடுபிடித்த பிறகு இறுதிக் 
கணக்குகமைத் தயாரிக்க முடியும். 
1.8.1  முழுமை பெறா ெதிவேடுகளிலிருந்து இறுதிக் கணக்குகமள ெயாரிக்கும் வொது பின்ெறற 

வேண்டிய ெடிநிமலகள்
முழுமை	 பெறா ெதிவேடுகளிலிருந்து இறுதிக் கணக்குகமை தயாரிக்கும் வொது பின்ேரும் 
ெடிநிமைகமைப பின்ெற்ற வேணடும்:	
1. பதாடைக்க	முதல்	அறிேதற்கு,	பதாடைக்க	நிமையறிக்மகமயத்	தயாரிக்க	வேணடும்.
2.	 	தரபெடடை	 தகேல்களிலிருந்து	 விடுெடடை	 பதாமககமைக்	 கணடைறிய	 வேணடும்.	 	 இதமன	

கணடைறிய	நிமனவுக்குறிபபு	கணக்குகள்	தயாரிக்கைாம்	அல்ைது	ஏற்கனவே	தரபெடடிருக்கின்ற	
தகேல்களில்	வதமேயான	சரிக்கடடுதல்கள்	பசயத	பின்னர	கணடைறியைாம்.	எடுத்துக்காடடைாக,

(அ)  பராக்கக் பகாள்முதல் ைற்றும் பராக்க விற்ெமன வொன்ற விடுெடடை தகேல்கமைக் கணடைறிய 
பராக்க ஏடடிமனத் தயாரிபெது அேசியைாகைாம்.

(ஆ)  பைாத்தக் கடைனாளிகள் ைற்றும் பைாத்தக் கடைனீந்வதார கணக்குகமை முமறவய தயாரிபெதன் 
மூைம் கடைன் விற்ெமன ைற்றும் கடைன் பகாள்முதல் ஆகியேற்மறக் கணடைறியைாம்.  

(இ)  பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு ைற்றும் பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடுக் கணக்குகமை முமறவய 
தயாரிபெதன் மூைம் பெறபெடடை பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடுகள் ைற்றும் ஏற்கபெடடை 
பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடுகள் இருபபுகமைக் கணடைறியைாம். 

3.  இறுதியாக,	வியாொர ைற்றும் இைாெநடடைக் கணக்கு ைற்றும் இருபபுநிமைக் குறிபபு ஆகியேற்மறத் 
தயாரிக்க வேணடும். 

முக்கியைான கணக்குகளின் ெடிேஙகள் அதாேது,	 பைாத்தக் கடைனாளிகள் கணக்கு,	 பெறுதற்குரிய 
ைாற்றுச்சீடடு கணக்கு,	பைாத்தக் கடைனீந்வதார கணக்கு ைற்றும் பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு கணக்கு 
கீவை தரபெடடுள்ைது. 
(i) பைாத்ெ கடைாளிகள் கணக்கின் ெடிேம்
ெ பைாத்ெ கடைாளிகள் கணக்கு  ே

விேரம் ` விேரம் `

இருபபு கீ/பகா xxx பராக்கக் க/கு (பெற்றது) xxx
     (பதாடைக்க இருபபு)  ேஙகி க/கு (காவசாமைகள் பெற்றது) xxx
விற்ெமன க/கு (கடைன் விற்ெமன) xxx அளித்த தள்ளுெடி க/கு xxx
ேஙகி க/கு (காவசாமை ைறுக்கபெடடைது) xxx விற்ெமனத் திருபெக் க/கு xxx
பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு க/கு xxx ோராக்கடைன் க/கு xxx
    (ைாற்றுச்சீடடு ைறுக்கபெடடைது) பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு க/கு xxx

     (ைாற்றுச்சீடடு பெற்றது)
இருபபு கீ/இ  xxx
      (இறுதி இருபபு)

 xxx  xxx
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எடுத்துக்காட்டு 10

பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து கடைன் விற்ெமனமயக் கணடைறியவும்:

விேரம் `

2018,	ஜனேரி 1 அன்று கடைனாளிகள் 40,000

கடைனாளிகளிடைம் பெற்ற பராக்கம் 1,00,000

அளித்த தள்ளுெடி 5,000

விற்ெமனத் திருபெம் 2,000

2018,	டிசம்ெர 31 அன்று கடைனாளிகள்     60,000

தீர்வு
ெ பைாத்ெக் கடைாளிகள் கணக்கு   ே

விேரம் ` விேரம் `

இருபபு கீ/பகா 40,000 பராக்கக் க/கு (பெற்றது) 1,00,000

விற்ெமன க/கு (கடைன்) 1,27,000 அளித்த தள்ளுெடி க/கு 5,000

     (இருபபுக்	கடடும் பதாமக)  விற்ெமனத் திருபெக் க/கு 2,000
  இருபபு கீ/இ 60,000
 

1,67,000
 

1,67,000

எடுத்துக்காட்டு 11

பின்ேரும் விேரஙகமைக் பகாணடு அவோணடின் பைாத்த விற்ெமனமயக் கணடைறியவும்:	

விேரம் `

2018,	ஏபரல் 1 அன்று கடைனாளிகள் 50,000
அவோணடில் கடைனாளிகளிடைமிருந்து பெற்ற பராக்கம் 1,50,000
உள்திருபெம் 15,000
ோராக்கடைன் 5,000
2019,	ைாரச் 31 அன்று கடைனாளிகள் 70,000
பராக்க விற்ெமன 1,40,000

தீர்வு
ெ பைாத்ெக் கடைாளிகள் கணக்கு  ே

விேரம் ` விேரம் `

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

விற்ெமன க/கு (கடைன்) 1,90,000 உள் திருபெம் க/கு 15,000

    (இருபபுக்	கடடும் பதாமக)  ோராக்கடைன் க/கு 5,000
  இருபபு கீ/இ 70,000
 2,40,000  2,40,000
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பைாத்த விற்ெமன = பராக்க விற்ெமன + கடைன் விற்ெமன 
 = ` 1,40,000 + ` 1,90,000 
 = ` 3,30,000

(ii) பெறுெறகுரிய ைாறறுச்சீட்டுக் கணக்கின் ெடிேம்
ெ  பெறுெறகுரிய ைாறறுச்சீட்டுக் கணக்கு ே

விேரம் ` விேரம் `

இருபபு கீ/பகா xxx பராக்கம் / ேஙகி க/கு xxx

     (பதாடைக்க இருபபு)  (பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 
   பதாமக	பெறபெடடைது)  

ெற்ெை கடைனாளிகள் க/கு xxx ெற்ெை கடைனாளிகள் க/கு xxx

    (அவோணடில் பெறுதற்குரிய     (பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு ைறுக்கபெடடைது)  

     ைாற்றுச்சீடடு பெற்றது)  இருபபு கீ/இ xxx
      (இறுதி இருபபு)  
 xxx  xxx

எடுத்துக்காட்டு 12
பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து,	 பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடுக் கணக்கிமனத் தயாரித்து 
கடைனாளிகளிடைமிருந்து பெற்ற ைாற்றுச்சீடடிமனக் கணக்கிடைவும்.

விேரம் `

பதாடைக்க பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 20,000

இறுதி பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 30,000

ைாற்றுச்சீடடிற்கான பராக்கம் பெற்றது 60,000

பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு ைறுக்கபெடடைது 5,000

தீர்வு
ெ பெறுெறகுரிய ைாறறுச்சீட்டுக் கணக்கு ே

விேரம் ` விேரம் `

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

கடைனாளிகள் க/கு 75,000 கடைனாளிகள் க/கு 5,000

 (அவோணடில் ைாற்றுச் சீடடு பெற்றது

         – இருபபுக்	கடடும் பதாமக)
 

(பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு ைறுக்கபெடைடைது)

இருபபு கீ/இ 30,000
 

95,000
 

95,000
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எடுத்துக்காட்டு 13

பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து பைாத்த விற்ெமனமய கணக்கிடைவும்:

விேரம் `

2017,	ஏபரல் 1 அன்று கடைனாளிகள் 1,50,000

2017,	ஏபரல் 1 அன்று பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 40,000

கடைனாளிகளிடைமிருந்து பெற்ற பராக்கம் 3,90,000

பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடுக்குரிய பராக்கம் பெற்றது 90,000

பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு ைறுக்கபெடடைது 10,000

விற்ெமனத் திருபெம் 40,000

2018,	ைாரச் 31 அன்று பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 30,000

2018,	ைாரச் 31 அன்று ெற்ெை கடைனாளிகள் 1,30,000

பராக்க விற்ெமன 2,00,000

தீர்வு
ெ பெறுெறகுரிய ைாறறுச்சீட்டு கணக்கு ே

விேரம் ` விேரம் `

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

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

(அவோணடில் ைாற்றுச் சீடடு பெற்றது
      – இருபபுக்	கடடும் பதாமக)  

(பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 
ைறுக்கபெடடைது) 
இருபபு கீ/இ 30,000

 1,30,000  1,30,000

ெ பைாத்ெக் கடைாளிகள் கணக்கு ே

விேரம் ` விேரம் `

இருபபு கீ/பகா 1,50,000 பராக்கக் க	/கு 3,90,000
பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு க/கு 
(ைறுக்கபெடடைது) 10,000 விற்ெமனத் திருபெம்	க	/கு 40,000

விற்ெமன க/கு (கடைன்) 4,90,000 பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு க/கு* 90,000

  (இருபபுக்	கடடும் பதாமக) (ைாற்றுச்சீடடு பெற்றது)
 இருபபு கீ/இ 1,30,000

 6,50,000  6,50,000
பைாத்த விற்ெமன = பராக்க விற்ெமன + கடைன் விற்ெமன = ` 2,00,000 + ` 4,90,000   =  ` 6,90,000
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(iii) பைாத்ெக் கடனீந்வொர் கணக்கின் ெடிேம்
ெ  பைாத்ெக் கடனீந்வொர் கணக்கு ே

விேரம் ` விேரம் `

பராக்கக் க/கு (பசலுத்தியது) xxx இருபபு கீ/பகா xxx

ேஙகி க/கு (காவசாமை பசலுத்தியது) xxx      (பதாடைக்க இருபபு)  

பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு க/கு xxx பகாள்முதல் க/கு xxx

     (ைாற்றுச்சீடடு ஏற்கபெடடைது)      (கடைன் பகாள்முதல்)

பெற்ற தள்ளுெடி க/கு  xxx ேஙகி க/கு xxx

பகாள்முதல் திருபெக் க/கு xxx  (காவசாமைகள் ைறுக்கபெடடைது)  

இருபபு கீ/இ xxx பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு க/கு xxx

     (இறுதி இருபபு)      (ைறுக்கபெடடைது )  
 xxx  xxx

எடுத்துக்காட்டு  14

பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து கடைன் பகாள்முதமைக் கணக்கிடைவும்:	

விேரம் `

2018,	ஏபரல் 1 அன்று கடைனீந்வதார 50,000

பேளித் திருபெம் 6,000

கடைனீந்வதாருக்கு அளித்த பராக்கம் 1,60,000

2019,	ைாரச் 31 அன்று கடைனீந்வதார 70,000

தீர்வு
ெ பைாத்ெக் கடனீந்வொர் கணக்கு ே

விேரம் ` விேரம் `

பராக்கக் க/கு (அளித்தது) 1,60,000 இருபபு கீ/பகா 50,000

பேளித்திருபெம் க/கு 6,000 பகாள்முதல் க/கு (கடைன்) 1,86,000

இருபபு கீ/இ 70,000    (இருபபுக்	கடடும் பதாமக)
 

 
2,36,000

 
2,36,000
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(iv) ப�லுத்ெறகுரிய ைாறறுச்சீட்டுக் கணக்கின் ெடிேம்
ெ ப�லுத்ெறகுரிய ைாறறுச்சீட்டுக் கணக்கு ே

விேரம் ` விேரம் `
பராக்கம் / ேஙகி க/கு xxx இருபபு கீ/பகா xxx
  (பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு பசலுத்தியது)       (பதாடைக்க இருபபு)
ெற்ெை கடைனீந்வதார க/கு xxx ெற்ெை கடைனீந்வதார க/கு xxx
(பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு ைறுக்கபெடடைது )  (ைாற்றுச்சீடடு ஏற்கபெடடைது )  
இருபபு கீ/இ xxx   
     (இறுதி இருபபு)   
 xxx  xxx

எடுத்துக்காட்டு 15

பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து பைாத்தக் பகாள்முதமைக் கணக்கிடைவும்:	

விேரம் `

2017,	ஏபரல் 1 அன்று ெற்ெை கடைனீந்வதார 75,000

2017,	ஏபரல் 1 அன்று பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 60,000

கடைனீந்வதாருக்குச் பசலுத்திய பராக்கம்   3,70,000

பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடுக்கு பசலுத்தியது 1,00,000

பகாள்முதல் திருபெம் 15,000

பராக்கக் பகாள்முதல்   3,20,000

2018,	ைாரச் 31 அன்று கடைனீந்வதார 50,000

2018,	ைாரச் 31 அன்று பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 80,000

தீர்வு
ெ ப�லுத்ெறகுரிய ைாறறுச்சீட்டுக் கணக்கு ே

விேரம் ` விேரம் `
பராக்கக் க/கு 
(ைாற்றுச்சீடடுக்கு பசலுத்தியது) 1,00,000 இருபபு கீ/பகா 60,000

இருபபு கீ/இ 80,000 ெற்ெை கடைனீந்வதார க/கு  
  (ைாற்றுச்சீடடு ஏற்கபெடடைது)  
  

  (இருபபுக்	கடடும் பதாமக) 1,20,000
 1,80,000  1,80,000

12th-Accountancy-Unit-01.indd   20 12/9/2021   11:08:55 PM



21

ெ பைாத்ெக் கடனீந்வொர் கணக்கு ே

விேரம் ` விேரம் `
பராக்கக் க/கு (பசலுத்தியது) 3,70,000 இருபபு கீ/பகா 75,000

பகாள்முதல் திருபெம் க/கு 15,000 பகாள்முதல் க/கு (கடைன்) 4,80,000

பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு க/கு 1,20,000   (இருபபுக்	கடடும் பதாமக)  

   (ைாற்றுச்சீடடு ஏற்கபெடடைது)
இருபபு கீ/இ 50,000   
 5,55,000  5,55,000

பைாத்தக் பகாள்முதல்	  = பராக்கக் பகாள்முதல் + கடைன் பகாள்முதல் 
 = ` 3,20,000 + ` 4,80,000  = ` 8,00,000

எடுத்துக்காட்டு 16

பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து பைாத்தக் கடைனாளிகள் கணக்கு,	 பைாத்தக் கடைனீந்வதார கணக்கு,	
பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு கணக்கு ைற்றம் பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு கணக்கு தயாரித்து கடைன் 
விற்ெமன ைற்றும் கடைன் பகாள்முதல் கணடைறியவும்.  

விேரம் பொடக்க 
இருபபு

இறுதி 
இருபபு

` `

கடைனாளிகள் 60,000 55,000

பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 5,000 1,000

கடைனீந்வதார 25,000 28,000

பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 2,000 3,000

பிற ெகேல்கள்  ` 

கடைைாளிகளிடைமிருந்து பராக்கம் பெற்றது  1,30,000

ோடிக்மகயாைருக்கு அளித்த தள்ளுெடி  5,500

கடைனீந்வதாருக்குச் பசலுத்திய பராக்கம்  70,000

சரக்களித்வதார ேைஙகிய தள்ளுெடி  3,500

பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடுக்குரிய பராக்கம் பசலுத்தியது  7,000

பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடுக்கான பராக்கம் பெற்றது  14,000

பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு ைறுக்கபெடடைது  1,200

ோராக்கடைன்  3,500
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தீர்வு
 ெ பெறுெறகுரிய ைாறறுச்சீட்டுக் கணக்கு ே

விேரம் ` விேரம் `

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

கடைனாளிகள் க/கு 11,200 கடைனாளிகள் க/கு 1,200

(ைாற்றுச்சீடடு பெற்றது -  (பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 
  ைறுக்கபெடடைது)  

இருபபுக்	கடடும் பதாமக)  இருபபு கீ/இ 1,000
 16,200  16,200

ெ பைாத்ெக் கடைாளிகள் க/கு ே

விேரம் ` விேரம் `

இருபபு கீ/பகா 60,000 பராக்கக் க/கு (பெற்றது) 1,30,000

பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு க/கு 
(ைறுக்கபெடடைது)    1,200 அளித்த தள்ளுெடி க/கு 5,500

விற்ெமன க/கு (கடைன்) 1,44,000 ோராக்கடைன் க/கு 3,500

     (இருபபுக்	கடடும் பதாமக) பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு க/கு 11,200
      (ைாற்றுச்சீடடு பெற்றது)  
  இருபபு கீ/இ 55,000

 2,05,200  2,05,200

ெ  ப�லுத்ெறகுரிய ைாறறுச்சீட்டுக் கணக்கு ே

விேரம் ` விேரம் `
பராக்கக் க/கு 
(ைாற்றுச்சீடடுக்குச் பசலுத்தியது) 7,000 இருபபு கீ/பகா 2,000

இருபபு கீ/இ 3,000
ெற்ெை கடைனீந்வதார க/கு 
(ைாற்றுச்சீடடு ஏற்கபெடடைது)
 (இருபபுக்	கடடும் பதாமக) 8,000

 10,000  10,000
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ெ பைாத்ெக் கடனீந்வொர் கணக்கு ே

விேரம் ` விேரம் `
பராக்கக் க/கு (பசலுத்தியது) 70,000 இருபபு கீ/பகா 25,000

பெற்ற தள்ளுெடி க/கு 3,500 பகாள்முதல் க/கு (கடைன்) 84,500
பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு க/கு
(ைாற்றுச்சீடடு ஏற்கபெடடைது) 8,000

(இருபபுக்	கடடும் பதாமக)  

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

எடுத்துக்காட்டு 17
முழுமை பெறா ெதிவேடுகமைப ெராைரித்துேரும் அபதுல் என்ெேரின் பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து 
2018,	ைாரச் 31 ஆம் நாவைாடு முடிேமடையும் ஆணடுக்குரிய வியாொர ைற்றும் இைாெநடடைக் கணக்கு 
ைற்றும் அந்நாமைய இருபபுநிமைக் குறிபபு தயார பசயயவும். 

விேரம் 1.4.2017 
`

31.3.2018 
`

சரக்கிருபபு 1,00,000 50,000

ெற்ெை கடைனாளிகள் 2,50,000 3,50,000

பராக்கம் 25,000 40,000

அமறகைன் 10,000 10,000

ெற்ெை கடைனீந்வதார 1,50,000 1,75,000

பிற விேரஙகள்:
` `

எடுபபுகள் 40,000 கடைனாளிகளிடைமிருந்து பெற்ற பராக்கம் 5,35,000

பெற்ற தள்ளுெடி 20,000 ெல்ேமகச் பசைவுகள் 30,000
அளித்த தள்ளுெடி 25,000 1.4.2017 அன்று முதல் 2,35,000

கடைனீந்வதாருக்கு அளித்த பராக்கம் 4,50,000   

தீர்வு 
ெ பைாத்ெக் கடைாளிகள் கணக்கு ே

விேரம் ` விேரம் `

இருபபு கீ/பகா 2,50,000 பராக்கக் க/கு (பெற்றது) 5,35,000
விற்ெமன க/கு (கடைன்) 
(இருபபுக் கடடும் பதாமக) 6,60,000 அளித்த தள்ளுெடி க/கு 25,000
  

இருபபு கீ/இ 3,50,000

 9,10,000  9,10,000
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 ெ பைாத்ெக் கடனீந்வொர் கணக்கு ே

விேரம் ` விேரம் `

பராக்கக் க/கு (பசலுத்தியது) 4,50,000 இருபபு கீ/பகா 1,50,000

பெற்ற தள்ளுெடி க/கு 20,000 பகாள்முதல் க/கு (கடைன்) 4,95,000

இருபபு கீ/இ 1,75,000  (இருபபுக்	கடடும் பதாமக)  

 
6,45,000

 
6,45,000

அபதுல் என்ெேரின் ஏடுகளில்
ெ  2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாவளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுக்குரிய வியாொர, இலாெ�ட்டக் கணக்கு  ே

விேரம் ` விேரம் `

பதாடைக்கச் சரக்கிருபபு 1,00,000 விற்ெமன 6,60,000 

பகாள்முதல்                4,95,000 இறுதிச் சரக்கிருபபு 50,000

பைாத்த இைாெம் கீ/இ 1,15,000                                  
 

7,10,000
 

7,10,000

அளித்த தள்ளுெடி
25,000 பைாத்த இைாெம் கீ/பகா 1,15,000

ெல்ேமகச் பசைவுகள் 30,000 பெற்ற தள்ளுெடி 20,000

நிகர இைாெம் 80,000

   (முதல் கணக்கிற்கு	ைாற்றபெடடைது)

1,35,000 1,35,000

 2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாமளய இருபபுநிமலக் குறிபபு

பொறுபபுகள் ` ` ப�ாத்துகள் `

ெற்ெை கடைனீந்வதார  1,75,000 பராக்கம் 40,000

முதல் 2,35,000  அமறகைன் 10,000

   கூடடுக:	நிகர இைாெம் 80,000  சரக்கிருபபு 50,000

 3,15,000  கடைனாளிகள் 3,50,000

  கழிக்க:		எடுபபுகள் 40,000 2,75,000   

 
4,50,000

 
4,50,000
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எடுத்துக்காட்டு 18
ொரதி தன்னுமடைய கணக்வகடுகமை இரடமடைபெதிவு முமறயில் ெராைரிக்கவில்மை. பின்ேரும் 
விேரஙகளிலிருந்து 2019,	 ைாரச் 31 ஆம் நாவைாடு முடிேமடையும் ஆணடுக்குரிய வியாொர ைற்றும் 
இைாெநடடைக் கணக்கு ைற்றும் அந்நாமைய இருபபுநிமைக் குறிபபு தயாரிக்கவும். 
ெ பராக்க ஏடு ே

பெறுெல்கள் ` ப�லுத்ெல்கள் `
இருபபு கீ/பகா 32,000 பகாள்முதல் க/கு 56,000

விற்ெமன க/கு 1,60,000 கடைனீந்வதார க/கு 80,000

கடைனாளிகள் க/கு 1,20,000 பொதுச் பசைவுகள் க/கு 24,000

  கூலி க/கு 10,000

  இருபபு கீ/இ 1,42,000

 3,12,000  3,12,000

பிற ெகேல்கள்:

விேரம் 1.4.2018
`

31.3.2019
`

சரக்கிருபபு 40,000 60,000
கடைனாளிகள் 38,000 ?
கடைனீந்வதார 58,000 52,000
இயந்திரம்  1,70,000 1,70,000

கூடுெல் ெகேல்கள்:  `

(i) கடைன் பகாள்முதல் 74,000

(ii) கடைன் விற்ெமன 1,40,000

(iii) பதாடைக்க முதல் 2,22,000

 (iv) இயந்திரம் மீது ஆணடுக்கு 10% வதயைானம் நீக்கவும். 
தீர்வு

ொரதி என்ெேரின் ஏடுகளில்
ெ பைாத்ெக் கடைாளிகள் கணக்கு  ே

விேரம் ` விேரம் `
இருபபு கீ/பகா 38,000 பராக்கக் க/கு (பெற்றது) 1,20,000

விற்ெமன க/கு (கடைன்) 1,40,000 இருபபு கீ/இ (இருபபுக்	 கடடும் 
பதாமக) 58,000

 1,78,000  1,78,000

இருபபு கீ/பகா 58,000   
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ெ   2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாவளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுக்குரிய வியாொர இலாெ�ட்டக் கணக்கு    ே
விேரம் `  ` விேரம் ` `

பதாடைக்கச் சரக்கிருபபு 40,000 விற்ெமன
பகாள்முதல்        பராக்கம்            1,60,000
          பராக்கம் 56,000        கடைன்         1,40,000 3,00,000
          கடைன்                      74,000 1,30,000 இறுதிச் சரக்கிருபபு 60,000
கூலி 10,000  

பைாத்த இைாெம் கீ/இ 1,80,000  
 3,60,000  3,60,000
பொதுச் பசைவுகள் 24,000 பைாத்த இைாெம் கீ/பகா 1,80,000
இயந்திரம் மீதான வதயைானம் 17,000  

நிகர இைாெம் (முதல் கணக்கிற்கு 
ைாற்றபெடடைது) 1,39,000

 

 1,80,000  1,80,000

2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாமளய இருபபுநிமலக் குறிபபு
பொறுபபுகள் ` ` ப�ாத்துகள் ` `

முதல் 2,22,000  பராக்கம்  1,42,000
		கூடடுக:	நிகர இைாெம் 1,39,000 3,61,000 சரக்கிருபபு  60,000
கடைனீந்வதார  52,000 கடைனாளிகள்  58,000

இயந்திரம்            1,70,000  
  கழிக்க:	வதயைானம்   17,000 1,53,000

  4,13,000   4,13,000
எடுத்துக்காட்டு 19
ைளிமக வியாொரம் நடைத்திேரும் அரஜஜுன் தன்னுமடைய கணக்வகடுகமை இரடமடைபெதிவு முமறயில் 
ெராைரிபெதில்மை.  அேருமடைய ஏடுகளிலிருந்து பெறபெடடை தகேல்கள் பின்ேருைாறு:

விேரம் 1-4-2018
`

31-3-2019
`

பொறி ைற்றும் இயந்திரம் 20,000 20,000

சரக்கிருபபு 9,000 16,000

ெற்ெை கடைனாளிகள் 2,000 5,300

ெற்ெை கடைனீந்வதார 5,000 4,000

ேஙகி பராக்கம் 4,000 6,000

31.3.2019 ஆம் �ாவளாடு முடிேமடயும் ஆண்டின் பிற ெகேல்கள் பின்ேருைாறு:
`

விைம்ெரம் 4,700
உள்தூக்குக் கூலி 8,000
கடைனீந்வதாருக்கு அளித்த பராக்கம் 64,000
எடுபபுகள் 2,000
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அவோணடின்	 பைாத்த	 விற்ெமன ` 85,000. பகாள்முதல் திருபெம் ` 2,000 ைற்றும் விற்ெமனத்  
திருபெம் ` 1,000. பொறி ைற்றும் இயந்திரம் மீது 5% வதயைானம் நீக்கவும். ` 300 ஐயக்கடைன் ஒதுக்கு 
உருோக்க வேணடும். 2019,	ைாரச் 31 ஆம் நாவைாடு முடிேமடையும் ஆணடுக்குரிய வியாொர ைற்றும் 
இைாெநடடைக் கணக்கு ைற்றும் அந்நாமைய இருபபுநிமைக் குறிபபு தயாரிக்கவும்.

தீர்வு
அர்்ஜுன் என்ெேரின் ஏடுகளில் 

2018, ஏபரல் 1 ஆம் �ாமளய நிமல அறிக்மக

பொறுபபுகள் ` ப�ாத்துகள் `
கடைனீந்வதார 5,000 ேஙகி பராக்கம் 4,000
பதாடைக்க முதல் 30,000 சரக்கிருபபு 9,000
(இருபபுக்	கடடும் பதாமக)  ெற்ெை கடைனாளிகள் 2,000
  பொறி ைற்றும் இயந்திரம் 20,000
 35,000  35,000

 ெ                                    பைாத்ெக் கடனீந்வொர் கணக்கு                                ே

விேரம் ` விேரம் `
பராக்கக் க/கு	(பசலுத்தியது) 64,000 இருபபு கீ/பகா 5,000

பகாள்முதல் திருபெம் க/கு 2,000 பகாள்முதல் க/கு	(கடைன்) 65,000

இருபபு கீ/இ 4,000 (இருபபுக்	கடடும் பதாமக)  

70,000 70,000

ெ   2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாவளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுக்குரிய வியாொர இலாெ�ட்டக் கணக்கு    ே

விேரம் `  ` விேரம் ` `

பதாடைக்கச் சரக்கிருபபு 9,000 விற்ெமன 85,000  

பகாள்முதல்       கழிக்க:	திருபெம்                1,000 84,000

    கடைன்                     65,000  இறுதிச் சரக்கிருபபு 16,000

        கழிக்க:	திருபெம்                        2,000 63,000  

உள் தூக்குக்கூலி 8,000

பைாத்த இைாெம் கீ/இ 20,000   

 1,00,000  1,00,000

விைம்ெரம் 4,700 பைாத்த இைாெம் கீ/பகா 20,000

இயந்திரம் மீதான வதயைானம் 1,000

ஐயக்கடைன் ஒதுக்கு 300   

நிகர இைாெம் (முதல் 
கணக்கிற்கு ைாற்றபெடடைது) 14,000   

 20,000  20,000
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2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாமளய இருபபுநிமலக் குறிபபு

பொறுபபுகள் ` ` ப�ாத்துகள் ` `

முதல்                           30,000  ேஙகி பராக்கம்  6,000

  கூடடு:	நிகர இைாெம் 14,000  சரக்கிருபபு  16,000
 44,000  ெற்ெை கடைனாளிகள்  5,300

 கழிக்க:	எடுபபுகள்               2,000 42,000   கழிக்க:	ஒதுக்கு 300 5,000 
ெற்ெை கடைனீந்வதார 4,000 பொறி ைற்றும் இயந்திரம் 20,000

    கழிக்க:	வதயைானம்   1,000 19,000
  46,000   46,000

எடுத்துக்காட்டு  20
ொணடியன் தன்னுமடைய கணக்வகடுகமை இரடமடைபெதிவு முமறயில் ெராைரிபெதில்மை. பின்ேரும் 
விேரஙகளிலிருந்து 2018,	டிசம்ெர 31 ஆம் நாவைாடு முடிேமடையும் ஆணடுக்குரிய வியாொர ைற்றும் இைாெநடடைக் 
கணக்கு ைற்றும் அந்நாமைய இருபபுநிமைக் குறிபபு தயாரிக்கவும். 

விேரம் 1-1-2018
`

31-12-2018
`

அமறகைன் 30,000 30,000

மகபராக்கம் 10,000 17,000

கடைனாளிகள் 40,000 60,000

சரக்கிருபபு 28,000 11,000

பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 12,000 35,100

ேஙகிக் கடைன் 25,000 25,000

கடைனீந்வதார 15,000 16,000

கூடுெல் ெகேல்கள்: 

` `
பராக்க விற்ெமன 11,200 கடைன் விற்ெமன 88,800

பராக்கக் பகாள்முதல் 4,250 கடைன் பகாள்முதல் 35,750

பகாள்முதல் மீதான தூக்குக்கூலி 3,000 விற்ெமன மீதான தூக்குக்கூலி 700

கழிவு பெற்றது 600 ேஙகிக் கடைன் மீது ேடடி 2,500

எடுபபுகள் 8,000 கூடுதல் முதல் 14,000

சம்ெைம் 8,900 அலுேைக ோடைமக 2,400

�ரிக்கட்டுெல்கள்:
அமறகைன் மீது 5% வதயைானம் வொக்பகழுதவும். கடைனாளிகள் மீது 1% ஐயக்கடைன் ஒதுக்கு 
உருோக்கவும்.

12th-Accountancy-Unit-01.indd   28 12/9/2021   11:08:57 PM



29

தீர்வு
ொண்டியன் என்ெேரின் ஏடுகளில்

 2018, ்ைேரி 1 ஆம் �ாமளய நிமல அறிக்மக
பொறுபபுகள் ` ப�ாத்துகள் `

கடைனீந்வதார 15,000 மகபராக்கம் 10,000
ேஙகிக்கடைன் 25,000 சரக்கிருபபு 28,000
பதாடைக்கமுதல் 80,000 கடைனாளிகள் 40,000
(இருபபுக்	கடடும் பதாமக)  பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 12,000
  அமறகைன் 30,000
 1,20,000  1,20,000
ெ   2018, டி�ம்ெர் 31 ஆம் �ாவளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுக்குரிய வியாொர இலாெ�ட்டக் கணக்கு    ே

விேரம் ` ` விேரம் ` `

பதாடைக்கச் சரக்கிருபபு 28,000 விற்ெமன  

பகாள்முதல்        பராக்கம்          11,200  

           பராக்கம்          4,250        கடைன்      88,800 1,00,000
           கடைன்         35,750 40,000 இறுதிச் சரக்கிருபபு 11,000
பகாள்முதல் மீதான தூக்குக்கூலி 3,000
பைாத்த இைாெம் கீ/இ 40,000   
 

1,11,000
 

1,11,000

சம்ெைம் 8,900 பைாத்த இைாெம் கீ/பகா 40,000
விற்ெமன மீதான தூக்குக்கூலி 700 கழிவு பெற்றது 600

அலுேைக ோடைமக 2,400
ேஙகிக்கடைன் மீது ேடடி 2,500
அமறகைன் மீதான வதயைானம் 1,500
ஐயக்கடைன் ஒதுக்கு 600   
நிகர இைாெம் (முதல் கணக்கிற்கு 
ைாற்றபெடடைது) 24,000

 
 

 
40,600

 
40,600

2018, டி�ம்ெர்  31 ஆம் �ாமளய இருபபுநிமலக் குறிபபு
பொறுபபுகள் ` ` ப�ாத்துகள் ` `

முதல்                           80,000  மகபராக்கம்  17,000

  கூடடுக:	நிகர இைாெம்             24,000  சரக்கிருபபு  11,000
 1,04,000  கடைனாளிகள்  60,000

 கூடடுக:	கூடுதல் முதல்              14,000  கழிக்க:	ஐயக்கடைன் ஒதுக்கு 600 59,400

1,18,000 பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 35,100
கழிக்க:	எடுபபுகள் 8,000 1,10,000 அமறகைன் 30,000
ேஙகிக்கடைன் 25,000  கழிக்க:	வதயைானம் 1,500 28,500
கடைனீந்வதார  16,000
  

1,51,000   1,51,000
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நிமைவில் பகாள்ள வேண்டியமே
 � கணக்வகடுகள்	இரடமடைப	ெதிவு	முமறயில்	ெராைரிக்காத	வொது	அமே	முழுமை	பெறா	கணக்கியல்	
ெதிவேடுகள்	என்று	அமைக்கபெடுகின்றன.	

 � பொதுோக,	பராக்கம்	ைற்றும்	ஆள்சார	கணக்குகள்	ைடடும்	முழுமையாகப	ெராைரிக்கப	ெடுகின்றன.	
 � முதல்	 அதிகரிக்கும்	 வொது	 இைாெம்	 என்றும்,	 முதல்	 குமறயும்வொது	 நடடைம்	 என்றும்	
எடுத்துக்பகாள்ைபெடுகிறது.	

 � இறுதி	முதல்	+	எடுபபுகள்	-	கூடுதல்	முதல்	–	பதாடைக்க	முதல்	=	இைாெம்	/	நடடைம்.	
 � பசாத்துகளின்	 இருபபுகள்	 ேைதுெக்கம்	 ைற்றும்	 பொறுபபுகளின்	 இருபபுகள்	 இடைது	 ெக்கத்திலும்	
காடடைபெடடு,		ஒரு	குறிபபிடடை	நாைன்மறய	முதல்		கணடைறிய	நிமை	அறிக்மக	தயாரிக்கபெடுகிறது.	

 � முழுமைப	 பெறா	 ெதிவேடுகளிலிருந்து	 பெறபெடும்	 தகேல்களிலிருந்தும்	 ைற்றும்	 பிற	
ஆேணஙகளிலிருந்தும்,	 விடுெடடை	 தகேல்கள்	 கணடைறியபெடடு,	 அதன்	 பிறகு	 இறுதிக்	 கணக்குகள்	
தயாரிக்கபெடுகின்றன.	

சுய ஆய்வு விைாக்கள்
I �ரியாை விமடமயத் வெர்வு ப�ய்யவும்
1. முழுமைபெறா ெதிவேடுகமை பொதுோக ெராைரித்து ேருேது
 (அ)	நிறுைம்		 	(ஆ)	அரசு	 (இ)	சிறிய	அைவிைான	தனிஆள்	ேணிகம்	 (ஈ)	ென்னாடடு	நிறுேனஙகள்
2. நிமை அறிக்மக ஒரு
 (அ) ேருைானம் ைற்றும் பசைவுகள் அறிக்மக (ஆ) பசாத்துகள் ைற்றும் பொறுபபுகள் அறிக்மக
 (இ) பராக்க நடைேடிக்மககளின் பதாகுபபு (ஈ) கடைன் நடைேடிக்மககளின் பதாகுபபு
3. பதாடைக்க நிமை அறிக்மக ேைக்கைாக தயாரிக்கபெடுேது
 (அ) பதாடைக்க முதல் கணடைறிய  (ஆ) இறுதி முதல் கணடைறிய
 (இ) அவோணடின் இைாெம் கணடைறிய (ஈ) அவோணடின் நடடைம் கணடைறிய
4. பொறுபபுகமைக் காடடிலும் மிகுதியாக உள்ை பசாத்துகள் 
 (அ) நடடைம்  (ஆ) பராக்கம்  (இ) முதல்  (ஈ) இைாெம்
5. கீழக்கணடை பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு பதாடைரொன எந்த விேரம் பைாத்தக் கடைனீந்வதார கணக்கிற்கு 

ைாற்றபெடுகிறது?
 (அ) பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடின் பதாடைக்க இருபபு  
 (ஆ) பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடின் இறுதி இருபபு
 (இ) அவோணடில் ஏற்கபெடடை பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு  
 (ஈ) பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடுக்கு பராக்கம் பசலுத்தியது
6. கடைன் விற்ெமனத் பதாமக கணக்கிடை தயாரிக்கபெடுேது
 (அ) பைாத்தக் கடைனாளிகள் கணக்கு  (ஆ) பைாத்தக் கடைனீந்வதார கணக்கு
 (இ) பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு கணக்கு  (ஈ) பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடுக் கணக்கு 
7. முழுமை	பெறா	ெதிவேடுகள்	பதாடைரொன	கீழக்கணடை	எந்த	ோக்கியம்	சரியானது	அல்ை?
	 (அ)	இது	நடைேடிக்மககமை	ெதிவு	பசயயும்	அறிவியல்	தன்மையற்ற	முமற
	 (ஆ)	பராக்கம்	ைற்றும்	ஆள்சார	கணக்குகளுக்கு	ைடடும்	ஏடுகள்	ெராைரிக்கபெடுகிறது.	
	 (இ)	இது	அமனத்து	ேமகயான	அமைபபுகளுக்கும்	பொருந்தும்
	 (ஈ)	ேரி	அதிகாரிகள்	ஏற்றுக்	பகாள்ேதில்மை.	
8.	 உரிமையாைரின்	பசாத்துகள்	` 85,000 ைற்றும் பொறுபபுகள் ` 21,000 எனில் அேருமடைய முதல்பதாமக 
 (அ)  ` 85,000 (ஆ) ` 1,06,000  (இ) ` 21,000  (ஈ)  ` 64,000
9. பதாடைக்க	முதல்	 	 ` 10,000,	 அவோணடின்	எடுபபுகள்	 	 ` 6,000,	 அவோணடின்	இைாெம்	 ` 2,000 ைற்றும்	

பகாணடுேந்த	கூடுதல்	முதல்			` 3,000 எனில் இறுதி	முதல்	காணவும். 
	 (அ)	` 9,000  (ஆ)	` 11,000   (இ)		` 21,000  (ஈ)	` 3,000

12th-Accountancy-Unit-01.indd   30 12/9/2021   11:08:57 PM



31

10.  கடைனாளிகள் பதாடைக்க இருபபு:	̀  30,000,	பெற்ற பராக்கம்:	̀  1,00,000,	கடைன் விற்ெமன:	̀  90,000; கடைனாளிகள் 
இறுதி இருபபு:	?	

 (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  மிகக் குறுகிய விைாக்கள்
1. முழுமை பெறா ெதிவேடுகள் என்றால் என்ன?
2. இரடமடைபெதிவு முமற பின்ெற்றாத வொது சிறிய அைவிைான தனிேணிகர பொதுோக ெராைரித்து ேரும் 

கணக்குகமைத் தருக.
3. நிமை அறிக்மக என்றால் என்ன?

III குறுகிய விைாக்கள்
1. முழுமை பெறா ெதிவேடுகளின் இயல்புகள் யாமே?
2. முழுமை பெறா ெதிவேடுகளின் குமறொடுகள் யாமே?
3. இரடமடைபெதிவு முமற ைற்றும் முழுமை பெறா ெதிவேடுகளுக்கும் இமடைவய உள்ை வேறுொடுகள் யாமே?
4. நிமை அறிக்மக ோயிைாக இைாெம் அல்ைது நடடைம் கணடைறியும் ெடிநிமைகமைத் தரவும்.
5. நிமை அறிக்மக ைற்றும் இருபபுநிமைக் குறிபபுக்கும் இமடைவய உள்ை வேறுொடுகமைத் தரவும்.
6. முழுமை பெறா ெதிவேடுகளிலிருந்து கடைன் விற்ெமனத் பதாமக எவோறு கணடைறியபெடுகிறது?

IV ெயிறசி விைாக்கள்
1. கீழக்காணும் விேரஙகளிலிருந்து இைாெம் அல்ைது நடடைம் கணடைறியவும்.

விேரம் `

ஆணடின் பதாடைக்க முதல் (ஏபரல் 1,	2018)         5,00,000

ஆணடின் இறுதி முதல்  (ைாரச் 31,	2019) 8,50,000

அவோணடில் பகாணடுேந்த கூடுதல் முதல் 1,20,000

அவோணடில் எடுபபுகள் 70,000
(விமட:	இலாெம் ` 3,00,000)

2. பின்ேரும் தகேல்களிலிருந்து இைாெம் அல்ைது நடடைம் கணடைறியவும்.         
விேரம் `

2018,	ஜனேரி 1 அன்று முதல் 2,20,000

2018,	டிசம்ெர 31 அன்று முதல் 1,80,000

அவோணடில் பகாணடுேந்த கூடுதல் முதல் 40,000

அவோணடில் எடுபபுகள் 50,000
(விமட:	�ட்டம்  ` 30,000)

3. பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து விடுெடடை தகேமைக் காணவும்.

விேரம் `
31.3.2018 அன்று இறுதி முதல் 80,000

அவோணடில் பகாணடுேந்த கூடுதல் முதல் 30,000

அவோணடில் எடுபபுகள் 15,000

01.4.2017 அன்று பதாடைக்க முதல் ?
31.3.2018 ஆம் நாவைாடு முடிேமடையும் ஆணடில் நடடைம் 25,000

(விமட:	பதாடைக்க	முதல்	` 90,000)
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4. பின்ேரும் தகேல்களிலிருந்து,	2018,	டிசம்ெர 31 ஆம் நாமைய முதல் கணடைறியவும்.

விேரம் `

2018,	ஜனேரி 1 அன்று  முதல்      1,00,000

உரிமையாைர தனது பசாந்த ெயனுக்காக சரக்கு எடுத்தது 30,000

அவோணடில் பகாணடுேந்த கூடுதல் முதல் 15,000

அவோணடின் இைாெம் 60,000
(விமட:	இறுதி முெல்  ` 1,45,000)

5. பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து விடுெடடை தகேமைக் காணவும்:
விேரம் `

2018,	ஏபரல் 1 அன்று முதல்         40,000

2019,	ைாரச் 31 அன்று முதல் 50,000

அவோணடில் பகாணடுேந்த கூடுதல் முதல் 7,000

அவோணடில் இைாெம் 8,000

அவோணடில் எடுபபுகள் ?
(விமட:	எடுபபுகள் ` 5,000)

6. 2019,	ைாரச் 31 அன்று தாைஸ் என்ெேரின் ஏடுகளிலிருந்து பெறபெடடை இருபபுகள் பின்ேருைாறு:
விேரம் ` விேரம் `

ெற்ெை கடைனீந்வதார 6,00,000 பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 1,20,000
அமறகைன் 80,000 மகபராக்கம் 20,000
நிைம் ைற்றும் கடடைடைம் 3,00,000 பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 60,000
ெற்ெை கடைனாளிகள் 3,20,000 சரக்கிருபபு 2,20,000

2019,	ைாரச் 31 ஆம் நாமைய நிமை அறிக்மக தயாரிக்கவும் ைற்றும் அந்நாமைய முதல் கணடைறியவும். 
(விமட:	முெல்  ` 2,80,000)

7. 2018,	ஏபரல் 1 அன்று சுொ தன்னுமடைய பதாழிமை ` 1,20,000 முதலுடைன் பதாடைஙகினார. அேர முமறயான 
கணக்வகடுகமைப ெராைரிக்கவில்மை. 2019,	 ைாரச் 31 அன்று அேருமடைய ஏடுகளிலிருந்து பெறபெடடை 
விேரஙகள் பின்ேருைாறு:

விேரம் ` விேரம் `
ேஙகி வைல்ேமரபெற்று 50,000 சரக்கிருபபு 1,60,000

கடைனாளிகள் 1,80,000 கடைனீந்வதார 90,000

பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 70,000 பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 2,40,000

கணினி 30,000 மகபராக்கம் 60,000

இயந்திரம் 3,00,000  

அவோணடில் அேர தன்னுமடைய பசாந்த ெயனுக்காக ` 30,000 எடுத்துக் பகாணடைார. அவோணடில் அேர 
பகாணடுேந்த கூடுதல் முதல் ` 40,000. அேருமடைய இைாெம் அல்ைது நடடைம் கணடைறியவும்.

(விமட:	இறுதி முெல் ` 4,20,000; இலாெம் ` 2,90,000)
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8. ராஜஜு முமறயான கணக்வகடுகமைப பின்ெற்றுேதில்மை.  அேருமடைய ெதிவேடுகளிலிருந்து 
பெறபெடடை தகேல்கள் பின்ேருைாறு:

விேரம் 1.1.2018 31.12.2018
` `

மகபராக்கம் 80,000 90,000

சரக்கிருபபு 1,80,000 1,40,000

கடைனாளிகள் 90,000 2,00,000

ெற்ெை கடைனீந்வதார 1,30,000 1,95,000

ேஙகிக் கடைன் 60,000 60,000

பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 80,000 45,000

பொறி ைற்றும் இயந்திரம் 1,70,000 1,70,000

அவோணடில் அேர பகாணடுேந்த கூடுதல் முதல்  ` 50,000 ைற்றும் அேர  வியாொரத்திலிருந்து  தன்னுமடைய 
பசாந்த ெயனுக்காக ைாதந்வதாறும் ` 2,500 எடுத்துக்பகாணடைார.  வைற்கணடை தகேல்களிலிருந்து இைாெ நடடை 
அறிக்மக தயாரிக்கவும். 

(விமட: பொடக்க முெல் ` 2,50,000; இறுதி முெல் ` 3,00,000; இலாெம் ` 30,000)
9. ஆனந்த் தன் கணக்வகடுகமை இரடமடைபெதிவு முமறயில் ெராைரித்து ேருேதில்மை. 2019,	ைாரச் 31 ஆம் 

நாவைாடு முடிேமடையும் ஆணடுக்குரிய இைாெம் அல்ைது நடடைம் கணடைறியவும்.  

விேரம் 31.3.2018 31.3.2019
` `

ேஙகி பராக்கம் 5,000 (ெ.) 60,000 (ே.)
மகபராக்கம் 3,000 4,500
சரக்கிருபபு 35,000 45,000
ெற்ெை கடைனாளிகள் 1,00,000 90,000
பொறி ைற்றும் இயந்திரம் 80,000 80,000
நிைம் ைற்றும் கடடைடைஙகள் 1,40,000 1,40,000
ெற்ெை கடைனீந்வதார 1,70,000 1,30,000

ஆனந்த் தனது பசாந்த ெயனுக்காக ` 60,000 எடுத்துக் பகாணடைார. அேர தன்னுமடைய வியாொரத்மத 
விரிவுெடுத்துேதற்காக ̀  17,000 கூடுதல் முதல் பகாணடு ேந்தார.  கடைனாளிகள் மீது 5% ஒதுக்கு உருோக்கவும். 
பொறி ைற்றும் இயந்திரம் மீது 10% வதயைானம் நீக்கவும்.

(விமட: பொடக்க முெல் ` 1,93,000; இறுதி முெல்  ` 1,57,000; இலாெம் ` 7,000)

10. பின்ேரும் தகேல்களிலிருந்து கடைன் விற்ெமனமய காணவும்:

விேரம் `

2018,	ஏபரல் 1 அன்று கடைனாளிகள்         1,00,000

கடைனாளிகளிடைமிருந்து பெற்ற பராக்கம் 2,30,000

அளித்த தள்ளுெடி 5,000

உள் திருபெம் 25,000

2019,	ைாரச் 31 அன்று கடைனாளிகள் 1,20,000
(விமட: கடன் விறெமை ` 2,80,000)
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11. பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து அவோணடில் வைற்பகாணடை பைாத்த விற்ெமனமய கணடைறியவும். 
விேரம் `

2018,	ஜனேரி 1 அன்று கடைனாளிகள் 1,30,000

அவோணடில் கடைனாளிகளிடைமிருந்து பராக்கம் பெற்றது   4,20,000

விற்ெமனத் திருபெம் 35,000

ோராக்கடைன் 15,000

2018,	டிசம்ெர 31 அன்று கடைனாளிகள் 2,00,000

பராக்க விற்ெமன    4,60,000
(விமட: கடன் விறெமை ` 5,40,000; பைாத்ெ விறெமை ` 10,00,000)

12. பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு கணக்கு தயாரிக்கவும் ைற்றும் 
கடைனாளிகளிடைமிருந்து பெற்ற ைாற்றுச்சீடடுத் பதாமகயிமனக் கணக்கிடைவும். 

விேரம் `

ஆணடு பதாடைக்கத்தில் பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 1,40,000

ஆணடு முடிவில் பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 2,00,000

பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடுக்காக பராக்கம் பெற்றது 3,90,000

பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு ைறுக்கபெடடைது 30,000
                             (விமட: பெறுெறகுரிய ைாறறுச்சீட்டு பெறறது ` 4,80,000)

13. பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து பைாத்த விற்ெமனமயக் கணக்கிடைவும். 
விேரம் ` விேரம் `

2018,	ஏபரல் 1 அன்று கடைனாளிகள் 2,50,000
பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 
  ைறுக்கபெடடைது 15,000

2018,	ஏபரல் 1 அன்று பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 60,000 உள் திருபெம் 50,000

கடைனாளிகளிடைமிருந்து பெற்ற பராக்கம் 7,25,000
2019,	ைாரச் 31 அன்று 
  பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 90,000

பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடுக்காக பராக்கம் 
பெற்றது 1,60,000

2019,	ைாரச் 31 அன்று ெற்ெை 
  கடைனாளிகள் 2,40,000

ோராக்கடைன் 30,000 பராக்க விற்ெமன 3,15,000

(விமட:	பெறுெறகுரிய ைாறறுச்சீட்டு பெறறது ` 2,05,000; கடன் விறெமை ` 9,85,000; பைாத்ெ விறெமை ` 13,00,000)
14. பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து கடைன் பகாள்முதமை கணக்கிடைவும்.

விேரம் `

பதாடைக்க கடைனீந்வதார 1,70,000

பகாள்முதல் திருபெம் 20,000

கடைனீந்வதாருக்குச் பசலுத்தியது 4,50,000

இறுதிக் கடைனீந்வதார 1,90,000
  (விமட: கடன் பகாள்முெல்  ` 4,90,000)
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15. பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து பைாத்தக் பகாள்முதமைக் கணக்கிடைவும்.

விேரம் ` விேரம் `

2018,	ஜனேரி 1 அன்று ெற்ெை கடைனீந்வதார 30,000 பகாள்முதல் திருபெம் 15,000
2018,	ஜனேரி 1 அன்று பசலுத்தற்குரிய 
ைாற்றுச்சீடடு 25,000 பராக்கக் பகாள்முதல்   2,25,000

கடைனீந்வதாருக்கு பராக்கம் பசலுத்தியது   1,20,000 31.12.2018 அன்று கடைனீந்வதார 25,000
பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடுக்குச் 
பசலுத்தியது 30,000 31.12.2018 அன்று பசலுத்தற்குரிய 

ைாற்றுச்சீடடு 20,000

(விமட: ப�லுத்ெறகுரிய ைாறறுச்சீட்டு ஏறகபெட்டது ` 25,000; 
கடன் பகாள்முெல் ` 1,55,000; பைாத்ெக் பகாள்முெல்  ` 3,80,000)

16. பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து பைாத்தக் கடைனாளிகள் கணக்கு,	 பைாத்தக் கடைனீந்வதார கணக்கு,	
பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு கணக்கு ைற்றும் பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு கணக்கு தயாரித்து கடைன் 
விற்ெமன ைற்றும் கடைன் பகாள்முதல் கணக்கிடைவும். 

விேரம் ` விேரம் `

2018, ஏபரல் 1 அன்று இருபபுகள் 2019, ைார்ச் 31 அன்று இருபபுகள்  
ெற்ெை கடைனாளிகள் 2,40,000 ெற்ெை கடைனாளிகள் 2,20,000

பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 30,000 ெற்ெை கடைனீந்வதார 1,50,000

ெற்ெை கடைனீந்வதார 1,20,000 பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 8,000

பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 10,000 பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 20,000

பிற ெகேல்கள்:  ` `

கடைனாளிகளிடைமிருந்து பெற்ற பராக்கம் 6,00,000
பசலுத்தற்குரிய ைாற்றுச்சீடடுக்குச் 
பசலுத்தியது 30,000

ோடிக்மகயாைருக்கு அளித்த தள்ளுெடி 25,000
பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடுக்காக 
பராக்கம் பெற்றது 60,000

கடைனீந்வதாருக்கு அளித்த பராக்கம் 3,20,000
பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 
ைறுக்கபெடடைது 4,000

சரக்களித்வதாரால் அளிக்கபெடடை தள்ளுெடி 10,000 ோராக்கடைன் 16,000
(விமட: பெறுெறகுரிய ைாறறுச்சீட்டு பெறறது ` 42,000; கடன் விறெமை ` 6,59,000; 
 ப�லுத்ெறகுரிய ைாறறுச்சீட்டு ஏறகபெட்டது ` 40,000; கடன் பகாள்முெல் ` 4,00,000)

17. இராவகஷ் என்ெேரின் பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து 2019,	 ைாரச் 31 ஆம் நாவைாடு முடிேமடையும் 
ஆணடுக்குரிய வியாொர ைற்றும் இைாெநடடைக் கணக்கு ைற்றும் அந்நாமைய இருபபுநிமைக் குறிபபு 
தயாரிக்கவும்.

விேரம் 31.3.2018
`

31.3.2019
`

சரக்கிருபபு 2,20,000 1,60,000

கடைனாளிகள் 5,30,000 6,40,000

ேஙகி பராக்கம் 60,000 10,000

இயந்திரம் 80,000 80,000

ெற்ெை கடைனீந்வதார 3,70,000 4,20,000
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பிற ெகேல்கள்:
விேரம் ` விேரம் `

ோடைமக பசலுத்தியது 1,20,000
கடைனாளிகளிடைமிருந்து பெற்ற 
பராக்கம் 12,50,000

பெற்ற தள்ைெடி 35,000 எடுபபுகள் 1,00,000

அளித்த தள்ளுெடி 25,000 பராக்க விற்ெமன 20,000

கடைனீந்வதாருக்கு அளித்த பராக்கம் 11,00,000 1.4.2018 அன்று முதல் 5,20,000
                     (விமட: கடன் விறெமை:  ` 13,85,000; கடன் பகாள்முெல்:  ` 11,85,000;

       பைாத்ெ இலாெம் ` 1,60,000; நிகர இலாெம் ` 50,000; இருபபுநிமலக் குறிபபு பைாத்ெம்  ` 8,90,000)
18. வைரி தன்னுமடைய ஏடுகமை இரடமடைபெதிவு முமறயில் ெராைரிபெதில்மை. பின்ேரும் விேரஙகளிலிருந்து 

2019,	ைாரச் 31 ஆம் நாவைாடு முடிேமடையும் ஆணடுக்குரிய வியாொர ைற்றும் இைாெநடடைக் கணக்கு ைற்றும் 
அந்நாமைய இருபபுநிமைக் குறிபபு தயாரிக்கவும்.

ெ               பராக்க ஏடு ே
விேரம் ` விேரம் `

இருபபு கீ/பகா 1,20,000 பகாள்முதல் 1,50,000

விற்ெமன 3,60,000 கடைனீந்வதார 2,50,000

கடைனாளிகள் 3,40,000 கூலி 70,000

  ெற்ெைச் பசைவுகள் 1,27,000

  இருபபு கீ/இ 2,23,000

 8,20,000  8,20,000

பிற ெகேல்கள்:
விேரம் 1.4.2018 31.3.2019

சரக்கிருபபு 1,10,000 1,80,000

ெற்ெை கடைனாளிகள் 1,30,000 ?
ெற்ெை கடைனீந்வதார 1,60,000 90,000

அமறகைனும் பொருத்துமககளும்  80,000 80,000

கூடுதல் தகேல்கள்:	                  `           
கடைன் பகாள்முதல் 1,80,000

கடைன் விற்ெமன 2,90,000

பதாடைக்க முதல் 2,80,000
அமறகைன் ைற்றும் பொருத்துமககள் மீது ஆணடுக்கு 10% வதயைானம் நீக்கவும்.  

(விமட: இறுதி கடைாளிகள் ` 80,000; பைாத்ெ இலாெம் ` 3,20,000; 
நிகர இலாெம் ` 1,85,000; இருபபுநிமலக் குறிபபு பைாத்ெம் ` 5,55,000)

19. ேன்பொருள் வியாொரம் பசயதுேரும் அருண என்ெேர தன்னுமடைய ஏடுகமை இரடமடைபெதிவு முமறயில் 
ெராைரிபெதில்மை. அேருமடைய ஏடுகளிலிருந்து பெறபெடடை தகேல்கள் பின்ேருைாறு:
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விேரம் 31.12.2017 31.12.2018
` `

நிைம் ைற்றும் கடடைடைம் 2,40,000 2,40,000
சரக்கிருபபு 1,20,000 1,70,000
கடைனாளிகள் 40,000 51,500
கடைனீந்வதார 50,000 45,000
ேஙகி பராக்கம் 30,000 53,000

31.12.2018 ஆம் நாவைாடு முடிேமடையும் ஆணடின் பிற தகேல்கள் பின்ேருைாறு:
கூலி 65,000
பேளித் தூக்குக்கூலி 7,500
ெற்ெை பசைவுகள் 28,000
கடைனீந்வதாருக்கு அளித்த பராக்கம் 6,00,000
எடுபபுகள் 10,000

அவோணடுக்குரிய பைாத்த விற்ெமன ` 7,70,000. அவோணடின் பகாள்முதல் திருபெம் ` 30,000 ைற்றும் 
விற்ெமனத் திருபெம் ̀  25,000. நிைம் ைற்றும் கடடைடைஙகள் மீது 5% வதயைானம் நீக்கவும். ̀  1,500 –க்கு ஐயக்கடைன் 
ஒதுக்கு உருோக்கவும். 2018,	 டிசம்ெர 31 ஆம் நாவைாடு முடிேமடையும் ஆணடுக்குரிய வியாொர ைற்றும் 
இைாெநடடைக் கணக்கு ைற்றும் அந்நாமைய இருபபுநிமைக் குறிபபு தயாரிக்கவும்.  

                         (விமட: பொடக்க முெல் ` 3,80,000; கடன் பகாள்முெல் 6,25,000; 
பைாத்ெ இலாெம்  ` 1,35,000;  நிகர இலாெம்  ` 86,000;  இருபபுநிமலக் குறிபபு பைாத்ெம் ` 5,01,000)

20. பசல்ேம் என்ெேர தன்னுமடைய ஏடுகமை இரடமடைபெதிவு முமறயில் ெராைரிபெதில்மை. 2018,	டிசம்ெர 31 
ஆம் நாவைாடு முடிேமடையும் ஆணடுக்குரிய வியாொர ைற்றும் இைாெநடடைக் கணக்கு ைற்றும் அந்நாமைய 
இருபபுநிமைக் குறிபபு தயாரிக்கவும்.

விேரம்  1-1-2018  31-12-2018
 ` `
இயந்திரம் 60,000 60,000
ேஙகி பராக்கம் 25,000 33,000
ெற்ெை கடைனாளிகள் 70,000 1,00,000
சரக்கிருபபு 45,000 22,000
பெறுதற்குரிய ைாற்றுச்சீடடு 20,000 38,000
ேஙகிக் கடைன் 45,000 45,000
ெற்ெை கடைனீந்வதார 25,000 21,000

கூடுெல் ெகேல்கள்: 

` `

பராக்க விற்ெமன 20,000 கடைன் விற்ெமன 1,80,000
பராக்கக் பகாள்முதல் 8,000 கடைன்  பகாள்முதல் 52,000
கூலி 6,000 சம்ெைம் 23,500
விைம்ெரம் 7,000 ேஙகிக் கடைன்மீது ேடடி 4,500
எடுபபுகள் 60,000 கூடுதல் முதல் 21,000

�ரிக்கட்டுெல்கள்:
இயந்திரம் மீது 10% வதயைானம் நீக்கவும்.  கடைனாளிகள் மீது 1% ஐயக்கடைன் ஒதுக்கு உருோக்கவும்.

                                                                              (விமட: பொடக்க முெல் ` 1,50,000; 
பைாத்ெ இலாெம் ` 1,11,000;  நிகர இலாெம் ` 69,000;  இருபபுநிமலக் குறிபபு பைாத்ெம் ` 2,46,000)
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 ைாணேர் ப�யல்ொடு 1.3
விடுெட்ட ெகேல்கமளக் காணவும்.

இறுதி முெல்
`

எடுபபுகள்
`

கூடுெல் முெல்
`

பொடக்க முெல்
`

இலாெம் / �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 தனிஆள் ேணிகர.  அேர முழுமையான கணக்வகடுகமைப 
ெராைரிபெதில்மை. அேர பராக்க ஏடு ைற்றும் ஆள்சார கணக்குகமைப ெராைரித்து 
ேருகிறார. அேருமடைய உதவியாைர கணக்வகடுகமைப ெராைரித்து ேருகிறார. 

கணக்காணடின் இறுதி நாைன்று அேருமடைய உதவியாைர வேமைமய விடடுச் பசன்று விடடைார. 
தீொ மகயிலுள்ை பராக்க இருபமெ பராக்க ஏடடுடைன் ஒபபிடடுப ொரக்கும் வொது சிறிது பராக்கம் 
விடுெடடைமத உணரகிறார. அேர பின்ேரும் தகேல்கமை உஙகளுக்குத் தருகிறார. விடுெடடை 
பராக்கத்மதக் கணக்கிடைவும். 

1) 		அமனத்து	விற்ெமனயும்	பராக்க	அடிபெமடையில்	நமடைபெற்றது.	விற்ெமனமயத்	தவிர	பிற	
ேருைானம்	எதுவும்	பெறபெடைவில்மை.

2) 		ஆணடு	 பதாடைக்கத்தில்	 அேருமடைய	 மகபராக்கம்	 ` 25,000;	 ஆணடு	 இறுதியில்	 
மகபராக்கம்	` 12,000.

3) 	அவோணடில்	வைற்பகாணடை	விற்ெமன	` 80,000. 
4) 		அேர	தன்னுமடைய	பசாந்த	ெயனுக்காக	சிறிது	ெணம்	எடுத்துள்ைார.	 	ஆனால்	அது	குறித்து	

எந்த	ெதிவும்	பசயயபெடைவில்மை.	
5) 		அவோணடின்	 பதாடைக்கத்தில்	 முதல்	 ` 25,000	 ைற்றும்	 அவோணடின்	 இறுதியில்	 முதல் 

` 32,000.
6) 	அவோணடின்	இைாெம்	` 35,000

7) 	பகாள்முதல்	ைற்றும்	பிற	பசைவுகள்	` 55,000

பொடர் ஆய்விறகு 
விற்ெமன	குறித்து	தகேல்கள்	பெறபெடடுள்ைன.	ஆனால்,	சரக்கிருபபு	ெதிவேடுகள்	விேரைாக	
இல்ைாத	நிமையில்	பைாத்த	இைாெம்	கணக்கிடை	முடியுைா?

ொர்மே
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. 

12th-Accountancy-Unit-01.indd   38 12/9/2021   11:08:59 PM



39

இலாப ந�ாக்கற்ற 
அமைப்பு்களின் 

்கணககு்கள்

2.1	 அறிமுகம்
2.2	 	இலாப	ந�ாககற்ற	அமைப்புகளின்	

இயல்புகள்
2.3	 	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	

கணககு
2.4	 	இலாப	ந�ாககற்ற	

அமைப்புகளுககுரிய	தனிததுவம்	
வாய்நத	இனஙகள்

2.5	 	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	
கணககு

2.6	 இருப்புநிமலக	குறிப்பு

ைாணவரகள்

  இலாப	 ந�ாககற்ற	 அமைப்புகளின்	
இயல்புகமைப்	புரி்நது	பகாள்ளுதல்

  இலாப	ந�ாககற்ற	அமைப்புகளுககுரிய	
தனிததுவம்	 வாய்நத	 இனஙகளின்	
கணககியல்	 பெயல்மும்றகள்	 பறறி	
புரி்நது	பகாள்ளுதல்

  இலாப	ந�ாககற்ற	அமைப்புகளுககுரிய	
இறுதிக	கணககுகள்	தயாரிததல்

பபாருளடக்கம்

்கற்றல் ந�ாக்கங்கள்

 இலாப	ந�ாககற்ற	அமைப்பு
  பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	

கணககு
 வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககு

பெரிந்து ப்காள்ள நேண்டிய முககிய ப�ாற்கள்

2
அலகு

இலாப	 ந�ாககற்ற	 அமைப்புகளின்	
கணககுகள்	பறறி	கறபதறகு	முன்	பின்வரும்	
கருததுகமை	 நிமனவில்	 பகாள்ை	
நவண்டும்:
  முதலினச்	பெலவுகள்
  வருவாயினச்	பெலவுகள்
  நீள்பயன்	வருவாயினச்	பெலவுகள்
  முதலின	வரவுகள்
  வருவாயின	வரவுகள்
 தனி	வணிகரின்	இறுதிக	கணககுகள்

நிமைவு கூ்ற நேண்டிய ்கருத்து்கள்
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2.1 அறிமு்கம்
சில	 அமைப்புகள்	 இலாபம்	 ஈட்டும்	 ந�ாககததிறகாக	 அல்லாைல்	 பபாதுைககளுககு	 நெமவ	 பெயயும்	
ந�ாககததிறகாகவும்	 பதாடஙகப்படுகின்்றன.	 அமவ	 கமல,	 பண்பாடு,	 கல்வி	 ைறறும்	 விமையாட்டு	
நபான்்றவறம்ற	 நைம்படுததுவதறகாக	உருவாககப்படுகின்்றன.	இ்நத	 அமைப்புகள்	இலாப	 ந�ாககற்ற	
அமைப்புகள்	 என்று	 அமைககப்படுகின்்றன.	 அ்றகபகாமட	 நிறுவனஙகள்,	 கல்வி	 நிறுவனஙகள்,	
பண்பாட்டு	ைன்்றஙகள்,	விமையாட்டு	ைறறும்	ைனைகிழ்	ைன்்றஙகள்,	ைருததுவைமனகள்,	நூலகஙகள்	
ைறறும்	இலககிய	அமைப்புகள்	நபான்்றமவ	இலாப	ந�ாககற்ற	அமைப்புகளுககு	உதாரணஙகள்	ஆகும்.	
இமவகமை,	இலாப	ந�ாககற்ற	அல்லது	வியாபார	ந�ாககற்ற	நிறுவனஙகள்	என்றும்	அமைககலாம்.	
அமவ	 �ன்பகாமடகள்,	 அரசிடமிரு்நது	 பபறும்	 ைானியம்	 ைறறும்	 உறுப்பினரகளிடமிரு்நது	 பபறும்	
ெ்நதா	ஆகியவறறின்	மூலம்	நிதிமயப்	பபறுகின்்றன.	இ்நத	நிறுவனஙகள்	ெரியான	கணகநகடுகமைப்	
பராைரிகக	 நவண்டும்.	 அமவ	 அமனதது	 பராககப்	 பபறுதல்கமையும்	 ைறறும்	 அமனதது	 பராககச்	
பெலுததல்கமையும்	 கணககில்	 பகாண்டு	 வர	 நவண்டும்.	 ஒவபவாரு	 கணககாண்டின்	 இறுதியிலும்,	
அதன்	உபரி	அல்லது	பற்றாககும்ற	ைறறும்	நிதிநிமலமய	அறிய	இறுதிக	கணககுகமைத	தயாரிகக	
நவண்டும்.	
2.2 இலாப ந�ாக்கற்ற அமைப்பு்களின் இயல்பு்கள் 

இலாப	ந�ாககற்ற	அமைப்புகளின்	இயல்புகள்	பின்வருைாறு:
(1)		இலாப	ந�ாககம்	இல்லாைல்	பெயல்படும்	அமைப்புகநை	இலாப	ந�ாககற்ற	அமைப்புகள்	எனப்படும்.	
(2)		அவறறின்	முககிய	ந�ாககம்	ஒரு	குறிப்பிட்ட	குழுவிறநகா	அல்லது	பபரும்பாலான	பபாதுைககளுகநகா	

நெமவ	பெயவதாகும்.
(3)		பபாதுவாக	அமவ	வணிகம்	ைறறும்	வியாபார	�டவடிகமககமை	நைறபகாள்வதில்மல.		
(4)		இமவகளின்	முககிய	வருைான	ஆதாரம்	உறுப்பினர	ெ்நதா,	�ன்பகாமடகள்,	 	ைானியம்	ைறறும்	

உயில்பகாமட	நபான்்றமவகமை	உள்ைடககியதாகும்.

 ைாணேர் ப�யல்பாடு 2.1
நீஙகள்	ஒரு	�ாடக	ைன்்றதமத	பதாடஙக	விரும்புகிறீரகள்	என	மவததுக	பகாள்நவாம்.		அதமனத	
பதாடஙக	என்ன	�மடமும்றமயப்	பின்பற்ற	நவண்டும்?	உஙகள்	�ாடக	ைன்்றததிறகு	பபயரிட்டு,	
அமடயாைச்	சின்னதமத	வடிவமைககவும்.

கணககாண்டின்	 இறுதியில்,	 இலாப	 ந�ாககற்ற	 அமைப்புகள்	 பின்வரும்	 இறுதிக	 கணககுகமைத	
தயாரிககின்்றன:	

(i)	 பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககு
(ii)	 வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககு	ைறறும்
(iii)	 இருப்புநிமலக	குறிப்பு

இ்நதிய	 நிறுைச்	 ெட்டம்,	 2013,	 பிரிவு	 8-ன்	 கீழ்	 பதிவு	 பெயயப்பட்ட	 இலாப	 ந�ாககற்ற	 அமைப்புகள்,	
அவறறின்	 வருவாய	 ைறறும்	 பெலவினக	 கணககு	 ைறறும்	 இருப்புநிமலக	 குறிப்பு	 ஆகியவறம்ற		
இ்நதிய	நிறுைச்	ெட்டம்,	2013,	பட்டியல்	III-ன்	படி	தயாரிகக	நவண்டும்.	
குறிப்பு:	 இ்நத	 அலகில்,	 இ்நதிய	 நிறுைச்ெட்டம்	 2013-ன்	 படி	 பதிவு	 பெயயப்படாத	 இலாப	 ந�ாககற்ற	
அமைப்புகள்	ைட்டுநை	எடுததுக	பகாள்ைப்பட்டுள்ைது.	எனநவ,	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககு	
ைறறும்	இருப்புநிமலககுறிப்பு	இ்நதிய	நிறுைச்	ெட்டம்	2013,	பட்டியல்	III-ன்	படி	தயாரிககப்படவில்மல.	
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 ைாணேர் ப�யல்பாடு 2.2

அருகில்	உள்ை	ஒரு	இலாப	ந�ாககற்ற	அமைப்புககு	பென்று,	அதன்	கணககாைரிடம்	கல்நதுமரயாடி,	
அவர	பராைரிககும்	பல்நவறு	கணகநகடுகமைப்	பறறி	அறி்நது	பகாள்ைவும்.	

2.3 பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககு
பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககு	என்பது	ஒரு	இலாப	ந�ாககற்ற	அமைப்பில்	ஒவபவாரு	
நிதியாண்டின்	இறுதியில்	 தயாரிககப்படும்	 பராககம்	 ைறறும்	வஙகி	 �டவடிகமககளின்	 பதாகுப்பு	
ஆகும்.	

இது	ஒரு	பொததுக	கணககின்	தன்மைமயக	பகாண்டதாகும்.	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	
கணககு,	 பதாடகக	 பராககம்	 ைறறும்	 வஙகி	 இருப்புகமைக	 பகாண்டு	 பதாடஙகப்பட்டு	 இறுதி	
பராககம்	ைறறும்	வஙகி	இருப்புகமைக	பகாண்டு	முடிவமடகி்றது.	அமனதது	பராககப்	பபறுதல்கள்,	
இககணககின்	 பறறுப்	 பககததிலும்,	 அமனதது	 பராககச்	 பெலுததல்கள்	 வரவுப்	 பககததிலும்	
காட்டப்படுகின்்றன.	 அமனதது	 பராககப்	 பபறுதல்கள்	 ைறறும்	 பராககச்	 பெலுததல்கள்	 முதலினத	
தன்மையுமடயதாயினும்	 அல்லது	 வருவாயினத	 தன்மையுமடயதாயினும்	 பபறுதல்கள்	 ைறறும்	
பெலுததல்கள்	கணககில்	பதியப்படுகின்்றன.	அமவ	�டப்பு	ஆண்டுககு	உரியதாகநவா	அல்லது	கட்நத	
ஆண்டுகளுககு	உரியதாகநவா	அல்லது	எதிரவரும்	ஆண்டுகளுககு	உரியதாகநவா	இருககலாம்.	
இது	பெலுததப்பட்ட	பதாமக	அல்லது	பப்றப்பட்ட	பதாமக	எ்நத	ஆண்டிறகுரியது	என்பமத	எடுததுக	
பகாள்ைாைல்,	பராககைாக	பப்றப்பட்ட	அல்லது	பெலுததப்பட்ட	ஆண்டில்	பதியப்பட	நவண்டும்	என்று	
பபாருள்படும்.	

பராககம்	 ொராத	 �டவடிகமககைான	 நதயைானம்,	 பகாடுபட	 நவண்டிய	 பெலவுகள்	 ைறறும்	
பப்றநவண்டிய	 வருைானஙகள்	ஆகியமவ	 பபறுதல்கள்	 ைறறும்	 பெலுததல்கள்	 கணககில்	 இடம்	
பபறுவதில்மல.	

2.3.1 பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணகம்க ெயாரிப்பெற்காை படிநிமல்கள்
பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககிமனத	தயாரிககப்	பின்வரும்	படிநிமலகமைப்	பின்பற்ற	
நவண்டும்:
(i)	 	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககின்	பறறுப்	பககததில்	பதாடகக	பராகக	இருப்மபயும்,	

ொதகைான	வஙகி	இருப்மபயும்	பதிவு	பெயய	நவண்டும்.	வஙகி	நைல்வமரப்பற்றாக	இரு்நதால்	
அதமன	வரவுப்	பககம்	பதாடகக	இருப்பாக	பதிவு	பெயய	நவண்டும்.

(ii)	 	அ்நத	 ஆண்டில்	 நைறபகாண்ட	 பராககப்	 பபறுதல்கள்	 பறறுப்பககததிலும்	 ைறறும்	 பராககச்	
பெலுததல்கள்	வரவுப்	பககததிலும்	பதியப்பட	நவண்டும்.	

(iii)	 	பராககப்	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பராககச்	பெலுததல்கள்	பதியும்	நபாது	அமவ	வருவாயினதமதச்	
ொர்நததா	 அல்லது	 முதலினதமதச்	 ொர்நததா	 என்று	 நவறுபடுததத	 நதமவயில்மல.	
அதுநபான்று,	அமவ	மு்நமதய	ஆண்டுககுரியதா	அல்லது	�டப்பாண்டிறகுரியதா	அல்லது	எதிர	
வரும்	ஆண்டிறகுரியதா	எனவும்	நவறுபடுதத	நவண்டியதில்மல.	

(iv)	 	பறறுப்	பககததின்	பைாததம்	வரவுப்பககததின்	பைாதததமத	விட	அதிகைாக	இரு்நதால்	இருப்புக	
கட்டப்படும்	 பதாமக	 வரவுப்	 பககததில்	 நதான்றும்.	 இது	 இறுதி	 பராககம்	 அல்லது	 வஙகி	
இருப்பிமனக	குறிககும்.

(v)	 	வரவுப்	பககததின்	பைாததம்	பறறுப்பககததின்	பைாதததமத	விட	அதிகைாக	இரு்நதால்	இருப்புக	
கட்டும்	பதாமக	பறறுப்	பககததில்	நதான்றும்.	இது	வஙகி	நைல்வமரப்பறறு	ஆகும்.
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பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககின் படிேம்
ப …ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய பபறுெல்்கள் ைறறும்  ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககு ே

பபறுெல்்கள் ` ` ப�லுத்ெல்்கள் ` `

இருப்பு	கீ/பகா   இருப்பு கீ/பகா    

  மகபராககம் xxx     வஙகி நைல்வமரப்பறறு   xxx

  வஙகி பராககம் xxx xxx    

ேருோயிை ேரவு்கள்:     ேருோயிைச் ப�லுத்ெல்்கள்:    

ெ்நதா  xxx ெம்பைம்   xxx

நுமைவுக கட்டணம்  xxx வாடமகச் பெலுததியது   xxx

பபாது �ன்பகாமடகள்  xxx மின் கட்டணம்   xxx

ைானிய உதவி  xxx அஞெல் பெலவுகள்   xxx

பமைய பெயதிததாள்கள்	விற்றது  xxx வாடமகயும் வரியும்   xxx

முதலீடு மீதான வட்டி  xxx காப்பீடு   xxx

பஙகாதாயம்  xxx விைம்பரம்   xxx

பாதுகாப்பு பபட்டக வாடமகப் பபற்றது  xxx பதாமலநபசிக கட்டணம்   xxx

வாடமகப் பபற்றது   xxx பபாழுதுநபாககுச் பெலவுகள்   xxx

பல்வமக வரவுகள்   xxx தணிகமகக கட்டணம்   xxx

முெலிை ேரவு்கள்:     பழுதுபாரப்புச் பெலவுகள்   xxx

ஆயுள் உறுப்பினர கட்டணம்    xxx மைதான பராைரிப்புச் பெலவுகள்   xxx

குறிப்பிட்ட	ந�ாககததிறகாக	   நபாககுவரததுச் பெலவுகள்   xxx

		பபற்ற	�ன்பகாமட   xxx பெயதிததாள்கள் ைறறும்  

உயில்பகாமட    xxx   பருவ இதழ்கள்   xxx

அ்றககட்டமை நிதி   xxx அலுவலகச் பெலவுகள்   xxx

நிமலச்பொததுகள் விற்ற	பதாமக   xxx நதாட்டப் பராைரிப்புச் பெலவுகள்   xxx

முதலீடுகள் விற்ற பதாமக   xxx பல்வமகச் பெலவுகள்   xxx

குறிப்பிட்ட	ந�ாககம்	அல்லது	நிதி	   முெலிைச் ப�லவு்கள்:   

		மூலம்	பபற்ற	வரவுகள்   xxx நிமலச் பொததுகள்   xxx 

குறிப்பிட்ட	நிதி	முதலீடுகள்	   முதலீடுகள்   xxx

		மீதான வட்டி   xxx கடன் திரும்பச் பெலுததியது   xxx

இருப்பு	கீ/இ  இருப்பு கீ/இ  

		வஙகி	நைல்வமரப்பறறு  xxx 		மகபராககம்  xxx

    வஙகி பராககம் xxx xxx

  xxx     xxx
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 ைாணேர் ப�யல்பாடு 2.3

முதலின	ைறறும்	வருவாயின	�டவடிகமககளின்	நவறுபாடுகமை	நிமனவு	கூ்றவும்.

எடுத்துக்காட்டு 1
தமிழ்	 கல்வியியல்	 ைன்்றததின்	 கீழ்ககாணும்	 தகவல்களிலிரு்நது	 2019,	 ைாரச்	 31	 ஆம்	 �ாநைாடு	
முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககிமனத	தயார	பெயயவும்

விேரம் ` விேரம் `

பதாடகக பராகக இருப்பு (1.4.2018) 18,000 கட்டடம் வாஙகியது 2,10,000

வாடமகச் பெலுததியது 6,000 பணியாைர ெம்பைம் 55,000

உதவிதபதாமக அளிததது 15,200 ெ்நதா பபற்றது 2,65,000

நுமைவுக கட்டணம் பபற்றது 18,500

தீர்வு 
ெமிழ் ்கல்வியியல் ைன்்றத்தின் ஏடு்களில் 

2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய 
ப பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககு ே

பபறுதல்கள் ` பெலுததல்கள் `

இருப்பு கீ/பகா வாடமக பெலுததியது 6,000

			மகபராககம் 18,000 உதவிதபதாமக அளிததது 15,200

நுமைவுககட்டணம் 18,500 கட்டடம் வாஙகியது 2,10,000

ெ்நதா பபற்றது 2,65,000 பணியாைர ெம்பைம் 55,000

இருப்பு கீ/இ
   மகபராககம் 15,300

 3,01,500   3,01,500

எடுத்துக்காட்டு 2
திருச்சி	கல்வியியல்	ைன்்றததின்	கீழ்ககாணும்	தகவல்களிலிரு்நது	 2018,	 டிெம்பர	 31	ஆம்	�ாநைாடு	
முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககிமனத	தயார	பெயயவும்.

விேரம் ` விேரம் `

பதாடகக பராகக இருப்பு (1.1.2018) 20,000 பாதுகாப்பு பபட்டக வாடமக	பபற்றது 12,000

முதலீடுகள் பெயதது 80,000 அம்றகலன் விற்றது 5,000

ைதிப்பூதியம் பெலுததியது 3,000 பபாதுச்பெலவுகள் 7,000

�ன்பகாமட பபற்றது 80,000 அஞெல் பெலவுகள் 1,000

தணிகமகக கட்டணம் பெலுததியது 2,000 ெ்நதா பபற்றது 10,000
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தீர்வு
திருச்சி ்கல்வியியல் ைன்்றத்தின் ஏடு்களில் 

2018, டி�ம்பர் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய 
ப பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககு ே

பபறுெல்்கள் ` ப�லுத்ெல்்கள் `

இருப்பு கீ/பகா முதலீடுகள் பெயதது 80,000
   மகபராககம் 20,000 ைதிப்பூதியம் பெலுததியது 3,000
�ன்பகாமடப் பபற்றது 80,000 தணிகமகக கட்டணம் 2,000
பாதுகாப்பு பபட்டக வாடமகப்	பபற்றது 12,000 பபாதுச் பெலவுகள் 7,000
அம்றகலன் விற்றது 5,000 அஞெல் பெலவுகள் 1,000
ெ்நதா 10,000 இருப்பு கீ/இ

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

 எடுத்துக்காட்டு 3
பென்மன	விமையாட்டு	ைன்்றததின்	கீழ்ககாணும்	தகவல்களிலிரு்நது	2018,	ைாரச்	31	ஆம்	�ாநைாடு	
முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககிமனத	தயார	பெயயவும்.

விேரம் ` விேரம் ` `

பதாடகக பராகக இருப்பு	(1.4.2017) 10,000 ெ்நதா பபற்றது    

பதாடகக வஙகி இருப்பு	(1.4.2017) 15,000 2016 – 2017 4,500  

வட்டி பெலுததியது 5,000 2017 – 2018 65,000  

பதாமலநபசி பெலவுகள் 7,000 2018 – 2019 5,000 74,500

மைதானம் பராைரிததது 22,500 பதாடர	விமையாட்டுப்	நபாட்டிச்	பெலவுகள்   12,500

ஆயுள் உறுப்பினர கட்டணம்	பபற்றது 5,500 பதாடர விமையாட்டுப் நபாட்டி	நிதி	வரவுகள்   15,000

ைட்மடகள் ைறறும் ப்நதுகள்	வாஙகியது 13,000 இறுதி பராகக இருப்பு	(31.3.2018)   5,000

தீர்வு
ப�ன்மை விமளயாட்டு ைன்்றத்தின் ஏடு்களில் 

ப   2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககு   ே
பபறுெல்்கள் ` ` ப�லுத்ெல்்கள் ` `

இருப்பு கீ/பகா     வட்டி பெலுததியது 5,000
		பராககம் 10,000   பதாமலநபசிக கட்டணம் 7,000

		வஙகி  15,000  25,000 மைதானம் பராைரிப்புச்		 
		பெலவுகள் 22,500

ஆயுள் உறுப்பினர கட்டணம்   5,500 ைட்மடகள் ைறறும்	ப்நதுகள் 
		வாஙகியது 13,000

பதாடர விமையாட்டுப் 
		நபாட்டிநிதி	வரவுகள்  

15,000
பதாடர விமையாட்டுப்	 
		நபாட்டிச்	பெலவுகள் 12,500

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

2017 – 2018 65,000   		வஙகி (இருப்புக	கட்டும் 
			பதாமக) 55,000 60,000

2018 – 2019 5,000 74,500
  1,20,000     1,20,000
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எடுத்துக்காட்டு 4
பூம்புகார	 இலககிய	 ைன்்றததின்	 கீழ்ககாணும்	 தகவல்களிலிரு்நது	 2019,	 ைாரச்	 31	 ஆம்	 �ாநைாடு	
முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககிமனத	தயார	பெயயவும்.

விேரம் ` விேரம் `

பதாடகக பராகக இருப்பு (1.4.2018) 5,000 ெ்நதா பபற்றது 20,000
வஙகி நைல்வமரப்பறறு (1.4.2018) 4,000 பழுது பாரததல் ைறறும் புதுப்பிததல் 2,500
அச்சு	ைறறும்	எழுதுபபாருள் 1,500 நபாககுவரததுச் பெலவுகள் 2,750
வட்டி பெலுததியது 3,250 புததகஙகள் வாஙகியது 10,000
முதலீடுகள் விற்றது 1,000 காப்பீட்டு முமனைம் பெலுததியது 4,000
சிறறுண்டி வாஙகியது 1,500 பல்வமக வரவுகள் 750
பகாடுபட நவண்டிய ெம்பைம் 2,000 அரசிடமிரு்நது பபற்ற ைானியம் 6,000
அ்றகபகாமட நிதி பபற்றது 2,000 சிறறுண்டி விற்றது 1,500
ஒளியூட்டுக கட்டணம் 1,300 கட்டடம் மீதான நதயைானம்   2,000

வஙகி பராககம் (31.3.2019)   2,000

தீர்வு
பூம்பு்கார் இலககிய ைன்்றத்தின் ஏடு்களில் 

2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய  
ப                                                      பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககு                                             ே

பபறுெல்்கள் ` ப�லுத்ெல்்கள் `

இருப்பு கீ/பகா இருப்பு கீ/பகா
		பராகக இருப்பு 5,000 		வஙகி நைல்வமரப்பறறு 4,000

முதலீடுகள் விற்றது 1,000 அச்சு	ைறறும் எழுதுபபாருள் 1,500

அ்றககட்டமை நிதி வரவுகள் 2,000 வட்டி பெலுததியது 3,250

ெ்நதா பபற்றது 20,000 சிறறுண்டி வாஙகியது 1,500

இதர வரவுகள் 750 ஒளியூட்டுக கட்டணம் 1,300

அரசு ைானியம் பபற்றது 6,000 பழுது பாரததல் ைறறும் புதுப்பிததல் 2,500

சிறறுண்டி விற்றது 1,500 நபாககுவரததுச் பெலவுகள் 2,750

புததகஙகள் வாஙகியது 10,000

காப்பீட்டு முமனைம் பெலுததியது 4,000

இருப்பு கீ/இ
வஙகி பராககம் 2,000

    மகபராககம் 3,450
  36,250   36,250

குறிப்பு:		பகாடுபட	 நவண்டிய	 ெம்பைம்	 ைறறும்	 நதயைானம்	 பராககம்	 ொரா	 �டவடிகமககைாக	
இருப்பதால்	இமவ	இரண்டும்	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககில்	இடம்	பப்றாது.	
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எடுத்துக்காட்டு 5
நவலூர	பபாழுதுநபாககு	ைன்்றததின்	கீழ்ககாணும்	தகவல்களிலிரு்நது	2017,	ைாரச்	31	ஆம்	�ாநைாடு	
முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககிமனத	தயார	பெயயவும். 

விேரம் ` விேரம் `

பதாடகக	பராகக	இருப்பு (1.4.2016) 3,000 நகளிகமக வரவுகள் 20,000

பதாடகக வஙகி இருப்பு (1.4.2016) 12,000 நெரகமகக கட்டணம் பபற்றது 1,000

அம்றகலன் வாஙகியது 11,000 �கராட்சி வரி 22,000

விமையாட்டு	உபகரணஙகள் வாஙகியது 11,000 அ்றகபகாமட �ாடகககாட்சி	பெலவுகள் 2,000

விமையாட்டு	அரஙகததிறகாக	பபற்ற	�ன்பகாமட 8,000 பில்லியாரட்ஸ்	நைமெ	வாஙகியது 15,000

பமைய படன்னிஸ் ப்நதுகள்	விற்றது 1,500 புதிய	படன்னிஸ்	மைதானம்	கட்டியது 18,000

பெயதிததாள்கள் வாஙகியது 500 அ்றகபகாமட �ாடகககாட்சி	வரவுகள் 2,500

பயணச்	பெலவுகள் 4,500 இறுதி	மகபராகக	இருப்பு 8,000

தீர்வு
நேலூர் பபாழுதுநபாககு ைன்்றத்தின் ஏடு்களில் 

2017, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய 
ப பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககு ே

பபறுெல்்கள் ` ` ப�லுத்ெல்்கள் `

இருப்பு	கீ/பகா அம்றகலன் வாஙகியது 11,000

		மகபராககம் 3,000 விமையாட்டு உபகரணஙகள்
		வஙகி	பராககம் 12,000 15,000 			வாஙகியது 11,000

விமையாட்டு	அரஙகததிறகாக	பபற்ற 8,000 பெயதிததாள்கள் வாஙகியது 500

		�ன்பகாமட பயணச்	பெலவுகள் 4,500

பமைய படன்னிஸ் ப்நதுகள்	விற்றது 1,500 �கராட்சி வரி 22,000

நகளிகமக வரவுகள் 20,000
அ்றகபகாமட �ாடகககாட்சி	 
		பெலவுகள் 2,000

நெரகமகக	கட்டணம் 1,000 பில்லியாரட்ஸ்	நைமெ	வாஙகியது 15,000

அ்றகபகாமட	�ாடகககாட்சி	வரவுகள் 2,500 புதிய	படன்னிஸ்	மைதானம்	கட்டியது 18,000

இருப்பு	கீ/இ இருப்பு	கீ/இ
		வஙகி	நைல்வமரப்பறறு 44,000 		மகபராககம் 8,000

92,000 92,000

2.4  இலாப ந�ாக்கற்ற அமைப்பு்களுககுரிய ெனித்துேம் ோயந்ெ இைங்கள்
இலாப	 ந�ாககற்ற	 அமைப்புகளின்	 இறுதிக	 கணககுகமைத	 தயாரிககும்நபாது	 முதலின	 ைறறும்	
வருவாயின	�டவடிகமககமை	நவறுபடுததிக	காட்டுவது	மிகவும்	உதவியாக	இருககும்.	வருவாயின	
�டவடிகமககள்,	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககிலும்,	முதலின	�டவடிகமககள்,	இருப்புநிமலக	
குறிப்பிலும்	 பதியப்பட	 நவண்டும்.	 இலாப	 ந�ாககற்ற	 அமைப்புகளுககுரிய	 தனிததுவம்	 வாய்நத	
இனஙகளும்	அவறறின்	கணககியல்	பெயல்மும்றகளும்	பின்வருைாறு:
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(i) �ந்ொ
இலாப	 ந�ாககற்ற	 அமைப்புகள்	 பபாதுவாக	 ெ்நதா	 பதாமகமய	 உறுப்பினரகளிடமிரு்நது	
பருவ்நநதாறும்	வசூலிககின்்றன.	இமவ	ைாதம்	நதாறும்,	காலாண்டு	நதாறும்,	அமரயாண்டு	நதாறும்	
அல்லது	ஆண்டுககு	 ஒருமும்ற	 வசூலிககப்படலாம்.	 நைலும்,	 சில	 சி்றப்பு	 ெ்நதாககள்,	 உதாரணைாக,	
படன்னிஸ்	ெ்நதா,	பில்லியாரட்ஸ்	ெ்நதா	நபான்்றமவ	படன்னிஸ்	ைறறும்	பில்லயாரட்ஸ்	விமையாடும்	
குறிப்பிட்ட	உறுப்பினரகளிடமிரு்நது	ைட்டுநை	வசூலிககப்	படுகின்்றன.	இமவ	அமனததும்	வருவாயின	
வரவுகைாகும்.	
(ii) முெலீடு மீொை ேட்டி
இலாப	ந�ாககற்ற	அமைப்புகள்	பெயயும்	முதலீடுகளிலிரு்நது	பப்றப்படும்	வட்டி	ஒரு	வருவாயின	வரவு	
ஆகும்.	
(iii) பமைய விமளயாட்டுப் பபாருள்்கள் விற்றது
ப்நதுகள்,	 ைட்மடகள்	 நபான்்ற	 பமைய	விமையாட்டுப்	 பபாருள்கமை	விறபமன	 பெயவதன்	மூலம்	
கிமடககும்	பதாமக	ஒரு	வருவாயின	வரவு	ஆகும்.
(iv) பமைய ப�யதித்ொள் விற்றது
பமைய	பெயதிததாள்கமை	விறபதன்	மூலம்	கிமடககும்	பதாமக,	ஒரு	வருவாயின	வரவு	ஆகும்.
(v) ஆயுள் உறுப்பிைர் ்கட்டணம்
உறுப்பினரகளிடமிரு்நது	பப்றப்படும்	ஆயுள்	உறுப்பினர	கட்டணம்	ஒரு	முதலின	வரவாகும்.	ஏபனனில், 
இது	திரும்பத	திரும்ப	நிகைாத	தன்மை	பகாண்டது.
(vi) உயில்ப்காமட நிதி
ஒரு	இலாப	ந�ாககற்ற	அமைப்புககு	உயில்	மூலைாக	அளிககப்படும்	பரிசு	உயில்பகாமட	ஆகும்.	இது	
ஒரு	முதலின	வரவாகும்.	
(vii) ந�ர்கம்கக ்கட்டணம் அல்லது நுமைவுக ்கட்டணம்
இது	ஒவபவாரு	உறுப்பினரிடமிரு்நதும்	உறுப்பினராக	நெரும்நபாது	ஒநர	ஒருமும்ற	வசூலிககப்படும்	
ஒரு	கட்டணைாகும்.	இது	ஒவபவாரு	ஆண்டும்	புதிய	உறுப்பினரகமை	நெரககும்	நபாது	பப்றப்படும்	
திரும்பத	திரும்ப	நிகழும்	தன்மையுமடய	வருைானம்	நைலும்	உறுப்பினரகள்	நெரகமகயின்	நபாது	
பெயயப்படும்	பெலவுகளுககாக	பயன்படுததப்	படலாம்.	ஆமகயால்	இது	வருவாயின	வரவாக	எடுததுக	
பகாள்ைப்படலாம்.	இது	முதலின	வரவாகவும்	கருதப்படலாம்.	
(viii) அரசு ைறறும் இெர அமைப்பு்களிடமிருந்து பப்றப்படும் ைானியம்
இலாப	 ந�ாககற்ற	 அமைப்புகள்	 அரசு	 ைறறும்	 இதர	 அமைப்புகளிடமிரு்நது	 பல்நவறு	 வமகயான	
ைானியஙகமைப்	பபறுகின்்றன.	அமவயாவன:	
கட்டடஙகள்	 கட்டுவதறகாகவும்,	 பொததுகமை	 வாஙகுவதறகாகவும்	 பப்றப்படும்	 ைானியைானது	
திரும்பத	திரும்ப	நிகைாத	தன்மையுமடயதால்	முதலின	வரவாகக	கருதப்படுகி்றது.	
பொததுகமைப்	 பராைரிககவும்	 ைறறும்	 ெம்பைம்	 பகாடுககவும்	 பப்றப்படும்	 ைானியைானது	 திரும்பத	
திரும்ப	நிகழும்	தன்மையுமடயதால்	வருவாயின	வரவாகக	கருதப்படுகி்றது.	
(ix) �ன்ப்காமட்கள்
இலாப	 ந�ாககற்ற	 அமைப்புகைால்	 பப்றப்படும்	 பரிசுதபதாமக	 �ன்பகாமட	 எனப்படும்.	 இது	 பபாது	
�ன்பகாமடயாக	அல்லது	குறிப்பிட்ட	�ன்பகாமடயாக	இருககலாம்.	
பபாது �ன்ப்காமட: எ்நதபவாரு	 குறிப்பிட்ட	 நிப்நதமனயும்	 இல்லாைல்	 பப்றப்படும்	 �ன்பகாமட,	 
பபாது	�ன்பகாமடயாகும்.	இது	ஒரு	வருவாயின	வரவாகும்.
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குறிப்பிட்ட �ன்ப்காமட:	ஒரு	குறிப்பிட்ட	நிப்நதமனயின்	அடிப்பமடயில்	ஒரு	குறிப்பிட்ட	ந�ாககததிறகாக	
பப்றப்படும்	 �ன்பகாமட	 குறிப்பிட்ட	 �ன்பகாமட	 எனப்படும்.	 உதாரணம்,	 விமையாட்டு	 நிதி,	 பரிசு	
நிதிககாக	பப்றப்படும்	�ன்பகாமட	முதலியன.	இது	ஒரு	முதலின	வரவு	ஆகும்.	

(x) ைதிப்பூதியம்
ஒரு	நிறுவனததில்	வைககைான	ஊழியராக	இல்லாத	ஒருவருககு	வைஙகப்படும்	ஊதியநை	ைதிப்பூதியம்	
எனப்படும்.	இது	ஒரு	வருவாயினச்	பெலவாகும்.
(xi) விமளயாட்டுப் பபாருள்்கள் ோஙகுெல்
விமையாட்டுப்	 பபாருள்கைான	 ப்நது,	 ைட்மட,	 வமல	 நபான்்றமவ	 விமையாடுவதறகு	 பயன்படும்	
பபாருள்கைாகும்.	 பயன்படுததப்பட்ட	 விமையாட்டுப்	 பபாருள்கள்	 வருவாயினச்	 பெலவாக	 எடுததுக	
பகாள்ைப்படுகி்றது.	 பயன்படுததாைல்	 இருப்பில்	 உள்ை	 விமையாட்டுப்	 பபாருள்கள்,	 இருப்புநிமலக	
குறிப்பில்	பொததுகள்	பககம்	இருப்பாகக	காட்டப்படுகி்றது.
(xii) விமளயாட்டு உப்கரணம் ோஙகுேது
இது	 ஒரு	 முதலினச்	 பெலவாகும்.	 உதாரணம்:	 நடபிள்	 படன்னிஸ்	 நைமெ,	 பில்லியாரட்ஸ்	 நைமெ	
நபான்்றமவ.
(xiii) நூல்கத்திறகு புத்ெ்கங்கள் ோஙகுேது
நூலகததிறகு	புததகஙகள்	வாஙகுவது	ஒரு	முதலினச்	பெலவாகும்.
இலாப	ந�ாககற்ற	அமைப்புகளுககுரிய	தனிததுவம்	வாய்நத	சில	முதலின	ைறறும்	வருவாயினஙகளின்		
உதாரணஙகள்	கீநை	பகாடுககப்	பட்டுள்ைன:

ேருோயிை ேரவு்கள் முெலிை ேரவு்கள்
ேருோயிை அல்லது முெலிை ேரவு்கள்

(அமைப்பின் �மடமும்ற படி)

ெ்நதா ஆயுள் உறுப்பினர	 
		கட்டணம்

நெரகமகக கட்டணம் அல்லது 
  நுமைவுக கட்டணம்

முதலீடு மீதான வட்டி உயில்பகாமட �ன்பகாமட
நிமல மவப்பு மீதான வட்டி குறிப்பிட்ட �ன்பகாமட சி்றப்புக கட்டணம்
பமைய விமையாட்டுப் 
  பபாருள்கள் விற்றது

நிமலச் பொததுகள் 
  விற்றது

அரசு ைறறும் இதர அமைப்புகளிடமிரு்நது  
  பபற்ற ைானியம்

பமைய பெயதிததாள்கள் விற்றது சி்றப்பு நிதி
கீழ்ககண்டவறறிறகான	வசூல் 
		அல்லது	வரவுகள்:

பதாடர விமையாட்டுப் 
  நபாட்டி நிதி 

(அ)	பதாடர விமையாட்டுப் நபாட்டி பரிசு நிதி  

(ஆ)	விமையாட்டுகள்  

(இ)	விமையாட்டுப்	நபாட்டிகள்    

(ஈ)	பபாழுதுநபாககு    

(உ)	சிறறுண்டி    

குறிப்பு:  நெரகமகக	 கட்டணம்	அல்லது	நுமைவுக	 கட்டணம்,	 �ன்பகாமட,	 சி்றப்புக	 கட்டணம்,	 அரசு	
ைறறும்	பி்ற	நிறுவனஙகளிடமிரு்நது	பபறும்	ைானியம்	ஆகியமவ	இ்நத	அலகில்	வருவாயின	
வரவாக	கருதப்பட்டுள்ைது.
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முெலிைச் ப�லவு்கள் ேருோயிைச் ப�லவு்கள்

விமையாட்டு	உபகரணஙகள்	வாஙகியது ைதிப்பூதியம்
நூலகததிறகாக	புததகஙகள்	வாஙகியது அ்றகபகாமட

தணிகமகக	கட்டணம்
விமையாட்டு பபாருள்கள்	வாஙகியது

 அச்சு	ைறறும்	எழுதுபபாருள்
 அஞெல்	ைறறும்	தூது	அஞெல்	கட்டணம்

  பதாடர	விமையாட்டுப்	நபாட்டி,	விமையாட்டு,	விமையாட்டுப் 
  நபாட்டி, நகளிகமக	ைறறும்	சிறறுண்டிச் பெலவுகள்

2.5 ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு
வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககு	என்பது	இலாப	ந�ாககற்ற	அமைப்புகளில்	கணககாண்டின்	
இறுதியில்	 தயாரிககப்படும்	 வருவாய	 ைறறும்	 பெலவுகளின்	 பதாகுப்பாகும்.	 ஒரு	 குறிப்பிட்ட	
ஆண்டிறகுரிய	உபரி	அல்லது	பற்றாககும்றமய	கண்டறிய	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககு	
தயாரிககப்படுகி்றது.	
இது	 ஒரு	 பபயரைவு	 கணககு	ஆகும்.	 	 இதில்	 �டப்பு	ஆண்டுககுரிய	வருவாயின	வரவுகள்	 ைறறும்	
வருவாயினச்	 பெலவுகள்	 ைட்டும்	 பதிவு	 பெயயப்படுகின்்றன.	 இது	 நிகழ்வு	 அடிப்பமடயிலான	
கணககியமல	பின்பறறி	தயாரிககப்படுகி்றது.	
இது	 இலாப	 �ட்டக	 கணககு	 தயாரிப்பது	 நபான்்றதாகும்.	 	 இ்நத	 கணககில்	 வருைானஙகள்	 வரவுப்	
பககததிலும்,	பெலவுகள்	பறறுப்	பககததிலும்	காண்பிககப்படும்.	 	பராகக	�டவடிகமககள்	ைட்டுைன்றி	
பராககம்	 ொரா	 �டவடிகமககைான	 ஈட்டிய	 வருைானம்	 பப்றப்படாதது,	 நிமலச்பொதது	 விறபமன	
மீதான	�ட்டம்	அல்லது	இலாபம்,	நதயைானம்	நபான்்றமவகளும்	இதில்	பதிவு	பெயயப்படுகின்்றன.		
இது	உறுப்பினரகள்	தஙகள்	அமைப்பின்	பெயல்பாடுகமையும்,	அதன்	வருைானம்	பெலவினஙகமை	
எதிரபகாள்ைப்	நபாதுைானதாக	உள்ைதா	என்பமதயும்	அறிய	உதவுகி்றது.	இதமன	பகாடுககப்பட்டுள்ை	
பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககிலிரு்நது	தயாரிகக	முடியும்.	
2.5.1  பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள்  ்கணககிலிருந்து ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககிமைத் 

ெயாரிப்பெற்காை படிநிமல்கள்
பபறுதல்கள்	 ைறறும்	 பெலுததல்கள்	 கணககிலிரு்நது	 வருவாய	 ைறறும்	 பெலவினக	 கணககிமனத	
தயாரிப்பதறகு			பின்பற்ற		நவண்டிய	படிநிமலகள்	பின்வருைாறு:
(i)	 	பபறுதல்கள்	ைறறும்		பெலுததல்கள்	கணககில்	உள்ை	பராககம்	ைறறும்	வஙகிக	கணககில்	உள்ை	

பதாடகக	ைறறும்	இறுதி	இருப்புகள்	தவிரககப்பட	நவண்டும்.
(ii)		முதலின	வரவுகள்	ைறறும்	முதலினச்	பெலவுகள்	தவிரககப்பட	நவண்டும்.
(iii)	 	�டப்பாண்நடாடு	 பதாடரபுமடய	 வருவாயின	 வரவுகள்	 ைட்டும்	 வருவாய	 ைறறும்	 பெலவினக	

கணககின்	 வரவுப்	 பககததில்	 எழுதப்பட	 நவண்டும்.	 முன்கூட்டிப்	 பபற்ற	 வருைானஙகள்,	
�டப்பாண்டில்	பப்ற	நவண்டிய	வருைானம்,	மு்நமதய	ஆண்டு	அல்லது	ஆண்டுகளுககான	பதாமக	
நபான்்றமவகளுககுத	நதமவயான	ெரிககட்டுதல்கள்	பெயயப்பட	நவண்டும்.	

(iv)		அதுநபாலநவ,	�டப்பாண்நடாடு	பதாடரபுமடய	வருவாயினச்	பெலவுகள்	ைட்டும்	வருவாய	ைறறும்	
பெலவினக	கணககின்	பறறுப்	பககததில்	பதிவு	பெயயப்பட	நவண்டும்.	மு்நமதய	ஆண்டு	ைறறும்	
�டப்பாண்டிறகுரிய	பகாடுபட	நவண்டிய	பெலவுககும்,	மு்நமதய	ஆண்டு	ைறறும்	�டப்பாண்டிறகுரிய	
முன்கூட்டிச்	பெலுததிய	பெலவுகளுககும்	ெரிககட்டுதல்கள்	பெயயப்பட	நவண்டும்.
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(v)	 	குறிப்பிட்ட	நிதிககான	வரவுகள்	ைறறும்	பெலவுகள்	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககில்	பதிவு	
பெயயப்படககூடாது.	

(vi)		பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககில்	பதியப்பப்றாத	பராகக	ொரபற்ற	�டவடிகமககைான	
வாராககடன்,	 நதயைானம்,	 நிமலச்பொததுகள்	 விறபமன	 மீதான	 �ட்டம்	 அல்லது	 இலாபம்	
நபான்்றமவ	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககில்	பதியப்பட	நவண்டும்.

(vii)		வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககின்	இருப்புக	கட்டும்	பதாமகயான	உபரி	அல்லது	பற்றாககும்ற	
இருப்புநிமலக	 குறிப்பின்	 முதல்	 நிதிககு	 ைாற்றப்பட	 நவண்டும்.	 வருவாய	 ைறறும்	 பெலவினக	
கணககின்	வரவுப்பககததின்	பைாததம்	பறறுப்பககததின்	பைாதததமதவிட	அதிகைாக	இரு்நதால்	
(பெலவுகமை	விட	மிகுதியான	வருைானம்)	அ்நத	நவறுபாடு	உபரி	என்பமதக	குறிககி்றது.		வருவாய	
ைறறும்	 பெலவினக	 கணககின்	 பறறுப்பககததின்	 பைாததம்	 வரவுப்பககததின்	 பைாதததமதவிட	
அதிகைாக	இரு்நதால்	(வருைானதமதவிட	மிகுதியான	பெலவுகள்)	அ்நத	நவறுபாடு	பற்றாககும்ற	
என்பமதக	குறிககி்றது.	

 2.5.2  ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககின் படிேம்
�ங்கம் / நிறுேைத்தின் பபயர் 

ப …… �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு ே

ப�லவு்கள் ` ேருைாைம் `

ெம்பைம் xxx ெ்நதா xxx

அ்றகபகாமட xxx �ன்பகாமடப் பபற்றது xxx

வாடமக xxx நெரகமகக கட்டணம் பபற்றது xxx

�ன்பகாமட	பெலுததியது xxx ைானியம் பபற்றது xxx

எழுதுபபாருள் xxx வாடமகப் பபற்றது xxx

நிமலச்பொதது விறபமன மீதான	�ட்டம் xxx வட்டிப் பபற்றது xxx

நதயைானம் xxx நிமலச்பொதது விறபமன	மீதான	இலாபம் xxx

உபரி * xxx  பற்றாககும்ற * xxx

(பெலவுகமைக காட்டிலும் மிகுதியான 
  வருைானஙகள்)

(வருைானதமதக	காட்டிலும்	மிகுதியான 
  பெலவுகள்)

xxx xxx

*குறிப்பு:	இருப்புக	கட்டும்	பதாமகயானது	பற்றாககும்ற	அல்லது	உபரியாக	இருககும்.	

 ைாணேர் ப�யல்பாடு2.4

ஒரு	இமெச்	ெஙகததிறகு	பதாடரபுமடய	ஏநதனும்	ஐ்நது	பெலவுகமைப்	பட்டியலிடவும்.

எடுத்துக்காட்டு 6
ஊட்டி	ைனைகிழ்	 ைன்்றததின்	பின்வரும்	 பபறுதல்கள்	ைறறும்	 பெலுததல்கள்	 கணககிலிரு்நது	 2018,	
ைாரச்	31	ஆம்	�ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககிமனத	
தயாரிககவும்.
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பபறுெல்்கள் ` ப�லுத்ெல்்கள் `

பதாடகக இருப்பு விமையாட்டுப் பபாருள்கள் வாஙகியது 10,000

  மகபராககம் 5,000 எழுதுபபாருளுககாக பெலுததியது 7,000

வாடமகப் பபற்றது 10,000 கணிப்பபாறி வாஙகியது 25,000

முதலீடுகள்  விற்றது 8,000 ெம்பைம் 20,000

 ெ்நதா பபற்றது 54,000 இறுதி இருப்பு
  மகபராககம் 15,000

  77,000   77,000

தீரவு
ஊட்டி ைைைகிழ் ைன்்றத்தின் ஏடு்களில் 

ப  2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு  ே

ப�லவு்கள் ` ேருைாைம் `

விமையாட்டுப்	பபாருள்கள் வாஙகியது 10,000 வாடமகப் பபற்றது 10,000

எழுதுபபாருளுககாக பெலுததியது 7,000 ெ்நதா பபற்றது 54,000

ெம்பைம் 20,000

உபரி 27,000

(பெலவுகமைக காட்டிலும் 
		மிகுதியான வருைானம்)
  64,000 64,000

எடுத்துக்காட்டு 7
கீழ்ககாணும்	 திருச்சி	 ைனைகிழ்	 ைன்்றததின்	 பபறுதல்கள்	 ைறறும்	 பெலுததல்கள்	 கணககிலிரு்நது 
2018,	ைாரச்	31	ஆம்	�ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககிமனத	
தயாரிககவும்.

பபறுெல்்கள் ` ப�லுத்ெல்்கள் `

பதாடகக இருப்பு அம்றகலன் வாஙகியது 10,000

		மகபராககம் 11,000 வாடமக 2,800

பஙகாதாயம் பபற்றது 27,600 பெயலர ைதிப்பூதியம் 15,000

பமைய பெயதிததாள் விற்றது 3,000 தபால் பெலவுகள் 1,700

உறுப்பினர ெ்நதா 31,000 பபாதுச் பெலவுகள் 4,350

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

முதலீடுகள் மீதான வட்டி 1,250 தணிகமகக கட்டணம் 5,000

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

86,850   86,850
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தீர்வு
திருச்சி ைைைகிழ் ைன்்றத்தின் ஏடு்களில் 

ப 2018, ைார்ச் 31  ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு ே
ப�லவு்கள் ` ேருைாைம் `

வாடமக 2,800 பஙகாதாயம் பபற்றது 27,600
பெயலர ைதிப்பூதியம் 15,000 பமைய பெயதிததாள் விற்றது 3,000
தபால் பெலவுகள் 1,700 உறுப்பினர ெ்நதா 31,000
பபாதுச் பெலவுகள் 4,350 பாதுகாப்பு பபட்டக வாடமக 8,000
அச்சு ைறறும் எழுதுபபாருள்கள் 45,000 முதலீடுகள் மீதான வட்டி 1,250
தணிகமகக கட்டணம் 5,000 அம்றகலன் விறபமன மீதானஇலாபம் 600

(5,000 - 4,400)
பற்றாககும்ற 2,400
(வருைானதமதக	காட்டிலும் 
		மிகுதியான பெலவுகள்)

  73,850 73,850

2.5.3  பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககிறகும் ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககிறகும் 
இமடநயயாை நேறுபாடு்கள்

அடிப்பமட பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் 
்கணககு

ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு

1.  ந�ாககம் இது	 பராககப் பபறுதல்கள் ைறறும்	
பராககச்	பெலுததல்கமை	அறிவதறகு	
தயாரிககப்படுகி்றது.

இது	�டப்பு	ஆண்டின்	பெலவுகமைக	காட்டிலும்	
மிகுதியான	 வருைானம்	 (உபரி)	 அல்லது	
வருைானதமதக	 காட்டிலும்	 மிகுதியான	
பெலவுகள்	 (பற்றாககும்ற)	 குறிதது	 அறி்நது	
பகாள்ை	தயாரிககப்படுகி்றது.

2.  கணககின் 
தன்மை

இது	ஒரு	பொததுக கணககாகும். இது	
பராககக	 கணககின்	 பதாகுப்பாகும்.	
அமனதது	 பராககப்	 பபறுதல்கள்	
பறறுப்	 பககததிலும்,	 பராககச்	
பெலுததல்கள்	 வரவுப்	 பககததிலும்	
பதியப்படுகின்்றன.

இது	 ஒரு	 பபயரைவுக	 கணககாகும். இது	
இலாப�ட்டக	கணகமகப் நபான்்றது.	பெலவுகள்	
பறறுப்	 பககததிலும்	 ைறறும்	 வருைானஙகள்	
வரவுப்	பககததிலும்	பதியப்படுகின்்றன.	

3.  கணககியலின் 
அடிப்பமட

இது	 பராகக அடிப்பமடயிலான	
கணககியமல	 அடிப்பமடயாகக	
பகாண்டது. பராககம்	 ொரபற்ற	
விவரஙகள்	பதியப்படுவதில்மல.

இது	 நிகழ்வு	 அடிப்பமடயிலான கணககியமல	
அடிப்பமடயாகக	 பகாண்டது. பராககம் ொரா	
விவரஙகைான	பகாடுபட	நவண்டிய	பெலவுகள்,	
நதயைானம்	 நபான்்றமவகளும்	 இஙகு	
பதியப்படும்.

4.  பதாடகக	ைறறும்	
இறுதி	இருப்பு

இது	 பராககம்	 ைறறும் வஙகிக	
கணககின்	 பதாடகக	 இருப்புடன்	
பதாடஙகி,	 பராககம்	 ைறறும்  வஙகிக	
கணககின்	 இறுதி  இருப்புடன்	
முடிவமடகி்றது.

இஙகு	 பதாடகக	 இருப்பு	 என்பது	 கிமடயாது. 
இது உபரி அல்லது	 பற்றாககும்றயுடன்	
முடிவமடகி்றது.

5.  �டவடிகமகயின் 
தன்மைகள்

இது	வருவாயினம்	அல்லது	முதலினம்	
என்்ற	நவறுபாடில்லாைல்	அமனததுப்	
பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கமைக	
பகாண்டிருககும்.	

இது	 வருவாயின	 �டவடிகமககமை  
ைட்டுநை,	 அதாவது	 வருவாயினச் பெலவுகள்	
ைறறும்	 வருவாயின வரவுகமை	 ைட்டுநை	
பகாண்டிருககும்.
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6. காலம் �டப்பு	 ஆண்டில்	 நைறபகாண்ட	
அமனதது	 பராககப் பபறுதல்கள்	
ைறறும்	பராககச்	பெலுததல்கள்  அமவ	
கட்நத	ஆண்டு,	�டப்பு	ஆண்டு	ைறறும்	
எதிரவரும்	 ஆண்டிறகுரியதாக 
இரு்நதாலும்	 இஙகு	 பதியப்	
படுகின்்றன.

�டப்பு	 ஆண்டுககுரிய	 �டவடிகமககள்	 ைட்டும்	
இது	பகாண்டிருககும்.

2.5.4  ேருோயிை ேரவு்களுக்காை ப�யல்மும்ற்கள்
(1) இலாப ந�ாக்கற்ற அமைப்பு்களின் இறுதி ்கணககு்களில் �ந்ொவிற்காை ப�யல்மும்ற்கள்
(அ) ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககில் ப�யல்மும்ற்கள்
�டப்பு	 ஆண்டு,	 மு்நமதய	 ஆண்டு,	 அடுதத	 ஆண்டிறகான	 ெ்நதா	 பபற்றது	 தனிததனியாக	
பகாடுககப்பட்டிரு்நதால்,	 �டப்பு	 ஆண்டிறகுரிய	 ெ்நதா	 கீழ்ககண்ட	 ெரிககட்டுதல்கமை	 பெயத	 பின்பு	
வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககின்	வரவுப்	பககததில்	காண்பிககப்பபறும்.	
(i)	 �டப்பாண்டில்	பப்றநவண்டிய	ெ்நதா	கூட்டப்பட	நவண்டும்.
(ii)	 மு்நமதய	ஆண்டில்	முன்கூட்டிப்பபற்ற	�டப்பாண்டிறகுரிய	ெ்நதா	கூட்டப்பட	நவண்டும்.
�டப்பாண்டில்	 பபற்ற	 பைாதத	 ெ்நதா	 பகாடுககப்பட்டிரு்நதால்,	 �டப்பாண்டில்	 பபற்ற	 பைாதத	 ெ்நதா	
பின்வரும்	 ெரிககட்டுதல்கமை	 பெயத	 பின்னர	 வருவாய	 ைறறும்	 பெலவினக	 கணககின்	 வரவுப்	
பககததில்	காட்டப்பபறும்.	
(i)	 	மு்நமதய	ஆண்டுககுரிய	பப்றநவண்டிய	ெ்நதா	�டப்பு	ஆண்டில்	பப்றப்பட்டிரு்நதால்	கழிககப்பட	

நவண்டும்.	�டப்பாண்டிறகுரிய	பப்றநவண்டிய	ெ்நதா	கூட்டப்பட	நவண்டும்.
(ii)	 	மு்நமதய	 ஆண்டில்	 முன்கூட்டிப்பபற்ற	 ெ்நதாவில்	 �டப்பாண்டிறகு	 உரியது	 கூட்டப்பட	

நவண்டும்.	 �டப்பாண்டில்	 முன்கூட்டிப்	 பபற்ற	 ெ்நதாவில்	 எதிரவரும்	 ஆண்டிறகுரியது	
கழிககப்பட	நவண்டும்.	

(ஆ) இருப்புநிமலக குறிப்பில் ப�யல்மும்ற்கள்
(i)	 	�டப்பாண்டில்	பப்றநவண்டிய	ெ்நதா	ைறறும்	இன்னும்	பப்றநவண்டிய	மு்நமதய	ஆண்டிறகுரிய	

ெ்நதா	நபான்்றமவ	அவவாண்டின்	இறுதியில்	இருப்புநிமலக	குறிப்பில்	பொததுகள்	பககததில்	
காண்பிககப்படும்.	

(ii)	 	�டப்பு	ஆண்டில்	முன்கூட்டிப்	பபற்ற	ெ்நதா	அவவாண்டின்	இருப்புநிமலக	குறிப்பில்	பபாறுப்புகள்	
பககததில்	காண்பிககப்படும்.	

ப … �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய ேருோய ைறறும்  ப�லவிைக ்கணககு ே

ப�லவு்கள் ` ேருைாைம் ` `

    ெ்நதா xxx  

      கழிகக:	மு்நமதய ஆண்டிறகான ெ்நதா xxx  
      xxx  

      கழிகக:	எதிரவரும் ஆண்டிறகான ெ்நதா xxx  
      xxx  

    		கூட்டுக:	�டப்பாண்டிறகுரிய பப்றநவண்டிய ெ்நதா xxx
xxx

		கூட்டுக:		மு்நமதய ஆண்டில் முன்கூட்டிப் 
பபற்ற �டப்பாண்டிறகுரிய	ெ்நதா xxx xxx
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…..ஆம் �ாமளய இருப்புநிமலக குறிப்பு

பபாறுப்பு்கள் ` ப�ாத்து்கள் `

எதிரவரும்		ஆண்டிறகுரிய	ெ்நதா 
		முன்கூட்டிப்	பபற்றது 

 
xxx 

ெ்நதா	பப்ற	நவண்டியது:
  �டப்பு	ஆண்டு
		மு்நமதய	ஆண்டு	

xxx
xxx

எடுத்துக்காட்டு 8
பின்வரும்	விவரஙகளிலிரு்நது	2017,	ைாரச்	31	ஆம்	�ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	வருவாய	
ைறறும்	பெலவினக	கணககில்	காட்டப்பட	நவண்டிய	ெ்நதா	பதாமகயிமன	கணககிடவும்.

�ந்ொ பபற்றது `

2015 - 16 -	ககாக 7,500

2016 –17 - ககாக 60,000

2017 – 18 -	ககாக 1,500

  69,000

2016-17	 ஆம்	 ஆண்டில்	 பப்ற	 நவண்டிய	 ெ்நதா	 `	 2,400. 2016-2017	 ஆம்	 ஆண்டிறகான	 ெ்நதா 
2015-2016	ஆம்	ஆண்டில்	பபற்றது	`	1,000. 

தீரவு
ப 2017, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு ே

ப�லவு்கள் ` ேருைாைம் ` `

    ெ்நதா	பபற்றது 60,000  

      கூட்டுக:	பப்றநவண்டிய	ெ்நதா	(2016-17) 2,400

      கூட்டுக:		2016-2017	ஆம்	ஆண்டிறகுரிய	ெ்நதா    

                 2015-16	–ல்	முன்கூட்டிப்	பபற்றது 1,000 63,400

ைாணேர் குறிப்பு
(i)  2015-16	ஆம்	ஆண்டிறககான	ெ்நதா	`	7,500	ைறறும்	2017-18	ஆம்	ஆண்டிறகான	ெ்நதா	`	1,500 

�டப்பாண்டிறகு	பதாடரபுமடயது	அல்ல.	எனநவ,	அமவ	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககில்	
பதியப்படுவதில்மல.	

(ii)	 	�டப்பு	ஆண்டு	2016-17-ல்	பப்றநவண்டிய	ெ்நதா	`	2,400.	இது	2016-17	ல்	பப்றப்பட்ட	ெ்நதாவுடன்	
கூட்டப்பட	நவண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 9
பின்வரும்	விவரஙகள்	ஒரு	ெஙகததின்	2019,	ைாரச்	31	ஆம்	�ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	
இறுதிக	கணககுகளில்	எவவாறு	நதான்றும்?
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ப 2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககு ே

பபறுெல்்கள் ` ` ப�லுத்ெல்்கள் `

ெ்நதா
     2017-2018 5,000

     2018-2019 48,000

     2019-2020 3,000 56,000

இச்ெஙகததில்	 300	 உறுப்பினரகள்	 உள்ைனர.	 ஒவபவாருவரும்	 ஆண்டுச்	 ெ்நதாவாக	 `	 200 
பெலுததுகின்்றனர.		இன்னும்	பப்றநவண்டிய	2017-18	ஆம்	ஆண்டுககான	ெ்நதா	`	1,000.

தீரவு
ப 2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு ே

ப�லவு்கள் ` ேருைாைம் ` `

    ெ்நதா 48,000  

   
		கூட்டுக:	பப்றநவண்டிய   
               ெ்நதா (2018-2019) 12,000 60,000

         

2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாமளய இருப்புநிமலக குறிப்பு

பபாறுப்பு்கள் ` ப�ாத்து்கள் ` `

முன்கூட்டிப் பபற்ற 2019-20	ஆம் 
		ஆண்டிறகான ெ்நதா 

 

3,000 
பப்றநவண்டிய ெ்நதா
  2017 – 2018 
  2018 – 2019

1,000

12,000  13,000
   

ைாணேர் குறிப்பு
�டப்பாண்டிறகான	பைாதத	ெ்நதா (2018-19) 300 x ` 200 = ` 60,000
		கழிகக:	�டப்பாண்டில்	பபற்றத	பதாமக	(2018-19)         = ` 48,000

�டப்பாண்டில்	பப்றநவண்டிய	பதாமக (2018-19)           = ` 12,000

எடுத்துக்காட்டு 10

ஒரு	ெஙகததின்	2017,	ைாரச்	31	ஆம்	�ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	இறுதிக	கணககுகளில்	
பின்வரும்	விவரஙகள்	 எவவாறு	 நதான்றும்?	 2016-17	 ல்	 அச்ெஙகம்	 பபற்ற	 ெ்நதா	 `	25,000.	 இதில் 
2015-16	 ஆம்	 ஆண்டுககான	 ெ்நதா	 `	2,000	 ைறறும்	 2017-18	 ஆம்	 ஆண்டுககான	 ெ்நதா	 `	1,500 
நெர்நதுள்ைது.	2016-17	ஆம்	ஆண்டிறகான	ெ்நதா	`	500	இன்னும்	பப்ற	நவண்டியுள்ைது.	
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தீர்வு
ப 2017, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு ே

ப�லவு்கள் ` ேருைாைம் ` `

    ெ்நதா 25,000  

    		கழிகக:		2015-16	ஆம்	ஆண்டுககான	ெ்நதா 2,000  
      23,000  

     	கழிகக:		2017-18	ஆம்	ஆண்டுககான	ெ்நதா 1,500  
      21,500  

   
		கூட்டுக:		2016-17	ஆம்	ஆண்டிறகான	ெ்நதா	

பப்ற	நவண்டியது 500 22,000
         

2017, ைார்ச் 31 ஆம் �ாமளய இருப்புநிமலக குறிப்பு

பபாறுப்பு்கள் ` ப�ாத்து்கள் `

2017-2018	ஆம்	ஆண்டிறகான 
		ெ்நதா	முன்கூட்டிப்	பபற்றது 1,500

2016-2017	ஆம்	ஆண்டிறகான 
		ெ்நதா	பப்றநவண்டியது 500

எடுத்துக்காட்டு 11
ஒரு	ெஙகததின்	பின்வரும்	விவரஙகளிலிரு்நது	2018	ஆம்	ஆண்டு	ெ்நதா	மூலம்	பபற்ற	வருைானதமதக	
கணககிடவும்.

விேரம் 1.1.2018
`

31.12.2018
`

பப்றநவண்டிய	ெ்நதா 10,000 7,000

முன்கூட்டிப்	பபற்ற	ெ்நதா 3,000 5,000

2018	ஆம்	ஆண்டில்		பபற்ற	ெ்நதா	`	1,50,000.

தீர்வு
2018 ஆம் ஆண்டுககுரிய �ந்ொ மூலம் பபற்ற ேருைாைம் ்கணககிடுெல்

விேரம் ` `

2018 ஆம் ஆண்டில் பபற்ற ெ்நதா 1,50,000

  கூட்டுக:	2018 ஆம் ஆண்டிறகான ெ்நதா 2017-ல் பபற்றது 3,000

 2018 ஆம் ஆண்டிறகான ெ்நதா பப்ற நவண்டியது 7,000 10,000

1,60,000

  கழிகக:	2017-ல் பப்ற நவண்டிய ெ்நதா 10,000

 2018-ல் முன்கூட்டிப் பபற்ற ெ்நதா 5,000 15,000

2018 ஆம் ஆண்டில் ெ்நதா	மூலம் பபற்ற வருைானம் 1,45,000
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எடுத்துக்காட்டு 12
பின்வரும்	விவரஙகளிலிரு்நது	2018,	டிெம்பர	31	ஆம்	�ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	வருவாய	
ைறறும்	பெலவினக	கணககில்	ெ்நதா	எவவாறு	நதான்றும்	என்பமதக	காட்டவும்.	
2018-ல்	பபற்ற	ெ்நதா	`	16,000-ல்	2017	ஆம்	ஆண்டுககான	`	3,000	ைறறும்	2019	ஆம்	ஆண்டிறகான 
` 5,000	அடஙகியுள்ைது.		2018	ஆம்	ஆண்டில்	பப்றநவண்டிய	ெ்நதா	`	4,000. 2017	ஆம்	ஆண்டில்	2018 
ஆம்	ஆண்டிறகான	ெ்நதா	முன்கூட்டிப்	பபற்றது	`	2,000.

தீர்வு
ப 2018, டி�ம்பர் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு ே

ப�லவு்கள் ` ேருைாைம் ` `

    �டப்பாண்டில் பபற்ற ெ்நதா 16,000  
      கழிகக:	2017 ஆம் ஆண்டுககான ெ்நதா	பபற்றது 3,000  
    13,000  
    		கழிகக:	2019 ஆம் ஆண்டுககான ெ்நதா	பபற்றது 5,000  
    8,000  
    		கூட்டுக:	2018	ஆம்	ஆண்டு பப்ற	நவண்டிய	ெ்நதா 4,000  
     12,000  

   
		கூட்டுக:		2018	ஆம்	ஆண்டிறகான ெ்நதா	2017-ஆம்	

ஆண்டில் முன்கூட்டிப்	பபற்றது 2,000 14,000

(2)  பயன்படுத்ெககூடிய பபாருள்்களாை விமளயாட்டுப் பபாருள்்கள், எழுதுபபாருள்்கள், ைருந்து 
பபாருள்்கள் நபான்்றமே்களுக்காை ப�யல்மும்ற்கள்

(i)	 		�டப்பாண்டில்	பயன்படுததப்பட்ட	விமையாட்டுப்	பபாருள்கள்,	எழுதுபபாருள்கள்,	ைரு்நது	பபாருள்கள்	
நபான்்றமவ	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககின்	பறறுப்பககததில்	காட்டப்பட	நவண்டும்.	

(ii)	 பயன்படுததப்	பட்டமவ	=	பதாடகக	இருப்பு	+	�டப்பு	ஆண்டில்	வாஙகியது	–	இறுதி	இருப்பு
(iii)	 	இறுதி	 ெரககிருப்பு	 அவவாண்டின்	 இறுதியில்	 இருப்புநிமலக	 குறிப்பின்	 பொததுகள்	 பககததில்	

நதான்றும்.
(iv)	 	பமைய	விமையாட்டுப்	பபாருள்கள்	ஏநதனும்	விறபமனச்	பெயயப்பட்டிரு்நதால்	அமவ	வருவாய	

ைறறும்	பெலவினக	கணககின்	வரவுப்பககததில்	காட்டப்படநவண்டும்	அல்லது	வருவாய	ைறறும்	
பெலவினக	 கணககின்	 பறறுப்பககததில்	குறிப்பிட்ட	 பயன்படுததப்பட்ட	 பபாருள்களில்	 கழிததுக	
காட்டப்பட	நவண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 13

பின்வரும்	விவரஙகள்	ஒரு	விமையாட்டு	ைன்்றததின்	இறுதிக	கணககுகளில்	எவவாறு	நதான்றும்?

விேரம் `

விமையாட்டுப்	பபாருள்கள் இருப்பு (01.04.2018) 3,000

�டப்பாண்டில் வாஙகிய விமையாட்டுப்	பபாருள்கள் 9,000

�டப்பாண்டில் விறபமன பெயத பமைய விமையாட்டுப்	பபாருள்கள் 500

விமையாட்டுப் பபாருள்கள் இருப்பு (31.03.2019) 4,000
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தீரவு
ப 2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு  ே

ப�லவு்கள் ` ` ேருைாைம் `

பயன்படுததப்பட்ட விமையாட்டுப்	பபாருள்கள்:
பதாடகக	இருப்பு 3,000

  பமைய	விமையாட்டுப் 
  பபாருள்கள் விற்றது  500

		கூட்டுக:	�டப்பாண்டில்	வாஙகியது 9,000  

  12,000      

  கழிகக:		இறுதி	இருப்பு 4,000 8,000    
         

2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாமளய இருப்புநிமலக குறிப்பு

பபாறுப்பு்கள் ` ` ப�ாத்து்கள் ` `

      விமையாட்டுப்	பபாருள்கள்	இருப்பு   4,000

எடுத்துக்காட்டு 14

பின்வரும்	விவரஙகளிலிரு்நது	2018,	ைாரச்	31	ஆம்	�ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	வருவாய	
ைறறும்	பெலவினக	கணககில்	பறறு	மவககப்பட	நவண்டிய	அச்சு	ைறறும்	எழுதுபபாருள்	பெலமவக	
கணககிட்டு	 அமவ	 2018,	 ைாரச்	 31	 ஆம்	 �ாமைய	 இருப்புநிமலக	 குறிப்பில்	 எவவாறு	 நதான்றும்	
என்பமதயும்	குறிப்பிடவும்.
	 எழுதுபபாருள்களுககாக	பகாடுதத	பதாமக	(2017-2018) ` 1,500
	 எழுதுபபாருள்கள்	இருப்பு	(ஏப்ரல்	1,	2017) `   300
	 எழுதுபபாருள்கள்	இருப்பு	(ைாரச்	31,	2018)   `   200

தீரவு:

ப 2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு ே

ப�லவு்கள் ` ` ேருைாைம் ` `

எழுதுபபாருள்கள்	பயன்படுததியது:        

பதாடகக இருப்பு 300

  கூட்டுக:	பகாள்முதல் 1,500        

  1,800        

  கழிகக:	இறுதி இருப்பு 200 1,600      

2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாமளய இருப்புநிமலக குறிப்பு

பபாறுப்பு்கள் ` ப�ாத்து்கள் `

எழுதுபபாருள்கள் இருப்பு 200
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(3) குறிப்பிட்ட நிதி �ார்ந்ெ ேருைாைம் ைறறும் ப�லவு்கள் குறித்ெ ப�யல்மும்ற்கள்
(i)		குறிப்பிட்ட	நிதியானது	பபாறுப்புகள்	பககததிலும்	ைறறும்	குறிப்பிட்ட	நிதிககான	முதலீட்டுக	கணககு	
இருப்புநிமலக	குறிப்பின்	பொததுகள்	பககததிலும்	காட்டப்படும்.

(ii)		குறிப்பிட்ட	நிதி	கணககு	பதாடரபான	வருவாய	ைறறும்	பெலவுகள்	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	
கணககில்	பதிவு	பெயயககூடாது.

(iii)		குறிப்பிட்ட	 நிதி	 பதாடரபான	 வருவாய	 அவவாண்டு	 இறுதியில்	 தயாரிககப்படும்	 இருப்புநிமலக	
குறிப்பில்,	குறிப்பிட்ட	நிதிக	கணககில்	கூட்டப்பட	நவண்டும்		ைறறும்	குறிப்பிட்ட	நிதி	பதாடரபான	
பெலவுகள்	அ்நநிதிக	கணககிலிரு்நது	கழிககப்பட	நவண்டும்.		

(iv)		குறிப்பிட்ட	நிதிககான	முதலீடு	மீதான	வட்டி	�டப்பாண்டில்	பப்ற	நவண்டியிரு்நதால்,	அது	குறிப்பிட்ட	
நிதிக	 கணககுடன்	 கூட்டப்பட்டு	 இருப்புநிமலக	 குறிப்பில்	 பபாறுப்புகள்	 பககததிலும்	 ைறறும்	
பொததுகள்	பககததில்	பப்ற	நவண்டிய	முதலீடு	மீது	வட்டி	என்றும்	காட்டப்பட	நவண்டும்.	

எடுத்துக்காட்டு 15
பின்வரும்	 விவரஙகள்	 ஒரு	 ெஙகததின்	 2017-2018	 ஆம்	 ஆண்டுககுரிய	 இறுதிக	 கணககுகளில்	
எவவாறு	நதான்றும்?

விேரம் `

1.4.2017	அன்று	பரிசு நிதி 60,000

1.4.2017	அன்று	பரிசு நிதிககான முதலீடு 60,000

பரிசு நிதி முதலீடு மீதான வட்டிப் பபற்றது  6,000

பரிசுகள் வைஙகியது 8,000

பரிசு நிதிககாக �ன்பகாமடப் பபற்றது  12,000

தீர்வு
2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாமளய இருப்புநிமலக குறிப்பு

பபாறுப்பு்கள் ` ` ப�ாத்து்கள் `

பரிசு நிதி 60,000   பரிசு நிதி முதலீடுகள் 60,000

கூட்டுக	:		பரிசு	நிதிககான முதலீடு	 
மீதான	வட்டிப்	பபற்றது 6,000

 

கூட்டுக:		பரிசு நிதிககான �ன்பகாமட 12,000      

  78,000      

கழிகக:	பரிசுகள் வைஙகியது 8,000 70,000    

2.6 இருப்புநிமலக குறிப்பு
இருப்புநிமலக	 குறிப்பு	 ஒரு	 அமைப்பின்	 நிதிநிமலமய	 பவளிப்படுததும்	 அறிகமக	 ஆகும்.	 இலாப	
ந�ாககற்ற	 அமைப்புகளுககான	 இருப்புநிமலக	 குறிப்பு	 தயாரிப்பது	 பபரும்பாலும்	 வியாபார	
அமைப்புகளுககு	 தயாரிப்பது	 நபான்்றதாகும்.	 கணககாண்டின்	 இறுதி�ாளில்	 உள்ை	 பொததுகள்	
ைறறும்	 பபாறுப்புகள்	 இருப்புநிமலக	 குறிப்பில்	 பதியப்படுகின்்றன.	 (பபாறுப்புகள்	 இருப்புநிமலக	
குறிப்பின்	இடதுபககம்	ைறறும்	பொததுகள்	இருப்புநிமலக	குறிப்பின்	வலது	பககம்)
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இலாப ந�ாக்கற்ற அமைப்பு்களின் இருப்புநிமலக குறிப்பு ெயாரிப்பதில் உள்ள முககிய குறிப்பு்கள்
(அ)		பபாது	 நிதி	 அல்லது	 குவி்நத	 நிதி	 என்்றமைககப்படும்	 முதல்	 நிதி	 பபாறுப்புகள்	 பககம்	 பதிவு	

பெயயப்படுகின்்றது.	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககின்	உபரி	இருப்புநிமலக	குறிப்பில்	முதல்	
நிதியுடன்	கூட்டப்படுகி்றது	ைறறும்	பற்றாககும்ற	முதல்	நிதியிலிரு்நது	கழிககப்படுகி்றது.	

ைாணேர் குறிப்பு
அமைப்பின்	 முதல்	 நிதி	 வினாவில்	 பகாடுககப்படவில்மல	 எனில்	 பதாடகக	 முதல்	 நிதியிமனக	
கண்டறிய	பதாடகக	இருப்புநிமலக	குறிப்பு	தயாரிககப்பட	நவண்டும்.	ஆண்டு	பதாடககததில்	உள்ை	
பைாதத	 பொததுகளுககும்	 பைாதத	 பபாறுப்புகளுககும்	 இமடநய	உள்ை	 நவறுபாடு	 அவவாண்டின்	
பதாடகக	நிதி	ஆகும்.	

பொடக்க முெல் நிதி = பொடக்கத்தில் உள்ள ப�ாத்து்கள் – பொடக்கத்தில் உள்ள பபாறுப்பு்கள் 
எடுத்துக்காட்டு 16

கரூர	ெமூக	ைன்்றததின்	2018	ைாரச்	31	ஆம்	�ாமைய	முதல்	நிதியிமனக	கணககிடவும்.	

விவரம்	(31.03.2018) `

அம்றகலன் 50,000

கட்டடம் 40,000

2017-18 ஆம் ஆண்டிறகான ெ்நதா பப்றநவண்டியது  10,000

2018-19 ஆம் ஆண்டிறகான ெ்நதா முன்கூட்டிப் பபற்றது 5,000

கடன் வாஙகியது  10,000

முதலீடுகள் 20,000

மகபராககம் 4,000

வஙகி பராககம் 6,000

தீரவு
2018,	ைாரச்	31	ஆம்	�ாமைய	இருப்புநிமலக	குறிப்பு

பபாறுப்பு்கள் ` ப�ாத்து்கள் `

முதல் நிதி 1,15,000 கட்டடம்  40,000

  (இருப்புக கட்டும்	பதாமக) அம்றகலன் 50,000

கடன் வாஙகியது 10,000 முதலீடுகள் 20,000

ெ்நதா முன்கூட்டிப் பபற்றது 5,000 ெ்நதா பப்றநவண்டியது  10,000

வஙகி பராககம் 6,000

மகபராககம் 4,000

  1,30,000    1,30,000

(ஆ)		கணககாண்டின்	இறுதியில்	இருப்புநிமலக	குறிப்பு	தயாரிககும்நபாது,	இறுதி	பராகக	ைறறும்	வஙகி	
இருப்பு,	இருப்புநிமலக	குறிப்பில்	பொததுகள்	பககம்	பதியப்பட	நவண்டும்.	வஙகி	நைல்வமரப்பறறு	
இருப்புநிமலக	குறிப்பின்	பபாறுப்புகள்	பககம்	பதியப்பட	நவண்டும்.	
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(இ)	 	மு்நமதய	ஆண்டின்	இருப்புநிமலக	குறிப்பில்	உள்ை	பொததுகள்,	அதாவது	பதாடகக	இருப்புநிமலக	
குறிப்பில்	 உள்ை	 பொததுகள்	 �டப்பு	 ஆண்டின்	 இருப்புநிமலக	 குறிப்பில்	 பொததுகள்	 பககம்	
பகாண்டுவர	நவண்டும்.	நைலும்,	அவவாண்டில்	ஏதாவது	ைாற்றம்	நைறபகாள்ைப்	பட்டிரு்நதால்	
அவறறிறகான	ெரிககட்டுதல்கள்	அச்பொததுகளில்	பெயயப்பட	நவண்டும்.	அவவாறு	பொததுகமை	
பதிவு	பெயயும்நபாது,	வாஙகப்பட்ட	கூடுதல்	பொததுகள்	கூட்டப்பட	நவண்டும்	ைறறும்	விறகப்பட்ட	
பொததுகள்	கழிககப்பட	நவண்டும்.	அச்பொததுகள்	மீதான	நதயைானமும்	ெரிககட்டப்பட	நவண்டும்.	
ைாணேர் குறிப்பு:	புதிய	பொததுகள்	வாஙகியது	அல்லது	பொததுகள்	விற்றது	குறிதது	பபறுதல்கள்	
ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககிமனப்	பாரதது	கண்டறிய	நவண்டும்.

(ஈ)	 	�டப்பாண்டின்	 இறுதியில்	 உள்ை	 முன்கூட்டிச்	 பெலுததிய	 பெலவுகள்,	 பப்ற	 நவண்டிய	
வருைானஙகள்	நபான்்றமவ	இருப்புநிமலக	குறிப்பில்	பொததுகள்	பககம்	பதியப்பட	நவண்டும்.

(உ)		�டப்பாண்டின்	 இறுதியில்	 உள்ை	 பகாடுபட	 நவண்டிய	 பெலவுகள்	 ைறறும்	 �டப்பாண்டில்	
முன்கூட்டிப்	பபற்ற	வருைானம்	இருப்புநிமலக	குறிப்பின்	பபாறுப்புகள்	பககம்	பதியப்பட	நவண்டும்.

(ஊ)		ஏநதனும்	குறிப்பிட்ட	நிதி	அதாவது	பதாடர	விமையாட்டுப்	நபாட்டி	நிதி,	 பரிசுநிதி	நபான்்றமவ	
இரு்நதால்	 அமவ	 இருப்புநிமலக	 குறிப்பின்	 பபாறுப்புகள்	 பககம்	 தனியாக	 காண்பிககப்பட	
நவண்டும்.	 நிதிககான	 வருைானம்	 ஏதாவது	 இரு்நதால்	 அமவ	 நிதிக	 கணககுடன்	கூட்டப்பட	
நவண்டும்	ைறறும்	நிதித	பதாடரபான	பெலவுகள்	இருப்புநிமலக	குறிப்பில்	நிதிக	கணககிலிரு்நது	
கழிககப்பட	நவண்டும்.	

(எ)	 	ஏநதனும்	ஒரு	குறிப்பிட்ட	நிதிககான	முதலீடு	இரு்நதால்,	இருப்புநிமலக	குறிப்பின்	பொததுகள்	
பககம்	பதியப்பட	நவண்டும்.	

பப்றப்பட்ட	பல்நவறு	நபநரட்டுக	கணககுகளின்	இருப்புகளிலிரு்நது	இலாப	ந�ாககற்ற	
அமைப்புகளின்	 இருப்பாயவிமன	 தயாரிகக	 முடியும்.	 பறறு	 இருப்புகளின்	 பைாததம்	
வரவு	இருப்புகளின்	பைாததததிறகு	ெைைாக	இருகக	நவண்டும்.	பெலவுகள்,	�ட்டஙகள்	
ைறறும்	 பொததுகள்	 பறறிருப்மபக	 பகாண்டிருககும்.	 ஆதாயம்,	 வருைானம்	 ைறறும்	
பபாறுப்புகள்	வரவிருப்பிமனக	பகாண்டிருககும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

விரிோை ்கணககு்கள்
எடுத்துக்காட்டு 17
�ண்பரகள்	கால்ப்நது	ைன்்றததின்	31.03.2017	ஆம்	�ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	பின்வரும்	
பபறுதல்கள்	 ைறறும்	 பெலுததல்கள்	 கணககிலிரு்நது,	 31.03.2017	 ஆம்	 �ாநைாடு	 முடிவமடயும்	
ஆண்டுககுரிய	வருவாய	 ைறறும்	 பெலவினக	 கணககு	ைறறும்	அ்ந�ாமைய	இருப்புநிமலக	குறிப்பு	
தயாரிககவும்.	

�ண்பர்்கள் ்கால்பந்து ைன்்றத்தின் ஏடு்களில் 
ப 2017, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககு ே

பபறுெல்்கள் ` ` ப�லுத்ெல்்கள் ` `

இருப்பு கீ/பகா   அம்றகலன் 7,000

  பராககம் 1,000 விமையாட்டுப்	பபாருள்கள்	வாஙகியது 800

  வஙகி 10,000 11,000 சி்றப்பு விரு்நதுககான	பெலவுகள் 1,500

ெ்நதா 5,000 மின்கட்டணம் 900

உயில்பகாமட 6,000 இருப்பு கீ/இ  

சி்றப்பு விரு்நது   மகபராககம் 1,800

		கட்டண	வசூல் 2,000   வஙகி	பராககம் 12,000 13,800

24,000  24,000
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கூடுெல் ெ்கேல்்கள்:
(i)  2016,	ஏப்ரல்	1	அன்று	ைன்்றததில்	இரு்நத	அம்றகலன்	`	12,000.	அம்றகலன்	மீதான	நதயைானம்	
கணககில்	பகாள்ை	நவண்டியதில்மல.

(ii) 2016-2017-ல்	பப்ற	நவண்டிய	ெ்நதா	`	600.
(iii) 31.3.2017	அன்று	விமையாட்டுப்	பபாருள்கள்	இருப்பு	`	100
(iv) 2016,	ஏப்ரல்	1	அன்ம்றய	முதல்	நிதி	`	23,000.

தீர்வு
�ண்பர்்கள் ்கால்பந்து ைன்்றத்தின் ஏடு்களில் 

ப 2017, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு ே

ப�லவு்கள் ` ` ேருைாைம் ` `

பயன்படுததிய விமையாட்டுப் 
  பபாருள்கள்   ெ்நதா 5,000  

பகாள்முதல் 800 		கூட்டுக:	பப்ற நவண்டியது	(2016-17) 600  5,600

		கழிகக:	இறுதிச் ெரககிருப்பு 100 700 சி்றப்பு விரு்நது	கட்டண வசூல்   2,000

சி்றப்பு விரு்நதுககான பெலவுகள் 1,500

மின் கட்டணம்   900

உபரி (பெலவுகமைக	காட்டிலும்  

மிகுதியான வருைானம்)    4,500

      7,600   7,600

2017, ைார்ச் 31 ஆம் �ாமளய இருப்புநிமலக குறிப்பு

பபாறுப்பு்கள் ` ` ப�ாத்து்கள் ` `

முதல்நிதி 23,000 அம்றகலன் 12,000

		கூட்டுக:	பெலவுகமைக	 		கூட்டுக:	கூடுதல்	அம்றகலன் 7,000 19,000

		காட்டிலும் மிகுதியான விமையாட்டுப்	பபாருள்கள் இருப்பு 100

  வருைானம் (உபரி) 4,500 27,500 பப்றநவண்டிய ெ்நதா 600

உயில்பகாமட 6,000  (2016-2017)
	வஙகி	பராககம் 12,000

	மகபராககம் 1,800

33,500 33,500

எடுத்துக்காட்டு 18 
நெலம்	 பபாழுதுநபாககு	 ைன்்றததின்	 2019,	 ைாரச்	 31	 ஆம்	 �ாநைாடு	 முடிவமடயும்	 ஆண்டுககுரிய	
பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககு	பின்வருைாறு.
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ந�லம் பபாழுதுநபாககு ைன்்றம் 
ப 2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககு ே

பபறுெல்்கள் ` ` ப�லுத்ெல்்கள் `

இருப்பு கீ/பகா அம்றகலன் 15,000

		மகபராககம் 9,000 எழுதுபபாருள்கள் 2,400

ெ்நதா முதலீடு 12,500

  2018 – 2019 12,500 அஞெல் பெலவுகள் 1,000

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

பல்வமக வரவுகள் 500

    34,400   34,400

கூடுெல் ெ்கேல்்கள்:
(i)		 	ைன்்றததில்	 450	 உறுப்பினரகள்	 உள்ைனர.	 அவரகள்	 ஒவபவாருவரும்	 ஆண்டு	 ெ்நதா	 `	30 

பெலுததுகின்்றனர.	
(ii)	 எழுதுபபாருள்கள்	இருப்பு	2018,	ைாரச்	31-ல்		`	300	ைறறும்	2019,	ைாரச்	31-ல்	`	500.
(iii) 2018,	ஏப்ரல்	1	அன்று	முதல்நிதி	`	9,300 
2019,	ைாரச்	31	ஆம்	�ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககான	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணகமகயும்,	
அ்ந�ாமைய	இருப்புநிமலக	குறிப்மபயும்	தயாரிககவும்.

தீரவு
2018-2019	ஆம்	ஆண்டிறகான	ெ்நதா	பதாமக	கணககிடுதல்:

�டப்பு	ஆண்டிறகான	ெ்நதா	(450 x ` 30)           
`

13,500

�டப்பாண்டில்	பபற்ற	ெ்நதா 12,500

�டப்பாண்டில்	பப்றநவண்டிய	ெ்நதா	(`13,500 – `12,500) 1,000

ந�லம் பபாழுதுநபாககு ைன்்றத்தின் ஏடு்களில் 
ப 2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு ே

ப�லவு்கள் ` ` ேருைாைம் ` `

எழுதுபபாருள்கள்  2,400   ெ்நதா 12,500  

		கூட்டுக:	பதாடகக இருப்பு  300     கூட்டுக:	ெ்நதா பப்ற
 2,700   நவண்டியது (2018-19) 1,000

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

அஞெல் பெலவுகள் 1,000 பபாழுதுநபாககு மூலம்   
உபரி (பெலவுகமைக	காட்டிலும்     பபற்ற வருைானம் 12,000

  மிகுதியான  வருைானம்)   22,800 பல்வமக வரவுகள் 500
    26,000   26,000
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2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாமளய இருப்புநிமலக குறிப்பு

பபாறுப்பு்கள் ` ` ப�ாத்து்கள் `

முதல் நிதி 9,300 அம்றகலன் 15,000

கூட்டுக	:	பெலவுகமைக	காட்டிலும் முதலீடு 12,500

		மிகுதியான  வருைானம் (உபரி) 22,800 32,100 பப்றநவண்டிய ெ்நதா

முன்கூட்டிப் பபற்ற ெ்நதா 400   (2018-2019) 1,000

எழுதுபபாருள்கள்	இருப்பு 500

மகபராககம் 3,500

32,500 32,500

எடுத்துக்காட்டு 19

நகாயம்புததூர	 கிரிகபகட்	 ைன்்றததின் 2016,	 ைாரச்	 31-ல்	 முடிவமடயும்	 ஆண்டிறகான	 பின்வரும்	
பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககிலிரு்நது,	2016,	ைாரச்	31-ல்	முடிவமடயும்	ஆண்டிறகான	
வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணகமகயும்	அ்ந�ாமைய	இருப்புநிமலக	குறிப்மபயும்	தயார	பெயயவும்.	

ந்காயம்புத்தூர் கிரிகப்கட் ைன்்றம் 
ப 2016, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரியபபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககு ே

பபறுெல்்கள் ` ப�லுத்ெல்்கள் `

இருப்பு கீ/பகா பராைரிப்புச் பெலவுகள் 5,000

		வஙகி	பராககம் 8,000 அம்றகலன் 15,000

ெ்நதா 11,000 பதாடர விமையாட்டுப் நபாட்டிச் பெலவுகள் 1,400

பமைய ைட்மடகள் ைறறும்	ப்நதுகள் பெயலாைர ைதிப்பூதியம் 4,500

		விற்றது 100 ைட்மடகள் ைறறும் ப்நதுகள் 7,400

பதாடர விமையாட்டுப்	நபாட்டிககான	ெ்நதா 2,000 இருப்பு கீ/இ

உயில்பகாமட 20,000  வஙகி	பராககம் 7,800

  41,100 41,100

கூடுெல் ெ்கேல்்கள்:

2015,	ஏப்ரல்	1	அன்று	ைன்்றததில்	ப்நதுகள்	ைறறும்	ைட்மடகள்	இருப்பு	̀  3,000;	முன்கூட்டிப்	பபற்ற	ெ்நதா 
` 500.	 பதாடர	 விமையாட்டுப்	 நபாட்டியின்	 உபரிதபதாமக	 நிர்நதர	 அரஙகததிறகான	 ஒதுககாக	
உருவாககப்பட	நவண்டும்.	31.3.2016	அன்று	பப்றநவண்டிய	ெ்நதா	`	2,000. 31.3.2016-ல்	ைட்மடகள்	
ைறறும்	ப்நதுகள்	இருப்பு	`	1,000.
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தீர்வு

 ைாணேர் குறிப்பு
பதாடகக	 முதல்	 நிதியிமனக	 கண்டறிய	 பதாடகக	 இருப்புநிமலக	 குறிப்பிமனத	 தயார	 பெயய	
நவண்டும்.	

ந்காயம்புத்தூர் கிரிகப்கட் ைன்்றத்தின் ஏடு்களில் 
2015, ைார்ச் 31 ஆம் �ாமளய இருப்புநிமலக குறிப்பு

பபாறுப்பு்கள் ` ப�ாத்து்கள் `

முதல்நிதி 10,500 ப்நது ைறறும் ைட்மடகள் இருப்பு 3,000

(இருப்புக கட்டும்	பதாமக) வஙகி பராககம் 8,000

முன்கூட்டிப்	பபற்ற	ெ்நதா 500

11,000 11,000

ப 2016, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய ேருோய  ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு ே

ப�லவு்கள் ` ` ேருைாைம் ` `

பராைரிப்புச் பெலவுகள் 5,000 ெ்நதா 11,000

பெயலாைர ைதிப்பூதியம் 4,500   கூட்டுக:	2015 -16	ஆம்	ஆண்டிறகுரிய
ைட்மடகள் ைறறும் ப்நதுகள் 7,400   		ெ்நதா 2014-15	ல்	முன்கூட்டிப்	பபற்றது 500

		கூட்டுக:	பதாடகக இருப்பு 3,000 11,500

10,400 		கூட்டுக:	நிலுமவயில்	உள்ை ெ்நதா (2015-16) 2,000 13,500

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

வருைானதமதக	காட்டிலும்	மிகுதியானச்
		பெலவுகள் (பற்றாககும்ற) 5,300

    18,900   18,900

2016, ைார்ச் 31 ஆம் �ாமளய இருப்புநிமலக குறிப்பு

பபாறுப்பு்கள் ` ` ப�ாத்து்கள் `

முதல்நிதி 10,500 அம்றகலன் 15,000

  கழிகக:	வருைானதமதக	காட்டிலும் ப்நதுகள் ைறறும் ைட்மடகள்	இருப்பு 1,000

  மிகுதியானச் பெலவுகள் (பற்றாககும்ற) 5,300 5,200 பப்றநவண்டிய ெ்நதா 2,000

விமையாட்டு அரஙக நிதிககான	ஒதுககு: வஙகி பராககம் 7,800

பதாடர	விமையாட்டுப்	நபாட்டிககான	ெ்நதா 2,000

கழிகக:		பதாடர	விமையாட்டுப் 
  நபாட்டிச்		பெலவுகள்

1,400 600

உயில்பகாமட 20,000
25,800 25,800
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எடுத்துக்காட்டு 20 
டில்லி	 இலககிய	 ைன்்றததின்	 2019,	 ைாரச்	 31	 ஆம்	 �ாநைாடு	 முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	 பராகக	
�டவடிகமககளின்	பதாகுப்பு	பின்வருைாறு.

டில்லி இலககிய ைன்்றம் 
ப 2016, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககு ே

பபறுெல்்கள் ` ப�லுத்ெல்்கள் `

இருப்பு கீ/பகா   வாடமகயும் வீதமும் 21,000

  மகபராககம் 3,200 விரிவுமர கட்டணம் 4,500

நுமைவுக கட்டணம் 2,300 பல்வமகச் பெலவுகள் 7,200

ெ்நதா 46,000 நிமல மவப்பு 40,000

ஆயுள் உறுப்பினர கட்டணம் 2,500 இருப்பு கீ/இ  

நிமல மவப்பின் மீதான வட்டி	பபற்றது 500   மகபராககம் 4,300

அம்றகலன் விற்றது (1.4.2018) 22,500   

  (ஏட்டு ைதிப்பு ` 25,000)     

 77,000  77,000

கூடுெல் ெ்கேல்்கள்:
(அ)		ஆண்டு	பதாடககததில்	ைன்்றததில்	இரு்நத	நூல்கள்	ைதிப்பு	`	20,000	ைறறும்	அம்றகலன்	ைதிப்பு	`	

40,000. 
(ஆ)	�டப்பாண்டில்	முன்கூட்டிப்	பபற்ற	ெ்நதா	`	1,000.
ெஙகததின்	2019,	ைாரச்	31	ஆம்	�ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	
கணகமகயும்	அ்ந�ாமைய	இருப்புநிமலக	குறிப்மபயும்	தயார	பெயயவும்.	

தீர்வு
ைாணேர் குறிப்பு
பதாடகக	முதல்	நிதியிமனக	கண்டறிய	பதாடகக	இருப்புநிமலக	குறிப்பிமனத	தயாரிகக	நவண்டும்.	

டில்லி இலககிய ைன்்றத்தின் ஏடு்களில் 
2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாமளய இருப்புநிமலக குறிப்பு

பபாறுப்பு்கள் ` ப�ாத்து்கள் `

முதல்நிதி 63,200 அம்றகலன் 40,000

(இருப்புக கட்டும்	பதாமக) நூல்கள் 20,000

மகபராககம் 3,200

63,200 63,200
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ப 2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு ே

ப�லவு்கள் ` ேருைாைம் ` `

வாடமகயும் வீதமும் 21,000 நுமைவுக கட்டணம் 2,300

விரிவுமர கட்டணம் 4,500 ெ்நதா 46,000  

பல்வமகச் பெலவுகள் 7,200   கழிகக:	�டப்பு ஆண்டில்
அம்றகலன் விற்றதில் ஏறபட்ட �ட்டம் 2,500 		முன்கூட்டிப் பபற்றது  1,000 45,000

  (25,000-22,500)   நிமலமவப்பு மீதான  

பெலவுகமைக காட்டிலும்     வட்டிப் பபற்றது  500

   மிகுதியான வருைானம் (உபரி) 12,600    

47,800   47,800

2019,  ைார்ச் 31 ஆம் �ாமளய இருப்புநிமலக குறிப்பு

பபாறுப்பு்கள் ` ` ப�ாத்து்கள் ` `

முதல்நிதி 63,200 அம்றகலன் 40,000

		கூட்டுக:	பெலவுகமைக	காட்டிலும் 		கழிகக:	விற்ற
  மிகுதியான	வருைானம்	(உபரி) 12,600 75,800 		அம்றகலனின் ஏட்டு	ைதிப்பு 25,000 15,000

ஆயுள் உறுப்பினர	கட்டணம் 2,500 நூல்கள் 20,000

முன்கூட்டிப் பபற்ற ெ்நதா 1,000 நிமல மவப்பு 40,000

மகபராககம் 4,300

79,300 79,300

எடுத்துக்காட்டு 21
ைதுமர	ைா�கர	ைன்்றததின்	2018,	ைாரச்	31	ஆம்	�ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககான	பபறுதல்கள்	
ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககு	பின்வருைாறு.

ைதுமர இலககிய ைன்்றம் 
ப 2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககு ே

பபறுெல்்கள் ` ` ப�லுத்ெல்்கள் ` `

இருப்பு கீ/பகா மைதான பராைரிப்பு 16,500

  பராககம் 500 விமையாட்டுப் நபாட்டிச் 
  பெலவுகள் 19,000

  வஙகி 7,000 7,500 பல்வமகச் பெலவுகள் 11,000

ெ்நதா	(2016-17		ஆம்	ஆண்டிறகான	 அம்றகலன் 20,000

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

அரஙக வாடமக 10,000   வஙகி பராககம் 11,000 12,500

விமையாட்டுப் நபாட்டி	நிதி	வரவுகள் 22,500

   79,000 79,000
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கூடுெல் ெ்கேல்்கள்:
2017,	ஏப்ரல்	1	அன்று	ைன்்றததின்	முதலீடு	`	40,000	ஆக	இரு்நதது.	ைன்்றததின்	விமையாட்டுப்	நபாட்டி	
நிதிக	கணககின்	வரவிருப்பில்	`	30,000	இரு்நதது.	2017,	ைாரச்	31-ல்	பப்றநவண்டிய	ெ்நதா	`	4,000	ைறறும்	
2018,	ைாரச்	31	அன்று	பப்றநவண்டிய	ெ்நதா	`	4,500.	இறுதிக	கணககுகமைத	தயார	பெயயவும்.

தீர்வு
ைாணேர் குறிப்பு
பதாடகக	முதல்	நிதியிமனக	கண்டறிய	பதாடகக	இருப்புநிமலக	குறிப்பிமனத	தயாரிகக	நவண்டும்.	

ைதுமர ைா�்கர ைன்்றத்தின் ஏடு்களில் 
2017,  ைார்ச் 31 ஆம் �ாமளய இருப்புநிமலக குறிப்பு

பபாறுப்பு்கள் ` ப�ாத்து்கள் `

முதல் நிதி   முதலீடு 40,000

  (இருப்புக கட்டும்	பதாமக) 21,500 பப்றநவண்டிய ெ்நதா 4,000

விமையாட்டுப் நபாட்டி நிதி 30,000 வஙகி பராககம் 7,000

மகபராககம் 500

 51,500   51,500

ப 2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு ே
ப�லவு்கள் ` ேருைாைம் ` `

மைதான பராைரிப்பு 16,500 ெ்நதா 30,000  

பல்வமகச் பெலவுகள் 11,000   கழிகக:		2016-2017	ஆம் 
ஆண்டிறகாகப்	பபற்றது 4,000

பெலவுகமைக காட்டிலும் 26,000

 மிகுதியான வருைானம் (உபரி) 13,000   கூட்டுக:		�டப்பு ஆண்டில் 
பப்ற நவண்டியது  4,500

30,500

அரஙக வாடமக  10,000

40,500   40,500

2018,  ைார்ச் 31 ஆம் �ாமளய இருப்புநிமலக குறிப்பு
பபாறுப்பு்கள் ` ` ப�ாத்து்கள் `

முதல்நிதி 21,500 அம்றகலன் 20,000

  கூட்டுக:	பெலவுகமைக	காட்டிலும் முதலீடு 40,000

                மிகுதியான வருைானம் (உபரி) 13,000 34,500 ெ்நதா பப்ற நவண்டியது 4,500

உயில்பகாமட 9,000 வஙகி பராககம் 11,000

விமையாட்டுப் நபாட்டி நிதி 30,000 மகபராககம் 1,500

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

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

77,000 77,000
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நிமைவில் ப்காள்ள நேண்டியமே
�	 	இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகள் அவறறின் உறுப்பினரகளுககு அல்லது ெமுதாயததிறகு நெமவகள் 

வைஙகுவதறகாக பபரும்பாலும் இயஙகுகின்்றன. 
�	 	இலாப ந�ாககற்ற அமைப்புகளின் மூன்று முதன்மைக கணககியல் அறிகமககள் பபறுதல்கள்	ைறறும்	

பெலுததல்கள் கணககு,	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக கணககு ைறறும் இருப்புநிமலக குறிப்பு ஆகும்.  
�	 	பபறுதல்கள்	 ைறறும்	 பெலுததல்கள் கணககு என்பது பராகக ஏட்டின் பதாகுப்பாகும்.  இதில் அ்நத 

கணககாண்டில் நைறபகாண்ட அமனதது பராககப் பபறுதல்கள் ைறறும் பராககச் பெலுததல்கள்,	முதலின 
ைறறும் வருவாயின நவறுபாடுகள் இன்றி மு்நமதய ஆண்டு அல்லது �டப்பு ஆண்டு அல்லது எதிரவரும் 
ஆண்டு என எககாலதமதச் ொர்நதிரு்நதாலும் பதியப்படும். 

�	 	வருவாய	 ைறறும்	 பெலவினக கணககு,	 ஒரு குறிப்பிட்ட கணககாண்டில் நிறுவனததின் அமனததுச் 
பெயல்பாடுகளின் விமைமவ பவளிப்படுததும் உபரி (வருவாயினச் பெலவுகமைக காட்டிலும் மிகுதியான 
வருவாயின வரவுகள்)  ைறறும் பற்றாககும்ற (வருவாயின வரவுகமைக காட்டிலும் மிகுதியான 
வருவாயினச் பெலவுகள்) கண்டறிய தயாரிககப்படுகி்றது. 

�	 	பொததுகள் ைறறும் பபாறுப்புகளின் பதாடகக இருப்புகமை ஒப்பிடுவதன் மூலம் பதாடகக முதல் 
கண்டறியப்படுகி்றது. 

�	 	இருப்புநிமலக குறிப்பு கணககாண்டின் இறுதியில் அ்ந�ாளின் நிதி நிமலமய அறி்நது பகாள்ைத 
தயாரிககப்படுகி்றது. இது பபாறுப்புகள் பககததில் முதல் நிதி அல்லது குவி்நத நிதி,	சி்றப்பு ந�ாகக நிதி,	
நீண்டகால	பபாறுப்புகள்	ைறறும் �டப்புப் பபாறுப்புகமையும்,	 	பொததுகள் பககததில் நிமலச் பொததுகள் 
ைறறும் �டப்புச் பொததுகமையும் உள்ைடககியது. 

சுய ஆயவு விைாக்கள்
I �ரியாை விமடமயத் நெர்வு ப�யயவும்
1.	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககு	ஒரு	
	 (அ)	பபயரைவு	கணககு		 (ஆ)	பொதது	கணககு
	 (இ)	ஆள்ொர	கணககு	 (ஈ)	பிரதிநிதிததுவ	ஆள்ொர	கணககு

2.	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககில்	பதிவு	பெயயப்படும்	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்
	 (அ)	வருவாயினத	தன்மை	ைட்டும்	உமடயது		 (ஆ)	முதலினத	தன்மை	ைட்டும்	உமடயது	
	 (இ)	வருவாயினம்	ைறறும்	முதலினத	தன்மை	உமடயது	 (ஈ)	நைறகண்ட	எதுவுமில்மல

3.	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககின்	இருப்பு	காட்டுவது
	 (அ)	அ்நத	ஆண்டில்	ஏறபட்ட	�ட்டம்
	 (ஆ)	அ்நத	ஆண்டின்	பெலவுகமைக	காட்டிலும்	மிகுதியான	வருைானம்
	 (இ)	அ்நத	ஆண்டின்	பைாதத	பராககச்	பெலுததல்கள்
	 (ஈ)	அ்ந�ாமைய	பராகக	ைறறும்	வஙகி	இருப்பு	
4.	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககு	ஒரு
	 (அ)	பபயரைவுக	கணககு		 (ஆ)	பொதது	கணககு
	 (இ)	ஆள்ொர	கணககு	 (ஈ)	பிரதிநிதிததுவ	ஆள்ொர	கணககு
5.	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககு	தயாரிககப்படுவதன்	மூலம்	கண்டறியப்படுவது
	 (அ)		இலாபம்	அல்லது	�ட்டம்		 (ஆ)	பராககம்	ைறறும்	வஙகி	இருப்பு
	 (இ)		உபரி	அல்லது	பற்றாககும்ற		 (ஈ)	நிதிநிமல
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6.	பின்வருவனவறறில்	எது	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககில்	பதியப்படுவதில்மல?
	 (அ)	பமைய	பெயதிததாள்கள்	விற்றது		 (ஆ)	பொதது	விறபமன	மீதான	�ட்டம்
	 (இ)	பெயலாைருககு	வைஙகிய	ைதிப்பூதியம்	 (ஈ)	அம்றகலன்	விற்ற	பதாமக
7.	�டப்பாண்டில்	பப்றநவண்டிய	ெ்நதா	இன்னும்	பப்றாதது
	 (அ)	ஒரு	பொதது		 (ஆ)	ஒரு	பபாறுப்பு
	 (இ)	ஒரு	பெலவு	 (ஈ)	தவிரககப்பட	நவண்டிய	ஒன்று
8.	உயில்பகாமட	ஒரு
	 (அ)		வருவாயினச்	பெலவு	 (ஆ)	முதலினச்	பெலவு
	 (இ)	வருவாயின	வரவு	 (ஈ)	முதலின	வரவு
9.	ஒரு	குறிப்பிட்ட	ந�ாககததிறகாக	பபற்ற	�ன்பகாமட	
	 (அ)	வருவாயின	வரவு	 (ஆ)	முதலின	வரவு	
	 (இ)	வருவாயினச்	பெலவு	 (ஈ)	முதலினச்	பெலவு		
10.		ஒரு	 ைன்்றததில்	 உள்ை	 500	 உறுப்பினரகள்,	 ஆண்டு	 ெ்நதாவாக	 `	100	 பெலுததுகின்்றனர.		

�டப்பாண்டில்	 கூடியுள்ை	 ெ்நதா	 இன்னமும்	 பப்றப்படாதது	 `	200;	 முன்கூட்டிப்	 பபற்ற	 ெ்நதா 
` 300.	 வருவாய	 ைறறும்	 பெலவினக	 கணககில்	 காட்டப்பட	 நவண்டிய	 ெ்நதா	 பதாமகயிமனக	
கண்டறியவும்.	

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

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

II  மி்கக குறுகிய விைாக்கள்
1.	 இலாப	ந�ாககற்ற	அமைப்பின்	பபாருள்	தரவும்.
2.	 பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககு	என்்றால்	என்ன?
3.	 உயில்பகாமட	என்்றால்	என்ன?
4.	 ஆயுள்	உறுப்பினர	கட்டணம்	–	சிறு	குறிப்பு	தரவும்.	
5.	 இலாப	ந�ாககற்ற	அமைப்பின்	முதலின	வரவுகளில்	ஏநதனும்	�ான்கிமனத	தரவும்.
6.	 இலாப	ந�ாககற்ற	அமைப்பின்	வருவாயின	வரவுகளில்	ஏநதனும்	�ான்கிமனத	தரவும்.	

III குறுகிய விைாக்கள்
1.	 வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககு	என்்றால்	என்ன?
2.	 	பபறுதல்கள்	 ைறறும்	 பெலுததல்கள்	 கணககிறகும்,	 வருவாய	 ைறறும்	 பெலவினக	 கணககிறகும்	

உள்ை	நவறுபாடுகமைத	தரவும்.
3.	 	இலாப	ந�ாககற்ற	அமைப்பின்	இறுதிக	கணககுகளில்	ஆண்டுச்	ெ்நதா	எவவாறு	மகயாைப்படுகி்றது?
4.	 	இலாப	 ந�ாககற்ற	 அமைப்பின்	 இறுதி	 கணககுகளில்	 பின்வரும்	 விவரஙகள்	 எவவாறு	

மகயாைப்படுகின்்றன?
	(அ)	விமையாட்டுப்	பபாருள்கள்	விறபமன	(ஆ)	ஆயுள்	உறுப்பினர	கட்டணம் 
(இ)	பதாடர	விமையாட்டுப்	நபாட்டி	நிதி 
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IV பயிறசி விைாக்கள்
1.		கீநை	 பகாடுககப்பட்ட	 தகவல்களிலிரு்நது	 குறிஞசி	 விமையாட்டு	 ைன்்றததின்	 2018,	 டிெம்பர	 31	 ஆம்	
�ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய		பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணகமகத	தயார	பெயயவும்.

விேரம் ` விேரம் `

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

ெம்பைம் பகாடுததது 3,000 பாதுகாப்பு பபட்டக வாடமக	பபற்றது 1,000

ஆயுள் உறுப்பினர	கட்டணம்	பபற்றது 10,000 பதாடர விமையாட்டுப்	நபாட்டி வரவுகள் 14,000

ெ்நதா பபற்றது 15,000 பதாடர  விமையாட்டுப் நபாட்டிச்  பெலவுகள் 10,500

வாடமக பபற்றது 2,000 முதலீடுகள் வாஙகியது 25,000

 (விமட: பராக்க இருப்பு : ` 5,000)
2.			 கீநை	பகாடுககப்பட்ட	 தகவல்களிலிரு்நது	நகாயம்புததூர	கிரிகபகட்	ைன்்றததின்	 2019,	 ைாரச்	 31	ஆம்	
�ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணகமகத	தயார	பெயயவும்.

விேரம் ` ` விேரம் `

வஙகி நைல்வமரப்பறறு (1.4.2018) 6,000 ைதிப்பூதியம்	பெலுததியது 2,800

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

மைதான பராைரிப்பிறகாக விமையாட்டுப் நபாட்டிச்	பெலவுகள் 2,600

கூலி	பெலுததியது 2,000 விமையாட்டுப்	பபாருள்கள்	வாஙகியது 1,900

ெ்நதா பபற்றது:	மு்நமதய ஆண்டு 500 விமையாட்டுப் நபாட்டி நிதி நிதி வரவுகள் 5,200

     �டப்பு ஆண்டு 9,600 உயில்பகாமடப் பபற்றது 2,000

				எதிரவரும்	ஆண்டு 400 10,500 பராகக இருப்பு  (31.3.2019) 300

கூலி பகாடுபட நவண்டியது 2,200 அரஙகம்	அமைப்பதறகாக	பபற்ற	�ன்பகாமட 2,000

கடன்மீதான வட்டி பெலுததியது 2,000

                                                                                                     (விமட: ேஙகி இருப்பு: ` 2,400) 
(குறிப்பு: ப�லுத்ெ நேண்டிய கூலி என்பது பராக்கம் �ாரா �டேடிகம்க. ஆம்கயால் பபறுெல்்கள் 

ைறறும்  ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககில் ேருேதில்மல)
3.		கீநை	பகாடுககப்பட்ட	தகவல்களிலிரு்நது	ைதுமர	அன்மன	பதரொ	ைகளிர	ைன்்றததின்	2018,	டிெம்பர,	31	ஆம்	
�ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணகமகத	தயார	பெயயவும்

விேரம் ` விேரம் `

பராகக இருப்பு	(1.1.2018) 2,000 தீககாப்பீட்டு முமனைம்	பெலுததியது 1,500
வஙகி இருப்பு	(1.1.2018) 3,000 ெ்நதா பபற்றது 8,500
பமைய பெயதிததாள்கள் விற்றது 500 அம்றகலன் வாஙகியது 6,000
எழுதுபபாருள்கள் வாஙகியது 6,000 பெயதிததாள்கள் வாஙகியது 700
தணிகமகக கட்டணம் பெலுததியது 2,000 அம்றகலன் மீதான நதயைானம் 900
நுமைவுககட்டணம் பபற்றது 3,000 பராகக இருப்பு (31.12.2018) 2,500
பல்வமகச் பெலவுகள் 6,000 நபாககுவரததுச் பெலவுகள் 1,000
உதவிதபதாமக அளிததது 2,000 அம்றகலன் விற்றது 4,000
முதலீடுகள் மீதான வட்டி 2,000

 (விமட: ேஙகி நைல்ேமரப்பறறு ` 4,700)
(குறிப்பு: அம்ற்கலன் மீொை நெயைாைம் பராக்கம் �ாரா �டேடிகம்கயா்க இருப்பொல் பபறுெல்்கள் ைறறும் 

ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககில் ேருேதில்மல)
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4.		ையிலாடுதும்ற	ைனைகிழ்	ைன்்றததின்	கீழ்ககாணும்	தகவல்களிலிரு்நது	2019,	ைாரச்	31	ஆம்	�ாநைாடு	
முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணகமகத	தயார	பெயயவும்.

விேரம் ` விேரம் `

பதாடகக பராகக	இருப்பு 15,000 காவலாளிககுச் ெம்பைம்	பகாடுததது 12,000

பதாடகக	வஙகி	இருப்பு 25,000 ைன்்ற	ஆண்டு	விைாச்	பெலவுகள் 15,000

�ன்பகாமடகள்	பபற்றது 48,000 ஒளியூட்டுச் பெலவுகள் 16,500

பமைய	உபகரணஙகள்	விற்றது 26,000 பபாழுதுநபாககுச் பெலவுகள் 13,500

சிறறுண்டிச் பெலவுகள் 13,000 பில்லியாரட்ஸ்	நைமெ	வாஙகியது 5,000

ைன்்ற	ஆண்டு	விைா வசூல் 18,000 அ்றகபகாமட	�ாடகககாட்சி	பெலவுகள் 3,000

படன்னிஸ்	மைதான கட்டுைானச்	பெலவுகள் 7,000 முதலீடுகள் விற்றது 12,000

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

வாடமகச்	பெலுததியது 1,000
 (விமட: ேஙகி இருப்பு: ` 50,000) )
5.		கீழ்ககாணும்	தகவல்களிலிரு்நது	கடலூர	கபடி	ைன்்றததின்	2019,	ைாரச்	31	ஆம்	�ாநைாடு	முடிவமடயும்	
ஆண்டுககுரிய		பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணகமகத	தயார	பெயயவும்

விேரம் ` விேரம் `

பராகக இருப்பு	(1.4.2018) 11,000 வட்டி ைறறும் வஙகிக கட்டணம் 250

வஙகி நைல்வமரப்பறறு இருப்பு	(1.4.2018) 20,000 இதர வருைானம் 350

எழுதுபபாருள் வாஙகியது 5,200 மைதானம் பராைரிப்பு 550

பயணச் பெலவுகள் 1,800 அரசிடமிரு்நது பபற்ற ைானியம் 12,000

பஙகாதாயம்	பபற்றது 3,000 பதாமலநபசிக கட்டணம்	பெலுததியது 2,800

பபாதுச்	பெலவுகள் 500 அ்றககட்டமை நிதி	பபற்றது 10,000

நெரகமகக	கட்டணம் 4,000 காப்பீட்டு	முமனைம் பெலுததியது 2,000

தூது	அஞெல் பெலவுகள் 2,000 மின்கட்டணம்	பெலுததியது 5,000

�கராட்சி	வரி பெலுததியது 3,000 பராகக	இருப்பு	(31.3.2019) 1,750

 (விமட: ேஙகி நைல்ேமரப்பறறு : ` 4,500)

6.		கீழ்ககாணும்	 பதன்காசி	 திருவள்ளுவர	 ைன்்றததின்	 பபறுதல்கள்	 ைறறும்	 பெலுததல்கள்	 
கணககிலிரு்நது	 2019,	 ைாரச்	 31	 ஆம்	 �ாநைாடு	 முடிவமடயும்	 ஆண்டுககுரிய	 வருவாய	 ைறறும்	
பெலவினக	கணகமகத	தயார	பெயயவும்.	
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பபறுெல்்கள் ` ப�லுத்ெல்்கள் `

பதாடகக இருப்பு ெம்பைம் 20,000
  மகபராககம் 14,000 வாடமக 24,000
வட்டிப்	பபற்றது 5,000 பயணச்	பெலவுகள்	 2,000
ெ்நதா 55,000 அச்சு	ைறறும்	எழுதுபபாருள் 6,000
உயில்பகாமட 48,000 முதலீடுகள்	பெயதது 50,000
நுமைவுக	கட்டணம் 7,000 விமையாட்டு	உபகரணஙகள்	வாஙகியது 33,000
அம்றகலன்	விற்றது 16,000 இருப்பு	கீ/இ
  (ஏட்டு	ைதிப்பு `17,000) 		மகபராககம் 10,000

1,45,000 1,45,000
 (விமட: உபரி : ` 14,000)
7.		கீழ்ககாணும்	கும்பநகாணம்	கூமடப்ப்நது	ெஙகததின்	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககிலிரு்நது	

2018,	ைாரச்	31	ஆம்	�ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணகமகத	
தயார	பெயயவும்

பபறுெல்்கள் ` ` ப�லுத்ெல்்கள் ` `

இருப்பு கீ/பகா மைதான வாடமக	பெலுததியது 12,000
  மகபராககம் 23,000 அச்சுக	கட்டணம் 5,000
  வஙகி பராககம் 12,000 35,000 வஙகிக கட்டணம் 1,000
அரஙக வாடமக பபற்றது 6,000 கட்டடம் மீதான காப்பீடு 2,000

ெ்நதா பபற்றது 9,000
பதாடர விமையாட்டுப்	நபாட்டிச் 
  பெலவுகள் 16,000

ஆயுள் உறுப்பினர	கட்டணம் 7,000 தணிகமகக கட்டணம் 3,000
பாதுகாப்பு பபட்டக 
		வாடமகப்	பபற்றது 2,000

விமையாட்டுப்	பபாருள்கள் 
  வாஙகியது 4,000
இருப்பு கீ/இ
  மகபராககம் 2,000
  வஙகி பராககம் 14,000 16,000

59,000 59,000
 (விமட : பற்றாககும்ற:  ` 26,000)
8.		கீழ்ககாணும்	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககு	ைறறும்	கூடுதல்	தகவல்களிலிரு்நது	2018,	
டிெம்பர	 31	 ஆம்	 �ாநைாடு	 முடிவமடயும்	 ஆண்டுககுரிய	 வருவாய	 ைறறும்	 பெலவினக	 கணககில்	
காட்டப்பட	நவண்டிய	ெ்நதாத	பதாமகயிமனக	கணககிடவும்.

பபறுெல்்கள் ` ` ப�லுத்ெல்்கள் `

ெ்நதா      
2017 28,000    
2018 1,72,000    
2019 12,000 2,12,000    

கூடுதல்	தகவல்கள்:	2018	ஆம்	ஆண்டில்	பப்றநவண்டிய	ெ்நதா	`	8,000.  
 (விமட : 2018 ஆம் ஆண்டிற்காை �ந்ொ : ` 1,80,000)
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9.		பின்வரும்	விவரஙகள்	ஒரு	ைன்்றததின்	2019,	ைாரச்	31	ஆம்	�ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	
இறுதிக	கணககுகளில்	எவவாறு	நதான்றும்	எனக	காட்டவும்.		

ப 2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டிறகுரிய பபறுெல்்கள் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககு ே
பபறுெல்்கள் ` ` ப�லுத்ெல்்கள் `

ெ்நதா
     2017-2018 10,000
     2018-2019 50,000
     2019-2020 5,000 65,000

ைன்்றததில்	உள்ை	200	உறுப்பினரகள்	ஒவபவாருவரும்	ஆண்டு	ெ்நதாவாக	`	400	பெலுததுகின்்றனர.	
2017-2018	ஆம்	ஆண்டில்	இன்னும்	பப்ற	நவண்டிய	ெ்நதா		`	2000. 
 (விமட : ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு : �ந்ொ :` 80,000; 
 இருப்புநிமலக குறிப்பு :  ப�ாத்து்கள் : பப்றநேண்டிய �ந்ொ : ` 32,000;  
 பபாறுப்பு்கள் : முன்கூட்டிப் பபற்ற �ந்ொ:  ` 5,000)
10.  பின்வரும்	விவரஙகள்	ஒரு	ைன்்றததின்	2017,	ைாரச்	31	ஆம்	�ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	

இறுதிக	 கணககுகளில்	 எவவாறு	 நதான்றும்	 எனக	 காட்டவும்.	 	 அ்நத	 ைன்்றம்	 2016-2017	 ஆம்	
ஆண்டில்	பபற்ற	ெ்நதா	 :	 `	40,000.	இதில்	2015-2016	ஆம்	ஆண்டிறகுரிய	ெ்நதா	`	5,000	ைறறும்	
2017-2018	ஆம்	ஆண்டிறகுரிய	ெ்நதா	`	3,000	உள்ைடஙகியுள்ைது.	2016-2017	ஆம்	ஆண்டிறகுரிய	
ெ்நதா	`	1,000	இன்னும்	பப்ற	நவண்டியுள்ைது.	

                                       (விமட : ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு : �ந்ொ: ` 33,000;
                          இருப்புநிமலக குறிப்பு :  ப�ாத்து்கள் : பப்றநேண்டிய �ந்ொ : ` 1,000; 
                                                          பபாறுப்பு்கள் : முன்கூட்டிப் பபற்ற �ந்ொ: ` 3,000)

11.		ஒரு	ைன்்றததிறகு	பதாடரபுமடய	பின்வரும்	விவரஙகளிலிரு்நது	2018	ஆம்	ஆண்டில்	ெ்நதா	மூலம்	
பபறும்	வருவாமயக	கணககிடவும்.	.

விேரம் 1.1.2018
`

31.12.2018
`

ெ்நதா பப்றநவண்டியது 3,000 5,000

முன்கூட்டிப்பபற்ற ெ்நதா 4,000 7,000

2018	ஆம்	ஆண்டில்	ெ்நதா	பபற்றது:		`	45,000.
(விமட: ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு : �ந்ொ: ` 44,000)

12.		பின்வரும்	விவரஙகள்	 2018,	 டிெம்பர	 31	ஆம்	 �ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	வருவாய	
ைறறும்	பெலவினக	கணககில்	எவவாறு	நதான்றும்	எனக	காட்டவும்.	
2018	ஆம்	ஆண்டில்	ெ்நதா	பபற்றது	`	50,000.	இதில்	2017	ஆம்	ஆண்டிறகுரிய	ெ்நதா	`	5,000	ைறறும்	
2019	ஆம்	ஆண்டிறகுரிய	ெ்நதா	`	7,000	உள்ைடஙகியுள்ைது.	2018	ஆம்	ஆண்டில்	பப்றநவண்டிய	
ெ்நதா	`	6,000. 2017	ஆம்	ஆண்டில்	முன்கூட்டிப்பபற்ற	2018	ஆம்	ஆண்டிறகுரிய	ெ்நதா	`	4,000. 

                                 (விமட : ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு : �ந்ொ  ` 48,000)

13.		பின்வரும்	 விவரஙகள்	 தூததுககுடி	 இைம்	 முன்நனாடிகள்	 ெஙகததின்	 இறுதிக	 கணககுகளில்	
எவவாறு	நதான்றும்	எனக	காட்டவும்.	
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ெஙகததில்	100	உறுப்பினரகள்	உள்ைனர.		ஒவபவாருவரும்	̀ 	25	ஆண்டுச்	ெ்நதாவாக	பெலுததுகின்்றனர.	
ஆண்டிறுதியில்	10	உறுப்பினரகள்	ெ்நதா	பெலுததாைல்	இரு்நதனர.	ஆனால்	�ான்கு	உறுப்பினரகள்	
அடுதத	ஆண்டிறகான	ெ்நதா	பதாமகமய	முன்கூட்டிச்	பெலுததி	இரு்நதனர.	
 (விமட : ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு : �ந்ொ ` 2,500;
 இருப்புநிமலக குறிப்பு : பபாறுப்பு்கள் : முன்கூட்டிப் பபற்ற �ந்ொ ` 100;
 ப�ாத்து்கள் : பப்றநேண்டிய �ந்ொ ` 250)
14.		பின்வரும்	விவரஙகள்	ைாரததாண்டம்	பபண்கள்	பண்பாட்டு	ைன்்றததின்	இறுதிக	கணககுகளில்	

எவவாறு	நதான்றும்	எனக	காட்டவும்.

`

1.4.2018 அன்று விமையாட்டுப்	பபாருள்கள்	 இருப்பு 16,000

அவவாண்டில் வாஙகிய விமையாட்டுப்	பபாருள்கள் 84,000

31.3.2019 அன்று விமையாட்டுப்	பபாருள்கள்	இருப்பு 10,000
 (விமட : ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு (பறறு) : ` 90,000; 
 இருப்புநிமலக குறிப்பு : ப�ாத்து்கள் : விமளயாட்டு �ாெைங்கள் இருப்பு ` 10,000)

15.		பின்வரும்	விவரஙகள்	நவதாரண்யம்	விமையாட்டு	ைன்்றததின்	இறுதிக	கணககுகளில்	எவவாறு	
நதான்றும்	எனக	காட்டவும்.	

               `

ைட்மடகள் ைறறும் ப்நதுகள் பதாடகக இருப்பு 3,000

அவவாண்டில் வாஙகிய ைட்மடகள் ைறறும் ப்நதுகள் 17,000

பமைய ைட்மடகள் ைறறும் ப்நதுகள் விறபமன 2,000

ைட்மடகள் ைறறும் ப்நதுகள் இறுதி இருப்பு 4,000

(விமட : ேருோய ைறறும் ப�லவிைக ்கணககு: ைட்மட்கள் ைறறும் பந்து்கள்  
பயன்படுத்தியது ` 16,000 (ப); பமைய விமளயாட்டுச் �ாெைங்கள் விற்றது ` 2,000 (ே); 

இருப்புநிமலக குறிப்பு : ப�ாத்து்கள் : ைட்மட்கள் ைறறும் பந்து்கள் இருப்பு ` 4,000)

16.  பின்வரும்	விவரஙகள்	சீரகாழி	பாடகரகள்	ெஙகததின்	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககில்	
எவவாறு	நதான்றும்	எனக	காட்டவும்.	

`

1.4.2018 அன்று எழுதுபபாருள்கள் இருப்பு 2,600

அவவாண்டில் வாஙகிய எழுதுபபாருள்கள் 6,500

31.3.2019 அன்று எழுதுபபாருள்கள் இருப்பு 2,200

 (விமட : எழுதுபபாருள்்கள் பயன்படுத்தியது : ` 6,900 (ப))

17.		பென்மன	படன்னிஸ்	ைன்்றததின்	விமையாட்டுப்	நபாட்டிநிதி	ஏப்ரல்	1,	2018	அன்று	̀ 	24,000	வரவிருப்பு	
காட்டியது.	அ்நத	ஆண்டில்	அ்நநிதியிலிரு்நது	பபற்ற	வரவுகள்	`	26,000.	அ்நத	ஆண்டில்	நைறபகாண்ட	
விமையாட்டுப்	நபாட்டிச்	பெலவுகள்	33,000.	இவவிவரஙகள்	ைன்்றததின்	2019,	ைாரச்	31	ஆம்	�ாநைாடு	
முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	இறுதிக	கணககுகளில்	எவவாறு	நதான்றும்	எனக	காட்டவும்.

 (விமட : இருப்புநிமலக குறிப்பு : பபாறுப்பு்கள் : விமளயாட்டுப் நபாட்டி நிதி ` 17,000)
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18.		காமரககுடி	விமையாட்டு	ைன்்றததின்	2019,	ைாரச்	31	ஆம்	�ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	
இறுதிக	கணககுகளில்	பின்வருவன	எவவாறு	நதான்றும்	எனக	காட்டவும்.

விேரம் `

2018,	ஏப்ரல் 1 அன்று பதாடர விமையாட்டுப் நபாட்டி நிதி 90,000

2018,	ஏப்ரல் 1 அன்று பதாடர விமையாட்டுப்நபாட்டி நிதி முதலீடு 90,000

பதாடர விமையாட்டுப் நபாட்டி நிதி முதலீடு மீதான வட்டி பபற்றது 9,000

பதாடர விமையாட்டுப் நபாட்டி நிதிககான �ன்பகாமட 10,000

பதாடர விமையாட்டுப் நபாட்டிச் பெலவுகள் 60,000

 (விமட : இருப்புநிமலக குறிப்பு : பபாறுப்பு்கள் :  பொடர் விமளயாட்டுப் நபாட்டி 
 நிதி ` 49,000; ப�ாத்து்கள் : பொடர் விமளயாட்டுப்நபாட்டி நிதி முெலீடு ` 90,000)

19.	நெலம்	விமையாட்டு	ைன்்றததின்	2019,	ஏப்ரல்	1	அன்ம்றய	முதல்	நிதிமயக	கணககிடவும்.	

விேரம் ` விேரம் `

விமையாட்டு	உபகரணஙகள் 30,000 பரிசு	நிதி 10,000

கணிப்பபாறி 25,000 பரிசுநிதி	முதலீடுகள் 10,000

2018-2019 ஆம் ஆண்டில் ெ்நதா பப்றநவண்டியது 5,000 மகபராககம் 7,000

2019-20 ஆம் ஆண்டிறகாக முன்கூட்டிப் பபற்ற ெ்நதா 8,000 வஙகி	பராககம் 21,000

 (விமட : முெல் நிதி ` 80,000) 
20.		இராை�ாதபுரம்	கிரிகபகட்	ைன்்றததின்	பின்வரும்	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககு	ைறறும்	

கீநை	பகாடுககப்பட்டுள்ை	தகவல்களிலிரு்நது	2018,	டிெம்பர	31-ம்	�ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககான	
வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககு	ைறறும்	அ்ந�ாமைய	இருப்புநிமலக	குறிப்பு	தயார	பெயயவும்.	

ப 2018, டி�ம்பர் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககு ே
பபறுெல்்கள் ` ` ப�லுத்ெல்்கள் ` `

இருப்பு கீ/பகா வாடமக 11,000

  மகபராககம் 5,000 பபாழுதுநபாககுச் பெலவுகள் 11,200

  வஙகி பராககம் 10,000 15,000 அம்றகலன் 10,000

ெ்நதா விமையாட்டுப்	பபாருள்கள்
  2017 12,000   வாஙகியது 13,000

  2018 33,000 விமையாட்டு நபாட்டிச்  பெலவுகள் 12,000    

  2019 16,000 61,000 முதலீடுகள் பெயதது 28,000

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

பமைய விமையாட்டுப்   வஙகி பராககம் 4,000 5,300

   பபாருள்கள் விற்றது 1,000

இதர வரவுகள் 500
  90,500 90,500
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கூடுெல் ெ்கேல்்கள்:
(அ)		2018	ஜனவரி	1	அன்று	முதல்நிதி	`	30,000.
(ஆ)		விமையாட்டுப்	 பபாருள்களின்	பதாடகக	இருப்பு	 `	 3,000	 ைறறும்	விமையாட்டுப்	 பபாருள்களின்	

இறுதி	இருப்பு	`		5,000.
 (விமட : உபரி ` 2,300 ; இருப்புநிமலக குறிப்பு பைாத்ெம் `  48,300)
21.		ஏறகாடு	 இமைஞர	 ெஙகததின்	 பின்வரும்	 பபறுதல்கள்	 ைறறும்	 பெலுததல்கள்	 கணககிலிரு்நது	

2019,	ைாரச்	31-ம்	�ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	வருவாய	ைறறும்	பெலவினக	கணககு	
ைறறும்	அ்ந�ாமைய	இருப்புநிமலக	குறிப்பு	தயார	பெயயவும்.

ப 2019, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககு ே

பபறுெல்்கள் ` ப�லுத்ெல்்கள் `

 இருப்பு கீ/பகா ெம்பைம் 14,000
  மகபராககம் 9,600 அலுவலகச் பெலவுகள் 7,200
புததகம் வாஙகுவதறகாக பபற்ற புததகஙகள் வாஙகியது 15,000
  அரசு ைானியம் 10,000 எழுதுபபாருள்கள் வாஙகியது 1,800
ெ்நதா 24,800 பெயதிததாள் வாஙகியது 2,100
நெரகமகக கட்டணம் 2,000 பரிசுகள் வைஙகியது 5,000
பரிசுநிதி வரவுகள் 6,000 இருப்பு கீ/இ
வஙகி வட்டி 1,500   மகபராககம் 9,900
பமைய பெயதிததாள்கள் விற்றது 1,100

55,000 55,000

கூடுெல் ெ்கேல்்கள்:
(i)	பதாடகக	முதல்	நிதி		`	20,000
(ii)	புததகஙகள்	இருப்பு	(1.4.2018) ` 9,200
(iii)	கூடியுள்ை	ெ்நதா	பப்றப்படாதது	`	1,700
(iv)  1.4. 2018	அன்று	எழுதுபபாருள்கள்	இருப்பு	`	1,200	ைறறும்	31.3.2019	அன்று	எழுதுபபாருள்கள்	

இருப்பு		`	2,000 
 (விமட: உபரி: ` 6,800; இருப்புநிமலக குறிப்பு பைாத்ெம் : ` 37,800)
22.  ப�யநவலி	 அறிவியல்	 ெஙகததின்	 2018,	 டிெம்பர	 31-ம்	 �ாநைாடு	 முடிவமடயும்	 ஆண்டுககுரிய	

பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககு	பின்வருைாறு.

ப 2018, டி�ம்பர் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககு ே.

பபறுெல்்கள் ` ப�லுத்ெல்்கள் ` `

இருப்பு கீ/பகா  இருப்பு கீ/பகா    

  மகபராககம் 2,400   வஙகி நைல்வமரப்பறறு   1,000

ெ்நதா 8,700 தபால் பெலவுகள்   200

ஆயுள் உறுப்பினர	கட்டணம் 5,000 அறிவியல் உபகரணஙகள் 
			வாஙகியது   10,000 

கண்காட்சி நிதி வரவுகள் 7,000 ஆயவகச் பெலவுகள்   2,400

அறிவியல் உபகரணஙகள்	விற்றது  6,000 பெயலாைருககான	ைதிப்பூதியம் 5,000

   (ஏட்டு ைதிப்பு ` 5,000) தணிகமகக கட்டணம்   3,600
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இதர	வரவுகள் 500 பபாதுச்	பெலவுகள்   1,800

கண்காட்சி பெலவுகள்   5,000

    இருப்பு கீ/இ    

     மகயிருப்பு பராககம் 200  

     வஙகி பராககம் 400 600

 29,600    29,600

கூடுெல் ெ்கேல்்கள்:
(i)		பதாடகக	முதல்	நிதி		`	6,400
(ii)	ெ்நதா	பதாமகயில்	2019	ஆம்	ஆண்டிறகுரிய	ெ்நதா	`	600	உள்ைடஙகியுள்ைது.
(iii) 1.1.2018	அன்று	அறிவியல்	உபகரணஙகள்	இருப்பு	`	5,000.
(iv)		கண்காட்சியின்	 உபரிதபதாமக	 புதிய	 கமலயரஙகததிறகான	 ஒதுககாக	 உருவாககப்பட	

நவண்டும்.
2018,	 டிெம்பர,	 31	 ஆம்	 �ாநைாடு	 	 முடிவமடயும்	 ஆண்டுககுரிய	 வருவாய	 ைறறும்	 பெலவினக	
கணகமகயும்	அ்ந�ாமைய	இருப்புநிமலக	குறிப்மபயும்	தயார	பெயயவும்.	
 (விமட: பற்றாககும்ற ` 3,400; இருப்புநிமலக குறிப்பு பைாத்ெம்: ` 10,600)
23.		சிவகாசி	 ஓயவூதியர	 ைனைகிழ்	 ைன்்றததின்	 பின்வரும்	 பபறுதல்கள்	 ைறறும்	 பெலுததல்கள்	

கணககிலிரு்நது	 2018,	 ைாரச்	 31	ஆம்	 �ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டுககுரிய	வருவாய	 ைறறும்	
பெலவினக	கணககு	ைறறும்	அ்ந�ாமைய	இருப்புநிமலக	குறிப்பு	தயார	பெயயவும்.	

ப 2018, ைார்ச் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககு ே

பபறுெல்்கள் ` ` ப�லுத்ெல்்கள் `

இருப்பு கீ/பகா வாடமகயும்,	வரியும் 18,000

  மகபராககம் 10,000 மின் கட்டணம் 17,000

  வஙகி பராககம் 20,000 30,000 அம்றகலன் வாஙகியது 12,000

 ெ்நதா பில்லியாரட்ஸ் நைமெ	வாஙகியது 70,000

  2016 – 2017 5,000 பழுதுபாரப்பு ைறறும்	புதுப்பிததல் 16,000

  2017 – 2018 25,000 சி்றப்பு விரு்நது பெலவுகள் 4,000

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

உயில்பகாமட 40,000 இருப்பு கீ/இ
அரஙக வாடமக 14,000      மகபராககம் 1,000

பாதுகாப்பு பபட்டக	வாடமக 5,000

சி்றப்பு விரு்நதிறகான	வசூல் 12,000

இருப்பு கீ/இ
  வஙகி நைல்வமரப்பறறு 3,000

1,40,000 1,40,000
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கூடுெல் ெ்கேல்்கள்:
(i)	ெஙகததின்	300	உறுப்பினரகள்	தலா	`	100	வீதம்	ஆண்டுச்ெ்நதா	பெலுததுகின்்றனர.
(ii) 1.4.2017	அன்று	ெஙகததின்	அம்றகலன்	இருப்பு	`	10,000
(iii) 2016-2017	ஆம்	ஆண்டிறகான	கூடியுள்ை	ெ்நதா	இன்னமும்	பப்றப்படாதது	`	1,000

 (விமட: உபரி ` 4,000 ; பொடக்க முெல் நிதி ` 46,000
 இருப்புநிமலக குறிப்பு பைாத்ெம் ` 99,000)

24.		விருது�கர	மகப்ப்நது	 ெஙகததின்	 2018,	 டிெம்பர	 31-ம்	 �ாநைாடு	முடிவமடயும்	ஆண்டிறகுரிய	
பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககு	பின்வருைாறு.

ப 2018, டி�ம்பர் 31 ஆம் �ாநளாடு முடிேமடயும் ஆண்டுககுரிய பபறுெல்்கள் ைறறும் ப�லுத்ெல்்கள் ்கணககு ே.

பபறுெல்்கள் ` ` ப�லுத்ெல்்கள் ` `

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

ெ்நதா விமையாட்டு அரஙக	பராைரிப்பு 17,000

  2017 10,000 பெயலாைருககான ைதிப்பூதியம் 18,000

   2018 55,000 ப்நது ைறறும் ைட்மடகள்
   2019 5,000 70,000   வாஙகியது 22,000

�ன்பகாமடகள் 40,000 புல் விமதகள் வாஙகியது 2,000

விமையாட்டுப் நபாட்டி நிமலமவப்பு     58,000

  நிதி வரவுகள் 30,000 பல்வமகச் பெலவுகள் 3,000

நிமலமவப்பு மீதான	வட்டி 8,000 இருப்பு கீ/இ
இதர வரவுகள் 5,000   மகபராககம் 7,000

  வஙகி பராககம் 6,000 13,000

1,58,000 1,58,000

கூடுெல் ெ்கேல்்கள்:

(i)  1.1.2018	 அன்று	 ெஙகததில்	 இரு்நத	 முதலீடுகள்	 `	 10,000;	 	 வைாகம்	 ைறறும்	 மைதானஙகள் 
 ` 40,000	;	ப்நதுகள்	ைறறும்	ைட்மடகள்	இருப்பு	`	5,000.

(ii) 2017	ஆம்	ஆண்டிறகான	ெ்நதா	இன்னும்	பப்றநவண்டியது	`	5,000

(iii) 2018	ஆம்	ஆண்டில்	பப்றநவண்டிய	ெ்நதா	`	6,000.

2018,	 டிெம்பர	 31	 ஆம்	 �ாநைாடு	 	 முடிவமடயும்	 ஆண்டிறகுரிய	 வருவாய	 ைறறும்	 பெலவினக	
கணககமகயும்	அ்ந�ாமைய	இருப்புநிமலக	குறிப்மபயும்	தயார	பெயயவும்.

 (விமட: உபரி  ` 47,000; பொடக்க முெல் நிதி : ` 75,000; 
 இறுதி இருப்புநிமலக குறிப்பு பைாத்ெம் : ` 1,32,000) 
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ெஙகர	ெதுரஙக	விமையாட்டில்	ஆரவமுமடயவர.		அவர	ஒரு	ெதுரஙக	ெஙகததில்	
நெர்நதார.	ஆனால்	அவரால்	உறுப்பினர	கட்டணதமதச்	பெலுதத	முடியவில்மல.		

அவர	 கணககியல்	 குறிதது	 சிறிதைநவ	 அறி்நதிரு்நதார.	 ஆனால்	 அவர	 ெஙகஙகள்	 ைறறும்	
ைன்்றஙகளின்	 பதிநவடுகள்	 குறிதது	 �ன்கு	 அறி்நதிருககவில்மல.	 அச்ெஙகததின்	 கணககாைர	
அவமர	 ெஙகததின்	 கணகநகடுகமைப்	 பராைரிப்பதறகு	 உதவுைாறு	 கூறுகி்றார.	 அவவாறு	
உதவினால்	அவர	உறுப்பினர	கட்டணம்	பெலுததத	நதமவயில்மல.	நைலும்	அச்ெஙகம்	தனது	
உறுப்பினரகள்	நதநீர,	காஃபி	ைறறும்	தின்பண்டஙகள்	வாஙகுவதறகாக	ஒரு	சிறறுண்டிச்ொமல	
மவததுள்ைது.	 ெஙகர	அ்நத	சிறறுண்டிச்	 ொமலககும்	உதவி	வருகி்றார.	அவர	 ெஙகததின்	சில	
விதிமும்றகள்,	கணககியல்	�மடமும்றகமைப்	பறறி	அறி்நதிருககவில்மல.	ஆனால்	அவர	அமத	
கறறுக	பகாள்வதில்	மிக	ஆரவைாக	இருககி்றார.	அவர	கீழ்ககண்டவறறிறகான	விைககஙகமைக	
நகாருகி்றார.	

(1)	ெஙகததின்	முககிய	வருவாய	ஆதாரம்	என்ன?
(2)	பபறுதல்கள்	ைறறும்	பெலுததல்கள்	கணககு	என்பது	பராகக	ஏட்மடப்	நபான்்றதுதானா?
(3)		ெஙகம்	 உபரி	 வருைானம்	 பபறறிருககும்நபாது	 உறுப்பினரகள்	 பணம்	 எடுகக	

அனுைதிககப்படுகி்றாரகைா?
(4)	�ன்பகாமடககான	கணககியல்	பெயல்மும்ற	என்ன?
(5)		கணககாண்டு	 இறுதியில்	 உறுப்பினரகள்	 உறுப்பினர	 கட்டணம்	 பெலுததவில்மல	 எனில்,	

கணகநகடுகளில்	எவவாறு	கருதப்பட	நவண்டும்	ைறறும்	என்ன	பெயல்மும்ற	நைறபகாள்ைப்பட	
நவண்டும்?

பொடர் ஆயவிறகு
ஒரு	 இமெ	 ைன்்றைானது	 நிம்றய	 உறுப்பினரகமைக	 பகாண்டுள்ைது.	 அது	 அமனதது	
உறுப்பினரகளின்	 பதிநவடுகமை	 பராைரிப்பமத	 கடினைாகக	 கருதுகி்றது.	 சிலந�ரஙகளில்	
உறுப்பினரகள்	கட்டண	விவரஙகள்	கண்டறிய	முடிவதில்மல.	அம்ைன்்றததின்	விவரஙகமைச்	
சி்றப்பான	மும்றயில்	பதிவு	பெயய	வழிகள்	ஏநதனும்	உண்டா?
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3 கூட்டாண்மை நிறுவனக் 
கணக்குகள் – அடிப்ப்்கள்

அலகு

மாணவர்கள்
  கூட்ாண்மயின் ப�ாருள் மற்றும் 

சிறப்பியல்பு்கள் �ற்றி அறிந்து ப்காள்ளுதல்
  கூட்ாளி்களின் முதல் ்கணக்கு்க்ைத் 

தயாரிக்கும் மு்ற்கைான நி்ைமுதல் 
மற்றும் மாறு�டும் முதல் மு்ற்க்ைப் �ற்றி 
புரிந்து ப்காள்ளுதல்

  முதல் மீது வடடி, எடுப்பு்கள் மீது வடடி, 
கூட்ாளி்களின் ஊதியம் மற்றும் 
கூட்ாளி்களி்மிருந்து ப�ற்ற ்க்ன் மீதான 
வடடி ப�ான்ற்வ ்கணக்கிடுதல் �ற்றி 
புரிந்து ப்காள்ளுதல்

  கூட்ாளி்களுக்கி்்பய உள்ை இைா�ப் 
�கிரவு �ற்றி புரிந்து ப்காள்ளுதல்

 கூட்ாளி
 கூட்ாண்ம நிறுவனம்
 கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணம்
 நி்ை முதல்
 மாறு�டும் முதல்
 முதல் மீது வடடி
 எடுப்பு்கள் மீது வடடி
 இைா� நட்ப் �கிரவு ்கணக்கு

ப்படாருள்க்கம்

கற்றல் ந�டாக்கஙகள்

கூட்ாண்ம நிறுவனக் ்கணக்கு்கள் - 
அடிப்�்்்கள் �ற்றி ்கற்�தற்கு முன் 
பின்வரும் ்கருத்து்க்ை நி்னவில் 
ப்காள்ை பவணடும்:

  வணி்க அ்மப்பு்களின் 
வடிவ்மப்பு்கள்

  ்கணக்கியல் சுழற்சி

நி்னவுகூ்ற நவணடிய கருத்துகள்

பெரிந்து பகடாள்ள நவணடிய முக்கிய ப�டாறகள்

3.1 அறிமு்கம்
3.2  கூட்ாண்மயின் ப�ாருள், 

வ்ைவிைக்்கணம் மற்றும் இயல்பு்கள்
3.3 கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணம்
3.4  கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணம் இல்ைாதப�ாது 

1932, இந்திய கூட்ாண்மச் சட் 
விதிமு்ற்களின் �யன்�ாடு 

3.5  கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் இறுதிக் 
்கணக்கு்கள் 

3.6  கூட்ாளி்களின் முதல் ்கணக்கு்க்ைத் 
தயாரிக்கும் மு்ற்கள் 

3.7  கூட்ாளி்களின் முதல் மீது வடடி மற்றும் 
எடுப்பு்கள் மீது வடடி ்கணக்கிடுதல்

3.8  கூட்ாளி்களின் ஊதியம் மற்றும் ்கழிவு
3.9  கூட்ாளி்களி்மிருந்து ப�ற்ற ்க்ன் மீதான 

வடடி
3.10  கூட்ாளி்களுக்கி்்பயயான இைா�ப் �கிரவு
3.11 இைா� நட்ப் �கிரவு ்கணக்கு
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3.1 அறிமுகம்

 மைடாணவர் ப�யல்்படாடு 3.1

சிந்த்னக்கு: இைாமு என்�வர பவற்றி்கைமா்க பதாழில் ந்த்தி வரும் ஒரு தனி வணி்கர. ்க்ந்த 10 
வரு்ங்கைா்க அவரு்்ய பதாழில் �டிப்�டியா்க முன்பனறி வருகிறது. தற்ப�ாது, தான் மடடும் அந்தத் 
பதாழி்ை நிரவகித்து வருவது சிைமம் என்று உணரகிறார. அவைது நண�ர அத்பதாழிலில் பசை 
விரும்புகிறார மற்றும் ைாமுவிற்கு சமமான நி்ை்யப் ப�ற விரும்புகிறார. ஆனால், இைாமு தனது பசாந்த 
உ்்்ம்யயும் மற்றும் ்கடடுப்�ாட்்யும் விடடுக்ப்காடுக்்க விரும்�வில்்ை. இந்நி்ையில் இைாமு 
தன்னு்்ய நண�ரின் விருப்�த்்த ஏற்றுக் ப்காணடு, தனது வியா�ாைத்தின் உ்்்ம்யயும்,  
்கடடுப்�ாட்்யும் விடடுக் ப்காடுக்்காமல் அவ்ை தன்னு்்ய பதாழிலில் பசரத்துக் ப்காள்ை முடியுமா?

கூட்ாண்ம நிறுவனம் என்�து இைணடு அல்ைது இைணடிற்கு பமற்�ட் ந�ர்கபைா, 
அவர்களுக்கி்்பய ஏற்�டும் ஒப்�ந்தத்தின் அடிப்�்்யில் ஒரு பதாழி்ை ஏற்று ந்த்தும் பதாழில் 
வடிவ்மப்பு ஆகும். கூட்ாண்மத் பதாழி்ை ஏற்று ந்த்த ஒப்புக் ப்காள்ளும் ந�ர்க்ை 
தனித்தனியா்க கூட்ாளி்கள் எனவும், ஒடடுபமாத்தமா்க நிறுவனம் என்றும் அ்ழக்கிபறாம். 
எந்தப் ப�யரில் கூட்ாண்மத் பதாழில் ந்த்தப்�டுகிறபதா அந்தப் ப�யர நிறுவனப் ப�யர 
என்று அ்ழக்்கப்�டுகிறது. கூட்ாண்மயில் �ை ந�ர்க்ை ஒன்று பசரப்�தன் பநாக்்கம் அதி்க 
முதல் திைடடுதல், கூடுதல் பமைாண்ம திறன், இ்ர�ாடு்களிலும், ப�ாறுப்பு்களிலும் �ஙப்கற்�து 
ப�ான்ற்வயாகும். எனபவ, தனியாள் வணி்கரின் கு்ற�ாடு்கைான வ்ையறு முதல், சிறிய அைவு 
வியா�ாைம் ப�ான்றவற்்ற நீக்குவதற்்கா்க கூட்ாண்ம உருவாக்்கப்�டுகிறது. கூட்ாண்மத் 
பதாழிலிலிருந்து கி்்க்கும் இைா�ம் அல்ைது நட்ம் கூட்ாளி்கைால் ஒப்புக் ப்காண் விகிதத்தில் 
�கிைப்�டுகிறது. 
இந்தியாவில், கூட்ாண்ம நிறுவனங்க்ை இந்திய கூட்ாண்மச் சட்ம், 1932 பநறிப்�டுத்துகிறது. 
கூட்ாண்ம நிறுவனத்்த �திவு பசயவது ்கட்ாயமில்்ை. இது கூட்ாளி்களின் 
விருப்�த்திற்குட�ட்து. இருப்பினும், கூட்ாண்ம்ய �திவு பசயது ப்காள்வது கூட்ாண்ம 
நிறுவனங்களுக்கு �ாது்காப்�ானது மடடுமன்றி கூட்ாளி்களும் கூட்ாண்மப் �திவினால் சிை 
நன்்ம்க்ைப் ப�ற முடிகிறது. 

3.2 கூட்டாண்மையின் ப்படாருள், வ்ைவிலக்கணம் மைறறும் சி்றபபியல்புகள்
3.2.1 கூட்டாண்மையின் ப்படாருள் மைறறும் வ்ைவிலக்கணம்
இருவர அல்ைது அதற்கு பமற்�ட் ந�ர்கள் ஒன்று பசரந்து பதாழில் பதா்ஙகி அதன் மூைம் கி்்க்கும் 
இைா�ம் அல்ைது நட்த்்த ஒப்புக்ப்காண் விகிதத்தில் �கிரந்துக் ப்காள்ை உ்ன்�ட்வர்களி்்பய 
உள்ை உறவு மு்றபய கூட்ாண்ம என்று அ்ழக்்கப்�டுகிறது. அத்பதாழில் நிறுவனத்்த 
அ்னவருபமா அல்ைது அ்னவரின் சார�ா்க எவபைனும் ஒருவபைா ஏற்று ந்த்தைாம். 
இந்திய கூட்ாண்மச் சட்ம், 1932 பிரிவு 4-ன்�டி கூட்ாண்ம என்�து “எல்பைாரும் பசரந்பதா, 
அல்ைது எல்பைாருக்குமா்க ஒருவபைா, ந்த்தும் பதாழிலின் இைா�த்்தப் �கிரந்து ப்காள்ை ஒப்புக் 
ப்காண்வர்களி்்பய நிைவும் உறவு” ஆகும்.

3.2.2 கூட்டாண்மையின் சி்றபபியல்புகள்
கூட்ாண்மயின் அடிப்�்்ச் சிறப்பியல்பு்கள் பின்வருமாறு:

1. கூட்ாண்ம என்�து இைணடு அல்ைது அதற்கு பமற்�ட்வர்கைால் உருவாக்்கப்�டும் 
ஒரு அ்மப்பு ஆகும். அதி்க �டச உறுப்பினர்களின் எணணிக்்்க 50 என வ்ைய்ற 
பசயயப்�டடுள்ைது.

2. பதாழில் நிறுவனத்தின் இைா�ம் அல்ைது நட்த்்தப் �கிரந்து ப்காள்ை கூட்ாளி்களுக்கி்்பய 
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உ்ன்�ாடு இருக்்க பவணடும். உ்ன்�ாடு எழுத்து வடிவிபைா அல்ைது ப�ச்சு வடிவிபைா அல்ைது 
உடகி்்யா்கபவா இருக்்கைாம். 

3. கூட்ாண்ம உ்ன்�ாடு ஒரு பதாழில் நிறுவனத்்த ந்த்தி அதிலிருந்து கி்்க்கும் 
இைா�த்்தப் �கிரவதா்க இருக்்க பவணடும். 

4. கூட்ாண்ம நிறுவனத்்த கூட்ாளி்கள் அ்னவருபமா அல்ைது அ்னவரின் சாரபில் 
அவர்களில் ஒருவபைா ந்த்தைாம். 

c§fS¡F¤c§fS¡F¤
கூட்ாளி்களின் அதி்க �டச உறுப்பினர்களின் எணணிக்்்க இந்திய கூட்ாண்மச் 
சட்ம், 1932 – ல் குறிப்பி்ப்�்வில்்ை. ஆனால், இந்திய நிறுமச் சட்ம், 2013, கூட்ாளி்களின் 
அதி்க�டச எணணிக்்்க்ய குறிப்பிடடுள்ைது. இந்திய நிறுமச் சட்ம், 2013, பிரிவு 
464(1) –ல் எந்த ஒரு குழுமம் அல்ைது கூட்ாண்ம நிறுவனம், �ரிந்து்ைக்்கப்�்க் 
கூடிய ந�ர்களின் எணணிக்்்க்ய வி் அதி்கமான ந�ர்க்ைக்ப்காணடு பதாழில் 

ந்த்தும் பநாக்்கத்திற்்கா்க உருவாக்்கப்�்க் கூ்ாது என்றும், இந்த உடபிரிவின் கீழ் �ரிந்து்ைக்்கப்�்க் 
கூடிய ந�ர்களின் எணணிக்்்க 100 க்கும் அதி்கமா்க இருக்்கக் கூ்ாது என்றும் குறிப்பி்ப்�டடுள்ைது. 
நிறுமங்களின் (இதை) விதி்கள் 2014, விதி 10-ன் �டி இந்த வைம்்� 50 என நிரணயித்துள்ைது. எனபவ, 
கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் அதி்க�டச உறுப்பினர்களின் எணணிக்்்க 50 ஆகும். 

3.3 கூட்டாண்மை ஒப்படாவணம்
கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணம் என்�து கூட்ாளி்களுக்கி்்பயயான உ்ன்�டிக்்்கயின் 
விதி்க்ை உள்ை்க்கிய எழுத்து வடிவிைான ஒரு ஆவணம் ஆகும். இந்திய கூட்ாண்மச் சட்ம்,  
1932 – ன் �டி ஒரு கூட்ாண்ம நிறுவனம், கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்்தக் ப்காணடிருக்்க பவணடும் 
என்ற ்கட்ாயம் இல்்ை. ஆனால், கூட்ாளி்களுக்கி்்பயயான ஒப்�ந்தத்தின் விதிமு்ற்களுக்கு 
ஆதாைமா்க இது பசயல்�டுவதால் கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்்த ப்காணடிருப்�து  விரும்�த்தக்்கதாகும். 
3.3.1 கூட்டாண்மை ஒப்பந்ெத்தின் உள்ள்க்கஙகள்
ப�ாதுவா்க கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணம் பின்வருவனவற்்ற உள்ை்க்கியது:

1.  நிறுவனத்தின் ப�யர, தன்்ம மற்றும் 
பதாழில் பசயயும் இ்ம்

2.  பதாழில் பதா்ஙகிய நாள் மற்றும் 
பதாழிலின் ்காைம் அைவு

3.  அ்னத்துக் கூட்ாளி்களின் 
ப�யர மற்றும் மு்கவரி

4. ஒவபவாரு கூட்ாளியும் அளித்த முதல் 
5. இைா�ப் �கிரவு விகிதம்
6.  ஒவபவாரு கூட்ாளிக்கும் 

அனுமதிக்்கப்�ட் எடுப்புத் பதா்்க
7. முதல் மீது அனுமதிக்்கப்�டும் வடடி வீதம்
8.  கூட்ாளி்களின் எடுப்பு்கள் மீதான வடடி 

வீதம்
9.  கூட்ாளி்களி்மிருந்து ப�ற்ற ்க்ன் 

மீதான வடடி வீதம்
10. கூட்ாளிக்கு அனுமதிக்்கப்�டும் ஊதியம்
11.  ்கணக்கு்கள் �ைாமரிப்பு மற்றும் தணிக்்்க 

ந்்மு்ற்கள்

12.  புதிய கூட்ாளி பசரக்்்கக்்கான 
ந்்மு்ற்கள்

13.  ஒரு கூட்ாளி விை்கலுக்்கான 
ந்்மு்ற்கள் மற்றும் விைகும் 
கூட்ாளிக்குச் பசலுத்த பவணடிய 
பதா்்க்யத் தீரவு பசயதல்

14.  கூட்ாளி பசரப்பு அல்ைது விை்கல் அல்ைது 
இறப்பின் ப�ாது நிறுவனத்தின் நற்ப�ய்ை 
மதிப்பிடும் மு்ற்கள் மற்றும் பசாத்து்கள் 
மற்றும் ப�ாறுப்பு்க்ை மதிப்பிடுதல்

15.  கூட்ாளி இறப்பின்ப�ாது 
நி்றபவற்றாை்ை நியமித்தல் மற்றும் 
அவரு்்ய சட்ப்�டியான வாரிசுதாைருக்கு 
பசலுத்த பவணடிய பதா்்க்யத் தீரவு 
பசயதல்

16.  கூட்ாண்மக் ்க்ைப்பின்ப�ாது 
்கணக்கு்க்ைத் தீரத்தல்.
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 மைடாணவர் ப�யல்்படாடு 3.2

இைாஜா மற்றும் இைவி இருவரும் கூட்ாண்ம ஒன்்ற பதா்ஙகினர. அவர்கள் இைா�ம் மற்றும் 
நட்ங்க்ை 2:1 என்ற விகிதத்தில் �கிரந்து ப்காள்ை வாய பமாழியா்க ஒப்புக்ப்காண்னர. 
அவவாணடின் இறுதியில், இைாஜா, தான் இைவி்ய வி் அதி்கமா்க உ்ழப்�தால் இைா�த்தில் ¾ 
�ஙகு பவணடும் என்று ப்காருகிறார. இைவி அ்த ஒப்புக் ப்காள்ைவில்்ை. இந்தச் சூழ்நி்ை்ய 
நீங்கள் எவவாறு ்்கயாளுவீர்கள்?

3.4  கூட்டாண்மை ஒப்படாவணம் இல்லடாெந்படாது,  இந்திய கூட்டாண்மைச் �ட்ம் 1932 ன் ்படி 
க்்பிடிக்க நவணடிய விதிமு்்றகளின் ்பயன்்படாடு

கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணம் இல்ைாதப�ாது அல்ைது கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்தில் பவளிப்�்்யான 
அறிக்்்க எதுவும் இல்ைாத நி்ையில், சட்த்தின் பின்வரும் நி�ந்த்ன்கள் பின்�ற்றப்�டுகின்றன: 

(i) கூட்டாளிகளின் ஊதியம் [பிரிவு 13(அ)]
 எந்த கூட்ாளிக்கும் ஊதியம் அல்ைது உ்ழப்பு ஊதியம் அனுமதிக்்கப்�் பவணடியதில்்ை.
(ii) இலடா்பப ்பகிர்வு விகிெம் [பிரிவு 13(ஆ)]
 இைா�ங்கள் அல்ைது நட்ங்க்ை கூட்ாளி்கள் சமமா்கப் �கிரந்துக் ப்காள்ை பவணடும். 
(iii) முெல் மீது வடடி [பிரிவு 13(இ)]
 கூட்ாளி்களின் முதல் மீது வடடி அனுமதிக்்கப்�டுவதில்்ை. கூட்ாளி ஒருவர கூட்ாண்ம 

ஒப்�ாவணத்தின் �டி, தான் அளித்த முதல் பதா்்கக்கு முதல் மீது வடடி ப�ற உரி்ம 
உ்்யவைாயின், அந்த முதல் மீது வடடி இைா�த்திலிருந்து மடடுபம வழங்கப்�் பவணடும். 

(iv) கூட்டாளிகளி்மிருந்து நிறுவனத்திறகடாக ப்ப்றப்பட் க்ன் மீெடான வடடி [பிரிவு 13(ஈ)]
 ்க்ன் மீதான வடடி ஆணடுக்கு 6% வழங்கப்�் பவணடும்.
(v) எடுபபுகள் மீது வடடி
 கூட்ாளி்களின் எடுப்பு்கள் மீது வடடி விதிக்்கக்கூ்ாது. 

எடுத்துக்கடாடடு 1
A, B, C மற்றும் D ஆகிபயார ஒரு கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் கூட்ாளி்கள். நிறுவனத்தில் 
கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணம் ஏதுமில்்ை. பின்வருவனவற்்ற எவவாறு பமற்ப்காள்வீர்கள்?
(i) A அதி்க முதல் வழஙகியுள்ைார. அவர முதல் மீது வடடி ஆணடுக்கு 12% ப்காருகிறார.
(ii) B ஒவபவாரு மாதமும் ` 1,000 எடுத்துக் ப்காள்கிறார. ஏ்னய கூட்ாளி்கள் B-யி்ம் 

நிறுவனத்திற்கு ஆணடுக்கு 10% எடுப்பு்கள் மீது வடடி அளிக்குமாறு ப்கடகிறார்கள். ஆனால், B 
அத்ன ஒப்புக்ப்காள்ைவில்்ை. 

(iii) C யி்மிருந்து நிறுவனத்திற்கு ப�றப்�ட் ்க்ன் ` 10,000. அவர ்க்ன் மீது வடடி ஆணடுக்கு 9% 
பவணடுபமன்று ப்காருகிறார. A மற்றும் B அத்ன ஒப்புக்ப்காள்ைவில்்ை.

(iv) D தனது முழு பநைத்்தயும் பதாழிலில் பசைவிடுவதால் அவர ஒவபவாரு மாதமும் ̀  5,000 ஊதியம் 
பவணடுபமன்று ப்காருகிறார. B மற்றும் C அத்ன ஒப்புக்ப்காள்ைவில்்ை.

(v) A, இைா�த்தி்ன முதல் விகிதத்தில் �கிரந்தளிக்்க பவணடும் என்கிறார. ஆனால் B, C மற்றும் D 
அத்ன ஒப்புக்ப்காள்ைவில்்ை. 

தீர்வு
நிறுவனத்தில் கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணம் இல்ைாததால், இந்திய கூட்ாண்மச் சட்ம், 1932-ன் 
நி�ந்த்ன்கள் ப�ாருந்தும். 

(i) எந்த ஒரு கூட்ாளிக்கும் முதல் மீது வடடி பசலுத்த பவணடியதில்்ை. எனபவ, A முதல் மீது 
வடடி ப�ற உரி்ம உ்்யவைல்ை.

(ii) கூட்ாளியின் எடுப்பு்களுக்கு வடடி விதிக்்கக் கூ்ாது. ஆ்்கயால், B எடுப்பு்கள் மீது வடடி பசலுத்த 
பவணடியதில்்ை.
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(iii) ்க்ன் மீது வடடி ஆணடுக்கு 6% பசலுத்தப்�் பவணடும். ஆ்்கயால், C, தான் வழஙகிய  
` 10,000 ்க்னுக்கு ஆணடுக்கு 6% வடடி ப�றைாம்.

(iv) எந்தக் கூட்ாளிக்கும் ஊதியம் வழங்க பவணடியதில்்ை. ஆ்்கயால், D ஊதியம் ப�ற தகுதி 
உ்்யவைல்ை.

(v) இைா�ங்கள் சமமா்கப் �கிரந்தளிக்்கப்�் பவணடும்.

3.5 கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் இறுதிக் கணக்குகள்
கூட்ாண்ம நிறுவனங்கள் தயாரிக்கும் இறுதிக் ்கணக்கு்கள் பின்வருமாறு:

(அ) உற்�த்திக் ்கணக்கு – உற்�த்தி ந்வடிக்்்க்கள் பமற்ப்காள்ைப்�ட்ால்
(ஆ) வியா�ாை மற்றும் இைா�நட்க் ்கணக்கு – இைா�த்்தக் ்கண்றிய
(இ) இைா�நட்ப் �கிரவு ்கணக்கு – இைா�ம் மற்றும் இைா� மிகுதி �கிரவ்தக் ்காட் 
(ஈ) இருப்புநி்ைக் குறிப்பு – நிதி நி்ை்யக் ்கண்றிய.

பின்வருவன தவிை, கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் இறுதிக்்கணக்கு்க்ை தயாரிப்�தற்்கான 
பசயல்மு்ற்கள் தனியாள் வணி்கத்தின் இறுதிக் ்கணக்கு்க்ைத் தயாரிப்�து ப�ான்றது: 

(i) தனியாள் வணி்கத்தில் இைா�நட்க் ்கணக்கில் உள்ை இைா�ம் அல்ைது நட்ம், தனியாள் 
வணி்கரின் முதல் ்கணக்கிற்கு பநைடியா்க மாற்றப்�டுகிறது. கூட்ாண்மயில், நி்கை இைா�ம் 
அல்ைது நட்ம், இைா�நட்க் ்கணக்கிலிருந்து இைா�நட்ப் �கிரவு ்கணக்கிற்கு மாற்றப்�டுகிறது. 
இைா�நட்ப் �கிரவு ்கணக்கில் முதல் மீது வடடி, எடுப்பு்கள் மீது வடடி, ஊதியம் மற்றும் 
கூட்ாளி்களுக்கு தைப்�் பவணடிய பிற உ்ழப்பூதியம் ப�ான்றவற்றிற்்கான சரிக்்கடடுதல்்கள் 
்காட்ப்�டுகின்றன. இறுதியா்க, இைா�நட்ப் �கிரவு ்கணக்கின் இருப்பு, கூட்ாளி்களின் முதல் 
்கணக்கிற்கு அவர்களின் இைா�ப் �கிரவு விகிதத்தில் மாற்றப்�டுகிறது. 

(ii) தனியாள் வணி்கத்தில், தனியாள் வணி்கரின் முதல் ்கணக்கு இருப்பு மடடும் இருப்புநி்ைக் 
குறிப்பில் ்காட்ப்�டுகிறது. கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் இருப்புநி்ைக் குறிப்பில், 
கூட்ாளி்களின் முதல் ்கணக்கு்கள் (மற்றும் ந்ப்புக் ்கணக்கு்கள்) தனித் தனிபய 
்காட்ப்�டுகின்றன. 

3.6 கூட்டாளிகளின் முெல் கணக்குக்ளத் ெயடாரிக்கும் மு்்றகள்
கூட்ாளி்கள், கூட்ாண்ம நிறுவனத்தில் முதலீடு பசயயும் பதா்்க கூட்ாளி்களின் முதல் 
எனப்�டுகிறது. ஒரு கூட்ாளி தன் முதலி்ன பைாக்்கமா்கபவா அல்ைது பவறு பசாத்து்கள் ப�ான்ற 
எந்த வடிவிபைா அளிக்்கைாம். ஒவபவாரு கூட்ாளிக்கும், தனியா்க ஒரு முதல் ்கணக்கு �ைாமரிக்்கப் 
�டுகிறது. ஒரு நிறுவனத்திலுள்ை கூட்ாளி்களின் முதல் ்கணக்கு்க்ைப் பின்வரும் ஏபதனும் இரு 
மு்ற்களில் �ைாமரிக்்கைாம். (i) நி்ைமுதல் மு்ற மற்றும் (ii) மாறு�டும் முதல் மு்ற.

3.6.1 நி்லமுெல் மு்்ற
நி்ைமுதல் மு்றயில், கூட்ாளி்களின் முதல் மாறாமல் இருக்கும் மற்றும் ப�ாதுவா்க அபத 
பதா்்கயா்க, நி்ையானதா்க இருக்கும். ஒவபவாரு கூட்ாளிக்கும் இைணடு ்கணக்கு்கள் 
�ைாமரிக்்கப்�் பவணடும். அதாவது, (அ) முதல் ்கணக்கு மற்றும் (ஆ) ந்ப்புக் ்கணக்கு. பதா்க்்க 
முதல் ப்காணடு வந்தது, கூடுதல் முதல் ப்காணடு வந்தது மற்றும் முதல் நிைந்தைமா்க திரும்� 
எடுத்தது ப�ான்ற்வ பதா்ர�ான ந்வடிக்்்க்கள் முதல் ்கணக்கில் �திவு பசயயப்�டுகின்றன. 
மற்ற அ்னத்து ந்வடிக்்்க்களும் ந்ப்புக் ்கணக்கில் �திவு பசயயப்�டுகின்றன.
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(அ) கூட்டாளிகளின் முெல் கணக்கு
நிறுவனத்திற்கு கூட்ாளியால் ப்காணடு வைப்�ட் பதா்க்்க முதல் மற்றும் அவைால் எதிர வரும் 
ஆணடு்களில் ப்காணடு வைப்�ட் ஏபதனும் கூடுதல் முதல் ப�ான்ற்வ முதல் ்கணக்கில் வைவு 
்வக்்கப்�டுகின்றன. ஒரு கூட்ாளியால் நிைந்தைமா்க நிறுவனத்திலிருந்து முதல் பதா்்க திரும்� 
எடுக்்கப்�டடிருந்தால் அது முதல் ்கணக்கில் �ற்று ்வக்்கப்�டுகிறது. பவறு எந்த விவைங்களும் இந்தக் 
்கணக்கில் �ற்று அல்ைது வைவு ்வக்்கப்�டுவதில்்ை. இம்மு்றயில் முதல் ்கணக்கு எப்ப�ாதும் 
வைவிருப்்�பய ்காடடும். கூடுதல் முதல் ஏபதனும் ப்காணடு வைாமல் இருந்தாபைா அல்ைது முதல் 
நிைந்தைமா்க திரும்� எடுக்்காமல் இருந்தாபைா முதல் ்கணக்கின் இருப்பு அபத பதா்்கயா்கபவ இருக்கும். 
நி்லமுெல் மு்்றயில் கூட்டாளிகளின் முெல் கணக்கிறகடான ்படிவம்
 ்ப கூட்டாளிகளின் முெல் கணக்கு வ

நாள் விவைம் A B நாள் விவைம் A B
` ` ` `

பைாக்்கம்/வஙகி ்க/கு xxx xxx இருப்பு கீ/ப்கா xxx xxx

(முதல் நிைந்தைமா்க திரும்�   பைாக்்கம்/வஙகி ்க/கு xxx xxx
எடுத்தது) (கூடுதல் முதல் 

இருப்பு கீ/இ xxx xxx  ப்காணடு வந்தது)   
 xxx xxx  xxx xxx

(ஆ) கூட்டாளிகளின் �்பபுக் கணக்கு
கூட்ாளி்கைால் ப்காணடுவைப்�ட் பதா்க்்க முதல், கூடுதல் முதல் மற்றும் அவர்கைால் நிைந்தைமா்க 
திரும்� எடுக்்கப்�ட் முதல் தவிை, கூட்ாளி்களுக்கும் நிறுவனத்திற்கும் இ்்பய உள்ை அ்னத்து 
பிற ந்வடிக்்்க்்க்ைப் �திவு பசயவதற்்கா்க கூட்ாளி்களின் ந்ப்புக் ்கணக்கு தயாரிக்்கப்�டுகிறது. 
முதல் மீது வடடி, கூட்ாளி்களின் ஊதியம் அல்ைது ்கழிவு மற்றும் கூட்ாளிக்குரிய இைா�ப் 
�ஙகு ப�ான்ற்வ இக்்கணக்கில் வைவு ்வக்்கப்�டுகின்றன. எடுப்பு்கள், எடுப்பு்கள் மீது வடடி 
மற்றும் கூட்ாளியின் நட்ப் �ஙகு ப�ான்ற்வ இக்்கணக்கில் �ற்று ்வக்்கப்�டுகின்றன. அதன் 
வி்ைவா்க, இக்்கணக்கின் இருப்பு ்காைந்பதாறும் மாறிக்ப்காணப் இருக்கும். ந்ப்புக் ்கணக்கு 
வைவு இருப்்�பயா அல்ைது �ற்று இருப்்�பயா ்காடடும். 
நி்லமுெல் மு்்றயில் கூட்டாளிகளின் �்பபுக் கணக்கிறகடான ்படிவம்
்ப கூட்டாளிகளின் �்பபுக் கணக்கு வ

நாள் விவைம் A B நாள் விவைம் A B
` ` ` `

இருப்பு கீ/ப்கா* xxx xxx இருப்பு கீ/ப்கா* xxx xxx

எடுப்பு்கள் ்க/கு xxx xxx முதல் மீது வடடி ்க/கு xxx xxx

எடுப்பு்கள் மீது வடடி ்க/கு xxx xxx ஊதியம் ்க/கு xxx xxx

இைா�நட்ப் �கிரவு ்க/கு xxx xxx ்கழிவு ்க/கு xxx xxx

(நட்ப் �ஙகு) இைா�நட்ப் �கிரவு ்க/கு xxx xxx

இருப்பு கீ/இ** xxx xxx  (இைா�ப் �ஙகு)
  இருப்பு கீ/இ** xxx xxx

 xxx xxx xxx xxx

குறிபபு:  *ந்ப்புக் ்கணக்கின் பதா்க்்க இருப்பு, ஒரு கூட்ாளிக்கு வைவு இருப்�ா்கபவா அல்ைது �ற்று 
இருப்�ா்கபவா இருக்்கைாம். 
**ந்ப்புக் ்கணக்கின் இறுதி இருப்பு, ஒரு கூட்ாளிக்கு வைவு இருப்�ா்கபவா அல்ைது �ற்று 
இருப்�ா்கபவா இருக்்கைாம்.
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வைவிருப்பு என்�து நிறுவனம் கூட்ாளிக்கு பசலுத்தபவணடிய பதா்்க ஆகும். இது இருப்புநி்ைக் 
குறிப்பில் ப�ாறுப்பு்கள் �க்்கம் ்காட்ப்�டும். �ற்றிருப்பு என்�து கூட்ாளியி்மிருந்து நிறுவனத்திற்கு 
வைபவணடிய பதா்்க ஆகும். இது இருப்புநி்ைக் குறிப்பில் பசாத்து்கள் �க்்கம் ்காட்ப்�டும்.
எடுத்துக்கடாடடு 2
பின்வரும் த்கவல்்களிலிருந்து சாந்தி மற்றும் சுமதி என்ற கூட்ாளி்களின் முதல் ்கணக்கு்க்ை 
அவர்களின் முதல், நி்ை முதைா்க இருக்கும் ப�ாது தயாரிக்்கவும். 

விவைம் �டாந்தி
`

சுமைதி
`

2018, ஜனவரி 1 அன்று முதல் 1,00,000 80,000
2018, ஜனவரி 1 அன்று ந்ப்புக் ்கணக்கு (வ) 5,000 3,000
2018, ஜுன் 1 கூடுதல் முதல் ப்காணடு வந்தது 10,000 20,000
2018 ஆம் ஆணடில் எடுப்பு்கள் 20,000 13,000
எடுப்பு்கள் மீது வடடி 500 300
2018 – ல் இைா�ப் �ஙகு 10,000 8,000
முதல் மீது வடடி 6,300 5,400
ஊதியம் 9,000   -
்கழிவு   - 1,200

தீர்வு
்ப கூட்டாளிகளின் முெல் கணக்கு வ

�டாள் விவைம் �டாந்தி
`

சுமைதி
`

�டாள் விவைம் �டாந்தி
`

சுமைதி
`

2018 2018 
ஜன 1 இருப்பு கீ/ப்கா 1,00,000 80,000

டிச 31 இருப்பு கீ/இ 1,10,000 1,00,000 ஜுன் 1 வஙகி 10,000 20,000
(கூடுதல் முதல்)

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

2019 
ஜன 1 இருப்பு கீ/ப்கா 1,10,000 1,00,000

்ப கூட்டாளிகளின் �்பபுக் கணக்கு வ

�டாள் விவைம் �டாந்தி
`

சுமைதி
`

�டாள் விவைம் �டாந்தி
`

சுமைதி
`

எடுப்பு்கள் 20,000 13,000 இருப்பு கீ/ப்கா 5,000 3,000

எடுப்பு்கள் மீது வடடி 500 300 இைா�நட்ப்  
  �கிரவு ்கணக்கு 10,000 8,000

இருப்பு கீ/இ 9,800 4,300 (இைா�ப் �ஙகு)
முதல் மீது வடடி 6,300 5,400

சம்�ைம் 9,000 -

்கழிவு - 1,200

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

இருப்பு கீ/ப்கா 9,800 4,300
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எடுத்துக்கடாடடு 3
பிை்கதீஷ் மற்றும் நபைஷ் ஆகிய கூட்ாளி்கள் தங்கள் முதல் ்கணக்கு்க்ை நி்ைமுதல் மு்றயில் 
�ைாமரித்து வருகின்றனர. கீழ்க்்காணும் விவைங்க்ைக் ப்காணடு கூட்ாளி்களின் முதல் 
்கணக்கு்க்ைத் தயாரிக்்கவும். 

விவைம் பிைகதீஷ் 
`

�நைஷ்
`

2018, ஏப்ைல் 1 அன்று முதல் 4,00,000 6,00,000

2018, ஏப்ைல் 1 அன்று ந்ப்புக் ்கணக்கு 20,000(வ) 15,000(�)

அவவாணடில் ப்காணடு வந்த கூடுதல் முதல் 50,000          _

அவவாணடின் எடுப்பு்கள் 45,000 60,000

எடுப்பு்கள் மீது வடடி 2,000 3,000

அவவாணடின் இைா�ப் �ஙகு 80,000 1,20,000

முதல் மீது வடடி 20,000 30,000

்கழிவு 17,000          _

ஊதியம்          _ 38,000

தீர்வு
 ்ப கூட்டாளிகள் முெல் கணக்கு வ

�டாள் விவைம் பிைகதீஷ்   
`

�நைஷ்
`

�டாள் விவைம் பிைகதீஷ்   
`

�நைஷ்
`

இருப்பு கீ/இ 4,50,000 6,00,000 இருப்பு கீ/ப்கா 4,00,000 6,00,000

வஙகி ்க/கு 50,000 -

(கூடுதல் முதல்)
4,50,000 6,00,000 4,50,000 6,00,000

இருப்பு கீ/ப்கா 4,50,000 6,00,000

்ப கூட்டாளிகளின் �்பபுக் கணக்கு வ

�டாள் விவைம் பிைகதீஷ்   
`

�நைஷ்
`

�டாள் விவைம் பிைகதீஷ்   
`

�நைஷ்
`

இருப்பு கீ/ப்கா - 15,000 இருப்பு கீ/ப்கா 20,000 -

எடுப்பு்கள் ்க/கு 45,000 60,000 இைா�நட்ப்  
   �கிரவு ்க/கு 80,000 1,20,000

எடுப்பு்கள் மீது 
   வடடி ்க/கு 2,000 3,000

      (இைா�ப் �ஙகு)
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இருப்பு கீ/இ 90,000 1,10,000 முதல் மீது வடடி ்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

இருப்பு கீ/ப்கா 90,000 1,10,000

3.6.2 மைடாறு்படும் முெல் மு்்ற
இம்மு்றயில், ஒவபவாரு கூட்ாளிக்கும் முதல் ்கணக்கு மடடும் �ைாமரிக்்கப்�டுகிறது. கூட்ாளி மற்றும் 
நிறுவனத்திற்கு இ்்பயயுள்ை அ்னத்து ந்வடிக்்்க்களும் முதல் ்கணக்கில் �தியப்�டுகின்றன. 
கூட்ாளியால் ப்காணடு வைப்�ட் பதா்க்்க முதல் மற்றும் கூடுதல் முதல், முதல் மீது வடடி, 
கூட்ாளியின் ஊதியம், ்கழிவு மற்றும் கூட்ாளியின் இைா�ப் �ஙகு ப�ான்ற்வ இக்்கணக்கில் வைவு 
்வக்்கப்�டுகின்றன. முதல் திரும்� எடுத்தது, எடுப்பு்கள், எடுப்பு்கள் மீது வடடி மற்றும் கூட்ாளிக்குரிய 
நட்ப் �ஙகு ப�ான்ற்வ இக்்கணக்கில் �ற்று ் வக்்கப்�டுகின்றன. இதன் வி்ைவா்க, இக்்கணக்கின் 
இருப்பு ்காைந்பதாறும் மாறிக் ப்காணப் இருக்கும். இம்மு்றயில், கூட்ாளி்கள்  முதல் ்கணக்கு 
வைவிருப்்�பயா அல்ைது �ற்றிருப்்�பயா ்காடடும். 
மைடாறு்படும் முெல் மு்்றயில் கூட்டாளிகளின் முெல் கணக்கிறகடான ்படிவம்

்ப கூட்டாளிகளின் முெல் கணக்கு வ

�டாள் விவைம்
A B

�டாள் விவைம்
A B

` ` ` `

பைாக்்கம் / வஙகி ்க/கு xxx xxx இருப்பு கீ/ப்கா xxx xxx

  (முதல் திரும்� எடுத்தது)   பைாக்்கம் / வஙகி ்க/கு xxx xxx

எடுப்பு்கள் xxx xxx (கூடுதல் முதல் ப்காணடு 
வந்தது)   

எடுப்பு்கள் மீது வடடி ்க/கு xxx xxx முதல் மீது வடடி ்க/கு xxx xxx

இைா�நட்ப் �கிரவு ்க/கு xxx xxx ஊதியம் ்க/கு xxx xxx

     (நட்ப் �ஙகு) ்கழிவு ்க/கு xxx xxx

இருப்பு கீ/இ xxx xxx இைா�நட்ப் �கிரவு ்க/கு xxx xxx

        (இைா�ப் �ஙகு)
 xxx xxx  xxx xxx
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எடுத்துக்கடாடடு 4
பின்வரும் த்கவல்்களிலிருந்து, மன்னன் மற்றும் பசவ்கன் எனும் கூட்ாளி்களின் முதல் 
்கணக்கு்க்ை அவர்களின் முதல் மாறு�டும் முதைா்க இருக்கும்ப�ாது தயாரிக்்கவும். 

விவைம் மைன்னன் 
`

ந�வகன் 
`

2018, ஜனவரி 1 அன்று முதல் (வைவிருப்பு) 2,00,000 1,75,000

2018 ஆம் ஆணடின் எடுப்பு்கள் 40,000 35,000

எடுப்பு்கள் மீதான வடடி 1,000 500

2018 ஆம் ஆணடின் இைா�ப் �ஙகு 21,000 16,500

முதல் மீது வடடி 12,000 10,500

ஊதியம் 18,000          _

்கழிவு          _ 2,500

தீர்வு
்ப கூட்டாளிகளின் முெல் கணக்கு வ

விவைம் மைன்னன் 
`

ந�வகன் 
`   விவைம் மைன்னன் 

`
ந�வகன் 

 `
எடுப்பு்கள் ்க/கு 40,000 35,000 இருப்பு கீ/ப்கா 2,00,000 1,75,000

எடுப்பு்கள் மீது இைா� நட்ப் �கிரவு ்க/கு 21,000 16,500

  வடடி ்க/கு 1,000 500 முதல் மீது வடடி ்க/கு 12,000 10,500

இருப்பு 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

இருப்பு கீ/ப்கா 2,10,000 1,69,000

3.6.3 நி்லமுெல் மு்்றக்கும் மைடாறு்படும் முெல் மு்்றக்கும் உள்ள நவறு்படாடுகள்
கூட்ாளி்களின் முதல் ்கணக்கு்க்ைப் �ைாமரிக்கும் மு்ற்கைான நி்ைமுதல் மு்றக்கும் 
மாறு�டும் முதல் மு்றக்கும் இ்்பய உள்ை பவறு�ாடு்கள் பின்வருமாறு: 

நவறு்படாடடின் 
அடிப்ப்் நி்லமுெல் மு்்ற மைடாறு்படும் முெல் மு்்ற

1.  ்கணக்கு்களின் 
எணணிக்்்க

ஒவபவாரு கூட்ாளிக்கும் இைணடு 
்கணக்கு்கள் அதாவது, முதல் 
்கணக்கு மற்றும் ந்ப்புக் ்கணக்கு 
�ைாமரிக்்கப்�டுகின்றன.   

ஒவபவாரு கூட்ாளிக்கும் ஒபை ஒரு 
்கணக்கு அதாவது, முதல் ்கணக்கு 
�ைாமரிக்்கப்�டுகிறது.
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2.  முதல் பதா்்கயில் 
மாற்றம் 

கூடுதல் முதல் ப்காணடு வரும்ப�ாது 
அல்ைது முதல் பதா்்க்ய நிைந்தைமா்க 
திரும்� எடுக்கும்ப�ாது தவிை மற்ற 
பநைங்களில் முதல் பதா்்க வழக்்கமா்க 
மாறாமல் நி்ையா்க இருக்கும். 

முதல் பதா்்க �ருவந்பதாறும் மாறிக் 
ப்காணப் இருக்கும். 

3. இறுதி இருப்பு முதல் ்கணக்கு எப்ப�ாதும் 
வைவிருப்்�பய ்காடடும். ஆனால், 
ந்ப்புக் ்கணக்கு �ற்றிருப்்�பயா 
அல்ைது வைவிருப்்�பயா ்காடடும். 

முதல் ்கணக்கு ப�ாதுவா்க 
வைவிருப்்�பய ்காடடும். இது 
�ற்றிருப்்�யும் கூ் ்காட்ைாம். 

4. சரிக்்கடடுதல்்கள் முதல் மீது வடடி, எடுப்பு்கள் மீது வடடி, 
ஊதியம் மற்றும் ்கழிவு, இைா�ம் 
அல்ைது நட்ப் �ஙகு பதா்ர�ான 
அ்னத்துச் சரிக்்கடடுதல்்களும் ந்ப்புக் 
்கணக்கில் பசயயப்�டும். 

முதல் மீது வடடி, எடுப்பு்கள் மீது வடடி, 
ஊதியம் மற்றும் ்கழிவு, இைா�ம் 
அல்ைது நட்ப் �ஙகு பதா்ர�ான 
அ்னத்துச் சரிக்்கடடுதல்்களும் முதல் 
்கணக்கில் பசயயப்�டும். 

3.7 கூட்டாளிகளின் முெல் மீது வடடி மைறறும் எடுபபுகள் மீது வடடி கணக்கிடுெல்
3.7.1 முெல் மீது வடடி
முதல் மீது வடடி என்�து கூட்ாளி்களின் முதல் மீது அனுமதிக்்கப்�டும் வடடி ஆகும். ப�ாதுவா்க, 
கூட்ாளி்களின் முதல் அவர்களின் இைா�ப் �கிரவு விகிதத்திற்கு சமனற்ற்வயா்க இருந்தால் முதல் 
மீது வடடி அனுமதிக்்க கூட்ாளி்கள் ஒப்புக் ப்காள்ைைாம். இது,  முதல் பதா்்க அதி்கமா்க �ங்களித்த 
கூட்ாளி்களுக்கு ஈடு பசயவதா்க அ்மயும். முதல் மீதான வடடி வீதம் ப�ாதுவா்க கூட்ாளி்கள் ஒப்புக் 
ப்காண  ்விகிதம் ஆகும். இது கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்தில் குறிப்பி்ப்�டடிருக்்க பவணடும். இைா�ம் 
இருக்கும்ப�ாது மடடுபம முதல்மீது வடடி அனுமதிக்்கப்�டுகிறது, மற்றும் இது கூட்ாளி்களின் இைா�ப் 
�கிரவுக்கு முன் வழங்கப்�் பவணடும். கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்தில் முதல் மீது வடடி �ற்றி 
குறிப்பி்ப்�்வில்்ை என்றால் கூட்ாளி்களின் முதலுக்கு வடடி அனுமதிக்்கப்�டுவதில்்ை. 
நிறுவனம் நட்த்தில் இருக்கும்ப�ாது முதல் மீது வடடி வழங்கப்�டுவதில்்ை. இைா�ம் ப�ாதுமானதா்க 
இல்ைாத ப�ாது அதாவது, நி்கை இைா�ம் முதல் மீதான வடடித் பதா்்க்ய வி் கு்றவா்க 
இருக்கும் ப�ாது, முதல் மீதான வடடி வழங்கப்�் மாட்ாது. ஆனால் இைா�ம் இருக்கும்ப�ாது 
கூட்ாளி்களுக்கி்்பய அவர்களு்்ய முதல் விகிதத்தில் �கிரந்து அளிக்்கப்�டும். 
கீழ்க்்கண் குறிப்ப�டடுப் �திவு்கள் கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் ஏடு்களில் �தியப்�் பவணடும்.

(அ) முெல் மீது வடடி வழஙகும் ந்படாது 

�டாள் விவைம் ந்ப. 
்ப.எ.

்பறறு 
`

வைவு 
`

முதல் மீது வடடி ்க/கு                                     � xxx  
  கூட்ாளி்கள் முதல் / ந்ப்பு ்க/கு   xxx

குறிபபு:  முதல் மீது வடடி, நிறுவனத்திலிருந்து கூட்ாளி்களுக்கு பசலுத்த பவணடியதாகும்.  எனபவ, 
கூட்ாளி்களின் முதல் / ந்ப்பு ்கணக்கில் வைவு ்வக்்க பவணடும் மற்றும் முதல் மீது வடடி 
்கணக்கில் �ற்று ்வக்்க பவணடும்.  

(ஆ) முெல் மீது வடடி கணக்கி்ன முடிக்கும்ந்படாது

�டாள் விவைம் ந்ப. 
்ப.எ.

்பறறு 
`

வைவு 
`

இைா�நட்ப் �கிரவு ்க/கு                                   � xxx  
  முதல் மீது வடடி ்க/கு  xxx
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3.7.2 முெல் மீெடான வடடி கணக்கிடுெல்
முதல் மீது வடடி ந்ப்�ாணடுக்குரிய பதா்க்்க முதலில் ்கணக்கி்ப்�டுகிறது. அவவாணடில் 
கூட்ாளி்கள் கூடுதல் முதல் ஏதாவது ப்காணடு வந்திருந்தாபைா, அல்ைது முதல் பதா்்க்ய 
நிைந்தைமா்க திரும்� எடுத்திருந்தாபைா, அது முதல் பதா்்கயில் மாற்றத்்த உண்ாக்கும்.  எனபவ, 
ந்ப்�ாணடுக்குரிய வடடியானது முதல் பதா்்கயில் ஏற்�ட் மாற்றங்களின்  விகிதாச்சாைத்திற்ப்கற்� 
்கணக்கி்ப்�டுதல் பவணடும். 

முெல் மீது வடடி = முெல் பெடா்க x ஆணடுக்கடான வடடி விகிெம் x வடடிக்குரிய கடாலம்
மாணவர குறிப்பு: பதா்க்்க முதல் தைப்�்வில்்ை எனில், அது பின்வருமாறு ்கணக்கி்ப்�டுகிறது:

விவைம் ` `

இறுதி முதல் xxx

கூடடு்க: அவவாணடின் எடுப்பு்கள் (மாறு�டும் முதைா்க இருக்கும்ப�ாது) xxx

     அவவாணடில் திரும்� எடுத்த முதல் xxx xxx

xxx

்கழிக்்க: அவவாணடின் இைா�ம் வைவு ்வத்தது (மாறு�டும் முதைா்க இருக்கும்ப�ாது) xxx

    அவவாணடில் ப்காணடுவந்த கூடுதல் முதல் xxx xxx

பதா்க்்க முதல் xxx

எடுத்துக்கடாடடு 5 
மன்னன் மற்றும் இைபமஷ் எனும் கூட்ாளி்கள் 3:1 எனும் விகிதத்தில் இைா�ம் மற்றும் நட்ங்க்ை 
�கிரந்து வந்தனர. 2017, ஏப்ைல் 1 அன்று அவர்களு்்ய முதல்: மன்னன் ` 80,000, இைபமஷ் 
` 60,000 மற்றும் அவர்கள் ந்ப்புக் ்கணக்கு்கள் மு்றபய ̀  10,000 மற்றும் ̀  5,000 என வைவிருப்்�க் 
்காடடியது. 2018, மாரச் 31 ஆம் நாபைாடு முடிவ்்யும் ஆணடுக்குரிய முதல் மீது வடடி ஆணடுக்கு  
5% ்கணக்கி்வும்  மற்றும் அதற்்கான குறிப்ப�டடுப் �திவு்க்ையும் தைவும். 

தீர்வு
முெல் மீெடான வடடி கணக்கிடுெல்:
முதல் மீது வடடி = முதல் பதா்்க x வடடி வீதம் x வடடிக்குரிய ்காைம்
மன்னன் முதல் மீது வடடி      = 80,000 x 5/100 = ` 4,000
இைபமஷ் முதல் மீது வடடி      = 60,000 x 5/100 = ` 3,000

குறிபபு: முதல் மீது வடடி ்கணக்கிடும்ப�ாது ந்ப்புக் ்கணக்கின் இருப்பு்க்ை எடுத்துக் ப்காள்ைக் 
கூ்ாது.

�டாள் விவைம் ந்ப. 
்ப.எ.

்பறறு 
`

வைவு 
`

2018  முதல் மீது வடடி ்க/கு                        � 7,000  

மாரச் 31   மன்னன் ந்ப்பு ்க/கு  4,000

  இைபமஷ் ந்ப்பு ்க/கு 3,000

(முதல் மீது வடடி வழஙகியது)
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,, இைா� நட்ப் �கிரவு ்க/கு                    � 7,000  

  முதல் மீதான வடடி ்க/கு  7,000

(முதல் மீது வடடி ்கணக்்்க முடித்தது)

எடுத்துக்கடாடடு 6
அந்பதாணி மற்றும் அக்�ர என்ற இரு கூட்ாளி்கள் தங்கள் இைா�ம் மற்றும் நட்ங்க்ை 3:2 
என்ற விகிதத்தில் �கிரந்து வந்தனர. 2018, ஜனவரி 1 அன்று அவர்களின் முதல் ்கணக்கு்களின் 
இருப்பு்கள் அந்பதாணி ` 60,000 மற்றும் அக்�ர ` 40,000 ஆகும். 2018, ஏப்ைல் 1 அன்று அந்பதாணி 
கூடுதல் முதைா்க ` 10,000 ப்காணடு வந்தார. அவவாணடில் அக்�ர ` 5,000 கூடுதல் முதல் ப்காணடு 
வந்தார. 2018, டிசம்�ர 31 ஆம் நாபைாடு முடிவ்்யும் ஆணடுக்குரிய முதல் மீது வடடி ஆணடுக்கு  
6 % எனக் ்கணக்கி்வும்.
தீர்வு
முெல் மீெடான வடடி கணக்கிடுெல்:
அந்நெடாணி முெல் மீது வடடி:
முதல் மீது வடடி = முதல் பதா்்க x வடடி வீதம் x வடடிக்குரிய ்காைம்

பதா்க்்க முதல் (ஓைாணடு)   = 660,000
100

×  = ` 3,600

கூடுதல் முதல் (9 மாதங்கள்)   = 6 910,000
100 12

× ×  = `    450

முதல் மீது வடடி           ` 4,050

அக்்பர் முெல் மீது வடடி:
பதா்க்்க முதல் (ஓைாணடு)   = 640,000

100
×  = ` 2,400

கூடுதல் முதல் (6 மாதங்கள்)   = 6 65,000
100 12

× ×  = `    150

முதல்மீதுவடடி           `  2,550

குறிபபு:  அக்�ர ப்காணடு வந்த கூடுதல் முதல் எந்த நாள் என்று ப்காடுக்்காததால் முதல் மீது வடடி சைாசரி 
்காைமா்க 6 மாதங்களுக்கு ்கணக்கி் பவணடும்.

எடுத்துக்கடாடடு 7
2017, ஜனவரி 1 அன்று அறிவழ்கன் மற்றும் சீனிவாசன் என்ற கூட்ாளி்களின் முதல் ்கணக்கு்கள் 
மு்றபய ` 15,000 மற்றும் ` 10,000 இருப்பி்னக் ்காடடியது. 2017, ஜு்ை 1 அன்று அறிவழ்கன் 
கூடுதல் முதைா்க ` 5,000 ப்காணடு வந்தார மற்றும் 2017, பசப்்ம்�ர 1 அன்று சீனிவாசன் ப்காணடு 
வந்த கூடுதல் முதல் ` 10,000.

2017, டிசம்�ர 31 ஆம் நாபைாடு முடிவ்்யும் ஆணடுக்குரிய முதல் மீது வடடி ஆணடுக்கு 6  
்கணக்கி்வும்.  
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தீர்வு
முெல் மீெடான வடடி கணக்கிடுெல்
அறிவழகன்: 
பதா்க்்க முதல் (ஓைாணடு) = 615,000

100
×   = `      900

கூடுதல் முதல் (6 மாதங்கள்) = 6 65,000
100 12

× ×  =  `     150

முதல் மீது வடடி      `  1,050
சீனிவடா�ன்: 
பதா்க்்க முதல் (ஓைாணடு)  = 610,000

100
×  =  `      600

கூடுதல் முதல் (4 மாதங்கள்)  = 6 410,000
100 12

× ×  =  `      200
முதல் மீது வடடி           `      800

எடுத்துக்கடாடடு 8
தங்கள் இைா� நட்ங்க்ை சமமா்கப் �கிரந்து வரும் சு�ா மற்றும் சுதா என்ற கூட்ாளி்களின் பின்வரும் 
இருப்புநி்ைக் குறிப்பிலிருந்து 2017, டிசம்�ர 31 ஆம் நாபைாடு முடிவ்்யும் ஆணடுக்குரிய முதல் 
மீது வடடி ஆணடுக்கு 6  ்கணக்கி்வும்.

2017, டி�ம்்பர் 31 ஆம் �டா்ளய இருபபுநி்லக் குறிபபு
ப்படாறுபபுகள் ` ப�டாத்துகள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்:  நி்ைச் பசாத்து்கள் 30,000

     சு�ா 15,000 ந்ப்புச் பசாத்து்கள் 20,000

     சுதா 20,000  

ந்ப்புப் ப�ாறுப்பு்கள் 15,000  

 50,000  50,000

அவவாணடில் சு�ா மற்றும் சுதாவின் எடுப்பு்கள் மு்றபய ` 2,500 மற்றும் ` 3,500. அவவாணடில் 
ஈடடிய இைா�ம் ` 15,000.
தீர்வு

விவைம் சு்படா 
`

சுெடா 
`

2017, டிசம்�ர 31 அன்று முதல் 15,000 20,000

  கூடடு்க: எடுப்பு்கள் 2,500 3,500

17,500 23,500

  ்கழிக்்க: இைா�ம் ஏற்்கனபவ வைவு ்வத்தது 7,500 7,500

2017, ஜனவரி 1 அன்று முதல் 10,000 16,000

முெல் மீது வடடி கணக்கிடுெல்:
சு்படா: 
பதா்க்்க முதல் = 610,000

100
×  = ` 600

சுெடா: 
பதா்க்்க முதல் = 

616,000
100

×  = ` 960
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எடுத்துக்கடாடடு 9
தங்கள் இைா� நட்ங்க்ை 3:4 என்ற இைா�விகிதத்தில் �கிரந்து வரும் பிருந்தா மற்றும் பிைவீனா 
என்ற கூட்ாளி்களின் பின்வரும் இருப்புநி்ைக் குறிப்பிலிருந்து 2017, டிசம்�ர 31 ஆம் நாபைாடு  
முடிவ்்யும் ஆணடுக்குரிய முதல் மீது வடடி ஆணடுக்கு 6 % ்கணக்கி்வும்.

2017, டி�ம்்பர் 31 ஆம் �டா்ளய இருபபுநி்லக் குறிபபு

ப்படாறுபபுகள் ` ப�டாத்துகள் `

முதல்்கணக்கு்கள்:  �ல்வ்்கச் பசாத்து்கள் 80,000

     பிருந்தா 30,000

     பிைவீனா 40,000  

இைா� நட்ப் �கிரவு ்க/கு 10,000  

 80,000  80,000

2017, ஜு்ை 1 அன்று பிருந்தா ப்காணடு வந்த கூடுதல் முதல் ` 6,000 மற்றும் 2017, அக்ப்ா�ர 1 
அன்று பிைவீனா ப்காணடு வந்த கூடுதல் முதல் ` 10,000. அவவாணடில் பிருந்தா மற்றும் பிைவீனா 
எடுப்பு்கள் மு்றபய ` 5,000 மற்றும் ` 7,000. அவவாணடில் ஈடடிய இைா�ம் ` 31,000.

தீர்வு

விவைம் பிருந்ெடா பிைவீனடா
` ` ` `

2017, டிசம்�ர 31 அன்று முதல் 30,000 40,000

  கூடடு்க: எடுப்பு்கள் 5,000 7,000

35,000 47,000

  ்கழிக்்க:
  கூடுதல் முதல் 6,000 10,000

  இைா�ம் ஏற்்கனபவ வைவு ்வத்தது* 9,000 15,000 12,000 22,000

2017, ஜனவரி 1 அன்று முதல் 20,000 25,000

* இைா�ம் வைவு ்வத்தது = ஈடடிய இைா�ம் ` 31,000 – இருப்புநி்ைக் குறிப்பின் �டியான இைா� 
இருப்பு ` 10,000  =  ` 21,000. இந்தத்பதா்்க 3:4 என்ற இைா�ப் �கிரவு விகிதத்தில் கூட்ாளி்களுக் 
கி்்பய �கிரந்தளிக்்கப்�டுகிறது.
முெல்மீதுவடடிகணக்கிடுெல்:

பிருந்ெடா: 
பதா்க்்கமுதல் (ஓைாணடு)  = 620,000

100
×   =  ` 1,200

கூடுதல்முதல் (6 மாதங்கள்) = 
6 66,000

100 12
× ×   =  `    180

முதல் மீது வடடி       ` 1,380
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பிைவீனடா: 

பதா்க்்க முதல் (ஓைாணடு) = 
625,000

100
×   =   ` 1,500

கூடுதல் முதல் (3 மாதங்கள்) = 6 310,000
100 12

× ×  =   `    150

முதல் மீது வடடி       ` 1,650

எடுத்துக்கடாடடு 10
A மற்றும் B வழஙகிய முதல் மு்றபய ` 4,00,000 மற்றும் ` 2,00,000. அவர்களின் இைா�ப் �கிரவு 
விகிதம் 3:2. அவவாணடின் முதல் மீது வடடி ்கணக்கிடுவதற்கு முன்னர இைா�ம் ` 27,000. பின்வரும் 
நி்ை்களில் முதல் மீதான வடடித் பதா்்க்யக் ்கணக்கி்வும்.

 (i) முதல் மீது வடடி குறித்து கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்தில் ஏதும் குறிப்பி்ாத ப�ாது
 (ii) கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்தின் �டி முதல் மீது வடடி ஆணடுக்கு 3 % அனுமதிக்்கப்�டும் ப�ாது
 (iii) கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்தின் �டி முதல் மீது வடடி ஆணடுக்கு 5 % அனுமதிக்கும் ப�ாது

தீர்வு
 (i)  கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்தில் முதல் மீது வடடி குறித்து ஏதும் குறிப்பி்ப்�்வில்்ை. எனபவ,  

முதல் மீது வடடி அனுமதிக்்கப்�டுவதில்்ை.
 (ii) முதல் மீது வடடி வழஙகுவதற்கு முன் இைா�ம் ` 27,000.

முெல் மீது வடடிகணக்கிடுெல்:

 A: 34,00,000
100

×  = ` 12,000

 B: 
32,00,000

100
×  = `   6,000

ப�ாதிய இைா�ம் இருப்�தால் முதல் மீது வடடி வழங்கப்�டும்.

 (iii) முதல் மீது வடடி வழஙகுவதற்கு முன் இைா�ம் ` 27,000.

முெல் மீது வடடி கணக்கிடுெல்:

 A: 54,00,000
100

×   = ` 20,000

 B: 52,00,000
100

×   = ` 10,000

ப�ாதிய இைா�ம் இல்ைாததால், முதல் மீது வடடி வழங்கப்�் இயைாது. இைா�ம் ` 27,000 
கூட்ாளி்களின் முதல் விகிதமாகிய 2:1 என்ற விகிதத்தில் �கிரந்தளிக்்கப்�் பவணடும்.

3.7.3 எடுபபுகள் மீது வடடி
கூட்ாளி்களுக்கி்்பய எடுப்பு்கள் மீது வடடி குறித்து உ்ன்�ாடு இருக்கும் ப�ாது மடடும் தான் 
எடுப்பு்கள் மீதான வடடி விதிக்்கப்�டுகிறது. எடுப்பு்கள் மீதான வடடி வீதம் கூட்ாளி்கைால் ஒப்புக்ப்காண் 
விகிதம் ஆகும். கீழ்க்்கண் குறிப்ப�டடுப் �திவு்கள் கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் ஏடு்களில்  
�தியப்�் பவணடும்.
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(அ) எடுபபுகள் மீெடான வடடி விதிக்கும் ந்படாது 

�டாள் விவைம் ந்ப. 
்ப.எ.

்பறறு
`

வைவு
`

கூட்ாளி்கள் முதல் / ந்ப்பு ்க/கு � xxx  

      எடுப்பு்கள் மீதான வடடி ்க/கு   xxx

குறிபபு: எடுப்பு்கள் மீதான வடடி கூட்ாளி்களி்மிருந்து நிறுவனம் ப�ற பவணடிய பதா்்கயாகும்.  
எனபவ, கூட்ாளி்களின் முதல் / ந்ப்பு ்கணக்கில் �ற்று ்வக்்க பவணடும் மற்றும் எடுப்பு்கள் மீது 
வடடி  ்கணக்கில் வைவு ்வக்்க பவணடும். 

(ஆ) எடுபபுகள் மீது வடடி கணக்கி்ன முடிக்கும் ந்படாது 

�டாள் விவைம் ந்ப. 
்ப.எ.

்பறறு
`

வைவு
`

எடுப்பு்கள் மீது வடடி ்க/கு � xxx  

      இைா�நட்ப் �கிரவு ்க/கு   xxx

3.7.4 எடுபபுகள் மீெடான வடடி கணக்கிடுெல்
எடுப்பு்கள் மீதான வடடி பநைடி மு்ற அல்ைது ப�ருக்குத்பதா்்க மு்ற இ்வ்களில் ஏபதனும் 
ஒன்றின் மூைம் ்கணக்கி்ப்�டுகிறது. பமலும், கூட்ாளி்கள் ஒரு குறிப்பிட் பதா்்க்ய, ஒரு குறிப்பிட் 
்காை இ்்பவளியில் எடுக்கும் ப�ாது எடுப்பு்கள் மீதான வடடி சைாசரி ்காை மு்ற அடிப்�்்யில் 
்கணக்கி்ப் �்ைாம். எடுப்பு நாள்்கள் மற்றும் எடுப்பு்கள் மீதான வடடி வீதம் ஆகியவற்றின் அடிப்�்்யில் 
பவவபவறு மு்ற்கள் எடுப்பு்கள் மீதான வடடி்யக் ்கணக்கி்ப் �யன்�டுத்தப்�டுகிறது.

(i) ந�ைடி மு்்ற

இம்மு்றயில் எடுப்பு மீதான வடடி, எடுப்பு்கள் எடுத்த நாளிலிருந்து ்கணக்்காணடின் இறுதி 
நாள் வ்ையிைான ்காைத்திற்குரிய எடுப்பு்கள் மீது ்கணக்கி்ப்�டுகிறது. எடுப்பு்கள் மீதான வடடி 
்கணக்கி் பின்வரும் சூத்திைம் �யன்�டுத்தப் �டுகிறது.

எடுபபுகள் மீெடான வடடி = எடுபபுத் பெடா்க × வடடி வீெம் × வடடிக்குரிய கடாலம்
வடடிக்குரிய ்காைம் என்�து எடுப்பு்கள் எடுத்த நாள்முதல் ்கணக்்காணடின் இறுதி நாள் வ்ையிைான 
்காைமாகும். பவவபவறு பதா்்க்கள் பவவபவறு ்காை இ்்பவளி்களில் எடுக்கும் ப�ாது இம்மு்ற 
ப�ாருந்துகிறது.

எடுத்துக்கடாடடு 11
பவைன் என்ற கூட்ாளி 2018, ஏப்ைல் 1 அன்று ` 20,000 எடுத்துக்ப்காண்ார. எடுப்பு்கள் மீது வடடி 
ஆணடுக்கு 10 % என ்கணக்கி்ப்�  ்பவணடும். மாறு�டும் முதல் மு்ற எனக் ப்காணடு 2018, டிசம்�ர 31
அன்று எடுப்பு்கள் மீது வடடி ்கணக்கிடடு அதற்குரிய குறிப்ப�டடுப் �திவு்க்ையும் தைவும். 
தீர்வு
எடுப்பு்கள் மீதான வடடி  = எடுப்புத் பதா்்க × வடடி வீதம் × வடடிக்குரிய ்காைம்

    = ` 
10 920,000

100 12
× ×  = ` 1,500
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�டாள் விவைம் ந்ப. 
்ப.எ.

்பறறு
`

வைவு
`

2018 பவைன் முதல் ்க/கு   � 1,500  

டிசம்�ர 31 எடுப்பு்கள் மீது வடடி ்க/கு  1,500

(எடுப்பு்கள் மீது வடடி விதித்தது)
,, எடுப்பு்கள் மீது வடடி ்க/கு � 1,500  

இைா� நட்ப் �கிரவு ்க/கு  1,500

(எடுப்பு்கள் மீது வடடி ்கணக்்்க முடித்தது)

எடுத்துக்கடாடடு 12
அருண என்�வர ஒரு கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் கூட்ாளி. கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்தின்�டி 
எடுப்பு்கள் மீது வடடி ஆணடுக்கு 12% விதிக்்க பவணடும். டிசம்�ர 31 ஆம் நாபைாடு முடிவ்்யும் 2018 
ஆம் ஆணடில் அவரு்்ய எடுப்பு்கள் பின்வருமாறு:

�டாள் `

மாரச் 1 6,000

ஜுன் 1 4,000

பசப்்ம்�ர 1 5,000

டிசம்�ர 1 2,000

எடுப்பு்கள் மீதான வடடித் பதா்்க்யக் ்கணக்கி்வும்.

தீர்வு
எடுப்பு்கள் மீதான வடடி = எடுப்புத் பதா்்க × வடடி வீதம் × வடடிக்குரிய ்காைம்

மாரச் 1 இல் எடுப்பு = ` 
12 106,000

100 12
× ×      =   ` 600

ஜுன் 1 இல் எடுப்பு   = ` 
12 74,000

100 12
× ×     =   ` 280

பசப்்ம்�ர 1 இல் எடுப்பு  = ` 12 45,000
100 12

× ×     =    ` 200

டிசம்�ர 1 இல் எடுப்பு  = ` 12 12,000
100 12

× ×     =     `  20

எடுப்பு்கள் மீது வடடி   = ` 1,100

எடுத்துக்கடாடடு 13
அருள் என்�வர ஒரு கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் கூட்ாளி. கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்தின்�டி  
எடுப்பு்கள் மீது வடடி ஆணடுக்கு 12% ்கணக்கி்ப்�் பவணடும். டிசம்�ர 31 ஆம் நாபைாடு 
முடிவ்்யும் 2018 ஆம் ஆணடில் அவரு்்ய எடுப்பு்கள் பின்வருமாறு:
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�டாள் `

மாரச் 1 3,000
ஜுன் 1 3,000
பசப்்ம்�ர 1 3,000
டிசம்�ர 1 3,000

எடுப்பு்கள் மீது வடடி ்கணக்கி்வும்.
தீர்வு
எடுப்பு்கள் மீதான வடடி = எடுப்புத் பதா்்க × வடடி வீதம் × வடடிக்குரிய ்காைம்

மாரச் 1 இல் எடுப்பு = ` 12 103,000
100 12

× ×     = ` 300

ஜுன் 1 இல் எடுப்பு    = ` 
12 73,000

100 12
× ×     = ` 210

பசப்்ம்�ர 1 இல் எடுப்பு = ` 
12 43,000

100 12
× ×     = ` 120

டிசம்�ர 1 இல் எடுப்பு = ` 
12 13,000

100 12
× ×     = `   30

எடுப்பு்கள் மீது வடடி  = ` 660

எடுத்துக்கடாடடு 14
2018 ஆம் ஆணடில் இைாஜன் என்ற கூட்ாளி எடுத்த எடுப்பு்கள் ` 30,000. எடுப்பு்கள் மீது வடடி 
ஆணடுக்கு 10% என விதிக்்கப்�ட்து. 2018, டிசம்�ர 31 அன்்றய எடுப்பு்கள் மீது வடடி ்கணக்கி்வும்.

தீர்வு
எடுப்பு்கள் மீதான வடடி = எடுப்புத் பதா்்க × வடடி வீதம் × வடடிக்குரிய ்காைம்

       = 
10 630,000

100 12
× ×   = ` 1,500

குறிபபு:  எடுப்பு்களுக்குரிய நாள் ப்காடுக்்கப்�்ாத ப�ாது எடுப்பு்கள் மீதான வடடி, சைாசரி ்காைமாகிய 
6 மாதங்களுக்கு ்கணக்கி்ல் பவணடும்.

(ii) ப்பருக்குத் பெடா்க மு்்ற
ப�ருக்குத் பதா்்க மு்றயில், பமாத்தப் ப�ருக்குத் பதா்்கயின் மீது வடடி ்கணக்கி்ப்�டுகிறது. அதாவது, 
எடுப்புத் பதா்்க மற்றும் எடுப்புத் பதா்்க �யன்�டுத்தப்�ட் ்காைம் இவற்்றப் ப�ருக்குவதால் 
கி்்க்கும்பதா்்க ஆகும். ப�ருக்குத்பதா்்க மாத அடிப்�்்யில் ்கணக்கி்ப்�டுவதா்க இருந்தால், 
பமாத்தப் ப�ருக்குத் பதா்்கக்கு, குறிப்பிட் வடடி விகிதத்தில் ஒரு மாதத்திற்குரிய வடடி 
்கணக்கி்ப்�டுகிறது.   ப�ருக்குத்பதா்்க நாள் அடிப்�்்யில் ்கணக்கி்ப்�டுவதா்க இருந்தால், பமாத்தப் 
ப�ருக்குத் பதா்்கக்கு, குறிப்பிட் வடடி விகிதத்தில் ஒரு நாளுக்குரிய வடடி ்கணக்கி்ப்�டுகிறது. இந்த 
மு்ற பநைடி மு்றக்கு மாற்று மு்றயா்க அ்னத்துத் தருணங்களிலும் �யன்�டுத்தப்�டுகிறது.

எடுப்புத் பதா்்கயில் ்கணக்கிட் குறிப்பிட் நாள்்கள் / மாதங்களுக்குரிய வடடி, 
பமாத்தப் ப�ருக்குத் பதா்்கயில், குறிப்பிட் வடடி விகிதத்தில் ்கணக்கிட் 
ஒரு நாளுக்குரிய / ஒரு மாதத்திற்குரிய வடடிக்குச் சமம் என்ற ப்காட�ாட்் 
ப�ருக்குத் பதா்்க மு்ற அடிப்�்்யா்கக் ப்காணடுள்ைது. 

c§fS¡F¤c§fS¡F¤
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ப�ருக்குத் பதா்்க மு்றயில் எடுப்பு்கள் மீதான வடடி ்கணக்கிடுவதற்்கான ந்்மு்ற்கள் பின்வருமாறு:
(i)  ஒவபவாரு எடுப்புத் பதா்்கயி்னயும், வடடிக்குரிய மாதங்களு்ன் ப�ருக்கி, தனித்தனி 

ப�ருக்குத் பதா்்க்ய ்கண்றிய பவணடும்.
(ii) அ்னத்து தனித்தனி ப�ருக்குத் பதா்்கயி்னயும் கூட் பவணடும்.
(iii)  ப்காடுக்்கப்�ட் வடடி வீதத்தில் ஒரு மாதத்திற்குரிய வடடி பின்வரும் சூத்திைத்்தப் �யன்�டுத்தி 

்கணக்கி்ப்�் பவணடும். 
எடுப்பு்கள் மீதான வடடி = பமாத்த ப�ருக்குத்பதா்்க × ஆணடு வடடி வீதம் 1

12
×  

மைடாணவர் குறிபபு
வடடிக்குரிய ்காைம் நாட்கள் அடிப்�்்யிலிருந்தால், ஒவபவாரு எடுப்புத் பதா்்க்யயும் அது 
பதா்ர�ான ்காைத்து்ன் (நாட்களில்) ப�ருக்கி தனித்தனி ப�ருக்குத்பதா்்க ்கண்றியப்�டுகிறது  
மற்றும் எடுப்பு்கள் மீது வடடி ்கணக்கி் பின்வரும் சூத்திைம் �யன்�டுத்தப்�டுகிறது.

எடுப்பு்கள் மீதான வடடி = பமாத்த ப�ருக்குத்பதா்்க × ஆணடு வடடி வீதம் 1
365

×  

எடுத்துக்கடாடடு 15
அன்பு என்�வர ஒரு கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் கூட்ாளி. கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்தின்�டி 
எடுப்பு்கள் மீது வடடி ஆணடுக்கு 12 % ்கணக்கி்ப்�டுகிறது. 2018, டிசம்�ர 31 ஆம் நாபைாடு  முடிவ்்யும் 
ஆணடில் அவரு்்ய எடுப்பு்கள் பின்வருமாறு:

�டாள் `

மாரச் 1 6,000

ஜுன் 1 4,000

பசப்்ம்�ர 1 5,000

டிசம்�ர 1 2,000

ப�ருக்குத் பதா்்க மு்ற்யப் �யன்�டுத்தி எடுப்பு்கள் மீது வடடி ்கணக்கி்வும்.
தீர்வு
ப�ருக்குத் பதா்்க மு்றயில் எடுப்பு்கள் மீது வடடி ்கணக்கிடுதல்

எடுபபு �டாள் எடுபபுத் பெடா்க
`

வடடிக்குரிய கடாலம் 
டி�ம்்பர் 31 வ்ை

(மைடாெஙகளில்)
ப்பருக்குத் பெடா்க 

`

மாரச் 1 6,000 10 60,000

ஜுன் 1 4,000 7 28,000

பசப்்ம்�ர 1 5,000 4 20,000

டிசம்�ர 1 2,000 1 2,000

பமாத்த ப�ருக்குத் பதா்்க  1,10,000

எடுப்பு்கள் மீதான வடடி = பமாத்த ப�ருக்குத் பதா்்க × ஆணடு வடடி வீதம் 1
12

×

 = 
12 11,10,000

100 12
× × = ` 1,100
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(iii) �ைடா�ரி கடால மு்்ற
கூட்ாளி்கள் ஒரு குறிப்பிட் பதா்்க்ய குறிப்பிட் ்காை இ்்பவளியில் எடுத்தால், எடுப்பு்கள் மீது 
வடடி, சைாசரி ்காை அடிப்�்்யில் ்கணக்கி்ப்�டும். குறிப்பிட் ்காை இ்்பவளி என்�து மாதந்பதாறும், 
்காைாணடுபதாறும், அ்ையாணடு பதாறும், 2 மாதங்களுக்கு ஒரு மு்ற மற்றும் 4 மாதங்களுக்கு 
ஒருமு்ற பதா்்க எடுப்�்தக் குறிக்கிறது. எடுப்பு்கள் மீது வடடி ்கணக்கி் பின்வரும் சூத்திைத்்தப் 
�யன்�டுத்தைாம்.

எடுப்பு்கள் மீது வடடி  = அவவாணடில் எடுத்த  
பமாத்தத் பதா்்க  × ஆணடுக்குரிய 

வடடி வீதம்  ×  
12

சைாசரி ்காைம்

சைாசரி ்காைம் பின்வருமாறு ்கணக்கி்ப்�டுகிறது:

சைாசரி ்காைம்   = 

 முதைாவது எடுப்புக்கும் ஆணடு 
இறுதிக்கும் இ்்பயயுள்ை 
மாதங்களின் எணணிக்்்க

+
இறுதி எடுப்புக்கும் ஆணடு 
இறுதிக்கும் இ்்பயயுள்ை 
மாதங்களின் எணணிக்்்க

2

எடுப்புத் பதா்்க ஒவபவாரு மாதம், ்காைாணடு மற்றும் அ்ையாணடு பதா்க்்கத்திலும், இ்்யிலும் 
மற்றும் இறுதியிலும், எடுக்கும் ப�ாது சைாசரி ்காைம் (மாதத்தின் அடிப்�்்யில்) ்கணக்கிடுவ்த 
பின்வரும் அட்வ்ண ்காடடுகிறது.

எடுபபுகளின் நிகழ்வு
�ைடா�ரி கடாலம்  (மைடாெஙகளின் அடிப்ப்்யில்)

எடுபபுகள் நமைறபகடாள்ளும் ந�ைம்
பெடா்க்கத்தில் �டுவில் முடிவில்

மாதந்பதாறும் (12+1)  = 6.5
        2

(11.5+0.5)  = 6
            2

(11+0)  = 5.5
         2

்காைாணடு பதாறும் (12+3)  = 7.5
         2

(10.5+1.5)  = 6
            2

(9+0)  = 4.5
         2

அ்ையாணடு பதாறும் (12+6)  = 9
          2

(9+3)         = 6
         2

(6+0)  = 3
           2

எடுத்துக்கடாடடு 16
ஜான் என்�வர ஒரு கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் கூட்ாளி. அவர வழக்்கமா்க ஒவபவாரு மாதமும் 
` 1,000 எடுத்துக் ப்காள்கிறார. எடுப்பு்கள் மீது வடடி ஆணடுக்கு 5 % விதிக்்கப்�் பவணடும். எடுப்பு்கள் 
மீது வடடி சைாசரி ்காை மு்ற்யப் �யன்�டுத்தி கீழ்க்்கண் சூழ்நி்ை்களில் ்கணக்கி்வும். அவர

(i) ஒவபவாரு மாதத் பதா்க்்கத்தில் எடுத்திருந்தால்
(ii) ஒவபவாரு மாத நடுவில் எடுத்திருந்தால்
(iii) ஒவபவாரு மாத இறுதியில் எடுத்திருந்தால்

தீர்வு
பமாத்த எடுப்புத் பதா்்க = 1,000 × 12 = ` 12,000

(i) எடுபபுகள் ஒவபவடாரு மைடாெத் பெடா்க்கத்திலும் எடுத்திருந்ெடால்:
சைாசரி ்காைம்  = 6.5

எடுப்பு்கள் மீது வடடி   = பமாத்த எடுப்புத் பதா்்க × வடடி வீதம் × 
12

சைாசரி ்காைம்  
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    = ` 12,000 
5 6.5

100 12
× ×  = ` 325

(ii) எடுபபுகள் ஒவபவடாரு மைடாெ �டுவிலும் எடுத்திருந்ெடால்:
சைாசரி ்காைம் = 6
எடுப்பு்கள் மீது வடடி = பமாத்த எடுப்புத் பதா்்க × வடடி வீதம் × 

12
சைாசரி ்காைம்  

    = ` 12,000 
5 6

100 12
× ×  = ` 300

(iii) எடுபபுகள் ஒவபவடாரு மைடாெ இறுதியிலும் எடுத்திருந்ெடால்:
சைாசரி ்காைம் = 5.5

எடுப்பு்கள் மீது வடடி  = பமாத்த எடுப்புத் பதா்்க × வடடி வீதம் × 
12

சைாசரி ்காைம்  

    = ` 12,000 
5 5.5

100 12
× ×  = ` 275

எடுத்துக்கடாடடு 17
பிரியா மற்றும்  ்கவிதா இருவரும் கூட்ாளி்கள். பிரியா ஒவபவாரு ்காைாணடின் இறுதியிலும்  
` 4,000 எடுத்துக் ப்காண்ார. ்கணக்கி்ப்�் பவணடிய எடுப்பு்கள் மீதான வடடி ஆணடுக்கு 6% 
2018, மாரச் 31 ஆம் நாபைாடு முடிவ்்யும் ஆணடுக்குரிய எடுப்பு்கள் மீது வடடி, சைாசரி ்காை 
மு்ற்யப் �யன்�டுத்தி ்கணக்கி்வும்.

தீர்வு
பிரியாவின் எடுப்பு்கள் மீதான வடடி ்கணக்கிடுதல்  (சைாசரி ்காை மு்ற்ய �யன்�டுத்தி)

பமாத்த எடுப்புத் பதா்்க = 4,000 × 4 = ` 16,000

எடுப்பு்கள் ஒவபவாரு ்காைாணடு இறுதியிலும் எடுத்திருந்தால், சைாசரி ்காைம் = 4.5

எடுப்பு்கள் மீது வடடி  = பமாத்த எடுப்புத் பதா்்க × வடடி வீதம் × 
12

சைாசரி ்காைம்  

    = ` 16,000 
6 4.5

100 12
× ×  = ` 360

எடுத்துக்கடாடடு 18
பவணணிைா மற்றும் ஈஸவரி இருவரும் கூட்ாளி்கள். பவணணிைா ஒவபவாரு அ்ையாணடின் 
பதா்க்்கத்திலும் ` 5,000 எடுத்துக் ப்காண்ார. ்கணக்கி்ப்�் பவணடிய எடுப்பு்கள் மீதான வடடி 
ஆணடுக்கு 4%. 2018, டிசம்�ர 31 ஆம் நாபைாடு முடிவ்்யும் ஆணடுக்குரிய எடுப்பு்கள் மீது வடடி, 
சைாசரி ்காை மு்ற்யப் �யன்�டுத்திக் ்கணக்கி்வும்.

தீர்வு
பவணணிைாவின் எடுப்பு்கள் மீதான வடடி ்கணக்கிடுதல் (சைாசரி ்காை மு்ற்ய �யன்�டுத்தி)
பமாத்த எடுப்புத் பதா்்க = 5,000 × 2 = ` 10,000

எடுப்பு்கள் ஒவபவாரு அ்ையாணடு இறுதியிலும் எடுத்திருந்தால், சைாசரி ்காைம் = 9

எடுப்பு்கள் மீது வடடி   = பமாத்த எடுப்புத் பதா்்க × வடடி வீதம் × 
12

சைாசரி ்காைம்  

    = ` 10,000 
4 9

100 12
× ×  = ` 300
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3.8 கூட்டாளிகளின் ஊதியம் மைறறும் கழிவு
சிை நிறுவனங்களில் கூட்ாளி்களுக்்கான உ்ழப்பூதியம், ஊதியம் அல்ைது ்கழிவு ப�ான்ற 
வ்்கயில் அனுமதிக்்கப்�்ைாம். இது கூட்ாளி்கள் தங்கள் திறன் மற்றும் நிபுணத்துவம், 
பமைாண்மப் �ணி ப�ான்ற �ங்களிப்பி்ன நிறுவனத்திற்கு அளிப்�தால் வழங்கப்�டுகிறது. 
அவவாறு அனுமதிக்்கப்�ட்ால் இது குறித்து கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்தில் குறிப்பி்ப்�டடிருக்்க 
பவணடும். கூட்ாண்ம ஏடு்களில் �திவு பசயயப்�் பவணடிய குறிப்ப�டடுப் �திவு்கள் பின்வருவன:
(அ) கூட்டாளிகளுக்குத் ெைநவணடிய ஊதியம் மைறறும் கழிவு

�டாள் விவைம் ந்ப. 
்ப.எ.

்பறறு
`

வைவு
`

கூட்ாளியின் ஊதியம் ்க/கு � xxx  
கூட்ாளியின் ்கழிவு ்க/கு � xxx

கூட்ாளியின் முதல் ்க/கு   xxx

(ஆ) கணக்கடாணடின் இறுதியில் கூட்டாளிகளின் ஊதியம் மைறறும் கழிவு கணக்்க முடிக்க

�டாள் விவைம் ந்ப. 
்ப.எ.

்பறறு
`

வைவு
`

இைா�நட்ப் �கிரவு ்க/கு � xxx  
கூட்ாளியின் ஊதியம்  ்க/கு   xxx
கூட்ாளியின் ்கழிவு ்க/கு xxx

மைடாணவர் குறிபபு: நிறுவனத்தில் இைா�ம் இருந்தால் மடடுபம கூட்ாளி்கள் ஊதியம் ப�ற 
தகுதியு்்யவைாகிறார்கள். ஆ்்கயால், இைா� நட்ப் �கிரவு ்கணக்கு �ற்று ்வக்்கப்�டுகிறது. 
உ்ழப்பூதியம் கூட்ாளி்களுக்கு தைப்�் பவணடியுள்ைதால் கூட்ாளி்களின் முதல்/ந்ப்புக் ்கணக்கு 
வைவு ்வக்்கப்�டுகிறது.
கூட்ாளி்களின் ்கழிவு,  நி்கை இைா�த்தில் குறிப்பிட் விழுக்்காடு, ்கழிவுக்கு முன் உள்ை நி்கை 
இைா�த்தில் அல்ைது ்கழிவுக்குப் பின் உள்ை நி்கை இைா�த்தில் அனுமதிக்்கப்�்ைாம். இது ப�ான்ற 
நி்ையில் ்கழிவு கீழ்க்்கண்வாறு ்கணக்கி்ப்�டுகிறது:

(i) ்கழிவுக்கு முன் உள்ை நி்கை இைா�த்தில் ஒரு குறிப்பிட் சதவிகிதம் ்கழிவு

 = ்கழிவுக்கு முன் உள்ை நி்கை இைா�ம் 
100

× க�� �த�

(ii) ்கழிவுக்குப் பின் உள்ை நி்கை இைா�த்தில் ஒரு குறிப்பிட் சதவிகிதம் ்கழிவு

 = ்கழிவுக்கு முன் உள்ை நி்கை இைா�ம் 
100 + க�� �த�

× க�� �த�

எடுத்துக்கடாடடு 19
்சயது, சாமுபவல் மற்றும் சுதா்கர மூவரும் ஒரு கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் கூட்ாளி்கள். அவர்கள்  
தங்கள் இைா� நட்ங்க்ை சமமா்கப் �கிரந்து வருகின்றனர. அவர்கள் நிறுவனத்தின் பதாழிலுக்கு 
அளித்த �ங்களிப்புக்்கா்க, கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்தின் விதிமு்ற்களின் �டி சாமுபவலிற்கு மாத 
ஊதியம் ̀  2,000 அனுமதிக்்கப்�ட்து மற்றும் சுதா்கருக்கு ்கழிவு ஆணடுக்கு ̀  6,000 அனுமதிக்்கப்�ட்து. 
கூட்ாளி்களு்்ய முதல் மாறு�டும் முதல் எனக் ப்காணடு பத்வயான குறிப்ப�டடுப் �திவு்க்ைத் 
தைவும்.
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தீர்வு
சாமுபவலின் ஊதியம் = 2,000 × 12 = ` 24,000
சுதா்கரின் ்கழிவு                                  =   ` 6,000

குறிபந்படடுப ்பதிவுகள் 

�டாள் விவைம் ந்ப. 
்ப.எ.

்பறறு
`

வைவு
`

சாமுபவலின் ஊதியம் ்க/கு � 24,000

    சாமுபவலின் முதல் ்க/கு          24,000

(சாமுபவலின் ஊதியம் முதல் ்கணக்கிற்கு மாற்றப்�ட்து)
சுதா்கரின் ்கழிவு ்க/கு � 6,000

     சுதா்கரின் முதல் ்க/கு 6,000

(சுதா்கரின் ்கழிவு முதல் ்கணக்கிற்கு மாற்றப்�ட்து)
இைா� நட்ப் �கிரவு ்க/கு � 30,000

     சாமுபவலின் ஊதியம் ்க/கு 24,000

     சுதா்கரின் ்கழிவு ்க/கு 6,000

(ஊதியம் மற்றும் ்கழிவு ்கணக்கிற்கு மாற்றப்�ட்து)

எடுத்துக்கடாடடு 20

முைளி மற்றும் பசது இருவரும் ஒரு கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் கூட்ாளி்கள். முைளி, எந்தபவாரு 
்கழிவுக்கு முன் உள்ை நி்கை இைா�த்தில் 10% ்கழிவா்கப் ப�ற பவணடும். பசது, அ்னத்து ்கழிவுக்குப் 
பின் உள்ை நி்கை இைா�த்தில் 10% ்கழிவா்கப் ப�ற பவணடும். 2019, மாரச் 31 ஆம் நாபைாடு 
முடிவ்்யும் ஆணடுக்குரிய ்கழிவு ்கணக்கிடுவதற்கு முன்னர உள்ை நி்கை இைா�ம் ` 1,10,000. 
முைளி மற்றும் பசதுவிற்கு தைபவணடிய ்கழிவி்னக் ்கணடுபிடிக்்கவும்.

தீர்வு
கழிவு கணக்கிடுெல்
முைளி:

   = ்கழிவுக்கு முன் உள்ை நி்கை இைா�ம் 
100

க�� �த�×

   = 1,10,000 × 
10

100
 = ` 11,000

ந�து:
முைளியின் ்கழிவிற்கு பின் உள்ை நி்கை இைா�ம் = 1,10,000 –11,000 = ` 99,000

பசதுவின் ்கழிவு  = ்கழிவுக்கு முன் உள்ை நி்கை இைா�ம் 100 + க�� �த�
× க�� �த�

   = 99,000 × 
10

(100 10)+
 = ` 9,000
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3.9 கூட்டாளிகளி்மிருந்து ப்பற்ற க்ன் மீெடான வடடி
சிைபநைங்களில் ஒரு கூட்ாளி நிறுவனத்திற்கு ்க்ன் அல்ைது முன்�ணம் வழங்கைாம்.இச்சூழ்நி்ையில் 
கூட்ாளியின் ்க்ன் அல்ைது முன்�ண ்கணக்கு, ஏடு்களில் தனியா்க �ைாமரிக்்க பவணடும். 
கூட்ாளி்கள் தங்களின் ்க்ன் அல்ைது முன்�ணம் மீது அவர்கள் ஒப்புக் ப்காண் விகிதத்தில் வடடி 
ப�ற உரி்மயுணடு. அவவாறான ஒப்�ந்தம் ஏதுமில்ைாத ப�ாது கூட்ாளி்கள் ஆணடிற்கு 6% வடடி ப�ற 
உரி்மயுணடு (இந்திய கூட்ாண்மச் சட்ம் 1932, பிரிவு 13 ஈ-ன்�டி). கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் 
ஏடு்களில் கீழ்க்்கண் குறிப்ப�டடுப் �திவு்கள் பமற்ப்காள்ைப்�் பவணடும்.
(அ) கூட்டாளிகளின் க்ன் மீெடான வடடி வழஙகும் ந்படாது

�டாள் விவைம் ந்ப. 
்ப.எ.

்பறறு
`

வைவு
`

கூட்ாளியின் ்க்ன் மீதான வடடி ்க/கு � xxx  

   கூட்ாளியின் ்க்ன் ்க/கு   xxx

குறிபபு:  கூட்ாளியின் ்க்ன் மீதான வடடி, நிறுவனத்திற்கு ஒரு பசைவு என்�தால் நிறுவனத்தின் 
ஏடு்களில் �ற்று ்வக்்கப்�டுகிறது. ்க்ன் மீதான வடடி, ப�ற பவணடிய பதா்்க என்�தால், 
ப�ாதுவா்க ்க்ன் பதா்்கயு்ன் கூட்ப்�டுகிறது மற்றும் கூட்ாளி்களின் ்க்ன் ்கணக்கில் 
வைவு பசயயப்�டுகிறது.

(ஆ) கூட்டாளிகளின்  க்ன் மீெடான வடடி கணக்்க முடிக்க

�டாள் விவைம் ந்ப. 
்ப.எ.

்பறறு
`

வைவு
`

இைா�நட்க் ்க/கு � xxx  

   கூட்ாளியின் ்க்ன் மீதான வடடி ்க/கு   xxx

மைடாணவர் குறிபபு: கூட்ாளி்களின் ்க்ன் மீதான வடடி ஒரு பசைவு. அதாவது, நிறுவனத்தில் இைா�ம் 
இருந்தாலும் அல்ைது நட்ம் இருந்தாலும் இ்தச் பசலுத்த பவணடும். ஆ்்கயால், கூட்ாளி்களின் 
்க்ன் மீதான வடடி இைா�நட்க் ்கணக்கிற்கு மாற்றப்�் பவணடும்.

3.10 கூட்டாளிகளுக்கி்்நயயடான இலடா்பப ்பகிர்வு
நிறுவனத்தின் இைா�நட்க் ்கணக்கின் �டியான நி்கை இைா�ம், முதல் மீது வடடி, எடுப்பு்கள் மீது 
வடடி ப�ான்ற சரிக்்கடடுதல்்களுக்கு உட�ட்து. இச்சரிக்்கடடுதல்்க்ை  இைா�நட்ப் �கிரவு ்கணக்கு 
தயாரிப்�தன் மூைம் பமற்ப்காள்ைைாம். இைா� நட்ப் �கிரவு ்கணக்கின் இருப்�ா்கவரும்  இைா�மானது 
கூட்ாளி்களின் இைா�ப் �கிரவு விகிதத்தில் அவர்களுக்கி்்பய �கிரந்தளிக்்கப்�டுகிறது. இைா�ப் 
�கிரவு விகிதம் இல்்ைபயன்றால் சம விகிதத்தில் �கிரந்தளிக்்கப் �டுகிறது. கூட்ாளி்களுக்கி்்பய 
இைா�ம் �கிரந்தளிக்்க ஏடு்களில் பின்வரும் குறிப்ப�டடுப்�திவு பசயயப்�் பவணடும்.

�டாள் விவைம் ந்ப. 
்ப.எ.

்பறறு
`

வைவு
`

 இைா�நட்ப் �கிரவு ்க/கு � xxx  

       கூட்ாளி்கள் முதல் / ந்ப்பு ்க/கு   xxx

குறிபபு: நட்ம் ஏற்�ட்ால் இப்�திவி்ன மாற்றிப் �திய பவணடும்.
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3.11 இலடா்ப�ட்ப ்பகிர்வு கணக்கு
இைா�நட்ப் �கிரவு ்கணக்கு இைா� நட்க் ்கணக்கின் நீடடிப்�ாகும். இது கூட்ாளி்களி்மிருந்து 
ப�ற பவணடிய பதா்்க மற்றும் கூட்ாளி்களுக்குச் பசலுத்த பவணடியது பதா்ர�ான  
ந்வடிக்்்க்க்ைச் சரிக்்கடடும் பநாக்்கத்திற்்கா்க தயாரிக்்கப்�டுகிறது. இது அடிப்�்்யில் ஒரு 
ப�யைைவு ்கணக்கு. நி்கை இைா�ம், எடுப்பு்கள் மீதான வடடி ப�ான்ற்வ இக்்கணக்கில் வைவு 
்வக்்கப்�டுகின்றன. முதல் மீது வடடி, ஊதியம் மற்றும் கூட்ாளி்களின் பிற உ்ழப்பூதியம் 
ப�ான்ற்வ இக்்கணக்கில் �ற்று ்வக்்கப்�டுகின்றன. இக்்கணக்கின் இருப்�ான இைா�ம் அல்ைது 
நட்ம், கூட்ாளி்களின் முதல் அல்ைது ந்ப்புக் ்கணக்கிற்கு இைா�ப் �ஙகு விகிதத்தில் மாற்றப்�டுகிறது.

3.11.1 இலடா்ப�ட்ப ்பகிர்வு கணக்கின் ்படிவம் 
இைா�நட்ப் �கிரவு ்கணக்கின் �டிவம் பின்வருமாறு:

்ப      இலடா்ப�ட்ப ்பகிர்வு கணக்கு வ 

விவைம் ` விவைம் `

கூட்ாளி்களின் முதல்மீது வடடி ்க/கு xxx இைா�நட்க் ்க/கு * xxx

கூட்ாளி்களின் ஊதியம் ்க/கு xxx கூட்ாளி்களின் எடுப்பு்கள் மீதான

கூட்ாளி்களின் ்கழிவு்க/கு xxx        வடடி ்க/கு xxx

கூட்ாளி்களின் முதல் / ந்ப்பு ்க/கு (இைா�ம்) xxx

xxx xxx

*இைா�த் பதா்்க இைா� நட்க் ்கணக்கிலிருந்து மாற்றப்�ட்து.

எடுத்துக்கடாடடு 21
அருைப்�ன் மற்றும் நல்ைசாமி இருவரும் ஒரு கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் கூட்ாளி்கள். அவர்கள்  
தங்கள் இைா� நட்ங்க்ை 4:1 என்ற விகிதத்தில் �கிரந்து வருகின்றனர. 2018, ஜனவரி 1
அன்று அவர்களு்்ய முதல் மு்றபய ` 20,000 மற்றும் ` 10,000. கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணம் 
பின்வருவனவற்்றக் குறிப்பிடுகிறது: 

(அ) முதல் மீது வடடி ஆணடுக்கு 5 % அனுமதிக்்க  பவணடும்.

(ஆ) அருைப்�ன் மற்றும் நல்ைசாமி இருவருக்கும் விதித்த எடுப்பு்கள் மீதான வடடி மு்றபய ` 200 
மற்றும் ` 300 ஆகும்.

(இ) முதல் மீது வடடி மற்றும் எடுப்பு்கள் மீதான வடடி ்கழிப்�தற்கு முன் உள்ை நிறுவனத்தின் நி்கை 
இைா�ம் ` 18,000.

கூட்ாளி்களு்்ய முதல் மாறு�டும் முதல் எனக் ப்காணடு பத்வயான குறிப்ப�டடுப் �திவி்னத் 
தைவும் மற்றும் 2018, டிசம்�ர 31 ஆம் நா்ைய இைா�நட்ப் �கிரவு ்கணக்்்கயும் தயார பசயயவும். 
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தீர்வு
குறிபந்படடுப ்பதிவுகள்

�டாள் விவைம் ந்ப. 
்ப.எ.

்பறறு
`

வைவு
`

2018 முதல் மீதான வடடி ்க/கு � 1,500

டிசம்�ர 31    அருைப்�ன் முதல் ்க/கு 1,000

   நல்ைசாமி முதல் ்க/கு 500

(முதல் மீதான வடடி 5% அனுமதிக்்கப்�ட்து)
,, இைா�நட்ப் �கிரவு ்க/கு � 1,500

    முதல் மீதான வடடி ்க/கு 1,500

(முதல் மீதான வடடி ்கணக்கு முடிக்்கப்�ட்து)
,, அருைப்�ன் முதல் ்க/கு � 200

நல்ைசாமி முதல் ்க/கு � 300

   எடுப்பு்கள் மீதான வடடி ்க/கு 500

(எடுப்பு்கள் மீதான வடடி ்கணக்கி்ப்�ட்து)
,, எடுப்பு்கள் மீதான வடடி ்க/கு � 500

   இைா�நட்ப் �கிரவு ்க/கு 500

(எடுப்பு்கள்மீதான வடடி ்கணக்கு முடிக்்கப்�ட்து)
,, இைா�நட்ப் �கிரவு ்க/கு � 17,000

    அருைப்�ன் முதல் ்க/கு 13,600

    நல்ைசாமி முதல் ்க/கு 3,400

(இைா�ம் முதல் ்கணக்கிற்கு மாற்றப்�ட்து)

்ப     2018, டி�ம்்பர் 31 ஆம் �டாநளடாடு முடிவ்்யும் ஆணடுக்குரிய இலடா்ப�ட்ப ்பகிர்வு கணக்கு     வ

விவைம் ` ` விவைம் `

முதல் மீதான வடடி ்க/கு: இைா�நட் ்க/கு 18,000

      அருைப்�ன் 1,000 எடுப்பு்கள்மீதான வடடி ்க/கு:
      நல்ைசாமி 500       அருைப்�ன் 200

கூட்ாளி்களின் முதல் ்க/கு: (இைா�ம்)       நல்ைசாமி 300

      அருைப்�ன்  (4/5) 13,600

      நல்ைசாமி  (1/5) 3,400 17,000

18,500 18,500
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எடுத்துக்கடாடடு 22
து்ை மற்றும் பவைன் 2018, ஏப்ைல் 1 அன்று கூட்ாண்ம ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�ட்னர. து்ை  
` 25,000 மற்றும் பவைன் ` 30,000 முதைா்க ப்காணடுவந்தனர. ஒப்�ந்தம் பின்வருவனவற்்றக் 
ப்காணடுள்ைது:

(அ)  து்ை மற்றும் பவைன் இைா� நட்ங்க்ை 2:3 என்ற விகிதத்தில் �கிை பவணடும். 
(ஆ) கூட்ாளி்களுக்கு முதல் மீது வடடி ஆணடுக்கு 5% தைப்�் பவணடும்.
(இ)  எடுப்பு்கள் மீதான வடடி ்கணக்கி்ப்�் பவணடியது: து்ை ` 300 மற்றும் பவைன் ` 450. 
(ஈ) து்ைக்கு ஊதியம் ஆணடுக்கு ` 5,000 வழங்கப்�் பவணடும் மற்றும்
(உ) பவைனுக்கு தைப்�் பவணடிய ்கழிவு ` 2,000.

அவவாணடில் வடடி, ஊதியம் மற்றும் ்கழிவு ப�ான்றவற்்ற சரிக்்கடடுவதற்கு முன் நிறுவனம் ஈடடிய 
இைா�ம் `20,000. இைா�நட்ப் �கிரவு ்கணக்்்கத் தயாரிக்்கவும்.

தீர்வு
்ப   2019, மைடார்ச் 31 ஆம் �டாநளடாடு முடிவ்்யும் ஆணடுக்குரிய இலடா்ப�ட்ப ்பகிர்வு  கணக்கு    வ

விவைம் ` ` விவைம் `

முதல் மீதான வடடி ்க/கு:   இைா�நட் ்க/கு 20,000

      து்ை (25,000 x 5%)  1,250 எடுப்பு்கள் மீதான வடடி ்க/கு:  

      பவைன் (30,000 x 5%)  1,500       து்ை 300

து்ை ஊதிய ்க/கு  5,000       பவைன் 450

பவைன் ்கழிவு ்க/கு  2,000   

கூட்ாளி்களின் முதல் ்க/கு:     

     (இைா�ம் மாற்றப்�ட்து)     

      து்ை (11,000 x 2/5) 4,400    

      பவைன் (11,000 x 3/5) 6,600 11,000   
  20,750  20,750

எடுத்துக்கடாடடு 23

ரிச்சரட மற்றும் ரிஸவான், 2018, ஜனவரி 1 அன்று மு்றபய ` 3,00,000 மற்றும் ` 2,00,000 முதைா்கக் 
ப்காணடு பதாழில் பதா்ஙகினர. 
கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்தின்�டி,

(அ) முதல் மீது வடடி ஆணடுக்கு 6% தைப்�் பவணடும்.
(ஆ) ரிஸவான் ஆணடுக்கு ` 50,000 ஊதியம் ப�ற பவணடும். 
(இ)  முதல் மீது வடடி மற்றும் ரிஸவானின் ஊதியத்்த ்கழித்த பின், ்கழிவுக்குப் பின் உள்ை 

இைா�த்தில் 10% ரிச்சரட ்கழிவா்கப் ப�ற பவணடும். 
(ஈ) இரு கூட்ாளி்களுக்கு இ்்பயயான இைா�ப் �கிரவு விகிதம் 3:2.

அவவாணடில் நிறுவனம் ஈடடிய இைா�ம் ` 3,00,000.

நிறுவனம் ஒவபவாரு ஆணடும் டிசம்�ர - 31 இல் ்கணக்கு முடிக்கிறது எனக் ப்காணடு இைா�நட்ப் 
�கிரவு ்கணக்்்க தயாரிக்்கவும்.
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தீர்வு
்ப 2018, டி�ம்்பர் 31 ஆம் �டாநளடாடு முடிவ்்யும் ஆணடுக்குரிய இலடா்ப�ட்ப ்பகிர்வு கணக்கு வ

விவைம் ` ` விவைம் `

முதல் மீதான வடடி ்க/கு:   இைா�நட் ்க/கு 3,00,000

     ரிச்சரட (3,00,000 x 6%) 18,000  

     ரிஸவான் (2,00,000 x 6%) 12,000 30,000

ரிஸவான் ஊதிய ்க/கு  50,000

ரிச்சரட ்கழிவு ்க/கு  20,000   

கூட்ாளி்களின் முதல் ்க/கு: (இைா�ம்)     

      ரிச்சரட (3/5) 1,20,000    

      ரிஸவான் (2/5) 80,000 2,00,000   

  3,00,000  3,00,000

குறிபபு: 
கழிவு கணக்கிடுெல்:

்கழிவுக்கு முன் உள்ை இைா�ம் = 3,00,000 – (50,000+30,000) = ` 2,20,000

 ்கழிவு = ்கழிவுக்கு முன் உள்ை நி்கை இைா�ம் 100 + க�� �த�
× க�� �த�

 ்கழிவு = 2,20,000 × 10
110

 = ` 20,000

வ்ையறுத்ெ ப்படாறுபபு கூட்டாண்மை
வ்ையறுத்த ப�ாறுப்பு கூட்ாண்ம என்ற கூட்ாண்ம வ்்கயில் 
கூட்ாளி்களின் ப�ாறுப்பு அவர்கள் முதல் அைவிற்கு வ்ையறுக்்கப்�டடுள்ைது. 
இது தனது கூட்ாளி்களி்மிருந்து தனிப்�டடு இயஙகும் ஒரு சட்ப்பூரவமான 

நிறுவனம். இது வ்ையறுத்த ப�ாறுப்பு கூட்ாண்மச் சட்ம், 2008 விதி மு்ற்களின் �டி 
உருவாக்்கப்�டடுள்ைது. இது நி்ைப்ப�ற்றுத் தன்்ம மற்றும் நீடித்த வாழ்வி்ன உ்்யது. 
வ்ையறுத்த ப�ாறுப்பு கூட்ாண்மயின் கூட்ாளி்களுக்கி்்பய ஏற்�டும் எந்த மாற்றமும் 
இந்த நிறுவனத்தின் வாழ்வு, உரி்ம்கள் அல்ைது ப�ாறுப்பு்க்ைப் �ாதிப்�தில்்ை. 
கூட்ாண்மச் சட்ம், 1932 –ன் விதிமு்ற்கள் வ்ையறுத்த ப�ாறுப்பு கூட்ாண்மக்கு 
ப�ாருந்துவதில்்ை. ஒரு தனி ந�ர அல்ைது ஒரு கூடடுருவாக்்க அ்மப்பு இதன் கூட்ாளி 
ஆ்கைாம். கூட்ாளி்கள் தங்கள் தவறான பசயல்்கள் அல்ைது விைக்கு்களினால் நிறுவனத்தின் 
்க்்ம்களுக்கு ப�ாறுப்�ாவார்கபை தவிை, இக்கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் ்க்்ம்களுக்கு 
கூட்ாளி்கள் தனிப்�ட் மு்றயில் ப�ாறுப்�ாவதில்்ை.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤
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சுய ஆய்வு வினடாக்கள்
I �ரியடான வி்்்யத் நெர்வு ப�ய்யவும்
1. கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணம் இல்ைாத நி்ையில் நிறுவனத்தின் இைா�ம் 

கூட்ாளி்களுக்கி்்பய  �கிரந்தளிக்்கப்�டுவது
 (அ) சமமான விகிதத்தில்  (ஆ) முதல் விகிதத்தில்
 (இ) இைணடும்  (அ) மற்றும்  (ஆ) (ஈ) பமற்கூறிய எதுவுமில்்ை

2.  கூட்ாளி்களுக்கி்்பய கூட்ாண்ம ஒப்�ந்தம் இல்ைாதப�ாது முதல் மீது வடடி 
 (அ) வழங்கப்�டுவதில்்ை (ஆ) வஙகி வீதத்தில் வழங்கப்�டும்
 (இ) ஆணடுக்கு 5 % வழங்கப்�டும் (ஈ) ஆணடுக்கு 6% வழங்கப்�டும்

3. கூட்ாளி்களி்மிருந்து நிறுவனம் ்க்ன்்கள் ப�ற்றிருந்தால், அக்்க்ன்்களுக்கு இந்திய 
கூட்ாண்மச் சட்ம், 1932 –ன் �டி வழங்கப்�டும் வடடி வீதம்

 (அ) ஆணடுக்கு 8%        (ஆ) ஆணடுக்கு 12%    
 (இ) ஆணடுக்கு 5%      (ஈ) ஆணடுக்கு 6%

4. பின்வருவனவற்றில் எது இைா�நட்ப் �கிரவு ்கணக்கில் ்காட்ப்�டும்?
 (அ) அலுவை்கச் பசைவு்கள் (ஆ) �ணியாைர ஊதியம்
 (இ) கூட்ாளியின் ஊதியம் (ஈ) வஙகிக்்க்ன் மீதான வடடி

5. கூட்ாண்ம நிறுவனத்தில்,  நி்ைமுதல் மு்ற பின்�ற்றப்�டும்ப�ாது, பின்வருவனவற்றுள் 
எது முதல் ்கணக்கில் ்காட்ப்�டும்?

 (அ) கூடுதல் முதல் ப்காணடுவந்தது (ஆ) முதல் மீது வடடி 
 (இ) எடுப்பு்கள் மீது வடடி (ஈ) இைா�ப் �கிரவு

நி்னவில் பகடாள்ள நவணடிய்வ
� கூட்ாண்ம நிறுவனத்தில் இைா�ம் மற்றும் நட்ங்கள் கூட்ாளி்கள் ஒப்புக் ப்காண் 

இைா� விகிதத்தில் �கிரந்தளிக்்கப்�டுகிறது. இைா�ப் �கிரவு விகிதம் ஏதும் இல்்ை எனில், 
இைா�ங்கள் அல்ைது நட்ங்க்ை கூட்ாளி்கள் சமமா்கப் �கிரந்து ப்காள்ைபவணடும். 

� கூட்ாளி்களுக்கி்்பய கூட்ாண்ம ஒப்�ந்தம் இல்ைாதப�ாது முதல் மீது வடடி,  எடுப்பு்கள் 
மீது வடடி மற்றும் ஊதியம் அல்ைது பிற உ்ழப்பூதியம் ப�ான்ற்வ எந்தக் கூட்ாளிக்கும் 
வழங்க பவணடியதில்்ை.

� கூட்ாளி்கள் தங்களின் ்க்ன் அல்ைது முன்�ணம் மீது அவர்கள் ஒப்புக் ப்காண் விகிதத்தில் 
வடடி ப�ற உரி்மயுணடு. அவவாறான ஒப்�ந்தம் ஏதுமில்ைாத ப�ாது கூட்ாளி்கள் ஆணடிற்கு  
6 % வடடி ப�ற உரி்மயுணடு.

� நி்ைமுதல் மு்ற்ய நிறுவனம் பின்�ற்றும்ப�ாது ஒவபவாரு கூட்ாளிக்கும் முதல் 
்கணக்்்கயும் தயாரிப்�து்ன், ந்ப்புக் ்கணக்்்கயும் தயாரிக்்க பவணடும்.

� மாறு�டும் முதல் மு்ற்யப் பின்�ற்றும் ப�ாது, அ்னத்துச் சரிக்்கடடுதல்்கைான 
கூட்ாளியால் ப்காணடு வைப்�ட் கூடுதல் முதல், கூட்ாளியின் இைா�ப்�ஙகு, முதல் மீது 
வடடி, எடுப்பு்கள் மீது வடடி ப�ான்ற்வ முதல் ்கணக்கில் �தியப்�் பவணடும். 

� இைா� நட்ப் �கிரவுக் ்கணக்கில் முதல் மீது வடடி, எடுப்பு்கள் மீது வடடி மற்றும் கூட்ாளி்களின் 
ஊதியம் ப�ான்ற அ்னத்துச் சரிக்்கடடுதல்்களும் பசயயப்�டுகின்றன. இக்்கணக்கு 
மூைம் ்கண்றிந்த இைா�ம், கூட்ாளி்களுக்கி்்பய இைா�ப் �கிரவு விகிதத்தில் 
�கிரந்தளிக்்கப்�டுகிறது. 
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6. ஒரு கூட்ாளி ஒவபவாரு மாத நடுவிலும் ஒரு குறிப்பிட் பதா்்க்ய வழக்்கமா்க எடுத்துக் 
ப்காள்ளும்ப�ாது, அந்த எடுப்பு்கள் மீது ்கணக்கி்ப்�டும் வடடிக்குரிய மாதங்கள் சைாசரியா்க 

 (அ) 5.5 மாதங்கள் (ஆ) 6 மாதங்கள்
 (இ) 12 மாதங்கள்        (ஈ) 6.5 மாதங்கள்

7. பின்வருவனவற்றில் எது சரியற்ற இ்ண?
 (அ) எடுப்பு்கள் மீது வடடி  – முதல் ்கணக்கில் �ற்று ்வக்்கப்�் பவணடும்
 (ஆ) முதல் மீது வடடி  – முதல் ்கணக்கில் வைவு ்வக்்கப்�் பவணடும் 
 (இ) ்க்ன்மீது வடடி  – முதல் ்கணக்கில் �ற்று ்வக்்கப்�் பவணடும்
 (ஈ) இைா�ப் �கிரவு  – முதல் ்கணக்கில் வைவு ்வக்்கப்�் பவணடும்

8. கூட்ாண்ம ஒப்�ந்தம் இல்ைாதப�ாது கூட்ாளி்கள் ப�றத் தகுதியு்்யது
 (அ) சம்�ைம்  (ஆ) ்கழிவு
 (இ) ்க்ன் மீது வடடி  (ஈ) முதல் மீது வடடி

9. ப�ாருந்தாத ஒன்்றத் பதரந்பதடுக்்கவும்.
 (அ) கூட்ாளி்கள் இைா�ம் மற்றும் நட்த்்த சமமா்கப் �கிரந்து ப்காள்ை பவணடும்.
 (ஆ) கூட்ாளி்கள் முதல் மீது வடடி ஆணடுக்கு 7% அனுமதிக்்க பவணடும்.
 (இ) கூட்ாளி்களுக்கு சம்�ைம் அல்ைது ஊதியம் அனுமதிக்்கப்�் மாட்ாது.
 (ஈ) கூட்ாளி்களி்மிருந்து ப�ற்ற ்க்ன் மீதான வடடி ஆணடுக்கு 6% அனுமதிக்்க பவணடும்.

10. எடுப்பு மீது வடடி, முதல் மீது வடடி மற்றும் ஊதியம் ்கழித்தபின் உள்ை இைா�ம் ` 10,500. கீதா 
என்ற கூட்ாளி ்கழிவுக்குப்பின் உள்ை நி்கை இைா�த்தில் 5% ்கழிவு ப�ற உரியவைாயின் 
்கழிவுத்பதா்்க்ய ்கண்றியவும்.

 (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 மிகக்குறுகிய வினடாக்கள்
1. கூட்ாண்ம வ்ைவிைக்்கணம் தைவும்.
2. கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணம் என்றால் என்ன?
3. நி்ைமுதல் மு்ற என்றால் என்ன?
4. கூட்ாளி ஒருவருக்கு முதல் மீது வடடி அனுமதிக்்க பமற்ப்காள்ை பவணடிய குறிப்ப�டடுப் �திவு 

என்ன?
5. இைா�நட்ப் �கிரவு ்கணக்கு ஏன் தயாரிக்்கப்�் பவணடும்?

III குறுகிய வினடாக்கள்
1. கூட்ாண்மயின் சிறப்பியல்பு்க்ைத் தைவும்.
2. கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்தின் உள்ை்க்்கங்கள் ஏபதனும் ஆறி்னத் தைவும்.
3. நி்ைமுதல் மு்றக்கும் மாறு�டும் முதல் மு்றக்கும் இ்்பயயான பவறு�ாடு்க்ைத் தைவும்.
4. கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணம் இல்ைாதப�ாது, இந்திய கூட்ாண்மச் சட்ம் 1932-ன் �டி 

்க்்பிடிக்்க பவணடிய விதிமு்ற்கள் குறித்து சிறு குறிப்பு தைவும். 
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5. பஜயைாமன் என்ற கூட்ாளி ஒவபவாரு மாத நடுவிலும் ` 10,000 எடுத்துக் ப்காண்ார. எடுப்பு்கள் 
மீது வடடி ஆணடுக்கு 6% அனுமதிக்்க பவணடும். 2018, டிசம்�ர 31 ஆம் நாபைாடு முடிவ்்யும் 
ஆணடுக்குரிய எடுப்பு்கள் மீது வடடி ்கணக்கி்வும்.

(வி்்: எடுபபுகள் மீது வடடி : ` 3,600)

IV ்பயிறசி வினடாக்கள்
1. ஆ்காஷ், �ாைா, சந்துரு மற்றும் ப்னியல் ஆகிபயார ஒரு நிறுவனத்தின் கூட்ாளி்கள். 

கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணம் இல்ைாதப�ாது பின்வருவனவற்்ற எவவாறு பமற்ப்காள்வீர்கள்?
(i) ஆ்காஷ் என்�வர அதி்க முதல் வழஙகியுள்ைார. அவர முதல் மீது வடடி ஆணடுக்கு 10% 

ப்காருகிறார.
(ii) �ாைா ஒவபவாரு மாதமும் ` 3,000 எடுத்துக் ப்காள்கிறார. ஏ்னய கூட்ாளி்கள் �ாைாவி்ம் 

ஆணடுக்கு 8% எடுப்பு்கள் மீது வடடி நிறுவனத்திற்கு அளிக்குமாறு ப்கடகிறார்கள். ஆனால், 
�ாைா அத்ன ஒப்புக்ப்காள்ைவில்்ை.

(iii) ஆ்காஷ், இைா�த்தி்ன முதல் விகிதத்தில் �கிரந்தளிக்்க பவணடும் என்கிறார. ஆனால் பிற 
கூட்ாளி்கள் அத்ன ஒப்புக்ப்காள்ைவில்்ை.

(iv) ப்னியல் தனது முழு பநைத்்தயும் பதாழிலில் பசைவிடுவதால் அவர ஒவபவாரு மாதமும் 
` 10,000 ஊதியம் பவணடுபமன்று ப்காருகிறார.

(v) சந்துருவால் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்�ட் ்க்ன் ` 50,000. அவர ்க்ன் மீது வடடி ஆணடுக்கு 
12% பவணடுபமன்று ப்காருகிறார. 

 (வி்்: (i) எந்ெ ஒரு கூட்டாளிக்கும் முெல் மீது வடடி ப�லுத்ெ நவணடியதில்்ல; 
 (ii) கூட்டாளியின் எடுபபுகளுக்கு வடடி கணக்கி்க் கூ்டாது;  
 (iii) இலடா்பஙகள் �மைமைடாகப ்பகிர்ந்ெளிக்கப்ப் நவணடும்; 
 (iv) எந்ெக் கூட்டாளிக்கும் ஊதியம் வழஙக நவணடியதில்்ல;
 (v) க்ன் மீது வடடி ஆணடுக்கு 6% ப�லுத்ெப்ப் நவணடும்)

2. பின்வரும் த்கவல்்களிலிருந்து ரூ�ன் மற்றும் ப்ரி அவர்களின் முதல், நி்ை முதல் எனக்ப்காணடு, 
அவர்களின்  முதல் ்கணக்கு்க்ைத் தயாரிக்்கவும். 

விவைம் ரூ�ன் 
`

ப்ரி 
`

2018, ஏப்ைல் 1 அன்று முதல் 70,000 50,000
2018, ஏப்ைல் 1 அன்று ந்ப்புக் ்கணக்கு (வ) 25,000 15,000
கூடுதல் முதல் ப்காணடு வந்தது 18,000 16,000
2018 – 2019 – ல் எடுப்பு்கள் 10,000 6,000
எடுப்பு்கள் மீது வடடி 500 300
இைா�ப் �ஙகு (2018 – 2019) 35,000 25,800
முதல் மீது வடடி 3,500 2,500
சம்�ைம்           _ 18,000
்கழிவு 12,000           _

(வி்்: முெல் கணக்கு இருபபு: ரூ்பன் ` 88,000 (வ); ப்ரி ` 66,000 (வ)
�்பபுக் கணக்கு இருபபு : ரூ்பன் ` 65,000 (வ); ப்ரி ` 55,000 (வ))

3. அருண மற்றும் பசல்வம் என்ற கூட்ாளி்கள் தங்கள் முதல் ்கணக்கு்க்ை நி்ைமுதல் 
மு்றயில் �ைாமரித்து வருகின்றனர. பின்வரும் விவைங்க்ைக் ப்காணடு கூட்ாளி்களின் முதல் 
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்கணக்கு்க்ைத் தயாரிக்்கவும். 

விவைம் அருண
`

பசல்வம்
`

2018, ஜனவரி 1 அன்று முதல் 2,20,000 1,50,000

2018, ஜனவரி 1 அன்று ந்ப்புக் ்கணக்கு 4,250(�) 10,000(வ)

அவவாணடில் ப்காணடுவந்த கூடுதல் முதல்           _ 70,000

பசாந்த �யனுக்்கா்க எடுத்தது 10,000 20,000

எடுப்பு்கள் மீது வடடி 750 600

2018 ஆம் ஆணடிற்்கான இைா�ப் �ஙகு 22,000 15,000

முதல் மீது வடடி 1,100 750

்கழிவு 6,900           _

ஊதியம்           _ 6,850

(வி்்: முெல் கணக்கு இருபபு: அருண ` 2,20,000 (வ); ப�ல்வம் ` 2,20,000 (வ)
 �்பபுக் கணக்கு இருபபு: அருண ` 15,000 (வ); ப�ல்வம் ` 12,000 (வ))

4. பின்வரும் த்கவல்்களிலிருந்து, �த்மினி, மற்றும் �த்மா என்ற கூட்ாளி்களின் முதல் மாறு�டும் 
முதல் எனக் ப்காணடு அவர்களின் முதல் ்கணக்கு்க்ைத் தயாரிக்்கவும். 

விவைம் �த்மினி
`

�த்மா
`

2018, ஜனவரி 1 அன்று முதல் (வைவிருப்பு) 5,00,000 4,00,000

2018 ஆம் ஆணடில் எடுப்பு்கள் 70,000 40,000

எடுப்பு்கள் மீது வடடி 2,000 1,000

2018 – ல் இைா�ப் �ஙகு 52,000 40,000

முதல் மீது வடடி 30,000 24,000

ஊதியம் 45,000           _

்கழிவு           _ 21,000

(வி்்: முெல் கணக்கு இருபபு : ்பத்மினி ` 5,55,000 (வ); ்பத்மைடா ` 4,44,000 (வ))

5. மன்னன் மற்றும் ைபமஷ் என்ற கூட்ாளி்கள் தங்கள் இைா�ம் மற்றும் நட்ங்க்ை 3:2 என்ற இைா� 
விகிதத்தில் �கிரந்து வருகின்றனர. 2018, ஏப்ைல் 1 அன்று அவர்களின் முதல் மு்றபய மன்னன் 
` 1,50,000 மற்றும் ைபமஷ் ` 1,00,000  ஆகும்.  அவர்களின் ந்ப்புக் ்கணக்கு்கள் ` 25,000 மற்றும் 
` 20,000 என வைவிருப்்�க் ்காடடியது. 2019, மாரச் 31 ஆம் நாபைாடு முடிவ்்யும் ஆணடுக்குரிய 
முதல் மீது வடடி ஆணடுக்கு 6% எனக் ்கணக்கிடடு, அதற்குரிய குறிப்ப�டடுப் �திவு்க்ைத் தைவும். 

(வி்்: முெல் மீது வடடி: மைன்னன் ` 9,000; ைநமைஷ் ` 6,000)
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6. பிை்காஷ் மற்றும் சுப்ரியா என்ற இரு கூட்ாளி்கள் தங்கள் இைா�ம் மற்றும் நட்ங்க்ை 5:3 என்ற 
இைா� விகிதத்தில் �கிரந்து வந்தனர. 2018, ஏப்ைல் 1 அன்று அவர்களின் முதல் ்கணக்கு்களின் 
இருப்பு்கள் பிை்காஷ் ` 3,00,000 மற்றும் சுப்ரியா ` 2,00,000 ஆகும். 2018, ஜு்ை 1 அன்று பிை்காஷ் 
கூடுதல் முதைா்க ` 60,000 ப்காணடு வந்தார. அவவாணடில் சுப்ரியா ` 30,000 கூடுதல் முதல் 
ப்காணடு வந்தார. 2019, மாரச் 31 ஆம் நாபைாடு முடிவ்்யும் ஆணடுக்குரிய முதல் மீது வடடி 
ஆணடுக்கு 6% எனக் ்கணக்கிடடு, அதற்குரிய குறிப்ப�டடுப் �திவு்க்ைத் தைவும். 

(வி்்: முெல் மீது வடடி: பிைகடாஷ் ` 20,700; சுபரியடா ` 12,900)
7. 2018, ஜனவரி 1 அன்று ப�்கம் மற்றும் �ாத்திமா என்ற கூட்ாளி்களின் முதல் ்கணக்கு்கள் 

மு்றபய ` 50,000 மற்றும் ` 40,000 இருப்பி்னக் ்காடடியது. 2018, அக்ப்ா�ர 1 அன்று ப�்கம் 
கூடுதல் முதைா்க ` 10,000 ப்காணடு வந்தார மற்றும் 2018, பம 1 அன்று �ாத்திமா ப்காணடுவந்த 
கூடுதல் முதல் ` 9,000. டிசம்�ர 31, 2018 ஆம் நாபைாடு முடிவ்்யும் ஆணடுக்குரிய முதல் மீது 
வடடி ஆணடுக்கு 4% ்கணக்கி்வும்.

(வி்்: முெல் மீது வடடி: ந்பகம் ` 2,100; ்படாத்திமைடா ` 1,840)
8. சு�ா மற்றும் சுதா என்ற கூட்ாளி்கள் தங்கள்  இைா� நட்ங்க்ை 2:3 என்ற  விகிதத்தில் �கிரந்து 

வருகின்றனர. அவர்களின் பின்வரும் இருப்புநி்ைக் குறிப்பிலிருந்து 2018, டிசம்�ர 31 ஆம் 
நாபைாடு முடிவ்்யும் ஆணடுக்குரிய முதல் மீது வடடி ஆணடுக்கு 5% ்கணக்கி்வும். 

2018, டி�ம்்பர் 31 ஆம் �டா்ளய இருபபுநி்லக் குறிபபு

ப�ாறுப்பு்கள் ` ` பசாத்து்கள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்:  நி்ைச் பசாத்து்கள் 70,000

  சு�ா 40,000 ந்ப்புச் பசாத்து்கள் 50,000

  சுதா 60,000 1,00,000  

ந்ப்புப் ப�ாறுப்பு்கள் 20,000  
 1,20,000  1,20,000

அவவாணடில் சு�ா மற்றும் சுதாவின் எடுப்பு்கள் மு்றபய ` 8,000 மற்றும் ` 10,000; அவவாணடில் 
ஈடடிய இைா�ம் ` 30,000.

(வி்்: முெல் மீது வடடி: சு்படா ` 1,800; சுெடா ` 2,600)
9. இைாஜன்  மற்றும் பதவன் என்ற கூட்ாளி்கள் தங்கள்  இைா� நட்ங்க்ை 2:1 என்ற  விகிதத்தில் 

�கிரந்து வருகின்றனர. அவர்களின் பின்வரும் இருப்புநி்ைக் குறிப்பிலிருந்து 2018, டிசம்�ர 31 
ஆம் நாபைாடு முடிவ்்யும் ஆணடுக்குரிய முதல் மீது வடடி ஆணடுக்கு 6% ்கணக்கி்வும். 

2018, டி�ம்்பர் 31 ஆம் �டா்ளய இருபபுநி்லக் குறிபபு

ப�ாறுப்பு்கள் ` ` பசாத்து்கள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்:  �ல்வ்்கச் பசாத்து்கள் 2,20,000

  இைாஜன் 1,00,000

  பதவன் 80,000 1,80,000  

இைா�நட்ப் �கிரவு ்கணக்கு 40,000  
 2,20,000  2,20,000

 2018, ஏப்ைல் 1 அன்று இைாஜன் ப்காணடுவந்த கூடுதல் முதல் ` 40,000 மற்றும் 2018, பசப்்ம்�ர 
1 அன்று பதவன் ப்காணடு வந்த கூடுதல் முதல் ` 30,000. அவவாணடின் எடுப்பு்கள் மு்றபய 
இைாஜன் ` 20,000, பதவன் ` 10,000 ஆகும். அவவாணடில் ஈடடிய இைா�ம் ` 70,000.

(வி்்: முெல் மீது வடடி: இைடாஜன் ` 5,400; நெவன் ` 3,600)
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10. அ்கமது மற்றும் �ஷீர வழஙகிய முதல் மு்றபய ` 60,000 மற்றும் ` 40,000. அவர்களின் இைா�ப் 
�கிரவு விகிதம் 2:1. அவவாணடின் முதல் மீது வடடி ்கணக்கிடுவதற்கு முன் இைா�ம் ` 5,000.  
பின்வரும் நி்ை்களில் முதல் மீதான வடடித் பதா்்க்யக் ்கணக்கி்வும்.
(i) முதல்மீது வடடி குறித்து கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்தில் ஏதும் குறிப்பி்ாத ப�ாது 
(ii) கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்தின் �டி, முதல்மீது வடடி ஆணடுக்கு 4% அனுமதிக்்கப் �டும்ப�ாது 
(iii) கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்தின்�டி முதல்மீது வடடி ஆணடுக்கு 6% அனுமதிக்கும்ப�ாது

 (வி்்: (i) முெல்மீது வடடி அனுமைதிக்கப்படுவதில்்ல. 
 (ii) ந்படாதிய இலடா்பம் இருப்பெடால் முெல்மீது வடடி வழஙகப்படும்.

அகமைது: ` 2,400; ்பஷீர் ` 1,600 
(iii) ந்படாதிய இலடா்பம் இல்லடாெெடால், முெல்மீது வடடி வழஙகப்ப் இயலடாது.  

இலடா்பம் ` 5,000 கூட்டாளிகளின் முெல் விகிெமைடாகிய 3:2 என்்ற விகிெத்தில்  
்பகிர்ந்ெளிக்கப்ப் நவணடும்) 

11. மணி என்ற கூட்ாளி 2018, பசப்்ம்�ர 1 அன்று ` 30,000 எடுத்துக்ப்காண்ார. எடுப்பு்கள் மீது 
வடடி ஆணடுக்கு 6% என ்கணக்கி்ப்�் பவணடும். 2018, டிசம்�ர 31 அன்று எடுப்பு்கள் மீது வடடி 
்கணக்கிடடு மாறு�டும் முதல் மு்றயில் அதற்குரிய குறிப்ப�டடுப் �திவு்க்ைத் தைவும். 

(வி்்: மைணியின் எடுபபுகள் மீது வடடி: ` 600)
12. சந்பதாஷ் என்�வர ஒரு கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் கூட்ாளி. கூட்ாண்ம 

ஒப்�ாவணத்தின்�டி எடுப்பு்கள் மீது வடடி ஆணடுக்கு 6% ்கணக்கி்ப்�் பவணடும். டிசம்�ர 31 
ஆம் நாபைாடு முடிவ்்யும் 2018 ஆம் ஆணடில் அவரு்்ய எடுப்பு்கள் பின்வருமாறு:

நாள் `

 பிப்ைவரி 1 2,000
 பம 1 10,000
 ஜு்ை 1 4,000
 அக்ப்ா�ர 1 6,000

 எடுப்பு்கள் மீதான வடடித் பதா்்க்யக் ்கணக்கி்வும். 
(வி்்: எடுபபுகள் மீது வடடி : ` 720)

13. குமார என்�வர ஒரு கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் கூட்ாளி. கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்தின்�டி  
எடுப்பு்கள் மீது வடடி ஆணடுக்கு 6% ்கணக்கி்ப்�் பவணடும். டிசம்�ர 31 ஆம் நாபைாடு 
முடிவ்்யும் 2018 ஆம் ஆணடில் அவரு்்ய எடுப்பு்கள் பின்வருமாறு:

நாள் `

 மாரச் 1 4,000

 ஜுன் 1 4,000

 பசப்்ம்�ர 1 4,000

 டிசம்�ர 1 4,000

 எடுப்பு்கள் மீது வடடி ்கணக்கி்வும்.  
(வி்்: குமைடாரின் எடுபபுகள் மீது வடடி : ` 440)

14. 2018 ஆம் ஆணடில் பமத்யூ என்ற கூட்ாளி எடுத்த எடுப்பு்கள் ` 20,000. எடுப்பு்கள் மீது வடடி 
ஆணடுக்கு 10% என ்கணக்கி்ப்�ட்து. 2018, டிசம்�ர 31 அன்று எடுப்பு்கள் மீது வடடி ்கணக்கி்வும். 

(வி்்: எடுபபுகள் மீது வடடி: ` 1,000)
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15. சந்பதாஷ் என்�வர ஒரு கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் கூட்ாளி. கூட்ாண்ம 
ஒப்�ாவணத்தின்�டி எடுப்பு்கள் மீது வடடி ஆணடுக்கு 6% ்கணக்கி்ப்�் பவணடும். 2018, டிசம்�ர 
31 ஆம் நாபைாடு முடிவ்்யும் ஆணடில் அவரு்்ய எடுப்பு்கள் பின்வருமாறு:

நாள் `

 பிப்ைவரி 1 2,000

 பம 1 10,000

 ஜு்ை 1 4,000

 அக்ப்ா�ர 1 6,000

 ப�ருக்குத் பதா்்க மு்ற்யப் �யன்�டுத்தி எடுப்பு்கள் மீது வடடி ்கணக்கி்வும்.  
(வி்்: எடுபபுகள் மீது வடடி: ` 720)

16. ்கவிதா என்�வர ஒரு கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் கூட்ாளி. அவர வழக்்கமா்க ஒவபவாரு 
மாதமும் ` 2,500 எடுத்துக் ப்காள்கிறார. எடுப்பு்கள் மீது வடடி ஆணடுக்கு 4% ்கணக்கி்ப்�் 
பவணடும். எடுப்பு்கள் மீது வடடி சைாசரி ்காை மு்ற்யப் �யன்�டுத்தி கீழ்க்்கண் சூழ்நி்ை்களில் 
்கணக்கி்வும். அவர
(i) ஒவபவாரு மாதத் பதா்க்்கத்தில் எடுத்திருந்தால்
(ii) ஒவபவாரு மாத இ்்யில் எடுத்திருந்தால்
(ii) ஒவபவாரு மாத இறுதியில் எடுத்திருந்தால்

(வி்்: எடுபபுகள் மீது வடடி: (i) ` 650 (ii) ` 600 (iii) ` 550 )

17. ப்கவின் மற்றும் பிைான்சிஸ இருவரும் கூட்ாளி்கள். ப்கவின் ஒவபவாரு ்காைாணடின் 
இறுதியிலும் ` 5,000 எடுத்துக் ப்காண்ார. எடுப்பு்கள் மீதான வடடி ஆணடுக்கு 6%. 2019, மாரச் 
31 ஆம் நாபைாடு முடிவ்்யும் ஆணடுக்குரிய எடுப்பு்கள் மீது வடடி சைாசரி ்காை மு்ற்யப் 
�யன்�டுத்தி ்கணக்கி்வும். 

(வி்்: எடுபபுகள் மீது வடடி: பகவின்: ` 450)

18. ைாம் மற்றும் ஷியாம் இருவரும் கூட்ாளி்கள். ைாம் ஒவபவாரு அ்ையாணடின் பதா்க்்கத்திலும் 
` 18,000 எடுத்துக் ப்காண்ார.  எடுப்பு்கள் மீதான வடடி ஆணடுக்கு 10%. 2018, டிசம்�ர 31ஆம் 
நாபைாடு முடிவ்்யும் ஆணடுக்குரிய எடுப்பு்கள் மீது வடடி சைாசரி ்காை மு்ற்யப் �யன்�டுத்திக் 
்கணக்கி்வும். (வி்்: எடுபபுகள் மீது வடடி: ைடாம்: ` 2,700)

19. ஜனனி, ்கமலி மற்றும் ைடசுமி மூவரும் ஒரு கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் கூட்ாளி்கள். 
அவர்கள்  தங்கள் இைா� நட்ங்க்ை சமமா்கப் �கிரந்து வருகின்றனர. அவர்கள் நிறுவனத்தின் 
பதாழிலுக்கு அளித்த �ங்களிப்புக்்கா்க, கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்தின் விதிமு்ற்களின் �டி, 
்கமலிக்கு மாத ஊதியம் ̀  10,000 அனுமதிக்்கப்�ட்து மற்றும் ைடசுமிக்கு ்கழிவு ஆணடுக்கு ̀  40,000 
அனுமதிக்்கப்�ட்து. கூட்ாளி்களு்்ய முதல் மாறு�டும் முதல் எனக் ப்காணடு பத்வயான 
குறிப்ப�டடுப் �திவி்னத் தைவும். 

20. சிபி மற்றும் மபனாஜ் இருவரும் ஒரு கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் கூட்ாளி்கள். சிபி எந்தபவாரு 
்கழிவுக்கு முன் உள்ை நி்கை இைா�த்தில் 20% ்கழிவா்கப் ப�ற பவணடும். மபனாஜ், அ்னத்து 
்கழிவுக்குப் பின் உள்ை நி்கை இைா�த்தில் 20% ்கழிவா்கப் ப�ற பவணடும். 2018, டிசம்�ர 31 ஆம் 
நாபைாடு முடிவ்்யும் ஆணடுக்குரிய ்கழிவு ்கணக்கிடுவதற்கு முன்னர உள்ை நி்கை இைா�ம் 
` 60,000. சிபி மற்றும் மபனாஜின் ்கழிவி்னக் ்கணடுபிடிக்்கவும். பமலும் இைா�ப் �கிரவி்னயும் 
்கணக்கி்வும். 

(வி்்: கழிவு: சிபி:  ` 12,000; மைநனடாஜ்: ` 8,000)
(வி்்: இலடா்பப ்பஙகு: சிபி:  ` 20,000; மைநனடாஜ்: ` 20,000)
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21. ஆனந்த் மற்றும் நாைாயணன் இருவரும் ஒரு கூட்ாண்ம நிறுவனத்தின் கூட்ாளி்கள். அவர்கள்  
தங்கள் இைா� நட்ங்க்ை 5:3 என்ற விகிதத்தில் �கிரந்து வருகின்றனர. 2018, ஜனவரி 1 
அன்று அவர்களு்்ய முதல் மு்றபய ` 50,000 மற்றும் ` 30,000. கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணம் 
பின்வருவனவற்்றக் குறிப்பிடுகிறது: 
(அ) முதல் மீது வடடி ஆணடுக்கு 6% அனுமதிக்்க  பவணடும்.
(ஆ) ஆனந்த் மற்றும் நாைாயணனுக்கு விதித்த எடுப்பு்கள் மீதான வடடி மு்றபய ` 1,000 மற்றும் 

` 800.
(இ) முதல் மீது வடடி மற்றும் எடுப்பு்கள் மீதான வடடி ்கழிப்�தற்கு முன் உள்ை நிறுவனத்தின் 

நி்கை இைா�ம் ` 35,000.
 கூட்ாளி்களு்்ய முதல், மாறு�டும் முதல் எனக் ப்காணடு பத்வயான குறிப்ப�டடுப் 

�திவி்னத் தைவும் மற்றும் 2018, டிசம்�ர 31 ஆம் நா்ைய இைா�நட்ப் �கிரவு ்கணக்்்கயும் 
தயார பசயயவும். 

(வி்்: இலடா்பப ்பஙகு : ஆனந்த் ` 20,000 ; �டாைடாயணன் ` 12,000)
22. திபனஷ் மற்றும் சுகுமார 2018, ஜனவரி 1 அன்று கூட்ாண்ம ஒப்�ந்தத்தில் ஈடு�ட்னர.  திபனஷ் 

` 1,50,000 மற்றும் சுகுமார ̀  1,20,000 முதைா்க ப்காணடுவந்தனர. ஒப்�ந்தம் பின்வருவனவற்்றக் 
ப்காணடுள்ைது:
(அ) திபனஷ் மற்றும் சுகுமார இைா� நட்ங்க்ை 2:1 என்ற விகிதத்தில் �கிை பவணடும். 
(ஆ) கூட்ாளி்களுக்கு முதல் மீது வடடி ஆணடுக்கு 4% தைப்�் பவணடும்.
(இ) எடுப்பு்கள் மீதான வடடி ்கணக்கி்ப்�் பவணடியது திபனஷ் ̀  3,600 மற்றும் சுகுமார ̀  2,200. 
(ஈ) திபனஷிற்கு சம்�ைம் ஆணடுக்கு ` 60,000 வழங்கப்�் பவணடும் மற்றும்
(உ) சுகுமாருக்கு தைப்�் பவணடிய ்கழிவு ` 80,000.

 2018, டிசம்�ர 31 ஆம் நாபைாடு முடிவ்்யும் ஆணடில் வடடி, சம்�ைம் மற்றும் ்கழிவு ப�ான்றவற்்ற 
சரிக்்கடடுவதற்கு முன் நிறுவனம் ஈடடிய இைா�ம் ` 2,20,000. 

 இைா�நட்ப் �கிரவு ்கணக்்்கத் தயாரிக்்கவும்.  
(வி்்: இலடா்பப ்பஙகு: திநனஷ் ` 50,000; சுகுமைடார் ` 25,000)

23. அந்பதாணி மற்றும் ைஞ்சித் 2018, ஏப்ைல் 1 அன்று மு்றபய ̀  4,00,000 மற்றும் ̀  3,00,000 முதைா்கக் 
ப்காணடு பதாழில் பதா்ஙகினர. கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணத்தின்�டி அந்பதாணி ஆணடுக்கு 
` 90,000 ஊதியம் ப�ற பவணடும். முதல் மீது வடடி ஆணடுக்கு 5% மற்றும் அந்பதானியின் ஊதியம் 
மற்றும் ்கழிவி்ன ்கழித்ததற்கு பின் உள்ை இைா�த்தில் 25% ைஞ்சித் ்கழிவா்கப் ப�ற பவணடும். 
இரு கூட்ாளி்களுக்கு இ்்பயயான இைா�ப் �கிரவு விகிதம் 1:1. அவவாணடில் நிறுவனம் 
ஈடடிய இைா�ம் ` 3,65,000.

 இைா�நட்ப் �கிரவு ்கணக்்்க தயாரிக்்கவும்.  நிறுவனம் ஒவபவாரு ஆணடும் மாரச் 31-ல் 
்கணக்கு முடிக்கிறது. 

(வி்்: கழிவு : ைஞ்சித் ` 48,000; இலடா்பப ்பஙகு: அந்நெடாணி ` 96,000, ைஞ்சித் ` 96,000)
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மைர மற்றும் மணி இருவரும் நல்ை நண�ர்கள். அவர்கள் வி்ையாடடுப் 
ப�ாருள்்க்ை வாஙகி விற்கும் பதாழி்ைத் பதா்ங்க விரும்பினார்கள். எனபவ 
அவர்கள் ஒரு கூட்ாண்ம்ய உருவாக்கினார்கள். இருவரும் சம அைவு 

முதல் பதா்்க்ய ப்காணடு வந்தனர. முதலி்னத் தவிை மணி நிறுவனத்திற்கு ்க்ன் 
வழஙகினார. இருப்பினும், கூட்ாண்ம ஒப்�ாவணம் ஏதுமில்்ை. விற்�்னயில் சிறந்து 
விைஙகிய மைர தன்னு்்ய விற்�்னத் திறனால் பதாழிலின் மதிப்்� உயரத்தினார. 
நிறுவனம், முதல் மற்றும் ந்ப்பு ்கணக்கு ஆகிய இைணடு தனிக் ்கணக்கு்க்ைப் �ைாமரித்து 
வந்தது. பதாழில் மி்கவும் பிை�ைம்்ந்தது. ஆனால் கி்்க்கும் வருமானத்தில் பசைவு்க்ை 
பமற்ப்காள்ை முடியாததால் நட்ம் ஏற்�ட்து. பதாழிலின் முதைாணடு இறுதியில்  
அவர்களுக்குள் பின்வருவனவற்றில் ்கருத்து பவறு�ாடு ஏற்�ட்து. 
1. மைர தன்னு்்ய கூடுதல் முயற்சி்களுக்்கா்க மாதந்பதாறும் ` 10,000 ப்காருகிறார. 

ஆனால் மணி இத்ன ஏற்்கவில்்ை.
2. மணி தான் நிறுவனத்திற்கு வழஙகிய ்க்னுக்கு வடடி ப்காருகிறார. ஆனால் மைர 

நிறுவனத்தில் நட்ம் ஏற்�ட்்தக் கூறி, இத்ன ஏற்்கவில்்ை.
3. மணி தன்னு்்ய உறவின்ை கூட்ாளியா்கச் பசரக்்க விரும்பினார. ஆனால் மைர 

இதற்கு ஒப்புதல் அளிக்்கவில்்ை.
அவர்கள் இருவரும் இப்பிைச்சி்ன்க்ைத் தீரக்்க உங்கள் உதவி்ய நாடுகிறார்கள். 

பெடா்ர் ஆய்விறகு 
ஒரு பதாழில் நன்கு வைரந்து நல்ை ப�ய்ைப் ப�ற்றது. இத்ன �ணத்தால் மதிப்பிடடு 
்கணக்ப்கடு்களில் �திவு பசயய முடியுமா?

்படார்்வ
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.
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கூட்டாண்மை 
கணக்குகள் - 

நற்பெயர்

4.1 அறிமுகம்
4.2 நற்பெயரின் தன்்மை
4.3  ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் 

ந ற ் பெ ய ர்  மை தி ப் பி ் ன த் 
தீர்மைடானிக்கும் கடாரணிகள்

4.4  கூ ட ் டா ண ் மை  நி று வ ன த் தி ல் 
நற்பெயர் மைதிப்பிடுவதன் தத்வ

4.5 நற்பெயரின் வ்ககள்
4.6 நற்பெயர் மைதிப்பீடடு மு்ைகள்

மைடாணவர்கள்

  கூ ட ் டா ண ் மை  நி று வ ன த் தி ல் 
நற்பெயர் மைதிப்பிடுவதன் தத்வ 
மைறறும் அத்னத் தீர்மைடானிக்கும் 
கடாரணிக்ைப் புரிந்து ்கடாள்ளுதல்

  பெல்தவறு நற்பெயர் மைதிப்பீடடு 
மு்ைக்ைப் புரிந்து ்கடாள்ளுதல்

 நற்பெயர்
 சரடாசரி இலடாபெம்
 சடாதடாரண இலடாபெம்
 உயர் இலடாபெம்

்பெடாருள்க்கம்

கற்றல் நநடாக்கஙகள்

4
அலகு

கூட்டாண்மை கணக்குகளில் நற்பெயர் 
குறித்து கறபெதறகு முன் பின்வரும் 
கருத்துக்ை நி்னவில் ்கடாள்ை 
தவணடும்:

  கூ ட ் டா ண ் மை  நி று வ ன த் தி ன் 
்பெடாருள் மைறறும் இயல்புகள்

 புலனடாகடாச் ்சடாத்துகளின் - ்பெடாருள்

நி்ைவுகூ்ற நேணடிய கருத்துகள்

்ெரிந்து ்கடாள்ள நேணடிய முக்கிய ்�டாறகள்
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4.1 அறிமுகம்

 மைடாணேர் ்�யல்பெடாடு 4.1

இரவி என்பெவர் நகரின் முக்கிய பெகுதியில் 10 ஆணடுகளுக்கு தமைலடாக பெழக்க்் ் வத்திருக்கிைடார். அது 
ஒரு வடா்்கக் க்்யடாகும். அவர் தன்னு்்ய க்்க்கு நம்பிக்்கயடான வடாடிக்்கயடாைர்க்ைப் 
்பெறறிருந்தடார். வியடாபெடாரம் ்தடா்ர்ச்சியடாக அதிக இலடாபெம் ஈடடும் வ்கயில் நல்ல மு்ையில் 
ந்்்பெறறுக் ்கடாணடிருக்கிைது. தறதபெடாது, இரவி தவ்ைடாரு நகரில் ஒரு ்பெரிய சிைப்பெஙகடாடி்ய 
்தடா்ஙக நி்னக்கிைடார். அவர் பிைருக்கு ்கடாடுக்க தவணடிய அ்னத்துக் க்ன்க்ையும் தீர்த்து 
விட்டார். அவரு்்ய நணபெர் இரடாஜடா, இரவியின் ் தடாழி்ல வடாஙகி, அதிலிருந்த விறகடாத அ்னத்துப் 
பெழஙக்ையும் எடுத்துக்்கடாணடு, ்தடாழி்ல ்தடா்ர்ந்து ந்த்தத் திட்மிடுகிைடார். இரவி தன்னு்்ய 
வியடாபெடாரத்்த விறபெதறகடாக ̀  1,00,000 தகட்டார்.  ஆனடால் இரடாஜடா, இரவி ் வத்திருக்கும் சரக்கிருப்பின் 
தறதபெடா்தய மைதிப்பு ` 5,000 மைடடுதமை எனக் கருதுகிைடார். எனதவ, அவர் அந்த ்தடாழி்ல வடாஙகத் 
தயஙகுகிைடார்.  இரடாஜடாவுக்கு உஙகள் ஆதலடாச்ன என்ன? இரவி தடான் ் வத்திருக்கும் ் சடாத்துகளின் 
மைதிப்்பெவி் அதிகமைடான வி்ல்ய தகடகிைடார் என்று ஏன் நீஙகள் நி்னக்கிறீர்கள்?

ஒரு ் தடாழிலுக்கு நன்்மை்ய தரக்கூடிய அத்்தடாழிலின் புகழ் அல்லது நன்மைதிப்பு நற்பெயர் ஆகும். இது, 
அத்்தடாழில் அதிக இலடாபெம் ஈட் உதவுகிைது. இது எதிர்கடாலத்தில் நிறுவனம் மிகுதியடாக ஈட்க்கூடிய 
வருமைடானஙகளின் தறதபெடா்தய மைதிப்பு ஆகும். இது ஒரு புலனடாகடாச் ்சடாத்து. ஏ்னனில், இதற்கன்று 
தனியடாக உருவம் ஏதுமில்்ல. இது இருப்புநி்லக் குறிப்பில் நி்லச்்சடாத்துகளின் கீழ் கடாட்ப்்பெறும். 

ஒரு பெழ்மையடான மைறறும் சிைப்பெடாக உருவடாக்கப்பெடடு நீண்கடாலமைடாக இயஙகி வரும் ் தடாழில் நிறுவனம் 
்பெடாதுமைக்களி்்தய புகழ் மைறறும் நன்மைதிப்பி்னப் ்பெறுகிைது. அதறகு கடாரணம் நல்ல தரமைடான 
்பெடாருள் மைறறும் தச்வ, ்தடாழிலின் அ்மைவி்ம் தபெடான்ை்வ ஆகும். இதனடால், இந்நிறுவனம் ஒரு 
புதிய நிறுவனத்ததடாடு ஒப்பிடும்தபெடாது, அதிக இலடாபெத்்த ஈட் உதவுகிைது. அந்த பெண மைதிப்பிலடான 
நன்்மைதய நற்பெயர் ஆகும். 
4.2 நற்பெயரின் ென்்மை
நற்பெயரின் தன்்மைக்ைப் பின்வருமைடாறு விைக்கலடாம்:
(i)  நற்பெயர் ஒரு புலனடாகடா நி்லச்்சடாத்து. இதற்கன்று தனியடாக உருவம் ஏதுமில்லடாததடால், இது 

ஒரு புலனடாகடாச் ்சடாத்து. இ்த பெடார்க்கதவடா, ்தடாடடுணரதவடா முடியடாது.
(ii)  இது ்தடாழில் நிறுவனத்தின் இலடாபெத்தன்்மை்யப் ்பெடாறுத்து  திட்வட்மைடான மைதிப்்பெக் 

்கடாணடுள்ைது.
(iii) இத்ன ்தடாழில் நிறுவனத்தி்மிருந்து பிரிக்க இயலடாது. 
(iv)  இது அதிக இலடாபெம் ஈடடுவதறகும் மைறறும் அதிக வடாடிக்்கயடாைர்க்ைக் கவர்வதறகும் 

உதவுகிைது.
(v)  ் தடாழில் நிறுவனத்்த முழு்மையடாகதவடா அல்லது பெகுதியடாகதவடா வடாஙகும்தபெடாது அல்லது 

விறகும் தபெடாது மைடடுதமை நற்பெய்ர வடாஙகதவடா அல்லது விறகதவடா முடியும். 

 மைடாணேர் ்�யல்பெடாடு 4.2

ஒரு கூட்டாளி்ய தநர்கடாணல் ்சயயவும். கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் நற்பெயருக்கு 
பெஙகளிக்கும் கடாரணிக்ை அவரு்ன் விவடாதித்து உஙகள் கணடுபிடிப்புக்ை வகுப்பில் உள்ை 
அ்னவருக்கும் ்தரியப்பெடுத்தவும்.
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4.3 ஒரு கூட்டாண்மை நிறுேைத்தின் நற்பெயர் மைதிப்பி்ைத் தீர்மைடானிக்கும் கடாரணிகள்
்பெடாதுவடாக, ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் நற்பெயர் மைதிப்பி்னத் தீர்மைடானிக்கும் கடாரணிகள் 
பின்வருமைடாறு:
(i) நிறுேைத்தின் இலடாபெம் ஈடடும் தி்றன்
நிறுவனத்தின் இலடாபெம் ஈடடும் திைன் நற்பெயரின் மைதிப்பி்னத் தீர்மைடானிக்கிைது. அதிக இலடாபெம் 
ஈடடும் ஒரு நிறுவனம் அல்லது எதிர்கடாலத்தில் அதிக இலடாபெம் ஈடடும் திை்னக் ்கடாணடுள்ை ஒரு 
நிறுவனம் அதிகமைடான நற்பெயர் மைதிப்பி்னக் ்கடாணடிருக்கும். 
(ii) வியடாபெடார நிறுேைத்தின் �டாெகமைடாை அ்மைவி்ம்
வியடாபெடார நிறுவனமைடானது வடாடிக்்கயடாைர்கைடால் எளிதில் ்சன்ை்்யக்கூடிய முக்கிய இ்த்தில் 
அ்மைந்திருந்தடால், அது அதிக வடாடிக்்கயடாைர்க்ைக் கவரும். முக்கியமைறை இ்ஙகளில் அ்மைந்துள்ை 
நிறுவனத்ததடாடு ஒப்பிடு்கயில், இந்நிறுவனத்தின் விறபெ்ன மைறறும் இலடாபெம் அதிகமைடாக இருக்கும். 
எனதவ, அந்நிறுவனம் அதிக மைதிப்பிலடான நற்பெய்ரக் ்கடாணடிருக்கும்.

(iii) நல்ல ெரமைடாை ்பெடாருடகள் மைறறும் ந�்ேகள் ேழஙகுெல்
நல்ல தரமைடான ்பெடாருடகள் மைறறும் தச்வக்ை வழஙகுவதடால் வடாடிக்்கயடாைர்கள் மைறறும் 
்பெடாதுமைக்கள் மைத்தியில் நன்மைதிப்்பெப் ்பெறறிருக்கும் நிறுவனத்தின் நற்பெயர் அதிகமைடாக இருக்கும்.

(iv) வியடாபெடார நிறுேைத்தின் கடால அளவு
நீண் ஆணடுகள் வணிகத்்த ந்த்திவரும் நிறுவனத்்த வடாடிக்்கயடாைர் நன்கு அறிந்திருப்பெதடால் 
அந்த நிறுவனம் அதிக நன்மைதிப்்பெக் ்கடாணடிருக்கும். அந்நிறுவனத்்த புதிய நிறுவனத்து்ன் 
ஒப்பீடு ்சயயும்தபெடாது, அதிக வருமைடானம் மைறறும் அதிக மைதிப்பிலடான நற்பெய்ரப் ்பெறறிருக்கும்.

(v) தி்ற்மைமிகு நமைலடாண்மை
திை்மையடான தமைலடாண்மைத் திைன் ்கடாணடிருக்கும் நிறுவனம், திை்மை கு்ைந்த தமைலடாண்மைத் 
திைன் ்கடாணடுள்ை நிறுவனத்ததடாடு ஒப்பிடு்கயில் அதிகமைடான இலடாபெம் ஈடடும் மைறறும் அதிக 
மைதிப்பிலடான நற்பெய்ரக் ்கடாணடிருக்கும். 
(vi) நபெடாடடியின் அளவு
தபெடாடடிதய இல்லடாத அல்லது கு்ைவடான தபெடாடடி்யக் ் கடாணடுள்ை நிறுவனத்தின் நற்பெயர் மைதிப்பு 
அதிகமைடானதடாக இருக்கும்.

(vii) பி்ற கடாரணிகள்
உரி்மையடாைரின் பிரபெலம், ஈர்க்கக்கூடிய விைம்பெரம், வடாடிக்்கயடாைரி்ம் ்நருஙகிய ்தடா்ர்பு  
தபெடான்ை பிை கடாரணிகளும் ்தடாழிலின் நற்பெயரின் மைதிப்்பெ உயர்த்தக்கூடியதடாகும்.

 மைடாணேர் ்�யல்பெடாடு 4.3

ஏததனும் ஐந்து வணிகத்தின் அ்்யடாைச் சின்னஙக்ை தசகரித்து உஙகைது நணபெ்ன 
அந்நிறுவனத்தின் ்பெய்ர அ்்யடாைம் கடாணச் ்சயயவும்.

4.4 கூட்டாண்மை நிறுேைஙகளின் நற்பெய்ர மைதிப்பீடு ்�யேெறகடாை நெ்ே
கூட்டாண்மை நிறுவனஙகளில் கூட்டாளிகளின் பெரஸபெர உரி்மைகளில் மைடாறைம் ஏறபெடும்தபெடா்தல்லடாம் 
நற்பெயர் மைதிப்பீடுச் ்சயவதறகடான தத்வ எழுகிைது. கூட்டாளிகளின் உரி்மைக்ைக் கடாக்கும் 
்பெடாருடடு பின்வரும் சூழ்நி்லகளில் நற்பெய்ர மைதிப்பிடுவதறகடான தத்வ எழுகிைது: 
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(i) இலடாபெப் பெகிர்வு விகிதத்தில் மைடாறைம் ஏறபெடும்தபெடாது
(ii) கூட்டாண்மை நிறுவனத்தில் புதிய கூட்டாளி  தசர்க்கப்பெடும்தபெடாது
(iii)  கூட்டாண்மை நிறுவனத்தில் இருக்கும் கூட்டாளி ஒருவர் நிறுவனத்்த விடடு விலகும் தபெடாது 

அல்லது கூட்டாளி ஒருவர் இைக்கும் தபெடாது
(iv) ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்்தக் க்லக்கும் தபெடாது
4.5 நற்பெயரின் ே்ககள்
நற்பெய்ர, வடாஙகப்பெட் நற்பெயர் மைறறும் தன்னுருவடாக்க நற்பெயர் என வ்கப்பெடுத்தலடாம்.
(i) ேடாஙகப்பெட் அல்லது ்பெ்றப்பெட் நற்பெயர்
நற்பெயரடானது, ்ரடாக்கம் அல்லது ்பெடாரு்ைச் ்சலுத்தி ்பெைப்பெடடிருந்தடால் அது வடாஙகப்பெட் அல்லது 
்பெைப்பெட் நற்பெயர் என்ை்ழக்கப்பெடுகிைது.  ஒரு நிறுவனம் ஏறகனதவ இயஙகிக் ்கடாணடிருக்கும் 
நிறுவனத்்த வடாஙகும்தபெடாது அதறகடாகச் ்சலுத்தப்பெடும் ்தடா்கயடானது வடாஙகப்்பெறும் 
நிறுவனத்தின் நிகரச் ்சடாத்துக்ை (்சடாத்துகள் – ்பெடாறுப்புகள்) வி் கூடுதலடாக இருக்கலடாம். 
்பெைப்பெட் நிகரச் ்சடாத்துகளின் மைதிப்்பெவி் கூடுதலடாக உள்ை ்கடாள்முதல் மைறுபெயன் வடாஙகப்பெட் 
நற்பெயர் என்று கருதப்பெடுகிைது. இந்திய கணக்கியல் தரநி்ல 10 (AS10) – ல் நி்லச்்சடாத்துகள் 
கணக்கியல் குறித்துக் கூறு்கயில், நற்பெயருக்கடாக பெணதமைடா அல்லது பெணத்தின் மைதிப்தபெடா 
மைறுபெயனடாகச் ்சலுத்தப்பெடடிருந்தடால் மைடடும் அந்நற்பெயரடானது கணக்தகடுகளில் பெதியப்்பெறுதல் 
தவணடும். ஆ்கயடால், வடாஙகப்பெட் நற்பெயரடானது கணக்தகடுகளில் பெதியப்பெ்லடாம். அது 
இருப்புநி்லக் குறிப்பின் ்சடாத்துகள் பெக்கத்தில் நி்லச்்சடாத்தின் கீழ் கடாட்ப்பெ் தவணடும். 
(ii) ென்னுருேடாக்க நற்பெயர்
்தடாழிலின் சிைப்பெம்சஙகைடான சடாதகமைடான இ்வ்மைவு, நம்பெகமைடான வடாடிக்்கயடாைர்கள் தபெடான்ை 
சிைப்பியல்புக்ை அடிப்பெ்்யடாகக் ்கடாணடு, நிறுவனதமை தடானடாக உருவடாக்கிக் ்கடாள்ளும் 
நற்பெயதர தன்னுருவடாக்க நற்பெயர் ஆகும். இவவ்க தன்னுருவடாக்க நற்பெயர் கணக்தகடுகளில் 
பெதிவு ்சயயப்பெ்க்கூ்டாது. 
4.6  நற்பெய்ர மைதிப்பிடும் மு்்றகள்
்பெடாதுவடாக நற்பெய்ர பின்வரும் மு்ைகளில் மைதிப்பி்லடாம்.

4.6.1 �ரடா�ரி இலடாபெ அடிப்பெ்்யில்
இம்மு்ையில் நற்பெயரடானது, க்ந்த சில ஆணடுகளின் சரடாசரி இலடாபெத்்தக் ் கடாள்முதல் ் சயவதன் 
மூலம் மைதிப்பி்ப்பெடுகிைது. ஒரு புதிய நிறுவனம் ஏறகனதவ இயஙகிக் ் கடாணடிருக்கும் நிறுவனத்தின் 
தறதபெடா்தய நி்ல்ய அ்்வதறகு சரடாசரியடாக எடுத்துக்்கடாள்ளும் கடாலத்்த ்பெடாதுவடாக 
அடிப்பெ்்யடாகக் ்கடாணடு ்கடாள்முதல் ஆணடுகளின் எணணிக்்க நிர்ணயிக்கப்பெடுகிைது. க்ந்த 
ஆணடுகளின் சரடாசரி இலடாபெத்்த எதிர்கடாலத்தில் எத்த்ன ஆணடுகள் ஈட் முடியும் என்பெ்த 
அடிப்பெ்்யடாகக் ்கடாணடும் இத்ன நிர்ணயம் ்சயயலடாம்.

சரடாசரி இலடாபெம் கணக்கிடும்தபெடாது, பி்ழக்ைத் திருத்தம் ் சயவது்ன், பின்வரும் சரிக்கடடுதல்க்ை 
்சயய தவணடும்.

சரிக்கட்ப்பெட் இலடாபெம்  =  ஈட்ப்பெட் இலடாபெம் 
  + எதிர்கடாலத்தில் தத்வப்பெ்டாத க்ந்தகடாலச் ்சலவுகள்
  – எதிர்கடாலத்தில் ஈட்முடியடாத க்ந்தகடால வருமைடானஙகள்
  + எதிர்கடாலத்தில் எதிர்பெடார்க்கப்பெடும் கூடுதல் வருமைடானஙகள்
  - எதிர்கடாலத்தில்  எதிர்பெடார்க்கப்பெடும் கூடுதல் ்சலவுகள்  
சரடாசரி இலடாபெமைடானது, சடாதடாரண சரடாசரி இலடாபெமைடாகதவடா அல்லது கூடடு சரடாசரி இலடாபெமைடாகதவடா இருக்கலடாம்.
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(அ)  �டாெடாரண �ரடா�ரி இலடாபெ மு்்ற
இம்மு்ையில் நற்பெயரடானது, சரடாசரி இலடாபெத்்த குறிப்பிட் ்கடாள்முதல் ஆணடுகளின் 
எணணிக்்கயடால் ்பெருக்குவதன் மூலம் கணக்கி்ப்பெடுகிைது. சடாதடாரண சரடாசரி இலடாபெம், 
சரிக்கட்ப்பெட் சில ஆணடுகளின் இலடாபெத்்தக் கூடடி அ்த ் மைடாத்த ஆணடுகளின் எணணிக்்கயடால் 
வகுப்பெதன் மூலம் கணக்கி்ப்பெடுகிைது.  

நற்பெயர் = சரடாசரி இலடாபெம் x ்கடாள்முதல் ஆணடுகளின் எணணிக்்க

சராச� இலாப� = ெமா�த இலாப�
ஆ��க� எ��
ைக

எடுத்துக்கடாடடு 1
ஒரு நிறுவனத்தின் க்ந்த ஐந்து ஆணடுகளின் இலடாபெஙகள் பின்வருமைடாறு:
2014: ` 4,000;  2015: ` 3,000;  2016: ` 5,000;   2017: ` 4,500 மைறறும் 2018: ` 3,500
5 ஆணடுகள் சரடாசரி இலடாபெத்தில் 3 ஆணடுகள் ்கடாள்முதல் என்ை அடிப்பெ்்யில் நற்பெயரின் 
மைதிப்்பெக் கணக்கி்வும்.

தீர்வு
நற்பெயர்  = சரடாசரி இலடாபெம் x ்கடாள்முதல் ஆணடுகளின் எணணிக்்க 

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

 நற்பெயர்  = சரடாசரி இலடாபெம் x ்கடாள்முதல் ஆணடுகளின் எணணிக்்க
 = 4,000 × 3 = ` 12,000
எடுத்துக்கடாடடு 2
ஒரு நிறுவனத்தின் க்ந்த நடான்கு ஆணடுகளின் இலடாபெஙகள் மைறறும் நட்ஙகள் பின்வருமைடாறு:
2015: ` 15,000;  2016: ` 17,000;  2017: ` 6,000 (நட்ம்);   2018: ` 14,000 
4 ஆணடுகள் சரடாசரி இலடாபெத்தில் 5 ஆணடுகள் ்கடாள்முதல் என்ை அடிப்பெ்்யில் நற்பெயரின் 
மைதிப்்பெக் கணக்கி்வும்.

தீர்வு
நற்பெயர்  = சரடாசரி இலடாபெம் x ்கடாள்முதல் ஆணடுகளின் எணணிக்்க

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

 நற்பெயர்  = சரடாசரி இலடாபெம் x ்கடாள்முதல் ஆணடுகளின் எணணிக்்க 

                    = 10,000 × 5 = ` 50,000
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எடுத்துக்கடாடடு 3
ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனம் விலகும் கூட்டாளி ஒருவரின் கணக்்கத் தீர்ப்பெதறகடாக நற்பெய்ர 
மைதிப்பி் முடிவு ் சயதது. அந்த நிறுவனத்தின் க்ந்த நடான்கு ஆணடுகளின் இலடாபெஙகள் பின்வருமைடாறு:
 2015: ` 40,000;  2016: ` 50,000;  2017: ` 48,000 ;  2018: ` 46,000 
வியடாபெடாரம் கூட்டாளிகளில் ஒருவரடால் ந்த்தப்பெட்து. அவருக்கு எவவித ஊதியமும் வழஙகப்பெ்வில்்ல. 
அக்கூட்டாளியின் நியடாயமைடான ஊதியம் ஆணடுக்கு ` 6,000 என மைதிப்பி்ப்பெட்து. 
க்ந்த 4 ஆணடுகள் சரடாசரி இலடாபெத்தில் 3 ஆணடுகள் ்கடாள்முதல் என்ை அடிப்பெ்்யில் நற்பெயரின் 
மைதிப்்பெக் கணக்கி்வும்.

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

கூட்டாளியின் ஊதியத்தி்னச் சரிக்கடடுவதறகு முன் சரடாசரி இலடாபெம்  = ` 46,000
கழிக்க: கூட்டாளியின் ஊதியம்  =      6,000
சரடாசரி இலடாபெம் =    40,000
நற்பெயர் = சரடாசரி இலடாபெம் x ்கடாள்முதல் ஆணடுகளின் எணணிக்்க 
 = 40,000 × 3 = ` 1,20,000

எடுத்துக்கடாடடு 4
அருள் வணிக நிறுவனத்தின் பின்வரும் விவரஙகளிலிருந்து 3 ஆணடுகள் சரடாசரி இலடாபெத்தில் 
2 ஆணடுகள் ்கடாள்முதல் என்ை அடிப்பெ்்யில் நற்பெயரின் மைதிப்்பெக் கணக்கி்வும். 
(அ)  டிசம்பெர் 31ஆம் நடாதைடாடு முடிவ்்யும் ஆணடுகைடான 2016, 2017 மைறறும் 2018 ன் இலடாபெஙகள் 

மு்ைதய  ` 46,000,  ` 44,000,  மைறறும் ` 50,000.
(ஆ) 2016 ஆம் ஆணடின் இலடாபெத்தில் திரும்பெத் திரும்பெ நிகழடா வருமைடானம் ` 5,000 தசர்ந்துள்ைது.
(இ) 2017ஆம் ஆணடின் இறுதிச் சரக்கிருப்பு ` 10,000 அதிகமைடாக மைதிப்பி்ப்பெட்து.
தீர்வு
�ரிக்கட்ப்பெட் இலடாபெம் கணக்கிடுெல்

விேரம் 2016 
`

2017 
`

2018 
`

இலடாபெம் 46,000 44,000 50,000
  கழிக்க: திரும்பெத் திரும்பெ நிகழடா வருமைடானம் 5,000 - -
  41,000 44,000 50,000
  கழிக்க: இறுதிச் சரக்கிருப்பு அதிகமைடாக மைதிப்பி்ப்பெட்து - 10,000 -
  41,000 34,000 50,000
கூடடுக: ்தடா்க்கச் சரக்கிருப்பு அதிகமைடாக மைதிப்பி்ப்பெட்து - - 10,000
சரிக்கட்ப்பெட் பின் இலடாபெம் 41,000 34,000 60,000

மைடாணேர் குறிப்பு:  2017 ல் இறுதிச் சரக்கிருப்பின் மைதிப்பு அதிகமைடாக மைதிப்பி்ப்பெடடிருக்கும் தபெடாது 
2018-ல் ்தடா்க்கச் சரக்கிருப்பு அதிகமைடாக மைதிப்பி்ப்பெட்தடாகிைது. 
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சராச� இலாப� = ெமா�த இலாப�
ஆ��க� எ��
ைக

 

41,000 + 34,000 + 60,000
3

1,35,000
3

=

= =

நற்பெயர்  = சரடாசரி இலடாபெம் x ்கடாள்முதல் ஆணடுகளின் எணணிக்்க 

 = 45,000 × 2 = ` 90,000

எடுத்துக்கடாடடு 5
கூட்டாண்மை அடிப்பெ்்யில் ந்த்தப்பெடும் ஒரு வணிகத்தின் விவரஙகள் பின்வருமைடாறு:
(அ) ஈடடிய இலடாபெஙகள் : 2016: ` 30,000; 2017:  ` 29,000 மைறறும் 2018: ` 32,000.
(ஆ) 2016 ஆம் ஆணடின் இலடாபெத்தில் திரும்பெத் திரும்பெ நிகழடா வருமைடானம் ` 3,000 தசர்ந்துள்ைது.
(இ) சரக்கிருப்பு தீயினடால் தசதமை்்ந்ததடால் 2017 ஆம் ஆணடின் இலடாபெத்தில் ̀  2,000 கு்ைக்கப்பெட்து.
(ஈ)  சரக்கிருப்பு கடாப்பீடு ்சயயப்பெ்வில்்ல. ஆனடால், எதிர்கடாலத்தில் கடாப்பீடு ்சயவ்தன முடிவு 

்சயயப்பெட்து. அதறகடான கடாப்பீடடுக் கட்ணம் ஆணடுக்கு  ` 5,600 என மைதிப்பி்ப்பெட்து. 
3 ஆணடுகள் சரடாசரி இலடாபெத்தில் 2 ஆணடுகள் ்கடாள்முதல் என்ை அடிப்பெ்்யில் நற்பெயரின் 
மைதிப்்பெக் கணக்கி்வும்.

தீர்வு
�ரிக்கட்ப்பெட் இலடாபெம் கணக்கிடுெல்

விேரம்
2016

`

2017
`

2018
`

இலடாபெம் 30,000 29,000 32,000

  கழிக்க: திரும்பெத்  திரும்பெ நிகழடா வருமைடானம் 3,000 - -

  27,000 29,000 32,000

  கூடடுக:  சரக்கிருப்பு தீயினடால் தசதமை்்ந்தது 
(அசடாதடாரண நட்ம்) - 2,000 -

சரிக்கட்ப்பெட் பின் இலடாபெம் 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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விேரம் `

எதிர்கடாலத்தில் ்சலுத்த தவணடிய கடாப்பீடடு மு்னமைத்தி்ன சரிக்கடடுவதறகு முன் சரடாசரி இலடாபெம் 30,000
கழிக்க : எதிர்கடாலத்தில் ்சலுத்த தவணடிய கடாப்பீடடு மு்னமைம் 5,600
சரடாசரி இலடாபெம் 24,400

நற்பெயர் = சரடாசரி இலடாபெம் x ்கடாள்முதல் ஆணடுகளின் எணணிக்்க 

 = 24,400 × 2 
 = ` 48,800
(ஆ) கூடடு �ரடா�ரி இலடாபெ மு்்ற
இம்மு்ையில், நற்பெயரடானது கூடடு சரடாசரி இலடாபெத்தி்னக் ்கடாள்முதல் ஆணடுகளின் 
எணணிக்்கயடால் ்பெருக்குவதன் மூலம் கணக்கி்ப்பெடுகிைது. 
நற்பெயர் = கூடடு சரடாசரி இலடாபெம் x ்கடாள்முதல் ஆணடுகளின் எணணிக்்க
இம்மு்ையில், ஒவ்வடாரு ஆணடு இலடாபெத்தின் மீதும் நி்ைகள் ஒதுக்கப்பெடுகின்ைன. ஒதுக்கப்பெட் 
நி்ைக்ை அந்தந்த ஆணடின் இலடாபெத்ததடாடு ்பெருக்கி, கூடடு இலடாபெம் கண்றியப்பெடுகிைது. கூடடு 
சரடாசரி இலடாபெம் கணக்கி், கூடடு இலடாபெத்தின் ்மைடாத்தத்்த ஒதுக்கப்பெட் நி்ைகளின் ்மைடாத்தத்தடால் 
வகுக்க தவணடும். 

��� இலாப�க�� ெமா�த���� சராச� இலாப� = �ைறக�� ெமா�த�  
இம்மு்ையடானது, இலடாபெத்தின் தபெடாக்கு பெடிப்பெடியடாக அதிகரித்துக் ்கடாணடு அல்லது கு்ைந்து 
்கடாணடு தபெடாகும்தபெடாது பெயன்பெடுத்தப்பெடுகிைது. ்பெடாதுவடாக, சமீபெத்திய ஆணடுகளின் இலடாபெத்திறகு 
அதிக நி்ை ஒதுக்கப்பெடுகிைது. 
எடுத்துக்கடாடடு 6
புதிய கூட்டாளி ஒருவ்ர தசர்ப்பெதறகடாக,  ஒரு நிறுவனம் 4 ஆணடுகள் சரடாசரி இலடாபெத்தில் 3 
ஆணடுகள் ்கடாள்முதல் என்ை அடிப்பெ்்யில் கூடடு சரடாசரி இலடாபெத்தி்ன பெயன்பெடுத்தி, நற்பெய்ர 
மைதிப்பி் முடிவு ் சயதது. க்ந்த நடான்கு ஆணடுகளின் இலடாபெஙகள் மைறறும் அந்தந்த ஆணடுகளுக்கடான 
நி்ைகள் பின்வருமைடாறு:

விேரம் 2015 2016 2017 2018

இலடாபெம் (`) 20,000 22,000 24,000 28,000

நி்ை 1 2 3 4
நற்பெயரின் மைதிப்்பெக் கணக்கி்வும்.
தீர்வு
கூடடு �ரடா�ரி இலடாபெ மு்்ற கணக்கி்ல்

ஆணடு
இலடாபெம்

(அ) 
`

நி்்றகள்
(ஆ)

கூடடு இலடாபெம்
(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

்மைடாத்ெம் 10 2,48,000
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��� இலாப�க�� ெமா�த���� சராச� இலாப� = �ைறக�� ெமா�த�  

 

2,48,000
10

= =

நற்பெயர்  = கூடடு சரடாசரி இலடாபெம் x ்கடாள்முதல் ஆணடுகளின் எணணிக்்க
 = 24,800 × 3 = ` 74,400

4.6.2 உயர் இலடாபெ மு்்றகள்
இம்மு்ைகளில் நற்பெயரின் மைதிப்்பெக் கண்றிய உயர் இலடாபெம் அடிப்பெ்்யடாக உள்ைது. ஒரு 
வியடாபெடாரத்தின் உயர் இலடாபெம் என்பெது சடாதடாரண இலடாபெத்்த வி் கூடுதலடாக உள்ை சரடாசரி இலடாபெம் 
ஆகும். 
 உயர் இலடாபெம் = சரடாசரி இலடாபெம் – சடாதடாரண இலடாபெம்
சரடாசரி இலடாபெம், குறிப்பிட் ஆணடுகளின் சரிக்கட்ப்பெட் ஈடடிய இலடாபெஙகள் கூட்ப்பெடடு, ்மைடாத்த 
ஆணடுகளின் எணணிக்்கயடால் வகுக்கப்பெடுவதன் மூலம் கண்றியப்பெடுகிைது.  சடாதடாரண இலடாபெம் 
என்பெது ஒதர தன்்மையு்்ய வியடாபெடார நிறுவனஙகள் சடாதடாரண சூழ்நி்லகளில் வழக்கமைடாக ஈடடும் 
இலடாபெம் ஆகும். 
சடாதடாரண இலடாபெம்  = பெயன்பெடுத்தப்பெட் முதல் × சடாதடாரண இலடாபெ விகிதம்
பெயன்பெடுத்தப்பெட் முதல் = நி்லச் ்சடாத்துகள் + ந்ப்புச் ்சடாத்துகள் – ந்ப்புப் ்பெடாறுப்புகள்
சடாதடாரண இலடாபெ விகிதம் =  ஒரு ்தடாழிலில் ஒதர தன்்மையு்்ய வியடாபெடார நிறுவனஙகள் 

சடாதடாரண சூழ்நி்லகளில் ஈடடும் இலடாபெ விகிதம். 
 (அ) உயர் இலடாபெத்தில் ்கடாள்முெல் மு்்ற
இம்மு்ையில், உயர் இலடாபெத்்த குறிப்பிட் சில ஆணடுகளுக்குரிய ்கடாள்முதல் ஆணடுகளின் 
எணணிக்்கயடால் ்பெருக்குவதன் மூலம் நற்பெயர் கணக்கி்ப்பெடுகிைது.

 நற்பெயர் = உயர் இலடாபெம் × ்கடாள்முதல் ஆணடுகளின் எணணிக்்க
எடுத்துக்கடாடடு 7
பின்வரும் விவரஙகளிலிருந்து, உயர் இலடாபெத்தில் 3 ஆணடுகள் ்கடாள்முதல் என்ை அடிப்பெ்்யில் 
நற்பெயரின் மைதிப்்பெக் கணக்கி்வும்.

(i) பெயன்பெடுத்தப்பெட் முதல்: ` 2,00,000
(ii) சடாதடாரண இலடாபெ விகிதம் 15%
(iii)  வியடாபெடாரத்தின் சரடாசரி இலடாபெம் ` 42,000

தீர்வு
சடாதடாரண இலடாபெம் = பெயன்பெடுத்தப்பெட் முதல் × சடாதடாரண இலடாபெ விகிதம் 

 = 2,00,000 × 15% = ` 30,000
உயர் இலடாபெம்  = சரடாசரி இலடாபெம் – சடாதடாரண இலடாபெம்
 = 42,000 – 30,000 
 = ` 12,000

நற்பெயர்  = உயர் இலடாபெம் × ்கடாள்முதல் ஆணடுகளின் எணணிக்்க
 = 12,000 × 3 
 = ` 36,000

` 24,800
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எடுத்துக்கடாடடு 8
பின்வரும் விவரஙகளிலிருந்து, உயர் இலடாபெத்தில் 5 ஆணடுகள் ்கடாள்முதல் என்ை அடிப்பெ்்யில் 
நற்பெயரின் மைதிப்்பெக் கணக்கி்வும்.

(அ) பெயன்பெடுத்தப்பெட் முதல் : ` 1,20,000

(ஆ) சடாதடாரண இலடாபெ விகிதம் : 20%
(இ) 5 ஆணடுகளுக்குரிய நிகர இலடாபெம் :
2014: ` 30,000; 2015: ` 32,000; 2016: ` 35,000; 2017: ` 37,000 மைறறும் 2018: ` 40,000

(ஈ) கூட்டாளிகளுக்கடான உ்ழப்பூதியம் ஆணடுக்கு ` 2,800.

தீர்வு

 

       ்மைடாத்த இலடாபெம்  
சரடாசரி இலடாபெம்  =  --------------------------------------
                                 ஆணடுகளின் எணணிக்்க

30,000 + 32,000 + 35,000 + 37,000 + 40,000
5

1,74,000
5

=

= = ` 34,800

விேரம் `

கூட்டாளிகளுக்கு உ்ழப்பூதியம் வழஙகுவதறகு முன் சரடாசரி இலடாபெம் 34,800

கழிக்க : கூட்டாளிகளுக்கடான உ்ழப்பூதியம் 2,800

சரடாசரி இலடாபெம் 32,000

சடாதடாரண இலடாபெம் = பெயன்பெடுத்தப்பெட் முதல் × சடாதடாரண இலடாபெ விகிதம்
 = 1,20,000 × 20% 
 = ` 24,000

உயர் இலடாபெம் = சரடாசரி இலடாபெம் – சடாதடாரண இலடாபெம்
 = 32,000 – 24,000 
 = ` 8,000

நற்பெயர் = உயர் இலடாபெம் × ்கடாள்முதல் ஆணடுகளின் எணணிக்்க 
 = 8,000 × 5 
 = ` 40,000

(ஆ) ஆணடுத்்ெடா்க மு்்ற
இம்மு்ையில், உயர் இலடாபெத்தி்ன ஆணடுத்்தடா்க கடாரணியின் தறதபெடா்தய மைதிப்பு்ன் 
்பெருக்குவதன் மூலம் நற்பெயரின் மைதிப்்பெக் கண்றியலடாம்.  
 நற்பெயர் = உயர் இலடாபெம் × ஆணடுத்்தடா்க கடாரணியின் தறதபெடா்தய மைதிப்பு
ஆணடுத்்தடா்க கடாரணியின் தறதபெடா்தய மைதிப்பு என்பெது ஒரு குறிப்பிட் கடாலத்தில் ஒரு 
குறிப்பிட்வடடி வீதத்தில் ஒரு ரூபெடாயின் தறதபெடா்தய ஆணடு மைதிப்பெடாகும். இத்ன, ஆணடுத்்தடா்க 
அட்வ்ண அல்லது சூத்திரத்்தப் பெயன்பெடுத்துவதன் மூலம் அறியலடாம்.
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ஆணடுத்்தடா்க என்பெது ் தடா்ர்ச்சியடான இ்்்வளிகளில் ் தடா்ர்ந்து சீரடாக ் பெைப்பெடும் 
்ரடாக்க ஓட்த்்தக் குறிக்கும். குறிப்பிட் ஆணடுகளில் ஒவ்வடாரு ஆணடு இறுதியிலும் 
ஒரு குறிப்பிட் வடடி வீதத்தில் ஒரு ரூபெடாயின் தறதபெடா்தய மைதிப்்பெ ஆணடுத்்தடா்க 
அட்வ்ண கடாணபிக்கும். கீழ்க்கண் சூத்திரத்்தப் பெயன்பெடுத்தி ஆணடுத்்தடா்கக் 
கடாரணி கணக்கி்ப்பெடுகிைது.

ஆணடுத்்தடா்க கடாரணி = 
(1 + i)n – 1

i(1 + i)n

அதில், i = வடடி வீதம்
 n = எதிர்தநடாக்கும் ஆணடுகள்

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

எடுத்துக்கடாடடு 9
பின்வரும் விவரஙக்ைக் ்கடாணடு, ஆணடுத்்தடா்க மு்ையில் நற்பெயரின் மைதிப்்பெக் 
கணக்கி்வும்.
(அ) பெயன்பெடுத்தப்பெட் முதல்  ` 50,000
(ஆ) சடாதடாரண இலடாபெ விகிதம்: 10%
(இ)  2016, 2017 மைறறும்  2018 ஆம் ஆணடுகளின் இலடாபெஙகள் மு்ைதய ` 13,000, ` 15,000 மைறறும்  

 ` 17,000.
(ஈ) 3 ஆணடுகளில் 10% வடடி வீதத்தில் ` 1 ன் தறதபெடா்தய ஆணடுத்்தடா்க மைதிப்பு  ` 2.4868.

தீர்வு

       ்மைடாத்த இலடாபெம்  
சரடாசரி இலடாபெம்  =  --------------------------------------
                                 ஆணடுகளின் எணணிக்்க

13,000 + 15,000 + 17,000 
3

45,000
3

=

=

 = ` 15,000

சடாதடாரண இலடாபெம் = பெயன்பெடுத்தப்பெட் முதல்  x சடாதடாரண இலடாபெ விகிதம்
 = 50,000 × 10% 
 = ` 5,000
உயர் இலடாபெம்  = சரடாசரி இலடாபெம் – சடாதடாரண இலடாபெம்
 = 15,000 – 5,000  
 = ` 10,000
நற்பெயர் = உயர் இலடாபெம் x ஆணடுத்்தடா்க மைதிப்பு
 = 10,000 × 2.4868 = ` 24,868

(இ) உயர் இலடாபெத்தி்ை மூலெைமைடாக்கல் மு்்ற
இம்மு்ையில், சடாதடாரண இலடாபெ விகிதத்தில் உயர் இலடாபெத்்த மூலதனமைடாக்கப்பெடுவதன் மூலம் 
நற்பெயரின் மைதிப்பு கணக்கி்ப்பெடுகிைது. அதடாவது, மூலதனமைடாக்கப்பெட் உயர் இலடாபெதமை நற்பெயர் ஆகும். 

 
ந�ெபய� 100= ×உய� இலாப�

சாதாரண இலாப �த�
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எடுத்துக்கடாடடு 10
பின்வரும் தகவல்களிலிருந்து,  உயர் இலடாபெத்தி்ன மூலதனமைடாக்கல் மு்ையில்  நற்பெயரின் 
மைதிப்்பெக் கணக்கி்வும். 
(அ) பெயன்பெடுத்தப்பெட் முதல்  ` 4,00,000
(ஆ) சடாதடாரண இலடாபெ விகிதம் 10%
(இ) இலடாபெம்   2016: ` 62,000; 2017: ` 61,000  மைறறும்  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

சடாதடாரண இலடாபெம் = பெயன்பெடுத்தப்பெட் முதல்  × சடாதடாரண இலடாபெ விகிதம்
 = 4,00,000 × 10% 

 = ` 40,000

உயர் இலடாபெம்  = சரடாசரி இலடாபெம் – சடாதடாரண இலடாபெம்
 = 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 மூலெைமைடாக்கல் மு்்ற
இம்மு்ையில் நற்பெயர் என்பெது, வியடாபெடாரத்தின் பெயன்பெடுத்தப்பெட் முத்ல வி் கூடுதலடாக உள்ை 
மூலதனமைடாக்கப்பெட் சரடாசரி இலடாபெம் ஆகும். 
 நற்பெயர் = வியடாபெடாரத்தின் ்மைடாத்த மூலதன மைதிப்பு – பெயன்பெடுத்தப்பெட் முதல் 
சரடாசரி இலடாபெத்்தச் சடாதடாரண இலடாபெ விகிதத்தின் அடிப்பெ்்யில் மூலதனமைடாக்குதல் மூலம் 
வியடாபெடாரத்தின் ்மைடாத்த மூலதன மைதிப்்பெ கணக்கி்லடாம். 

 
�யாபார��� ெமா�த �லதன ம��� 100= ×சராச� இலாப	

சாதாரண இலாப ��த	

பெயன்பெடுத்தப்பெட் முதல் = நி்லச் ் சடாத்துகள் (நற்பெயர் தவிர) + ந்ப்புச் ் சடாத்துகள் – ந்ப்புப் ் பெடாறுப்புகள்

12th-Accountancy-Unit-04.indd   130 12/9/2021   11:12:44 PM



131

எடுத்துக்கடாடடு 11
பின்வரும் தகவல்களிலிருந்து மூலதனமைடாக்கல் மு்ையில் நற்பெயரின் மைதிப்்பெக் கடாணவும். 

(அ) சரடாசரி இலடாபெம்     = ` 60,000
(ஆ) சடாதடாரண இலடாபெ விகிதம்   = 10%
(இ) பெயன்பெடுத்தப்பெட் 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
நற்பெயர் = வியடாபெடாரத்தின் ்மைடாத்த மூலதன மைதிப்பு – பெயன்பெடுத்தப்பெட் முதல்
 = 6,00,000 – 4,50,000  
 = ` 1,50,000

சரடாசரி இலடாபெத்தி்ன மூலதனமைடாக்கல் மு்ை மைறறும் உயர் இலடாபெத்தி்ன 
மூலதனமைடாக்கல் மு்ையில் கணக்கி்ப்பெடும் நற்பெயரின் மைதிப்பு சமைமைடாக 
இருக்கும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

நி்ைவில் ்கடாள்ள நேணடிய்ே
�  ஒரு ்தடாழிலுக்கு நன்்மை்யத் தரக்கூடிய அத்்தடாழிலின் புகழ் அல்லது நன்மைதிப்பு நற்பெயர் 

ஆகும்.
�  நற்பெயர் ஒரு புலனடாகடா நி்லச்்சடாத்து ஆகும். 
�  கூட்டாளிகளின் உரி்மைக்ைக் கடாக்கும் ்பெடாருடடு பின்வரும் சூழ்நி்லகளில் நற்பெய்ர 

மைதிப்பிடுவதறகடான தத்வ எழுகிைது: 
இலடாபெப் பெகிர்வு விகிதத்தில் மைடாறைம் ஏறபெடும்தபெடாதும், கூட்டாண்மை நிறுவனத்தில் புதிய கூட்டாளி  
தசர்க்கப்பெடும் தபெடாதும், கூட்டாண்மை நிறுவனத்தில் இருக்கும் கூட்டாளி ஒருவர் நிறுவனத்்த 
விடடு விலகும் தபெடாதும் அல்லது கூட்டாளி ஒருவர் இைக்கும் தபெடாதும், ஒரு கூட்டாண்மை 
நிறுவனத்்தக் க்லக்கும் தபெடாதும்

�  வடாஙகப்பெட் நற்பெயர் மைடடும் கணக்தகடுகளில் கடாட்ப்பெடுகிைது. தன்னுருவடாக்கப்பெட் 
நற்பெயர் கணக்தகடுகளில் கடாட்ப்பெடுவதில்்ல.

�  ் பெடாதுவடாக நற்பெய்ர பின்வரும் மு்ைகளில் மைதிப்பி்லடாம்:
சரடாசரி இலடாபெ மு்ை, உயர் இலடாபெ மு்ைகள் மைறறும் மூலதனமைடாக்கல் மு்ை

சுய ஆயவு விைடாக்கள்
I �ரியடாை வி்்்யத் நெர்வு ்�யயவும்
1. பின்வரும் வடாக்கியஙகளில் எது சரியடானது?

(அ) நற்பெயர் ஒரு புலனடாகடாச் ்சடாத்து (ஆ) நற்பெயர் ஒரு ந்ப்புச் ்சடாத்து
(இ) நற்பெயர் ஒரு கறபெ்னச் ்சடாத்து  (ஈ) நற்பெயரி்ன வடாஙக முடியடாது
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2. உயர் இலடாபெம்  பின்வரும் இரணடிறகும் இ்்தயயடான தவறுபெடா்டாகும்
(அ) பெயன்பெடுத்தப்பெட் முதல் மைறறும் சரடாசரி இலடாபெம்  (ஆ) ்சடாத்துகள் மைறறும் ்பெடாறுப்புகள்
(இ) சரடாசரி இலடாபெம் மைறறும் சடாதடாரண இலடாபெம்  (ஈ) ந்ப்பு ஆணடின் இலடாபெம் மைறறும் சரடாசரி இலடாபெம்

3.  ஒதர வ்க நிறுவனஙகளின் சரடாசரி இலடாபெவிகிதமைடாக கருதப்பெடுவது
(அ) சரடாசரி இலடாபெம்  (ஆ) சடாதடாரண இலடாபெ விகிதம்
(இ) எதிர்தநடாக்கும் இலடாபெ விகிதம் (ஈ) இ்வகளில் ஏதுமில்்ல

4. கீழ் வருவனவறறில் எது சரியடானது?
(அ) உயர் இலடாபெம் = ்மைடாத்த இலடாபெம் / ஆணடுகளின் எணணிக்்க
(ஆ) உயர் இலடாபெம் = கூடடு இலடாபெம் / ஆணடுகளின் எணணிக்்க
(இ) உயர் இலடாபெம் = சரடாசரி இலடாபெம் – சடாதடாரண இலடாபெம்
(ஈ) உயர் இலடாபெம் = சரடாசரி இலடாபெம் x ்கடாள்முதல் ஆணடுகள்

5. சரியறை இ்ணயி்ன அ்்யடாைம் கடாணவும்
(அ)  சரடாசரி இலடாபெமு்ையில் நற்பெயர் = சரடாசரி இலடாபெம் x ்கடாள்முதல் ஆணடுகளின் எணணிக்்க

(ஆ)  உயர் இலடாபெ மு்ையில் நற்பெயர் = உயர் இலடாபெம் x ்கடாள்முதல் ஆணடுகளின் எணணிக்்க

(இ) ஆணடுத்்தடா்க மு்ையில் நற்பெயர் = சரடாசரி இலடாபெம் x  ஆணடுத்்தடா்க கடாரணியின் 
தறதபெடா்தய மைதிப்பு

(ஈ) கூடடு சரடாசரி இலடாபெ மு்ையில் நற்பெயர் = கூடடு சரடாசரி இலடாபெம் x  ் கடாள்முதல் ஆணடுகளின் 
எணணிக்்க

6. சரடாசரி இலடாபெம் ̀  25,000  மைறறும் சடாதடாரண இலடாபெம்  ̀  15,000 ஆக  இருக்கும் தபெடாது, உயர் இலடாபெம்  
(அ) ` 25,000 (ஆ)  `  5,000 
(இ) ` 10,000 (ஈ)  ` 15,000

7.  2017- ல் கணக்தகடடின்பெடி இலடாபெம்  ` 35,000; இலடாபெத்தில் தசர்ந்துள்ை திரும்பெத் திரும்பெ நிகழடா 
வருமைடானம் ` 1,000 மைறறும் 2017 ஆம் ஆணடில்  ஏறபெட் அசடாதடாரண நட்ம்  ` 2,000 எனில், 
சரிக்கட்ப்பெட் இலடாபெம் 

(அ) ` 36,000 (ஆ) ` 35,000

(இ) ` 38,000 (ஈ)  ` 34,000

8.  ஒரு வியடாபெடாரத்தின் ்மைடாத்த மூலதன மைதிப்பு ` 1,00,000; ்சடாத்துகள்  ` 1,50,000 மைறறும் ்பெடாறுப்புகள் 
` 80,000.  மூலதனமைடாக்க மு்ையில் நற்பெயரின் மைதிப்பு 

(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 விைடாக்கள்
1. நற்பெயர் என்ைடால் என்ன?
2. வடாஙகப்பெட் நற்பெயர் என்ைடால் என்ன?
3. உயர் இலடாபெம் என்ைடால் என்ன?
4. சடாதடாரண இலடாபெ விகிதம் என்ைடால் என்ன?
5.கூட்டாண்மை நிறுவனத்தில் நற்பெய்ர மைதிப்பிடும் ஏததனும் இரணடு சூழ்நி்லக்ைத் தரவும்.  

III  குறுகிய விைடாக்கள்
1. நற்பெய்ரத் தீர்மைடானிக்கும் ஏததனும் ஆறு கடாரணிக்ைத் தரவும்.

2. உயர் இலடாபெ மு்ையில் நற்பெயர் எவவடாறு கணக்கி்ப்பெடுகிைது?
3. மூலதனமைடாக்க மு்ையில் நற்பெயரின் மைதிப்பு எவவடாறு கணக்கி்ப்பெடுகிைது?
4. பின்வரும் விவரஙகளிலிருந்து சரடாசரி இலடாபெம் கணக்கி்வும்.

2016: ` 8,000;   2017: ` 10,000;   2018: ` 9,000
 (வி்்:  �ரடா�ரி இலடாபெம்: ` 9,000)
5.  சரடாசரி இலடாபெம் `15,000 ஆக இருக்கும்தபெடாது 2 ஆணடுகள் ்கடாள்முதல் என்ை அடிப்பெ்்யில் 

நற்பெயரின் மைதிப்்பெக் கணக்கி்வும்.
 (வி்்:  நற்பெயர்: ` 30,000)
IV பெயிறசி விைடாக்கள்
�டாெடாரண �ரடா�ரி இலடாபெமு்்ற
1.  ஒரு நிறுவனத்தின் க்ந்த ஐந்து ஆணடுகளின் இலடாபெஙகள் பின்வருமைடாறு:
2014: ` 10,000;   2015: ` 11,000;   2016: ` 12,000; 2017: ` 13,000 மைறறும் 2018: ` 14,000

5 ஆணடுகள் சரடாசரி இலடாபெத்தில் 2 ஆணடுகள் ்கடாள்முதல் என்ை அடிப்பெ்்யில் நற்பெயரின் 
மைதிப்்பெக் கணக்கி்வும்.

 (வி்்: �ரடா�ரி இலடாபெம்: ` 12,000; நற்பெயர்: ` 24,000)
2.  பின்வரும் விவரஙகளிலிருந்து, க்ந்த 4 ஆணடுகள் சரடாசரி இலடாபெத்தில் 3 ஆணடுகள் ்கடாள்முதல் 

என்ை அடிப்பெ்்யில் நற்பெயரின் மைதிப்்பெக் கணக்கி்வும்.

 ஆணடு முடிவு ்தடா்க
`

2015 இலடாபெம் 5,000
2016 இலடாபெம் 8,000
2017 நட்ம் 3,000
2018 இலடாபெம் 6,000

 (வி்்: �ரடா�ரி இலடாபெம்: ` 4,000; நற்பெயர்: ` 12,000)

12th-Accountancy-Unit-04.indd   133 12/9/2021   11:12:45 PM



134

3.  ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் பின்வரும் விவரஙகளிலிருந்து, க்ந்த 4 ஆணடுகள் சரடாசரி 
இலடாபெத்தில் 3 ஆணடுகள் ்கடாள்முதல் என்ை அடிப்பெ்்யில் நற்பெயரின் மைதிப்்பெக் கணக்கி்வும்.

(அ)  2015, 2016, 2017 மைறறும்  2018 ஆகிய ஆணடுகைடான இலடாபெஙகள் மு்ைதய ` 10,000, 
` 12,500, ` 12,000 மைறறும் ` 11,500 . 

(ஆ)  வியடாபெடாரம் கூட்டாளிகளில் ஒருவரடால் ந்த்தப்பெட்து. அக்கூட்டாளியின் நியடாயமைடான 
உ்ழப்பூதியம் ஆணடுக்கு ` 1,500. இந்தத் ்தடா்க தமைறகண் இலடாபெஙக்ைக் கணக்கிடும் 
தபெடாது தசர்க்கப்பெ்வில்்ல.

 (வி்்: �ரடா�ரி இலடாபெம்: ` 10,000; நற்பெயர்: ` 30,000) 

4.  ஸ்ரீததவி நிறுவனத்தின் பின்வரும் விவரஙகளிலிருந்து, 3 ஆணடுகள் சரடாசரி இலடாபெத்தில் 
4 ஆணடுகள் ்கடாள்முதல் என்ை அடிப்பெ்்யில் நற்பெயரின் மைதிப்்பெக் கணக்கி்வும்.

(அ)  டிசம்பெர் 31ஆம் நடாதைடாடு முடிவ்்யும் ஆணடுகைடான 2016, 2017 மைறறும் 2018 – ன் 
இலடாபெஙகள் மு்ைதய  ` 1,75,000,  ` 1,50,000,  மைறறும் ` 2,00,000 

(ஆ)  2016 ஆம் ஆணடின் இலடாபெத்தில் திரும்பெத் திரும்பெ நிகழடா வருமைடானம் ̀  45,000 தசர்ந்துள்ைது.

(இ) 2017ஆம் ஆணடின் இறுதிச் சரக்கிருப்பு ` 30,000 அதிகமைடாக மைதிப்பி்ப்பெட்து. 
 (வி்்: �ரடா�ரி இலடாபெம்: ` 1,60,000; நற்பெயர்: ` 6,40,000)

5. கூட்டாண்மை அடிப்பெ்்யில் ந்த்தப்பெடும் ஒரு வணிகத்தின் விவரஙகள் பின்வருமைடாறு:
(i) ஈடடிய இலடாபெஙகள்: 2016: ` 25,000; 2017:  ` 23,000 மைறறும் 2018: ` 26,000.
(ii) 2016 ஆம் ஆணடின் இலடாபெத்தில் திரும்பெத் திரும்பெ நிகழடா வருமைடானம் ` 2,500 தசர்ந்துள்ைது.

(iii)  சரக்கிருப்பு தீயினடால் தசதமை்்ந்ததடால் 2017 ஆம் ஆணடின் இலடாபெத்தில் ̀  3,500  கு்ைக்கப்பெட்து.

(iv)  சரக்கிருப்பு கடாப்பீடு ்சயயப்பெ்வில்்ல. ஆனடால் எதிர்கடாலத்தில் கடாப்பீடு   ்சயவ்தன முடிவு 
்சயயப்பெட்து. அதறகடான கடாப்பீடடுக் கட்ணம் ஆணடுக்கு ` 250 என மைதிப்பி்ப்பெட்து. 

3 ஆணடுகள் சரடாசரி இலடாபெத்தில் 2 ஆணடுகள் ்கடாள்முதல் என்ை அடிப்பெ்்யில் நற்பெயரின் 
மைதிப்்பெக் கணக்கி்வும்.

 (வி்்: �ரடா�ரி இலடாபெம்: ` 24,750; நற்பெயர்: ` 49,500)
கூடடு �ரடா�ரி இலடாபெமு்்ற

6.  க்ந்த 4 ஆணடுகள் சரடாசரி இலடாபெத்தில் 3 ஆணடுகள் ்கடாள்முதல் என்ை அடிப்பெ்்யில் கூடடு 
சரடாசரி இலடாபெத்தி்ன பெயன்பெடுத்தி, நற்பெயரின் மைதிப்்பெக் கணக்கி்வும்.

ஆணடு இலடாபெம்
`

நி்்றகள்

2015 10,000 1
2016 12,000 2
2017 16,000 3
2018 18,000 4

 (வி்்: கூடடு �ரடா�ரி இலடாபெம்: ` 15,400; நற்பெயர்: ` 46,200)
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உயர் இலடாபெத்தில் ்கடாள்முெல் மு்்ற
7.  பின்வரும் விவரஙகளிலிருந்து, உயர் இலடாபெத்தில் 2 ஆணடுகள் ்கடாள்முதல் என்ை அடிப்பெ்்யில் 

நற்பெயரின் மைதிப்்பெக் கணக்கி்வும்.

(அ) நிறுவனத்தின் ்மைடாத்த ்சடாத்துகள் ` 5,00,000
(ஆ) நிறுவனத்தின் ்பெடாறுப்புகள் ` 2,00,000
(இ) இவவ்கத் ்தடாழில்களின் சடாதடாரண இலடாபெ விகிதம் 12.5%
(ஈ) நிறுவனத்தின் சரடாசரி இலடாபெம் ` 60,000. 

 (வி்் : உயர் இலடாபெம்: ` 22,500; நற்பெயர்: ` 45,000)
8.  ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனம் க்ந்த மூன்று வரு்ஙகைடாக ஈடடிய நிகர இலடாபெஙகள் பின்வருமைடாறு: 

 2016: ` 20,000; 2017:  ` 17,000 மைறறும் 2018: ` 23,000.
தமைறகுறிப்பிட்  கடாலம் முழுவதும் நிறுவனத்தில் பெயன்பெடுத்தப்பெட் முதல் ` 80,000. நிறுவனம் 
்கடாணடுள்ை இ்ரி்னக் கருத்தில் ்கடாணடு, பெயன்பெடுத்தப்பெட் முதல் மீதடான  சடாதடாரண இலடாபெ 
வீதம் 15% என கருதப்பெட்து. உயர் இலடாபெத்தில் 2 ஆணடுகள் ்கடாள்முதல் என்ை அடிப்பெ்்யில் 
நற்பெயரின் மைதிப்்பெக் கணக்கி்வும்.

 (வி்்: உயர் இலடாபெம்: ` 8,000; நற்பெயர்: ` 16,000)
ஆணடுத்்ெடா்க மு்்ற 
9. பின்வரும் விவரஙக்ைக் ்கடாணடு, ஆணடுத்்தடா்க மு்ையில் நற்பெயரின் மைதிப்்பெக் 
கணக்கி்வும்.
 (i) சரடாசரி இலடாபெம் ` 14,000
 (ii) சடாதடாரண இலடாபெம் ` 4,000
 (iii) சடாதடாரண இலடாபெ விகிதம் 15%
 (iv) நற்பெயருக்கடான ்கடாள்முதல் ஆணடுகள் 5
5 ஆணடுகளில் ஆணடுக்கு  15% என்ை வடடி விகிதத்தில் ̀  1 ன் தறதபெடா்தய ஆணடுத்்தடா்க மைதிப்பு ̀  3.352
 (வி்்: உயர் இலடாபெம்: ` 10,000; நற்பெயர்: ` 33,520)
உயர் இலடாபெத்தில் மூலெைமைடாக்கல் மு்்ற
10.  பின்வரும் தகவல்களிலிருந்து, உயர் இலடாபெத்தி்ன மூலதனமைடாக்கல் மு்ையில்  நற்பெயரின் 

மைதிப்்பெக் கணக்கி்வும். 
(அ) சடாதடாரண இலடாபெ விகிதம் 10%
(ஆ) க்ந்த 4 ஆணடுகளின் இலடாபெஙகள் ` 30,000, ` 40,000, ` 50,000 மைறறும் ` 45,000.
(இ)  தமைறகுறிப்பிட் இலடாபெம் ` 30,000 ல் திரும்பெத் திரும்பெ நிகழடா வருமைடானம் ` 3,000 

தசர்ந்துள்ைது.
(ஈ) சரடாசரி பெயன்பெடுத்தப்பெட் முதல் ` 3,00,000.

 (வி்்: �ரடா�ரி இலடாபெம்: ` 40,500; உயர் இலடாபெம்: ` 10,500; நற்பெயர் : ` 1,05,000)
மூலெைமைடாக்கல் மு்்ற
11. பின்வரும் தகவல்களிலிருந்து மூலதனமைடாக்கல் மு்ையில் நற்பெயரின் மைதிப்்பெக் கடாணவும். 

(அ) சரடாசரி இலடாபெம்  ` 20,000
(ஆ) சடாதடாரண இலடாபெ விகிதம்  10%
(இ) பெயன்பெடுத்தப்பெட் முதல் ` 1,50,000

 (வி்்: ்மைடாத்ெ மூலெை மைதிப்பு : ` 2,00,000; நற்பெயர்: ` 50,000)
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பிரியடா, பிரவீன் மைறறும் பூஜடா மூவரும் வீடடு உபெதயடாகப் ் பெடாருடக்ை வடாஙகி விறகும் 
கூட்டாண்மைத் ்தடாழி்லச் ்சயது வந்தனர். அவர்களுக்குள் கூட்டாண்மை 

ஒப்பெந்தம் இருந்தது. அவர்களின் க்்,  நி்ைய சடாத்தியமைடான வடாடிக்்கயடாைர்க்ை ்கடாண் 
முக்கியமைடான இ்த்தில் அ்மைந்திருந்தது. அக்க்்யின் பெணியடாைர்களுக்கு நல்ல பெயிறசியும் 
ஊக்கமும் அளிக்கப்பெடடிருந்தது. கூட்டாளிகள் நல்ல தமைலடாண்மைத் திைன் மிக்கவர்கைடாக 
இருந்தனர். இதன் வி்ைவடாக, வடாடிக்்கயடாைர்களின் தத்வகள் திைம்பெ் நி்ைதவறைப்பெட்ன. 
வடாடிக்்கயடாைர்களுக்கு விறபெ்னக்குப் பின் தச்வயும் அளிக்கப்பெட்தடால் அவர்கள் 
மைகிழ்ச்சிய்்ந்தனர். மிகக் குறுகிய கடாலத்திதலதய நிறுவனம் நன் மைதிப்பு மைறறும் வலுவடான 
வடாடிக்்கயடாைர் அடித்தைத்்தக் ்கடாணடிருந்தது. 
இரணடு ஆணடுகளுக்குப் பிைகு நிறுவனத்தின் மைதிப்பு அதன் நிகரச் ்சடாத்து மைதிப்்பெவி் 
அதிகமைடாக உள்ை்தன கூட்டாளிகள் முடிவு ்சயதனர். எனதவ, அவர்கள் நற்பெயரின் மைதிப்்பெக் 
கண்றிந்து அத்ன கணக்தகடுகளில் பெதிவு ்சயய விரும்பினர்.
பின் வருவன குறித்து விவடாதிக்கவும். 

(1) நிறுவனத்தின் நற்பெயர் மைதிப்பி்ன பெடாதிக்கும் கடாரணிக்ை அ்்யடாைம் கடாணவும்.
(2) நற்பெயர் மைதிப்பிடும் மு்ைகளின் ்பெயர்க்ைக் கூைவும்.

(3) நற்பெயரின் மைதிப்்பெக் கணக்தகடுகளில் பெதிவுச் ்சயய தவணடும் என்ை கூட்டாளிகளின் 
முடி்வ நீஙகள் ஏறறுக் ்கடாள்கிறீர்கைடா? அதறகடான கடாரணஙக்ை கணக்கியல் 
தரநி்லகள் விதிகள்பெடி விைக்கவும்.

்ெடா்ர் ஆயவிறகு 
ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனம் தன்னு்்ய நிறுவனத்்த விரிவுபெடுத்த விரும்பியது. ஆனடால், 
நிறுவனத்்த திைம்பெ் ந்த்த இரணடுக்கு தமைறபெட் தமைலடாண்மைத் திைன் ்கடாண் நபெர்கள் 
தத்வ. தமைலும், நிறுவன விரிவடாக்கத்திறகு அதிக நிதியும் தத்வப்பெடுகிைது. இந்த சூழ்நி்லயில் 
என்ன ்சயய தவணடும்? 
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5 கூட்டாளி சேர்ப்பு
அலகு

மாணவர்கள்
�� கூட்ாளியைச் சேரக்கும் ச�ாது சேயை 

சவண்டிை ்கணக்கிைல் நய்முயை்கள் 
�ற்றி புரிந்து ச்காள்ளுதல்

�� மறுமதிப்பீடு ்கணக்கு, முதல் 
்கணக்கு்கள் மற்றும் கூட்ாளியைச் 
சேர்தத பின்னர நிறுவ்ன்ததின 
இருப்பு நியைக் குறிப்பு ஆகிைவற்யை 
தைாரி்ததல்

�� கூட்ாளி சேரப்பு
�� திைா்க விகிதம்
�� மறுமதிப்பீடு ்கணக்கு

ப�டாருள்க்கம்

்கற்றல் ச�டாக்கங்கள்

கூட்ாளி சேரப்பு ்கற்�தற்கு முன 
கீழக்்கண்்வற்யை நிய்னவு கூை 
சவண்டும்:
�� கூட்ாண்யம நிறுவ்ன்ததின 

ச�ாருள் மற்றும் சிைப்பிைல்பு்கள்
�� கூட்ாண்யம ஒப்�ாவணம்
�� கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கு்கள் 
�� நற்ச�ையை மதிப்பீடு சேயதல்

நினைவுகூ்ற சேண்டிய ்கருத்து்கள்

பெரிந்து ப்கடாள்ள சேண்டிய முககிய பேடாற்கள்

5.1 அறிமு்கம்
5.2 கூட்ாளியை சேரக்கும் ச�ாது சேயை 

சவண்டிை ேரிக்்கடடுதல்்கள்
5.3 �கிரந்து தைா இைா�ங்கள், ்காப்பு்கள் 

மற்றும் நட்ங்கயைப் �கிரந்தளி்ததல்
5.4 சோ்தது்கள் மற்றும் ச�ாறுப்பு்கயை 

மறுமதிப்பீடு சேயதல்
5.5 புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் மற்றும் 

திைா்கவிகிதம்
5.6 நற்ச�ையை ேரிக்்கடடுதல்
5.7 புதிை இைா�ப் �கிரவு விகித்ததின �டி 

முதல் ்கணக்ய்கச் ேரிக்்கடடுதல்
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5.1 அறிமு்கம்

 மடாணேர் பேயல்�டாடு 5.1

நீங்கள் ஒரு நிறுவ்ன்ததின கூட்ாளி எனறு யவ்ததுக் ச்காள்ளுங்கள். நீங்கள் ஒரு புதிை 
கூட்ாளியை உங்கள் நிறுவ்ன்ததில் சேரக்்கப் ச�ாகிறீர்கள். அப்ச�ாது, உங்கள் கூட்ாண்யம 
ஒப்�ாவண்ததில் இ்ம்ச�ை சவண்டிை ஏசதனும் ஐந்து உ்ன�ாடு்கயை நிய்னவு கூறுங்கள்.

ஏற்்க்னசவ ந்ந்து ச்காண்டிருக்கும் ஒரு கூட்ாண்யம நிறுவ்ன்ததில் ஒரு ந�யை புதிை 
கூட்ாளிைா்க சேரக்்கைாம். இதுசவ கூட்ாளி சேரப்பு எனறு அயைக்்கப்�டுகிைது. சதாழில் 
விரிவாக்்க்ததிற்கு சதயவைா்ன கூடுதல் முதல் ச�றுவதற்்கா்கவும் அல்ைது புதிை கூட்ாளியின 
நிரவா்க்ததிைய்னப் �ைன�டு்ததிக் ச்காள்ைவும் அல்ைது இயவ இைண்டிற்்கா்கவும் புதிை கூட்ாளி 
சேரக்்கப்�்ைாம். ச�ாதுவா்க, ஒரு புதிை கூட்ாளி நிறுவ்ன்ததிற்கு முதல் ச்காண்டுவை சவண்டும். 
அதன மூைம், அவருக்கு நிறுவ்ன்ததின சோ்ததுக்்கள் மற்றும் நிறுவ்ன்ததின வருங்காை 
இைா�ங்களில் �ஙச்கடுக்கும் உரியம கிய்க்கிைது.
கூட்ாண்யமயில் ஒரு புதிை கூட்ாளியைச் சேரக்கும்ச�ாது நிறுவ்ன்ததின �யைை ஒப்�ந்தம் 
முடிவுக்கு ச்காண்டு வைப்�டடு, ஒரு புதிை ஒப்�ந்த்ததின மூைம் நிறுவ்னம் மாற்றி அயமக்்கப்�டுகிைது.
இந்திைக் கூட்ாண்யமச் ேட்ம் 1932, பிரிவு 31 (1) ன�டி கூட்ாளி்களின உ்ன�டிக்ய்கக்கு 
உட�டடு, ஏற்்க்னசவ இருக்்கக்கூடிை அய்ன்தது கூட்ாளி்களின இயேவு இனறி எந்த ஒரு புதிை 
கூட்ாளியையும் நிறுவ்ன்ததில் சேரக்்க இைைாது.

5.2 கூட்டாளினய சேர்ககும் ச�டாது பேயய சேண்டிய செனேயடாை ேரிக்கடடுெல்்கள்
கூட்ாளியை சேரக்கும் ச�ாது அவர த்னது முதல் சதாய்கயை சைாக்்கமா்கசவா அல்ைது 
ச�ாருைா்கசவா அல்ைது இைண்டுமா்கசவா ச்காண்டு வைைாம். �திை கூட்ாளி ச்காண்டு வரும் 
மூைத்ன்தயத ்கணக்கிடும் ச�ாது சேயை சவண்டிை குறிப்ச�டடுப்�திவு்கள் பினவருமாறு:

குறிப்ச�டடுப்�திவு

 �டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேரவு 
`

சைாக்்கம் / வஙகி ்க/கு � xxx  
சோ்தது்கள் ்க/கு � xxx
 கூட்ாளி்களின முதல் ்க/கு     xxx

ஒரு கூட்ாளியைச் சேரக்கும் ச�ாது ச�ாதுவா்க கூட்ாளி்களின �ைஸ�ை உரியம்களில் மாற்ைம் 
ஏற்�டுகிைது. புதிை கூட்ாளி, கூட்ாண்யமயில் தான சேரந்த நாளிலிருந்து நிறுவ்ன்ததின 
அய்ன்ததுச் சேைல்்களுக்கும் ச�ாறுப்�ாகிைார. எ்னசவ, புதிை கூட்ாளியை சேரக்கும் முன உள்ை 
�கிரந்து தைா இைா�ம், நட்ம் மற்றும் ்காப்பு்கள் ஆகிைவற்யை �யைை கூட்ாளி்களுக்கு �கிரந்து 
தைசவண்டும். அதுச�ாைசவ, சோ்தது்கயையும் ச�ாறுப்பு்கயையும் மறுமதிப்பீடு சேயது அதிலிருந்து 
கிய்க்கும் இைா�ம் அல்ைது நட்்தயத �யைை கூட்ாளி்களுக்கு �கிரந்தளிக்்க சவண்டும். ஒரு புதிை 
கூட்ாளியை சேரக்கும் ச�ாது பினவரும் ேரிக்்கடடுதல்்கயை சேயை சவண்டும்:

1. �கிரந்து தைா இைா�ம், ்காப்பு மற்றும் நட்ம் ஆகிைவற்யை �கிரந்தளி்ததல்
2. சோ்தது்கயையும் ச�ாறுப்பு்கயையும் மறுமதிப்பீடு சேயதல்
3. புதிை இைா�விகிதம் மற்றும் திைா்கவிகித்தயத நிரணயி்ததல் 
4. நற்ச�ைர ேரிக்்கடடுதல்
5. முதல் ்கணக்ய்க புதிை இைா�விகித்ததின அடிப்�ய்யில் ேரிக்்கடடுதல் (ஒப்புக் ச்காண்்ால்)
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5.3 �கிர்ந்துெரடா இலடா�ங்கள், ்கடாப்பு்கள் மறறும் �ட்ங்கனள �கிர்ந்ெளித்ெல்
்க்ந்த ஆண்டு்களின இைா�ங்கள் மற்றும் நட்ங்கள் கூட்ாளி்களுக்கு �கிரந்தளிக்்கப்�்ாமல் 
இருந்தால் அது �கிரந்து தைா இைா�ம் எ்னப்�டும். அவவாைா்ன �கிரந்து தைா ்காப்பு்கள், இைா�ங்கள் 
அல்ைது நட்ங்கள் �யைை கூட்ாளி்களுக்கு உரிை்ன. எ்னசவ, அயவ �யைை கூட்ாளி்களுக்கு 
�யைை இைா�விகித்ததில் �கிரந்தளிக்்கப்�் சவண்டும். ்காப்பு்கள் என�தில் ச�ாதுக்்காப்பு, ்காப்புநிதி, 
சதாழிைாைர ஈடடு நிதி மற்றும் முதலீடடு மாறு�டும் நிதி ஆகிையவ அ்ஙகும். சதாழிைாைர ஈடடு நிதியில் 
எதிர சநாக்்கக் கூடிை இைப்பீடு்கயை ேரி சேயத பின்னர மீதமுள்ை சதாய்க கூட்ாளி்களின முதல் 
்கணக்குக்கு மாற்ைப்�் சவண்டும். இதற்கு பினவரும் குறிப்ச�டடுப் �திவு்கயை சேயை சவண்டும்:

(அ) �கிரந்து தைா இைா�ங்கள் மற்றும் ்காப்பு்கயை மாற்றுவதற்கு 
குறிப்ச�டடுப் �திவு

�டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு
`

ேரவு
`

இைா� நட்ப் �கிரவு ்க/கு � xxx  

ச�ாதுக்்காப்பு ்க/கு � xxx

்காப்புநிதி ்க/கு � xxx

சதாழிைாைர ஈடடு நிதி ்க/கு � xxx

முதலீடடு மாறு�டும் நிதி ்க/கு � xxx

  �யைை கூட்ாளி்களின முதல்/ ந்ப்பு ்க/கு 
(�யைை இைா�விகித்ததில்)

 
  xxx

(அ) �கிரந்து  தைா நட்ம் மாற்றுவதற்கு 
குறிப்ச�டடுப் �திவு

�டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு
`

ேரவு
`

கூட்ாளி்களின முதல் / ந்ப்பு ்க/கு � xxx  

இைா� நட் ்க/கு (�யைை இைா� விகித்ததில்)     xxx

முெலீடடு மடாறு�டும் நிதி
முதலீடு்களின ேந்யத மதிப்பில் ஏற்�டும் இைக்்க்தயத ேரிக்்கடடுவதற்்கா்க முதலீடடு 
மாறு�டும் நிதி இைா�்ததிலிருந்து உருவாக்்கப்�டுகிைது. முதலீடு்களின ேந்யத 
மதிப்பு, ஏடடு மதிப்பிற்கு ேமமா்கசவா அல்ைது அதி்கமா்கசவா இருப்பின, முதலீடடு 
மாறு�டும் நிதி முழுவதும் �யைை கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கிற்கு �யைை 

இைா� விகித்ததில் மாற்ைப்�டுகிைது. முதலீடு்களின ேந்யத மதிப்பு, ஏடடு மதிப்பிற்கு குயைவா்க 
இருப்பின, அதன சவறு�ாடு முதலீடடு மாறு�டும் நிதியிலிருந்து ்கழிக்்கப்�டடு, மீதமுள்ை சதாய்க 
�யைை கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கிற்கு �யைை இைா� விகித்ததில் மாற்ைப்�டுகிைது.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

எடுத்துக்கடாடடு 1
மாைா மற்றும் விமைா எனும் கூட்ாளி்கள் முயைசை 3:2 எனும் விகித்ததில் இைா� நட்ங்கயை 
�கிரந்து வந்த்னர. 31.03.2017 அனறு வரஷினி என�வயை கூட்ாளிைா்க சேர்தத்னர. அவர சேரந்த 
நாளில் நிறுவ்ன ஏடு்களில் ்காப்பு நிதி ` 50,000 எ்னக் ்காடடிைது. ்காப்புநிதியை �கிரந்தளிக்்க 
குறிப்ச�டடுப் �திவு தைவும்.
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தீர்வு குறிப்ச�டடுப் �திவு

�டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு
`

ேரவு
`

2017 ச�ாதுக்்காப்பு ்க/கு � 50,000  
மாரச் 31  மாைா முதல் ்க/கு   (50,000 x 3/5)   30,000

 விமைா முதல் ்க/கு  (50,000 x 2/5)   20,000
(ச�ாதுக்்காப்பு �யைை கூட்ாளி்களின முதல் 
்கணக்குக்கு �யைை இைா�விகித்ததில் 
மாற்ைப்�ட்து)

   
 

எடுத்துக்கடாடடு 2
்கவிதா மற்றும் இைாதா எனும் கூட்ாளி்கள் முயைசை 4:3 எனும் விகித்ததில் இைா�நட்ம் �கிரந்து 
வந்த்னர. 1.1.2019 அனறு அவர்கள் தீ�ா என�வயை கூட்ாளிைா்க சேர்தத்னர. அந்நாளில் 
அவர்களுய்ை இருப்புநியைக் குறிப்பில் இைா� நட்க் ்கணக்கு �ற்று இருப்�ா்க ` 70,000 �கிரந்து 
தைா நட்மா்க சோ்தது்கள் �க்்க்ததில் ்காடடிைது. கூட்ாளி சேரப்பின ச�ாது �கிரந்து தைா நட்்தயத 
மாற்றுவதற்கு குறிப்ச�டடுப் �திவு தைவும்.
தீர்வு

குறிப்ச�டடுப் �திவு

�டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு
`

ேரவு
`

2019 ்கவிதா முதல் ்க/கு   (4/7) � 40,000  
ஜ்னவரி 1 இைாதா முதல் ்க/கு   (3/7) � 30,000  

 இைா� நட் ்க/கு      70,000
(�கிரந்து தைா நட்ம் �யைை கூட்ாளி்களின 
முதல் ்கணக்குக்கு �யைை இைா�விகித்ததில் 
மாற்ைப்�ட்து)

   
 

எடுத்துக்கடாடடு 3
இை்த்ன குமார மற்றும் ஆசைாக்கிைதாஸ எனும் கூட்ாளி்கள் முயைசை 3.2 எ்ன இைா� நட்ம் �கிரந்து 
வந்த்னர. 31 மாரச் 2017 ஆம் நாயைை அவர்கைது இருப்புநியைக் குறிப்பு பினவருமாறு:

ப�டாறுப்பு்கள் ` ` பேடாத்து்கள் `
முதல் ்கணக்கு்கள்:  ்கட்்ம் 30,000
        இை்த்ன குமார 30,000 ச�ாறி்தசதாகுதி 60,000
     ஆசைாக்கிைதாஸ 50,000 80,000 அயை்கைன 20,000
இைா� நட்ப் �கிரவு ்க/கு  20,000 ்க்்னாளி்கள் 10,000
ச�ாதுக்்காப்பு 5,000 ேைக்கிருப்பு 15,000
சதாழிைாைர ஈடடு நிதி 15,000 வஙகி சைாக்்கம் 15,000
�ற்�ை ்க்னீந்சதார 30,000

  1,50,000   1,50,000

2017, ஏப்ைல் 1 அனறு, ச்விட என�வயை கூட்ாளிைா்கச் சேர்தத்னர. கூட்ாளி சேரப்பின ச�ாது 
�கிரந்து தைா இைா�ம் மற்றும் ்காப்பிய்ன �கிரந்தளிக்்க குறிப்ச�டடுப் �திவு தைவும்.
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தீர்வு
குறிப்ச�டடுப் �திவு

�டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு
`

ேரவு
`

2017 இைா� நட்ப் �கிரவு ்க/கு � 20,000

ஏப்ைல் 1 ச�ாதுக்்காப்பு ்க/கு � 5,000

சதாழிைாைர ஈடடு நிதி ்க/கு � 15,000

 இை்த்ன குமார முதல் ்க/கு (40,000 x 3/5) 24,000

 ஆசைாக்கிைதாஸ முதல் ்க/கு (40,000 x 2/5) 16,000

(�கிரந்து தைா இைா�ம் மற்றும் ்காப்பு �யைை கூட்ாளி்களின 
முதல் ்கணக்குக்கு �யைை இைா� விகித்ததில் மாற்ைப்�ட்து)

     

5.4 பேடாத்து்கள் மறறும் ப�டாறுப்பு்கனள மறுமதிப்பீடு பேயெல்
கூட்ாண்யமயில் கூட்ாளி ஒருவயை சேரக்கும் ச�ாது, சோ்தது்கள் மற்றும் ச�ாறுப்பு்களின ஏடடு 
மதிப்பும், ந்ப்பு மதிப்பும் மாறு�்ைாம். எ்னசவ, அயவ மறுமதிப்பீடு சேயைப்�டுகிைது. சோ்தது்கள் 
மற்றும் ச�ாறுப்பு்களின ந்ப்பு மதிப்ய� தீரமானிப்�து மறுமதிப்பீடு எ்னப்�டுகிைது. மறுமதிப்பீடு 
தைாரிப்�தற்்கா்ன ்காைணங்கள் பினவருமாறு: 

(i) நிறுவ்ன்ததின உண்யமைா்ன மற்றும் சநரயமைா்ன நிதிநியையை அறிவது மற்றும்
(ii) சோ்தது்கயையும் மற்றும் ச�ாறுப்பு்கயையும் மறுமதிப்பீடு சேயவதன மூைம் கிய்க்்கப்ச�ற்ை 

இைா�்ததிய்ன �யைை கூட்ாளி்களுக்கு தருவது.
சோ்தது்கயையும் ச�ாறுப்பு்கயையும் மறுமதிப்பீடடு சேயது ்கணக்கில் ச்காண்டு வருவதற்கு இைண்டு 
முயை்கள் உள்ை்ன.

(அ) சோ்தது்கள் மற்றும் ச�ாறுப்பு்களின திரு்ததிை மதிப்ய� ஏடு்களில் ்காட்ப்ச�றுவது
(ஆ) சோ்தது்கள் மற்றும் ச�ாறுப்பு்களின மதிப்ய� ஏடு்களில் ்காட்ாமல் இருப்�து.

5.4.1 பேடாத்து்கள் மறறும் ப�டாறுப்பு்களின் மதிப்ன� ஏடு்களில் ்கடாட்ப்ப�றுேது
இம்முயையில் சோ்தது்கள் மற்றும் ச�ாறுப்பு்களின திரு்ததிை மதிப்பு, கூட்ாளியை சேர்ததவு்ன 
்கணக்ச்கடு்களிலும் தைாரிக்்கப்�டும் இருப்புநியைக் குறிப்பிலும் ்காட்ப்�டும். சோ்தது்கள் மற்றும் 
ச�ாறுப்பு்களின அதி்கரிக்கும் மற்றும் குயையும் மதிப்பிய்ன �திவு சேயை மறுமதிப்பீடு ்கணக்கு 
தைாரிக்்கப்�டுகிைது. மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கு ேரிக்்கட்ப்�ட் இைா� நட் ்கணக்கு எனறும் 
அயைக்்கப்�டும். இது ஒரு ச�ைைைவு ்கணக்கு ஆகும். மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கு சோ்தது்களின 
மதிப்பு அதி்கரிக்கும் ச�ாதும் மற்றும் ச�ாறுப்பு்களின மதிப்பு குயையும் ச�ாதும் வைவு சேயைப்�டும். 
சோ்தது்களின மதிப்பு குயையும் ச�ாதும் மற்றும் ச�ாறுப்பு்களின மதிப்பு அதி்கரிக்கும் ச�ாதும் 
மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கு �ற்று சேயைப்�டும். 
�திவு ச�ைாத சோ்தது்கள் ஏசதனும் இருப்பின அது மறுமதிப்பீடடு ்கணக்கில் வைவு சேயைப்�டும் மற்றும் 
�திவு ச�ைாத ச�ாறுப்பு்கள் ஏசதனும் இருப்பின அது மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கில் �ற்று சேயைப்�டும்.
அதிலிருந்து கிய்க்கும் இைா�ம் அல்ைது நட்ம் �யைை கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கிற்கு �யைை 
இைா� விகித்ததில் மாற்ைப்�டும். மறு மதிப்பீடடு ்கணக்கின �ற்றுப் �க்்க்ததின சமா்தத்த சதாய்கயை 
வி் வைவு �க்்க்ததின சமா்தத்த சதாய்க அதி்கமா்க இருப்பின அந்த சவறு�ாடடு்த சதாய்க மறுமதிப்பீடடு 
இைா�ம் ஆகும். மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கின வைவுப் �க்்க்ததின சமா்தத்தயதவி் �ற்றுப்�க்்க்ததின 
சமா்ததம் அதி்கமா்க இருந்தால் அந்த சவறு�ாடடு்தசதாய்க மறுமதிப்பீடடு நட்மாகும்.

12th-Accountancy-Unit-05_TM.indd   141 12/9/2021   11:13:48 PM



142

சோ்தது்கயையும் ச�ாறுப்பு்கயையும் மறுமதிப்பீடு சேயயும் ச�ாது பினவரும் குறிப்ச�டடுப் �திவு்கள் 
சேயைப்�டுகினை்ன.

�டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு
`

ேரவு
`

1. பேடாத்து்களின் மதிப்பு அதி்கரிககும் ச�டாது
 குறிப்பிட் சோ்தது ்க/கு � xxx  

   மறுமதிப்பீடடு ்க/கு   xxx

2. பேடாத்து்களின் மதிப்பு குன்றயும் ச�டாது
 மறுமதிப்பீடடு ்க/கு � xxx  

   குறிப்பிட் சோ்தது ்க/கு   xxx

3. ப�டாறுப்பு்களின் மதிப்பு அதி்கரிககும் ச�டாது
 மறுமதிப்பீடடு ்க/கு � xxx  

   குறிப்பிட் ச�ாறுப்பு ்க/கு   xxx

4. ப�டாறுப்பு்களின் மதிப்பு குன்றயும் ச�டாது
 குறிப்பிட் ச�ாறுப்பு ்க/கு � xxx  

   மறுமதிப்பீடடு ்க/கு   xxx

5. ஏடடில் �திவு பேயயடாெ பேடாத்து்கனள �திவு பேயயும் ச�டாது
 குறிப்பிட் சோ்தது ்க/கு � xxx  

   மறுமதிப்பீடடு ்க/கு   xxx

6. ஏடடில் �திவு பேயயடாெ ப�டாறுப்பு்கனள �திவு பேயயும் ச�டாது
 மறுமதிப்பீடடு ்க/கு � xxx  

   குறிப்பிட் ச�ாறுப்பு ்க/கு   xxx

7. மறுமதிப்பீடடு ்கணககின் இருப்பினை மடாற்ற
 (அ) மறுமதிப்பீடடு இைா�மா்க இருந்தால்
 மறுமதிப்பீடடு ்க/கு � xxx  

     �யைை கூட்ாளி்களின முதல் ்க/கு  
(�யைை விகித்ததில் ஒவசவாருவருக்கும் தனி்ததனிைா்க)   xxx

 (ஆ) மறுமதிப்பீடடு நட்மா்க இருந்தால்
 �யைை கூட்ாளி்களின முதல் ்க/கு �
  (�யைை விகித்ததில் ஒவசவாருவருக்கும் தனி்ததனிைா்க) xxx  

   மறுமதிப்பீடடு ்க/கு   xxx

மறுமதிப்பீடடுக ்கணககின் �டிேம் 
� மறுமதிப்பீடடுக ்கணககு ே

விேரம் ` விேரம் `
குறிப்பிட் சோ்தது ்க/கு xxx குறிப்பிட் சோ்தது ்க/கு xxx
   (நி்கை குயைவு)    (நி்கை அதி்கரிப்பு)
குறிப்பிட் ச�ாறுப்பு ்க/கு xxx குறிப்பிட் ச�ாறுப்பு ்க/கு xxx
   (நி்கை அதி்கரிப்பு)     (நி்கை குயைவு)
�யைை கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கு  xxx �யைை கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கு  xxx
(மறுமதிப்பீடடு இைா�ம் �யைை விகித்ததில் 
�கிரந்தளி்ததது) *

(மறுமதிப்பீடடு நட்ம் �யைை விகித்ததில் 
�கிரந்தளி்ததது) *

  xxx   xxx
* இது மறுமதிப்பீடடு இைா�மா்கசவா அல்ைது நட்மா்கசவா இருக்்கைாம்.
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எடுத்துக்கடாடடு 4
இைாசஜஷ் மற்றும் இைசமஷ் எனும் கூட்ாளி்கள் 3.2 எ்ன இைா�நட்ம் �கிரந்து வந்த்னர. இைாமன 
என�வயை புதிை கூட்ாளிைா்க சேர்ததுக் ச்காண்்்னர. அவர்கைது புதிை இைா� விகிதம் 5:3:2. 
பினவரும் மறுமதிப்பீடு்கள் சேயைப்�ட்்ன. சதயவைா்ன குறிப்ச�டடுப் �திவு்கள் தந்து மறுமதிப்பீடடுக் 
்கணக்கு தைாரிக்்கவும்.

(அ) ்கட்்்ததின மதிப்பு ` 15,000 உைர்ததப்�ட்து
(ஆ) இைந்திை்ததின மதிப்பு ` 4,000 குயைக்்கப்�ட்து
(இ) வாைா ஐைக்்க்ன ஒதுக்கு ` 1,000 உருவாக்்கப்�ட்து

தீர்வு
குறிப்ச�டடுப் �திவு்கள்

�டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு
`

ேரவு
`

்கட்்ம் ்க/கு � 15,000  

  மறுமதிப்பீடடு ்க/கு   15,000

(்கட்்்ததின மதிப்பு உைர்ததுவது �திவு சேயைப்�ட்து)    

மறுமதிப்பீடடு ்க/கு � 5, 000  

  இைந்திைம் ்க/கு   4,000

   வாைா ஐைக்்க்ன ஒதுக்கு ்க/கு   1,000

(இைந்திை்ததின மதிப்பு குயைப்�து மற்றும் ஒதுக்கு 
�திவு சேயைப்�ட்து)

   

மறுமதிப்பீடடு ்க/கு � 10,000

   இைாசஜஷ் முதல் ்க/கு 6,000

   இைசமஷ் முதல் ்க/கு 4,000

(மறுமதிப்பீடடு இைா�ம் �கிரந்தளி்ததது)
� மறுமதிப்பீடடுக ்கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் `

இைந்திைம் ்க/கு 4,000 ்கட்்ம் ்க/கு 15,000

வாைா ஐைக்்க்ன ஒதுக்கு ்க/கு 1,000    

மறுமதிப்பீடடு இைா�ம்:    

    இைாசஜஷ் முதல் ்க/கு (3/5) 6,000    

    இைசமஷ் முதல் ்க/கு (2/5) 4,000 10,000    

  15,000   15,000
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எடுத்துக்கடாடடு 5
ஸ்ரீைாம் மற்றும் ைாஜ் எனும் கூட்ாளி்கள் முயைசை 2:1 எனும் விகித்ததில் இைா� நட்ங்கயை �கிரந்து  
வந்த்னர. 1.4.2017 சநல்ேன என�வயை புதிை கூட்ாளிைா்க சேர்தத்னர. கீழக்்கண்் ேரிக்்கடடுதல்்கள் 
சமற்ச்காள்ைப்�் சவண்டும்.

(i) ேைக்கிருப்பு மதிப்ய� ` 5,000 உைர்தத சவண்டும்
(ii) ஏடு்களில் �திவு ச�ைாமலுள்ை முதலீடு்கள் ` 7,000 தற்ச�ாது �திவு சேயதல் சவண்டும்
(iii) அலுவை்க ோத்னங்கள் மதிப்ய� ` 10,000 குயைக்்க சவண்டும்
(iv) ச்காடு�்ாமலுள்ை கூலி ` 9,500 க்கு வய்க சேயைசவண்டும்

குறிப்ச�டு �திவு்கள் தந்து மறுமதிப்பீடு ்கணக்கு தைாரிக்்கவும்.
தீர்வு

குறிப்ச�டடுப் �திவு்கள்
�டாள் விேரம் ச�. 

�.எ.
�றறு

`
ேரவு

`
2017 ேைக்கிருப்பு ்க/கு � 5,000  

ஏப்ைல் 1 முதலீடு்கள் ்க/கு � 7,000

  மறுமதிப்பீடடு ்க/கு 12,000

(ேைக்கிருப்பின மதிப்பு அதி்கரிப்பு மற்றும் �திவு 
ச�ைாமலுள்ை முதலீடு்கள் �திவு சேயைப்�ட்து)  

,, மறுமதிப்பீடடு ்க/கு � 19,500  

  அலுவை்க ோத்னங்கள் ்க/கு 10,000

  ச்காடு�் சவண்டிை கூலி ்க/கு 9,500

(அலுவை்க ோத்னங்களின மதிப்பு குயைப்�து 
மற்றும் ச்காடு�்ா கூலி �திவு சேயைப்�ட்து)

,, ஸ்ரீைாம் முதல் ்க/கு � 5,000  

ைாஜ் முதல் ்க/கு � 2,500

  மறுமதிப்பீடடு ்க/கு  7,500

(மறுமதிப்பீடடு நட்ம் முதல் ்கணக்கிற்கு 
மாற்ைப்�ட்து)

� மறுமதிப்பீடடுக ்கணககு ே

விேரம் ` விேரம் ` `

அலுவை்க ோத்னங்கள் ்க/கு 10,000 ேைக்கிருப்பு ்க/கு 5,000

ச்காடு�் சவண்டிை கூலி ்க/கு 9,500 முதலீடு்கள் ்க/கு  7,000

   மறுமதிப்பீடடு நட்ம்:
    ஸ்ரீைாம் முதல் ்க/கு (2/3) 5,000  

    ைாஜ் முதல் ்க/கு (1/3) 2,500 7,500

  19,500  19,500
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எடுத்துக்கடாடடு 6
ைகு மற்றும் ோம் எனும் கூட்ாளி்கள் முயைசை 3:2 எனும் விகித்ததில் இைா� நட்ம் �கிரந்து வந்த்னர. 
2017 மாரச் 31 அனறு அவர்களின இருப்புநியைக் குறிப்பு பினவருமாறு:

ப�டாறுப்பு்கள் ` ` பேடாத்து்கள் ` `

முதல் ்கணக்கு்கள்: இைந்திைம் 30,000

    ைகு      40,000 அயை்கைன 10,000

   ோம் 30,000 70,000 ேைக்கிருப்பு 10,000

�ற்�ை ்க்னீந்சதார 30,000 ்க்்னாளி்கள் 21,000

்கழிக்்க: வாைா
      ஐைக்்க்ன ஒதுக்கு 1,000 20,000

வஙகி 30,000

1,00,000   1,00,000

1.4.2017 அனறு பினவரும் நி�ந்தய்ன்களுக்குட�டடு பிை்காஷ் என�வயை கூட்ானயமயில் 
சேர்தத்னர.

(அ) பிை்காஷ் ` 10,000 முதல் ச்காண்டு வருவது
(ஆ) இைந்திைம் ` 24,000 எ்ன மதிப்பி்ப்�ட்து
(இ) அயை்கைனின மதிப்பில் ` 3,000 குயைப்�து
(ஈ) வாைா ஐைக்்க்ன ஒதுக்ய்க ` 3,000 எ்ன அதி்கரிப்�து
(உ) ஏடு்களில் �திவு ச�ைாமலுள்ை ்கணக்கு்களின மூைம் ச�ைசவண்டிையவ்கள் மதிப்பு ` 1,000 

�திவு சேயதல்
குறிப்ச�டடுப் �திவு்கள் தந்து மறுமதிப்பீடடு ்கணக்கு மற்றும் முதல் ்கணக்கு்கயை்த தைாரிக்்கவும்.

தீர்வு
குறிப்ச�டடுப் �திவு்கள்

�டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு
`

ேரவு
`

2017 வஙகி ்க/கு � 10,000

ஏப்ைல் 1     பிை்காஷ் முதல் ்க/கு 10,000

(பிை்காஷ் முதல் ச்காண்டு வந்தது)
,, மறுமதிப்பீடடு ்க/கு � 11,000  

    இைந்திைம் ்க/கு   6,000

    அயை்கைன ்க/கு   3,000

     வாைா ஐைக்்க்ன ஒதுக்கு ்க/கு   2,000

(இைந்திைம் மற்றும் அயை்கைன மீதா்ன சதயமா்னம் 
மற்றும் வாைா ஐைக்்க்ன ஒதுக்கு உருவாக்கிைது)    

12th-Accountancy-Unit-05_TM.indd   145 12/9/2021   11:13:49 PM



146

,, ்கணக்கு்களின மூைம் ச�ைசவண்டிையவ்கள் ்க/கு 1,000

     மறுமதிப்பீடடு ்க/கு 1,000

(�திவு ச�ைாத ்கணக்கு்களின மூைம் ச�ை 
சவண்டிையவ்கள் �திவு சேயைப்�ட்து )

,, ைகு முதல் ்க/கு 6,000  

ோம் முதல் ்க/கு       �    4,000

     மறுமதிப்பீடடு ்க/கு   10,000

(மறுமதிப்பீடடு நட்ம் முதல் ்கணக்கிற்கு 
மாற்ைப்�ட்து)    

� மறுமதிப்பீடடுக ்கணககு ே
விேரம் ` விேரம் ` `

இைந்திைம் ்க/கு
அயை்கைன ்க/கு
வாைா ஐைக்்க்ன ஒதுக்கு ்க/கு

6,000
3,000
2,000

்கணக்கு்கள் மூைம் ச�ை 
   சவண்டிையவ்கள் ்க/கு
மறுமதிப்பீடடு நட்ம்:
    ைகு முதல் ்க/கு   (3/5)
    ோம் முதல் ்க/கு  (2/5)

6,000
4,000

1,000

10,000

11,000 11,000

� முெல் ்கணககு ே

�டாள் விேரம் ரகு 
`

ேடாம் 
`

பிர்கடாஷ்  
` �டாள் விேரம் ரகு 

`
ேடாம் 

`
பிர்கடாஷ்  

`
மறுமதிப்பீடடு ்க/கு 6,000 4,000 - இருப்பு கீ/ச்கா 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/ச்கா 34,000 26,000 10,000

எடுத்துக்கடாடடு 7
ஆ்னந்்த மற்றும் �ாலு எனை கூட்ாளி்கள் முயைசை 7 : 3 எனும் விகித்ததில் இைா� நட்ங்கயை 
�கிரந்து வந்த்னர. 31 மாரச், 2018 ஆம் நாயைை அவர்கைது இருப்பு நியைக் குறிப்பு பினவருமாறு:

ப�டாறுப்பு்கள் ` ` பேடாத்து்கள் `
முதல் ்கணக்கு்கள்: நிைம் 60,000

   ஆ்னந்்த 50,000 ேைக்கிருப்பு 40,000

   �ாலு 30,000 80,000 ்க்்னாளி்கள் 20,000

�ற்�ை ்க்னீந்சதார 20,000 ய்கசைாக்்கம் 10,000

இைா� நட் ்க/கு 30,000

1,30,000 1,30,000
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2018 ஏப்ைல் 1 ஆம் நாைனறு அவர்கள் ேந்துரு என�வயை கீழக்்காணும் ேரிக்்கடடுதல்்களுக்கு 
ஒப்புக்ச்காண்டு 1/4 �ஙகுக்கு ̀  20,000 முதலு்ன கூட்ாளிைா்க கூட்ானயமயில் சேர்ததுக் ச்காண்்்னர

(அ) ேைக்கிருப்பு மதிப்ய� ` 3,000 குயைப்�து
(ஆ) வாைா ஐைக்்க்ன ஒதுக்கு ` 2,000 உருவாக்குவது
(இ) நிை்ததின மதிப்ய� ` 10,000 மதிப்ச�ற்ைம் சேயவது

மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கு மற்றும் முதல் ்கணக்கிய்ன கூட்ாளி சேரப்பிற்குப் பின தைாரிக்்கவும்.

தீர்வு
�      மறுமதிப்பீடடுக ்கணககு  ே

விேரம் ` ` விேரம் `

ேைக்கிருப்பு ்க/கு
வாைா ஐைக்்க்ன ஒதுக்கு ்க/கு
மறுமதிப்பீடடு இைா�ம்:

      ஆ்னந்்த முதல் ்க/கு (7/10)
      �ாலு முதல் ்க/கு    (3/10)

3,500

1,500

3,000

2,000

5,000

நிைம் ்க/கு

 

10,000

10,000 10,000

�       முெல் ்கணககு ே

விேரம் ஆைந்த்
`

�டாலு
`

ேந்துரு 
` விேரம்

ஆைந்த்
`

�டாலு
 `

ேந்துரு
`

இருப்பு கீ/இ 74,500 40,500 20,000இருப்பு கீ/ச்கா 50,000 30,000 -

வஙகி ்க/கு - - 20,000

மறுமதிப்பீடடு ்க/கு 3,500 1,500 -
இைா� நட் ்க/கு 21,000 9,000 -

  74,500 40,500 20,000 74,500 40,500 20,000

இருப்பு கீ/ச்கா 74,500 40,500 20,000

 மடாணேர் பேயல்�டாடு 5.2

வகுப்பு முழுவதற்குமா்ன வியைைாடடு: உங்கள் நியையை மாற்றிக் ச்காள்ைவும்
ஒரு மாணவன ஒரு ந்வடிக்ய்கயை சோல்ைவும். அந்ந்வடிக்ய்கயின வியைவு மறுமதிப்பீடடு 
இைா�மா்க இருந்தால், மற்ை மாணவர்கள் எழுந்து நிற்்க சவண்டும் மற்றும் நட்மா்க இருந்தால் 
அவர்கள் உட்காை சவண்டும். 

உதாைணங்கள்:  ஒரு மாணவன ்கட்்்ததின மீது சதயமா்னம் எனறு சோன்னால், 
மற்ை மாணவர்கள் உட்காை சவண்டும்.  
ஒரு மாணவன அயை்கைன மறுமதிப்பீடு அதி்கரிப்பு எனறு சோன்னால், 
மற்ை மாணவர்கள் எழுந்து நிற்்க சவண்டும். 

இது குழுவா்கசவா அல்ைது இயணைா்கசவா வியைைா்ைாம்.
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5.4.2 பேடாத்து்கள் மறறும் ப�டாறுப்பு்களின் திருத்திய மதிப்ன� ஏடு்களில் ்கடாட்டாமல் இருப்�து
இம்முயையில், சோ்தது்கள் மற்றும் ச�ாறுப்பு்கள் அதன உண்யமைா்ன மதிப்பு்களிசைசை கூட்ாளியை 
சேர்ததவு்ன ்கணக்ச்கடு்களிலும், தைாரிக்்கப்�டும் இருப்புநியைக் குறிப்பிலும் ்காட்ப்�டும். அதன 
திரு்ததிை மதிப்பில் ்காட்ப்�்ாது. மறுமதிப்பீடடின இறுதி வியைவு கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கு்கள் 
மூைம் ேரிக்்கட்ப்�டும். திரு்ததிை மதிப்ய� ஏடு்களில் ்காட்ாமல் இருப்�தற்்கா்க நிய்னவுக் குறிப்பு 
மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கு எனை ஒரு தற்்காலி்கக் ்கணக்கு தைாரிக்்கப்�டுகிைது.
5.5 புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம் மறறும் தியடா்க விகிெம்
5.5.1 புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம் 
ஒரு கூட்ாளியைச் சேரக்கும் ச�ாது புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் நிரணயிக்்க சவண்டிைது 
அவசிைம்.  ஏச்னனில், புதிை கூட்ாளி நிறுவ்ன்ததின வருங்காை இைா�்ததில் �ஙகு ச�றும் உரியம 
ச�றுகிைார.  புதிை இைா� விகிதம் என�து நிறுவ்ன்ததின வருங்காை இைா�்தயத புதிை கூட்ாளி 
உட�் அய்ன்ததுக் கூட்ாளி்களும் �கிரந்து ச்காள்ை ஒப்புக் ச்காண்் விகிதம் ஆகும். புதிை இைா�ப் 
�கிரவு விகிதம் ஒப்புக்ச்காள்ைவில்யை எனைால், கூட்ாளி்கள் இைா�ம் மற்றும் நட்்தயத ேமமா்கப் 
�கிரந்து ச்காள்ை சவண்டும். 
5.5.2 தியடா்க விகிெம்
�யைை கூட்ாளி்கள் புதிை கூட்ாளிக்கு அவர்கள் இைா�்ததின ஒரு �குதியிய்ன திைா்கம் சேயைைாம். 
இந்த திைா்க்தயத அய்ன்ததுக் கூட்ாளி்கள் அல்ைது சிை கூட்ாளி்கள் சேயைைாம். திைா்க விகிதம் 
என�து �யைை கூட்ாளி்கள் தங்கள் இைா�்ததில் ஒரு விகித்தயத புதிை கூட்ாளிக்கு ஆதைவா்க 
திைா்கம் சேயவது அல்ைது விடடுக் ச்காடுப்�து ஆகும். இந்த திைா்க விகிதம் ்கணக்கிடுவதன சநாக்்கம் 
புதிை கூட்ாளி ச்காண்டு வரும் நற்ச�ையைப் �கிரந்து ச்காள்வதாகும். புதிை �ஙய்க �யைை 
�ஙகிலிருந்து ்கழிப்�தன மூைம் திைா்கப் �ஙகு ்கணக்கி்ப்�டுகிைது. 
திைா்கப் �ஙகு = �யைை �ஙகு – புதிை �ஙகு
திைா்க விகிதம் = �யைை கூட்ாளி்கள் திைா்கம் சேயத �ஙகின விகிதம்
புதிை கூட்ாளியின �ஙகு என�து �யைை கூட்ாளி்கைால் திைா்கம் சேயைப்�ட் �ஙகு்களின 
கூடடு்தசதாய்க ஆகும்.
மடாணேர் குறிப்பு: புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் வி்னாவில் தைப்�்வில்யை எனில், இது வி்னாவில் 
தைப்�ட் த்கவல்்கள் அடிப்�ய்யில் ்கணக்கி் சவண்டும்.

12th-Accountancy-Unit-05_TM.indd   148 12/9/2021   11:13:49 PM



149

c§fS¡F¤c§fS¡F¤
சிை சநைங்களில் புதிை கூட்ாளியைச் சேரக்கும் ச�ாது, ஏற்்க்னசவ இருக்கும் 
கூட்ாளி கூ் புதிை இைா�ப் �ஙகு �யைை �ஙய்க வி் அதி்கமா்க இருக்கும் 
ச�ாது ஆதாைம் அய்ைைாம். இ்ததருண்ததில் ஆதாைம் ச�ற்ை கூட்ாளி திைா்கம் 
சேயத கூட்ாளிக்கு நிறும்ததின சமா்தத நற்ச�ைரில் அவைது ஆதாை �ஙகு 
அைவிற்கு ஈடு்கட் சவண்டும். 

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

தியடா்க விகிெம் மறறும் புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம் பேவசேறு ெருணங்களில் ்கணககிடுெல்

1. புதிய இலடா�ப் �ஙகு விகிெம் ப்கடாடுக்கப்�டடிருந்ெடால்
புதிை இைா�ப் �ஙகு விகிதம் ச்காடுக்்கப்�டடிருக்கும் ச�ாது திைா்கப் �ஙகு பினவருமாறு 
்கணக்கி்ப்�டுகிைது:
திைா்கப் �ஙகு விகிதம் = �யைை கூட்ாளி்கள் சேயத திைா்கப் �ஙகின விகிதம்
திைா்கப் �ஙகு  = �யைை �ஙகு  - புதிை �ஙகு

எடுத்துக்கடாடடு 8
அனபு மற்றும் இைாஜு எனை இரு கூட்ாளி்கள்  3:2 எனை இைா� விகித்ததில் இைா�்தயதப் �கிரந்து 
வந்த்னர. அக் ஷய என�வயை கூட்ாளிைா்கச் சேர்தத்னர. அனபு, இைாஜு மற்றும் அக் ஷய அவர்களின 
புதிை இைா�ப் �ஙகு 5:3:2. திைா்க விகித்தயதக் ்கணக்கி்வும்.

தீர்வு
அனபு, இைாஜு அவர்களின �யைை �ஙகு  = 3:2 அதாவது,  3 2:

5 5

அனபு,  இைாஜு மற்றும் அக் ஷய-ன புதிை இைா�ப் �ஙகு = 5:3:2 அதாவது, 5 3 2: :
10 10 10

திைா்கப் �ஙகு = �யைை �ஙகு  - புதிை �ஙகு

அன்பு = 3 5 6 5 1
5 10 10 10

−− = =

இரடாஜு 2 3 4 3 1
5 10 10 10

−− = =

அனபு, இைாஜுவின திைா்கப் �ஙகு 1 1:
10 10

 அதாவது, 1:1

2. புதிய இலடா�ப்�ஙகு விகிெம் ப்கடாடுக்கப்�்வில்னலபயனில்
(அ) தியடா்கப்�ஙகு ப்கடாடுக்கப்�டடிருந்ெடால்
புதிை இைா�ப் �ஙகு விகிதம் ச்காடுக்்கப்�்வில்யைசைனில், ஆ்னால் �யைை கூட்ாளியின திைா்கம் 
ச்காடுக்்கப்�டடிருந்தால் புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் பினவருமாறு ்கணக்கி்ப்�டுகிைது.
�யைை கூட்ாளியின புதிை�ஙகு = �யைை �ஙகு – திைா்கப் �ஙகு
புதிை கூட்ாளியின �ஙகு = �யைை கூட்ாளி்களின திைா்கப் �ஙகின கூடடு்தசதாய்க
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எடுத்துக்கடாடடு 9
ஹரி மற்றும் ேலீம் எனை இரு கூட்ாளி்கள்  5:3 எனை இைா� விகித்ததில் இைா�்தயதப் �கிரந்து 
வந்த்னர. அவர்கள் சஜாைல் என�வயை 1

8
�ஙகிற்கு கூட்ாளிைா்கச் சேர்தத்னர. அவர அப்�ஙகு 

முழுவயதயும் ஹரி என�வரி்ம் ச�ற்றுக் ச்காண்்ார. புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் மற்றும் திைா்க 
விகிதம் ்கணக்கி்வும். 
தீர்வு
திைா்க விகிதம் மற்றும் புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் ்கணக்கிடுதல்
�யைை கூட்ாளி்களின திைா்கப் �ஙகு

 ஹரி = 1
8

 ேலீம் = 0
 திைா்க விகிதம் = 1:0

ஹரி மற்றும் ேலீம் அவர்களின �யைை �ஙகு 5:3  அதாவது,  5 3:
8 8

�யைை கூட்ாளியின புதிை �ஙகு = �யைை �ஙகு – திைா்கப் �ஙகு 

 ஹரி  = 5 1 5 1 4
8 8 8 8

−− = =

 ேலீம்  =  3
8

புதிை கூட்ாளி சஜாைல் �ஙகு = 1
8

ஹரி,  ேலீம் மற்றும் சஜாைல் அவர்களின புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம்  4 3 1: :
8 8 8

 அதாவது, 4:3:1
எடுத்துக்கடாடடு 10
ைவி மற்றும் குமார எனை இரு கூட்ாளி்கள்  7:3 எனை  விகித்ததில் இைா� நட்்தயதப் �கிரந்து வந்த்னர. 
அவர்கள் கிறிஸடி என�வயை 3

7
 �ஙகிற்கு கூட்ாளிைா்கச் சேர்தத்னர.  கிறிஸடி ைவியி்மிருந்து 2 1,

7 7
 

�ஙகும், குமாரி்மிருந்து 2 1,
7 7

 �ஙகும் ச�றுகிைார. புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் மற்றும் திைா்க விகிதம் 
்கணக்கி்வும்.

தீர்வு
திைா்க விகிதம் மற்றும் புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் ்கணக்கிடுதல்

திைா்கப் �ஙகு   = 2 1,
7 7

ைவி மற்றும் குமார அவர்களின திைா்க விகிதம்  2:1

�யைை இைா�ப் �கிரவு விகிதம்  = 7:3 அல்ைது 7 3:
10 10

�யைை கூட்ாளி்களின புதிை �ஙகு = �யைை �ஙகு – திைா்கப் �ஙகு 

 ரவி = 7 2 49 20 29
10 7 70 70

−− = =

 குமடார்   = 3 1 21 10 11
10 7 70 70

−− = =
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புதிை கூட்ாளியின �ஙகு 

 கிறிஸ்டி = 3
7

கிறிஸடியின �ஙகிற்குரிை �குதியை ேமன சேயயும் ச�ாருடடு, 10 ஆல் ச�ருக்கி மற்றும் வகுக்்க 
சவண்டும். 

    = 
3 10 30
7 10 70

× =

ைவி, குமார மற்றும் கிறிஸடி அவர்களின புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் = 29 11 30: : 29 :11: 30
70 70 70

=

எடுத்துக்கடாடடு 11
ஹமீது மற்றும் ச்காவிந்்த  எனை இரு கூட்ாளி்கள் 5:3 விகித்ததில் இைா� நட்்தயதப் �கிரந்து 
வந்த்னர. அவர்கள் ஜான என�வயை கூட்ாளிைா்கச் சேர்தத்னர. ஜான ஹமீதி்மிருந்து 1/5 �ஙகும், 
ச்காவிந்தி்மிருந்து   1/5 �ஙகும் ச�றுகிைார. புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் மற்றும் திைா்க விகிதம் 
்கணக்கி்வும்.

தீர்வு
திைா்க விகிதம் மற்றும் புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் ்கணக்கிடுதல்

திைா்கப் �ஙகு   1 1,
5 5

ஹமீது மற்றும் ச்காவிந்்த அவர்களின திைா்க விகிதம் 1:1

�யைை �ஙகு 5:3 அதாவது,  5 3:
8 8

�யைை கூட்ாளியின புதிை �ஙகு = �யைை �ஙகு – திைா்கப் �ஙகு

ஹமீது  = 5 1 25 8 17
8 5 40 40

−− = =

ச்கடாவிந்த் = 
3 1 15 8 7
8 5 40 40

−− = =

புதிை கூட்ாளியின �ஙகு 
ஜடான் = �யைை கூட்ாளி்களின திைா்கப் �ஙகின கூடடு்தசதாய்க  

 = 1 1 2
5 5 5

+ =

ஜானின �ஙகிற்குரிை �குதியை ேமன சேயயும் ச�ாருடடு, 8 ஆல் ச�ருக்கி மற்றும் வகுக்்க சவண்டும். 

ஜானின �ஙகு  2 8 16
5 8 40

× =

ஹமீது, ச்காவிந்்த மற்றும் ஜான அவர்களின புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் 17 7 16: :
40 40 40

 அல்ைது 
17:7:16

(ஆ) தியடா்கப் �ஙகின் விகிெம் ப்கடாடுக்கப்�டடிருந்ெடால்
(i) தியடா்கப் �ஙகு �னைய கூட்டாளியின் �ஙகின் மீது விகிெத்தில் ப்கடாடுக்கப்�டடிருந்ெடால்
புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் ச்காடுக்்கப்�்ாத ச�ாது, ஆ்னால் திைா்கப் �ஙகு �யைை கூட்ாளி்களின 
�ஙகின மீது விகித்ததில் ச்காடுக்்கப்�டடிருந்தால், புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் பினவருமாறு 
்கணக்கி்ப்�டுகிைது. 
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�யைை கூட்ாளியின திைா்கப்�ஙகு = �யைை �ஙகு x திைா்கப் �ஙகின விகிதம்
�யைை கூட்ாளியின புதிை �ஙகு = �யைை �ஙகு – திைா்கப் �ஙகு
புதிை கூட்ாளியின �ஙகு = �யைை கூட்ாளி்களின திைா்கப் �ஙகின கூடடு்தசதாய்க

எடுத்துக்கடாடடு  12
சுசைஷ் மற்றும் திச்னஷ் எனை இரு கூட்ாளி்கள் 3:2 விகித்ததில் இைா� நட்்தயதப் �கிரந்து வந்த்னர. 
அவர்கள் இைசமஷ் என�வயை கூட்ாளிைா்கச் சேர்தத்னர.  சுசைஷ் என�வர தன�ஙகில் 1/5 �ஙகும், 
திச்னஷ் என�வர தன �ஙகில்  2/5 �ஙகும் திைா்கம் சேயகினை்னர. புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் 
மற்றும் திைா்க விகிதம் ்கணக்கி்வும்.
தீர்வு
திைா்க விகிதம் மற்றும் புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் ்கணக்கிடுதல்

�யைை �ஙகு = 3:2 அதாவது, சுசைஷ்  3
5

 மற்றும் திச்னஷ் 2
5

 

திைா்கப் �ஙகு  = �யைை �ஙகு  x திைா்கப் �ஙகின விகிதம்

 சுசரஷ் = 3 1 3
5 5 25

× =

 திசைஷ்  = 2 2 4
5 5 25

× =

சுசைஷ் மற்றும் திச்னஷ் அவர்களின திைா்க விகிதம் 3
25

  மற்றும்  4
25

, அதாவது, 3:4

புதிை �ஙகு   = �யைை �ஙகு  - திைா்கப் �ஙகு 

 சுசரஷ்  = 3 3 15 3 12
5 25 25 25

−− = =

 திசைஷ்  = 2 4 10 4 6
5 25 25 25

−− = =

புதிை கூட்ாளியின �ஙகு = சுசைஷ் மற்றும் திச்னஷ் அவர்களின திைா்கப் �ஙகின கூடடு்தசதாய்க

 ரசமஷ்  =  3 4 3 4 7
25 25 25 25

++ = =

சுசைஷ், திச்னஷ் மற்றும் இைசமஷ் அவர்களின புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் = 12 6 7: :
25 25 25

 அதாவது, 
12:6:7
எடுத்துக்கடாடடு 13
பிைோந்்த மற்றும் நிஷா எனை இரு கூட்ாளி்கள் 3:2 விகித்ததில் இைா� நட்்தயதப் �கிரந்து வந்த்னர. 
அவர்கள் ைம்ைா என�வயை கூட்ாளிைா்கச் சேர்தத்னர. பிைோந்்த தன�ஙகில் 2/5 �ஙகும், நிஷா தன 
�ஙகில் 2/5 �ஙகும் திைா்கம் சேயகினை்னர. புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் மற்றும் திைா்க விகிதம் 
்கணக்கி்வும்.

தீர்வு
தியடா்க விகிெம் மறறும் புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம் ்கணககிடுெல்
�யைை �ஙகு = 3:2 அதாவது, பிைோந்்த 3

5
 மற்றும் நிஷா  2

5
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திைா்கப் �ஙகு   = �யைை �ஙகு  x திைா்கப் �ஙகின விகிதம்

 பிரேடாந்த்  = 3 2 6
5 5 25

× =

 நிஷடா = 2 2 4
5 5 25

× =

பிைோந்்த மற்றும் நிஷாவின திைா்கப் �ஙகு 
6
25   மற்றும்  4

25
, அதாவது, 3:2

 புதிை �ஙகு   = �யைை �ஙகு  - திைா்கப் �ஙகு 

 பிரேடாந்த்  = 3 6 15 6 9
5 25 25 25

−− = =

 நிஷடா = 2 4 10 4 6
5 25 25 25

−− = =

புதிை கூட்ாளியின �ஙகு =  பிைோந்்த மற்றும் நிஷா திைா்கப் �ஙகின கூடடு்தசதாய்க

 ரம்யடா =  6 4 6 4 10
25 25 25 25

++ = =

பிைோந்்த, நிஷா மற்றும் ைம்ைா அவர்களின புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் =  9 6 10: :
25 25 25

 அதாவது, 
9:6:10

(ii) புதிய கூட்டாளியின் �ஙகில் தியடா்கப் �ஙகின் விகிெம் ப்கடாடுக்கப்�டடிருந்ெடால்
புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் ச்காடுக்்கப்�்ாமல், ஆ்னால் புதிை கூட்ாளியின �ஙகில் திைா்கப் �ஙகின 
விகிதம் ச்காடுக்்கப்�டடிருந்தால் புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் பினவருமாறு ்கணக்கி்ப்�டுகிைது. 

�யைை கூட்ாளியின புதிை �ஙகு = �யைை �ஙகு – திைா்கப் �ஙகு 
திைா்கப் �ஙகு = புதிை கூட்ாளியின �ஙகு  x திைா்கப் �ஙகின விகிதம்

எடுத்துக்கடாடடு 14
ைசமஷ் மற்றும் ைாஜு எனை இரு கூட்ாளி்கள் 2:1 எனை விகித்ததில் இைா� நட்்தயதப் �கிரந்து 
வந்த்னர. அவர்கள் ைஞேன  என�வயை 1/4 �ஙகுக்கு கூட்ாளிைா்கச் சேர்தத்னர. ைஞேன அவைது 
�ஙய்க �யைை கூட்ாளி்களி்மிருந்து 3:2 எனை விகித்ததில் வாஙகி்னார. புதிை இைா�ப் �கிரவு 
விகிதம் மற்றும் திைா்க விகிதம் ்கணக்கி்வும்.

தீர்வு
தியடா்க விகிெம் மறறும் புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம் ்கணககிடுெல்

ைஞேன �ஙகு    = 1
4

�யைை விகிதம்  = 2:1  அதாவது, 2 1:
3 3

திைா்கப் �ஙகின விகிதம்  = 3:2 அதாவது, 3 2:
5 5
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திைா்கப் �ஙகு  = புதிை கூட்ாளியின �ஙகு  x திைா்கப் �ஙகின விகிதம்

 ரசமஷ்  = 1 3 3
4 5 20

× =

 ரடாஜு  = 1 2 2
4 5 20

× =

ைசமஷ் மற்றும் ைாஜு வின திைா்கப் �ஙகு 3
20

 மற்றும் 2
20

, அதாவது 3:2

�யைை கூட்ாளியின புதிை �ஙகு = �யைை �ஙகு – திைா்கப் �ஙகு

 ரசமஷ் = 2 3 40 9 31
3 20 60 60

−− = =

 ரடாஜு  = 1 2 20 6 14
3 20 60 60

−− = =

புதிை கூட்ாளியின �ஙகு
 ைஞேன  = 1

4
ைஞேனின �ஙகிற்குரிை �குதியை ேமன சேயயும் ச�ாருடடு, 15 ஆல் ச�ருக்கி மற்றும் வகுக்்க சவண்டும். 

 = 1 15 15
4 15 60

× =

எ்னசவ, புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் = 31 14 15: :
60 60 60

 = 31:14:15

எடுத்துக்கடாடடு 15
மச்கஷ் மற்றும்  தனுஷ் எனை இரு கூட்ாளி்கள் 2:1 எனை விகித்ததில் இைா� நட்்தயதப் �கிரந்து 
வந்த்னர. அவர்கள் அருண்  என�வயை 1/4 �ஙகுக்கு கூட்ாளிைா்கச் சேர்தத்னர. அருண் தனனுய்ை 
�ஙய்க மச்கஷ் மற்றும்  தனுஷ் ஆகிை இரு கூட்ாளி்களி்மிருந்தும் ேம விகித்ததில் வாஙகி்னார. 
புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் மற்றும் திைா்க விகிதம் ்கணக்கி்வும்.
தீர்வு
திைா்க விகிதம் மற்றும் புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் ்கணக்கிடுதல்

 அருணின �ஙகு   = 1
4

திைா்கப் �ஙகின விகிதம் = 1:1(ேமமா்க)  அதாவது, 1 1:
2 2

திைா்கப் �ஙகு  = புதிை கூட்ாளியின �ஙகு  x திைா்கப் �ஙகின விகிதம்

 மச்கஷ்  = 1 1 1
4 2 8

× =

 ெனுஷ்  = 1 1 1
4 2 8

× =

மச்கஷ் மற்றும் தனுஷ்–ன திைா்கப் �ஙகு 1 1:
8 8

 அதாவது, 1:1

�யைை கூட்ாளியின புதிை �ஙகு  = �யைை �ஙகு  - திைா்கப் �ஙகு

 மச்கஷ்    = 2 1 16 3 13
3 8 24 24

−− = =
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 ெனுஷ்  = 1 1 8 3 5
3 8 24 24

−− = =

புதிை கூட்ாளியின �ஙகு
 அருண் = 1

4
அருணின �ஙகிற்குரிை �குதியை ேமன சேயயும் ச�ாருடடு, 6  ஆல் ச�ருக்கி மற்றும் வகுக்்க சவண்டும். 

 = 1 6 6
4 6 24

× =

புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம்  = 13 5 6: :
24 24 24

  அதாவது, 13:5:6.

(இ) தியடா்கப் �ஙகு மறறும் தியடா்கப் �ஙகின் விகிெம் ப்கடாடுக்கப்�்டாெ ச�டாது
புதிை இைா�ப் �ஙகு விகிதம், திைா்கப் �ஙகு மற்றும் திைா்கப் �ஙகின விகிதம் ச்காடுக்்கப்�்ாத ச�ாது, 
ஆ்னால் புதிை கூட்ாளியின �ஙகு மடடும் ச்காடுக்்கப்�டடிருக்கும் ச�ாது, �யைை �ஙகின விகித்தயத 
திைா்கப் �ஙகு எ்ன எடு்ததுக் ச்காண்டு புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் ்கணக்கி்ப்�டுகிைது. 
புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் பினவருமாறு ்கணக்கி்ப்�டுகிைது. 

திைா்கப் �ஙகு  = புதிை கூட்ாளியின �ஙகு  x �யைை �ஙகு
�யைை கூட்ாளியின புதிை �ஙகு  = �யைை �ஙகு – திைா்கப் �ஙகு

எடுத்துக்கடாடடு 16
விமல் மற்றும் ஆதி எனை இரு கூட்ாளி்கள் 2:1 எனை விகித்ததில் இைா� நட்்தயதப் �கிரந்து 
வந்த்னர. அவர்கள் சஜைம் என�வயை 1/4 �ஙகுக்கு கூட்ாளிைா்கச் சேர்தத்னர. புதிை இைா�ப் �கிரவு 
விகிதம் மற்றும் திைா்க விகிதம் ்கணக்கி்வும்.
தீர்வு 
தியடா்க விகிெம் மறறும் புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம் ்கணககிடுெல்
திைா்கப் �ஙகு மற்றும் திைா்கப் �ஙகின விகிதம் மற்றும் புதிை இைா�ப் �ஙகு விகிதம் குறிப்பி்ாத ச�ாது, 
�யைை இைா�ப் �கிரவு விகித்தயத இருக்கும் கூட்ாளி்களின  திைா்கப் �ங்கா்க எடு்ததுக்ச்காள்ை 
சவண்டும். அதாவது, 2:1.
விமல் மற்றும் ஆதியின திைா்க விகிதம் 2:1

 சமா்தத �ஙகு 1 எ்ன எடு்ததுக் ச்காள்ைவும்

 பஜயம் �ஙகு  = 1
4

மீதமுள்ைப் �ஙகு = 1 4 11
4 4

−− =

 = 3
4

�யைை கூட்ாளியின புதிை �ஙகு = மீதப் �ஙகு x �யைைப் �ஙகு

 விமல் = 3 2 6
4 3 12

× =

 ஆதி = 3 1 3
4 3 12

× =
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புது கூட்ாளியின �ஙகு

சஜைம்  = 1
4

சஜைம் �ஙகிற்குரிை �குதியை ேமன சேயயும் ச�ாருடடு, 3  ஆல் ச�ருக்கி மற்றும் வகுக்்க சவண்டும். 

சஜைம் �ஙகு   = 1 3 3
4 3 12

× =

விமல், ஆதி மற்றும் சஜைம் அவர்களின புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் =  6 3 3: :
12 12 12

 அதைவது,  2 : 1 : 1
எடுத்துக்கடாடடு 17
அனில், சுனில் மற்றும் ஹரி எனை மூனறு கூட்ாளி்கள் 4:3:3 எனை விகித்ததில் இைா� நட்்தயதப் 
�கிரந்து வந்த்னர. அவர்கள் ைாஜா என�வயை 20% இைா�்ததிற்கு  கூட்ாளிைா்கச் சேர்தத்னர. புதிை 
இைா�ப் �கிரவு விகிதம் மற்றும் திைா்க விகிதம் ்கணக்கி்வும்.
தீர்வு
தியடா்க விகிெம் மறறும் புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம் ்கணககிடுெல்
அனில், சுனில் மற்றும்  ஹரியின �யைை இைா� விகிதம் = 4:3:3  அல்ைது 4 3 3: :

10 10 10
இைா�்ததில் ைாஜாவின �ஙகு = 20% அல்ைது 20/100 அல்ைது 1/5
சமா்தத �ஙகு 1 எ்ன எடு்ததுக் ச்காள்ைவும்

மீதப் �ஙகு = 1 5 11
5 5

−− =

 = 4
5

�யைை கூட்ாளியின புதிை �ஙகு = மீதப் �ஙகு x �யைைப் �ஙகு

 அனில்  = 4 4 16
5 10 50

× =

 சுனில் = 4 3 12
5 10 50

× =

 ஹரி = 4 3 12
5 10 50

× =

புதிை கூட்ாளியின �ஙகு

 ரடாஜடா = 1
5

ைாஜா �ஙகிற்குரிை �குதியை ேமன சேயயும் ச�ாருடடு, 10 ஆல் ச�ருக்கி மற்றும் வகுக்்க சவண்டும். 

ைாஜாவின �ஙகு = 1 10 10
5 10 50

× =

அனில், சுனில், ஹரி மற்றும் ைாஜாஅவர்களின புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் = 16 12 12 10: : :
50 50 50 50

 
அதாவது, 8:6:6:5.
திைா்க விகிதம் = 4:3:3

5.6 �றப�யர் குறித்ெ ேரிக்கட்ல்்கள்
ஒரு நிறுவ்னம் ஈடடியுள்ை நனமதிப்பு தற்ச�ாயதை இைா�ம் மற்றும் எதிர ்காை இைா�ம் 
ஆகிைவற்றில் வியையவ ஏற்�டு்ததும். கூட்ாளி சேரக்ய்கயின ச�ாது, �யைை கூட்ாளி்கள் புதிை 
கூட்ாளிக்ச்க்ன ஒரு �குதி �ஙகிய்ன திைா்கம் சேயகினை்னர. எ்னசவ, �யைை கூட்ாளி்களின 
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திைா்க்ததிற்கு இைப்பீ்ா்க, நிறுவ்ன்ததின நற்ச�ைர மதிப்பி்ப்�டுகிைது மற்றும் ேரி்கட்ப்�டுகிைது. 
முதல் மடடுமில்ைாமல் புதிை கூட்ாளி நற்ச�ைருக்்கா்கவும் �ங்களிப்�துண்டு. இந்த நற்ச�ைர �யைை 
கூட்ாளி்களின திைா்க விகித்ததின அடிப்�ய்யில் �கிரந்தளிக்்கப்�டும்.
5.6.1. �றப�யருக்கடாை ்கணககியல் பேயல்முன்ற்கள்
கூட்ாளி சேரக்ய்கயின ச�ாது நற்ச�ைருக்்கா்ன ்கணக்கிைல் சேைல்முயை்கள் கீசை 
விவாதிக்்கப்�டடுள்ைது:

1. புதிை கூட்ாளி நற்ச�ைருக்்கா்க சைாக்்கம் அல்ைது சோ்தது ச்காண்டு வரும் ச�ாது
2.  புதிை கூட்ாளி நற்ச�ைருக்ச்க்ன சைாக்்கம் அல்ைது சோ்தது ஏதும் ச்காண்டு வைாத ச�ாது
3.  புதிை கூட்ாளி நற்ச�ைருக்்கா்ன ஒரு �குதியை மடடும் சைாக்்கம் அல்ைது சோ்தது்கைா்க 

ச்காண்டு வரும் ச�ாது.
4. �யைை நற்ச�ைர

1. புதிய கூட்டாளி �றப�யருக்கடா்க �ணம் ப்கடாண்டு ேரும் ச�டாது
புதிை கூட்ாளி முதல் சதாய்கசைாடு, கூடுதைா்க நற்ச�ைருக்்கா்கவும் �ணம் ச்காண்டுவரும் ச�ாது, 
அது �யைை கூட்ாளி்களின திைா்க விகித்ததின�டி அவர்களுக்கு �கிரந்தளிக்்கப்�டும். பினவரும் 
குறிப்ச�டடு �திவு்கள் அதற்்கா்க சேயைப்�டுகினை்ன.
(i) �றப�யர் பரடாக்கமடா்க ப்கடாண்டு ேந்து, �னைய கூட்டாளி்களின் முெல் ்கணககில் ேரவு பேயயும்ச�டாது:

�டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு
`

ேரவு
`

சைாக்்கம் / வஙகி ்க/கு � xxx

    �யைை கூட்ாளி்களின முதல் / ந்ப்பு ்க/கு   
 (திைா்க விகிதப்�டி) xxx

(ii)  �றப�யர் பேடாத்து்களடா்க ப்கடாண்டு ேரப்�டடு �னைய கூட்டாளி்களின் முெல் ்கணககில் ேரவு 
பேயயும்ச�டாது:

�டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு
`

ேரவு
`

குறிப்பிட் சோ்தது ்க/கு � xxx

    �யைை கூட்ாளி்களின முதல் / ந்ப்பு ்க/கு  
  (திைா்க விகிதப்�டி) xxx

(iii) �றப�யருக்கடா்க ப�ற்ற பரடாக்கம், �னைய கூட்டாளி்களடால் எடுத்துகப்கடாள்ளப்�டும் ச�டாது:

�டாள் விேரம்
ச�. 
�.எ.

�றறு
`

ேரவு
`

�யைை கூட்ாளி்களின முதல் / ந்ப்பு ்க/கு  � xxx

   சைாக்்கம் / வஙகி ்க/கு xxx

எடுத்துக்கடாடடு 18
அமுதா மற்றும் புவ்னா இருவரும் கூட்ாளி்கள். அவர்கள் 5:3 எனை விகித்ததில் இைா�-நட்ம் 
�கிரந்து வந்த்னர. சி்தைா 3/8 �ஙகு விகித்ததில் புதிை கூட்ாளிைா்க சேரகிைார. அப்ச�ாது ` 8,000 தமது 
நற்ச�ைர �ங்களிப்�ா்க ச்காண்டு வருகிைார. அவர்கள் மாறு�டும் முதல் முயையில் ்கணக்கிய்ன 
�ைாமரிக்கினை்னர. நற்ச�ைருக்ச்க்ன சதாய்க முழுவயதயும் அவர்கள் எடு்ததுக்ச்காள்கிைார்கள்.  
நற்ச�ையைச் ேரி்கட்்த சதயவைா்ன குறிப்ச�டடுப்�திவு்கயை உருவாக்்கவும்.
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தீர்வு
�யைை கூட்ாளி்களின திைா்கம் ச்காடுக்்கப்�்வில்யை. அவர்களின �யைை இைா�ப் �கிரவு 
விகிதமா்ன 5:3 திைா்க விகிதமா்க எடு்ததுக் ச்காள்ை சவண்டும். எ்னசவ, திைா்க விகிதம் 5:3 ஆகும்.

குறிப்ச�டடுப் �திவு்கள்

�டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு
`

ேரவு
`

2019 வஙகி ்க/கு � 8,000
ஜ்னவரி 1     அமுதாவின  முதல்  ்க/கு     (5/8) 5,000

    புவ்னாவின முதல் ்க/கு      (3/8) 3,000
(நற்ச�ைருக்்கா்க ச�ற்ை சதாய்க அமுதா மற்றும் புவ்னாவின 
திைா்க விகிதப்�டி �கிைப்�ட்து)

,, அமுதாவின  முதல்  ்க/கு � 5,000
புவ்னாவின முதல் ்க/கு � 3,000
     வஙகி ்க/கு 8,000
(கூட்ாளி்கைால் சதாய்க எடுக்்கப்�ட்து)

எடுத்துக்கடாடடு 19
அருண், �ாபு மற்றும் ோரைஸ மூவரும் கூட்ாளி்கள்.  அவர்கள் இைா�ம் மற்றும் நட்ங்கயை ேமமா்க 
�கிரந்து ச்காள்கினை்னர.  அவர்கள் துயை என�வயை 1/4 விகித்ததில் எதிர்காை இைா�்ததிய்ன 
�கிரந்துச்காள்ை ஒப்புக்ச்காண்டு கூட்ாண்யமயில் சேரக்கினை்னர. நிறுவ்ன்ததின நற்ச�ைர மதிப்பு 
` 36,000 எனறு மதிப்பி்ப்�டுகிைது. நற்ச�ைருக்்கா்க துயை தமது �ஙகின அைவு சதாய்க ச்காண்டு 
வருகிைார. �யைை கூட்ாளி்கள் நற்ச�ைருக்்கா்ன �ாதி்த சதாய்கயிய்ன எடு்ததுக் ச்காண்்்னர.  
மாறு�டும் முதல் முயையில் ஏடு்கள் �ைாமரிக்்கப்�டுகினை்ன எ்னக் ச்காண்டு சதயவைா்ன குறிப்ச�டடுப் 
�திவு்கயை தைவும்.

தீர்வு
துயையின நற்ச�ைர �ஙகு = 36,000 × 1/4 = ` 9,000

�யைை கூட்ாளி்களின திைா்க விகிதம் ச்காடுக்்கப்�்வில்யை.  �யைை இைா�ப் �கிரவு விகிதமா்ன 
1:1:1 திைா்க விகிதமா்க ச்காள்ைப்�டுகிைது. எ்னசவ, திைா்க விகிதம் 1:1:1.

குறிப்ச�டடுப் �திவு்கள்

�டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு
`

ேரவு
`

வஙகி ்க/கு � 9,000
    அருண்  முதல்  ்க/கு 3,000
    �ாபு முதல் ்க/கு 3,000
    ோரைஸ முதல் ்க/கு 3,000
(நற்ச�ைருக்்கா்க ச�ைப்�ட் சதாய்க �யைை 
கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கிற்கு திைா்க விகிதப்�டி 
அளிக்்கப்�ட்து)
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அருண்  முதல்  ்க/கு � 1,500
�ாபு முதல் ்க/கு � 1,500
ோரைஸ முதல் ்க/கு � 1,500
    வஙகி ்க/கு 4,500
(�யைை கூட்ாளி்கள் நற்ச�ைருக்்கா்ன சதாய்கயை 
எடு்ததுக் ச்காண்்து)

எடுத்துக்கடாடடு 20
வாசு மற்றும் சதவி இருவரும் கூட்ாளி்கள். அவர்கள் 3:2 எனை விகித்ததில் இைா�ம் �கிரந்து 
வருகினை்னர. அவர்கள் நிைா என�வயை 1/4 இைா� �ஙகிற்கு கூட்ாண்யமயில் சேரக்கினை்னர. 
நிைா தனனுய்ை �ங்கா்க ̀  3,000 நற்ச�ைருக்ச்க்ன சேலு்ததுகிைார.  அவர்களின புதிை இைா�ப்�கிரவு 
விகிதம் 3:3:2. நியைமுதல் முயையில் ்கணக்கு்கள் �ைாமரிக்்கப்�டுகினை்ன எ்னக்ச்காண்டு, 
சதயவைா்ன குறிப்ச�டடுப் �திவு்கயை உருவாக்்கவும்.
தீர்வு
திைா்க விகிதம் ்கணக்கிடுதல்:
திைா்க விகிதம் = �யைை �ஙகு – புதிை �ஙகு
ேடாசு  = 3 3 24 15 9

5 8 40 40
−− = =

செவி  = 2 3 16 15 1
5 8 40 40

−− = =

எ்னசவ, திைா்க விகிதம் = 9:1

குறிப்ச�டடுப் �திவு

�டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு
`

ேரவு
`

வஙகி ்க/கு � 3,000
    வாசுவின ந்ப்பு ்க/கு    (9/10) 2,700
    சதவியின ந்ப்பு ்க/கு    (1/10) 300
(நற்ச�ைருக்ச்க்ன ச்காண்டுவைப்�ட் சைாக்்கம் 
�யைை கூட்ாளி்களின திைா்க விகிதப்�டி வைவு 
சேயைப்�ட்து)

2. புதிய கூட்டாளி �றப�யருகப்கை பரடாக்கம் அல்லது பேடாத்து ஏதும் ப்கடாண்டு ேரடாெ ச�டாது
புதிை கூட்ாளி நற்ச�ைருக்்கா்க �ணம் அல்ைது சோ்தது்கள் ஏதும் ச்காண்டு வைாத ச�ாது, அவருய்ை 
நற்ச�ைருக்்கா்ன �ஙகிய்ன கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கில் ேரிக்்கட் சவண்டும். அதற்்கா்ன 
பினவரும் குறிப்ச�டடுப் �திவிய்ன்த தைசவண்டும்.

�டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு
`

ேரவு
`

புதிை கூட்ாளியின முதல் ்க/கு � xxx

    �யைை கூட்ாளியின முதல் / ந்ப்பு ்க/கு  
  (திைா்க விகிதப்�டி) xxx
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எடுத்துக்கடாடடு 21
அசோக் மற்றும் மும்தாஜ் இருவரும் ஒரு கூட்ாண்யம நிறுவ்ன்ததின கூட்ாளி்கள். அவர்கள் 5:1 எனை 
விகித்ததில் இைா�ம் மற்றும் நட்ங்கயைப் �கிரந்து வருகினை்னர. அவர்கள் தருண் என�வயை 2/9 
இைா� விகித்ததில் நிறுவ்ன்ததில் சேரக்்க முடிவு சேயகினை்னர. சேரக்ய்கயின ச�ாது நிறுவ்ன்ததின 
நற்ச�ைர மதிப்பு ` 27,000 எனறு மதிப்பி்ப்�டுகிைது. தருணால் தனனுய்ை �ஙகிற்்கா்ன நற்ச�ைர 
மதிப்பிற்்கா்ன சதாய்கயைக் ச்காண்டுவை முடிைவில்யை. நிறுவ்னம் மாறு�டும் முதல் முயையில் 
்கணக்கிய்னப் �ைாமரிக்கிைசத்னக் ச்காண்டு சதயவைா்ன குறிப்ச�டடுப் �திவிய்ன்த தைவும்.

தீர்வு
�யைை கூட்ாளி்களின திைா்கம் குறிப்பி்ப்�்வில்யை. �யைை கூட்ாளி்களின இைா� விகிதமா்ன 
5:1 திைா்க விகிதமா்க ்கருத சவண்டும். எ்னசவ, திைா்கவிகிதம் 5:1.
தருணின நற்ச�ைர = 27,000 2

9
×  = ` 6,000

குறிப்ச�டடுப் �திவு

�டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு
`

ேரவு
`

தருணின முதல் ்க/கு � 6,000

   அசோக் முதல் ்க/கு   (5/6) 5,000

   மும்தாஜ் முதல் ்க/கு  (1/6) 1,000

(தருணின நற்ச�ைர �யைை கூட்ாளி்களின முதல் 
்கணக்கில் �யைை இைா� விகித்ததில் ேரிக்்கட்ப்�ட்து) 

3. புதிய கூட்டாளி, �றப�யருக்கடாை ஒரு �குதினய மடடும் பரடாக்கம் அல்லது பேடாத்து்களடா்க ப்கடாண்டு ேரும் ச�டாது.
சிை சநைங்களில் புதிை கூட்ாளி நற்ச�ைருக்ச்க்ன ஒரு �குதியை மடடும் சைாக்்கம் அல்ைது 
சோ்தது்கைா்கக் ச்காண்டு வருவதுண்டு. அந்நியை்களில், சைாக்்கம் அல்ைது சோ்தது்கள் குறிப்பிட் 
்கணக்கில் �ற்றுயவக்்கப்�டுகிைது. ச்காண்டு வைாத சதாய்க புதிை கூட்ாளியின முதல் ்கணக்கில் 
�ற்று சேயைப்�டுகிைது. இ்தசதாய்கைா்னது �யைை கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கில் வைவு 
யவக்்கப்�டுகிைது. இதற்கு பினவரும் குறிப்ச�டடுப் �திவிய்ன்த தைசவண்டும்.

குறிப்ச�டடுப் �திவு

�டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு
`

ேரவு
`

சைாக்்கம் / வஙகி ்க/கு � xxx

புதிை கூட்ாளியின முதல் ்க/கு � xxx

     �யைை கூட்ாளி்கள் முதல் / ந்ப்பு ்க/கு  
  (திைா்க விகிதப்�டி) xxx

எடுத்துக்கடாடடு 22
அைவிந்்த மற்றும் �ாைாஜி இருவரும் 3:2 விகித்ததில் இைா� நட்ம் �கிரந்து வரும் கூட்ாளி்கள்.  
அவர்கள் அனிரு்த என�வயை புதிை கூட்ாளிைா்கச் சேரக்்க அனுமதி்தத்னர. புதிை இைா�ப்�கிரவு 
விகிதமா்க 1:1:1 என�யத மூவரும் ஒப்புக் ச்காள்கினை்னர. அனிரு்த சேலு்தத சவண்டிை நற்ச�ைர 
மதிப்பு ` 20,000 எனறு மதிப்பி்ப்�டுகிைது. அதில், அவர ` 12,000 சைாக்்கம் சேலு்ததுகிைார. மாறு�டும் 
முதல் முயையில் ்கணக்கு்கள் உள்ைசத்னக் ச்காண்டு நற்ச�ைருக்்கா்ன குறிப்ச�டடுப் �திவு்கயை்த 
தைவும்.
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தீர்வு
தியடா்க விகிெம் ்கணககீடு
திைா்கவிகிதம் = �யைை �ஙகு – புதிை �ஙகு

அரவிந்த்    = 3 1 9 5 4
5 3 15 15

−− = =

�டாலடாஜி   = 
2 1 6 5 1
5 3 15 15

−− = =

எ்னசவ, திைா்க விகிதம் = 4:1

குறிப்ச�டடுப் �திவு

�டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு 
`

ேரவு 
`

சைாக்்கக் ்க/கு � 12,000

அனிரு்த முதல் ்க/கு � 8,000

    அைவிந்்த முதல் ்க/கு  (4/5) 16,000

    �ாைாஜி முதல் ்க/கு    (1/5) 4,000

(அனிரு்ததின நற்ச�ைர �ஙகு �யைை கூட்ாளி்களின  
முதல் ்கணக்கில் வைவு யவக்்கப்�ட்து)

4. �னைய �றப�யர்
நற்ச�ைர ஏற்்க்னசவ ்கணக்ச்கடு்களில் இருந்தால், கூட்ாளி சேரக்ய்கயினச�ாது கூட்ாளி்கள் 
முடிசவடு்ததால் அதய்ன ச�ாக்ச்கழுத �யைை கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கில் அல்ைது ந்ப்புக் 
்கணக்கில் �யைை இைா�விகித்ததில் மாற்றி் சவண்டும். இதற்கு பினவரும் குறிப்ச�டடுப் �திவிய்ன்த 
தை சவண்டும்.

குறிப்ச�டடுப் �திவு

�டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு
`

ேரவு
`

கூட்ாளி்கள் முதல் / ந்ப்பு ்க/கு (�யைை விகிதம்)  � xxx

     நற்ச�ைர ்க/கு xxx

(�யைை நற்ச�ைர ச�ாக்ச்கழுதிைது)
எடுத்துக்கடாடடு 23
ேதீஷ் மற்றும் சுதன இருவரும் ஒரு கூட்ாண்யம நிறுவ்ன்ததின கூட்ாளி்கள். அவர்கள் 4:3 எனை 
விகித்ததில் இைா�ம் மற்றும் நட்ங்கயைப் �கிரந்து வருகினை்னர. 2018 ஏப்ைல் 1 அனறு ேசி என�வயை 
கூட்ாளிைா்கச் சேர்ததுக்ச்காண்்்னர. ேசி கூட்ாண்யமயில் சேரந்த அனறு நிறுவ்ன ஏடு நற்ச�ைர 
மதிப்பிய்ன ` 35,000 எனறு ்காடடிைது. மாறு�டும் முதல் முயையில் �ைாமரிக்்கப்�டுவதா்க ்கருதி 
சதயவைா்ன குறிப்ச�டடுப் �திவு்கயை்த தைவும். கூட்ாளி்கள் பினவரும் முடிவிய்ன எடு்தத்னர.

(i) ஏடடில் உள்ை நற்ச�ைர சதாய்க முழுவயதயும் ச�ாக்ச்கழுதுவது
(ii) ஏடடில் உள்ை நற்ச�ைரில் ` 21,000 மடடும் ச�ாக்ச்கழுதுவது
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தீர்வு
(i) ஏடடில் உள்ள �றப�யர் பெடான்க முழுேனெயும் ச�டாகப்கழுதுேது

குறிப்ச�டடுப் �திவு

�டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு
`

ேரவு
`

2018 ேதீஷின முதல் ்க/கு   (4/7)  � 20,000

ஏப்ைல் 1 சுதனின  முதல் ்க/கு   (3/7)  � 15,000

   நற்ச�ைர ்க/கு 35,000

(ஏடடில் உள்ை நற்ச�ையைப் ச�ாக்ச்கழுதிைது )
(ii) ஏடடில் உள்ள �றப�யர் பெடான்கயில் ` 21,000 மடடும் ச�டாகப்கழுதுேது

குறிப்ச�டடுப் �திவு

�டாள் விேரம் ச�. 
�.எ.

�றறு
`

ேரவு
`

2018 ேதீஷின முதல் ்க/கு   (21,000 x 4/7)  � 12,000

ஏப்ைல் 1 சுதனின  முதல் ்க/கு   (21,000 x 3/7)  � 9,000

   நற்ச�ைர ்க/கு 21,000

(ஏடடில் உள்ை நற்ச�ைரில் ` 21,000 
ச�ாக்ச்கழுதிைது)

புதிை கூட்ாளி நற்ச�ைருக்்கா்ன சதாய்கயை �யைைக் கூடட்ாளி்களிக்கு 
தனிப்�ட் முயையில் வைஙகும் ச�ாது, கூட்ாண்யம நிறுவ்ன ஏடு்களில் 
�திவு்கள் ஏதும் சேயைப்�டுவதில்யை.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

5.7 புதிய இலடா�ப்�கிர்வு விகிெ அடிப்�ன்யில் முெலினைச் ேரிக்கடடுெல்
சிை சநைங்களில், கூட்ாளி்கள் நிறுவ்ன்தயத மாற்றி அயமக்கும்ச�ாது, தங்கைது புதிை இைா�ப்�கிரவு 
விகித்ததிற்ச்கற்� முதலிய்னயும் மாற்றி அயமக்்க ஒப்புக்ச்காள்கினை்னர. இது இைண்டு சூழநியை்களில் 
அயமகிைது.

புதிை கூட்ாளி தமது இைா� விகித �ஙகிற்ச்கற்� முதல் ச்காண்டு வரும் சதயவ ஏற்�்ைாம். புதிை 
கூட்ாளியின முதல், மாற்றிையமக்்கப்�ட் நிறுவ்ன முதலுக்ச்கற்� ்கணக்கி்ப்�டும்  அல்ைது �யைை 
கூட்ாளி்களின ஒருஙகியணக்்கப்�ட் முதலுக்ச்கற்� மாற்ைப்�டும்.

�யைை கூட்ாளி்கள் தமது புதிை இைா�ப்�கிரவு விதித்ததிற்ச்கற்� முதலிய்ன மாற்றும் சதயவ 
ஏற்�்ைாம். புதிை கூட்ாளி தமது இைா�ப் �ஙகிற்ச்கற்� முதல் ச்காண்டுவரும்ச�ாது, �யைை 
கூட்ாளி்களின முதயையும் ்கணக்கி்சவண்டும். இதில், �யைை கூட்ாளி்களின குயையும் முதல் 
அல்ைது கூடுதல் முதல் அவர்களின ந்ப்பு ்கணக்கு்கள் மூைம் ேரிக்்கட்ப்�டும் அல்ைது கூட்ாளி்கைால் 
சைாக்்கம் ச்காண்டு வைப்�டும் அல்ைது எடு்ததுக் ச்காள்ைப்�டும்.
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விரிேடாை ்கணககு்கள்
எடுத்துக்கடாடடு 24
சவற்றி மற்றும் இைஞசி்த இருவரும் கூட்ாளி்கள். அவர்கள் 3:2 எனும் விகித்ததில் இைா�ம் �கிரந்து 
வந்த்னர. அவர்கைது 31-12-2017 நாைனயைை இருப்புநியைக் குறிப்பு பினவருமாறு இருந்தது.

ப�டாறுப்பு்கள் ` ` பேடாத்து்கள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்: அயை்கைன 25,000

  சவற்றி 30,000 ேைக்கிருப்பு 20,000

  இைஞசி்த 20,000 50,000 ்க்்னாளி்கள் 10,000

்காப்பு நிதி 5,000 ய்கசைாக்்கம் 35,000

�ற்�ை ்க்னீந்சதார 45,000 இைா� நட் ்க/கு (நட்ம்) 10,000

  1,00,000  1,00,000

பினவரும் ேரிக்்கடடுதல்்களில் 01.01.2018 அனறு சூரிைா என�வர நிறுவ்ன்ததின புதிை கூட்ாளிைா்க 
சேரகிைார.

(i) சூரிைா 1/4  இைா�ப் �ஙகிற்்கா்க ` 10,000 முதல் ச்காண்டுவருகிைார.
(ii) ேைக்கிருப்பு 10% குயை்தது மதிப்பி்ப்�டுகிைது.
(iii) ்க்்னாளி்கள் ` 7,500 எ்ன மதிப்பி்ப்�டுகிைது.
(iv) அயை்கைன மதிப்பு ` 40,000 எ்ன மாற்றி அயமக்்கப்�டுகிைது.
(v) ச்காடு�் சவண்டிை கூலி ` 4,500 இதுவயை �திவு சேயைப்�்வில்யை.

புதிை கூட்ாளி சேரக்ய்கக்கு பின நிறுவ்ன்ததின மறுமதிப்பீடு ்கணக்கு, கூட்ாளி்களின முதல் 
்கணக்கு மற்றும் இருப்புநியைக் குறிப்பு தைார சேயைவும்.

தீர்வு
� மறுமதிப்பீடடுக ்கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் `

ேைக்கிருப்பு ்க/கு   2,000 அயை்கைன ்க/கு 15,000

்க்்னாளி்கள் ்க/கு   2,500    

ச்காடு�் சவண்டிை கூலி ்க/கு   4,500    

மறுமதிப்பீடடு இைா�ம் :

   சவற்றி முதல் ்க/கு  (3/5) 3,600      

   இைஞசி்த முதல் ்க/கு (2/5) 2,400 6,000    

    15,000   15,000
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� முெல் ்கணககு ே

விேரம் பேறறி  
`

இரஞ்சித் 
 `

சூரியடா 
` விேரம் பேறறி  

`
இரஞ்சித்  

`
சூரியடா 

 `

இைா� நட் ்க/கு 6,000 4,000 - இருப்பு கீ/ச்கா 30,000 20,000 -

இருப்பு கீ/இ 30,600 20,400 10,000 ்காப்பு நிதி ்க/கு 3,000 2,000 -

      மறுமதிப்பீடு ்க/கு 3,600 2,400 -

சைாக்்கக் ்க/கு - - 10,000

  36,600 24,400 10,000  36,600 24,400 10,000

இருப்பு கீ/ச்கா 30,600 20,400 10,000

01-01-2018 ஆம் �டானளய இருப்புநினலக குறிப்பு 

ப�டாறுப்பு்கள் ` ` பேடாத்து்கள் ` `

முதல் ்க/கு:   அயை்கைன 25,000  

   சவற்றி 30,600   கூடடு்க: மதிப்ச�ற்ைம் 15,000 40,000

   இைஞசி்த 20,400   ேைக்கிருப்பு 20,000  

   சூரிைா 10,000 61,000   ்கழிக்்க: மதிப்பு குயைப்பு 2,000 18,000

�ற்�ை ்க்னீந்சதார   45,000 ்க்்னாளி்கள் 10,000  

ச்காடு�்சவண்டிை 
  கூலி    4,500   ்கழிக்்க: மதிப்பு குயைப்பு 2,500 7,500

ய்க சைாக்்கம் 35,000  

  கூடடு்க: சூரிைாவின முதல் 10,000 45,000

    1,10,500     1,10,500

எடுத்துக்கடாடடு 25
2018, மாரச் 31 ஆம் நாயைை சை்கா மற்றும் சமரியின இருப்புநியைக் குறிப்பு பினவருமாறு:

ப�டாறுப்பு்கள் ` ` பேடாத்து்கள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்: ்கட்்ம் 50,000

        சை்கா 50,000 ேைக்கிருப்பு 8,000

        சமரி 30,000 80,000 �ற்�ை ்க்்னாளி்கள் 60,000

ச�ாதுக் ்காப்பு 40,000 வஙகி சைாக்்கம் 32,000

சதாழிைாைர ஈடடு நிதி 10,000

�ற்�ை ்க்னீந்சதார  20,000

  1,50,000   1,50,000
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சை்கா, சமரி இருவரும் தங்கள் இைா�ம் மற்றும் நட்ங்கயை 3:1 எனை விகித்ததில் 
�கிரந்துச்காள்கினை்னர.  அவர்கள் ்கவிதாயவ 1/4 �ஙகு விகித்ததில் கூட்ாண்யமயில் 
சேர்ததுக்ச்காண்டு, இப்�ஙகு முழுவயதயும் சை்காவி்மிருந்து ச�ை ஒப்புகினை்னர.
பினவரும் ேரிக்்கடடுதல்்கள் பின�ற்ைப்�டுகினை்ன:

(i)  ்கவிதா ` 20,000 முதைா்க ச்காண்டு வை சவண்டும். அவருய்ை �ங்கா்ன நற்ச�ைர ` 4,000 
எ்ன மதிப்பி்ப்�டுகிைது. அவர நற்ச�ைருக்ச்க்ன சைாக்்கம் ச்காண்டுவைவில்யை.

(ii) ்கட்்்ததின மீது 10% சதயமா்னம் உருவாக்்கவும்.
(iii) ேைக்கிருப்பு ` 6,000 எ்ன மறுமதிப்பீடு சேயைப்�டுகிைது.
(iv) வாைா ஐைக்்க்ன ஒதுக்கு 5% உருவாக்்கவும்.

கூட்ாளி சேரக்ய்கக்கு பின ச�சைடடு ்கணக்கு்கள் மற்றும் இருப்புநியைக் குறிப்பிய்ன தைார 
சேயைவும்.

தீர்வு
� மறுமதிப்பீடடுக ்கணககு ே

விேரம் ` விேரம் ` `

்கட்்ம் ்க/கு 5,000 மறுமதிப்பீடடு நட்ம்:
ேைக்கிருப்பு ்க/கு 2,000    சை்கா முதல் ்க/கு (3/4) 7,500

வாைா ஐைக்்க்ன ஒதுக்கு ்க/கு 3,000    சமரி முதல் ்க/கு (1/4) 2,500 10,000

 10,000  10,000

முெல் ்கணககு

விேரம் சர்கடா   
`

சமரி 
`

்கவிெடா   
` விேரம் சர்கடா   

`
சமரி 

`
்கவிெடா   

`

மறுமதிப்பீடு ்க/கு 7,500 2,500 - இருப்பு கீ/ச்கா 50,000 30,000 -

சை்கா வஙகி ்க/கு - - 20,000

   முதல் ்க/கு - - 4,000 ச�ாதுக்்காப்பு ்க/கு 30,000 10,000 -

(நற்ச�ைர �ஙகு) சதாழிைாைர 

   ஈடடுநிதி ்க/கு 7,500 2,500 -

இருப்பு கீ/இ  84,000 40,000 16,000 ்கவிதா முதல் ்க/கு 4,000

   (நற்ச�ைர �ஙகு) - -

  91,500 42,500 20,000   91,500 42,500 20,000

இருப்பு கீ/ச்கா 84,000 40,000 16,000
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2018, ஏப்ரல் 1 ஆம் �டானளய இருப்புநினலக குறிப்பு

ப�டாறுப்பு்கள் ` ` பேடாத்து்கள் ` `
முதல் ்கணக்கு்கள்:     ்கட்்ம்  50,000
    சை்கா 84,000     ்கழிக்்க: சதயமா்னம் 5,000 45,000
    சமரி 40,000   ேைக்கிருப்பு 8,000
    ்கவிதா 16,000 1,40,000   ்கழிக்்க: மதிப்பு குயைப்பு 2,000 6,000 
�ற்�ை ்க்னீந்சதார   20,000 �ற்�ை ்க்்னாளி்கள் 60,000

  ்கழிக்்க: வாைா 
  ஐைக்்க்ன ஒதுக்கு 3,000 57,000
வஙகி (32,000+20,000)   52,000

    1,60,000     1,60,000

எடுத்துக்கடாடடு 26
அமீர மற்றும் ைாஜா எனை கூட்ாளி்களின இைா�ப்�கிரவு விகிதம் 3:2.  2018, டிேம்�ர 31 ஆம் நாயைை 
அவர்களின இருப்புநியைக் குறிப்பு பினவருமாறு:

ப�டாறுப்பு்கள் ` ` பேடாத்து்கள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்:   இைந்திைம் 60,000

        அமீை ் 80,000 அயை்கைன 40,000

         இைாஜா 70,000 1,50,000 ்க்்னாளி்கள் 30,000

்காப்பு நிதி   15,000 ேைக்கிருப்பு 10,000

்க்னீந்சதார   35,000 முனகூடடிச் சேலு்ததிை ்காப்பீடு 40,000

வஙகி சைாக்்கம் 20,000

    2,00,000   2,00,000

சைாஹி்த என�வர புதிை கூட்ாளிைா்கச் சேரக்்கப்�ட்ார. அவர எதிர்காை இைா�்ததில் தனனுய்ை 
1/5 �ஙகிற்்கா்க ` 30,000 முதைா்கக் ச்காண்டு வந்தார. அவர நற்ச�ைரில் தனனுய்ை �ங்கா்க  
` 10,000 ச்காண்டு வந்தார.
மறுமதிபீடுப் பினவருமாறு சேயைப்�ட்து

(i) ேைக்கிருப்பின மதிப்பு ` 14,000 ஆ்க அதி்கரிக்்கப்�ட்து.
(ii) அயை்கைன மீது 5% சதயமா்னம் நீக்்கப்�்சவண்டும்.
(iii) இைந்திைம் மதிப்பு ` 80,000 ஆ்க மறுமதிப்பீடு சேயைப்�ட்து.

சதயவைா்ன ச�சைடடு ்கணக்கு்கள் தைார சேயது சேரப்பிற்கு பின உள்ை இருப்புநியைக்  
குறிப்பிய்ன்த தைார சேயைவும்.
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தீர்வு
� மறுமதிப்பீடடுக ்கணககு ே

விேரம்  ` ` விேரம் ` 

அயை்கைன ்க/கு 2,000 ேைக்கிருப்பு ்க/கு 4,000

மறுமதிப்பீடடு இைா�ம்: இைந்திைம் ்க/கு 20,000

    அமீர முதல் ்க/கு (3/5) 13,200    

    இைாஜா முதல் ்க/கு    (2/5) 8,800  22,000    

    24,000   24,000

� முெல் ்கணககு ே

விேரம் அமீர் 
`

இரடாஜடா 
`

சரடாஹித் 
` விேரம் அமீர் 

`
இரடாஜடா 

`
சரடாஹித் 

`
இருப்பு கீ/இ 1,08,200 88,800 30,000 இருப்பு கீ/ச்கா 80,000 70,000 - 

      வஙகி ்க/கு -  - 30,000

      ்காப்பு நிதி ்க/கு 9,000 6,000 -

      மறுமதிப்பீடடு ்க/கு 13,200 8,800 - 

வஙகி ்க/கு* 
(நற்ச�ைர �ஙகு) 6,000 4,000 -

  1,08,200 88,800 30,000   1,08,200 88,800 30,000

இருப்பு கீ/ச்கா 1,08,200 88,800 30,000

குறிப்பு:  திைா்க விகிதம் ச்காடுக்்கப்�்ாமல் ஆ்னால், புதிை கூட்ாளியின இைா�விகிதம் 
ச்காடுக்்கப்�டடிருந்தால், �யைை இைா� விகித்தயத (3:2) திைா்க விகிதமா்கக் ச்காண்டு புதிை 
கூட்ாளியின நற்ச�ையை �யைை கூட்ாளி்களுக்கு �கிரந்தளிக்்க சவண்டும்.

�  வஙகி ்கணக்கு ே
�டாள் விேரம் ` �டாள் விேரம் ` 

இருப்பு கீ/ச்கா 20,000 இருப்பு கீ/இ 60,000

சைாஹி்த முதல் ்க/கு 30,000

அமீர முதல் ்க/கு 6,000    

இைாஜா முதல் ்க/கு  4,000    

  60,000   60,000
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2019, ஜைேரி 1 ஆம் �டானளய இருப்புநினலக குறிப்பு
ப�டாறுப்பு்கள் ` ` பேடாத்து்கள் ` `

முதல் ்கணக்கு்கள்:   இைந்திைம் 60,000

       அமீர 1,08,200   கூடடு்க: மதிப்ச�ற்ைம் 20,000 80,000

       இைாஜா 88,800 அயை்கைன 40,000

      சைாஹி்த 30,000 2,27,000   ்கழிக்்க: சதயமா்னம் 2,000 38,000

்க்னீந்சதார   35,000 ்க்்னாளி்கள் 30,000

ேைக்கிருப்பு 10,000

  கூடடு்க: மதிப்ச�ற்ைம் 4,000 14,000

முனகூடடிச் சேலு்ததிை 
  ்காப்பீடு 40,000

வஙகி சைாக்்கம் 60,000

    2,62,000   2,62,000

எடுத்துக்கடாடடு 27
வீணா மற்றும் பிைரல் ஒரு நிறுவ்ன்ததின கூட்ாளி்கள்.  முயைசை 2:1 எனும் விகித்ததில் இைா�ம் 
�கிரந்து வந்த்னர. அவர்களின 2018, மாரச் 31 ஆம் நாயைை இருப்புநியைக் குறிப்பு பினவருமாறு:

ப�டாறுப்பு்கள் ` ` பேடாத்து்கள் `
முதல் ்கணக்கு்கள்: ்கட்்ம் 60,000

     வீணா 60,000 இைந்திைம் 30,000

     பிைரல் 40,000 1,00,000 ்க்்னாளி்கள் 20,000

்காப்பு நிதி 30,000 ேைக்கிருப்பு 10,000

சதாழிைாைர ஈடடு நிதி 10,000 வஙகி சைாக்்கம் 30,000

�ற்�ை ்க்னீந்சதார 10,000

  1,50,000    1,50,000

01-04-2018 அனறு ச்ரி என�வர பினவரும் நி�ந்தய்னக்குட�டடு கூட்ாளிைா்கச் சேரக்்கப்�ட்ார.
(i) வீணா, பிைரல் மற்றும் ச்ரியின புதிை இைா�ப்�கிரவு விகிதம் 5:3:2 ஆகும்.
(ii) ச்ரி ` 30,000 முதைா்க ச்காண்டு வை சவண்டும்.
(iii) ேைக்கிருப்பின மதிப்ய� 20% குயைக்்க சவண்டும்.
(iv) சதாழிைாைர ஈடடு நிதி மீது எதிர�ாரக்்கப்�டும் ச்காருரியம  ` 1,000.
(v) �திவுைா முதலீடு்கள் ` 11,000 ஏடு்களில் ச்காண்டுவைப்�் சவண்டும்.
(vi) நிறுவ்ன்ததின நற்ச�ைர ` 30,000 எ்ன மதிப்பி்ப்�ட்து. ச்ரி தனனுய்ை நற்ச�ைரின 

�ஙகிய்ன சைாக்்கமா்க ச்காண்டுவந்தார. ச்ரி நற்ச�ைைா்கக் ச்காண்டு வந்த சதாய்க 
முழுவயதயும் �யைை கூட்ாளி்கள் எடு்ததுக் ச்காண்்்னர.

சதயவைா்ன ச�சைடடு ்கணக்கு்கள் மற்றும் சேரப்பிற்கு பின உள்ை  இருப்புநியைக் குறிப்பிய்ன 
தைார  சேயைவும்.
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தீர்வு
 � மறுமதிப்பீடடுக ்கணககு ே

விேரம்  ` ` விேரம் ` 

ேைக்கிருப்பு ்க/கு 2,000 முதலீடு்கள் ்க/கு 11,000

மறுமதிப்பீடடு இைா�ம்:
    வீணா முதல் ்க/கு (2/3) 6,000   

    பிைரல் முதல் ்க/கு (1/3) 3,000  9,000   

  11,000  11,000

வீணா மற்றும் பிைரல் �யைை விகிதம் = 2:1 அதாவது, 2 1:
3 3

வீணா, பிைரல் மற்றும் ச்ரியின புதிை �ஙகு = 5:3:2 அதாவது, 
5 3 2: :

10 10 10

திைா்கப் �ஙகு      = �யைை �ஙகு - புதிை �ஙகு

   வீணடா      = 
2 5 20 15 5
3 10 30 30

−− = =

   பியர்ல்      = 
1 3 10 9 1
3 10 30 30

−− = =

வீணா மற்றும் பிைரல் திைா்க விகிதம் = 5:1
�  முெல் ்கணககு ே

விேரம் வீணடா 
`

பியர்ல் 
`

ப்ரி 
` விேரம் வீணடா 

`
பியர்ல் 

`
ப்ரி 

 `
வஙகி ்க/கு 5,000 1,000 - இருப்பு கீ/ச்கா 60,000 40,000 - 

இருப்பு கீ/இ 92,000  56,000 30,000  வஙகி ்க/கு - - 30,000

   ச�ாதுக்்காப்பு ்க/கு 20,000 10,000 -

சதாழிைாைர ஈடடு 
  நிதி ்க/கு 6,000 3,000 -

   (10,000- 1,000)

   மறுமதிப்பீடு ்க/கு 6,000 3,000 - 

வஙகி ்க/கு*  5,000 1,000 -

 (நற்ச�ைர �ஙகு)
 97,000 57,000 30,000  97,000 57,000 30,000

இருப்பு கீ/ச்கா 92,000 56,000 30,000

* நிறுவ்ன்ததின நற்ச�ைர  ` 30,000
நற்ச�ைரில் ச்ரியின �ஙகு = 30,000 x 2/10 = ` 6,000
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இ்தசதாய்க வீணா மற்றும் பிைரல் அவர்களின திைா்க விகிதம் 5:1 இல் �கிரந்து 
ச்காள்ைப்�்சவண்டும்.  

� ேஙகி ்கணககு ே

விேரம் ` விேரம் ` 
இருப்பு கீ/ச்கா 30,000 வீணா முதல் ்க/கு 5,000

ச்ரி முதல் ்க/கு 30,000 பிைரல் முதல் ்க/கு    1,000

வீணா முதல் ்க/கு 5,000 இருப்பு கீ/இ 60,000

பிைரல் முதல் ்க/கு     1,000   
 66,000  66,000

2018 ஏப்ரல் 1 ஆம் �டானளய இருப்புநினலக குறிப்பு

ப�டாறுப்பு்கள் ` ` சோ்தது்கள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்   ்கட்்ம் 60,000

     வீணா 92,000 இைந்திைம் 30,000

     பிைரல் 56,000 முதலீடு்கள் 11,000

     ச்ரி 30,000 1,78,000 ்க்்னாளி்கள் 20,000

சதாழிைாைர ஈடடு ேைக்கிருப்பு 10,000

   நிதி (10,000-9,000) 1,000   ்கழிக்்க: சதயமா்னம் 2,000 8,000

�ற்�ை ்க்னீந்சதார 10,000 வஙகி சைாக்்கம் 60,000

 1,89,000   1,89,000

நினைவில் ப்கடாள்ள சேண்டியனே 
 � ஒரு கூட்ாண்யம நிறுவ்ன்ததில் புதிை  கூட்ாளி சேரக்்கப்�டும் ச�ாது, புதிை உ்ன�டிக்ய்க 

மூைம் அந்த நிறுவ்னம் மாற்றிையமக்்கப்�டுகிைது மற்றும் ஏற்்க்னசவ உள்ை உ்ன�டிக்ய்க 
முடிவுக்கு வருகிைது.

 � ஒரு கூட்ாளி சேரக்்கப்�டும்ச�ாது, ச�ாதுவா்க கூட்ாளி்களின �ைஸ�ை உரியம்களில் மாற்ைம் 
ஏற்�டுகிைது. புதிை கூட்ாளி நிறுவ்ன்ததின வருங்காை இைா�ம் மற்றும் சோ்தது்களில் �ஙகு 
ச�றும் உரியம ச�றுகிைார.

 � புதிை கூட்ாளி அவர கூட்ாளிைா்கச் சேரக்்கப்�ட் நாளிலிருந்து,  நிறுவ்னம் சமற்ச்காள்ளும் 
அய்ன்ததுச் சேைல்்களுக்கும் ச�ாறுப்�ாகிைார.

 � புதிை கூட்ாளி சேரும்முன நிறுவ்ன்ததில் உள்ை �கிரந்துதைா இைா�ங்கள், நட்ங்கள் மற்றும் 
்காப்பு்கள் அய்ன்ததும், புதிை கூட்ாளியின சேரப்பினச�ாது �யைை கூட்ாளி்களுக்கு �யைை 
இைா� விகித்ததில் �கிரந்தளிக்்கப்�் சவண்டும். 

 � கூட்ாண்யம நிறுவ்ன்ததில் புதிை கூட்ாளி சேரக்்கப்�டும்ச�ாது, சோ்தது்கள் மற்றும் 
ச�ாறுப்பு்கள் மறுமதிப்பீடு சேயைப்�் சவண்டும்.  மற்றும் அந்த மறுமதிப்பீடு மீதா்ன இைா�ம் 
அல்ைது நட்ம் �யைை கூட்ாளி்களுக்கு �யைை இைா� விகித்ததில் �கிரந்தளிக்்கப்�் 
சவண்டும்.
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சுய ஆயவு விைடாக்கள்

I ேரியடாை வின்னயத் செர்வு பேயயவும்
1. மறுமதிபீடடுக் ்கணக்கு ஒரு

(அ) சோ்தது ்க/கு (ஆ) ச�ைைைவு ்க/கு
(இ) ஆள்ோர ்க/கு (ஈ) ஆள்ோைா ்க/கு

2. மறுமதிப்பீடடில் சோ்தது்களின மதிப்பு உைரவது
(அ) ஆதாைம் (ஆ) நட்ம்
(இ) சேைவு (ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்யை

3. கூட்ாளி சேரப்பின ச�ாது சோ்தது்கள் மற்றும் ச�ாறுப்பு்கயை மறுமதிப்பீடு சேயயும் ச�ாது ஏற்�டும் 
இைா�ம் அல்ைது நட்ம் ைாருய்ை முதல் ்கணக்கிற்கு மாற்ைப்�டுகிைது?
(அ) �யைை கூட்ாளி்கள்  (ஆ) புதிை கூட்ாளி
(இ) அய்ன்தது கூட்ாளி்கள் (ஈ) திைா்கம் சேயத கூட்ாளி்கள்

4. கூட்ாளியின புதிை இைா�ப்�கிரயவ வி் �யைை இைா�ப் �கிரவு அதி்கமா்க இருந்தால் 
அவசவறு�ாடு அயைக்்கப்�டுவது
(அ)  முதல் விகிதம் (ஆ) திைா்க விகிதம்
(இ) ஆதாை விகிதம் (ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்யை

5. கூட்ாளி சேரப்பினச�ாது புதிை கூட்ாளி நற்ச�ைருக்்கா்க ச்காண்டு வரும் சதாய்க, ைாருய்ை 
முதல்்கணக்கில் வைவு யவக்்கப்�் சவண்டும்?
(அ) அய்ன்தது கூட்ாளி்கள் (ஆ) �யைை கூட்ாளி்கள்
(இ) புதிை கூட்ாளி (ஈ) திைா்கம் சேயத கூட்ாளி்கள்

 � புதிை கூட்ாளி சேரக்்கப்�டும்ச�ாது புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் நிரணயிக்்கப்�் சவண்டிைது 
அவசிைம். ஏச்னனில் புதிை கூட்ாளி நிறுவ்ன்ததின வருங்காை இைா�்ததில் �ஙகுச�றும் 
உரியம ச�றுகிைார.

 � புதிை இைா�ப் �கிரவு விகித்தயதக் கூட்ாளி்கள் ஒப்புக்ச்காள்ைவில்யை எனில் கூட்ாளி்கள் 
இைா�ம் மற்றும் நட்ங்கயை ேமமா்கப் �கிரந்து ச்காள்வர.

 � �யைை கூட்ாளி்கள் தங்கள் இைா�்ததில் ஒரு �குதியை புதிை கூட்ாளிக்கு திைா்கம் சேயவயத 
ஈடுசேயயும் ச�ாருடடு புதிை கூட்ாளி்கள் ச்காண்டுவரும் நற்ச�ைர,  திைா்கம் சேயயும் �யைை 
கூட்ாளி்களுக்கு திைா்க விகித்ததில் �கிரந்தளிக்்கப்�டுகிைது.

 � திைா்க விகிதம் என�து திைா்கம் சேயைப்�ட் அல்ைது புதிை கூட்ாளிக்கு �யைை கூட்ாளி்கள் 
விடடுக் ச்காடு்தத இைா�்ததின விகிதாச்ோைம் ஆகும். 
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6. கூட்ாளி சேரப்பு சதா்ர�ா்க  பினவரும் கூற்று்களில் எது உண்யமைா்னதல்ை?
(அ) ச�ாதுவா்க கூட்ாளி்களின �ைஸ�ை உரியம்கள் மாறும்
(ஆ)  முந்யதை ஆண்டு்களின இைா�ம் மற்றும் நட்ங்கள் �யைை கூட்ாளி்களுக்கு 

�கிரந்தளிக்்கப்�் சவண்டும்
(இ)  கூட்ாண்யம நிறுவ்னமா்னது புதிை ஒப்�ந்த்ததின கீழ மறு ்கட்யமக்்கப்�டும்
(ஈ) ஏற்்க்னசவ உள்ை ஒப்�ந்தமா்னது முடிவுக்கு ச்காண்டு வைப்�்ாது

7. �டடிைல் I ஐ மற்றும் �டடிைல் II உ்ன ஒப்பீடு சேயது ேரிைா்ன விய்யை கீசை ச்காடுக்்கப்�டடுள்ை 
ேரிைா்ன குறியீடய் �ைன�டு்ததி சதரிவு சேயைவும்.

 �டடிைல் I      �டடிைல் II
(i) திைா்க விகிதம் 1. முதலீடடு மாறு�டும் நிதி
(ii) �யைை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் 2. �கிரந்துதைா இைா�ம்
(iii) மறுமதிப்பீடடு ்கணக்கு 3. நற்ச�ைர
(iv) முதல் ்கணக்கு  4. �திவுைா ச�ாறுப்பு
குறியீடு்கள்:
          (i) (ii) (iii) (iv)

(அ) 1    2     3     4

(ஆ) 3   2     4     1

(இ) 4    3     2     1

(ஈ)  3     1     2     4

8. ச�ாருந்தாத ஒனயை சதரந்சதடுக்்கவும்
(அ) மறுமதிப்பீடடு இைா�ம் (ஆ) �கிரந்தளிக்்கப்�்ாத இைா�ம்
(இ) புதிை கூட்ாளி ச்காண்டு வந்த நற்ச�ைர (ஈ) முதலீடடு மாறு�டும் நிதி

9. சஜம்ஸ மற்றும் ்கமல் இைா� நட்ங்கயை 5:3 எனை விகித்ததில் �கிரந்து ச்காள்கினை்னர. 
அவர்கள் சுனில் என�வயை 1/5 இைா� �ஙகிற்கு கூட்ாளிைா்க சேர்ததுக் ச்காண்்்னர. திைா்க 
விகித்தயத ்கணக்கி்வும்.
(அ) 1:3 (ஆ) 3:1

(இ) 5:3  (ஈ)  3:5

10. �ாைாஜி மற்றும் ்கமசைஷ் கூட்ாளி்கள். இைா� நட்ங்கயை 2:1 எனை விகித்ததில் 
�கிரந்துச்காண்்்னர. அவர்கள் சைாச்கஷ் என�வயை கூட்ாண்யமயில் சேர்ததுக் ச்காண்்்னர. 
�ாைாஜி, ்கமசைஷ் மற்றும் சைாச்கஷின புதிை இைாப் �கிரவு விகிதம் 3:1:1.  �ாைாஜி மற்றும் 
்கமசைஷின திைா்க விகித்தயதக் ்கணக்கி்வும்.
(அ) 1:3 (ஆ) 3:1

(இ) 2:1 (ஈ) 1:2

வின்
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 மி்கக குறுகிய விைடாக்கள்
1. சோ்தது்கள் மற்றும் ச�ாறுப்பு்கயை மறுமதிப்பீடு சேயதல் எனைால் என்ன?
2. புதிை கூட்ாளி சேரக்ய்கயினச�ாது, �கிரந்துதைா இைா�ங்கள் மற்றும் நட்ங்கள் எவவாறு 

கூட்ாளி்களிக்கு �கிரந்தளிக்்கப்�டுகிைது?
3. திைா்க விகிதம் எனைால் என்ன?
4. புதிை கூட்ாளி சேரக்்கப்�டும் ச�ாது, ஏற்்க்னசவ உள்ை நற்ச�ையை �யைை கூட்ாளி்களுக்கு 

�கிரந்தளிப்�தற்்கா்ன குறிப்ச�டடுப் �திவிய்ன்த தைவும்.
5. பினவருவ்னவற்றுள் மறுமதிப்பீடடு ்கணக்கில் �ற்று அல்ைது வைவு யவக்்கப்�டுவயத்த தைவும்.

(அ) சோ்ததின மீதா்ன சதயமா்னம்
(ஆ) �திவுைா ச�ாறுப்பு்கள்
(இ) ச்காடு�்சவண்டிை சேைவிற்்கா்ன ஒதுக்கீடு
(ஈ) சோ்ததின மீதா்ன மதிப்ச�ற்ைம்

III குறுகிய விைடாக்கள்
1. கூட்ாளி சேரப்பின ச�ாது சமற்ச்காள்ை சவண்டிை ேரி்கடடுதல்்கள் ைாயவ?
2. சோ்தது்கள் மற்றும் ச�ாறுப்பு்கள் மறுமதிப்பீடு சேயவதற்்கா்ன குறிப்ச�டடுப் �திவு்கள் ைாயவ?
3. நற்ச�ைருக்்கா்ன ்கணக்கிைல் சேைல்முயை குறி்தது சிறு குறிப்பு தைவும்.

IV �யிறசி ்கணககு்கள் 
�கிர்ந்துெரடா இலடா�ங்கள், ்கடாப்பு்கள் மறறும் �ட்ங்கள் �கிர்ந்ெளித்ெல்
1. அருள் மற்றும் அனிதா எனை கூட்ாளி்கள் இைா� நட்ங்கயை 4:3 எனை விகித்ததில் �கிரந்து 

வருகினை்னர. 31.3.2018 அனறு புதிை கூட்ாளிைா்க அஜய என�வர சேர்ததுச்காள்ைப்�ட்ார.  
சேரக்ய்கயினச�ாது, நிறுவ்ன ஏடு்களில் ச�ாதுக்்காப்பு ̀  42,000 எ்னக் ்காடடிைது. ச�ாதுக்்காப்பிய்ன 
�கிரந்தளிப்�தற்்கா்ன குறிப்ச�டடுப் �திவிய்ன்த தைவும்.

(வின்: அருள்: ` 24,000 (ேரவு); அனிெடா: ` 18,000 (ேரவு))
2. அஞேலி மற்றும் நி்தைா எனை கூட்ாளி்கள் இைா� நட்ங்கயை 5:3 எனை விகித்ததில் 

�கிரந்துவருகினை்னர. அவர்கள் பிைமிைா என�வயை 1.1.2018 அனறு கூட்ாளிைா்கச் சேர்தத்னர. 
அந்நாளில் அவர்களின இருப்பு நியைக்குறிப்பின சோ்தது்கள் �க்்க்ததில் �கிரந்து தைா நட்ம் 
` 40,000 ஆ்க இருந்தது. சேரப்பின ச�ாது �கிரந்து தைா நட்்தயத �கிரவதற்்கா்ன குறிப்ச�டடுப் 
�திவிய்ன்த தைவும்.

(வின்: அஞ்ேலி: ` 25,000 (�றறு); நித்யடா:` 15,000 (ேரவு))
3. ஓவிைா மற்றும் ்காவிைா இருவரும் கூட்ாளி்கள். அவர்கள் தங்கள் இைா� நட்ங்கயை 5:3 

எனை விகித்ததில் �கிரந்து வருகினை்னர. அவர்கள் அ்கல்ைா என�வயை கூட்ாளிைா்கச் சேர்தது 
ச்காண்்்னர. 2019, மாரச் 31 ஆம் நாயைை இருப்பு நியைக்குறிப்பு பினவருமாறு:
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2019 மடார்ச் 31 ஆம் �டானளய இருப்புநினலக குறிப்பு

ப�டாறுப்பு்கள்   `  ` பேடாத்து்கள்  ` 

முதல் ்கணக்கு: ்கட்்ம்    40,000

   ஓவிைா              50,000 ச�ாறி்தசதாகுதி 50,000

   ்காவிைா              40,000 90,000 அயை்கைன 30,000

இைா� நட்ப் �கிரவு ்க/கு 40,000 ்க்்னாளி்கள் 20,000

ச�ாதுக்்காப்பு 8,000 ேைக்கிருப்பு 10,000

சதாழிைாைர ஈடடு நிதி 12,000 சைாக்்கம் 20,000

�ற்�ை ்க்னீந்சதார 20,000

  1,70,000   1,70,000

சேரப்பினச�ாது �கிரந்து தைா இைா�ம் மற்றும் ்காப்பு ஆகிைவற்யை மாற்றுவதற்்கா்ன குறிப்ச�டடுப் 
�திவு்கயை்த தைவும்.

(வின்: ஓவியடா: ` 37,500; ்கடாவியடா: ` 22,500)

பேடாத்து்கள் மறறும் ப�டாறுப்பு்கள் மறுமதிப்பீடு பேயெல்
4. ஹரி, மாதவன மற்றும் ச்கேவன ஆகிை கூட்ாளி்கள் இைா� நட்ங்கயை 5:3:2 எனை விகித்ததில் 

�கிரந்து வருகினை்னர. 2017, ஏப்ைல் 1 அனறு வானமதி புதிை கூட்ாளிைா்கச் சேர்ததபின 
அவர்களின இைா� விகிதம் 4:3:2:1 எ்ன முடிவு சேயைப்�ட்து. பினவரும் ேரிக்்கடடுதல்்கள் 
சேயைப்�் சவண்டும்:
(அ) வைா்க்ததின மதிப்பு ` 60,000 அதி்கரிக்்கப்�ட்து
(ஆ)  ேைக்கிருப்பு மீது ̀  5,000, அயை்கைன மீது ̀  2,000, இைந்திைம் மீது ̀  2,500 சதயமா்னம் நீக்்கப்�் 

சவண்டும்.
(இ) ச்காடு�் சவண்டிை ச�ாறுப்பு ` 500 உருவாக்்கப்�் சவண்டும்.
குறிப்ச�டடுப் �திவு்கள் தந்து, மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கிய்ன தைார சேயைவும்.

(வின்: மறுமதிப்பீடடு இலடா�ம்: ` 50,000)
5. சீனு மற்றும் சிவா இருவரும் கூட்ாளி்கள். அவர்கள் தங்கள் இைா�ம் மற்றும் நட்ங்கயை 5:3 

எனை விகித்ததில் �கிரந்து ச்காள்கினை்னர. சுப்பு என�வயை புதிை கூட்ாளிைா்க சேரக்கும்ச�ாது 
அவர்கள் பினவரும் முடிவு்கள் எடு்தத்னர.
(i) ்கட்்ம் மதிப்பிய்ன ` 40,000 உைர்தத சவண்டும்.
(ii)  ்கணக்ச்கடு்களில் இதுவயை �திைப்�்ாத ` 10,000 மதிப்புள்ை முதலீடு்கயை ்கணக்கில் 

ச்காண்டுவை சவண்டும்.
(iii) இைந்திைம் மதிப்பு ` 14,000 மற்றும் அயை்கைன மதிப்பு ` 12,000 குயைக்்க சவண்டும்.
(iv) �ற்�ை ்க்னீந்சதாரில் `16,000 ச�ாக்ச்கழுத சவண்டும்.

குறிப்ச�டடுப் �திவு்கள் மற்றும் மறு மதிப்பீடடுக் ்கணக்கிய்ன்த தைார சேயைவும்.
(வின்: மறுமதிப்பீடடு இலடா�ம்: ` 40,000)
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6. ோய மற்றும் ேங்கர இருவரும் கூட்ாளி்கள். அவர்கள் தங்கள் இைா�ம் மற்றும் நட்ங்கயை 5:3 
எனை விகித்ததில் �கிரந்து வந்த்னர. அந்நிறுவ்ன்ததின 2017 டிேம்�ர 31 ஆம் நாயைை இருப்பு 
நியைக்குறிப்பு பினவருமாறு இருந்தது.

ப�டாறுப்பு்கள்   `  ` பேடாத்து்கள்   `  ` 

முதல் ்கணக்கு்கள்:   ்கட்்ம்   34,000
  ோய 48,000   அயை்கைன   6,000
  ேங்கர 40,000 88,000 முதலீடு்கள்   20,000
்க்னீந்சதார       37,000  ்க்்னாளி்கள்  40,000
ச்காடு�்சவண்டிை கூலி        8,000   ்கழிக்்க: வாைாக்்க்ன ஒதுக்கு   3,000 37,000

ச�றுதற்குரிை மாற்றுச்சீடடு 12,000
ேைக்கிருப்பு 16,000
வஙகி 8,000

    1,33,000     1,33,000

2017, டிேம்�ர 31 இல் ேண்மு்கம் என�வர 1/4 இைா�ப்�கிரவு விகித்ததில் கூட்ாண்யமயில் 
சேருகிைார. அவர பினவரும் ேரி்கடடுதலுக்குட�டடு ` 12,000 முதைா்க ச்காண்டு வருகிைார.

(அ)  அயை்கைன ` 5,000 மற்றும் ்கட்்ம் ` 50,000 ஆ்கவும் மறுமதிப்பீடு சேயைப்�் சவண்டும்.
(ஆ) வாைா ஐைக்்க்ன ஒதுக்கு ` 5,500 ஆ்க உைர்தத சவண்டும்.
(இ) �திவுைாத ` 6,000 மதிப்புள்ை முதலீடு ்கணக்கில் ச்காண்டுவைப்�் சவண்டும்.
(ஈ) �திவுைாத ` 2,500 மதிப்புள்ை ச�ாறுப்பு �திவு சேயைப்�் சவண்டும்.

குறிப்ச�டடுப் �திவு்கயை்த தந்து, மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கு மற்றும் கூட்ாளி சேரக்ய்கக்கு பின உள்ை 
முதல் ்கணக்கிய்னயும் �திவு சேயைவும்.

(வின்: மறுமதிப்பீடடு இலடா�ம் ` 16,000; முெல் ்க/கு: ேடாய ` 58,000 (ேரவு); 
ேங்கர் ` 46,000 (ேரவு); ேண்மு்கம் ` 12,000 (ேரவு))

7. அமல் மற்றும் விமல் இருவரும் ஒரு கூட்ாண்யம நிறுவ்ன்ததின கூட்ாளி்கள். அவர்கள் 7:5 
எனை விகித்ததில் இைா�ங்கள் மற்றும் நட்ங்கயை �கிரந்து வந்த்னர. 2019, மாரச் 31 அனயைை 
அவர்களின இருப்புநியைக் குறிப்பு பினவருமாறு:

ப�டாறுப்பு்கள்   `  ` பேடாத்து்கள்  ` 

முதல் ்கணக்கு்கள்:   ்கட்்ம் 80,000

  அமல் 70,000   அயை்கைன 20,000

  விமல் 50,000   1,20,000 ேைக்கிருப்பு 25,000

�ற்�ை ்க்னீந்சதார        30,000  ்க்்னாளி்கள் 30,000

இைா� நட் ்க/கு        24,000 வஙகி 19,000

    1,74,000   1,74,000

1.4.2019 இல் நிரமல் புதிை கூட்ாளிைா்க சேருகிைார. அவர ` 30,000 முதலு்ன எதிர்காை 
இைா�ப்�ஙகில் 1/3 விகித்ததில், பினவரும் ேரிக்்கட்லு்ன கூட்ாளிைாகிைார.
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(அ) ேைக்கிருப்பின மதிப்பு ` 5,000 குயைக்்கப்�் சவண்டும். 
(ஆ) வாைா ஐைக்்க்ன ஒதுக்கு ` 3,000 உருவாக்்கப்�் சவண்டும்.
(இ) ்கட்்ம் ` 20,000 மதிப்ச�ற்ைம் சேயைப்�் சவண்டும்.

மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கு மற்றும் கூட்ாளி சேரக்ய்கக்கு பின�ா்ன கூட்ாளி முதல் ்கணக்கு தைார சேயைவும்.
(வின்: மறுமதிப்பீடு இலடா�ம்: ` 12,000; முெல் ்க/கு: அமல் ` 91,000 (ேரவு); 

விமல்: ` 65,000 (ேரவு); நிர்மல்: ` 30,000 (ேரவு))
தியடா்க விகிெம் மறறும் புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம்
8. பிைவீணா மற்றும் தானைா எனை இரு கூட்ாளி்கள்  7:3 எனை இைா� விகித்ததில் இைா�்தயதப் 

�கிரந்து வந்த்னர. அவர்கள் மாலினி என�வயை கூட்ாண்யமயில் சேர்ததுக் ச்காண்்்னர. 
பிைவீணா,  தானைா மற்றும் மாலினி அவர்களின புதிை இைா� விகிதம் 5:2:3. திைா்க விகித்தயதக் 
்கணக்கி்வும்.

(வின்: தியடா்க விகிெம்: 2:1)
9. ஆ்னந்்த மற்றும் சுமன எனை கூட்ாளி்கள், இைா� நட்ங்கயை 3:2 எனை விகித்ததில் �கிரந்து 

வருகினை்னர. அவர்கள் ேைண் என�வயை 1/5 �ஙகிற்கு கூட்ாளிைா்கச் சேர்தத்னர. அவர 
அப்�ஙகு முழுவயதயும் ஆ்னந்்ததி்மிருந்து ச�ற்றுக் ச்காண்்ார. புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் 
மற்றும் திைா்க விகித்தயதக் ்கணக்கி்வும். 

(வின்: புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம்: 2:2:1; தியடா்க விகிெம்: 1:0)
10. இைாஜா மற்றும் இைவி எனை இரு கூட்ாளி்கள்  3:2 எனை  விகித்ததில் இைா� நட்்தயதப் �கிரந்து 

வந்த்னர. அவர்கள் இைாம் என�வயை ¼ இைா�ப் �ஙகிற்கு கூட்ாளிைா்கச் சேர்தத்னர.  இைாம், 
1/20 �ஙகிய்ன இைாஜாவி்மும், 4/20 �ஙகிய்ன இைவியி்மும் ச�றுகிைார. புதிை இைா�ப் �கிரவு 
விகிதம் மற்றும் திைா்க விகிதம் ்கணக்கி்வும்.

(வின்: புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம்: 11:4:5; தியடா்க விகிெம்: 1:4)
11. விமைா மற்றும் ்கமைா இருவரும் கூட்ாளி்கள். 4:3 எனை விகித்ததில் இைா�ம் மற்றும்  நட்ங்கயைப் 

�கிரந்து வந்த்னர. வினிதா என�வர விமைாவி்ம் 1/14 �ஙகும் மற்றும் ்கமைாவி்மிருந்து   1/14 
�ஙகும் ச�ற்று கூட்ாண்யமயில் சேருகிைார. அவர்களின புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் மற்றும் 
திைா்க விகிதம் ்கணக்கி்வும்.

(வின்: புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம்: 7:5:2; தியடா்க விகிெம்: 1:1)
12. ச்காவிந்்த மற்றும் ச்கா�ால் இருவரும் ஒரு கூட்ாண்யம நிறுவ்ன்ததில் 5:4 விகித்ததில் இைா� 

நட்்தயதப் �கிரந்து வந்த்னர. அவர்கள் இைஹீம் என�வயை கூட்ாளிைா்கச் சேர்தத்னர.  ச்காவிந்்த 
தன �ஙகில் 2/9 �ா்க்ததிய்னயும், ச்கா�ால் தன �ஙகில் 1/9 �ா்க்ததிய்னயும் இைஹீமிற்்கா்க திைா்கம் 
சேயகினை்னர. புதிை இைா�ப் �கிரவு விகித்தயதயும் மற்றும் திைா்க விகித்தயதயும் ்கணக்கி்வும்.

(வின்: புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம்: 35:32:14; தியடா்க விகிெம்: 5:2)
13. பிசைமா மற்றும் ேந்திைா 5:3 விகித்ததில் இைா� நட்்தயதப் �கிரந்து வருகினை்னர. சஹமா 

என�வர கூட்ாளிைா்க சேருகிைார. பிசைமா தன �ஙகில் 1/8 �ா்கமும், ேந்திைா தன �ஙகில் 1/8 
�ா்கமும் சஹமாவிற்்கா்க திைா்கம் சேயகினை்னர. புதிை இைா�ப் �கிரவு விகித்தயதயும் மற்றும் 
திைா்க விகித்தயதயும் ்கணக்கி்வும்.

(வின்: புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம்: 35:21:8; தியடா்க விகிெம்: 5:3)

14. ்கார்ததிக் மற்றும் ்கண்ணன இருவரும் இைா�்தயத ேமமா்க �கிரந்து ச்காள்ளும் கூட்ாளி்கள். 
அவர்கள் ய்கைாஷ் என�வயை 1/4 இைா�ப் �ஙகுக்கு கூட்ாளிைா்கச் சேர்தத்னர. ய்கைாஷ் 
த்னது �ஙய்க �யைை கூட்ாளி்களி்மிருந்து 7:3 எனை விகித்ததில் ச�றுகிைார. புதிை இைா�ப் 
�கிரவு விகிதம் மற்றும் திைா்க விகிதம் ்கணக்கி்வும்.

(வின்: புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம்: 13:17:10; தியடா்க விகிெம்: 7:3)

12th-Accountancy-Unit-05_TM.indd   176 12/9/2021   11:13:53 PM



177

15. சேல்வம் மற்றும் சேந்தில் இருவரும் 2:3 எனை விகித்ததில் இைா�ம் �கிரும் கூட்ாளி்கள். இதில், 
சிவா என�வர 1/5 �ஙகு விகித்ததில் கூட்ாளிைா்க சேருகிைார.  சிவா, இப்�ஙகிய்ன சேல்வம் 
மற்றும் சேந்தில் இருவரி்மும் ேமமா்க ச�றுகிைார. புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் மற்றும் திைா்க 
விகிதம் ்கண்்றிைவும்.

(வின்: புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம்: 3:5:2; தியடா்க விகிெம்: 1:1)
16. மாைா மற்றும் அனிதா இருவரும் கூட்ாளி்கள். அவர்கள் 3:2 எனை விகித்ததில் இைா�ம் மற்றும் 

நட்ங்கயைப் �கிரந்து வந்த்னர. சமரசி என�வர 1/5 இைா� விகித்ததில் கூட்ாண்யமயில் 
கூட்ாளிைா்க சேருகிைார. புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதம் மற்றும் திைா்க விகிதம் ்கணக்கி்வும்.

(வின்: புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம்: 12:8:5; தியடா்க விகிெம்: 3:2)
17. அம்பி்கா, தைணி மற்றும் �்தமா மூவரும் ஒரு கூட்ாண்யம நிறுவ்ன்ததின கூட்ாளி்கள். 

அம்மூவரும் 5:3:2 எனை விகித்ததில் இைா�ம் �கிரந்து வந்த்னர. அவர்கள் இைம்ைா என�வயை 
25% இைா�ம் தருவதா்க கூட்ாண்யமயில் அனுமதி்தத்னர. புதிை  இைா�ப் �கிரவு விகிதம் மற்றும் 
திைா்க விகிதம் ்கண்்றிைவும்.

(வின்: புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம்: 15:9:6:10; தியடா்க விகிெம்: 5:3:2)
�றப�யருக்கடாை ேரிக்கடடுெல்்கள்
18. அ�ரணா மற்றும் ப்ரிைா இருவரும் கூட்ாளி்கள். அவர்கள் தங்கள் இைா�ம் மற்றும் நட்ங்கயை 

3:2 எனை விகித்ததில் �கிரந்து வந்த்னர. பிருந்தா 1/5 இைா�ப் �ஙகிற்கு கூட்ாண்யமயில் 
சேருகிைார. அவர தமது நற்ச�ைர �ங்கா்க ` 10,000 ச்காண்டுவருகிைார. கூட்ாளி்களின முதல் 
்கணக்கு்கள் மாறு�டும் முதல் முயையில் ்கணக்கி்ப்�டுகிைது.  கூட்ாளி்கள் தமது நற்ச�ைர சதாய்க 
முழுவயதயும் எடு்ததுக்ச்காண்்்னர. இதற்கு சதயவைா்ன குறிப்ச�டடுப் �திவு்கயை்த தைவும்.

(வின்: �றப�யர் �ஙகு:  அ�ர்ணடா: ` 6,000; ப்ரியடா: ` 4,000)
19. தீ�க், சேந்தில் மற்றும் ேந்சதாஷ் ஆகிை கூட்ாளி்கள் இைா� நட்ங்கயை ேமமா்கப் �கிரந்து 

ச்காள்கினை்னர. அவர்கள் சஜைால்டு என�வயை 1/3 இைா�ப் �ஙகிற்கு கூட்ாளிைா்க சேர்ததுக் 
ச்காண்்்னர. நிறுவ்ன்ததின நற்ச�ைர ̀  45,000 எ்ன மதிப்பி்ப்�டடு அதற்்கா்ன தனனுய்ை �ஙகிய்ன 
சஜைால்டு சைாக்்கமா்க ச்காண்டு வந்தார. �யைை கூட்ாளி்கள் தங்களின நற்ச�ைருக்்கா்ன மதிப்பில் 
�ாதி்தசதாய்கயிய்ன எடு்ததுக்ச்காண்்்னர. மாறு�டும் முதல் முயையைப் பின�ற்றுவதா்கக் 
ச்காண்டு நற்ச�ையை ேரிக்்கடடுவதற்்கா்ன குறிப்ச�டடுப் �திவு்கயை்த தைவும்.

(வின்: �றப�யர் �ஙகு: தீ�க: ` 5,000; பேந்தில்: ` 5,000; ேந்செடாஷ்: ` 5,000)
20. மாைதி மற்றும் சஷா�்னா இருவரும் கூட்ாளி்கள். அவர்கள் 5:4 எனை விகித்ததில் இைா�ம் 

�கிரந்து வருகினை்னர. அவர்கள் சஜைஸ்ரீ என�வயை 1/3 இைா�ப் �ஙகிற்கு கூட்ாண்யமயில் 
சேரக்கினை்னர. சஜைஸ்ரீ தனனுய்ை �ங்கா்க ̀  6,000 நற்ச�ைருக்ச்க்ன சேலு்ததுகிைார. அவர்களின 
புதிை இைா�ப்�கிரவு விகிதம் 3:2:1. நியைமுதல் முயையில் ்கணக்கு்கள் �ைாமரிக்்கப்�டுகினை்ன 
எ்னக்ச்காண்டு, நற்ச�ைர ேரிக்்கடடுதலுக்்கா்ன சதயவைா்ன குறிப்ச�டடுப் �திவிய்ன்த தைவும்.

(வின்: �றப�யர் �ஙகு: மடாலதி �்ப்பு ்க/கு: ` 2,000; சஷடா�ைடா �்ப்பு ்க/கு: ` 4,000)

21.  அனு மற்றும் அருள் இருவரும் ஒரு கூட்ாண்யம நிறுவ்ன்ததின கூட்ாளி்கள். அவர்கள் 4:1 
எனை விகித்ததில் இைா�ம் மற்றும் நட்ங்கயைப் �கிரந்து வருகினை்னர. அவர்கள் மச்னா 
என�வயை 2/5 இைா� விகித்ததில் நிறுவ்ன்ததில் சேரக்்க முடிவு சேயகினை்னர. சேரக்ய்கயின 
ச�ாது நிறுவ்ன்ததின நற்ச�ைர மதிப்பு ` 25,000 எனறு மதிப்பி்ப்�டுகிைது. மச்னா தனனுய்ை 
�ஙகிற்்கா்ன நற்ச�ைர மதிப்பிற்்கா்ன சதாய்கயைக் ச்காண்டுவை முடிைவில்யை. மாறு�டும் முதல் 
முயையிய்ன அடிப்�ய்ைா்க ச்காண்டு நற்ச�ைர ேரிக்்கடடுவதற்கு சதயவைா்ன குறிப்ச�டடுப் 
�திவிய்ன்த தைவும்.

(வின்: �றப�யர் �ஙகு: அனு: ` 8,000; அருள்: 2,000)
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22.  வருண் மற்றும் �ாை்த இருவரும் கூட்ாளி்கள். அவர்களின இைா� நட்ம் விகிதம் 5:4 ஆகும்.  
அவர்கள் தாமு என�வயை புதிை கூட்ாளிைா்க சேர்தத்னர.  புதிை இைா�ப் �கிரவு விகிதமா்க 1:1:1 
என�யத மூவரும் ஒப்புக் ச்காள்கினை்னர. தாமு சேலு்தத சவண்டிை நற்ச�ைர மதிப்பு ` 15,000 
எ்ன மதிப்பி்ப்�ட்து.  அதில், அவர ` 10,000 சைாக்்கம் சேலு்ததுகிைார. மாறு�டும் முதல் முயையில் 
்கணக்கு்கள் உள்ைசத்னக் ச்காண்டு நற்ச�ைருக்்கா்ன குறிப்ச�டடுப் �திவிய்ன்த தைவும்.

(வின்: �றப�யர் �ஙகு: ேருண்: ` 10,000; �டாரத்: ` 5,000)
23.  ோம் மற்றும் சஜாஸ எனனும் கூட்ாளி்கள் 3:2 எனனும் விகித்ததில் இைா�ம் மற்றும் நட்ங்கயைப் 

�கிரந்து வந்த்னர. 2018, ஏப்ைல் 1 அனறு சஜாைல் என�வயை கூட்ாளிைா்க சேர்ததுக்ச்காண்்்னர. 
சஜாைல் கூட்ாண்யமயில் சேரந்த அனறு நிறுவ்ன ஏடு்களில் நற்ச�ைர ` 30,000 ஆ்க இருந்தது.  
மாறு�டும் முதல் முயையில் ்கணக்கு்கள்  �ைாமரிக்்கப்�டுவதா்கக் ்கருதி கூட்ாளி்களின பினவரும் 
முடிவு்களின�டி குறிப்ச�டடுப் �திவு்கயை்த தைவும்.
(அ) ஏடடில் உள்ை நற்ச�ைர சதாய்க முழுவயதயும் ச�ாக்ச்கழுதுவது
(ஆ) ஏடடில் உள்ை நற்ச�ைரில் ` 20,000-ஐ ச�ாக்ச்கழுதுவது

(வின்: �றப�யர்: (அ) ேடாம்: ` 18,000 (�றறு); சஜடாஸ்: ` 12,000 (�றறு); 
(ஆ) ேடாம்: ` 12,000 (�றறு); சஜடாஸ்: ` 8,000 (�றறு))

விரிேடாை ்கணககு்கள்
24.  இைாஜன மற்றும் சேல்வா இருவரும் கூட்ாளி்கள். அவர்கள் 3:1 விகித்ததில் இைா�ம் மற்றும் 

நட்ங்கயை �கிரந்து வந்த்னர. அவர்கைது 31-03-2017 நாைனயைை இருப்புநியைக் குறிப்பு 
பினவருமாறு இருந்தது.

ப�டாறுப்பு்கள் ` ` பேடாத்து்கள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்: ்கட்்ம் 25,000

      இைாஜன 30,000 அயை்கைன 1,000

      சேல்வா 16,000 46,000 ேைக்கிருப்பு 20,000

ச�ாதுக் ்காப்பு 4,000 ்க்்னாளி்கள் 16,000

்க்னீந்சதார      37,500 ச�றுதற்குரிை மாற்றுச்சீடடு 3,000

    வஙகி சைாக்்கம் 12,500

இைா� நட் ்க/கு (நட்ம்) 10,000

  87,500   87,500

01.04.2017-இல் பினவரும் நி�ந்தய்ன்களு்ன ்கசணேன என�வர புதிை கூட்ாளிைா்க சேருகிைார.
(i) ்கசணேன 1/5 இைா�ப்�ஙகிற்ச்க்ன ` 10,000 முதல் ச்காண்டுவருகிைார.
(ii)  ேைக்கிருப்பு மற்றும் அயை்கைன மதிப்பில் 10% குயை்தது மதிப்பி்ப்�டுகிைது. ்க்்னாளி்கள் மீது 

5% ஐைக்்க்ன ஒதுக்கு உருவாக்்கப்�டுகிைது.
(iii) ்கட்்்ததின மீது 20% மதிப்ச�ற்ைம் சேயைப்�டுகிைது.

மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கு புதிை கூட்ாளி சேரக்ய்கக்கு பின உள்ை கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கு 
மற்றும் இருப்பு நியைக்குறிப்பு தைார சேயைவும்.

(வின்: மறுமதிப்பீடு இலடா�ம்: ` 2,100; முெல் ்க/கு: இரடாஜன்: ` 27,075;  
பேல்ேடா: ` 15,025; ்கசணேன்: ` 10,000; இருப்பு நினலககுறிப்பு பமடாத்ெம்: 89,600)
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25.  சுந்தர மற்றும் சுசைஷ் எனனும் கூட்ாளி்கள் 3:2 எனை விகித்ததில் இைா�ம் �கிரந்து வந்த்னர. 
2017, ஜ்னவரி 1-ல் அவர்களின இருப்பு நியைக்குறிப்பு பினவருமாறு:

ப�டாறுப்பு்கள் ` ` பேடாத்து்கள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்: ்கட்்ம் 40,000

       சுந்தர 30,000 அயை்கைன 13,000

       சுசைஷ் 20,000 50,000 ேைக்கிருப்பு 25,000

்க்னீந்சதார        50,000 ்க்்னாளி்கள் 15,000

ச�ாதுக்்காப்பு  10,000 ச�றுதற்குரிை மாற்றுச்சீடடு 14,000

சதாழிைாைர ஈடடுநிதி  15,000 வஙகி 18,000
  1,25,000   1,25,000

அவர்கள் சுகுமார என�வயை ¼ இைா�ப் �ஙகிற்கு பினவரும் விவைங்கள் அடிப்�ய்யில் 
கூட்ாளிைா்கச் சேர்தத்னர.

(i)  சுகுமார ` 30,000 முதைா்க ச்காண்டுவருகிைார. நற்ச�ைரில் அவருய்ை �ஙகு ` 5,000 எ்ன 
மதிப்பி்ப்�டுகிைது.  அவர நற்ச�ைருக்ச்க்ன சைாக்்கம் ச்காண்டுவைவில்யை.

(ii)  ேைக்கிருப்பு ` 20,000 எ்ன மதிப்பி்ப்�ட்து.
(iii)  அயை்கைன மீது ` 2,000 சதயமா்னம் நீக்்கப்�ட்து.
(iv) ்கட்்ம் மீது 20% சதயமா்னம் நீக்்கப்�ட்து.

சதயவைா்ன ச�சைடடு ்கணக்கு்கயை தைாரசேயது கூட்ாளி சேரப்பிற்கு பினவரும் இருப்பு 
நியைக்குறிப்ய�யும் தைார சேயைவும்.

(வின்: மறுமதிப்பீடு �ட்ம்: ` 15,000; முெல் ்கணககு்கள்: சுந்ெர்: ` 39,000;  
சுசரஷ்: ` 26,000; சுகுமடார்: ` 25,000; இருப்புநினலக குறிப்பு பமடாத்ெம்: ` 1,40,000)

26.  இைா� நட்ங்கயை ேமமா்கப் �கிரந்து ச்காள்ளும் சஜம்ஸ மற்றும் ஜஸடி்னாவின 1.1.2017 ம் 
நாைனயைை இருப்பு நியைக்குறிப்பு பினவருமாறு:

ப�டாறுப்பு்கள் ` ` பேடாத்து்கள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்: ்கட்்ம் 70,000

    சஜம்ஸ 40,000 ேைக்கிருப்பு 30,000

    ஜஸடி்னா 50,000 90,000 ்க்்னாளி்கள் 20,000

்க்னீந்சதார 35,000 வஙகி சைாக்்கம் 15,000

்காப்பு நிதி   15,000    முனகூடடிச் சேலு்ததிை 
  ்காப்பீடு

5,000

  1,40,000   1,40,000

சமற்கூறிை நாளில் �ாைன என�வயை எதிர்காை இைா�்ததில் 1/5 �ஙகிற்கு பினவரும் விவைங்கள் 
அடிப்�ய்யில் கூட்ாளிைா்க சேர்தத்னர.
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(i) �ாைன ` 25,000 முதல் ச்காண்டுவந்தார. 
(ii) நற்ச�ைரில் அவருய்ை �ங்கா்க ` 10,000 சைாக்்கமா்க ச்காண்டுவந்தார.
(iii)  சோ்தது்கள் கீழக்்கண்்வாறு மதிப்பி்ப்�ட்்ன:

்கட்்ம் ` 80,000; ்க்்னாளி்கள் ` 18,000; ேைக்கிருப்பு ` 33,000.
சதயவைா்ன ச�சைடடுக் ்கணக்கு்கயை தைார சேயது கூட்ாளி சேரப்பிற்கு பினவரும் இருப்புநியைக் 
குறிப்பிய்ன்த தைார சேயைவும். 

(வின்: மறுமதிப்பீடடு இலடா�ம்: ` 1 1,000; முெல் ்கணககு்கள்: சஜம்ஸ்: ` 58,000;  
ஜஸ்டிைடா: ` 68,000; �டாலன்: ` 25,000; இருப்பு நினலககுறிப்பு பமடாத்ெம்: ` 1,86,000)

27.  அனபு மற்றும் ேங்கர எனை கூட்ாளி்கள் இைா� நட்ங்கயை 3:2 எனும் விகித்ததில் �கிரந்து 
வந்த்னர. அவர்களின  2018, மாரச் 31 ஆம் நாயைை இருப்பு நியைக்குறிப்பு பினவருமாறு:

ப�டாறுப்பு்கள் ` ` பேடாத்து்கள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்:  ்கணிப்ச�ாறி 40,000

    அனபு 4,00,000 வா்க்னம் 1,60,000

     ேங்கர 3,00,000 7,00,000 ேைக்கிருப்பு 4,00,000

இைா� நட் ்க/கு 1,20,000 ்க்்னாளி்கள் 3,60,000

்க்னீந்சதார 1,20,000 வஙகி சைாக்்கம் 40,000

சதாழிைாைர ஈடடு நிதி 60,000

 10,00,000  10,00,000

பினவரும் விவைங்கள் அடிப்�ய்யில் இைாசஜஷ் என�வர 1/5 �ஙகிற்கு கூட்ாளிைா்கச் சேரக்்கப்�ட்ார.
(i)  நிறுவ்ன்ததின நற்ச�ைர  ` 75,000 எ்ன மதிப்பி்ப்�ட்து. இைாசஜஷ் நற்ச�ைரில் தனனுய்ை 

�ஙகிய்ன சைாக்்கமா்கக் ச்காண்டு வந்தார.
(ii)  இைாசஜஷ் ` 1,50,000 முதைா்கக் ச்காண்டு வந்தார.
(iii)  வா்க்னம் ` 2,00,000, ேைக்கிருப்பு ` 3,80,000, ்க்்னாளி்கள் ` 3,50,000 எ்ன மதிப்பி்ப்�ட்து.
(iv)  எதிர�ாரக்்கப்�டும் சதாழிைாைர ஈடடு நிதி மீதா்ன ச்காரிக்ய்க ` 10,000.
(v)  �திவுைா முதலீடு ` 5,000 ்கணக்கில் ச்காண்டுவைப்�ட்து.
மறுமதிப்பீடு ்கணக்கு, முதல் ்கணக்கு மற்றும் இைாசஜஷின சேரப்பிற்கு பினவரும் இருப்புநியைக் 
குறிப்ய�யும் தைார சேயைவும்.

(வின்: மறுமதிப்பீடடு இலடா�ம்: ` 15,000; முெல் ்கணககு்கள்: அன்பு: ` 5,20,000;  
ேங்கர்: ` 3,80,000; இரடாசஜஷ்: ` 1,50,000; இருப்பு நினலககுறிப்பு பமடாத்ெம்: ` 1 1,80,000)
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 மடாணேர் பேயல்�டாடு 5.3

பினவரும் ந்வடிக்ய்க்கயை வாசி்தது �குப்�ாயவு சேயது பினவரும் அட்வயணயில் சோ்தது 
மற்றும் ச�ாறுப்பு எ்ன எழுதி உரிை �்ததியில் () குறியீடு சேயைவும். முதல் இரு ந்வடிக்ய்க்கள் 
எடு்ததுக்்காட்ா்க சேயைப்�டடிருக்கிைது.

(1) ேைக்கிருப்பின மதிப்பு ` 2,500 லிருந்து ` 3,000 எ்ன மறுமதிப்பீடு சேயைப்�் சவண்டும்.
(2) ்கட்்ம் ` 2,00,000 லிருந்து ` 1,60,000 எ்ன மறுமதிப்பீடு சேயைப்�ட்து.
(3) ்க்னீந்சதார மீது தள்ளு�டி ` 2,000 லிருந்து ` 1,800 ஆ்க மறுமதிப்பீடு சேயைப்�ட்து.
(4) அயை்கைன மதிப்பு ` 2,000 குயைக்்கப்�ட்து.
(5) ச்காடு�்சவண்டிை கூலி மீது ` 1,000 ஒதுக்கீடு உருவாக்்கப்�ட்து.
(6) வா்க்னம் ` 20,000 லிருந்து ` 28,000 ஆ்க மறுமதிப்பீடு சேயைப்�ட்து.
(7) ச்காடு�்சவண்டிை ேம்�ைம் ` 10,000 எ்ன உருவாக்்கப்�ட்து.
(8) வாைா ஐைக்்க்ன ஒதுக்கிற்கு ` 1,000 ஒதுக்்கப்�ட்து.
(9) நிைம் ` 2,00,000 லிருந்து ` 2,50,000 எ்ன மதிப்பி்ப்�ட்து.
(10)  ச�ாரு்ததுய்க்கள் ` 20,000 லிருந்து ` 22,000 எ்ன மறுமதிப்பீடு சேயைப்�ட்து.

ந்வடிக்ய்க 
எண்

சோ்தது / 
ச�ாறுப்பு

கூடுதல் குயைவு மறுமதிப்பீடடுக் 
்கணக்கு �ற்று

மறுமதிப்பீடடுக் 
்கணக்கு வைவு

1 சோ்தது
   

2 சோ்தது
   

3

4

5

6

7

8

9

10

சமற்கூறிை சேைல்�ாடடிலிருந்து நீங்கள் என்ன முடிவு சேயவீர்கள்? கீழக்்காணும் 
அட்வயணயை நிைப்புவதன வாயிைா்க உங்களின புரிதயை சவளிப்�டு்ததுங்கள். 
ச�ாரு்ததமா்ன �்ததியில் கூடுதல், குயைவு என�யத எழுதவும். எடு்தது்காடடிற்்கா்க ஒரு�்ததி 
நிைப்�ப்�டடுள்ைது.

மறுமதிப்பீடு ்கணககு �றறு ேரவு
சோ்தது குயைவு ?

ச�ாறுப்பு ? ?

12th-Accountancy-Unit-05_TM.indd   181 12/9/2021   11:13:53 PM



182

�டார்னே
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.

சீதா மற்றும் சுமதி ந்கரின �ை�ைப்�ா்ன �குதியில் கூட்ாண்யம அடிப்�ய்யில் 
உணவ்கம் ஒனயை சதா்ஙகி்னர. அவவுணவ்கம் சிைந்த வாடிக்ய்கைாைர சேயவ 

மற்றும் தைமா்ன உணவு ச�ானைவற்ைால் அதி்க வாடிக்ய்கைாைர்கயை ்கவரந்தது. இைண்்ாம் 
ஆண்டிறுதியிலிருந்து அவவுணவ்கம் இைா�ம் ஈட் ஆைம்பி்ததது. ஐந்து ஆண்டு்களுக்குப் பின 
அவர்கள் சமலும் ஒரு உணவ்கக் கியையை சதா்ஙகி விைா�ாை்தயத விரிவு�டு்தத திட்மிட்்னர. 
அவர்களின நண்�ர்களில் ஒருவைா்ன சூேன ேந்யதயிடுய்க திையம மிகுந்தவர. எ்னசவ சீதாவும் 
சுமதியும், சூேய்ன கூட்ாண்யமயில் சேரக்்க �ைஸ�ைம் ஒப்புக்ச்காண்்்னர.  ஆ்னால் கூட்ாண்யம 
நிறுவ்ன்ததிற்கு எந்த ஒரு கூட்ாண்யம ஒப்�ாவணமும் கிய்ைாது. சேரப்பினச�ாது, சோ்தது்கள் 
ச�ாறுப்பு்கள் மறுமதிப்பீடு சேயைப்�ட்்ன. கூட்ாளி்கள் நற்ச�ையை தாங்கைா்கசவ உருவாக்கி 
ச்காண்்்னர. சவகுவியைவில் சூேன தனனுய்ை ேந்யதயிடுய்க திையமயி்னால் அருகிலுள்ை ஒரு 
அலுவை்க்ததின அய்ன்தது �ணிைாைர்களுக்கும் உணவு அளிப்�தற்்கா்ன ஒப்�ந்த்தயத ச�ற்றுக் 
ச்காண்்ார. இது நிறுவ்ன்ததிற்கு அதி்க இைா�்தயத ஈடடி்ததந்தது.
பின்ேருேைேறன்ற விேடாதிக்கவும்:
1. சீதாவும் சுமதியும் கூட்ாண்யம ஒப்�ாவணம் யவ்ததிருக்்க சவண்டும் எ்ன 

நிய்னக்கிறீர்கைா?
2. ஒப்�ாவணம் இல்ைாத நியையில் என்ன சேயை சவண்டும்?
3. ஏற்்க்னசவ உள்ை நிறுவ்ன்ததில் சூேன சேரக்்கப்�டும் ச�ாது சமற்ச்காள்ை சவண்டிை 

ேரி்கடடுதல்்கள் ைாயவ?
4. தாங்கைா்கசவ உருவாக்்கப்�ட் நற்ச�ையை நிறுவ்னம் ஏடு்களில் �திவு சேயைமுடியுமா?
5. சூேன மறுமதிப்பீடடின ஆதாை்ததிலிருந்து ஒரு �ஙகிய்ன எதிர�ாரக்கிைார. அவர ஒரு 

�ஙகிய்ன ச�றுவது ோ்ததிைமா்னதா?
6. சூேன புதிை ஒப்�ந்த்ததின மீது ்கழிவிய்னக் ச்காருகிைார. இதய்ன நீங்கள் ஒப்புக் 

ச்காள்கிறீர்கைா?

பெடா்ர் ஆயவிறகு
விைா�ாை்தயத சதா்ரந்து ந்்ததசவண்டும் என�து கூட்ாளி்களுக்கு ்கட்ாைமா்னதா? ஏசதனும் 
ஒரு கூட்ாளி கூட்ாண்யமயை விடடு விைகி்னால் என்ன ந்க்கும்? கூட்ாண்யம முடிவுக்கு 
ச்காண்டுவைப்�டுமா?
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கூட்டாளி விலகல் மற்றும் 
கூட்டாளி இறப்பு6

மாணவர்கள்
 � கூட்ாளி வில்கலின்பாதும் 

மற்றும் கூட்ாளி இறப்பின்பாதும் 
செய்ய ்வண்டி்ய ்கணக்கி்யல் 
நட்முடற்கள் குறித்து புரிந்து 
ச்காள்ளுதல்

 � கூட்ாளி வில்கல் மற்றும் கூட்ாளி 
இறப்பின்பாது த்யாரிக்்க ்வண்டி்ய 
கூட்ாண்டம ்கணக்கு்கள்  த்யார 
செயதல்

 � கூட்ாளி வில்கல் 
 � ஆதா்ய விகிதம் 
 � நிடற்வற்றாளர 

்கணக்கு 

ப�டாருள்ககம்

கற்றல் ந�டாககஙகள்

கூட்ாளி வில்கல் மற்றும் கூட்ாளி 
இறப்பு ஆகி்யவற்டறப் பற்றி ்கற்பதற்கு 
முன்னர பினவரும் ்கருத்து்கடள 
நிட்னவில் ச்காள்ள ்வண்டும்: 

 � கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்தின 
சபாருள் மற்றும் இ்யல்பு்கள் 

 � கூட்ாண்டம ஒப்பாவணம் 
 � கூட்ாளி்களின முதல் 

்கணக்கு்கள் 
 � நற்சப்யர மதிப்பீடு செயதல் 

நினைவுகூற நேண்டிய கருத்துகள்

பெரிந்து பகடாள்ள நேண்டிய முககிய ப�டாற்கள்

கூட்டாளி விலகல்
6.1 அறிமு்கம்
6.2 கூட்ாளி வில்கலின்பாது 

செய்ய்வண்டி்ய  ெரி்கடடுதல்்கள்
6.3 பகிரந்து தரா இலாபங்கள், 

்காப்பு்கள் மற்றும் நட்ங்கடளப் 
பகிரந்தளித்தல் 

6.4 சொத்து்கடளயும் சபாறுப்பு்கடளயும் 
மறுமதிப்பீடு செயதல் 

6.5 புதி்ய இலாபப் பகிரவு விகிதம் மற்றும் 
ஆதா்ய விகிதம் ்கணக்கிடுதல் 

6.6 நற்சப்யர ெரிக்்கட்ல் 
6.7 கூட்ாளி விலகும் நாள் வடர 

உள்ள ந்ப்பு ஆண்டு இலாபத்டத 
ெரிக்்கட்ல் 

6.8 விலகும்கூட்ாளிக்கு செலுத்த 
்வண்டி்ய சதாட்கட்யச் 
செலுத்துதல் 

கூட்டாளி இறப்பு 
6.9 கூட்ாளி இறப்பின ்பாது செய்ய 

்வண்டி்ய ெரிக்்கட்ல்்கள் 

அலகு

12th-Accountancy-Unit-06_TM.indd   183 12/9/2021   11:17:03 PM



184

6.1 அறிமுகம் 

 மடாணேர் ப�யல்�டாடு  6.1
கூட்ாண்டமயிலிருந்து ஒரு கூட்ாளி விலகுவதற்்கா்ன ஏ்தனும் மூனறு ்காரணங்கடளப் பற்றி 
சிந்திக்்கவும். 

ஒரு கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்திலிருந்து கூட்ாளி ஒருவர சவளி்்ய செனறால், அது கூட்ாளி 
வில்கல் எ்னப்படும். கூட்ாளியின உ்ல்நிடல பாதிப்பு, முதுடம, ்வறு இ்த்தில் நல்ல வாயப்பு்கள் 
கிட்த்தல், இதர கூட்ாளி்களு்ன ஏற்படும் ்கருத்து ்வறுபாடு்கள் முதலி்ய்ன ஒரு கூட்ாளி 
கூட்ாண்டமயிலிருந்து விலகுவதற்கு ்காரணங்களாகும். கூட்ாளி விலகி்னால், படை்ய ஒப்பந்தம் 
முடிவுக்கு வந்துவிடும். கூட்ாண்டம நிறுவ்னம் திருத்தி அடமக்்கப்படடு, சதா்ரும் கூட்ாளி்கள் 
புதி்ய ஒப்பந்தத்து்ன சதாழிடலத் சதா்ரலாம். கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்திலிருந்து விலகும் நபருக்கு 
சவளிச்செல்லும் கூட்ாளி அல்லது விலகும் கூட்ாளி எனறு சப்யர. 
இந்தி்ய கூட்ாண்டம ெட்ம் 1932 பிரிவு 32(1) –ன படி 

(அ) அட்னத்து கூட்ாளி்களின ஒப்புதலு்ன 
(ஆ) கூட்ாளி்களின சவளிப்பட் ஒப்பந்தத்தினபடி, அல்லது
(இ) விருப்பத்தின அடிப்பட்யிலா்ன கூட்ாண்டமயில், கூட்ாளி ஒருவர அவரது வில்கல் 

விருப்பத்டத அட்னத்து கூட்ாளி்களுக்கும் எழுத்துப்பூரவமா்ன அறிவிப்பு அளிப்பதன மூலம் 
கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்திலிருந்து வில்கலாம் எனறு கூறுகிறது. 

விலகும் கூட்ாளி, தான விலகும் நாள் வடர நிறுவ்னத்தின அட்னத்து ந்வடிக்ட்க்களுக்கும் 
சபாறுப்பாகிறார. விலகும் கூட்ாளி நிறுவ்னத்தில் இருந்து விலகும் ்நரத்தில் தான விலகுவதா்க 
ஒரு சபாது அறிவிப்பு அளிக்்க ்வண்டி்யது அவசி்யமாகும். அப்்பாதுதான, தான விலகி்ய பிறகு 
நிறுவ்னத்தின செ்யல்பாடு்கள் மூலம் மூனறாம் நபர்களுக்கு செலுத்த ்வண்டி்ய சபாறுப்பு்களில் 
இருந்து அவர விடுப் முடியும். சதா்ரும் கூட்ாளி்கள் விலகும் கூட்ாளிக்குச் செலுத்த ்வண்டி்ய 
சதாட்கட்யக் ச்காடுத்து ்கணக்கிட்னத் தீரத்துக் ச்காள்ள ்வண்டும். 

6.2 கூட்டாளி விலகலின் ந�டாது ப�யய நேண்டிய  �ரிகடடுெல்கள் 
கூட்ாளி விலகும் ்பாது, சபாதுவா்க சதா்ரும் கூட்ாளி்களின பரஸபர உரிடம்கள் மாறுபடும். 
கூட்ாளி ஒருவர, தான விலகும் நாள் வடர நிறுவ்னத்தில் ஏற்படும் அட்னத்து ந்வடிக்ட்க்களுக்கும் 
சபாறுப்பாகிறார. ஆட்க்யால், அவர விலகும் நாள் வடர நிறுவ்னத்தில் பகிரந்துதரா இலாபங்கள், 
நட்ங்கள் மற்றும் ்காப்பு்கள் ்பானறவற்டற அட்னத்து கூட்ாளி்களுக்கும் பகிரந்தளிக்்க ்வண்டும். 
சொத்து்கள் மற்றும் சபாறுப்புக்்கடள மறுமதிப்பீடு செயது அதிலிருந்து கிட்க்கும் இலாபத்டத அல்லது 
நட்த்டத அட்னத்து கூட்ாளி்களுக்கும் பகிரந்தளிக்்க ்வண்டும். ஒரு கூட்ாளி நிறுவ்னத்தில் 
இருந்து விலகும் ்பாது பினவரும் ெரி்கடடுதல்்கள் அவசி்யமாகிறது : 

(1) பகிரந்து தரா இலாபங்கள், ்காப்பு்கள் மற்றும் நட்ங்கடளப் பகிரந்தளித்தல்
(2) சொத்து்கடளயும் சபாறுப்பு்கடளயும் மறுமதிப்பீடு செயதல் 
(3) புதி்ய இலாப விகிதம் மற்றும் ஆதா்ய விகிதம் ஆகி்யவற்டறத் தீரமானித்தல் 
(4) நற்சப்யர ெரிக்்கடடுதல் 
(5) கூட்ாளி விலகும் நாள் வடர உள்ள ந்ப்பு ஆண்டு இலாபம் அல்லது நட்த்டத ெரிக்்கடடுதல் 
(6) விலகும் கூட்ாளிக்கு செலுத்த ்வண்டி்ய சதாட்கட்ய செலுத்துதல் 

மடாணேர் குறிப்பு: இலாப விகிதம் ்கணக்கிடுதல் மற்றும் விலகும் கூட்ாளிக்கு செலுத்த ்வண்டி்ய 
சதாட்க்கடளச் செலுத்துதல் ்பானற இந்த ெரிக்்கடடுதல்்கடள தவிர மற்ற அட்னத்துச் 
ெரிக்்கடடுதல்்களும் கூட்ாளி ்ெரப்பில் செயத ெரிக்்கடடுதல்்கள் ்பான்ற இருக்கும்.

கூட்டாளி விலகல்
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6.3 �கிர்ந்து ெரடா இலடா�ஙகள், கடாப்புகள் மற்றும் �ட்ஙகனளப் �கிர்ந்ெளித்ெல்
்க்ந்த ஆண்டு்களின இலாபங்கள் அல்லது நட்ங்கள் கூட்ாளி்களுக்கு பகிரந்தளிக்்கப்ப்ாமல் 
இருந்தால் அது பகிரந்து தரா இலாபங்கள் அல்லது நட்ங்கள் எ்னப்படும்.  ்காப்பு்கள் எனபதில் 
சபாதுக்்காப்பு, ்காப்புநிதி, சதாழிலாளர ஈடடு நிதி மற்றும் முதலீடடு மாறுபடும் நிதி ஆகி்யடவ அ்ஙகும். 
அவவாறா்ன பகிரந்து தரா ்காப்பு்கள், இலாபங்கள் அல்லது நட்ங்கள் அட்னத்து கூட்ாளி்களுக்கும் 
உரி்யடவ. எ்ன்வ, அடவ அட்னத்துக் கூட்ாளி்களுக்கும் படை்ய இலாபவிகிதத்தில் 
பகிரந்தளிக்்கப்ப் ்வண்டும். சதாழிலாளர ஈடடு நிதியில் எதிர ்நாக்்கக் கூடி்ய இைப்பீடு்கடள ெரி 
செயத பின்னர மீதமுள்ள சதாட்க கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்குக்கு மாற்றப்ப் ்வண்டும். அதற்கு 
பினவரும் குறிப்்படடுப் பதிவு்கடள செய்ய ்வண்டும்:
(அ) �கிர்ந்து ெரடா இலடா�ஙகள் மற்றும் கடாப்புகனள மடாற்றுெல் 

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

இலாப நட்ப் பகிரவு ்க/கு ப xxx  

சபாதுக்்காப்பு ்க/கு ப xxx

்காப்புநிதி ்க/கு ப xxx

சதாழிலாளர ஈடடு நிதி ்க/கு ப xxx

முதலீடடு மாறுபடும் நிதி ்க/கு ப xxx

 படை்ய கூட்ாளி்களின முதல்/ ந்ப்பு ்க/கு  
(படை்ய இலாபவிகிதத்தில்)   xxx

(ஆ) �கிர்ந்து ெரடா �ட்த்னெ மடாற்றுெல்

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

படை்ய கூட்ாளி்களின முதல்/ ந்ப்பு ்க/கு ப xxx  
     இலாப நட் ்க/கு (படை்ய இலாபவிகிதத்தில்)   xxx

எடுத்துககடாடடு 1
விவின, ஹரி மற்றும் ஜாய எனற கூட்ாளி்கள் 3:2:1 எனும் விகிதத்தில் இலாபம் பகிரந்து வருகினற்னர.  
31-3-2017 அனறு ஹரி விலகி்னார.  அவர விலகி்ய நாளில், நிறுவ்னத்தின ஏடு்களில் சபாதுக்்காப்பு  
` 60,000 ்காடடி்யது.  சபாதுக்்காப்பு மாற்றுவதற்்கா்ன குறிப்்படடுப் பதிடவத் தரவும்.
தீர்வு
 குறிப்ந�டடுப் �திவு

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

2017 
மாரச் 31

சபாதுக்்காப்பு ்க/கு ப 60,000  
     விவின முதல் ்க/கு (60000 x 3/6)  30,000
     ஹரி முதல் ்க/கு     (60000 x 2/6)  20,000

     ஜாய முதல் ்க/கு    (60000 x 1/6) 10,000

(சபாதுக்்காப்பு அட்னத்துக் கூட்ாளி்களின முதல் 
்கணக்கிற்கு படை்ய இலாப விகிதத்தில் மாற்றப்பட்து)    
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எடுத்துககடாடடு 2:
்மரி, மீ்னா மற்றும் மரி்யம் எனும் கூட்ாளி்கள் ஒரு கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்தில் இலாபநட்ங்கடள 
ெமமா்கப் பகிரந்து வந்த்னர.  1-1-2019 அனறு ்மரி கூட்ாண்டமயிலிருந்து விலகி்னார.  அந்நாளில், 
அந்நிறுவ்னத்தின இருப்புநிடலக் குறிப்பு சொத்து்கள் பக்்கத்தில் ` 75,000 பகிரந்து தரா நட்ம் எ்னக் 
்காடடி்யது.  பகிரந்து தரா நட்த்டதப் பகிரந்தளிப்பதற்்கா்ன குறிப்்படடுப் பதிவிட்னத் தரவும்.

தீர்வு
குறிப்ந�டடுப் �திவு

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

2019 ஜ்ன 1 ்மரி முதல் ்க/கு ப 25,000  

மீ்னா முதல் ்க/கு   ப 25,000  

மரி்யம் முதல் ்க/கு ப 25,000

   இலாப நட் ்க/கு   75,000

(பகிரந்து தரா நட்ம் அட்னத்து கூட்ாளி்களின 
முதல் ்கணக்கிற்கு படை்ய இலாப விகிதத்தில் 
மாற்றப்பட்து.)

   

எடுத்துககடாடடு 3
பிரினஸ, ்தவ, ெசி்ர்கா எனும் கூட்ாளி்கள் ஒரு நிறுவ்னத்தின இலாப நட்ங்கடள 2:4:1 எனும் 
விகிதத்தில் பகிரந்து வந்த்னர.  2019, மாரச் 31 ஆம் நாடள்ய அவர்களுட்்ய இருப்புநிடலக் குறிப்பு 
பினவருமாறு:

ப�டாறுப்புகள் ` ` ப�டாத்துகள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்: ்கட்்ம் 40,000

 பிரினஸ 30,000 சபாறித்சதாகுதி 50,000

 ்தவ 50,000 அடற்கலன 10,000

 ெசி்ர்கா 20,000 1,00,000 ெரக்கிருப்பு 15,000

இலாப நட்ப் பகிரவு ்க/கு 10,000 ்க்்னாளி்கள் 20,000

சபாதுக்்காப்பு 15,000 வஙகி சராக்்கம் 15,000

சதாழிலாளர ஈடடு நிதி 17,000

பற்பல ்க்னீந்்தார 8,000

 1,50,000  1,50,000

1-4-2019 அனறு ெசி்ர்கா கூட்ாண்டமயிலிருந்து விலகி்னார.  பகிரந்து தரா இலாபத்டதப் 
பகிரந்தளிப்பதற்்கா்ன குறிப்்படடுப் பதிவிட்னத் தரவும்.
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தீர்வு
 குறிப்ந�டடுப் �திவு

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

2019 இலாப நட்ப் பகிரவு ்க/கு ப 10,000

மாரச் 31 சபாதுக்்காப்பு ்க/கு ப 15,000

சதாழிலாளர ஈடடு நிதி ்க/கு ப 17,000

     பிரினஸ முதல் ்க/கு (42000 x 2/7) 12,000

     ்தவ முதல் ்க/கு (42000 x 4/7) 24,000

     ெசி்ர்கா முதல் ்க/கு (42000 x 1/7) 6,000

(பகிரந்து தரா இலாபம் மற்றும் ்காப்பு்கள் அட்னத்து 
கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கிற்கு படை்ய இலாப 
விகிதத்தில் மாற்றப்பட்து)

   

6.4 ப�டாத்துகள் மற்றும் ப�டாறுப்புகள் மறுமதிப்பீடு ப�யெல்
கூட்ாண்டமயிலிருந்து ஒரு கூட்ாளி விலகும் ்பாது, சொத்து்கள் மற்றும் சபாறுப்பு்களின 
ந்ப்பு மதிப்பு, ஏடடு மதிப்பிலிருந்து மாறுப்லாம்.  எ்ன்வ, அடவ மறுமதிப்பீடு செய்யப்படுகினற்ன. 
சொத்து்கடளயும் சபாறுப்பு்கடளயும் மறுமதிப்பீடு செயவது ்கணக்கு்களில் இரண்டு முடற்களில் 
ட்க்யாளப்படுகினற்ன.

(அ) சொத்து்கள் மற்றும் சபாறுப்பு்களின திருத்தி்ய மதிப்டப ஏடு்களில் ்காட்ப்சபறுவது
(ஆ) சொத்து்கள் மற்றும் சபாறுப்பு்களின திருத்தி்ய மதிப்டப ஏடு்களில் ்காட்ாமல் இருப்பது.

(அ) ப�டாத்துகள் மற்றும் ப�டாறுப்புகளின் மதிப்ன� கணகநகடுகளில் கடாட்ப்ப�றுேது
இம்முடறயில், சொத்து்கள் மற்றும் சபாறுப்பு்கள் அவற்றின திருத்தி்ய மதிப்பு்களு்ன கூட்ாளி 
விலகி்யவு்ன த்யாரிக்்கப்படும் கணகநகடுகளிலும், இருப்புநிடலக் குறிப்பிலும் ்காட்ப்படும். சொத்து்கள் 
மற்றும் சபாறுப்பு்களின மதிப்பு்களில் ஏற்ப்படும் அதி்கரிப்பு மற்றும் குடறவு பதிவு செய்ய மறுமதிப்பீடடுக் 
்கணக்கு த்யாரிக்்கப்படுகிறது. மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கு ெரிக்்கட்ப்பட் இலாப நட் ்கணக்கு எனறும் 
அடைக்்கப்படும். இது ஒரு சப்யரளவு ்கணக்கு ஆகும்.
மறுமதிப்பீடடுக்்கணக்கு, சொத்து்களின மதிப்பு அதி்கரிக்கும் ்பாதும் மற்றும் சபாறுப்பு்களின மதிப்பு 
குடறயும் ்பாதும் வரவு செய்யப்படும்.  
சொத்து்களின மதிப்பு குடறயும் ்பாதும் மற்றும் சபாறுப்பு்களின மதிப்பு அதி்கரிக்கும் ்பாதும் 
மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கு பற்று செய்யப்படும். பதிவு சபறாத சொத்து்கள் ஏ்தனும் இருப்பின அது 
மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கில் வரவு செய்யப்படும் மற்றும் பதிவுப் சபறாத சபாறுப்பு்கள் ஏ்தனும் இருப்பின 
அது மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கில் பற்று செய்யப்படும். அதிலிருந்து கிட்க்கும் இலாபம் அல்லது நட்ம் 
அட்னத்து கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கிற்கு படை்ய இலாப விகிதத்தில் மாற்றப்படும். 
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சொத்து்கடளயும் சபாறுப்பு்கடளயும் மறுமதிப்பீடு செயயும் ்பாது பினவரும் குறிப்்படடுப் பதிவு்கள் 
செய்யப்படுகினற்ன.

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

1. ப�டாத்துகளின் மதிப்பு அதிகரிககும் ந�டாது

 குறிப்பிட் சொத்து ்க/கு ப xxx  

  மறுமதிப்பீடடு ்க/கு   xxx

2. ப�டாத்துகளின் மதிப்பு குனறயும் ந�டாது

மறுமதிப்பீடடு ்க/கு ப xxx  

  குறிப்பிட் சொத்து ்க/கு   xxx

3. ப�டாறுப்புகளின் மதிப்பு அதிகரிககும் ந�டாது

மறுமதிப்பீடடு ்க/கு ப xxx  

  குறிப்பிட் சபாறுப்பு ்க/கு   xxx

4. ப�டாறுப்புகளின் மதிப்பு குனறயும் ந�டாது

குறிப்பிட் சபாறுப்பு ்க/கு ப xxx  

  மறுமதிப்பீடடு ்க/கு   xxx

5. ஏடுகளில் �திவு ப�யயடாெ ப�டாத்துகனள �திவு ப�யயும் ந�டாது

குறிப்பிட் சொத்து ்க/கு ப xxx  

  மறுமதிப்பீடடு ்க/கு   xxx

6. ஏடுகளில் �திவு ப�யயடாெ ப�டாறுப்புகனள �திவு ப�யயும் ந�டாது

மறுமதிப்பீடடு ்க/கு ப xxx  

  குறிப்பிட் சபாறுப்பு ்க/கு   xxx

7. மறுமதிப்பீடடு கணககின் இருப்பினை மடாற்ற

 (அ) மறுமதிப்பீடடு இலாபமா்க இருந்தால்

மறுமதிப்பீடடு ்க/கு ப xxx  

  அட்னத்து கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கு  
(படை்ய விகிதத்தில் ஒவசவாருவருக்கும் தனித்தனி்யா்க)  

xxx

 (அ) மறுமதிப்பீடடு நட்மா்க இருந்தால்

 அட்னத்து கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கு  
(படை்ய விகிதத்தில் ஒவசவாருவருக்கும் தனித்தனி்யா்க)

ப xxx
 

 மறுமதிப்பீடடு ்க/கு   xxx
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மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கின படிவம் பினவருமாறு:
� மறுமதிப்பீடடுக கணககு ே

விவரம் ` விவரம் ` 

குறிப்பிட் சொத்து ்க/கு xxx குறிப்பிட் சொத்து ்க/கு xxx

  (நி்கர குடறவு)   (நி்கர அதி்கரிப்பு)
குறிப்பிட் சபாறுப்பு ்க/கு xxx குறிப்பிட் சபாறுப்பு ்க/கு xxx

  (நி்கர அதி்கரிப்பு)   (நி்கர குடறவு)
அட்னத்து கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கு    xxx அட்னத்து கூட்ாளி்களின முதல் ்க/கு    xxx

(மறுமதிப்பீடடு இலாபம் படை்ய விகிதத்தில் 
பகிரந்தளித்தது) *

(மறுமதிப்பீடடு நட்ம் படை்ய விகிதத்தில் 
பகிரந்தளித்தது) *

 xxx  xxx

* இது மறுமதிப்பீடடு இலாபமா்க்வா அல்லது நட்மா்க்வா இருக்்கலாம்.
எடுத்துககடாடடு 4
ரம்்யா, ொரா மற்றும் தாரா எனற கூட்ாளி்கள் முடற்்ய 5:3:2 எனும் விகிதத்தில் இலாப நட்ம் 
பகிரந்து வந்த்னர.  2018, ஏப்ரல் 1 அனறு தாரா கூட்ாண்டமயிலிருந்து விலகி்னார.  பினவரும்  
ெரிக்்கடடுதல்்கள் ்மற்ச்காள்ளப்ப் ்வண்டும்.

(i) வளா்கத்தின மதிப்டப ` 40,000 உ்யரத்த ்வண்டும் 
(ii) ெரக்கிருப்பு ` 3,000, இ்யந்திரம் ` 6,500 மதிப்பு குடறக்்க ்வண்டும்.
(iii) ச்காடுப்ாச் செலவு்கள் ` 500 ஒதுக்கு உருவாக்்க ்வண்டும்.

குறிப்்படடுப் பதிவு்கள் தந்து மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கு த்யாரிக்்கவும்.
தீர்வு
 குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

2018 வளா்கம் ்க/கு ப 40,000  
ஏப்ரல் 1    மறுமதிப்பீடடு ்க/கு  40,000

(வளா்கம் மதிப்பு உ்யரத்தப்பட்து)   
,, மறுமதிப்பீடடு ்க/கு ப 10,000  

   ெரக்கிருப்பு ்க/கு  3,000
   இ்யந்திரம் ்க/கு  6,500
   ச்காடுப்ாச் செலவு்கள் ்க/கு  500
(சொத்து்களின மதிப்பு குடறப்பு மற்றும் ச்காடுப்ா சபாறுப்பு 
பதிவு செய்யப்பட்து)   

,, மறுமதிப்பீடடு ்க/கு ப 30,000  
      ரம்்யா முதல் ்க/கு  15,000
      ொரா முதல் ்க/கு  9,000
      தாரா முதல் ்க/கு  6,000
(மறுமதிப்பீடடு இலாபம் பகிரந்தளிக்்கப்பட்து)    
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� மறுமதிப்பீடடுக கணககு    ே

விேரம் ` ` விேரம் `
ெரக்கிருப்பு ்க/கு 3,000 வளா்கம் ்க/கு 40,000
இ்யந்திரம் ்க/கு 6,500   
ச்காடுப்ாச் செலவு்கள் ்க/கு          500
மறுமதிப்பீடடு இலாபம்:
 ரம்்யா முதல் ்க/கு (5/10) 15,000  
 ொரா முதல் ்க/கு (3/10) 9,000   
 தாரா முதல் ்க/கு (2/10) 6,000 30,000   
 40,000  40,000

 மடாணேர் ப�யல்�டாடு  6.2

மறுமதிப்பீடடு இலாபத்டத அதி்கரிக்்கக்கூடி்ய ஏ்தனும் நானகு ந்வடிக்ட்க்கடள எழுதவும்.

எடுத்துககடாடடு 5
பிரபு, ரகு மற்றும் சிவா எனற கூட்ாளி்கள் 3:2:1 எனும் விகிதத்தில் இலாப நட்ம் பகிரந்து வந்த்னர. 
2017 ஏப்ரல், 1 ஆம் நாளனறு பிரபு கூட்ாண்டமயிலிருந்து விலகி்னார. பினவரும் ெரிக்்கடடுதல்்கள் 
்மற்ச்காள்ளப்ப் ்வண்டும்.

(i) ்கட்்த்தின மதிப்பு ` 12,000 உ்யரத்துவது
(ii) அடற்கலன மதிப்டப ` 8,500 குடறப்பது
(iii) ச்காடுப்ா ெம்பளத்திற்்கா்க  ` 6,500 ஒதுக்கு உருவாக்குவது

குறிப்்படடுப் பதிவு்கள் தந்து மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கு த்யாரிக்்கவும்.
தீர்வு
 குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

2017 ்கட்்ம் ்க/கு ப 12,000  
ஏப்ரல் 1     மறுமதிப்பீடடு ்க/கு  12,000

(்கட்்த்தின மதிப்பு உ்யரத்தப்பட்து)   
,, மறுமதிப்பீடடு ்க/கு ப 15,000  

    அடற்கலன ்க/கு 8,500
    ச்காடுப்ா செலவு்கள் ்க/கு 6,500
(அடற்கலன மதிப்டப குடறத்தது மற்றும் ச்காடுப்ா 
ெம்பளம் ஒதுக்கு உருவாக்கி்யது)  

,, பிரபு முதல் ்க/கு ப 1,500  
ரகு முதல் ்க/கு ப 1,000
சிவா முதல் ்க/கு ப 500
    மறுமதிப்பீடடுக் ்க/கு    3,000
(மறுமதிப்பீடடு மீதா்ன நட்ம் முதல் ்கணக்கிற்கு 
மாற்றி்யது)  
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� மறுமதிப்பீடடுக கணககு ே

விேரம் ` விேரம் ` ` 

அடற்கலன ்க/கு 8,500 ்கட்்ம் ்க/கு 12,000

ச்காடுப்ாச் செலவு்கள் ்க/கு 6,500 மறுமதிப்பீடடு நட்ம்  

       பிரபு முதல் ்க/கு (3/6) 1,500

 ரகு முதல் ்க/கு (2/6) 1,000  

 சிவா முதல் ்க/கு (1/6) 500 3,000
 15,000  15,000

எடுத்துககடாடடு 6
ஜான, ்ஜம்ஸ மற்றும் இராஜா எனற கூட்ாளி்கள் முடற்்ய ெமமா்க இலாப நட்ங்கடளப் பகிரந்து 
வந்த்னர.  31.03.2019 ஆம் நாடள்ய இருப்புநிடலக் குறிப்பு பினவருமாறு.

ப�டாறுப்புகள் ` ` ப�டாத்துகள் ` `
முதல் ்கணக்கு்கள்: அலவல்க ொத்னங்கள் 70,000
     ஜான 80,000 இ்யந்திரம் 1,40,000
     ்ஜம்ஸ 60,000 பற்பல ்க்்னாளி்கள் 52,000
     இராஜா 1,00,000 2,40,000  ்கழிக்்க:  வாரா
பற்பல ்க்னீந்்தார 1,20,000            ஐ்யக்்க்ன ஒதுக்கு 2,000 50,000

ெரக்கிருப்பு 60,000
வஙகி சராக்்கம் 40,000

 3,60,000  3,60,000

2019, மாரச் 31 ஆம் நாளனறு பினவரும் நிபந்தட்ன்களுக்குடபடடு கூட்ாண்டமயிலிருந்து விலகி்னார. 
i) இ்யந்திரம் `1,30,000 ஆ்க மதிப்பிடுவது
ii) அலுவல்க ொத்னங்கள் மதிப்டப ` 2,000 குடறப்பது
iii) வாரா ஐ்யக்்க்ன ஒதுக்கு  ` 3,000 ஆ்க உ்யரத்துவது
iv) ஏடு்களில் பதிவு சபறாமல் உள்ள முதலீடு்கள் ` 25,000 பதிவு செய்ய ்வண்டும்.

 குறிப்்படடுப் பதிவு்கள் தந்து மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கு த்யாரிக்்கவும்.
தீர்வு
 குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

2019 மறுமதிப்பீடடு ்க/கு ப 13,000  
மாரச் 31     இ்யந்திரம் ்க/கு  10,000

    அலுவல்க ொத்னங்கள் ்க/கு  2,000
    வாரா ஐ்யக்்க்ன ஒதுக்கு ்க/கு  1,000

(இ்யந்திரம், அலுவல்க ொத்னம் மீது ்தயமா்னம் நீக்கி்யது மற்றும் 
வாரா ஐ்யக்்க்ன ஒதுக்கு உருவாக்கி்யது)   
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,, முதலீடு்கள் ்க/கு ப 25,000

    மறுமதிப்பீடடு ்க/கு 25,000

(பதிவு சபறா முதலீடு்கள் பதிவு செய்யப்பட்து)
,, மறுமதிப்பீடடு ்க/கு ப 12,000  

    ஜான முதல் ்க/கு 4,000

    ்ஜம்ஸ முதல் ்க/கு  4,000

    இராஜா முதல் ்க/கு   4,000

(மறுமதிப்பீடு மீதா்ன இலாபம் முதல் ்கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்து)

� மறுமதிப்பீடடுக கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் `

இ்யந்திரம் ்க/கு 10,000 முதலீடு்கள் ்க/கு 25,000

அலுவல்க ொத்னம் ்க/கு 2,000

வாரா ஐ்யக்்க்ன ஒதுக்கு ்க/கு 1,000

மறுமதிப்பீடடு இலாபம்:
 ஜான முதல் ்க/கு (1/3) 4,000

 ்ஜம்ஸ முதல் ்க/கு (1/3) 4,000

 இராஜா முதல் ்க/கு (1/3) 4,000 12,000

 25,000  25,000

ஆ)  ப�டாத்துகள் மற்றும் ப�டாறுப்புகளின் திருத்திய மதிப்ன� கணகநகடுகளில் கடாட்டாமல் இருப்�து
இம்முடறயில் சொத்து்களும் மற்றும் சபாறுப்பு்களும் அதன உண்டம்யா்ன மதிப்பு்களி்ல்்ய 
்காட்ப்படும். கூட்ாளி விலகி்ய உ்ன ்கணக்்்கடு்களிலும் மற்றும் த்யாரிக்்கப்படும் இருப்புநிடலக் 
குறிப்பிலும் அதன திருத்தி்ய மதிப்பில் ்காட்ப்ப்ாது. மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கின இறுதி விடளவு 
கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கு்களில் ெரிக்்கட்ப்படும். திருத்தி்ய மதிப்டப ஏடு்களில் ்காட்ாமல் 
இருப்பதற்கு நிட்னவுக்குறிப்பு மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கு எனற ஒரு தற்்காலி்கக் ்கணக்குத் 
த்யாரிக்்கப்படுகிறது. 

6.5 புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம் மற்றும் ஆெடாய விகிெம் தீர்மடானித்ெல்

6.5.1 புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம்
ஒரு கூட்ாளி விலகும்்பாது, சதா்ரும் கூட்ாளி்கள் விலகி்ய கூட்ாளியின இலாபப்பஙகிட்ன 
சபறுவதற்கு புதி்ய இலாப விகிதம் ்கணக்கிடுவது அவசி்யமாகிறது. புதி்ய இலாப விகிதம் எனபது, 
சதா்ரும் கூட்ாளி்கள் எதிர்காலத்தில் இலாபத்டதப் பிரித்துக் ச்காள்ள ஒப்புக் ச்காண்் ஒரு விகிதம் 
ஆகும். அவவாறு ஒப்புக்ச்காள்ளப்பட் புதி்ய விகிதம் இல்டலச்யனில், சதா்ரும் கூட்ாளி்கள் தங்கள் 
இலாபம் மற்றும் நட்ங்கடள ெமமா்கப் பகிரந்து ச்காள்ள ்வண்டும். 
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6.5.2 ஆெடாய விகிெம் 
சதா்ரும் கூட்ாளி்கள் விலகும் கூட்ாளியின இலாபப் பஙகிலிருந்து ஒரு பகுதிட்ய ஆதா்யமா்கப் 
சபறுகினற்னர. அந்த ஆதா்யம் அட்னத்துக் கூட்ாளி்களாலும் அல்லது ஒருசில கூட்ாளி்களாலும் 
பிரித்துக் ச்காள்ளப்படும்,. ஆதா்ய விகிதம் எனபது சதா்ரும் கூட்ாளி்களுக்கு கிட்க்்கப்சபற்ற 
இலாபத்தின விகிதாச்ொரம் ஆகும். ஆதா்ய விகிதம் ்கணக்கிடுவதின ்நாக்்கம் விலகும் கூட்ாளிக்கு 
ச்காடுக்்கப்படும் நற்சப்யடர ஏற்றுக் ச்காள்வதாகும். ஆதா்யப்பஙகு பினவருமாறு ்கணக்கி்ப்படுகிறது. 

ஆதா்யப் பஙகு  = புதி்ய பஙகு – படை்ய பஙகு 
ஆதா்ய விகிதம் = சதா்ரும் கூட்ாளி்களுக்கு கிட்க்்கப்சபற்ற ஆதா்யத்தின விகிதமாகும் 

மடாணேர் குறிப்பு
புதி்ய இலாப விகிதம் ்கணக்கில் ச்காடுக்்கப்ப்வில்டல எனில், இதட்னக் ்கணக்கில் 
ச்காடுக்்கப்படடிருக்கினற த்கவல்்கடள அடிப்பட்்யா்கக் ச்காண்டு ்கணக்கி் ்வண்டும். 

ஆெடாய விகிெம் மற்றும் புதிய இலடா� விகிெத்னெ �ல்நேறு சூழ்நினலகளில் கணககிடுெல்
1. புதிய இலடா� விகிெம் பகடாடுககப்�டடிருந்ெடால்

புதி்ய இலாப விகிதம் ச்காடுக்்கப்படடிருந்தால், பினவருமாறு ஆதா்ய விகிதம் மடடு்ம பினவருமாறு 
்கணக்கி் ்வண்டும். 
ஆதா்ய விகிதம் = சதா்ரும் கூட்ாளி்கள் சபற்ற ஆதா்யத்தின விகிதம் 
ஆதா்ய பஙகு     = புதி்ய பஙகு – படை்ய பஙகு 

எடுத்துககடாடடு 7
கிரண், வி்்னாத் மற்றும் விமல் எனும் கூட்ாளி்கள் 5:3:2 எனும் விகிதத்தில் இலாபம் பகிரந்து 
வந்த்னர. கிரண் விலகி்னார. வி்்னாத் மற்றும் விமல் ஆகி்்யாரின புதி்ய இலாப விகிதம் 2:1 ஆகும். 
ஆதா்ய விகிதத்டத ்கணக்கி்வும்.
தீர்வு
 ஆதா்ய பஙகு  = புதி்ய பஙகு – படை்ய பஙகு 

 வி்்னாத்  = 2 3 20 9 11
3 10 30 30

−− = =

 விமல்   = 1 2 10 6 4
3 10 30 30

−− = =

ஆட்க்யால், வி்்னாத் மற்றும் விமல் ஆகி்்யாரின ஆதா்ய விகிதம் = 11 : 4

2. புதிய இலடா� விகிெம் பகடாடுககப்�்வில்னல எனில் 

அ) விலகும் கூட்டாளியின் �ஙகினை ஒநர ஒரு கூட்டாளி மடடும் ப�றுெல் 
புதி்ய இலாப விகிதம் ச்காடுக்்கப்ப்வில்டல எனில் மற்றும் ஒ்ர ஒரு சதா்ரும் கூட்ாளி மடடும் 
விலகும் கூட்ாளியின பஙகிட்ன ஆதா்யமா்க சபறும்்பாது, புதி்ய இலாப விகிதம் பினவருமாறு 
்கணக்கி்ப்படும். 
சதா்ரும் கூட்ாளியின புதி்ய பஙகு = படை்ய பஙகு + ஆதா்யப் பஙகு 
எடுத்துககடாடடு 8
ஆர்யா, சபனின மற்றும் ொரலஸ எனற கூட்ாளி்கள் முடற்்ய 3:3:2 எனும் விகிதத்தில் இலாபம் 
பகிரந்து வந்த்னர. அவர்களில் ொரலஸ எனபவர விலகி்னார. அவருட்்ய பஙகு முழுவடதயும் ஆர்யா 
எடுத்துக் ச்காண்்ார. ஆர்யா மற்றும் சபனின ஆகி்்யாரின புதி்ய இலாப விகிதம் மற்றும் ஆதா்ய 
விகிதத்டதக் ்கணக்கி்வும். 
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ஆர்யாவின ஆதா்யப் பஙகு   = 2
8

ஆதா்ய விகிதம்    = 2
8

: 0  அதாவது 1
4

 : 0  அல்லது 1 : 0

சதா்ரும் கூட்ாளியின புதி்ய பஙகு = படை்ய பஙகு + ஆதா்யப் பஙகு 
ஆர்யடா = 

3 2 5
8 8 8

+ =

ப�னின் = 3 30
8 8

+ =

ஆ்க்வ, ஆர்யா மற்றும் சபனின ஆகி்்யாரின புதி்ய இலாப விகிதம் 5
8

: 3
8

 அதாவது 5:3 
ஆ) விலகும் கூட்டாளியின் �ஙனக ஒன்றுககு நமற்�ட் கூட்டாளிகள் ஆெடாயமடாக ப�றுேது 

(i)  விலகும் கூட்டாளியின் �ஙகின் மீெடாை ஆெடாயப் �ஙகு விகிெடாச�டாரம் பகடாடுககப்�டடிருந்ெடால் 
புதி்ய இலாப விகிதம் ச்காடுக்்கப்ப்ாத நிடலயில், ஆ்னால் விலகும் கூட்ாளியின பஙகிட்ன 
பகிரந்துச்காள்ள ஆதா்ய விகிதாச்ொரம் ச்காடுக்்கப்படடிருந்தால், புதி்ய இலாப விகிதம் பினவருமாறு 
்கணக்கி் ்வண்டும். 

சதா்ரும் கூட்ாளியின புதி்ய பஙகு = படை்ய பஙகு + ஆதா்யப் பஙகு 
ஆதா்யப் பஙகு = விலகும் கூட்ாளியின பஙகு x ஆதா்யப் பஙகின விகிதாச்ொரம் 

எடுத்துககடாடடு 9
ராகுல், ரவி மற்றும் ் ராஹித் எனும் கூட்ாளி்கள் முடற்்ய 5 : 3 : 2 எனற விகிதத்தில் இலாபம் பகிரந்து 
வந்த்னர. அவர்களில் ்ராஹித் விலகி்னார. அவருட்்ய பஙகு ராகுல் மற்றும் ரவி ஆகி்்யாரால் 
3: 2 எனும் விகிதத்தில் எடுத்துக் ச்காள்ளப்பட்து.  புதி்ய இலாப விகிதம் மற்றும் ஆதா்ய விகிதம் 
்கணக்கி்வும்.
தீர்வு
 ்ராஹித் பஙகு = 2

10
 ஆதா்யப் பஙகு = விலகும் கூட்ாளியின பஙகு x ஆதா்யப்பஙகின விகிதாச்ொரம்

 ரடாகுல் = 2 3 6
10 5 50

× =

 ரவி = 2 2 4
10 5 50

× =

 ஆதா்ய விகிதம் = 6 4:
50 50

 அதாவது 3:2

 சதா்ரும் கூட்ாளி்களின புதி்ய பஙகு = படை்ய பஙகு + ஆதா்யப் பஙகு

 ரடாகுல் = 5 6 25 6 31
10 50 50 50

++ = =

 ரவி = 3 4 15 4 19
10 50 50 50

++ = =

ஆட்க்யால், ராகுல் மற்றும் ரவி ஆகி்்யாரின புதி்ய விகிதம் = 31 19:
50 50

 அதாவது 31 : 19
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எடுத்துககடாடடு 10

குமார, ் ்கெவன மற்றும் ம்்னா்கர எனும் கூட்ாளி்கள் முடற்்ய 1
2 , 1

3  மற்றும் 1
6  எனும் விகிதத்தில் 

இலாபம் பகிரந்து வந்த்னர.  ம்்னா்கர விலகி்னார.  அவருட்்ய பஙகிட்ன குமார மற்றும் ்்கெவன 
இருவரும் ெமமா்க எடுத்துக் ச்காண்்்னர.  புதி்ய இலாப விகிதத்டதயும் மற்றும் ஆதா்ய விகிதத்டதயும் 
்கணக்கி்வும்.
தீர்வு
ஆதா்ய விகிதம் = 1:1

ம்்னா்கர பஙகிட்ன குமார மற்றும் ்்கெவன ஆகி்்யார ெமமா்க எடுத்துக் ச்காள்கினற்னர.

ம்்னா்கரின பஙகு = 1
6

ஆதா்யப்பஙகு = விலகும் கூட்ாளியின பஙகு x ஆதா்யப் பஙகின விகிதாச்ொரம்

குமடார்   = 1 1 1
6 2 12

× =

நக�ேன்  = 1 1 1
6 2 12

× =

எ்ன்வ, குமார மற்றும் ்்கெவன ஆகி்்யாரின ஆதா்ய விகிதம் = 1 1:
12 12

 அதாவது 1:1

சதா்ரும் கூட்ாளியின புதி்ய பஙகு = படை்ய பஙகு + ஆதா்யப்பஙகு

குமடார்   = 1 1 6 1 7
2 12 12 12

++ = =

நக�ேன் = 1 1 4 1 5
3 12 12 12

++ = =

எ்ன்வ, குமார மற்றும் ்்கெவன ஆகி்்யாரின புதி்ய இலாப விகிதம் 7 5:
12 12

 அதாவது 7 : 5

(ii) ஆெடாயப்�ஙகு விகிெடாச�டாரம் பகடாடுககப்�்டாெ ந�டாது: 
புதி்ய இலாப விகிதம், ஆதா்யப்பஙகு மற்றும் ஆதா்யப்பஙகின விகிதாச்ொரம் ச்காடுக்்கப்ப்வில்டல 
எனில், புதி்ய பஙகிட்னக் ்கணக்கிடுவதற்கு அவர்களுட்்ய ஆதா்யப் பஙட்க படை்ய பஙகின 
விகிதாச்ொரம் எ்ன எடுத்துக் ச்காள்ள ்வண்டும்.  எ்ன்வ, சதா்ரும் கூட்ாளி்களுக்கிட்்்ய்யா்ன 
படை்ய விகித்ம புதி்ய இலாபப் பகிரவு விகிதமா்கவும் மற்றும் ஆதா்ய விகிதமா்கவும் அடமயும்.
எடுத்துககடாடடு 11
இராஜா, ்ராஜா மற்றும் பூஜா எனும் கூட்ாளி்கள் 4:5:3 எனும் விகிதத்தில் இலாபம் பகிரந்து வந்த்னர.     
நிறுவ்னத்திலிருந்து ்ராஜா எனபவர விலகி்னார. புதி்ய இலாப விகிதத்டதயும் மற்றும் ஆதா்ய 
விகிதத்டதயும் ்கணக்கி்வும்.
தீர்வு
புதி்ய இலாப விகிதம், ஆதா்யப்பஙகு மற்றும் ஆதா்யப்பஙகு விகிதாச்ொரம் ஆகி்யடவ ச்காடுக்்கப்ப்ாததால், 
புதி்ய பஙகிட்னக் ்கணக்கிடுவதற்கு அவர்களுட்்ய ஆதா்யப் பஙட்க படை்ய பஙகின விகிதாச்ொரத்தில் 
எடுத்துக் ச்காள்ள ்வண்டும்.  எ்ன்வ, சதா்ரும் கூட்ாளி்களா்ன இராஜா மற்றும் பூஜா ஆகி்்யாரின 
படை்ய இலாபப் பகிரவு விகிதம், புதி்ய இலாபப்பகிரவு விகிதமா்கவும் மற்றும் ஆதா்ய விகிதமா்கவும் 
இருக்கும்.  அதாவது, 4:3.
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6.5.3 தியடாக விகிெத்திற்கும் மற்றும் ஆெடாய விகிெத்திற்கும் உள்ள நேறு�டாடுகள்

அடிப்�ன் தியடாக விகிெம் ஆெடாய விகிெம்
1. சபாருள் இது புதி்ய கூட்ாளிக்கு, படை்ய 

கூட்ாளி்கள், தி்யா்கம் செயது ச்காடுக்கும் 
இலாபப் பஙகின விகிதாச்ொரம் ஆகும்.

இது சதா்ரும் கூட்ாளி்கள் விலகும் 
கூட்ாளியி்மிருந்து சபறும் ஆதா்யப் 
பஙகின விகிதாரச்ொரம் ஆகும்.

2. ்நாக்்கம் இது தி்யா்கம் செயயும் கூட்ாளி்களுக்கு 
நற்சப்யர சதாட்கட்யச் ெரிக்்கடடிக் 
ச்காள்வடத தீரமானிப்பதற்்கா்கக் 
்கணக்கி்ப்படுகிறது.

இது ஆதா்யம் சபறும் கூட்ாளி்களுக்கு 
நற்சப்யர சதாட்கட்ய ெரிக்்கடடிக் 
ச்காள்வடத தீரமானிப்பதற்்கா்கக் 
்கணக்கி்ப்படுகிறது.

3.  ்கணக்கிடும் 
்காலம்

இது புதி்ய கூட்ாளி ்ெரப்பின ்பாது 
்கணக்கி்ப்படுகிறது.

இது கூட்ாளி ஒருவர விலகும் ்பாது 
்கணக்கி்ப்படுகிறது.

4.  ்கணக்கிடும் 
முடற

இது படை்ய இலாப விகிதத்திற்கும் மற்றும் 
புதி்ய இலாப விகிதத்திற்கும் உள்ள ் வறுபாடு 
ஆகும்.
தி்யா்க விகிதம் = படை்ய இலாப விகிதம் - புதி்ய 
இலாப விகிதம்

இது புதி்ய இலாப விகிதத்திற்கும் 
மற்றும் படை்ய இலாப விகிதத்திற்கும் 
உள்ள ்வறுபாடு ஆகும்.  ஆதா்ய 
விகிதம் = புதி்ய இலாப விகிதம் – 
படை்ய இலாப விகிதம்.

6.6 �ற்ப�யர் �ரிககட்ப்�டுெல்
நிறுவ்னம் சபற்றுள்ள நல்ல சப்யர, நிறுவ்னத்தின தற்்பாடத்ய அல்லது எதிர்காலத்தில் ஈட்ப் 
்பாகும் இலாபத்தில் பாதிப்டப உண்்ாக்கும்.  கூட்ாளி விலகும்்பாது, விலகும் கூட்ாளியின 
இலாபத்திலிருந்து ஒரு பகுதிட்ய சதா்ரும் கூட்ாளி்கள் ஆதா்யமா்கப் சபறுகினற்னர.  எ்ன்வ, 
விலகும் கூட்ாளியின நற்சப்யர மதிப்பி்ப்படடு அவருட்்ய பஙகு ஆதா்யம்சபறும் கூட்ாளி்களின 
முதல் ்கணக்கில் ெரி செய்யப்ப் ்வண்டும்.  அதற்்கா்ன குறிப்்படடுப் பதிவு பினவருமாறு.

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

சதா்ரும் கூட்ாளி்களின முதல் / ந்ப்பு ்க/கு (ஆதா்ய விகிதத்தில்) ப xxx

 விலகும் கூட்ாளி முதல் / ந்ப்பு ்க/கு xxx

எடுத்துககடாடடு 12

சு்ரஷ், செந்தாமடர மற்றும் இராஜ் ஆகி்்யார ஒரு நிறுவ்னத்தின இலாப நட்ங்கடள 3:2:1 எனும் 
விகிதத்தில் பகிரந்து வந்த்னர.  சு்ரஷ் எனபவர அக்கூட்ாண்டமயிலிருந்து விலகி்னார.  அவர 
விலகி்ய நாளில் நிறுவ்னத்தின நற்சப்யர ` 36,000 எ்ன மதிப்பி்ப்பட்து.  கூட்ாளி்களின முதல் 
்கணக்கு்கள் மாறுபடும் முதல் எ்னக் ச்காண்டு நற்சப்யர பதிவிற்்கா்ன ்தடவ்யா்ன குறிப்்படடுப் 
பதிவு்கடளத் தரவும்.
தீர்வு
புதி்ய இலாப விகிதமும், சதா்ரும் கூட்ாளி்களின ஆதா்ய விகிதமும் தரப்ப்ாததால், அவர்கள் 2:1 
எனற படை்ய இலாப விகிதத்தி்ல்்ய ஆதா்யம் சபறுகிறார்கள் எ்னக் ச்காள்ள ்வண்டும்.  ஆ்க்வ, 
ஆதா்ய விகிதம் = 2:1 ஆகும்.
நற்சப்யரில் சு்ரஷின பஙகு = 336,000

6
×  = `18,000
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 குறிப்ந�டடுப் �திவு

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

செந்தாமடர முதல் ்க/கு (18000 x 2 / 3) ப 12,000

இராஜ் முதல் ்க/கு (18000 x 1/3) ப 6,000

 சு்ரஷ் முதல் ்க/கு 18,000
(நற்சப்யரில் சு்ரஷின பஙகு ெரிக்்கட்ப்பட்து)

6.6.1 ஏடுகளில் ஏற்கைநே இருககும் �ற்ப�யர்
கூட்ாளி விலகும் நாளில், ஏற்்க்ன்வ இருப்புநிடலக் குறிப்பில் ்தானறும் நற்சப்யடர, கூட்ாளி்கள் 
்பாக்ச்கழுத முடிசவடுத்தால், அதட்ன கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கிற்கு / ந்ப்புக் ்கணக்கிற்கு 
படை்ய இலாப விகிதத்தில் மாற்றி ்பாக்ச்கழுதலாம்.  அதற்்கா்ன குறிப்்படடுப் பதிவு பினவருமாறு:
 குறிப்ந�டடுப் �திவு

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

கூட்ாளி்களின முதல் / ந்ப்பு ்க/கு (படை்ய விகிதத்தில்) ப xxx

 நற்சப்யர ்க/கு xxx

(ஏற்்க்ன்வ இருக்கும் நற்சப்யர ்பாக்ச்கழுதப்பட்து)

எடுத்துககடாடடு 13
ந்ரஷ், மணி மற்றும் முத்து ஆகி்ய கூட்ாளி்கள் 2:2:1 எனும் விகிதத்தில் இலாபம் பகிரந்து வந்த்னர.  
2019 மாரச் 31ஆம் நாள் நிறுவ்னத்திலிருந்து முத்து விலகி்னார.  முத்து விலகி்ய நாளனறு, ஏடு்களில் 
நற்ச்யர ` 40,000 எ்னக் ்காடடி்யது.  அவர்கள் முதல் மாறுபடும் முதல் எ்னக் ச்காண்டு, ்தடவ்யா்ன 
குறிப்்படடுப் பதிவு்கடளத் தரவும்.

அ) நற்சப்யர முழுவடதயும் ்பாக்ச்கழுத கூட்ாளி்கள் முடிசவடுத்தால்
ஆ) நற்சப்யரில் பாதித்சதாட்கட்ய ்பாக்ச்கழுத கூட்ாளி்கள் முடிசவடுத்தால்

தீர்வு

(அ) �ற்ப�யர் முழுேனெயும் ந�டாகபகழுதிைடால்: 
குறிப்ந�டடுப் �திவு

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

2019 ந்ரஷ் முதல் ்க/கு (40,000 x 2/5) ப 16,000
மாரச் 31 மணி முதல் ்க/கு (40,000 x 2/5) ப 16,000

முத்து முதல் ்க/கு (40,000 x 1/5) ப 8,000
 நற்சப்யர ்க/கு 40,000
(நற்சப்யர ்பாக்ச்கழுதி்யது)
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(ஆ) �ற்ப�யரில் �டாதித்பெடானகனய ந�டாகபகழுதிைடால் (அெடாேது ` 20,000) 
 குறிப்ந�டடுப் �திவு

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

2019 ந்ரஷ் முதல் ்க/கு (20,000 x2/5) ப 8,000
மாரச் 31 மணி முதல் ்க/கு  (20,000 x2/5) ப 8,000

முத்து முதல் ்க/கு (20,000 x1/5) ப 4,000
 நற்சப்யர ்க/கு 20,000
(நற்சப்யரில் பாதித் சதாட்கட்ய ்பாக்ச்கழுதி்யது)

6.7 கூட்டாளி விலகும் �டாள்ேனரயிலடாை �்ப்�டாண்டின் இலடா�த்னெ �ரிககடடுெல்
கூட்ாளி ஒருவர ஒரு ்கணக்்காண்டின இட்யி்ல்்ய விலகும்்பாது, ந்ப்பாண்டின இலாபம் அல்லது 
நட்த்தில் அவர விலகும் நாள்வடரயிலா்ன, அவருக்குரி்ய பஙகிட்ன அவருக்கு பிகிரந்து அளிக்்க 
்வண்டும்.  இது ந்ப்பாண்டின விற்பட்னட்ய அடிப்பட்்யா்கக் ச்காண்டு திட்மி்ப்ப்லாம். முந்டத்ய 
ஆண்டின இலாபம் அல்லது ்க்ந்த ஆண்டு்களின ெராெரி இலாபம் ஆகி்யவற்டற அடிப்பட்்யா்கக் 
ச்காண்டும் ந்ப்பாண்டு இலாபம் திட்மி்ப்ப்லாம்.  அதற்்கா்ன குறிப்்படடுப் பதிவு பினவருமாறு.

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

இலாபநட் அ்னாமத்து ்க/கு ப xxx
 விலகும் கூட்ாளியின முதல் / ந்ப்பு ்க/கு xxx
(விலகும் கூட்ாளியின ந்ப்பாண்டின 
இலாபத்டத அவருட்்ய முதல் ்கணக்கில் 
வரவு டவக்்கப்பட்து)

குறிப்பு: நட்ம் ஏ்தனும் இருப்பின, விலகும் கூட்ாளியின முதல் / ந்ப்புக் ்கணக்கிட்னப் பற்றும் 
இலாப நட் அ்னாமத்துக் ்கணக்கிட்ன வரவும் டவக்்க ்வண்டும்.
இலாபநட் அ்னாமத்து ்கணக்கு ்கணக்்காண்டின இறுதியில் முடிக்்கப்படடு அதன இருப்பு இலாபநட் 
்கணக்கிற்கு மாற்றப்படுகிறது.

இலாபநட் அ்னாமத்து ்கணக்கு ஒரு தற்்காலி்க ்கணக்கு ஆகும்.  விலகி்ய 
அல்லது பாதிக்்கப்பட் கூட்ாளியின ந்ப்பு ஆண்டு இலாபம் அல்லது நட்த்டத 
அவர விலகும் ்ததி வடர அல்லது இறந்த ்ததிவடர பகிரந்தளிப்பதற்்கா்கத் 
த்யாரிக்்கப்படுகிறது.

எடுத்துககடாடடு 14
ஜஸடி்னா, நவி மற்றும் ரித்தி்கா எனும் கூட்ாளி்கள் இலாப நட்ங்கடள ெமமா்கப் பகிரந்து வந்த்னர.  
31.3.2019 அனறு ரித்தி்கா எனபவர கூட்ாண்டமயிலிருந்து விலகி்னார. முந்டத்ய ஆண்டு்களின 
இலாபம் பினவருமாறு.
2016: ` 5,000; 2017: ` 10,000; 2018: ` 30,000; 2019 ஆம் ஆண்டிற்்கா்ன ரித்தி்காவின இலாபப் பஙட்க 
அவர விலகும் நாள் வடர பினவரும் நிடல்களில் ்கணக்கி்வும்.

(அ) முந்டத்ய ஆண்டின இலாபத்டத அடிப்பட்்யா்கக் ச்காண்டு இலாபத்டதப் பகிரந்தளிக்்க 
்வண்டும்.

(ஆ) ்க்ந்த மூனறு ஆண்டு்களின ெராெரி இலாபத்டத அடிப்பட்்யா்கக் ச்காண்டு இலாபத்டதப் 
பகிரந்தளிக்்க ்வண்டும்.

்மலும், கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கு மாறுபடும் முதல் முடற எ்னக் ச்காண்டு ்தடவ்யா்ன 
குறிப்்படடுப் பதிவு்கடளத் தரவும்.
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தீர்வு

(அ) முந்னெய ஆண்டின் இலடா�த்னெ அடிப்�ன்யடாகக பகடாண்டு �கிர்ந்ெளித்ெடால்

ரித்தி்காவின மூனறு மாதங்களுக்்கா்ன இலாபப் பஙகு = 3 130,000
12 3

× ×  = ` 2,500

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

2019 இலாப நட் அ்னாமத்து ்க/கு ப 2,500

மாரச் 31  ரித்தி்கா முதல் ்க/கு 2,500

(ரித்தி்காவின ந்ப்பாண்டின இலாபத்தின பஙகு 
அவருட்்ய ்கணக்கில் வரவு டவக்்கப்பட்து)

(ஆ) க்ந்ெ மூன்று ஆண்டுகளின் �ரடா�ரி இலடா�த்னெ அடிப்�ன்யடாகக பகடாண்டு �கிர்ந்ெளித்ெல்

ெராெரி இலாபம்  = 5,000 10,000 30,0000
3

+ +

   = ` 15,000

ரித்தி்காவின மூனறு மாதங்களுக்்கா்ன இலாபப் பஙகு = 
3 115,000

12 3
× ×  = ` 1,250

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

2019 இலாப நட் அ்னாமத்து ்க/கு ப 1,250

மாரச் 31  ரித்தி்கா முதல் ்க/கு 1,250

(ந்ப்பாண்டு இலாபத்தில் ரித்தி்காவின பஙகு 
அவருட்்ய ்கணக்கில் வரவு டவக்்கப்பட்து)

6.8 விலகும் கூட்டாளிககு ந�ர நேண்டிய பெடானகனய தீர்த்ெல்

கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்திலிருந்து கூட்ாளி ஒருவர விலகும்்பாது, நற்சப்யர, பகிரந்து தரா 
இலாபம் அல்லது நட்ம், மறுமதிப்பீடடு இலாபம் அல்லது நட்ம், கூட்ாளியின ஊதி்யம் ஆகி்யவற்டற 
ெரிக்்கடடி்ய பிறகு கிட்க்்கக்கூடி்ய முதல் ்கணக்கின இருப்பு அக்கூட்ாளிக்கு செலுத்தப்ப் ் வண்டும்.  
கூட்ாண்டம ஒப்பாவணத்தில் குறிப்பிடடுள்ளவாறு அவருக்கு ்ெர ்வண்டி்ய சதாட்கட்யத் 
தீரவுச்செய்ய ்வண்டும். பினவரும் வழி்களில் விலகும் கூட்ாளிக்கு செலுத்த ்வண்டி்ய சதாட்க 
தீரக்்கப்ப்லாம்.

i) அவருக்கு ்ெர்வண்டி்ய முழுத்சதாட்கட்யயும் சராக்்கமா்க உ்்னடி்யா்க செலுத்தலாம்.

ii) சமாத்தத் சதாட்கட்யயும் கூட்ாளியின ்க்ன ்கணக்கிற்கு மாற்றி வி்லாம்.

iii) பாதித் சதாட்கட்ய உ்்னடி்யா்க சராக்்கமா்கவும் மீதித் சதாட்கட்ய ்க்ன ்கணக்கிற்கு மாற்றி 
வி்லாம்.

அதற்்கா்ன குறிப்்படடுப் பதிவு்கள் பினவருமாறு:
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(அ) கூட்டாளிககு ந�ர நேண்டிய பெடானகனய உ்ைடியடாக பரடாககமடாகச ப�லுத்திைடால்

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

விலகும் கூட்ாளி முதல் ்க/கு ப xxx
 சராக்்கம் / வஙகி ்க/கு  xxx

(ஆ) கூட்டாளிககு ந�ர நேண்டிய பெடானகனய உ்ைடியடாக பரடாககமடாக ப�லுத்ெவில்னல என்றடால்

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

விலகும் கூட்ாளி முதல் ்க/கு ப xxx
 விலகும் கூட்ாளி ்க்ன ்க/கு  xxx

(இ) கூட்டாளிககு ந�ர நேண்டிய பெடானகனய �டாதி பரடாககமடாகவும் �டாதி க்ைடாகவும் ப�லுத்திைடால்

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

விலகும் கூட்ாளி முதல் ்க/கு ப xxx  

 சராக்்கம் / வஙகி ்க/கு (செலுத்தி்ய சராக்்கம்)   xxx

 விலகும் கூட்ாளியின ்க்ன ்க/கு xxx

கூட்ாளி வில்கலின்பாது அவருக்கு ் ெர ் வண்டி்ய சதாட்கயிட்ன முழுவதுமா்க செலுத்தவில்டல 
எனறால் கூட்ாளி வில்கலுக்குப் பின த்யாரிக்்கப்படும் இருப்பு நிடலக் குறிப்பில் விலகும் கூட்ாளியின 
்க்ன ்கணக்கு, சபாறுப்பு்கள் பக்்கத்தில் ்தானறும்.

 மடாணேர் ப�யல்�டாடு 6.3
ஒரு கூட்ாளி கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்திலிருந்து விலகுகிறார.  கூட்ாண்டமயில் இருந்து அவர 
விலகி்ய பின அவருக்கு செலுத்த ்வண்டி்ய இறுதித் சதாட்க ` 25,000 ஆகும்.  அவர ` 15,000த்டத 
உ்்னடி்யா்க சபற்றுக் ச்காண்்ார.  மீதமுள்ள சதாட்க நிறுவ்னத்தி்ம் உள்ளது.  அவருட்்ய 
வில்கலுக்கு பிறகு ்கணக்்்கடு்களில் அது என்ன தாக்்கத்டத ஏற்படுத்தும்?

விலகும் கூட்ாளி / பாதிக்்கப்பட் கூட்ாளிக்கு உ்்னடி்யா்க சராக்்கம் 
செலுத்தப்ப்வில்டல எனில், மற்றும் அவர்களுக்கிட்்்ய அது சதா்ரபா்ன 
எந்த ஒப்பந்தமும் இல்லாத ்பாது இந்தி்யக் கூட்ாண்டமச் ெட்ம் பிரிவு 37ல் 
உள்ள விதி்கள் சபாருந்தும்.  பிரிவு 37னபடி விலகும் கூட்ாளி அல்லது விலகும் 

கூட்ாளியின பிரதிநிதி அல்லது இறந்த கூட்ாளியின பிரதிநிதி ஆகி்்யார பினவரும் ஏ்தனும் 
ஒரு விருப்பத்டத சதரிவு செயது ச்காள்ளலாம்:

(அ) நிறுவ்னத்தின சொத்து்களில் அவருக்குரி்ய பஙகின மூலம் கிட்க்்கப்சபற்ற இலாபப் 
பஙகிட்ன சபறலாம்.

(ஆ) நிறுவ்னத்தின சொத்து்களில் அவருக்குரி்ய பஙகில் அவருக்கு ்ெர்வண்டி்ய சதாட்கக்கு 
ஆண்டுக்கு 6% வடடி சபறலாம்.
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எடுத்துககடாடடு 15
்கவிதா, குமுதா மற்றும் லலிதா ஆகி்ய கூட்ாளி்கள் தங்கள் இலாப நட்ங்கடள முடற்்ய 5:3:3 எனற 
விகிதத்தில் பகிரந்து வந்த்னர. 2018, டிெம்பர 31 அனறு குமுதா நிறுவ்னத்திலிருந்து விலகுகிறார.  
அவர விலகும் நாளில் அவருட்்ய முதல் ்கணக்கு ` 2,00,000 வரவு இருப்பிட்னக் ்காடடி்யது.

(i) அவருட்்ய சதாட்க ்கா்ொடல மூலம் உ்்னடி்யா்கச் செலுத்தப்பட்ால்
(ii) அவருட்்ய சதாட்க உ்்னடி்யா்கச் செலுத்தப்ப்வில்டலச்யனில்
(iii) ` 70,000 உ்்னடி்யா்க ்கா்ொடல மூலம் செலுத்தப்பட்து

எனற சூழ்நிடல்களுக்்கா்ன குறிப்்படடுப் பதிவு்கடளத் தரவும்.

தீர்வு
 குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

2018 (i) குமுதா முதல் ்க/கு    ப 2, 00,000

டிெம்பர 31          வஙகி ்க/கு   2, 00,000

(சதாட்க உ்்னடி்யா்கச் செலுத்தப்பட்து)    
,, (ii) குமுதா முதல் ்க/கு ப 2,00,000  

         குமுதா ்க்ன ்க/கு  2,00,000

(சதாட்க ்க்ன ்கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்து)   

,, (iii) குமுதா முதல் ்க/கு ப 2,00,000  
         வஙகி ்க/கு  70,000
         குமுதா ்க்ன ்க/கு  1,30,000
(` 70,000 உ்்னடி்யா்கச் செலுத்தப்படடு, மீதித் 
சதாட்க ்க்ன ்கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்து)  

எடுத்துககடாடடு 16
மணி, ரமா மற்றும் ்தவன ஆகி்்யார ஒரு நிறுவ்னத்தின கூட்ாளி்கள். தங்கள் இலாப நட்ங்கடள 
முடற்்ய 4:3:3 எனற விகிதத்தில் பகிரந்து வந்த்னர. அவர்களின 2019, மாரச் 31 ஆம் நாடள்ய 
இருப்புநிடலக் குறிப்பு பினவருமாறு:

ப�டாறுப்புகள் ` ` ப�டாத்துகள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்: ்கட்்ம் 80,000
   மணி 50,000 ெரக்கிருப்பு 20,000
   ரமா 50,000 அடற்கலன 70,000
   ்தவன 50,000 1,50,000 ்க்்னாளி்கள் 20,000
பற்பல ்க்னீந்்தார 20,000 ட்கசராக்்கம் 10,000
இலாபநட்க் ்க/கு 30,000

2,00,000 2,00,000
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பினவரும் ெரி்கடடுதல்்களுக்குடபடடு மணி 31.03.2019 அனறு கூட்ாண்டமயிலிருந்து விலகுகிறார.
(i) ெரக்கிருப்பில் ` 5,000 மதிப்பு குடறக்்கப்ப் ்வண்டும்
(ii) வாரா ஐ்யக்்க்னுக்கு ` 1,000 ஒதுக்கு உருவாக்்க ்வண்டும்
(iii) ்கட்்த்தின மதிப்பு ` 16,000 அதி்கரிக்்கப்ப் ்வண்டும்
(iv) மணிக்குச் ்ெர்வண்டி்யத் சதாட்க உ்்னடி்யா்கச் செலுத்தப்ப்வில்டல

மறுமதிப்பீடடு ்கணக்கு மற்றும் கூட்ாளி வில்கலுக்குப் பின உள்ள முதல் ்கணக்கிட்னத் த்யாரிக்்கவும்.

தீர்வு

ப மறுமதிப்பீடடுக கணககு வ

விேரம் ` ` விேரம் `

ெரக்கிருப்பு ்க/கு 5,000 ்கட்்க் ்க/கு 16,000

வாரா ஐ்யக்்க்ன ஒதுக்கு ்க/கு 1,000

மறுமதிப்பீடடு இலாபம்:

      மணி முதல் ்க/கு    (4/10) 4,000

      ரமா முதல் ்க/கு       (3/10) 3,000

      ்தவன முதல் ்க/கு (3/10) 3,000 10,000

16,000  16,000

ப முெல் கணககு வ

விேரம் மணி
`

ரமடா
 `

நெேன்
` விேரம் மணி

`
ரமடா
 `

நெேன்
`

மணி ்க்ன ்க/கு 66,000 இருப்பு கீ/ச்கா 50,000 50,000 50,000

இருப்பு கீ/இ – 62,000 62,000 மறுமதிப்பீடடுக் ்க/கு 4,000 3,000 3,000

இலாபநட் ்க/கு 12,000 9,000 9,000

 66,000 62,000 62,000  66,000 62,000 62,000

இருப்பு கீ/ச்கா _ 62,000 62,000
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விரிேடாை கணககுகள்
எடுத்துககடாடடு 17
ொரலஸ, முத்து மற்றும் ்ெ்கர எனற கூட்ாளி்கள் முடற்்ய 3:4:2 எனற விகிதத்தில் இலாபங்கடளப் 
பகிரந்து ச்காண்்்னர.  2018, டிெம்பர 31 ஆம் நாடள்ய அவர்களின இருப்புநிடலக் குறிப்பு பினவருமாறு.

ப�டாறுப்புகள் ` ` ப�டாத்துகள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்: அடற்கலன 20,000

  ொரலஸ 30,000 ெரக்கிருப்பு 40,000

  முத்து 40,000 ்க்்னாளி்கள் 30,000

  ்ெ்கர 20,000 90,000 வஙகி சராக்்கம் 42,000

சதாழிலாளர ஈடடு நிதி 27,000 இலாபநட் ்க/கு (நட்ம்) 18,000

பற்பல ்க்னீந்்தார 33,000

 1,50,000  1,50,000

1.1.2019 அனறு பினவரும் ஏற்பாடு்களினபடி ொரலஸ கூட்ாண்டமயிலிருந்து விலகி்னார.
(i) ெரக்கிருப்பின மதிப்பு 10% அதி்கரிக்்கப்ப் ்வண்டும்
(ii) அடற்கலன மீது 5% ்தயமா்னம் நீக்்கப்ப் ்வண்டும்
(iii) வாராக்்க்ன மீது ` 1,000 ஒதுக்கு உருவாக்்க ்வண்டும்
(iv) ச்காடுப்ா பழுதுபாரப்புச் செலவு ` 11,000 இன்னமும் பதி்யப்ப்வில்டல
(v) ொரலஸிற்கு உரி்யத்சதாட்க உ்்னடி்யா்கச் செலுத்தப்பட்து

மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கு, வில்கலுக்குப் பின உள்ள கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கு மற்றும் இருப்பு 
நிடலக் குறிப்பிட்னத் த்யார செய்யவும்.

தீர்வு
ப மறுமதிப்பீடடுக கணககு வ

விேரம் ` விேரம் ` `
அடற்கலன ்க/கு 1,000 ெரக்கிருப்பு ்க/கு 4,000

வாராக்்க்ன ஒதுக்கு ்க/கு 1,000 மறுமதிப்பீடடு நட்ம்:  

ச்காடுப் ்வண்டி்ய பழுதுபாரப்புச் செலவு 11,000    ொரலஸ முதல் ்க/கு  (3/9) 3,000

   முத்து முதல் ்க/கு      (4/9)  4,000

   ்ெ்கர முதல் ்க/கு      (2/9)  2,000 9,000

 13,000  13,000
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ப முெல் கணககு வ

விேரம் �டார்லஸ்
`

முத்து
`

ந�கர்
` விேரம் �டார்லஸ்

`
முத்து

`
ந�கர்

`
இலாபநட் ்க/கு 6,000 8,000 4,000 இருப்பு கீ/ச்கா 30,000 40,000 20,000
மறுமதிப்பீடடு ்க/கு
     (நட்ம்)

3,000 4,000 2,000 சதாழிலாளர ஈடடு நிதி 9,000 12,000 6,000

வஙகி ்க/கு 30,000 - -
இருப்பு கீ/இ 40,000 20,000
 39,000 52,000 26,000  39,000 52,000 26,000

இருப்பு கீ / ச்கா - 40,000 20,000

 2019, ஜைேரி 1 ஆம் �டானளய இருப்புநினலக குறிப்பு

ப�டாறுப்புகள் ` ` ப�டாத்துகள் ` `
முதல் ்கணக்கு்கள்:  அடற்கலன 20,000  
  முத்து 40,000    ்கழிக்்க: ்தயமா்னம் 1,000 19,000
  ்ெ்கர 20,000 60,000 ெரக்கிருப்பு 40,000  
பற்பல ்க்னீந்்தார  33,000   கூடடு்க: மதிப்்பற்றம் 4,000 44,000
ச்காடுப்்வண்டி்ய  
  பழுதுபாரப்புச் செலவு   11,000 ்க்்னாளி்கள் 30,000  

  ்கழிக்்க: வாராக்்க்ன ஒதுக்கு 1,000 29,000
வஙகி சராக்்கம் 42,000  
  ்கழிக்்க: ொரலஸிற்கு செலுத்தி்யது 30,000 12,000

  1,04,000   1,04,000

எடுத்துககடாடடு 18
ஒரு நிறுவ்னத்தின கூட்ாளி்களா்ன இரகு, இரவி, இர்மஷ் தங்களுட்்ய இலாபநட்ங்கடள 2:3:1 
எனற விகிதத்தில் பகிரந்து வந்த்னர.  2019, மாரச் 31 ஆம் நாடள்ய அவர்களின இருப்புநிடலக் குறிப்பு 
பினவருமாறு.

2018, மடார்ச 31 ஆம் �டானளய இருப்புநினலக குறிப்பு

ப�டாறுப்புகள் ` ` ப�டாத்துகள் ` `
முதல் ்கணக்கு்கள்: ்கட்்ம்  60,000
     இரகு 30,000 இ்யந்திரம்  70,000
     இரவி 40,000 ெரக்கிருப்பு  20,000
     இர்மஷ் 20,000 90,000 ்க்்னாளி்கள் 18,000  
்காப்புநிதி 36,000   ்கழிக்்க: வாராக்்க்ன
பற்பல ்க்னீந்்தார 50,000                ஒதுக்கு 1,000 17,000

வஙகி சராக்்கம்  9,000
 1,76,000    1,76,000
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பினவரும் நிபந்தட்ன்களுக்குடபடடு இர்மஷ் 31.03.2019 அனறு விலகி்னார.
(i) நிறுவ்னத்தின நற்சப்யர ` 24,000 எ்ன மதிப்பி்ப்பட்து
(ii) இ்யந்திரம் மீது 10% ்தயமா்னம் நீக்்க ்வண்டும்
(iii) ்கட்்ம் 20% மதிப்்பற்றம் செய்யப்ப் ்வண்டும்
(iv) ெரக்கிருப்பு ` 2,000 மதிப்்பற்றம் செய்யப்ப் ்வண்டும்
(v) வாரா ஐ்யக்்க்ன ஒதுக்கு ` 1,000 அதி்கரிக்்கப்ப் ்வண்டும்
(vi) இர்மஷிற்கு ்ெர ்வண்டி்யத் சதாட்க உ்்னடி்யா்க வைங்கப்ப்வில்டல

்தடவ்யா்ன ்ப்ரடடுக் ்கணக்கு்கடளத் த்யாரித்து, வில்கலுக்குப் பின உள்ள இருப்புநிடலக் குறிப்பு 
த்யாரிக்்கவும்.

தீர்வு
ப மறுமதிப்பீடடுக கணககு வ

விேரம் ` ` விேரம் `
இ்யந்திரம் ்க/கு 7,000 ்கட்்ம் ்க/கு 12,000

வாராக்்க்ன ஒதுக்கு ்க/கு 1,000 ெரக்கிருப்பு ்க/கு 2,000

மறுமதிப்பீடடு இலாபம்:
 இரகு முதல் ்க/கு        (2/6) 2,000   

 இரவி முதல் ்க/கு       (3/6) 3,000   

 இர்மஷ் முதல் ்க/கு  (1/6) 1,000 6,000   

 14,000  14,000

ப முெல் கணககு வ

விேரம் இரகு
`

இரவி
`

இரநமஷ்
` விேரம் இரகு

`
இரவி

`
இரநமஷ்

`
இர்மஷ் இருப்பு கீ /ச்கா 30,000 40,000 20,000

     முதல் ்க/கு 1,600 2,400 - ்காப்புநிதி ்க/கு 12,000 18,000 6,000

இர்மஷ் மறுமதிப்பீடடு ்க/கு 2,000 3,000 1,000

     ்க்ன ்க/கு 31,000 இரகு முதல் ்க/கு - - 1,600

இருப்பு கீ / இ 42,400 58,600 - இரவி முதல் ்க/கு - - 2,400

 44,000 61,000 31,000  44,000 61,000 31,000

இருப்பு கீ/ச்கா 42,400 58,600 -
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 2019, மடார்ச 31 ஆம் �டானளய இருப்புநினலக குறிப்பு

ப�டாறுப்புகள்  `  ` ப�டாத்துகள்  ` `
முதல் ்கணக்கு்கள்:  ்கட்்ம் 60,000  

  இரகு            42,400   கூடடு்க: மதிப்்பற்றம் 12,000 72,000

  இரவி 58,600 1,01,000 இ்யந்திரம் 70,000  

இர்மஷின ்க்ன  31,000   ்கழிக்்க: ்தயமா்னம் 7,000 63,000

பற்பல ்க்னீந்்தார  50,000 ெரக்கிருப்பு 20,000

  கூடடு்க: மதிப்்பற்றம் 2,000 22,000

்க்்னாளி்கள் 18,000  

     ்கழிக்்க:  வாராக்்க்ன 
ஒதுக்கு 2,000 16,000

   வஙகி சராக்்கம்  9,000

  1,82,000   1,82,000

மடாணேர் குறிப்பு
1. புதி்ய இலாபப் பகிரவு விகிதம் மற்றும் ஆதா்ய விகிதம் ச்காடுக்்கப்ப்வில்டல. எ்ன்வ, சதா்ரும் 

கூட்ாளி்கள் படை்ய இலாப பகிரவு விகிதமா்ன 2:3 -ல் ஆதா்யம் சபற்றுக் ச்காள்கிறார்கள் எ்ன 
எடுத்துக் ச்காள்ள ்வண்டும்.

2. நற்சப்யரில் இர்மஷின பஙகு = 124,000
6

×  = ` 4,000

 இர்மஷின நற்சப்யர ஏற்பு
  இரகு: 4,000 X 2/5 = ` 1,600
  இரவி: 4,000 X 3/5 = ` 2,400

எடுத்துககடாடடு 19
ஒரு கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்தில் முத்து, முரளி மற்றும் ம்்னாஜ் எனற கூட்ாளி்கள் தங்கள் 
இலாபத்திட்ன 3 : 1 : 2 எனற விகிதத்தில் பகிரந்து ச்காண்்்னர. 2018, டிெம்பர 31 ஆம் நாடள்ய 
அவர்களின இருப்புநிடலக் குறிப்பு பினவருமாறு:

ப�டாறுப்புகள் ` ` ப�டாத்துகள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்: இ்யந்திரம் 45,000

   முத்து 20,000 அடற்கலன 5,000

   முரளி 25,000 ்க்்னாளி்கள் 30,000

   ம்்னாஜ் 20,000 65,000 ெரக்கிருப்பு 20,000

சபாதுக்்காப்பு 6,000

்க்னீந்்தார 29,000   

 1,00,000  1,00,000
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பினவரும் நிபந்தட்ன்களுக்குடபடடு 2018, டிெம்பர 31 அனறு ம்்னாஜ் விலகுகிறார:
(i) முத்துவும் முரளியும் இலாப நட்ங்கடள  3:2 எனற விகிதத்தில் பகிரந்து ச்காள்ள ்வண்டும். 
(ii) சொத்து்கள் பினவருமாறு மதிப்பீடு செய்யப்ப்்வண்டும்.
 இ்யந்திரம்  ` 43,000,  ெரக்கிருப்பு `  27,000, ்க்்னாளி்கள் `  28,000.
(iii) நிறுவ்னத்தின நற்சப்யர ` 30,000 எ்ன மதிப்பி்ப்பட்து.
(iv) ம்்னாஜ் -க்கு செலுத்த ்வண்டி்ய இறுதித் சதாட்க உ்்னடி்யா்க செலுத்தப்ப்வில்டல.

ம்்னாஜ் வில்கலுக்குப் பின உ்்னடி்யா்க த்யாரிக்்கப்ப் ்வண்டி்ய ்தடவ்யா்ன ்ப்ரடடுக் 
்கணக்கு்கள் மற்றும் இருப்புநிடலக் குறிப்பிட்னத் த்யாரிக்்கவும். 
தீர்வு
� மறுமதிப்பீடடுக கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் `

இ்யந்திரம் ்க/கு  2,000 ெரக்கிருப்பு ்க/கு 7,000

்க்்னாளி்கள் ்க/கு  2,000   

மறுமதிப்பீடடு இலாபம்: 
     முத்து முதல் ்க/கு 1,500    

     முரளி முதல் ்க/கு 500    

     ம்்னாஜ் முதல் ்க/கு 1,000 3,000   

  7,000  7,000

� முெல் கணககு ே 

விேரம் முத்து 
`

முரளி 
`

மநைடாஜ் 
` விேரம் முத்து 

`
முரளி 

`
மநைடாஜ் 

`
ம்்னாஜ் முதல் ்க/கு 3,000 7,000    - இருப்பு கீ/ச்கா 20,000 25,000 20,000

ம்்னாஜ் ்க்ன ்க/கு   33,000 சபாதுக் ்காப்பு ்க/கு 3,000 1,000 2,000

இருப்பு கீ/இ 21,500 19,500    - மறுமதிப்பீடடுக் ்க/கு 1,500 500 1,000

    (இலாபம்)

முத்து முதல் ்க/கு    -   - 3,000

முரளி முதல் ்க/கு    -   - 7,000

 24,500 26,500 33,000  24,500 26,500 33,000

இருப்பு கீ/ச்கா 21,500 19,500    -

குறிப்பு: 
(i) ஆெடாய விகிெம் கணககிடுெல்
ஆதா்ய பஙகு   = புதி்ய பஙகு  – படை்ய பஙகு

   முத்து  = 3 3 18 15 3
5 6 30 30

−− = =
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   முரளி  = 2 1 12 5 7
5 6 30 30

−− = =

எ்ன்வ, முத்து மற்றும் முரளியின ஆதா்ய விகிதம் = 3:7
(ii) �ற்ப�யருககடாை �ரிககடடுெல்
நிறுவ்னத்தின நற்சப்யர = ` 30,000

நற்சப்யரில் ம்்னாஜின பஙகு  = 30,000 x 2
6

 = ` 10,000

இது முத்து மற்றும் முரளியின முதல் ்கணக்கில் 3:7 எனற ஆதா்ய விகிதத்தில் ெரிக்்கட்ப்ப் ் வண்டும். 
அதாவது,
முத்து : 10,000 x  3

10
 = ` 3,000

முரளி : 10,000 x  7
10

 = ` 7,000

 2017, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �டானளய இருப்புநினலக குறிப்பு

ப�டாறுப்புகள் ` ` ப�டாத்துகள் ` `

முதல் ்கணக்கு்கள்: இ்யந்திரம் 45,000  

    முத்து 21,500  ்கழிக்்க: ்தயமா்னம் 2,000 43,000

    முரளி 19,500 41,000 அடற்கலன  5,000

ம்்னாஜ் ்க்ன ்க/கு 33,000 ்க்்னாளி்கள் 30,000  

்க்னீந்்தார 29,000   ்கழிக்்க: வாராக்்க்ன ஒதுக்கு 2,000 28,000

  ெரக்கிருப்பு 20,000  

    கூடடு்க: மதிப்்பற்றம் 7,000 27,000

 1,03,000   1,03,000

கூட்டாளியின் இறப்பு

6.9 கூட்டாளியின் இறப்பின் ந�டாது நெனேயடாை �ரிககடடுெல்கள்
ஒரு கூட்ாளியின இறப்பின ்பாது, கூட்ாண்டம ்கடலக்்கப்ப்லாம் அல்லது 
மறுவடிவடமக்்கப்ப்லாம். கூட்ாளியின இறப்பின்பாது கீழ்்கண்் ெரிக்்கடடுதல்்கள்  செய்யப்ப் 
்வண்டும்.

(1) பகிரந்துத்தரா இலாபங்கள், ்காப்பு்கள் மற்றும் நட்ங்கள் பகிரந்தளிக்்கப்ப் ்வண்டும்
(2) சொத்து்கள் மற்றும் சபாறுப்பு்கள் மறுமதிப்பீடு செய்யப்ப் ்வண்டும்
(3) புதி்ய இலாபப்பகிரவு விகிதம் மற்றும் ஆதா்ய விகிதம் நிரணயிக்்க ்வண்டும்
(4) நற்சப்யர ெரிக்்கடடுதல்்கள்
(5) கூட்ாளியின இறப்பு நாள் வடரயிலா்ன ந்ப்பு ஆண்டின இலாபம் அல்லது நட்த்டதச் 

ெரிக்்கடடுதல்
(6) இறந்த கூட்ாளிக்கு உரி்ய சதாட்கட்ய தீரவு செயதல்

கூட்ாளி இறப்பின ்பாது செய்ய  ்வண்டி்ய ெரிக்்கடடுதல்்கள், இறந்த கூட்ாளிக்குரி்ய சதாட்கட்ய 
செலுத்துவடதத் தவிர சபரும்பாலும் கூட்ாளி வில்கலுக்கு செய்ய ்வண்டி்யடவ ்பானற்த்யாகும்.

12th-Accountancy-Unit-06_TM.indd   208 12/9/2021   11:17:07 PM



209

கூட்ாளி வில்கலின்பாது நிறுவ்னம் கூட்ாளியி்ம் செலுத்த ்வண்டி்ய சதாட்க அவரி்்ம 
வைங்கப்படும். ஆ்னால், கூட்ாளி இறப்பின ்பாது அவருக்குச் ்ெர்வண்டி்யத் சதாட்க அவருட்்ய 
நிடற்வற்றாளர அல்லது ெட்முடற பிரதிநிதியி்ம் வைங்கப்படும். இறந்த கூட்ாளியின 
சதாட்கட்யச் செலுத்துவதற்கு கீழ்க்்கண்் குறிப்்படடுப பதிவு்கள் ்மற்ச்காள்ளப்ப் ்வண்டும்.
(i)  இறந்ெ கூட்டாளிககுச ந�ரநேண்டிய பெடானகனய அேரின் நினறநேற்றடாளர் அல்லது �ட்முனற 

பிரதிநிதியி்ம் மடாற்றுேெற்கடாைப் �திவு 

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

இறந்த கூட்ாளியின முதல் ்க/கு ப xxx  

    இறந்த கூட்ாளியின நிடற்வற்றாளர ்க/கு   xxx

(ii) பரடாககம் ப�லுத்தும் ந�டாது 
(அ) ந�ரநேண்டியத் பெடானக உ்ைடியடாகச ப�லுத்தும் ந�டாது

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

இறந்த கூட்ாளியின நிடற்வற்றாளர ்க/கு ப xxx

 சராக்்கம் / வஙகி ்க/கு  xxx

(ஆ) ந�ரநேண்டியத் பெடானக உ்ைடியடாக  பரடாககமடாக ப�லுத்ெப்�்டாெ ந�டாது

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

இறந்த கூட்ாளியின நிடற்வற்றாளர ்க/கு ப xxx

 இறந்த கூட்ாளியின நிடற்வற்றாளர ்க்ன ்க/கு  xxx

(இ) ந�ர நேண்டியத் பெடானகயின் ஒரு �குதி மடடும் உ்ைடியடாகச ப�லுத்ெப்�டும் ந�டாது

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

இறந்த கூட்ாளியின நிடற்வற்றாளர ்க/கு ப xxx  

 சராக்்கக் ்க/கு / வஙகி ்க/கு (செலுத்தி்ய சதாட்க)   xxx

 இறந்த கூட்ாளியின நிடற்வற்றாளர ்க்ன ்க/கு xxx

எடுத்துககடாடடு: 20
இரத்்னா, பாஸ்கர, மற்றும் இப்ராஹிம் ஆகி்ய கூட்ாளி்கள் 2 : 3 : 4 எனற விகிதத்தில் இலாப நட்ங்கடள 
பகிரந்து வந்த்னர. 2018, டிெம்பர 31 அனறு இரத்்னா இறந்துவிட்ார. அவருக்குச் செலுத்த ்வண்டி்ய 
இறுதித் சதாட்க ` 1,00,000 வரவு இருப்பிட்னக் ்காடடி்யது. கீழ்்கண்் சூழ்நிடல்களில் குறிப்்படடுப் 
பதிவு்கடளத் தரவும்.

(அ) ்ெர்வண்டி்யத் சதாட்க உ்்னடி்யா்கக் ்கா்ொடல மூலம் செலுத்தப்பட்து
(ஆ) ்ெர்வண்டி்யத் சதாட்க உ்்னடி்யா்கச் செலுத்தப்ப்வில்டல
(இ) ` 60,000 ்கா்ொடல மூலம் உ்்னடி்யா்கச் செலுத்தப்பட்து

12th-Accountancy-Unit-06_TM.indd   209 12/9/2021   11:17:07 PM



210

தீர்வு
 குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்

�டாள் விேரம் ந�. 
�.எ.

�ற்று 
`

ேரவு 
`

(அ)  இரத்்னாவின நிடற்வற்றாளர ்க/கு ப 1,00,000
         வஙகி ்க/கு  1,00,000
(்ெர ் வண்டி்யத் சதாட்க உ்்னடி்யா்கச் செலுத்தப்பட்து)   
(ஆ) இரத்்னாவின நிடற்வற்றாளர ்க/கு ப 1,00,000  
         இரத்்னாவின நிடற்வற்றாளர ்க்ன ்க/கு  1,00,000
(்ெர்வண்டி்யத் சதாட்க ்க்ன ்கணக்கிற்கு 
மாற்றப்பட்து)   

(இ) இரத்்னாவின நிடற்வற்றாளர ்க/கு ப 1,00,000  
            வஙகி ்க/கு  60,000
            இரத்்னாவின நிடற்வற்றாளர ்க்ன ்க/கு  40,000
(` 60,000 செலுத்தப்படடு மீதித் சதாட்க ்க்ன 
்கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்து)  

கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்தின கூட்ாளி்களின ஆயுள் மீது ஆயுள் ்காப்பீடு 
செய்யப்ப்லாம். ஆயுள் ்காப்பீடு தனி ஆயுள் ்காப்பீ்ா்கவும், கூடடு ஆயுள் 
்காப்பீ்ா்க்வா இருக்்கலாம். தனி ஆயுள் ்காப்பீ்ா்க இருந்தால் கூட்ாளியின 
இறப்பின்பாது அவருட்்ய ்காப்பீடடு திட்ாவணம் மடடு்ம முதிரவட்ந்து 

்காப்பீடடு நிறுவ்னத்தி்மிருந்து ்காப்பீடடுத் சதாட்க சபறப்படுகிறது.
கூடடு ஆயுள் ்காப்பீ்ா்க இருக்கும் ்பாது அட்னத்துக் கூட்ாளி்களின ஆயுளுக்கும் ஒ்ர 
்காப்பீடு செய்யப்படுகிறது. ஏ்தனும் ஒரு கூட்ாளி இறக்கும் ்பாழுது ்காப்பீடடு திட்ாவணம் 
முதிரவட்ந்து திட்ாவணத்  சதாட்க சபறப்படும். இரு வட்க்யா்ன திட்ாவணத்திலும் ்காப்பீடடு 
முட்னமமா்னது கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்தால் செலுத்தப்படுகிறது. ்காப்பீடடு நிறுவ்னத்தி்மிருந்து 
சபறப்படும் சதாட்க இறந்த கூட்ாளிக்குச் செலுத்த ்வண்டி்ய சதாட்கட்யச் செலுத்துவதற்கு 
ப்யனபடுத்தப்படும். 

எடுத்துககடாடடு 21
சுந்தர, வி்வக், மற்றும் பாண்டி்யன எனற கூட்ாளி்கள் இலாப நட்ங்கடள 3 : 2 : 1 எனற விகிதத்தில் 
பகிரந்து ச்காண்்்னர. அவர்களின 2018, டிெம்பர 31 ஆம் நாடள்ய இருப்பு நிடலக் குறிப்பு பினவருமாறு:

2017, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �டானளய இருப்புநினலக குறிப்பு

ப�டாறுப்புகள் ` ` ப�டாத்துகள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்: நிலம் 80,000
  சுந்தர 50,000 ெரக்கிருப்பு 20,000
  வி்வக் 40,000 ்க்்னாளி்கள் 30,000
  பாண்டி்யன 10,000 1,00,000 வஙகிசராக்்கம் 14,000
சபாதுக்்காப்பு 36,000 இலாப நட்க் ்க/கு (நட்ம்) 6,000
பற்பல ்க்னீந்்தார 14,000
 1,50,000  1,50,000
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1.1.2019 அனறு பாண்டி்யன இறந்து விட்ார மற்றும் அவரின இறப்பின்பாது பினவரும் 
ெரிக்்கடடுதல்்கள் செய்யப்பட்்ன.

(i) ெரக்கிருப்பின மதிப்பு 10% ்தயமா்னம் குடறக்்கப்ப் ்வண்டும்.
(ii) நிலத்தின மதிப்பு  ` 11,000 அதி்கரிக்்கப்ப் ்வண்டும்.
(iii) ்க்்னாளி்கள் மதிப்பு ` 3,000 குடறக்்க ்வண்டும்.
(iv) பாண்டி்யனுக்கு செலுத்த ்வண்டி்ய இறுதித் சதாட்க செலுத்தப்ப்வில்டல. 

கூட்ாளியின இறப்பிற்கு பின நிறுமத்தின மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கு, கூட்ாளி்கள் முதல் ்கணக்கு 
மற்றும் இருப்புநிடலக் குறிப்பு த்யாரிக்்கவும். 

தீர்வு

� மறுமதிப்பீடடுக கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் `

ெரக்கிருப்பு ்க/கு 2,000 நிலம் ்க/கு 11,000

்க்்னாளி்கள் ்க/கு 3,000

மறுமதிப்பீடடு இலாபம்:
     சுந்தர முதல் ்க/கு         (3/6) 3,000

     வி்வக் முதல் ்க/கு       (2/6) 2,000

     பாண்டி்யன முதல் ்க/கு (1/6) 1,000 6,000

 11,000  11,000

� முெல் கணககு ே 

விேரம் சுந்ெர்
`

விநேக
`

�டாண்டியன்
` விேரம் சுந்ெர்

`
விநேக

`
�டாண்டியன்

`

இலாபநட்க் ்க/கு 3,000 2,000 1,000 இருப்பு கீ/ச்கா 50,000 40,000 10,000

பாண்டி்யனின 
   நிடற்வற்றாளர 
்க/கு

சபாதுக்்காப்பு ்க/
கு 18,000 12,000 6,000

16,000 மறுமதிப்பீடடுக் 
்க/கு 
    (இலாபம்)

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/ச்கா 68,000 52,000
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2019, ஜைேரி 1 ஆம் �டானளய இருப்புநினலக குறிப்பு

ப�டாறுப்புகள் ` ` ப�டாத்துகள் ` `

முதல் ்கணக்கு்கள்: நிலம் 80,000

   சுந்தர 68,000   கூடடு்க: மதிப்்பற்றம் 11,000 91,000

   வி்வக் 52,000 1,20,000 ெரக்கிருப்பு 20,000

பாண்டி்யனின  
   நிடற்வற்றாளர ்க/கு 16,000  ்கழிக்்க: மதிப்பு குடறப்பு 2,000 18,000

பற்பல ்க்னீந்்தார 14,000 ்க்்னாளி்கள் 30,000

  ்கழிக்்க: மதிப்பு குடறப்பு 3,000 27,000

வஙகி சராக்்கம் 14,000

 1,50,000  1,50,000

எடுத்துககடாடடு 22
இர்மஷ், இரவி மற்றும் ஆ்காஷ் எனற கூட்ாளி்கள் தங்கள் இலாப நட்ங்கடள தங்கள் முதல் 
விகிதத்தில் பகிரந்து வந்த்னர.  31.12.2017 ஆம் நாடள்ய இருப்புநிடலக் குறிப்பு பினவருமாறு:

31.12.2017 ஆம் �டானளய இருப்புநினலக குறிப்பு

ப�டாறுப்புகள் ` ` ப�டாத்துகள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்: சபாறி மற்றும் இ்யந்திரம் 45,000

   இர்மஷ் 30,000 ெரக்கிருப்பு 22,000

   இரவி 30,000 ்க்்னாளி்கள் 15,000

   ஆ்காஷ் 20,000 80,000 வஙகி சராக்்கம் 10,000

சபாதுக்்காப்பு 8,000 ட்கசராக்்கம் 4,000

்க்னீந்்தார 8,000

 96,000  96,000

31.3.2018 அனறு ஆ்காஷ் இறந்து விட்ார. ஆ்காஷின இறப்பின்பாது பினவரும் ெரிக்்கடடுதல்்கள் 
செய்யப்பட்்ன.

(i) சபாறி மற்றும் இ்யந்திரம் ` 54,000 எ்ன மதிப்பி்ப்பட்து.
(ii) ெரக்கிருப்பின மதிப்பில் ` 1,000 குடறக்்கப்ப் ்வண்டும்.
(iii) நிறுவ்னத்தின நற்சப்யர ` 24,000 எ்ன மதிப்பி்ப்பட்து.
(iv) ்க்ந்த நிதி்யாண்டின இறுதியில் இருந்து கூட்ாளி இறந்த நாள் வடர உள்ள இலாபத்தின 

பஙகு,  கூட்ாளியின இறப்பிற்கு முன உள்ள மூனறு முழு ஆண்டு்களின ெராெரி இலாப 
அடிப்பட்யிலா்னது.  

 2015, 2016 மற்றும்  2017 ஆம் ஆண்டு்களுக்்கா்ன இலாபம் முடற்்ய ` 66,000, ` 60,000 மற்றும்  
` 66,000 ஆகும். 

ஆ்காஷ் இறப்பிற்குப் பின உ்்னடி்யா்க த்யாரிக்்கப்ப் ்வண்டி்ய ்ப்ரடடுக் ்கணக்கு்கள் மற்றும் 
இருப்புநிடலக் குறிப்பிட்னத் த்யாரிக்்கவும்.
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தீர்வு
� மறுமதிப்பீடடுக கணககு ே

விேரம் ` ` விேரம் `

ெரக்கிருப்பு ்க/கு 1,000 சபாறி மற்றும் இ்யந்திரம் 9,000

மறுமதிப்பீடடு இலாபம்:

     இர்மஷ் முதல் ்க/கு  (3/8) 3,000

     இரவி முதல் ்க/கு       (3/8) 3,000

     ஆ்காஷ் முதல் ்க/கு    (2/8) 2,000 8,000

 9,000  9,000

� முெல் கணககு ே 

விேரம் இரநமஷ்
`

இரவி
`

ஆ்காஷ்
`

விேரம் இரநமஷ்
`

இரவி
`

ஆ்காஷ்
`

ஆ்காஷ் முதல் ்க/கு 3,000 3,000 இருப்பு கீ/ச்கா 30,000 30,000 20,000

சபாதுக் ்காப்பு 3,000 3,000 2,000

ஆ்காஷின      
நிடற்வற்றாளர ்க/கு

மறுமதிப்பீடடு ்க/கு 
    (இலாபம்)
இலாப நட்  
    அ்னாமத்து ்க/கு 

3,000 3,000 2,000

34,000
4,000

இருப்பு கீ/இ 33,000 33,000 இர்மஷ்
      முதல் ்க/கு 3,000

இரவி 
     முதல் ்க/கு 3,000

 36,000 36,000 34,000 36,000 36,000 34,000
இருப்பு கீ/ச்கா 33,000 33,000

2018, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �டானளய இருப்புநினலக குறிப்பு

ப�டாறுப்புகள் ` ` ப�டாத்துகள் ` `

முதல் ்கணக்கு்கள் சபாறி  மற்றும் இ்யந்திரம் 45,000

  இர்மஷ் 33,000   கூ்டு்க: மதிப்்பற்றம் 9,000 54,000

  இரவி 33,000 66,000 ெரக்கிருப்பு 22,000

ஆ்காஷ் நிடற்வற்றாளர ்க/கு 34,000   ்கழிக்்க: மதிப்பு குடறப்பு 1,000 21,000

பற்பல ்க்னீந்்தார 8,000 ்க்்னாளி்கள் 15,000

வஙகி சராக்்கம் 10,000

ட்கசராக்்கம்
இலாப நட் அ்னாமத்து ்க/கு

4,000 
4,000

 1,08,000  1,08,000
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குறிப்பு:
(i) இலாபப் பகிரவு விகிதம்

   இலாபப் பகிரவு விகிதம் = முதல் விகிதம் = 30,000: 30,000: 20,000 அதாவது, 3:3:2
  இர்மஷ் மற்றும் இரவியின இலாபப் பகிரவு விகிதம் = படை்ய இலாபப் பகிரவு விகிதம் 
    = 3:3 அதாவது 1:1

(ii) ந்ப்பாண்டின இலாபம் ்கணக்கிடுதல்

ெராெரி இலாபம் = 
66,000 60,000 66,000  1,92,000

3
+ + =

3  = ` 64,000

       ந்ப்பாண்டின இலாபம்= 64,000 × 3/12 = ` 16,000

     ந்ப்பாண்டின இலாபத்தில் ஆ்காஷின பஙகு (இறந்த நாள் வடரக்கும்) = 16,000 × 2/8 = ` 4,000

(iii) நற்சப்யரில் ஆ்காஷ் பஙகு = 24,000 × 2/8 = ` 6,000
 இது இர்மஷ் மற்றும் இரவி்யால் 1:1 எனற ஆதா்ய விகிதத்தில் பகிரந்து ச்காள்ளப்ப் ் வண்டும்.

நினைவில் பகடாள்ள நேண்டியனே
� ஒரு கூட்ாளி விலகும்்பாது, படை்ய கூட்ாண்டம முடிவுக்கு வருகிறது. நிறுவ்னம் 

மறுவடிவடமப்பு செய்யப்படுகிறது. மற்ற கூட்ாளி்கள் புதி்ய ஒப்பந்தத்து்ன 
கூட்ாண்டமயில் சதா்ரகிறார்கள்.

� விலகும் கூட்ாளி, விலகும் நாள் வடர கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்தின செ்யல்்களுக்கு 
சபாறுப்பா்னவராவார.

� கூட்ாளி வில்கலின்பாது, கூட்ாளி விலகும் ்ததி வடரயிலா்ன பகிரந்து தரா இலாபம், 
நட்ம் மற்றும் ்காப்பு்கள் அட்னத்து கூட்ாளி்களுக்கும் படை்ய இலாபப்பகிரவு விகிதத்தில் 
பகிந்தளிக்்கபடும்.

� கூட்ாளி ஒருவர கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்திலிருந்து விலகும்்பாது, நிறுவ்னத்தின 
சொத்து்கள் மற்றும் சபாறுப்பு்கள் மறுமதிப்பீடு செய்யப்படுகினற்ன. மறுமதிப்பீடடின 
இலாபம் அல்லது நட்ம் அட்னத்து கூட்ாளி்களுக்கும் படை்ய இலாபப்பகிரவு விகிதத்தில் 
பகிரந்தளிக்்கபடும்.

� கூட்ாளி வில்கலின ்பாது, சதா்ரும் கூட்ாளி்கள் விலகும் கூட்ாளியின இலாபத்தின 
ஒரு பஙகிட்னக் கூடுதலா்கப் சபறுகினற்னர. எ்ன்வ, விலகும் கூட்ாளியின நற்சப்யர 
பஙகிட்னயும் மதிப்பிடடு, ெரிக்்கடடுதல் செயது, ஆதா்யம் சபறும் கூட்ாளி்களின முதல் 
்கணக்கிற்கு ச்காண்டு செல்ல ்வண்டும்.

� ஆதா்ய விகிதம் எனபது, சதா்ரும் கூட்ாளி்கள் அட்யும் இலாபவிகிதம் ஆகும்.  
இதட்ன, புதி்ய பஙகிலிருந்து, படை்ய பஙகிட்ன ்கழிப்பதன மூலம் ்காணலாம்.

� விலகும் கூட்ாளிக்கு செலுத்த ்வண்டி்ய முழுத் சதாடதயிட்னயும் உ்்னடி்யா்க 
சராக்்கமா்க செலுத்தலாம், அல்லது முழுத்சதாட்கயிட்னயும் கூட்ாளியின ்க்ன 
்கணக்கிற்கு மாற்றலாம், அல்லது ஒரு பகுதி சராக்்கத் சதாட்கயிட்ன உ்்னடி்யா்கவும், 
எஞ்சி்ய பகுதியிட்ன கூட்ாளியின ்க்ன ்கணக்கிற்கும் மாற்றலாம்.
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சுய ஆயவு விைடாககள்
I �ரியடாை வின்னயத் நெர்வு ப�யயவும்
1. கூட்ாளி ஒருவர ஜுன 30 அனறு கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்திலிருந்து விலகுகிறார. அவர 

கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்தின அட்னத்து செ்யல்்களுக்கும் சபாறுப்பாவது
 (அ) ந்ப்பு ்கணக்்காண்டின இறுதி வடரக்கும்
 (ஆ) முந்டத்ய ்கணக்்காண்டின இறுதி வடரக்கும்
 (இ) கூட்ாளி விலகும் நாள் வடரக்கும் 
 (ஈ) கூட்ாளியின ்கணக்ட்கத் தீரவு செயயும் வடரக்கும்

2. கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்திலிருந்து கூட்ாளி வில்கலின்பாது பகிரந்து தரா இலாபங்கள் மற்றும் 
நட்ங்கள் கூட்ாளி்களுக்கு இந்த அடிப்பட்யில் பகிரப்படுகிறது.

 (அ) புதி்ய இலாபப் பகிரவு விகிதம் (ஆ) படை்ய இலாபப் பகிரவு விகிதம்
 (இ) ஆதா்ய விகிதம் (ஈ) தி்யா்க விகிதம்

3. கூட்ாளி வில்கலின ்பாது சபாதுக்்காப்பு மாற்றப்படுவது 
 (அ) அட்னத்து கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கிற்கு
 (ஆ) மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கிற்கு
 (இ) சதா்ரும் கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கிற்கு
 (ஈ) நிட்னவுக் குறிப்பு மறுமதிப்பீடடு ்கணக்கிற்கு

4. மறுமதிப்பீடடின்பாது, சபாறுப்பு்களின அதி்கரிப்பு தருவது
 (அ) ஆதா்யம் (ஆ) நட்ம்
 (இ) இலாபம் (ஈ) ்மற்்கண்் எதுவுமில்டல

5. ஒரு கூட்ாளி வில்கலின்பாது, ஆதா்ய விகிதத்தின நிரண்யம் எதற்கு ்தடவப்படுகிறது?
 (அ) மறுமதிப்பீடடு இலாபம் அல்லது நட்ம் மாற்றப்படுவதற்கு
 (ஆ) பகிரந்து தரா இலாபங்கள் மற்றும் நட்ங்கடள பகிரந்தளிப்பதற்கு
 (இ) நற்சப்யடர ெரிக்்கடடுவதற்கு
 (ஈ) ்மற்்கண்் எதுவுமில்டல

6. விலகும் கூட்ாளிக்குரி்ய தீரவுத்சதாட்க உ்்னடி்யா்க செலுத்தாத்பாது, அது மாற்றப்படும் ்கணக்கு
 (அ) வஙகி ்க/கு
 (ஆ) விலகும் கூட்ாளியின முதல் ்க/கு
 (இ) விலகும் கூட்ாளியின ்க்ன ்க/கு
 (ஈ) பிற கூட்ாளி்களின முதல் ்க/கு

7. ஒரு கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்தின கூட்ாளி்யா்க இருந்த ‘A’ எனபவர 2019, மாரச் 31 அனறு 
இறந்து விட்ார. அவருக்கு செலுத்த ்வண்டி்ய இறுதித்சதாட்க ` 25,000 உ்்னடி்யா்கச் 
செலுத்தப்ப்வில்டல.  அது மாற்றப்ப் ்வண்டி்ய ்கணக்கு  

 (அ) A-ன முதல் ்கணக்கு
 (ஆ) A-ன ்க்ன ்கணக்கு
 (இ) A –ன நிடற்வற்றாளர ்கணக்கு
 (ஈ) A –ன நிடற்வற்றாளர்க்ன ்கணக்கு 
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8. A, B மற்றும் C எனற கூட்ாளி்கள் 2:2:1 எனற விகிதத்தில் இலாப நட்த்டத பகிரந்து வந்த்னர.  
B-ன வில்கலின ்பாது நிறுவ்னத்தின நற்சப்யர ` 30,000 எ்ன மதிப்பி்ப்பட்து. கூட்ாளி B-க்கு 
ஈடு செயவதற்கு A மற்றும் C யின பங்களிப்டபக் ்கண்்றி்யவும். 

 (அ) ` 20,000 மற்றும் ` 10,000

 (ஆ) ` 8,000 மற்றும் ` 4,000

 (இ) ` 10,000 மற்றும் ` 20,000

 (ஈ) ` 15,000 மற்றும் ` 15,000

9. A, B மற்றும் C எனற கூட்ாளி்கள் 4:2:3 எனற விகிதத்தில் இலாப நட்த்டத பகிரந்து வந்த்னர. 
தற்்பாது  C விலகுகிறார.  A மற்றும் B யின  புதி்ய இலாபப் பகிரவு விகிதம் 

 (அ) 4:3    (ஆ) 3:4  (இ) 2:1 (ஈ) 1:2

10. X, Y மற்றும் Z எனற கூட்ாளி்கள் இலாப நட்ங்கடள ெமமா்கப் பகிரந்து வந்த்னர.  2019, 
ஏப்ரல் 1 அனறு  X இறந்து விட்ார. 2018 இல் இலாபம் ` 36,000 எனற அடிப்பட்யில் 2019 ஆம் 
ஆண்டுக்குரி்ய இலாபத்தில் X ன பஙகிட்னக் ்கண்்றி்யவும். 

 (அ) ` 1,000 (ஆ) `  3,000 (இ) ` 12,000 (ஈ) ` 36,000

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

II மிகக குறுகிய விைடாககள்
1. கூட்ாளி வில்கல் எனறால் என்ன?
2. ஆதா்ய விகிதம் எனறால் என்ன?
3. ஆதா்ய விகிதம் ்கணக்கிடுவதன ்நாக்்கம் என்ன?
4. இறந்த கூட்ாளிக்கு செலுத்த ்வண்டி்ய சதாட்கயிட்ன அவருட்்ய நிடற்வற்றாளர 

்கணக்கிற்கு மாற்றுவதற்குரி்ய குறிப்்படடுப் பதிவிட்னத் தரவும். 
III குறுகிய விைடாககள்
1. கூட்ாளி வில்கலின்பாது செய்யப்ப் ்வண்டி்ய ெரிக்்கடடுதல்்கடள படடி்யலி்வும்.
2. தி்யா்க விகிதத்திற்கும் ஆதா்ய விகிதத்திற்கும் இட்்்ய உள்ள ்வறுபாடு்கள் ்யாடவ?
3. சவளிச்செல்லும் கூட்ாளிக்குச் செலுத்த்வண்டி்ய சதாட்கயிட்ன எவவாறு தீரவு செய்யலாம்?

IV �யிற்சி விைடாககள்
�கிர்ந்து ெரடா இலடா�ஙகள், கடாப்புகள் மற்றும் �ட்ஙகளின் �கிர்வு
1. தீ்னா, சூர்யா மற்றும் ஜா்னகி எனற கூட்ாளி்கள் 5:3:2 எனற விகிதத்தில் இலாபம் மற்றும் 

நட்ங்கடளப் பகிரந்து வந்த்னர.  31.3.2018 அனறு தீ்னா கூட்ாண்டமட்ய விடடு விலகி்னார. 
அவருட்்ய வில்கலின ்பாது நிறுவ்னத்தின ்கணக்்்கடு்கள் ` 50,000 ்காப்பு நிதியிட்னக் 
்காடடி்யது. ்காப்பு நிதியிட்ன மாற்றுவதற்கு ்தடவ்யா்ன குறிப்்படடுப் பதிவிட்ன தரவும்.

(வின்: கடாப்பு நிதி: தீைடா: ` 25,000 (ே); சூர்யடா: ` 15,000 (ே); 
ஜடாைகி: ` 10,000 (ே))
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2. ்ராஸி, ரதி மற்றும் இராணி எனற கூட்ாளி்கள் தங்கள் இலாபங்கள் மற்றும் நட்ங்கடள 
ெமமா்கப் பகிரந்து வந்த்னர. 1.1.2018 அனறு, ரதி கூட்ாண்டமயிலிருந்து விலகி்னார. அந்நாடள்ய  
இருப்புநிடலக்குறிப்பின சொத்து்கள் பக்்கம் ` 45,000 பகிரந்துத்தரா நட்ங்கள் இருப்டபக் 
்காடடி்யது. பகிரந்து தரா நட்த்டத பகிரந்தளிப்பதற்்கா்ன குறிப்்படடுப் பதிவிட்னத் தரவும். 

(வின்: நரடாஸி: ` 15,000(�); ரதி: ` 15,000 (�.); ரடாணி: ` 15,000 (�))
3. ஆ்காஷ், மு்்கஷ் மற்றும் ெஞ்ெய எனற கூட்ாளி்கள் 3:2:1 எனற விகிதத்தில் இலாபங்கள் மற்றும் 

நட்ங்கடளப் பகிரந்து வந்த்னர.  2017, மாரச் 31 அனறு அவர்களுட்்ய இருப்புநிடலக் குறிப்பு 
பினவருமாறு:

ப�டாறுப்புகள் ` ` ப�டாத்துகள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்: ்கட்்ம் 1,10,000

      ஆ்காஷ் 40,000 வா்க்னம் 30,000

      மு்்கஷ் 60,000 ெரக்கிருப்பு 26,000

      ெஞ்ெய 30,000 1,30,000 ்க்்னாளி்கள் 25,000

இலாபநட்ப் பகிரவு ்க/கு 12,000 ட்கசராக்்கம் 15,000

சபாதுக்்காப்பு 24,000

சதாழிலாளர ஈடடு நிதி 18,000

செலுத்தற்குரி்ய மாற்றுச்சீடடு 22,000

 2,06,000  2,06,000

பகிரந்து தரா இலாபத்திட்னப் பதிவு செயயும் குறிப்்படடுப் பதிவிட்னத் தரவும்.                                    
                               (வின்: ஆகடாஷ் க/கு: ` 27,000(ே);  முநகஷ் க/கு: ` 18,000 (ே);           

�ஞ�ய க/கு: ` 9,000 (ே))
ப�டாத்துகள் மற்றும் ப�டாறுப்புகனள மறுமதிப்பீடு ப�யெல்
4. ்ராஜா, நீலா மற்றும் ்க்ன்கா எனற கூட்ாளி்கள் 4:3:3 எனற விகிதத்தில் இலாபம் மற்றும் 

நட்ங்கடளப் பகிரந்து வந்த்னர. 2017 ஏப்ரல் 1 அனறு ்ராஜா எனபவர கூட்ாண்டமயிலிருந்து 
விலகி்னார. அவருட்்ய வில்கலின்பாது கீழ்க்்கண்் ெரிக்்கடடுதல்்கள் செயவதற்கு  ஒப்புக் 
ச்காள்ளப்பட்்ன. 

(i) ்கட்்த்தின மதிப்பில் ` 30,000 அதி்கரிக்்க ்வண்டும்.
(ii) ெரக்கிருப்பு மதிப்பில் ` 5,000 மற்றும் அடற்கலன மதிப்பில் ` 12,000 குடறக்்க ்வண்டும்.
(iiii) ச்காடுப்ா சபாறுப்பு்களுக்கு ` 1,000 ஒதுக்கு உருவாக்்க ்வண்டும். 
குறிப்்படடுப் பதிவு்கள் தந்து மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கிட்னத் த்யாரிக்்கவும். 

                                                     (வின்: மறுமதிப்பீடடு இலடா�ம் : ` 12,000)
5. வி்்னாத், ்காரத்தி மற்றும் பிரணவ எனற கூட்ாளி்கள் 2:2:1 எனற விகிதத்தில் இலாபம் மற்றும் 

நட்ங்கடளப் பகிரந்து வந்த்னர. 2018, ஏப்ரல் 1 அனறு பிரணவ எனபவர கூட்ாண்டமயிலிருந்து 
விலகி்னார. அவருட்்ய வில்கலின்பாது கீழ்க்்கண்் ெரிக்்கடடுதல்்கள் செய்யப்ப் ்வண்டும்.

(i) நிலம் மற்றும் ்கட்்த்தின மதிப்டப  ` 18,000 அதி்கரிக்்க ்வண்டும்.
(ii) இ்யந்திரத்தின மதிப்டப ` 15,000 குடறக்்க ்வண்டும்.
(iii) ச்காடுப் ்வண்டி்யச் செலவு்களுக்கு ` 8,000 ஒதுக்கு உருவாக்்க ்வண்டும்.
குறிப்்படடுப் பதிவு்கள் தந்து மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கிட்னத் த்யாரிக்்கவும்.

(வின்: மறுமதிப்பீடடு �ட்ம் : ` 5,000)
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6. ெந்துரு, விஷால் மற்றும் ரமணன எனற கூட்ாளி்கள் ஒரு கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்தின இலாபம் 
மற்றும் நட்ங்கடள ெமமா்கப் பகிரந்து வந்த்னர. 2018, மாரச் 31 ஆம் நாடள்ய இருப்புநிடலக் 
குறிப்பு பினவருமாறு:

ப�டாறுப்புகள் ` ப�டாத்துகள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்:   அடற்கலன 60,000

     ெந்துரு 60,000 இ்யந்திரம் 1,20,000

     விஷால் 70,000 பற்பல ்க்்னாளி்கள் 33,000

     ரமணன 70,000 2,00,000    ்கழிக்்க: ஐ்யக்்க்ன
செலுத்தற்குரி்ய மாற்றுச்சீடடு 80,000           ஒதுக்கு 3,000 30,000

சபறுதற்குரி்ய மாற்றுச்சீடடு 50,000

வஙகி சராக்்கம் 20,000

 2,80,000  2,80,000

ரமணன கீழ்க்்கண்் நிபந்தட்ன்களுக்குடபடடு 2019, மாரச் 31 அனறு கூட்ாண்டமயிலிருந்து 
விலகி்னார.

(i) இ்யந்திரம் ` 1,50,000 எ்ன மதிப்பி்ப்பட்து.
(ii) அடற்கலன மதிப்பில் ` 10,000 குடறக்்கப்பட்து.
(iii) ஐ்யக்்க்ன ஒதுக்கு ` 5,000 ஆ்க அதி்கரிக்்கப்ப் ்வண்டும். 
(iv) ஏடு்களில் பதி்யப்சபறாத முதலீடு்கள் ` 30,000 தற்்பாது பதி்யப்ப் ்வண்டும்.

்தடவ்யா்ன குறிப்்படடுப் பதிவு்கள் தந்து மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கு த்யார செய்யவும். 
                                                       (வின்: மறுமதிப்பீடடு இலடா�ம் : ` 48, 000;

புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம் மற்றும் ஆெடாய விகிெம்
7. ்க்யல், மாலா மற்றும் நீலா எனற கூட்ாளி்கள் தங்கள் இலாபங்கடள  2:2:1 எனற   விகிதத்தில் 

பகிரந்து வந்த்னர.  ்க்யல் எனபவர கூட்ாண்டமட்ய விடடு விலகுகிறார. மாலா மற்றும் நீலாவுக்கும் 
இட்்்ய உள்ள புதி்ய இலாபப் பகிரவு விகிதம் 3:2. ஆதா்ய விகிதத்டதக் ்கணக்கி்வும்.  

(வின்: ஆெடாய விகிெம்: 1 : 1)
8. சுனில், சுமதி மற்றும் சுந்தரி எனற கூட்ாளி்கள், தங்கள் இலாபங்கடள  3:3:4 எனற   விகிதத்தில் 

பகிரந்து வந்த்னர.  சுந்தரி எனபவர கூட்ாண்டமட்ய விடடு விலகுகிறார மற்றும் அவருட்்ய 
பஙகு முழுவடதயும் சுனில் எடுத்துக் ச்காள்கிறார. புதி்ய இலாபப் பகிரவு விகிதம் மற்றும் ஆதா்ய 
விகிதத்டதக் ்கணக்கி்வும். 

(வின்: ஆெடாய விகிெம்: 1 : 0; புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம்: 7:3)
9. ராமு, ்ொமு மற்றும் ்்காபு எனற கூட்ாளி்கள் தங்கள் இலாபங்கடள  3:5:7 எனற   விகிதத்தில் 

பகிரந்து வந்த்னர. ்்காபு எனபவர கூட்ாண்டமட்ய விடடு விலகுகிறார மற்றும் அவருட்்ய 
பஙட்க  3:1 எனும் விகிதத்தில் ராமுவும் ் ொமுவும் எடுத்துக் ச்காள்கினற்னர. புதி்ய இலாபப் பகிரவு 
விகிதம் மற்றும் ஆதா்ய விகிதத்டதக் ்கணக்கி்வும். 

(வின்: ஆெடாய விகிெம் : 3:1; புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம்: 11:9)
10. நவீன, ரவி மற்றும் குமார எனற கூட்ாளி்கள் தங்கள் இலாபங்கடள முடற்்ய 1/2, 1/4 மற்றும் 

1/4 எனற   விகிதத்தில் பகிரந்து வந்த்னர. குமார எனபவர கூட்ாண்டமட்ய விடடு விலகுகிறார 
மற்றும் அவருட்்ய பஙட்க நவீன மற்றும் ரவி ெமமா்க எடுத்துக் ச்காண்்ார. புதி்ய இலாபப் பகிரவு 
விகிதம் மற்றும் ஆதா்ய விகிதத்டதக் ்கணக்கி்வும். 

(வின்: புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம் 5:3; ஆெடாய விகிெம் 1:1)
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11. மணி, ்கனி மற்றும் ்ொனி எனற கூட்ாளி்கள் தங்கள் இலாபங்கடள  4:5:6 எனற   விகிதத்தில் 
பகிரந்து வந்த்னர. மணி எனபவர கூட்ாண்டமட்ய விடடு விலகுகிறார. புதி்ய இலாபப் பகிரவு 
விகிதம் மற்றும் ஆதா்ய விகிதத்டதக் ்கணக்கி்வும். 

(வின்: புதிய இலடா�ப் �கிர்வு விகிெம் மற்றும் ஆெடாய விகிெம் 5:6)
�ற்ப�யருககடாை �ரிககடடுெல்
12. ஒரு கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்தின ராஜன, சுமன மற்றும் சஜ்கன எனற கூட்ாளி்கள் தங்கள் இலாபம் 

மற்றும் நட்ங்கடள 4:3:2 எனற விகிதத்தில் பகிரந்து வந்த்னர. சுமன எனபவர கூட்ாண்டமட்ய 
விடடு விலகி்னார. அவர விலகும் நாளனறு நற்சப்யர ` 45,000 எ்ன மதிப்பி்ப்பட்து. மாறுபடும் 
முதல் முடற எ்னக்ச்காண்டு, நற்சப்யருக்கு ்தடவ்யா்ன குறிப்்படடுப் பதிவு்கடளத் தரவும். 

(வின்: �ற்ப�யரில் சுமனின் �ஙகு : ` 15,000; ரடாஜனின் முெல்: ` 10,000 (�); பஜகனின் முெல்: ` 5,000 (�))
13. ஒரு கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்தின பாலு, ெந்துரு மற்றும் நிரமல் எனற கூட்ாளி்கள் தங்கள் இலாபம் 

மற்றும் நட்ங்கடள  5:3:2 எனற   விகிதத்தில் பகிரந்து வந்த்னர. 2018, மாரச் 31 அனறு நிரமல் 
எனபவர கூட்ாண்டமட்ய விடடு விலகுகிறார. நிரமல் விலகும் நாளனறு, நிறுமத்தின ஏடு்களில் 
இருந்த நற்சப்யரின மதிப்பு ` 60,000. மாறுபடும் முதல் முடற எ்னக்ச்காண்டு,  ்தடவ்யா்ன 
குறிப்்படடுப் பதிவு்கடள கீழ்்கண்் நிடல்களில் தரவும். 

 (அ)  ஏற்்க்ன்வ இருக்கினற நற்சப்யர முழுவடதயும் ்பாக்ச்கழுதுவதற்கு கூட்ாளி்கள் 
தீரமானித்தால் 

 (ஆ)  ஏற்்க்ன்வ இருக்கினற நற்சப்யரில் பாதிட்ய ் பாக்ச்கழுதுவதற்கு கூட்ாளி்கள் தீரமானித்தால் 
(வின்: (அ) �டாலுவின் முெல்: ` 30,000 (�); �ந்துருவின் முெல்: ` 18,000 (�);  நிர்மலின் முெல்: ` 12,000 (�) 

 (ஆ) �டாலுவின் முெல்: ` 15,000 (�); �ந்துருவின் முெல்: ` 9,000 (�);  நிர்மலின் முெல்: ` 6,000 (�))

கூட்டாளியின்  விலகல் �டாள் ேனரயிலடாை �்ப்�டாண்டின் இலடா�ம் அல்லது �ட்த்திற்கடாை 
�ரிககடடுெல்கள்
14. இராணி, சஜ்யா மற்றும் ரதி எனற கூட்ாளி்கள் தங்கள் இலாபம் மற்றும் நட்ங்கடள 2:2:1 எனற   

விகிதத்தில் பகிரந்து வந்த்னர. 31.3.2018 அனறு ரதி எனபவர கூட்ாண்டமட்ய விடடு விலகி்னார. 
முந்டத்ய ஆண்டு்களின இலாபம் பினவருமாறு:

 2014: ` 10,000; 2015: ` 20,000;  2016:  ` 18,000  மற்றும் 2017: ` 32,000
 2018 ஆம் ஆண்டில் கூட்ாளி வில்கல் நாள் வடரயிலா்ன இலாபத்தில் ரதிக்குரி்ய இலாபப் 

பஙகிட்ன கீழ்க்்கண்் நிடல்களில் த்யாரிக்்கவும். 
(i) இலாபம் முந்டத்ய ஆண்டு்களின இலாபத்தின அடிப்பட்யில் பகிரந்தளிக்்கப்படுவதா்க இருந்தால்
(ii) இலாபம் ்க்ந்த நானகு ஆண்டு்களின ெராெரி இலாபத்தின அடிப்பட்யில் பகிரந்தளிக்்கப் 

படுவதா்க இருந்தால்
்மலும் மாறுபடும் முதல் முடற எ்னக்ச்காண்டு, ்தடவ்யா்ன குறிப்்படடுப் பதிவு்கள் தரவும். 

(வின்: (அ) ரதியின் இலடா�ப் �ஙகு: ` 1,600); (ஆ) ரதியின் இலடா�ப் �ஙகு : ` 1,000)
விலகும் கூட்டாளியின் கணகனகத் தீர்த்ெல்
15. ்கவின, மதன மற்றும் ரஞ்சித் எனற கூட்ாளி்கள் தங்கள் இலாபம் மற்றும் நட்ங்கடள முடற்்ய 

4 : 3 : 3 எனற விகிதத்தில் பகிரந்து வந்த்னர. 2018, டிெம்பர 31 அனறு ்கவின கூட்ாண்டமட்ய 
விடடு விலகுகிறார. வில்கலுக்குப்பின ்தடவ்யா்ன ெரிக்்கடடுதல்்கடளச் செயத பிறகு அவருட்்ய 
முதல் ்கணக்கு ` 1,50,000 வரவிருப்டபக் ்காடடி்யது. பினவரும் நிடல்களில் பதி்ய ்வண்டி்ய 
குறிப்்படடுப் பதிவு்கடளத் தரவும்.

(i) விலகும் கூட்ாளிக்குச் செலுத்த ்வண்டி்ய சதாட்க உ்்னடி்யா்க ்கா்ொடல மூலம் செலுத்தப் 
பட்து.

(ii) விலகும் கூட்ாளிக்குச் செலுத்த ்வண்டி்ய சதாட்க உ்்னடி்யா்கச் செலுத்தப்ப்வில்டல.
(iii) ` 1,00,000 உ்்னடி்யா்க ்கா்ொடல மூலம் செலுத்தப்பட்து, மீதத்சதாட்க இனனும் செலுத்தப்ப் 

உள்ளது.
(வின்: (ஆ) கவின் க்ன் க/கு : ` 1,50,000;  (இ) கவின் க்ன் க/கு : ` 50,000)
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16. ஒரு கூட்ண்டம நிறுவ்னத்தில் மஞ்சு, ொரு மற்றும் லாவண்்யா எனற கூட்ாளி்கள் தங்கள் 
இலாபம் மற்றும் நட்ங்கடள 5:3:2  எனற   விகிதத்தில் பகிரந்து வந்த்னர. 2018, மாரச் 31 ஆம் 
நாடள்ய அவர்களுட்்ய இருப்புநிடலக் குறிப்பு பினவருமாறு:

சபாறுப்பு்கள் ` ` ப�டாத்துகள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்:    ்கட்்ம் 1,00,000
   மஞ்சு 70,000 அடற்கலன 80,000
   ொரு 70,000 ெரக்கிருப்பு 60,000
   லாவண்்யா 70,000 2,10,000 ்க்்னாளி்கள் 40,000
பற்பல ்க்னீந்்தார 40,000 ட்கசராக்்கம் 20,000
இலாப நட்க் ்கணக்கு 50,000

3,00,000 3,00,000

பினவரும் ெரிக்்கடடுதல்்களுக்கு உடபடடு மஞ்சு எனபவர 31.03.2018 அனறு  
கூட்ாண்டமயிலிருந்து விலகி்னார. 

(i) ெரக்கிருப்பின மதிப்பில் ` 10,000 குடறக்்க ்வண்டும்.
(ii) ஐ்யக்்க்ன ஒதுக்கு ` 3,000 உருவாக்்க ்வண்டும்.
(iii) ்கட்்த்தில் ` 28,000 மதிப்்பற்றம் செய்ய ்வண்டும்.
(iv) மஞ்சுவுக்கு செலுத்த ்வண்டி்ய இறுதித் சதாட்க இனனும் செலுத்தப்ப்வில்டல.

மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கு மற்றும் வில்கலுக்குப் பின கூட்ாளி்களின முதல் ்கணக்கிட்னத் த்யார 
செய்யவும். 

(வின்: மறுமதிப்பீடடு இலடா�ம்: `15,000; மஞசு க்ன் கணககு : `1,02,500(ே), 
முெல் கணககு: �டாரு: ` 89,500(ே.); லடாேண்யடா ` 83,000(ே))

விரிேடாை கணககுகள்
17. ஒரு கூட்ண்டம நிறுவ்னத்தில் ்கண்ணன, ரஹிம்  மற்றும் ஜான எனற கூட்ாளி்கள் தங்கள் 

இலாபம் மற்றும் நட்ங்கடள 5:3:2  எனற விகிதத்தில் பகிரந்து வந்த்னர. 2017, டிெம்பர 31 ஆம் 
நாடள்ய இருப்புநிடலக் குறிப்பு பினவருமாறு:

சபாறுப்பு்கள் ` ` ப�டாத்துகள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்: ்கட்்ம் 90,000
              ்கண்ணன 1,00,000 இ்யந்திரம்  60,000
              ரஹிம் 80,000 ்க்்னாளி்கள் 30,000
              ஜான 40,000 2,20,000 ெரக்கிருப்பு 20,000

சதாழிலாளர ஈடடு நிதி
வஙகி சராக்்கம் 50,000

30,000 இலாபநட்க் ்க/கு (நட்ம்) 20,000
்க்னீந்்தார 20,000

2.70,000  2,70,000

ஜான 2018, ஜ்னவரி 1 அனறு பினவரும் நிபந்தட்ன்களுக்குடபடடு கூட்ாண்டமயிலிருந்து 
விலகி்னார.

(i) ்கட்்த்தின மீது 10% மதிப்்பற்றம் செய்யப்பட்து.
(ii) ெரக்கிருப்பு மதிப்பு 5% குடறக்்க ்வண்டும்.
(iii) ` 1,000 வாராக்்க்ன ஒதுக்கு  உருவாக்்க ்வண்டும். 
(iv) பதிவுறா சபாறுப்பு ` 8,000 எ்ன ்கண்்றி்யப்பட்து.
(v) விலகும் கூட்ாளிக்குரி்ய சதாட்க உ்்னடி்யா்கச் செலுத்தப்பட்து.
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மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கு, கூட்ாளி்கள் முதல் ்கணக்கு மற்றும் வில்கலுக்குப் பின நிறுவ்னத்தின இருப்புநிடலக் 
குறிப்பு த்யாரிக்்கவும்.

(வின்: மறுமதிப்பீடடு �ட்ம்: ` 1,000; முெல் கணககு:  கண்ணன் : ` 1,04,500, 
ரஹிம்:  ` 82,700,  ஜடானுககுச ப�லுத்திய பெடானக  ` 41,800;  

இருப்புநினலக குறிப்பு பமடாத்ெம்  : ` 2,15,200)
18. ஒரு கூட்்ாண்டம நிறுவ்னத்தில் ெரண், அருண்  மற்றும்  ்கரண் எனற கூட்ாளி்கள் தங்கள் 

இலாபம் மற்றும் நட்ங்கடள 4:3:3  எனற   விகிதத்தில் பகிரந்து வந்த்னர. 2016, டிெம்பர 31 ஆம் 
நாடள்ய இருப்புநிடலக் குறிப்பு பினவருமாறு:

சபாறுப்பு்கள் ` ` ப�டாத்துகள் ` `

முதல் ்கணக்கு்கள்:  ்கட்்ம்  60,000
               ெரண் 60,000 இ்யந்திரம் 40,000
               அருண் 50,000  முதலீடு்கள்  20,000
               ்கரண் 40,000 1,50,000 ெரக்கிருப்பு  12,000
சபாதுக்்காப்பு  15,000 ்க்்னாளி்கள் 25,000  

்க்னீந்்தார  35,000   ்கழிக்்க: வாராக்்க்ன ஒதுக்கு 1000 24,000

   வஙகி சராக்்கம்  44,000
  2,00,000   2,00,000

1.1.2017 அனறு கீழ்க்்கண்் நிபந்தட்ன்களுக்குடபடடு ்கரண் விலகி்னார. 
(i) நிறுவ்னத்தின நற்சப்யர ` 21,000 எ்ன மதிப்பி்ப்பட்து.
(ii) இ்யந்திரம் மீது 10% மதிப்்பற்றம் செய்ய ்வண்டும்.
(iii) ்கட்்ம் ` 80,000 ஆ்க மதிப்பி் ்வண்டும்.
(iv) வாராக்்க்ன ஒதுக்கு ` 2,000 ஆ்க அதி்கரிக்்க ்வண்டும். 
(v) ெரக்கிருப்பு மதிப்பில் ` 2,000 குடறக்்க ்வண்டும். 
(vi) ்கரணுக்கு செலுத்த ்வண்டி்ய சதாட்க உ்்னடி்யா்கச் செலுத்தப்ப்வில்டல. 

்தடவ்யா்ன ்ப்ரடடுக் ்கணக்கு்கடள த்யார செய்யவும்  மற்றும் வில்கலுக்குப் பின உள்ள 
கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்தின இருப்புநிடலக் குறிப்டபயும் த்யார செய்யவும். 

   (வின்: மறுமதிப்பீடடு இலடா�ம்: ` 21,000; முெல் க/கு: �ரண்: ` 70,800; 
அருண்: ` 58,100;  கரண் க்ன் க/கு: ` 57,100; இருப்புநினலக குறிப்பு : ` 2,21,000)

19. ஒரு கூட்ண்டம நிறுவ்னத்தில் இரா்ஜஷ், ெதீஷ் மற்றும் மதன எனற கூட்ாளி்கள் தங்கள் 
இலாபம் மற்றும் நட்ங்கடள 3:2:1  எனற   விகிதத்தில் பகிரந்து வந்த்னர. 31.3.2017, ஆம் நாடள்ய 
இருப்புநிடலக் குறிப்பு பினவருமாறு:

சபாறுப்பு்கள் ` ` ப�டாத்துகள் ` `

முதல் ்கணக்கு்கள் : வளா்கம் 4,00,000

  இரா்ஜஷ் 4,00,000 இ்யந்திரம் 4,20,000

  ெதீஷ் 3,00,000 ்க்்னாளி்கள் 1,60,000

  மதன 2,50,000 9,50,000 ெரக்கிருப்பு 3,00,000

சபாதுக்்காப்பு 1,20,000 வஙகி சராக்்கம்  20,000

்க்னீந்்தார 50,000

செலுத்தற்குரி்ய மாற்றுச்சீடடு 1,80,000
 13,00,000   13,00,000
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கீழ்க்்கண்் நிபந்தட்ன்களுக்கு உடபடடு 2017, மாரச் 31 அனறு மதன விலகி்னார.
(i) இரா்ஜஷ் மற்றும் ெதீஷ் 3:2  எனற   விகிதத்தில் இலாபம் மற்றும் நட்ங்கடள பகிரந்து 

ச்காள்வர.
(ii) சொத்து்கள் பினவருமாறு மறுமதிப்பீடு செய்யப்பட்து: இ்யந்திரம்  ` 3,90,000, ெரக்கிருப்பு  

 ` 2,90,000, ்க்்னாளி்கள் ` 1,52,000.
(iii) நிறுவ்னத்தின நற்சப்யர ` 1,20,000 எ்ன மதிப்பி்ப்பட்து. 
(iv) மதனுக்கு செலுத்த ்வண்டி்ய இறுதித் சதாட்க உ்்னடி்யா்க செலுத்தப்ப்வில்டல.

்தடவ்யா்ன ்ப்ரடடுக் ்கணக்கு்கள் மற்றும் மதனின வில்கலுக்குப் பின உள்ள இருப்புநிடலக் 
குறிப்டபயும் த்யார செய்யவும். 

(வின்: மறுமதிப்பீடடு �ட்ம்: ` 48,000;  மென் க்ன் க/கு: ` 2,82,000;  
இரடாநஜஷ் முெல் க/கு: ` 4,24,000;  சுநரஷ் முெல் க/கு: ` 3,16,000; 

இருப்புநினலக குறிப்பு பமடாத்ெம் : ` 12,52,000)
கூட்டாளியின் இறப்பு
20. ஜ்னனி, ஜா்னகி, மற்றும்  ஜமு்னா  எனற கூட்ாளி்கள் தங்கள் இலாபங்கள் மற்றும் நட்ங்கடள 

முடற்்ய 3:3:1  எனற   விகிதத்தில் பகிரந்து வந்த்னர. 2017, டிெம்பர 31 அனறு ஜா்னகி இறந்து 
விட்ார. அவருக்குச் செலுத்த ்வண்டி்ய  சதாட்க ` 1,40,000 எ்ன வரவிருப்டபக் ்காடடி்யது.  
கீழ்க்்கண்் நிடல்களில் குறிப்்படடுப் பதிவு்கடளத் தரவும். 

(i) செலுத்த ்வண்டி்ய சதாட்க ்கா்ொடல மூலம் உ்்னடி்யா்கச் செலுத்தப் பட்து.
(ii) செலுத்த ்வண்டி்ய சதாட்க உ்்னடி்யா்கச் செலுத்தப்ப்வில்டல.
(iii) உ்்னடி்யா்க ̀  75,000 ்கா்ொடல மூலம் செலுத்தப்பட்து,  மீதித்சதாட்க இனனும் செலுத்தப்ப்  

்வண்டி உள்ளது.
21. வரஷா, ொந்தி மற்றும் மாதுரி எனற கூட்ாளி்கள் தங்கள் இலாபம் மற்றும் நட்ங்கடள முடற்்ய 

5:4:3  எனற   விகிதத்தில் பகிரந்து வந்த்னர. 2017, டிெம்பர 31 அனடற்ய அவர்களுட்்ய 
இருப்புநிடலக் குறிப்பு பினவருமாறு:

  2017, டி�ம்�ர் 31 ஆம் �டானளய இருப்புநினலக குறிப்பு

சபாறுப்பு்கள் ` ` ப�டாத்துகள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்: வளா்கம் 1,20,000

   வரஷா 80,000 ெரக்கிருப்பு 40,000

  ொந்தி 60,000 ்க்்னாளி்கள் 50,000

  மாதுரி 20,000 1,60,000 வஙகி சராக்்கம் 18,000

சபாதுக்்காப்பு 48,000 இலாப நட்க் ்க/கு 12,000

பற்பல ்க்னீந்்தார 32,000     (நட்ம்)
 2,40,000  2,40,000

1.1.2018 அனறு மாதுரி இறந்து விட்ார. அவரின இறப்பின ் பாது பினவரும் ஏற்பாடு்கள் செய்யப்பட்்ன. 
 (i) ெரக்கிருப்பின மதிப்பில் ` 5,000 குடறக்்கப்ப் ்வண்டும். 
 (ii) வளா்கம் மீது  20% மதிப்்பற்றம் செய்யப்ப் ்வண்டும்.
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 (iii) வாராக்்க்ன ஒதுக்கு ` 4,000 உருவாக்்க ்வண்டும்.
 (iv) மாதுரிக்குச் செலுத்த ்வண்டி்யத் சதாட்க இனனும் செலுத்தப்ப்வில்டல.
கூட்ாளியின இறப்பிற்கு பின நிறுவ்னத்தின மறுமதிப்பீடடுக் ்கணக்கு, கூட்ாளி்கள் முதல் ்கணக்கு 
மற்றும் இருப்புநிடலக் குறிப்பு த்யாரிக்்கவும். 

(வின்: மறுமதிப்பீடடு இலடா�ம் ` 15,000;   ேர்்டாவின்  முெல் க/கு ` 1,01,250;     
�டாந்தியின் முெல் க/கு ` 77,000; மடாதுரியின் நினறநேற்றடாளர் க/கு ` 32,750;           

இருப்புநினலக குறிப்பு பமடாத்ெம் ` 2,43,000)

22. விஜ்யன, சுதன மற்றும் சுமன எனற கூட்ாளி்கள் தங்கள் இலாபம் மற்றும் நட்ங்கடள தங்கள் 
முதல் விகிதத்தில் பகிரந்து வந்த்னர. அவர்களுட்்ய   31.12.2018 அனடற்ய இருப்புநிடலக் 
குறிப்பு பினவருமாறு.

  31.12.2018 ஆம் �டானளய இருப்புநினலக குறிப்பு

சபாறுப்பு்கள் ` ` ப�டாத்துகள் `

முதல் ்கணக்கு்கள்:   ்கட்்ம் 80,000

    விஜ்யன 70,000 ெரக்கிருப்பு 45,000

    சுதன 50,000 ்க்்னாளி்கள் 25,000

    சுமன 30,000 1,50,000 வஙகி சராக்்கம் 20,000

சபாதுக்்காப்பு 18,000 ட்கசராக்்கம் 15,000

்க்னீந்்தார 17,000

 1,85,000  1,85,000

சுமன 31.3.2019 அனறு இறந்து விட்ார. சுமனின இறப்பின ்பாது, பினவரும் ெரிக்்கடடுதல்்கள் 
செய்யப்பட்்ன.
 (i) ்கட்்ம் ` 1,00,000 எ்ன மதிப்பி்ப்ப் ்வண்டும்.
 (ii) ெரக்கிருப்பின மதிப்பு ` 5,000 குடறக்்க ்வண்டும்.
 (iii) நிறுவ்னத்தின நற்சப்யர ` 36,000 எ்ன மதிப்பி்ப் பட்து.
 (iv)  ்க்ந்த நிதி்யாண்டின இறுதியில் இருந்து கூட்ாளி இறந்த நாள் வடர உள்ள இலாபத்தின 

பஙகு,  கூட்ாளியின இறப்பிற்கு முன உள்ள மூனறு முழு ஆண்டு்களின ெராெரி இலாப 
அடிப்பட்யிலா்னது.  

2016, 2017 மற்றும்  2018 ஆம் ஆண்டு்களுக்்கா்ன இலாபங்கள் முடற்்ய ` 40,000, `  50,000 மற்றும்  
`  30,000 ஆகும். 
சுமனின இறப்பிற்குப் பின உ்்னடி்யா்க த்யாரிக்்கப்ப் ்வண்டி்ய ்ப்ரடடுக் ்கணக்கு்கள் மற்றும் 
இருப்புநிடலக் குறிப்பிட்னத் த்யாரிக்்கவும். 

(வின்: மறுமதிப்பீடடு இலடா�ம்  ` 15,000;    
 விஜயன் முெல் க/கு: `  81,200;  சுென் முெல் க/கு: `  58,000; 

சுமனின் நினறநேற்றடாளர் க/கு: `  45,800; இருப்புநினலக குறிப்பு பமடாத்ெம் `  2,02,000)
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அருண், பாலு மற்றும் ெரண் ஆகி்்யார ஒரு கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்தின 
கூட்ாளி்கள். சில ஆண்டு்களுக்குப்பிறகு, ெரண் த்னது உ்ல்நிடல ெரியில்லாத 
்காரணத்தி்னால் கூட்ாண்டமயிலிருந்து வில்க விரும்பி்னார.  மற்ற இரு 

கூட்ாளி்களும் இதட்ன ஏற்றுக்ச்காண்்்னர. ்காப்பு்கள், சொத்து்கள் மற்றும் சபாறுப்பு்கடள 
மறுமதிப்பீடு செயதல் ்பானற ெரிக்்கடடுதல்்கள் செயத பிறகு ெரணின முதல் ்கணக்கு ` 1,40,000 
இருப்டபக் ்காடடி்யது.  ஆ்னால், அருண் மற்றும் பாலு ெரணுக்கு ` 1,65,000 செலுத்தி்னர. 
அவருட்்ய வில்கலுக்குப் பிறகு நிறுவ்னத்தின ஒரு வாடிக்ட்க்யாளர, நிறுவ்னம் வைஙகி்ய 
்மாெமா்ன ்ெடவ்களுக்்கா்க நிறுவ்னத்திற்கு எதிரா்க வைக்குத் சதா்ரந்தார.
பினவருவ்ன குறித்து விவாதிக்்கவும்:

1. உ்ல்நலக் குடறவு தவிர ்வறு எந்தக் ்காரணங்கள் வில்கலுக்்கா்ன ்காரணங்களா்க 
இருக்்க முடியும்?

2. ெரண் நிறுவ்னத்டத விடடு விலகும்்பாது ்கணக்கு்களில் என்ன ெரிக்்கடடுதல்்கள் 
செய்யப்ப் ்வண்டும்.

3. ெரணுக்கு ` 1,40,000 க்குப் பதிலா்க ` 1,65,000 செலுத்தி்யதற்்கா்ன ்காரணம் என்னவா்க 
இருந்திருக்்க முடியும்?

4. ெரணுக்குச் செலுத்த ் வண்டி்ய சதாட்கயிட்னச் செலுத்தி ்கணக்ட்கத் தீரக்்கப் ் பாதுமா்ன 
சதாட்க இல்டலச்யனில்  என்ன செய்ய முடியும்?

5. வாடிக்ட்க்யாளர சதாடுத்த வைக்கின மீது ெரணுக்கு சபாறுப்்பதுமுண்்ா?

பெடா்ர் ஆயவிற்கு
ஒரு கூட்ாளியின இறப்பிற்குப் பின ஏட்ன்ய கூட்ாளி்கள் கூட்ாண்டம நிறுவ்னத்டத 
்கடலக்்க ஒப்புக் ச்காண்்ால், என்ன செய்ய ்வண்டும்?

�டார்னே
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7 நிறுமக் கணக்குகள்
அலகு

மாணவர்கள்
 � பங்கு்கள் வவளியீடு, ஒறுப்பிழப்பு, 

மற்றும் மறுவவளியீடு வெயவதிலுள்்ள 
ெட்ட விதிமுறை்கள் குறித்துப் புரிந்து 
வ்காள்ளுதல்.

 � பங்கு்கள் வவளியீடு, ஒறுப்பிழப்பு 
மற்றும் பங்கு்கள் மறுவவளியீடடிலுள்்ள 
்கணக்கியல் வெயல்முறை்கள் பற்றிப் 
புரிந்து வ்காள்ளுதல்.

 � முன்னுரிறமப் 
பங்கு்கள்

 � நேரறமப் பங்கு்கள்
 � மிற்க ஒப்பம்
 � விகித அ்ளவு 

அடிப்பற்ட ஒதுக்கீடு
 � அறழப்பு முன்பணம்
 � அறழப்பு நிலுறவ

ப�ொருளடக்கம்

கற்றல் ந�ொக்கஙகள்

நிறுமக் ்கணக்கு்கள் பற்றிக் ்கற்பதற்கு 
முன் பின்வரும் ்கருத்து்கற்ள நிறைவில் 
வ்காள்்ள நவண்டும்:

 � கூடடுப் பங்கு நிறுமம்
 � இரடற்டப்பதிவு முறை

நினைவுகூ்ற நேண்டிய கருத்துகள்

பெரிந்து பகொள்ள நேண்டிய முக்கிய ப�ொறகள்

7.1 அறிமு்கம்
7.2 நிறுமத்தின் வபாருள் மற்றும் 

வறரவிலக்்கணம்
7.3 நிறுமத்தின் பண்பு்கள்
7.4 பங்கு்களின் வபாருள் மற்றும் வற்க்கள்
7.5 பங்கு முதலின் பிரிவு்கள்
7.6 நேரறமப் பங்கு்கள் வவளியீடு
7.7 நேரறமப் பங்கு முதல் வவளியீடடிற்்காை 

வழிமுறை்கள்
7.8 வராக்்கத்திற்கு தவறண முறையில் பங்கு 

வவளியீடு 
7.9 வமாத்தமா்க வராக்்கத்திற்கு பங்கு வவளியீடு
7.10 வராக்்கமில்லா மறுபயனுக்்கா்க பங்கு்கற்ள 

வவளியிடுதல்
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7.1 அறிமுகம்

 மொணேர் ப�யல்�ொடு 7.1

பின் வருவைவற்றை படியுங்்கள். அதில், வபாதுவாைதா்க எறதக் ்கண்்டறிந்தீர்கள்? அறவ்கள், 
என்ைவவன்று உங்்களுக்கு புரிகிைது?
தமிழோடு வெயதித்தாள் ்காகித நிறுவைம். (டி.என்.பி.எல்) 
பாரத மிகு மின் நிறுவைம் (பி.எச்.இ.எல்.)
இன்ஃநபாசிஸ் வறரயறு நிறுமம்
இந்தியன் ஆயில் ்காரப்பநரஷன்

மனித நதறவ்கள் மற்றும் விருப்பங்்கள் எப்நபாதும் வ்ளரந்து வ்காண்டிருக்கின்ைை. அவற்றை 
எதிரவ்காள்்ள, உற்பத்தியிறை வபரிய அ்ளவில் நமற்வ்காள்்ள நவண்டும். இதற்கு, நபர்ளவு முதல், 
ேவீை வதாழில் நுடபம் மற்றும் நமலாண்றமத் திைன் ஆகியறவ வதாழில் நிறுவைங்்களுக்கு 
நதறவப்படுகின்ைை. தனிவணி்கர மற்றும் கூட்டாண்றம நிறுவைங்்கள், தாங்்க்ளா்கத் தங்்கள் 
முதலீடடிறை வபரிய அ்ளவில் உயரத்திக் வ்காள்்ள முடியாது. இக்குறையிலிருந்து மீள்வதற்கு ”நிறுமம்” 
என்ை அறமப்பு உருவாைது. நிறுமங்்களின், முதல் பல்நவறு சிறிய அலகு்க்ளா்கப் பிரிக்்கப்படடிருக்கும். 
அதறை ’பங்கு்கள்’ என்று அறழப்பர. நிறுமத்திற்கு நதறவயாை முதல், வபாதுமக்்களி்டம் பங்கு்கள் 
வாங்குமாறும் மற்றும் வணி்கத்தில் முதலீடு வெயயுமாறும் அறழப்பதன் மூலம் உயரத்திக் 
வ்காள்்ள முடியும். இந்த முதலீட்டா்ளர்கள் நிறுமத்தின் பங்குதாரர்கள் அல்லது உறுப்பிைர்கள் 
என்று அறழக்்கப்படுகிைார்கள். பங்கு வவளியீடடின் மூலம் வபைப்படும் பணம் பங்குமுதல் என்று 
அறழக்்கப்படுகிைது. பங்குதாரர்களுக்்காை இலாபம் ஈவுத்வதாற்கயா்க பகிரந்தளிக்்கப்படுகிைது.
நிறுமத்தின் அறைத்து உறுப்பிைர்களும், நிரவா்கத்தில் பங்ந்கற்பது ேற்டமுறை ொத்தியமா்காது. 
எைநவ, அவர்கள் ஆண்டு வபாதுக்கூட்டத்தில், வணி்க நிரவா்கத்தில் பங்குவபறும் இயக்குைர 
அறவறய நியமிக்கிைார்கள். பங்குதாரர்களின் வபாறுப்பு பங்கு்களின் மு்க மதிப்ப்ளவிற்கு இருக்கும். 
ஒரு வறரயறுக்்கப்பட்ட நிறுமம் மற்ை வணி்க அறமப்பு்களிலிருந்து நவறுபட்டது. இது ஒரு தனிச் 
ெட்டப்பூரவமாை அறமப்பாகும்.

7.2 நிறுமத்தின் ப�ொருள் மறறும் ேனையன்ற
நிறுமம் என்பது தன்ைாரவமா்க வெயல்படும் ேபர்களின் ெங்்கம். இது ஒரு தனிச் ெட்டப்பூரவமாை 
நிறுவைமாகும். இது நீண்்ட்காலம் நிறலத்திருக்்கக் கூடியது மற்றும் உறுப்பிைர்களின் வபாறுப்பு 
வறரயறுக்்கப்பட்டது.
லின்டநல பிரபு அவர்களின் கூற்றுப்படி, “வபாதுவாை பங்கிற்்கா்க பணம் அல்லது பண மதிப்பிறை 
வழங்கி அதறை சில வதாழில் அல்லது வணி்கத்தில் பயன்படுத்தி, அதிலிருந்து வபறும் இலாபம் 
மற்றும் ேட்டங்்கற்ளப் பகிரந்து வ்காள்ளும் பல ேபர்களின் கூட்டறமப்நப நிறுமம் ஆகும்.  பங்்களிப்பா்க 
வபைக்கூடிய வபாதுப்பங்கு்களின் பண மதிப்நப நிறுமத்தின் மூலதைம் ஆகும். அம்மூலதைத்திற்கு 
பங்்களிப்புச் வெயயும் ேபர்கள் அல்லது அந்நிறுமத்றத உருவாக்குபவர்கள் அல்லது அந்நிறுமம் 
யாருக்குச் வொந்தமாைநதா அவர்கள் நிறுமத்தின் உறுப்பிைர்கள் ஆவர. ஒவவவாரு உறுப்பிைருக்கும் 
உரிய மூலதைத்தின் பகுதி அவருக்்காை பங்கு ஆகும்”.
7.3 நிறுமத்தின் �ண்புகள்
நிறுமத்தின் பண்பு்கள் பின்வருமாறு:
(அ) ென்னிசன�யொை அனமப்பு: ஒரு நிறுமம் என்பது தன்ைாரவ ேபர்களின் ெங்்கம் ஆகும். எந்த ஒரு 

ெட்டமும் எவறரயும் நிறுமத்றதத் நதாற்றுவிக்்க ்கட்டாயப்படுத்த முடியாது.
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(ஆ) ெனிச�டட உரு: நிறுமம் ஒரு வெயற்ற்க ேபர. இது ஒரு தனிச் ெட்டப்பூரவமாை அறமப்பாகும். இது 
அதன் உறுப்பிைர்களி்டமிருந்து தனித்தியங்குகிைது.

(இ) ப�ொதுமுத்தினை: ஒரு நிறுமம் அதற்்காை வபாது முத்திறரறயப் வபற்றிருக்்கலாம். அது 
ஆவணங்்களின் மீது பதிக்்கப்ப்டலாம்.

(ஈ) நீண்ட ேொழ�ொள்: ஒரு நிறுமம் எப்வபாழுதும் வதா்டரந்து இயங்்கக் கூடியது.  அதன் உறுப்பிைர்களின் 
மாற்ைங்்களிைால், அதன் வதா்டரச்சி பாதிக்்கப்படுவதில்றல. ெட்டத்தால் மடடுநம இதறைக் 
்கறலக்்க முடியும்.

(உ) ேனையறு ப�ொறுப்பு: பங்குதாரர்களின் வபாறுப்பு அவர்கள் நிறுமத்தில் வாங்கிய பங்கு்களின் மு்க 
மதிப்பு அ்ளவிற்கு அல்லது வபாறுப்புறுதி அளித்த அ்ளவிற்கு வறரயறுக்்கப்படடுள்்ளது.

(ஊ) �ஙகுகளின் மொற்றத்ெக்கத் ென்னம: தனிநிறுமம் தவிர, நிறுமத்தின் பங்கு்கள் எளிதில் மாற்ைக் 
கூடியறவ.  

7.4 �ஙகுகளின் ப�ொருள் மறறும் ேனககள்
ஒரு நிறுமத்தின் முதல், குறிப்பிட்ட பண மதிப்பிலாை சிறிய அலகு்க்ளா்கப் பிரிக்்கப்படடிருக்கும்.  
இந்த அலகு்கள் ’பங்கு்கள்’ எை அறழக்்கப்படுகின்ைை. நிறுமங்்கள் வவளியிடும் பங்கு்கற்ள 
இருவற்க்க்ளா்கப் பிரிக்்கலாம்.

(i) முன்னுரிறமப் பங்கு்கள்   மற்றும்
(ii) நேரறமப் பங்கு்கள்

(i) முன்னுரிறமப் பங்கு்கள்
நேரறமப் பங்கு்கற்ளவி்ட பின்வரும் இரு முன்னுரிறம்கற்ளப் வபற்றுள்்ள பங்கு்கள், முன்னுரிறமப் 
பங்கு்கள் ஆகும்.
(அ) நிறுமத்தின் வாழோள் முழுவதும் ஒரு குறிப்பிட்ட ெதவிகிதம் பங்்காதாயம் வபறும் முன்னுரிறம.
(ஆ) நிறும ்கறலப்பின்நபாது, முதறல திரும்பப் வபறும் முன்னுரிறம.
(ii) நேரறமப் பங்கு்கள்
முன்னுரிறமப்பங்கு்கள் அல்லாத பங்கு்கள் நேரறமப் பங்கு்கள் ஆகும். இவவற்க பங்கு்கள் 
எவவிதமாை முன்னுரிறமறயயும் வபற்றிருக்்கவில்றல. நேரறமப்பங்கு்களுக்்காை பங்்காதாய 
விகிதம் நிறலயா்க இருப்பதில்றல. நிறுமத்தின் ஈடடிய இலாபத்திற்ந்கற்ப இது இருக்கும். நிறுமக் 
்கறலப்பின்நபாதும், முன்னுரிறமப் பங்குதாரர்களுக்கு முதறல திரும்ப வெலுத்திய பிைந்க நேரறமப் 
பங்குதாரர்களுக்கு வெலுத்தப்படும். நேரறமப் பங்கு்கற்ள ொதாரண பங்கு்கள் மற்றும் வபாது 
நிறலப்பங்கு்கள் என்றும் கூைலாம்.

7.5 �ஙகுமுெலின் பிரிவுகள்
ஒரு நிறுமத்தின் பங்குமுதல் பின்வரும் பிரிவு்க்ளா்கப் பிரிக்்கப்படுகின்ைை:
(i) அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ட முதல்
இது அறமப்பு முறைநயடடின் படி அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ட முதல் ஆகும். இது அதி்கப்படெமா்க முதலா்க திரட்ட 
அனுமதிக்்கப்பட்ட வதாற்க. இதறைப் ’பதிவு வெயயப்பட்ட முதல்’ அல்லது ’வபயர்ளவு முதல்‘ என்றும் 
கூைலாம்.
(ii) வவளியிட்ட முதல்
வாங்குவதற்வ்கை வவளியி்டப்பட்ட அங்கீ்கரித்த முதலின் ஒரு பகுதி வவளியிட்ட முதல் ஆகும்.
(iii) ஒப்பிய முதல்
வவளியிட்ட முதலில், வாங்குவதற்கு ஒப்புக்வ்காண்்ட, நமலும் நிறுமத்தால் ஒதுக்கீடு வெயயப்பட்ட முதல் 
ஒப்பிய முதல் ஆகும்.
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(iv) அறழக்்கப்பட்ட முதல்
பணம் வெலுத்தப்ப்ட, நிறுமத்தால் அறழக்்கப்பட்ட ஒப்பிய முதலின், ஒரு பகுதி அறழக்்கப்பட்ட முதல் 
ஆகும்
(v) வெலுத்தப்பட்ட முதல்
பங்குதாரர்க்ளால் உண்றமயில் வெலுத்தப்பட்ட,  அறழக்்கப்பட்ட முதலின் ஒரு பகுதி வெலுத்தப்பட்ட 
முதல் ஆகும்.
(vi) ்காப்பு முதல்
ஒரு நிறுமம் அதன் ்கறலப்பின்நபாது மடடும் அறழப்பு விடுக்்கலாம் எை ஒதுக்கி றவத்துள்்ள ஒப்பிய 
முதலின் ஒரு பகுதியிறை ’்காப்பு முதல்’ என்று அறழக்்கலாம்.

 மொணேர் ப�யல்�ொடு 7.2

ஒரு நிறுமத்தின் ஆண்்டறிக்ற்க பின்வரும் விவரங்்கற்ளப் வபற்றிருந்தது. அதனுற்டய பங்கு்களின் 
மு்கமதிப்பு ஒவவவான்றும் ` 10. நிறுமத்தின் பதிவு வெயயப்பட்ட முதல், வவளியிட்ட முதல், ஒப்பிய 
பங்கு முதல், மற்றும் அறழக்்கப்பட்ட முதல் நபான்ைவற்றை அற்டயா்ளம் ்காணவும். நமலும், நிறுமம் 
வவளியிடடுள்்ள பங்கு்களின் எண்ணிக்ற்கறயயும் ்கண்்டறியவும்.

• ` 5,00,000 • ` 2,00,000 • ` 3,00,000 • ` 3,50,000

7.6 ந�ர்னமப் �ஙகுகள் பேளியீடு
ஒரு வபாது நிறுமம் தைது முதலிறைப் வபை பின்வரும் வழி்களில் பங்கு்கற்ள வவளியி்டலாம்:
 1 வபாது வவளியீடு
 2 தனியார ஒதுக்கு
 3 உரிறம வவளியீடு
 4 நமலூதிய பங்கு வவளியீடு
1. வபாது வவளியீடு
ஒரு வபாதுநிறுமம் த்கவலறிக்ற்க மூலம் வபாது மக்்களுக்கு வவளியிடும் நேரறமப் பங்கு 
வவளியீடடிறை வபாது வவளியீடு என்று அறழப்பர.  இது வதா்டக்்க வபாது முறைவு மற்றும் கூடுதல் 
முறைவு்கற்ளயும் உள்்ள்டக்கியது.
2. தனியார ஒதுக்கு
தனியார ஒதுக்கு என்பது நிறுமத்தால், ஒரு குறிப்பிட்ட ேபர்களின் குழுவிற்கு (வபாது வவளியீ்டா்க 
அல்லாமல்) நேரறமப் பங்கு்களுக்்காை முறைவு அல்லது தனியார ஒதுக்கு அறழப்பு ்கடிதம் 
விடுப்பதாகும். இது, இந்திய நிறுமச்ெட்டம், 2013, பிரிவு 42 -ல் குறிப்பிடடுள்்ள  நிபந்தறை்கற்ளப் பூரத்தி 
வெயவதா்க இருக்்க நவண்டும்.
3. உரிறம வவளியீடு
நிறுமத்தில் ஏற்்கைநவ உள்்ள பங்குதாரர்களுக்கு, முறைவு ்கடிதம் மூலம் பங்கு்கற்ள ஒதுக்கீடு 
வெயவது உரிறம வவளியீடு ஆகும்.
4. நமலூதிய பங்கு வவளியீடு
நிறுமத்தில் ஏற்்கைநவ பங்குதாரர்க்ளா்க உள்்ளவர்களுக்கு பகிரந்துதரா இலாபத்திலிருந்து 
இலவெமா்க நேரறமப் பங்கு்கற்ள வவளியிடுவது நமலூதிய பங்கு வவளியீடு எைப்படும்.
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7.7 ந�ர்னமப் �ஙகுகள் பேயிடுேெறகொை ப�யல்முன்ற
இந்திய நிறுமச்ெட்டத்தில் வ்காடுக்்கப்படடுள்்ள விதிமுறை்களின் படியும், இந்திய பங்கு மாற்ை்க 
வாரியத்தின் வழி்காடடுதலின் படியும் ஒரு நிறுமமாைது பங்கு்கற்ள வவளியி்ட முடியும்.
(i) �ஙகுகள் ேொஙக அனைப்பு விடுத்ெல்: ஒரு வபாது நிறுமம் த்கவலறிக்ற்கறய வவளியிடடு 

வபாதுமக்்கற்ள தன்னுற்டய பங்கு்கற்ள வாங்குவதற்கு அறழப்பு விடுக்்க நவண்டும்.
(ii) விண்ணப்�ம் ப�றுெல்: த்கவலறிக்ற்கயின் அடிப்பற்டயில் விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பத்து்டன் 

விண்ணப்பத் வதாற்கறயயும் அட்டவறணயிலி்டப்பட்ட வங்கியில் குறிப்பிட்ட ்கால வ்கடுவிற்குள் 
றவப்பு வெயதி்ட நவண்டும். விண்ணப்பத் வதாற்கயாைது பங்கின் வபயர்ளவு மதிப்பில் 
குறைந்தது 5 ெதவீதமா்க இருக்்க நவண்டும்.

(iii) �ஙகுகள் ஒதுக்கீடு: த்கவலறிக்ற்கயில் குறிப்பி்டப்படடுள்்ள குறுமப்பங்வ்காப்பம் 
வபாதுமக்்க்ளால் ஒப்புக் வ்காள்்ளப்பட்டால் நிறுமம் பங்கு்கற்ள ஒதுக்கீடு வெயயலாம். ஒதுக்கீடு 
வெயயப்ப்டாதவர்களுக்கு அவர்களுற்டய விண்ணப்பத் வதாற்க திருப்பி அளிக்்கப்படும். 
குறுமப்பங்வ்காப்பம் வபைப்ப்டவில்றலவயனில் வபற்ை அறைத்து விண்ணப்பத் வதாற்கறயயும் 
விண்ணப்பத்தாரர்களுக்கு திருப்பி அளித்தி்ட நவண்டும்.

இந்திய நிறுமச்ெட்டம் 2013, பிரிவு 39-ன் படி விண்ணப்பத் வதாற்கயாைது 
பங்கின் வபயர்ளவு மதிப்பில் குறைந்தது 5 ெதவீதமா்க இருக்்க நவண்டும் 
அல்லது வெபியின் வழி்காடடுதலின் படியாை நவறு ஏநதனும் ெதவீதம் அல்லது 
வதாற்கயா்க இருக்்கலாம்.  வெபியின் வழி்காடடுதலின்படி, குறைந்த அ்ளவு பங்கு 

விண்ணப்பத் வதாற்க, வவளியீடடு விறலயில் 25 ெதவீதத்திற்கு குறைவா்க இருக்்கக் கூ்டாது.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

நிறுமம் நேரறமப் பங்கு்கற்ள வராக்்கத்திற்ந்கா அல்லது வராக்்கத்திற்்கா்க இல்லாமல் 
மறுபயனுக்்கா்கநவா வவளியீடு வெயயலாம்.  வராக்்கத்திற்்கா்க வவளியி்டப்படும்நபாது வராக்்கமாைது 
(i) தவறண முறையிநலா (ii) ஒநர த்டறவயா்கநவா (வமாத்தத் வதாற்க) வபைப்ப்டலாம்.
7.8 பைொக்கத்திறகு  ெேனண முன்றயில் �ஙகுகனள பேளியிடுெல்
தவறண முறையில் பங்கு முதலாைது கீழக்்கண்்டவாறு வபைப்ப்டாலம்:

முதல் தவறண விண்ணப்பத் வதாற்கயாகும்
இரண்்டாம் தவறண ஒதுக்கீடடுத் வதாற்கயாகும்
மூன்ைாம் தவறண முதல் அறழப்புத் வதாற்கயாகும்
்கற்டசித் தவறண இறுதி அறழப்புத் வதாற்கயாகும்.

பங்கு்கற்ள ஒதுக்கீடு வெயதபின்பு, நதறவப்படும் நபாவதல்லாம் அறழப்பிறை நமற்வ்காள்்ளலாம்.  
அறழப்பு என்பது பகுதி வெலுத்தப்வபற்ை பங்குதாரர்கற்ள பங்கின் முழு வதாற்கறயச் வெலுத்தும் 
வற்கயில் அடுத்த தவறணத் வதாற்க்கற்ள வெலுத்துமாறு நிறுமம் ந்கடடுக் வ்காள்வதாகும்.  
ஒன்றிற்கு நமற்பட்ட அறழப்பு்கள் இருக்்கலாம்.  இந்த அறழப்பு்கள் வரிறெ எண்்கள் அடிப்பற்டயில் 
முதல் அறழப்பு, இரண்்டாம் அறழப்பு, மூன்ைாம் அறழப்பு என்பது நபான்று நவறுபடுத்தப்ப்டலாம்.  
்கற்டசி தவறணயாைது, இறுதி அறழப்பா்க இருக்கும். ்கற்டசி அறழப்பு இறுதி அறழப்பு என்ை 
வாரத்றதயு்டன் இருக்கும்.  எடுத்துக்்காடடு மூன்ைாவது அறழப்பு ்கற்டசி அறழப்பா்க இருந்தால் அது 
மூன்ைாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு என்றிருக்கும்.

நிறுமத்தின் வெயல்முறைவிதி்களில் வ்காடுக்்கப்படடிருக்கும் விதி்களின் படி 
அறழப்பு்கள் நமற்வ்காள்்ளப்ப்ட நவண்டும்.  வெயல்முறை விதி்களில் அதுகுறித்து 
விதி்கள் இல்லாமலிருந்தால் இந்திய நிறுமச்ெட்டம் 2013 அட்டவறண I-ல் 
படடியல் F-ல் வ்காடுக்்கப்படடுள்்ள பின்வரும் விதிமுறை்கள் வபாருந்தும்:

இரண்டு அறழப்பு்களுக்கிற்டநய ஒருமாத ்கால இற்டவவளி இருக்்கநவண்டும்.
ஒரு அறழப்பின் வதாற்க பங்கின் மு்க மதிப்பில் 25%-க்கு மி்காமல் இருக்்க நவண்டும்.
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நேரறமப்பங்கு்கள் வராக்்கத்திற்்கா்க மு்கமதிப்பிநலா அல்லது முறைமத்திநலா வவளியி்டப்ப்டலாம்.  
நிறுமம் பங்கு்கற்ள மு்கமதிப்பிற்கு ெமமாை வதாற்கயில்  (வபயர்ளவு மதிப்பில்) வவளியீடு வெயதால் அது 
மு்கமதிப்பில் வவளியிடுதல் எைப்படும்.  நிறுமம் பங்கு்கற்ள மு்கமதிப்றபவி்ட அதி்கமாை விறலயில் 
வவளியீடு வெயதால் அது முறைமத்தில் வவளியிடுதல் எைப்படும். மிகுதியாை வதாற்க முறைமம் 
என்ைறழக்்கப்படும்.
(i) �ஙகுகள் பைொக்கத்திறகொக முகமதிப்பில் பேளியிடுெல்:

பின்வரும் குறிப்நபடடுப் பதிவு்கள் பதியப்ப்ட நவண்டும்:

 �ொள் விேைம்  ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

1. விண்ணப்�த் பெொனக ப�றும்ந�ொது    

வங்கி ்க/கு ப xxx  

  நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு   xxx

2.  �ஙகு ஒதுக்கீடடின் ந�ொது விண்ணப்�த் பெொனகனய 
மொறறுேெறகு    

நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக்  ்க/கு ப xxx  

  நேரறமப் பங்குமுதல்  ்க/கு   xxx

3.  நிைொகரிக்கப்�டட விண்ணப்�ஙகளுக்கொை விண்ணப்�த் 
பெொனகனய திரும்�ச ப�லுத்துெல்    

நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக்  ்க/கு ப xxx  

  வங்கி ்க/கு   xxx

4.  ஒதுக்கீடடுத்பெொனக ப�்றநேண்டியது    

நேரறமப்பங்கு ஒதுக்கீடடு ்க/கு ப xxx  

  நேரறமப் பங்குமுதல்  ்க/கு   xxx

5.  ஒதுக்கீடடுப் �ணம் ப�றும்ந�ொது    

வங்கி ்க/கு ப xxx  

  நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடு ்க/கு   xxx

6.  அனைப்பின் ந�ொது அனைப்புத் பெொனக ப�்ற நேண்டியது    

நேரறமப் பங்கு அறழப்பு ்க/கு ப xxx  

  நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   xxx

7. அனைப்பு �ணம் ப�றும்ந�ொது    

வங்கி ்க/கு ப xxx  

   நேரறமப் பங்கு அறழப்பு ்க/கு   xxx

எடுத்துக்கொடடு 1
தாய நிறுமம் ̀  10 மதிப்புள்்ள 1,00,000 நேரறமப் பங்கு்கற்ள வவளியீடு வெயதது.  விண்ணப்பத்தின்நபாது 
` 5; ஒதுக்கீடடின்நபாது ` 2; முதலாம் அறழப்பின்நபாது ` 2 மற்றும் இறுதி அறழப்பின்நபாது ` 1 
வெலுத்தநவண்டும். அறைத்து பங்கு்களும் ஒப்பப்படடு வதாற்க வபைப்பட்டது.  குறிப்நபடடுப் பதிவு்கள் 
தரவும்.
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தீர்வு
ெொய் நிறுமத்தின் ஏடுகளில்

குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்

 �ொள் விேைம்  ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

வங்கி ்க/கு ப  5,00,000  

  நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக்  ்க/கு   5,00,000

(விண்ணப்பத் வதாற்க வபற்ைது)
நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு ப  5,00,000  

  நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   5,00,000

(பங்கு விண்ணப்பத் வதாற்கறய பங்கு முதல்  
       ்கணக்கிற்கு மாற்றியது)     

நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடு ்க/கு ப  2,00,000  

  நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு 2,00,000

(பங்கு ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க வபை நவண்டியது)
வங்கி ்க/கு ப  2,00,000  

  நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடு ்க/கு 2,00,000

(ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க வபற்ைது)
நேரறமப் பங்கு முதலாம் அறழப்பு  ்க/கு ப  2,00,000  

  நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   2,00,000

(பங்கு முதலாம் அறழப்புத் வதாற்க வபை நவண்டியது)
வங்கி ்க/கு ப  2,00,000  

  நேரறமப் பங்கு முதலாம் அறழப்பு ்க/கு 2,00,000

(பங்கு முதலாம் அறழப்புத் வதாற்க வபற்ைது)
நேரறமப் பங்கு இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு ப  1,00,000  

  நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   1,00,000

(பங்கு மீதாை இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்புத் வதாற்க 
   வபை நவண்டியது)
வங்கி ்க/கு ப  1,00,000  

நேரறமப்பங்கு இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு   
(இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்புத் வதாற்க வபற்ைது)   

1,00,000 

7.8.1 குன்ற ஒப்�ம்
வபாது மக்்களுக்கு வவளியி்டப்படும் அறைத்துப் பங்கு்களும் முழுவதும் ஒப்பப்ப்டாமல் நபா்கலாம்.  
வவளியி்டப்பட்ட பங்கு்களின் எண்ணிக்ற்கறயவி்ட ஒப்பப்பட்ட பங்கு்களின் எண்ணிக்ற்க குறைவா்க 
இருந்தால் அது குறை ஒப்பம் எைப்படும்.  இந்தச் சூழநிறலயில் த்கவலறிக்ற்கயில் குறிப்பி்டப்படடுள்்ள 
குறுமப் பங்வ்காப்பம் வபைப்படடிருந்தால் விண்ணப்பம் வெயதவர்கள் அறைவரும் ஒதுக்கீடடிறைப் 
வபற்றுக் வ்காள்வார்கள்.
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எடுத்துக்கொடடு 2
ஜாய நிறுமம் ` 10 மதிப்புள்்ள 10,000 நேரறமப் பங்கு்கற்ள விண்ணப்பத்தின் நபாது ` 5, ஒதுக்கீடடின் 
நபாது ` 3, முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பின் நபாது ` 2 வெலுத்தும் வற்கயில் வவளியிட்டது. 9,000 
பங்கு்கற்ள வாங்்க வபாதுமக்்கள் விண்ணப்பித்தைர. இயக்குைர்கள் 9,000 பங்கு்கற்ளயும் ஒதுக்கீடு 
வெயது அதற்்காை வதாற்கறயயும் வபற்றுக் வ்காண்்டைர. நதறவயாை குறிப்நபடடுப் பதிவு்கற்ளத் தரவும்.
தீர்வு

ஜொய் நிறுமத்தின் ஏடுகளில்
குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்

 �ொள் விேைம்  ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

வங்கி ்க/கு (9,000 × 5) ப  45,000  

நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு   45,000

(விண்ணப்பத் வதாற்க வபற்ைது)   

நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு ப 45,000  

நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   45,000

(விண்ணப்பத் வதாற்க பங்குமுதல் ்கணக்கிற்கு மாற்ைப்பட்டது)   

நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடு ்க/கு ப 27,000  

நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   27,000

(ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க வபை நவண்டியது)   

வங்கி ்க/கு ப 27,000  

நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடு ்க/கு   27,000

(ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க வபற்ைது)   

நேரறமப் பங்கு முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு ப 18,000  

நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   18,000

(அறழப்புத் வதாற்க வபை நவண்டியது)   

வங்கி ்க/கு ப 18,000  

நேரறமப் பங்கு முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு   18,000

(அறழப்புத் வதாற்க வபற்ைது)     

7.8.2 மினக ஒப்�ம்
வவளியி்டப்பட்ட பங்கு்களின் எண்ணிக்ற்கறய வி்ட விண்ணப்பிக்்கப்பட்ட பங்கு்களின் 
எண்ணிக்ற்க அதி்கமா்க இருந்தால் அது மிற்க ஒப்பம் எைப்படும்.  பின்வரும் மூன்று மாற்று வழி்களில் 
இச்சூழநிறலறய ற்கயா்ளலாம்.
(அ) சில விண்ணப்பங்்கள் முழுறமயா்க ஏற்றுக்வ்காள்்ளப்படடு, சில விண்ணப்பங்்கள் முழுவறதயும் 

நிரா்கரித்தல், நிரா்கரிக்்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களுக்கு விண்ணப்பத் வதாற்கறய 
திருப்பியளித்தல்.

(ஆ) அறைத்து விண்ணப்பங்்களுக்கும் விண்ணப்பித்த பங்கு்களுக்ந்கற்ப விகிதாச்ொரத்தில் 
ஒதுக்கீடு வெயதல்.  இது விகித அ்ளவு அடிப்பற்ட ஒதுக்கீடு எைப்படும். மிகுதியா்க வபற்ை 
விண்ணப்பத் வதாற்கறய திருப்பி அளிக்்கலாம் அல்லது ஒதுக்கீடூ மற்றும் அறழப்புத் வதாற்கயில் 
ெரிக்்கடடுவதற்்கா்க றவத்திருக்்கலாம். 

(இ) நமநல குறிப்பிட்ட இரண்டு முறை்கற்ளயும் இறணத்தும் வெயல்படுத்தலாம்.
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எடுத்துக்கொடடு 3
பாரத் நிறுமம் ` 10 மதிப்புள்்ள 1,00,000 பங்கு்கற்ள மு்கமதிப்பில் வபாதுமக்்களுக்கு வவளியிட்டது.  
பங்கு்கள் மீதாை பணம் வெலுத்த நவண்டிய விவரங்்கள் பின்வருமாறு: 
 விண்ணப்பத்தின் நபாது பங்வ்கான்றிற்கு    ` 5
 ஒதுக்கீடடின் நபாது பங்வ்கான்றிற்கு     ` 3
 முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பின் நபாது பங்வ்கான்றிற்கு  ` 2
1,20,000 பங்கு்களுக்கு விண்ணப்பத் வதாற்க வபைப்பட்டது.  கூடுதல் விண்ணப்பத் வதாற்க உ்டைடியா்க 
திருப்பிச் வெலுத்தப்பட்டது.  நமற்்கண்்டவற்றை பதிவு வெயய குறிப்நபடடுப் பதிவு்கற்ளத் தரவும்.
தீர்வு

�ொைத் நிறுேை ஏடுகளில்
குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்

 �ொள் விேைம்  ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

வங்கி ்க/கு   (1,20,000 × 5) ப  6,00,000  

நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு   6,00,000

(விண்ணப்பத் வதாற்க வபற்ைது)
நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு (1,00,000 × 5) ப  5,00,000  

நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   5,00,000

(நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பத் வதாற்கறய பங்கு  
முதலுக்கு மாற்றியது)     

நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு (20,000 × 5) ப  1,00,000

வங்கி ்க/கு 1,00,000

(மிகுதியாை பங்கு விண்ணப்பத்வதாற்க திருப்பிச் வெலுத்தியது)
நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடு ்க/கு ப  3,00,000  

நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு 3,00,000

(ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க வபை நவண்டியது)
வங்கி ்க/கு ப  3,00,000  

நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடு ்க/கு 3,00,000

(ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க வபற்ைது)
நேரறமப் பங்கு முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு  ்க/கு ப  2,00,000  

நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   2,00,000

(பங்கு முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு வதாற்க வபை 
நவண்டியது)
வங்கி ்க/கு ப  2,00,000  

நேரறமப் பங்கு முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு 2,00,000

(பங்கு முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்புத் வதாற்க வபற்ைது)
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எடுத்துக்கொடடு 4
்கான் நிறுமம் ̀  10 மதிப்புள்்ள 50,000 பங்கு்கற்ள விண்ணப்பத்தின் நபாது ̀  4, ஒதுக்கீடடின் நபாது ̀  4 
மற்றும் முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பின் நபாது ` 2 எை வெலுத்தும் வற்கயில் வபாதுமக்்களுக்கு 
வவளியிட்டது. 65,000 பங்கு்களுக்்காை விண்ணப்பங்்கள் வபைப்பட்டை. இயக்குைர்கள் 50,000 
பங்கு்கற்ள விகித அ்ளவு அடிப்பற்டயில் ஒதுக்கீடு வெயயவும், மிகுதியா்கப் வபற்ை விண்ணப்பத் 
வதாற்கறய ஒதுக்கீடடிற்கு பயன்படுத்தி வ்காள்்ளவும் முடிவு வெயதைர. அறைத்துத் வதாற்க்களும் 
வபைப்பட்டை எைக் வ்காண்டு நதறவயாை குறிப்நபடடுப் பதிவு்கற்ளத் தரவும்.
தீர்வு

கொன் நிறும ஏடுகளில்
குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்

�ொள் விேைம்  ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

வங்கி ்க/கு   (65,000 × 4) ப  2,60,000  

நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு   2,60,000

(விண்ணப்பத் வதாற்க வபற்ைது)
நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு   (50,000 × 4) ப  2,00,000  

நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு 2,00,000

(விண்ணப்பத் வதாற்க பங்கு முதல் ்கணக்கிற்கு மாற்றியது)
நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு  (15,000 × 4) ப  60,000

நேரறமப்பங்கு ஒதுக்கீடடு  ்க/கு 60,000

(மிகுதியா்கப் வபற்ை விண்ணப்பத் வதாற்க ஒதுக்கீடடிற்கு 
பயன்படுத்தப்பட்டது)
நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடு ்க/கு ப  2,00,000  

நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு 2,00,000

(பங்கு ஒதுக்கீடடு வதாற்க வபை நவண்டியது)
வங்கி ்க/கு  (2,00,000 – 60,000) ப  1,40,000  

நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடு ்க/கு 1,40,000

(ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க வபற்ைது)
நேரறமப் பங்கு முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு (50,000 × 2) ப  1,00,000  

நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   1,00,000

(பங்கு முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு பணம் வபை நவண்டியது)
வங்கி ்க/கு ப  1,00,000  

நேரறமப் பங்கு முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு 1,00,000

(வங்கி முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு பணம் வபற்ைது)

எடுத்துக்கொடடு 5
சுதா நிறுமம் ` 10 மதிப்புள்்ள 1,00,000 பங்கு்கற்ள விண்ணப்பத்தின் நபாது ` 3, ஒதுக்கீடடின் நபாது 
` 4, மீதமுள்்ள வதாற்க நதறவயாைவபாழுது என்ை அடிப்பற்டயில் வபாதுமக்்களுக்கு வவளியிட்டது.  
1,40,000 விண்ணப்பங்்கள் வபைப்பட்டை.  அவற்றை இயக்குைர்கள் பின்வருமாறு ஒதுக்கீடு வெயதைர.
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60,000 பங்கு்களுக்்காை விண்ணப்பதாரர்களுக்கு    -  முழுறமயா்க
75,000 பங்கு்களுக்்காை விண்ணப்பதாரர்களுக்கு    -   40,000 பங்கு்கள் (மிகுதியாை விண்ணப்ப 

பணம் ஒதுக்கீடடிற்கு பயன்படுத்தப்படும்)
5,000 பங்கு்களுக்்காை விண்ணப்பதாரர்களுக்கு      -  எதுவுமில்றல
அறைத்து வதாற்க்களும் வபைப்பட்டை. ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க வபறுவது வறரயிலாை குறிப்நபடடுப் 
பதிவு்கற்ளத் தரவும்.
தீர்வு

சுெொ நிறும ஏடுகளில்
குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்

 �ொள் விேைம்  ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

வங்கி ்க/கு (1,40,000 × 3) ப  4,20,000  

நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு   4,20,000

(விண்ணப்பத் வதாற்க வபற்ைது)
நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக்   ்க/கு (1,00,000 × 3) ப  3,00,000  

நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு 3,00,000

(விண்ணப்பத் வதாற்கறய பங்கு முதலுக்கு மாற்றியது)
நேரறமப்பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு   (5,000 × 3) ப 15,000

வங்கி ்க/கு  15,000

(மிகுதியாை விண்ணப்பத் வதாற்க திருப்பியளிக்்கபட்டது)
நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு   (35,000 × 3) ப  1,05,000

நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடு ்க/கு 1,05,000

(மிகுதியாை விண்ணப்பத்வதாற்க ஒதுக்கீடடிற்கு 
பயன்படுத்தப்பட்டது)
நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடு ்க/கு   (1,00,000 × 4) ப  4,00,000  

நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு 4,00,000

(பங்கு ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க வபை நவண்டியது)
வங்கி ்க/கு ப  2,95,000  

நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடு ்க/கு 2,95,000

(பங்கு ஒதுக்கீடடுத் வதாற்கப் வபற்ைது)
குறிப்பு

விண்ணப்பித்த 
பங்கு்கள்

ஒதுக்்கப்பட்ட 
பங்கு்கள்

விண்ணப்பத்  
வதாற்கப் வபற்ைது

விண்ணப்பத் 
வதாற்க

ஒதுக்கீடடு 
வதாற்கயில் 
பகிரப்பட்டது

திருப்பி 
அனுப்பியது

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 அனைப்பு முன்�ணம்
பங்கின் அறழக்்கப்பட்ட மதிப்றப வி்ட அதி்கமா்கப் வபைப்பட்ட வதாற்க அறழப்பு முன்பணம் 
எைப்படும்.  இது பங்கு விண்ணப்பம் அல்லது பங்கு ஒதுக்கீடு அல்லது பங்கு அறழப்புக் ்கணக்கில் 
அதி்கமா்க வபைப்பட்ட வதாற்கயாகும். அவவாறு அதி்கமா்கப் வபைப்பட்ட வதாற்கறய திருப்பி அளிக்்க 
நவண்டும் அல்லது எதிர்காலத்தில் வெலுத்த நவண்டிய வதாற்க்களில் ெரிக்்கட்ட நவண்டும்.  அவவாறு 
எதிர்காலத்தில் வெலுத்தப்ப்ட நவண்டிய வதாற்க்களில் ெரிக்்கட்ட தீரமானித்தால், அந்த அதி்கமா்கப் 
வபைப்பட்ட வதாற்கறய அறழப்பு முன்பணம் என்ை தனிக்்கணக்கிற்கு மாற்ைலாம்.

அறழப்பு முன்பணம் நிறுமத்தின் பங்கு முதலில் ஒரு பகுதி அல்ல மற்றும் அதற்கு பங்்காதாயம் 
ஏதும் வெலுத்த நவண்டியதில்றல. இது இருப்புநிறலக் குறிப்பில் இதர ே்டப்புப் வபாறுப்பு்களின் கீழ 
்காட்டப்படும்.

இந்திய நிறுமச் ெட்டம், 2013 பிரிவு 50-ன் படி, நிறுமச் வெயல்முறை விதி்கள் அங்கீ்கரித்தால் மடடுநம 
அறழப்பு முன்பணம் ஏற்றுக்வ்காள்்ளப்படும். இந்திய நிறுமச் ெட்டம், 2013 அட்டவறண F-ன் படி நிறுமச் 
வெயல்முறை விதி்களில் கூறி உள்்ளவாறு அறழப்பு முன்பணத்திற்கு வடடியா்க ஆண்டுக்கு 12% 
மி்காமல் வெலுத்தப்ப்ட நவண்டும்.
மாணவர குறிப்பு
ஒதுக்கீடு வெயயப்பட்ட பங்கு்கள் மீது கூடுதலா்கப் வபைப்பட்ட விண்ணப்பத் வதாற்கறய ஒதுக்கீடடுப் 
பணத்தில் ெரிக்்கடடிய பிைகு அதி்கமா்க உள்்ள வதாற்க அறழப்பு முன்பணக் ்கணக்கிற்கு மாற்ைப்ப்ட 
நவண்டும்.
குறிப்நபடடுப் பதிவு்கள் பின்வருமாறு:

�ொள் விேைம்  ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

(அ) ஒதுக்கீடு மறறும் அனைப்பின் ந�ொது ப�்றப்�டட முன்�ணத்திறகு   

வங்கி ்க/கு ப  xxx  

   அறழப்பு முன்பணக்  ்க/கு    xxx 

(ஆ) அனைப்புக் கணக்கில் �ரிப�ய்யப்�டும்ந�ொது   

அறழப்பு முன்பணக் ்க/கு ப  xxx  

   பங்கு அறழப்பு  ்க/கு    xxx 

எடுத்துக்கொடடு 6
அருணா ஆறல்கள் வறரயறு நிறுமத்தின் பதிவு வெயயப்பட்ட பங்கு முதல் ` 5,00,000. அதில் 20,000 
பங்கு்கற்ள ` 10 வீதம் பின்வருமாறு வெலுத்ததக்்க வற்கயில் வவளியிட்டது. விண்ணப்பத்தின் மீது  
` 4; ஒதுக்கீடடின் மீது ̀  4; முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பின் மீது ̀  2. வவளியிட்டப் பங்கு்கள் அறைத்தும் 
ஒப்பப்பட்டை.  அறைத்து வதாற்க்களும் வபைப்பட்டை.  ஆைால், ஒரு பங்குதாரர தான் றவத்துள்்ள 300 
பங்கு்களுக்்காை அறைத்து வதாற்க்கற்ளயும் ஒதுக்கீடடின்நபாநத முழுவதுமா்க வெலுத்தி விட்டார. 
குறிப்நபடடுப் பதிவு்கற்ளத் தரவும்.
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தீர்வு
அருணொ நிறும ஏடுகளில்
குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்

�ொள் விேைம்  ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

வங்கி ்க/கு    (20,000 × 4) ப 80,000  

   பங்கு விண்ணப்பக்  ்க/கு  80,000

(பங்கு விண்ணப்பப் பணம் வபைப்பட்டது)   

பங்கு விண்ணப்பக்  ்க/கு ப 80,000  

   பங்குமுதல்  ்க/கு  80,000

(விண்ணப்ப பணம் பங்கு முதலுக்கு மாற்ைப்பட்டது)   

பங்கு ஒதுக்கீடு  ்க/கு   (20,000 × 4) ப 80,000  

   பங்குமுதல்   ்க/கு  80,000

(பங்கு ஒதுக்கீடு பணம் வபை நவண்டியது)   

வங்கி   ்க/கு   (20,000 × 4) + (300x2) ப 80,600  

   பங்கு ஒதுக்கீடு  ்க/கு  80,000

   அறழப்பு முன்பணம்   ்க/கு  (300 × 2) 600

(பங்கு ஒதுக்கீடு பணம் மற்றும் அறழப்பு முன்பணம் 
வபைப்பட்டது)   

பங்கு முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு   ்க/கு  (20,000 × 2) ப 40,000  

   பங்குமுதல்   ்க/கு  40,000

(பங்கு முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்புத் வதாற்க வபை 
நவண்டியது)   

வங்கி    ்க/கு  (19,700 × 2) ப 39,400  

அறழப்பு முன்பணம்    ்க/கு ப 600

   பங்கு முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு  40,000

(பங்கு முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்புத் வதாற்க 
வபைப்படடு, அறழப்பு முன்பணம் ெரிக்்கட்டப்பட்டது).
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7.8.4 அனைப்பு நிலுனே
பங்குதாரர ஒருவர தான் வெலுத்த நவண்டிய ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க அல்லது அறழப்புத் வதாற்கறய  
வெலுத்தத் தவறிைால், இன்ைமும் வெலுத்தப்ப்டாமல் உள்்ள வதாற்க ‘அறழப்பு நிலுறவ’ எைப்படும்.  
பிறிவதாரு வற்கயில் கூைநவண்டுமாைால், அறழக்்கப்படடும், வெலுத்தப்ப்டாமல் உள்்ள வதாற்க 
‘அறழப்பு நிலுறவ’ எைப்படும்.
இந்திய நிறுமச் ெட்டம், 2013 அட்டவறண F-ன் படி, நிறும வெயல்முறை விதி்களில் உள்்ளவாறு 
அறழப்பு நிலுறவக்கு வடடி வசூலிக்்கப்படும்.  அவ வடடி வீதம் ஆண்டுக்கு 10% நமல் மி்கக் கூ்டாது.  
அறழப்பு நிலுறவறயப் பதிவு வெயய இரண்டு முறை்கள் உள்்ளை.
(i) அனைப்பு நிலுனேக் கணக்கு துேஙகொெந�ொது 
இம்முறையில் பங்குதாரர்க்ளால் வெலுத்தப்ப்டாத குறிப்பிட்ட அறழப்புத் வதாற்கயிறை, அவற்றை 
வெலுத்தும் வறர அல்லது ஒறுப்பிழப்பு வெயயும் வறர அது குறிப்பிட்ட அறழப்பு நிலுறவக் ்கணக்கில் 
்காட்டப்படும்.
(ii) அனைப்பு நிலுனேக் கணக்கு துேஙகும்ந�ொது 
இம்முறையில், பங்குதாரர்க்ளால் வெலுத்தப்ப்டாத அறழப்புத் வதாற்க, அறழப்பு நிலுறவ என்ை ஒரு 
தனிக்்கணக்கிற்கு பற்று வெயது மாற்ைப்படுகிைது.  அறழப்பு நிலுறவத் வதாற்க வசூலிக்்கப்படும் நபாது 
அல்லது பங்கு்கற்ள ஒறுப்பிழப்பு வெயயும்நபாது அறழப்பு நிலுறவக் ்கணக்கு வரவு றவக்்கப்படும்.
எடுத்துக்கொடடு 7
வஜயம் ்டயரஸ் நிறுமம் 15,000 ொதாரணப்பங்கு்கற்ள ` 10 வீதம் பின்வருமாறு வெலுத்தும்படி 
வவளியிட்டது.  விண்ணப்பத்தின் மீது ` 3 ஒதுக்கீடடின் மீது ` 5 முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பின் 
மீது ` 2. அறைத்து வதாற்கயும் வபைப்பட்டது. ஆைால் 100 பங்கு்கற்ள றவத்திருக்கும் ஒரு 
பங்குதாரர அறழப்பு பணத்றத வெலுத்தத் தவறிைார. அறழப்பு நிலுறவக் ்கணக்ற்கப் பயன்படுத்தி 
அறழப்பிற்்காை குறிப்நபடடுப் பதிவு்கற்ளத் தரவும்.
தீர்வு

குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்

�ொள் விேைம்  ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

நேரறமப் பங்கு முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு  ்க/கு  (15,000 × 2) ப 30,000  

   பங்குமுதல்  ்க/கு 30,000

(பங்கு முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்புத் வதாற்க வபை நவண்டியது)
வங்கி  ்க/கு  (14,900 × 2) ப  29,800

அறழப்பு நிலுறவ ்க/கு  (100 × 2) ப   200

   நேரறமப் பங்கு முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு  ்க/கு 30,000

(அறழப்பு பணம் வபைப்பட்டது, வபைப்ப்டாத வதாற்க அறழப்பு 
நிலுறவக் ்கணக்கில் எடுத்துச் வெல்லப்பட்டது)    

7.8.5 �ஙகுகனள ஒறுப்பிைப்பு ப�ய்ெல்
பங்குதாரர ஒருவர ஒதுக்கீடடு பணத்றதநயா அல்லது அறழப்புப் பணத்றதநயா வெலுத்தத் 
தவறிைால் அவருற்டய பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்படும்.  ஒறுப்பிழப்பு வெயயும் நபாது, ஒதுக்கீடு ரத்து 
வெயயப்படுவதால், அந்த அ்ளவிற்கு வெலுத்திய முதல் குறைக்்கப்படும்.  ஒறுப்பிழப்பு வெயததற்கு பிைகு 
அந்த ேபர பங்குதாரர என்ை தகுதிறய இழக்கிைார.  ஒறுப்பிழப்பின் நபாது பங்குதாரரால் இதுவறர 
வெலுத்தப்பட்டத் வதாற்க நிறுமத்திற்கு ஆதாயமாகும் மற்றும் ஒறுப்பிழப்பு ்கணக்கில் அத்வதாற்க வரவு 
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றவக்்கப்படும். பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்புக் ்கணக்கு இருப்புநிறலக் குறிப்பில் ஒரு தனித் தறலப்பில் பங்கு 
முதல் ்கணக்கின் கீழக்்காட்டப்படும். இது ்கணக்கு்களின் குறிப்பு்கள் பகுதியில் ்காட்டப்படும்.
நிறுமத்தின் ஏடு்களில் பின்வரும் குறிப்நபடடுப் பதிவு வெயயப்ப்ட நவண்டும்.

�ொள் விேைம்  ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

பங்கு முதல் ்க/கு   (அறழக்்கப்பட்ட முதல்) ப   xxx  

    பங்கு ஒதுக்கீடு ்க/கு   (நிலுறவயில் உள்்ளது)   xxx

    பங்கு அறழப்பு ்க/கு   (நிலுறவயில் உள்்ளது)   xxx

    பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு   (இதுவறர வெலுத்திய வதாற்க)   xxx

(ஒதுக்கீடடுப்பணம் மற்றும் அறழப்பு பணம் வெலுத்தாததால் 
பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டை)

எடுத்துக்கொடடு 8
அனிதா என்பவர தஞொவூர நமாட்டார வறரயறு நிறுமத்தின் ` 10 மதிப்புள்்ள 500 நேரறமப் 
பங்கு்கற்ள றவத்துள்்ளார. அவர விண்ணப்பத்தின் மீது ` 3, ஒதுக்கீடடின் மீது ` 5 வெலுத்தி உள்்ளார.  
ஆைால் முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்புத் வதாற்கயாை ̀  2 வெலுத்தவில்றல. அறழப்புத் வதாற்கறய  
வெலுத்தத் தவறியதால் இயக்குேர்கள் அப்பங்கு்கற்ள ஒறுப்பிழப்பு வெயதைர. ஒறுப்பிழப்பிற்்காை 
குறிப்நபடடுப் பதிவிறைத் தரவும்.
தீர்வு

குறிப்ந�டடுப் �திவு

�ொள் விேைம்  ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

நேரறமப் பங்கு முதல்    ்க/கு    (500 × 10) ப  5,000  
   நேரறமப் பங்குமுதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு  (500 × 2)  1,000
   பங்கு ஒறுப்பிழப்பு   ்க/கு   (500 × 8)  4,000
(அறழப்புப் பணம் வெலுத்தாததால் 500 பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு 
வெயயப்பட்டை)    

எடுத்துக்கொடடு 9
முத்து என்பவர ` 10 மதிப்புள்்ள 20 ொதாரண பங்கு்கற்ள றவத்திருந்தார.  அவர அதன் விண்ணப்பத் 
வதாற்கயா்க ` 2 வெலுத்திய நிறலயில் ஒதுக்கீடடுப் பணம் ` 3 மற்றும் முதல் அறழப்பு பணம் ` 1 
வெலுத்தவில்றல. முதல் அறழப்புக்கு பின்ைர இயக்குேர்கள் அப்பங்கு்கற்ள ஒறுப்பிழப்பு வெயய முடிவு 
வெயதைர. பங்கு ஒறுப்பிழப்பிற்்காை குறிப்நபடடுப் பதிவிறைத் தரவும்.
தீர்வு

குறிப்ந�டடுப் �திவு
�ொள் விேைம்  ந�. 

�.எ.
�றறு 

` 
ேைவு 

`
நேரறமப் பங்கு முதல் ்க/கு (20 × 6) ப  120  

   நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடு ்க/கு (20 × 3)   60

   நேரறமப் பங்கு முதல் அறழப்பு ்க/கு (20 × 1)   20
   பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு (20 × 2)   40
(பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயதது)     

மொணேர் குறிப்பு
நேரறமப் பங்கு்களில் அறழக்்கப்பட்ட வதாற்கயாை ` 6 பற்று வெயய நவண்டும்.
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7.8.6 ஒறுப்பிைப்பு ப�ய்யப்�டட �ஙகுகனள மறுபேளியீடு ப�ய்ெல்
ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்ட பங்கு்கள் நிறுமத்தால் மறுவவளியீடு வெயயப்ப்டலாம்.  அப்பங்கு்கள் எந்த 
விறலயிலும் மறுவவளியீடு வெயயலாம்.  ஆைால், வவளியீடடு விறல ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்ட 
பங்கு்களின் வெலுத்தப் வபைாத வதாற்கறயக் ்காடடிலும் குறைவா்க இருக்்கக் கூ்டாது.
உதாரணமா்க, ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்ட ஒரு பங்கின் மதிப்பு ` 10 அதற்கு ` 4 விண்ணப்பப் பணமா்க 
வெலுத்தப்படடிருந்தது.  அப்பங்கு்கள் முழுவதும் வெலுத்தப்பட்டறவ்க்ளா்க மறுவவளியீடு வெயயப்பட்டை.  
அதன் புதிய விறல குறைந்தபடெமா்க ` 6 (10-4) எை நிரணயிக்்கப்ப்ட நவண்டும். ஒறுப்பிழப்பு 
வெயயப்பட்ட பங்கு்கள் ேட்டத்தில் மறுவவளியீடு வெயயப்படும் நபாது, அந்த ேட்டம் ஒறுப்பிழப்பு 
்கணக்கில் பற்று வெயயப்படுகிைது. ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்ட பங்கு்கள் முறைமத்தில் மறுவவளியீடு 
வெயயப்பட்டால், அந்த முறைமத்வதாற்க பத்திர முறைமக் ்கணக்கில் வரவு றவக்்கப்படும்.  
பின்வருமாறு குறிப்நபடு்கள் பதியப்படுகின்ைை.

�ொள் விேைம் ந�. 
�.எ.

�றறு  
` 

ேைவு  
`

(i) முகமதிப்பில் மறுபேளியீடு ப�ய்ெொல்
வங்கி ்க/கு ப  xxx  
     பங்குமுதல் ்க/கு  xxx
(ii) முனைமத்தில் மறுபேளியீடு ப�ய்ெொல்
வங்கி ்க/கு ப xxx
     பங்குமுதல் ்க/கு xxx
     பத்திர முறைமக் ்க/கு xxx
(iii) �டடத்தில் மறுபேளியீடு ப�ய்ெொல்
வங்கி ்க/கு ப  xxx  
ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு (ேட்டத்தில் வவளியிடுதல்) ப xxx
     பங்குமுதல் ்க/கு xxx

மறுவவளியீடடு விறல ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்ட பங்கு்களின் வெலுத்தப் வபைாத வதாற்கறய வி்ட 
அதி்கமா்க இருப்பின், அதன் விற்ளவு  மறுவவளியீடடின் இலாபமாகும். அது ஒரு முதலிை இலாபமாகும்.  
அது முதலிைக் ்காப்பு ்கணக்கிற்கு மாற்ைப்ப்ட நவண்டும்.  அதற்்காை குறிப்நபடடுப் பதிவு பின்வருமாறு.

�ொள் விேைம் ந�. 
�.எ.

�றறு  
` 

ேைவு  
`

ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு ப  xxx  

     முதலிைக் ்காப்பு ்க/கு    xxx

ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்ட பங்கு்களில் ஒரு பகுதி பங்கு்கள் மடடும் மறுவவளியீடு வெயயப்பட்டால், 
மறுவவளியீடடில் கிற்டத்த இலாபத் வதாற்க மறுவவளியீடு வெயயப்பட்ட பங்கு்களின் விகிதாச்ொர 
அ்ளவிற்கு முதலிைக் ்காப்பு ்கணக்கிற்கு மாற்ைப்படும். அந்த விகிதாச்ொரத் வதாற்க பின்வருமாறு 
்கணக்கி்டப்படும்.

ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்ட வமாத்தத் வதாற்க × மறுவவளியீடு வெயயப்பட்ட 
பங்கு்களின் எண்ணிக்ற்கஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்ட வமாத்த பங்கு்களின் எண்ணிக்ற்க

பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு ்கணக்கில் மீதம் உள்்ள வதாற்க இருப்புநிறலக் குறிப்பில் பங்கு முதல் 
்கணக்குக்கு கீழ தனி தறலப்பில் ்காட்டப்படும். அந்த ்கணக்கு்களின் குறிப்பு்கள் கீழ தரப்படும்.
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எடுத்துக்கொடடு 10
அனு நிறுமத்தால் ̀  10 மு்கமதிப்பில் வவளியி்டப்பட்ட நேரறமப் பங்கு்களில், தியாகு என்பவர றவத்திருந்த 
` 200 நேரறமப் பங்கு்களுக்கு இறுதி அறழப்புத் வதாற்கயாை ` 3 வெலுத்தாத ்காரணத்தால் அறவ 
ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டை. அப்பங்கு்கள் ` 6 வீதம் லக் ஷமனுக்கு மறுவவளியீடு வெயயப்பட்டன். 
ஒறுப்பிழப்பு மற்றும் மறுவவளியீடடிற்்காை குறிப்நபடடுப் பதிவு்கற்ளத் தரவும்.

தீர்வு
அனு நிறுமத்தின் ஏடுகளில் 

குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்

�ொள் விேைம்  ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

நேரறமப் பங்கு முதல் ்க/கு (200 × 10) ப  2,000
     நேரறமப் பங்கு இறுதி அறழப்பு ்க/கு (200 × 3) 600
     பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு (200 × 7) 1,400
(200 பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டை)
வங்கி ்க/கு (200 × 6) ப 1,200
பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு (200 × 4) ப 800
     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு (200 × 10) 2,000
(ஒறுப்பிழப்பு வெயத பங்கு்கள் மறுவவளியீடு வெயயப்பட்டை)
பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு (1,400-800) ப 600
     முதலிைக் ்காப்பு ்க/கு 600
      (பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்கணக்கு முதலிைக் ்காப்பு 

்கணக்கிற்கு மாற்ைப்பட்டது)

எடுத்துக்கொடடு 11
மருது நிறுமம் ̀  10 மதிப்புள்்ள 150 பங்கு்கற்ள பங்வ்கான்றுக்கு ̀  4 இறுதி அறழப்புத் வதாற்க வெலுத்தத் 
தவறியதால் ஒறுப்பிழப்பு வெயதது.  அவற்றில் 100 பங்கு்கற்ள பங்வ்கான்றுக்கு ` 9 வீதம் மறுவவளியீடு 
வெயதது.  ஒறுப்பிழப்பு மற்றும் மறுவவளியீடடிற்்காை குறிப்நபடடுப் பதிவு்கற்ளத் தரவும்.

தீர்வு
மருது நிறுமத்தின் ஏடுகளில் 

குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்

�ொள் விேைம்  ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

பங்குமுதல்  ்க/கு (150 × 10) ப  1,500  
     பங்கு இறுதி அறழப்பு   ்க/கு (150 × 4)   600
     பங்கு ஒறுப்பிழப்பு   ்க/கு (150 × 6)   900
(150 பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டை)    
வங்கி  ்க/கு (100 × 9) ப  900  
பங்கு ஒறுப்பிழப்பு   ்க/கு (100 × 1) ப  100  
     பங்குமுதல்   ்க/கு (100 × 10)   1,000
(ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்ட 100 பங்கு்கள் ` 9 வீதம் 
மறுவவளியீடு வெயயப்பட்டை)    
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பங்கு ஒறுப்பிழப்பு   ்க/கு ப  500  
     முதலிைக் ்காப்பு   ்க/கு    500
      (மறுவவளியீடடின் இலாபம் முதலிைக் ்காப்பு ்கணக்கிற்கு 

மாற்ைப்பட்டது)
குறிப்பு: 150 பங்கு்களுக்்காை ஒறுப்பிழப்புத் வதாற்க = ` 900

100 பங்கு்களுக்்காை ஒறுப்பிழப்புத் வதாற்க = 900 x 100 =
150

 ` 600

இலாபம் அல்லது ேட்டம்  = ஒறுப்பிழப்புத் வதாற்க – மறுவவளியீடடுத் தள்ளுபடி
 = 600 – 100
நி்கர ஆதாயம் = ` 500

எடுத்துக்கொடடு 12
வஜமினி வறரயறு நிறுமம் பங்வ்கான்றுக்கு ̀  10 மதிப்புள்்ள ̀  7 அறழக்்கப்பட்ட 20 ொதாரண பங்கு்கற்ள 
ஒறுப்பிழப்பு வெயதது. மந்கஷ என்பவர அப்பங்கு்களுக்்காை விண்ணப்பம் மற்றும் ஒதுக்கீடு பணம் ` 5 
வெலுத்தி இருந்தார.  அவற்றில் 15 பங்கு்கள் பங்வ்கான்றுக்கு ` 6 வீதம் வபற்றுக் வ்காண்டு ` 7 வீதம் 
வெலுத்தப்பட்ட பங்கு்க்ளா்க ேநரஷ என்பவருக்கு மறுவவளியீடு வெயயப்பட்டது. பங்கு ஒறுப்பிழப்பு 
மற்றும் மறுவவளியீடடிற்்காை குறிப்நபடடுப் பதிவு்கற்ளத் தரவும்.

தீர்வு
பஜமினி நிறுமத்தின் ஏடுகளில் 

குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்
�ொள் விேைம் ந�. 

�.எ.
�றறு 

` 
ேைவு 

`
நேரறமப் பங்குமுதல்  ்க/கு (20 × 7) ப  140  

    நேரறமப் பங்குமுதல்  அறழப்பு   ்க/கு (20 × 2)   40
    பங்கு ஒறுப்பிழப்பு   ்க/கு (20 × 5) 100

(` 7 அறழக்்கப்பட்ட 20 பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டை)
வங்கி  ்க/கு (15 × 6) ப 90  

பங்கு ஒறுப்பிழப்பு   ்க/கு ப 15  
    நேரறமப்பங்குமுதல்  ்க/கு (15 × 7)     105
(15 பங்கு்கள் ` 7 வீதம் மறுவவளியீடு வெயயப்பட்டை)
பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு ப 60
    முதலிைக் ்காப்பு ்க/கு 60

 (பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்கணக்கு முதலிைக் ்காப்பு ்கணக்கிற்கு 
மாற்ைப்பட்டது)    

குறிப்பு:  முதலிைக் ்காப்பிற்கு மாற்றுவதற்்காை ்கணக்கீடு
15 பங்கு்கற்ள ஒறுப்பிழப்பு வெயததற்்காை வதாற்க = 

100
 × 15

20  =  75
   ்கழிக்்க: மறுவவளியீடடு ேட்டம்     15 
முதலிைக் ்காப்பிற்கு மாற்ை நவண்டியது      60 
பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்கணக்கில் உள்்ள மீதமுள்்ள வதாற்க (40-15) = ` 25 இருப்புநிறலக்  
குறிப்பில் நதான்றும்.
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எடுத்துக்கொடடு 13
வஜனிபர நிறுமம் பங்வ்கான்று ` 10 மு்கமதிப்புள்்ள 10,000 நேரறமப் பங்கு்கற்ள வவளியிட்டது. 
பங்வ்கான்றுக்கு விண்ணப்பத்தின் மீது ` 3, ஒதுக்கீடடின் மீது ` 3, முதல் அறழப்பின் மீது ` 2 மற்றும் 
இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பின் மீது ` 2 வெலுத்த நவண்டி இருந்தது. சுப்பு என்பவர 100 
பங்கு்களுக்்காை இரண்்டாவது மற்றும் இறுதி அறழப்பிறைக் ்கட்ட தவறிைார. எஞசிய வதாற்க்கள் 
அறைத்தும் வபைப்பட்டை. சுப்புவின் பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டை மற்றும் அறவ்கள் நேமா 
என்பவருக்கு பங்கு ஒன்று ` 7 வீதம் மறுவவளியீடு வெயயப்பட்டை. நமற்்கண்்ட ே்டவடிக்ற்க்களுக்கு 
குறிப்நபடடுப் பதிவு்கள் தரவும். 
தீர்வு

வஜனிபர நிறுமத்தின் ஏடு்களில் குறிப்நபடடுப் பதிவு்கள்

�ொள் விேைம் ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

வங்கி ்க/கு  (10,000 x 3)                 ப 30,000  

     நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு   30,000

(பங்கு விண்ணப்பப் பணம் வபற்ைது)   

நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு                 ப 30,000  

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   30,000

(பங்கு விண்ணப்பப் பணம் பங்குமுதல் ்கணக்கிற்கு மாற்ைப்பட்டது)   

நேரறமப்பங்கு ஒதுக்கீடடு ்க/கு       (10,000 x 3)                 ப 30,000  

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   30,000

(ஒதுக்கீடடுப் பணம் வபை நவண்டியது)   

வங்கி ்க/கு     (10,000 x 3)                ப 30,000  

     நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடு ்க/கு         30,000

(ஒதுக்கீடடுப் பணம் வபற்ைது)   

நேரறமப் பங்கு முதல் அறழப்பு ்க/கு ப 20,000  

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   20,000

(முதல் அறழப்பு பணம் வபை நவண்டியது)   

வங்கி ்க/கு     (10,000 x 2) ப 20,000  

     நேரறமப் பங்கு முதல் அறழப்பு ்க/கு  20,000

(முதல் அறழப்பு பணம் வபற்ைது)    

நேரறமப் பங்கு இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு (10,000 x 2) ப 20,000

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு  20,000 

(இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு பணம் வபை நவண்டியது)
வங்கி ்க/கு     (9,900 x 2) ப 19,800

     நேரறமப் பங்கு இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு 19,800

(இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு பணம் வபற்ைது) 
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நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு  (100 x 10) ப 1,000

     நேரறமப் பங்கு இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு 200

     பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு 800

(100 பங்கு்கள்  ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டது)
வங்கி ்க/கு     (100 x 7) ப 700

பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு ப 300

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு  (100 x 10) 1,000

(ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்ட பங்கு்கள் மறுவவளியீடு வெயயப்பட்டது)
பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு (800-300) ப 500

     முதலிைக் ்காப்பு ்க/கு  500

(மறுவவளியீடடு இலாபம் முதலிைக்்காப்பு ்கணக்கிற்கு 
மாற்ைப்பட்டது)

எடுத்துக்கொடடு 14
X நிறுமம்  ` 10 மதிப்புள்்ள 10,000 நேரறமப் பங்கு்கற்ள வவளியீடு வெயதது. பங்கு்கள் மீதாை பணம் 
வெலுத்த நவண்டிய விவரங்்கள் பின்வருமாறு:
விண்ணப்பத்தின் நபாது  ` 2
ஒதுக்கீடடின் நபாது  ` 4
30,000 பங்கு்களுக்்காை விண்ணப்பங்்கள் வபைப்பட்டை. 10,000 விண்ணப்பங்்கள் நிரா்கரிக்்கப்பட்டை. 
மீதமுள்்ள விண்ணப்பங்்கள் விகிதச்ொர அடிப்பற்டயில் ஒதுக்கீடு வெயயப்படடு, மிகுதியா்கப் வபற்ை 
விண்ணப்பத் வதாற்கறய ஒதுக்கீடடிற்கு பயன்படுத்தி வ்காள்்ளப்பட்டது. இயக்குைர்கள் இரண்டு 
அறழப்பு்கற்ளயும் நமற்வ்காண்்டைர. 600 பங்கு்களின் இரண்்டாம் அறழப்புத் வதாற்கறய தவிர 
அறைத்து வதாற்க்களும் வபைப்பட்டை. பின்ைர அப்பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டை. அவற்றில், 
400 பங்கு்கள் ஒரு பங்கிற்கு ` 7 வபற்றுக் வ்காண்டு, முழுறமயா்க வெலுத்திய பங்்கா்க மறுவவளியீடு 
வெயயபட்டை. குறிப்நபடடுப் பதிவு்கள் தரவும்.
தீர்வு

X நிறுமத்தின் ஏடுகளில் குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்

�ொள் விேைம் ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

வங்கி ்க/கு  (30,000 x 2) ப  60,000  
      நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு   60,000
( 30,000 பங்கு்களுக்்காை விண்ணப்பப் பணம் வபற்ைது)   
நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு    (10,000 x 2) ப 20,000  
      நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு 20,000
(பங்கு விண்ணப்பப் பணம் பங்குமுதல் ்கணக்கிற்கு மாற்ைப்பட்டது )
நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு ப 40,000
     வங்கி ்க/கு  (10,000 x 2)   20,000
     நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடு ்க/கு  (10,000 x 2)   20,000
(நிரா்கரிக்்கப்பட்ட விண்ணப்பங்்களுக்கு பணம் திருப்பி 
அளிக்்கப்பட்டது மற்றும் மிகுதியா்கப் வபற்ை விண்ணப்பத் வதாற்க 
ஒதுக்கீடடிற்கு ெரிக்்கட்டப்பட்டது)

முதல் அறழப்பின் நபாது  ` 2
இரண்்டாவது மற்றும் இறுதி அறழப்பின் நபாது   ` 2
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நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடு ்க/கு  (10,000 x 4) ப 40,000  

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   40,000

(ஒதுக்கீடடுக் பணம் வபை நவண்டியது)   

வங்கி ்க/கு (40,000-20,000) ப 20,000  

     நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடு ்க/கு   20,000

(ஒதுக்கீடடு பணம் வபற்ைது)   

நேரறமப் பங்கு முதல் அறழப்பு ்க/கு  (10,000 x 2) ப 20,000  

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   20,000

(முதல் அறழப்பு பணம் வபை நவண்டியது)   

வங்கி ்க/கு ப 20,000  

     நேரறமப் பங்கு முதல் அறழப்பு ்க/கு   20,000

(முதல் அறழப்பு பணம் வபற்ைது)   

நேரறமப் பங்கு இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு (10,000 
x 2) ப 20,000  

      நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   20,000

(இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு பணம் வபை நவண்டியது)   

வங்கி ்க/கு (9,400 x 2) ப 18,800  

     நேரறமப் பங்கு இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு   18,800

(9,400 பங்கு்களுக்்காை இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி  
அறழப்பு பணம் வபற்ைது)   

நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு  (600 x 10) ப 6,000  

     நேரறமப் பங்கு இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு  (600 x 2)  1,200

     பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு   (600 x 8)   4,800

(600 பங்கு்கள்  ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டது)   

வங்கி ்க/கு  (400 x 7) ப 2,800  

பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு  (400 x 3) ப 1,200  

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   4,000

(ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்ட 400 பங்கு்கள் மறுவவளியீடு வெயயப்பட்டது)   

பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு  ப 2,000  

     முதலிைக் ்காப்பு ்க/கு    2,000

(மறுவவளியீடடு இலாபம் முதலிைக் ்காப்பு ்கணக்கிற்கு மாற்ைப்பட்டது)    

குறிப்பு:
ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்ட 600 பங்கு்களுக்்காை வதாற்க = ` 4,800 

400 பங்கு்களுக்்காை ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்ட வதாற்க = 4,800
 × 400600

  =    ` 3,200

   ்கழிக்்க: மறுவவளியீடடு ேட்டம் 1,200

நி்கர ஆதாயம் முதலிைக் ்காப்பு ்கணக்கிற்கு மாற்ைப்பட்டது 2,000
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7.8.7 �ஙகுகனள முனைமத்தில் பேளியிடுெல்
ஒரு நிறுமம் தைது பங்கு்கற்ள மு்கமதிப்பிறை வி்ட (வபயர்ளவு மதிப்பு) அதி்க விறலக்கு வவளியிடும் 
நபாது அந்தப் பங்கு்கள் முறைமத்தில் வவளியிடுதல் என்று அறழக்்கப்படுகிைது. மு்கமதிப்றபவி்ட 
மிகுதியாை வதாற்க முறைமத்வதாற்க ஆகும். இது பத்திர முறைமக் ்கணக்கிற்கு மாற்ைப்படுகிைது. 
பத்திர முறைமத்வதாற்கயாைது விண்ணப்பத் வதாற்கயிநலா அல்லது ஒதுக்கீடடுத் வதாற்கயிநலா 
அல்லது அறழப்புத் வதாற்கயிநலா அ்டங்கியிருக்்கலாம். பத்திர முறைமத்வதாற்க இருப்புநிறலக் 
குறிப்பில், ்கணக்கு்களுக்்காை குறிப்பு்களில் ்காப்பு்கள் மற்றும் மிகுதி என்ை தனித் தறலப்பின் கீழ 
்காட்டப்படுகிைது. 
பத்திர முறைமத்திறைப் பதிவு வெயவதற்்காை குறிப்நபடடுப் பதிவு்கள் பின்வருமாறு:

�ொள் விேைம் ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

(i) முனைமமொைது விண்ணப்�த்பெொனகயுடன் ப�்றப்�டடொல்
(அ)  விண்ணப்பத் வதாற்க வபறும்நபாது   

(விண்ணப்பத் வதாற்க + முறைமம்)   

வங்கி ்க/கு ப  xxx

     நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு    xxx

(ஆ) விண்ணப்பத் வதாற்கயிறை மாற்றும் நபாது
நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு                                         ப xxx  

      நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு  xxx

      பத்திர முறைமக் ்க/கு xxx

(ii) முனைமமொைது ஒதுக்கீடடுத் பெொனக/ அனைப்புத் பெொனகயுடன் 
ப�்றப்�டடொல்
(அ)  ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க / அறழப்புத் வதாற்க வபை நவண்டியது 

(ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க / அறழப்புத் வதாற்க + முறைமம்)
நேரறமப்பங்கு ஒதுக்கீடடு/அறழப்பு ்க/கு ப  xxx

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு xxx

     பத்திர முறைமக் ்க/கு   xxx

(ஆ) ஒதுக்கீடடு / அறழப்புத் வதாற்க வபறும்நபாது 
வங்கி ்க/கு   ப xxx  

     நேரறமப்பங்கு ஒதுக்கீடடு / அறழப்பு ்க/கு   xxx

(iii)  �ஙகுகள் ஒறுப்பிைப்பு ப�ய்யப்�டும் ந�ொது (முனைமம் 
ப�்றப்�டொெ ந�ொது)

நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு ப xxx  

பத்திர முறைமக் ்க/கு ப xxx  

     நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடு ்க/கு   xxx

     நேரறமப் பங்கு அறழப்பு ்க/கு xxx

     பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு     xxx

மொணேர் குறிப்பு: ஏற்்கைநவ முறைமத்வதாற்க வபைப்பட்ட பங்கு்கற்ள ஒறுப்பிழப்பு வெயயும்நபாது 
பத்திர முறைமக் ்கணக்கில் பற்று றவக்்கக் கூ்டாது. 
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எடுத்துக்கொடடு 15
வஷநரா வேல்த் ந்கர நிறுமம் ஒன்று ` 10 மதிப்புள்்ள 3,00,000 நேரறமப்பங்கு்கற்ள பங்வ்கான்றுக்கு 
` 2 வீதம் முறைமத்தில் வவளியி்ட விண்ணப்பங்்கற்ளக் ந்காரியது. 
விண்ணப்பத்தின் நபாது ` 3
ஒதுக்கீடடின் நபாது ` 5 (முறைமம் உடப்ட)
முதல் மற்றும் இறுதி அறழப்பின் நபாது ` 4
மிற்க ஒப்பம் உள்்ள நிறலயில் 4,00,000 பங்கு்களுக்்காை விண்ணப்பங்்கள் வபைப்பட்டை. மிகுதியா்கப் 
வபற்ை விண்ணப்பங்்கள் இயக்குேர்க்ளால் நிரா்கரிக்்கப்பட்டை. அறைத்துத் வதாற்க்களும் 
வபைப்பட்டை. குறிப்நபடடுப் பதிவு்கற்ளத் தரவும்.

தீர்வு
குறிப்பு: நிரா்கரிக்்கப்பட்ட பங்கு்களின் எண்ணிக்ற்க = 4,00,000 – 3,00,000 = ` 1,00,000

 பெநைொ பெல்த் நகர் நிறுமத்தின் ஏடுகளில் 
 குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்

�ொள் விேைம் ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

வங்கி ்க/கு (4,00,000 x 3) ப  12,00,000  

     நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு  12,00,000

(` 3 வீதம் 4,00,000 பங்கு்களுக்்காை விண்ணப்பத் வதாற்க 
வபைப்பட்டது)   

நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு (3,00,000 x 3) ப 9,00,000  

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு  9,00,000

(பங்கு விண்ணப்பத் வதாற்க பங்குமுதலுக்கு மாற்ைப்பட்டது)
நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு  (1,00,000 x 3) ப 3,00,000

     வங்கி ்க/கு   3,00,000

(நிரா்கரிக்்கப்பட்ட விண்ணப்பங்்களுக்்காை விண்ணப்பத் வதாற்க 
திருப்பியனுப்பப் பட்டது)   

நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடுக் ்க/கு   (3,00,000 x 5) ப 15,00,000  

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   (3,00,000 x 3)  9,00,000

      பத்திர முறைமக் ்க/கு   (3,00,000 x 2)  6,00,000

(3,00,000 பங்கு்களுக்்காை பங்கு ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க 
பங்வ்கான்றுக்கு ̀  5 வீதம், முறைமம் ̀  2 உடப்ட வபைநவண்டியது)   

வங்கி ்க/கு     (3,00,000 x 5) ப 15,00,000  

     நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடுக் ்க/கு   15,00,000

(ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க வபற்ைது)   

நேரறமப் பங்கு முதல் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு ப 12,00,000  

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு (3,00,000 x 4)  12,00,000

(அறழப்புத்வதாற்க வபை நவண்டியது)   
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வங்கி ்க/கு ப 12,00,000  

     நேரறமப் பங்கு முதல் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு   12,00,000

(அறழப்புத்வதாற்க வபற்ைது)     

எடுத்துக்கொடடு 16
கீரத்தி்கா நிறுமம் பங்வ்கான்று `10 வீதம் நேரறமப் பங்கு்கற்ள 10% முறைமத்தில் வவளியிட்டது. 
வதாற்கயாைது விண்ணப்பத்தின் நபாது ̀  2, ஒதுக்கீடடின் நபாது ̀  3 (முறைமம் உடப்ட), முதல் அறழப்பின் 
நபாது ` 3, மற்றும் இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பின் நபாது ` 3 எைச் வெலுத்தப்ப்ட நவண்டும்.
பின்வரும் தருணங்்களில் பங்கு்கற்ள ஒறுப்பிழப்பு வெயவதற்கு நதறவயாை குறிப்நபடடுப் 
பதிவு்கற்ளத் தரவும்.

(i) 50 பங்கு்கற்ள றவத்திருக்கும் நமா்கன் என்பவர இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்புத்  
வதாற்கறய வெலுத்தத் தவறியதால் அவருற்டய பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டை. 

(ii) 50 பங்கு்கற்ள றவத்திருக்கும் நமா்கன் என்பவர ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க, முதல் அறழப்பு, 
இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்புத் வதாற்க வெலுத்தத் தவறியதால் அவருற்டய பங்கு்கள் 
ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டை.

(iii) 50 பங்கு்கற்ள றவத்திருக்கும் நமா்கன் என்பவர ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க மற்றும் முதல் அறழப்புத் 
வதாற்க வெலுத்தத் தவறியதால் முதல் அறழப்பிற்கு பின் அவருற்டய பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்புச் 
வெயயப்பட்டை.  

தீர்வு
கீர்த்திகொ நிறுமத்தின் ஏடுகளில் 

குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்
(i) இறுதி அனைப்புத்பெொனக ப�லுத்ெப்�டொெ ந�ொது

�ொள் விேைம் ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு                               (50 x 10) ப  500  

     நேரறமப் பங்கு இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு  (50 x3)   150

     பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு                                    (50 x 7)    350

(50 பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டை)
குறிப்பு:  முறைமத் வதாற்க நிறுமத்தால் வபைப்பட்டதால் முறைமத் வதாற்கறய இரத்து வெயதல் 

கூ்டாது.
(ii)  ஒதுக்கீடடுத் பெொனக, முெல் அனைப்பு, இைண்டொம் அனைப்பு மறறும் இறுதி அனைப்புத் பெொனக 

ப�்றப்�டொெ ந�ொது

�ொள் விேைம் ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

நேரறமப் பங்கு முதல் ்க/கு                                (50 x 10) ப  500  

பத்திர முறைமக் ்க/கு                                        (50 x 1) ப 50

     நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடுக் ்க/கு                 (50 x 3) 150

     நேரறமப் பங்கு முதல் அறழப்பு ்க/கு            (50 x 3)   150

     நேரறமப் பங்கு இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு (50 x 3) 150

     பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு                  (50 x 2)    100

(50 பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டை)
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(iii) ஒதுக்கீடடுத் பெொனக மறறும் அனைப்புத் பெொனக ப�்றப்�டொெ ந�ொது

�ொள் விேைம் ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு (50 x 7) ப  350  

பத்திர முறைமக் ்க/கு (50 x 1) ப 50

     நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடுக் ்க/கு (50 x 3) 150

     நேரறமப் பங்கு முதல் அறழப்பு ்க/கு (50 x 3)   150

     பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு (50 x 2)    100

(50 பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டை)
எடுத்துக்கொடடு 17
திவயா நிறுமம் 10,000 ` 10 மதிப்புள்்ள நேரறமப் பங்கு்கற்ள ` 2 முறைமத்தில் 14,000 பங்கு்கள் 
விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு விகித அ்ளவு அடிப்பற்டயில் ஒதுக்கீடு வெயதது. மிகுதியா்கப் வபைப்பட்ட 
விண்ணப்பத் வதாற்க ஒதுக்கீடடுத் வதாற்கயில் ெரிக்்கட்டப்படும். பங்வ்கான்றுக்கு விண்ணப்பத்தின் 
நபாது ` 2, ஒதுக்கீடடின் நபாது ` 5 (முறைமம் ` 2 உடப்ட) முதல் அறழப்பின்நபாது ` 3 மற்றும் 
இறுதி அறழப்பின்நபாது ` 2 வெலுத்தப்ப்ட நவண்டும். வி்காஸ் என்ை பங்குதாரர தன்னுற்டய 300 
பங்கு்களுக்கு முதல் மற்றும் இறுதி அறழப்பு்கற்ள வெலுத்தத் தவறிைார. அறைத்துப் பங்கு்களும் 
ஒறுப்பிழப்புச் வெயயப்பட்டை. அவற்றில் 200 பங்கு்கள் பங்வ்கான்று ` 9 வீதம் மறுவவளியீடு 
வெயயப்பட்டை. நதறவயாை குறிப்நபடடுப் பதிவு்கற்ளத் தரவும்.
தீர்வு

திவயொ நிறுமத்தின் ஏடுகளில்  
குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்

�ொள் விேைம் ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

வங்கி ்க/கு  (14,000 x 2) ப  28,000  

     நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு   28,000

(14,000 பங்கு்களுக்கு விண்ணப்பப் பணம் வபைப்பட்டது)    

நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு (10,000 x 2) ப 20,000  

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   20,000

(விண்ணப்பத் வதாற்க பங்குமுதலுக்கு மாற்ைப்பட்டது)
நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு  (4,000 x 2) ப 8,000

     நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடு ்க/கு   8,000

(மிகுதியாை விண்ணப்பத் வதாற்க ஒதுக்கீடடிற்கு ெரிவெயயப்பட்டது)   

நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடுக் ்க/கு (10,000 x 5) ப 50,000  

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு (10,000 x 3)   30,000

     பத்திர முறைமக் ்க/கு (10,000 x 2)   20,000

(ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க வபை நவண்டியது)    

வங்கி ்க/கு   (50,000 – 8,000) ப 42,000  

     நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடுக் ்க/கு   42,000

(ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க வபற்ைது)    
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நேரறமப் பங்கு முதல் அறழப்பு ்க/கு   (10,000 x 3) ப 30,000  
     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   30,000
(முதல் அறழப்புத் வதாற்க வபைநவண்டியது)    
வங்கி ்க/கு      (9,700 x 3) ப 29,100  
     நேரறமப் பங்கு முதல் அறழப்பு ்க/கு   29,100
(9,700 பங்கு்களுக்குரிய முதல் அறழப்புத் வதாற்க வபற்ைது)    
நேரறமப் பங்கு இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு ப 20,000  
     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   20,000
(இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்புத்வதாற்க வபை நவண்டியது)   
வங்கி ்க/கு   (9,700 x 2) ப 19,400  
     நேரறமப் பங்கு இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு   19,400
(9,700 பங்கு்களுக்குரிய இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்புத் 
வதாற்க வபற்ைது)   

நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு (300 x 10) ப 3,000  
     நேரறமப் பங்கு முதல் அறழப்பு ்க/கு (300 x  3)   900
     நேரறமப் பங்கு இரண்்டாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு  (300 x 2) 600
     பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு (300 x 5)   1,500
(முதல் மற்றும் இரண்்டாம் அறழப்புத் வதாற்க வெலுத்தாததால் 300 
பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டை)   

வங்கி ்க/கு (200 x 9) ப 1,800  
பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு ப 200  
     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   2,000
(200 பங்கு்கள் மறுவவளியீடு வெயயப்பட்டை)    
பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு ப 800  
     முதலிைக் ்காப்பு ்க/கு   800
(ஒறுப்பிழப்பு வெயத 200 பங்கு்கற்ள மறுவவளியீடு வெயததில் 
கிற்டத்த இலாபம்  முதலிைக் ்காப்பிற்கு மாற்ைப்பட்டது)     

குறிப்பு:
ஒறுப்பிழப்பு வெயத 300 பங்கு்களுக்்காை வதாற்க = ` 1,500 

ஒறுப்பிழப்பு வெயத 200 பங்கு்களுக்்காை வதாற்க = 1,500
 × 200

300
 = ` 1,000

  ்கழிக்்க: மறுவவளியீடடு ேட்டம் 200

நி்கர ஆதாயம் முதலிைக் ்காப்பிற்கு மாற்ைப்பட்டது 800

எடுத்துக்கொடடு 18 
தங்்கம் நிறுமம் பங்வ்கான்று ` 10 வீதம் 50,000 நேரறமப் பங்கு்கற்ள, பங்வ்கான்று ` 2 வீதம் 
முறைமத்தில் வவளியிட்டது. வதாற்க கீழக்்கண்்டவாறு வெலுத்தப்ப்ட நவண்டும். 
விண்ணப்பத்தின் நபாது  ` 5
ஒதுக்கீடடின் நபாது  ` 5 (முறைமம் உடப்ட)
முதல் மற்றும் இறுதி அறழப்பின் நபாது  ` 2
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அறைத்துப் பங்கு்களும் ஒப்பப்பட்டை. பிரியா என்பவருக்கு ஒதுக்்கப்பட்ட 500 பங்கு்கள் மீதாை 
ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க, முதல் மற்றும் இறுதி அறழப்புத் வதாற்க தவிர அறைத்துத் வதாற்கயும் வபைப்பட்டது. 
அவருற்டய பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டை. ஒறுப்பிழப்பு வெயத அறைத்து பங்கு்களும் நதவி 
என்பவருக்கு ` 8 வீதம் மறுவவளியீடு வெயயப்பட்டை. குறிப்நபடடுப் பதிவு்கற்ளத் தரவும். 
தீர்வு
 ெஙகம் நிறுமத்தின் ஏடுகளில் 
 குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்

�ொள் விேைம் ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

வங்கி ்க/கு (50,000 x 5) ப  2,50,000  

     நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு   2,50,000

(விண்ணப்பத் வதாற்க வபற்ைது)   

நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு ப 2,50,000  

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   2,50,000

(விண்ணப்பத் வதாற்க பங்கு முதலுக்கு மாற்ைப்பட்டது)   

நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடுக்  ்க/கு (50,000 x 5) ப 2,50,000  

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு (50,000 x 3)   1,50,000

     பத்திர முறைமக் ்க/கு (50,000 x 2)   1,00,000

(ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க வபைநவண்டியது)    

வங்கி ்க/கு (49,500 x 5) ப 2,47,500  

     நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடு ்க/கு   2,47,500

(500 பங்கு்கள் தவிர ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க வபற்ைது)
நேரறமப் பங்கு முதல் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு (50,000 x 2) ப 1,00,000

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு 1,00,000

(முதல் மற்றும் இறுதி அறழப்புத் வதாற்க வபை நவண்டியது)
வங்கி ்க/கு (49,500 x 2) ப 99,000

     நேரறமப் பங்கு முதல் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு 99,000

(முதல் மற்றும் இறுதி அறழப்புத் வதாற்க வபற்ைது)
நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு (500 x 10) ப 5,000

பத்திர முறைமக் ்க/கு (500 x 2) ப 1,000

     நேரறமப் பங்கு ஒதுக்கீடடுக் ்க/கு (500 x 5) 2,500

     நேரறமப் பங்கு முதல் மற்றும் இறுதி அறழப்பு ்க/கு (500 x 2) 1,000

     பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு (500 x 5) 2,500

(500 பங்கு்கள் மீதாை ஒதுக்கீடடுத் வதாற்க, முதல் மற்றும் இறுதி 
அறழப்புத் வதாற்க வெலுத்தாததால் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டது)
வங்கி ்க/கு (500 x 8) ப 4,000

பங்கு ஒறுப்பிழப்புக் ்க/கு (500 x 2) ப 1,000

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு (500 x 10) 5,000

(ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்ட 500 பங்கு்கள் மறுவவளியீடு வெயயப்பட்டது)
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பங்கு ஒறுப்பிழப்பு ்க/கு (2,500-1,000) ப 1,500

     முதலிைக் ்காப்பு ்க/கு 1,500

(ஒறுப்பிழப்பு வெயத பங்கு்கற்ள மறுவவளியீடு வெயததில் கிற்டத்த 
இலாபம் முதலிைக் ்காப்பிற்கு மாற்ைப்பட்டது)

7.9  பமொத்ெத் பெொனகயில் பைொக்கத்திறகு �ஙகுகனள பேளியீடு ப�ய்ெல்
பங்கு்கள் மு்கமதிப்பிநலா அல்லது முறைமத்திநலா வவளியி்டப்படடு, அதற்குரிய வதாற்கறய ஒரு 
தவறணயில் வெலுத்த நவண்டியிருந்தால், அந்தப் பங்கு்கள் வமாத்தத் வதாற்கயில் வவளியிட்டதா்க 
்கருதப்படுகிைது. 
இதற்குரிய குறிப்நபடடுப் பதிவு்கள் பின்வருமாறு:

�ொள் விேைம் ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

(i) விண்ணப்�த் பெொனக ப�றும்ந�ொது
வங்கி ்க/கு ப xxx

     நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு xxx

(ii) விண்ணப்�த் பெொனகனய மொறறும் ந�ொது
நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு ப  xxx  

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   xxx

     பத்திர முறைமக் ்க/கு (முறைமத்தில் வவளியிட்டால்)   xxx

எடுத்துக்கொடடு 19
ொரா நிறுமம் பங்வ்கான்று ` 10 வீதம் 10,000 நேரறமப் பங்கு்கற்ள விண்ணப்பத்தின்நபாது 
முழுத்வதாற்கயும் வெலுத்தும் வற்கயில் வவளியிட்டது. கீழக்்கண்்ட நிறல்களில் குறிப்நபடடுப் பதிவு்கள் 
தரவும்.
(i) பங்கு்கற்ள மு்கமதிப்பில் வவளியிட்டால் 
(ii) பங்வ்கான்று ` 2 முறைமத்தில் வவளியிட்டால்
தீர்வு

�ொைொ நிறுமத்தின் ஏடுகளில் 
குறிப்ந�டடுப் �திவுகள்

(i) �ஙகுகனள  முகமதிப்பில் பேளியிடடொல்

�ொள் விேைம் ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

வங்கி ்க/கு (10,000 x10) ப 1,00,000

     நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு 1,00,000

(விண்ணப்பத் வதாற்க வபைப்பட்டது)
நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு ப 1,00,000  

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு  1,00,000

(விண்ணப்பத் வதாற்க மாற்ைப்பட்டது)    
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(ii) �ஙகுகனள முனைமத்தில் பேளியிடடொல்

�ொள் விேைம் ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

வங்கி ்க/கு (10,000 x 12) ப 1,20,000

     நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு 1,20,000

(விண்ணப்பத் வதாற்க வபைப்பட்டது)
நேரறமப் பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு ப 1,20,000  

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   (10,000 x 10)  1,00,000

     பத்திர முறைமக் ்க/கு    (10,000 x 2) 20,000

(விண்ணப்பத் வதாற்க பங்குமுதலுக்கு மாற்ைப்பட்டது)   

7.10 பைொக்கத்திறகு அல்லொெ மறு�யனுக்கொக �ஙகுகனள பேளியிடுெல்
நிறுமம், நிலம் மற்றும் ்கட்ட்டம், இயந்திரம் நபான்ை நிறலச்வொத்து்கற்ள வாங்கும்நபாது, பங்கு்கற்ள 
வராக்்கத்திற்கு அல்லாத மறுபயனுக்்கா்க வவளியி்டலாம். இத்தருணத்தில் கீழக்்கண்்ட குறிப்நபடடுப் 
பதிவு்கற்ளப் பதிய நவண்டும்.

�ொள் விேைம் ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

(i) ப�ொத்துகனள ேொஙகும்ந�ொது
குறிப்பிட்ட வொத்து ்க/கு  ப xxx  

     விற்பறையா்ளர ்க/கு   xxx

(ii) �ஙகுகனள பேளியிடும்ந�ொது
விற்பறையா்ளர ்க/கு  ப xxx  

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   xxx

     பத்திர முறைமக் ்க/கு  (முறைமத்தில் வவளியிட்டால்)   xxx

ஒரு நிறுமம் வணி்க நிறுவைத்றத வாங்குவதற்்கா்கவும், நதாற்றுவிப்பா்ளர்களுக்கு அவர்களின் 
பணிக்்கா்கவும், தர்கர மற்றும் ஒப்புறுதியா்ளர்களுக்கு ்கழிவு வ்காடுப்பதற்்கா்கவும் நபான்ை 
வராக்்கத்திற்கு அல்லாத மறுபயனுக்்கா்க பங்கு்கற்ள வவளியி்டலாம். 

எடுத்துக்கொடடு  20

ராஜன் நிறுமம் ` 6,00,000  மதிப்புள்்ள இயந்திரத்றத வஜ்கன் நிறுவைத்தி்டமிருந்து வாங்கியது.  அது 
பங்வ்கான்று ` 10 மதிப்புள்்ள முற்றிலும் வெலுத்தப்பட்ட நேரறமப் பங்கு்கற்ள அவர்களுக்கு வெலுத்த 
நவண்டிய வதாற்கக்்கா்க வழங்கியது.  கீழக்்கண்்ட நிறல்களில் பதிய நவண்டிய குறிப்நபடடுப் 
பதிவு்கற்ளத் தரவும்.

(i) பங்கு்கற்ள மு்கமதிப்பில் வவளியிட்டால் 
(ii) பங்கு்கற்ள 50%  முறைமத்தில் வவளியிட்டால்
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தீர்வு
ைொஜன் நிறுமத்தின் ஏடுகளில் 

குறிப்ந�டடுப் �திவுகள் 
(i) �ஙகுகனள முகமதிப்பில் பேளியிடும் ந�ொது

�ொள் விேைம் ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

இயந்திரம் ்க/கு                      ப 6,00,000  

      வஜ்கன் நிறுவைக் ்க/கு   6,00,000

(இயந்திரம் வாங்கியது)    

வஜ்கன் நிறுவைக் ்க/கு                      ப 6,00,000  

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு   6,00,000

(பங்வ்கான்று ` 10 வீதம் 60,000 முற்றிலும் வெலுத்தப்பட்ட  
பங்கு்கற்ள வவளியிட்டது)   

(ii)  �ஙகுகனள  50% முனைமத்தில் பேளியிடும்ந�ொது

�ொள் விேைம் ந�. 
�.எ.

�றறு 
` 

ேைவு 
`

இயந்திரம் ்க/கு ப 6,00,000  

     வஜ்கன் நிறுவைக் ்க/கு   6,00,000

(இயந்திரம் வாங்கியது)    

வஜ்கன் நிறுவைக் ்க/கு ப 6,00,000  

     நேரறமப் பங்குமுதல் ்க/கு (40,000 x 10)   4,00,000

     பத்திர முறைமக் ்க/கு  (40,000 x 5)   2,00,000

(பங்வ்கான்று  ` 10 வீதம் 40,000 பங்கு்கள்  50%  முறைமத்தில் 
வவளியி்டப்பட்டது)    

மொணேர் குறிப்பு
வவளியி்டப்ப்ட நவண்டிய பங்கு்களின் எண்ணிக்ற்கறயக் ்கணக்கிடுதல்
வமாத்தத் வதாற்க    = ` 6,00,000
பங்கு்களின் மு்கமதிப்பு   = ` 10
 முறைமம் = 50%; ஆற்கயால், முறைமத் வதாற்க = 10 x 50% = ` 5
வவளியீடடு விறல = மு்க மதிப்பு + முறைமம் = 10 + 5 = ` 15
வவளியி்டப்ப்ட நவண்டிய நேரறமப் பங்கு்களின் எண்ணிக்ற்க  

    = வமாத்தத் வதாற்க
 =

6,00,000

வவளியீடடு விறல 15
 = 40,000 பங்கு்கள்

 மொணேர் ப�யல்�ொடு 7.3

மூன்று வறரயறு நிறுமங்்களின் த்கவலறிக்ற்கறயப் வபைவும். அவற்றை வாசித்து இந்த 
பா்டப்பகுதியில் நீங்்கள் ்கற்றுக் வ்காண்்ட விவரங்்கற்ள அற்டயா்ளம் ்காணவும். அதில், 
வ்காடுக்்கப்படடுள்்ள புள்ளி விவரங்்கள் மற்றும் த்கவல்்கற்ளப் பகுப்பாயவு வெயயுங்்கள்.  
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நினைவில் பகொள்ள நேண்டியனே
� அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ட முதல் என்பது அறமப்பு முறைநயடடின் படி, அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ட அதி்கபடெ 

வதாற்கயாகும்.
� ஒப்பிய முதலின் ஒரு பகுதி ்காப்பு முதலாகும். இது நிறுமம் ்கறலக்்கப்படும் நபாது அறழக்்கப்படும்.
� ஒரு வபாது நிறுமம் நேரறமப் பங்கு்கற்ள த்கவலறிக்ற்க மூலம் வவளியி்ட அறழப்பு விடுவறத 

வபாது வவளியீடு என்று அறழக்கிநைாம்.
� பங்கு முதலிறை தவறண முறையில் வபறும்நபாது, முதல் தவறண விண்ணப்பத் வதாற்க 

என்று அறழக்்கப்படும். 
� வவளியி்டப்பட்ட பங்கு்கற்ளவி்ட, குறைவாை பங்கு்கள் ஏற்பு வெயவறத குறை ஒப்பம் என்று 

கூறுவர.
� த்கவலறிக்ற்கயில் வொல்லப்பட்ட குறுமப்பங்வ்காப்பம் வபைப்பட்டவு்டன் கிற்டக்கும் நபாது ஒரு 

நிறுமம், பங்கு்கற்ளப் வபாதுமக்்களுக்கு ஒதுக்கீடு வெயயலாம்.
� விண்ணப்பங்்கற்ள ஒதுக்கீடு வெயயும் நபாது பங்கு்கற்ள விகித அ்ளவில் ஒதுக்குவது விகித 

அ்ளவு அடிப்பற்ட ஒதுக்கீடு என்று அறழக்்கப்படுகிைது.
� பங்கு்களின் அறழக்்கப்பட்டத் வதாற்கறயவி்ட கூடுதலாை வதாற்கச் வெலுத்தப்பட்டால் அது 

அறழப்பு முன் பணம் எைப்படும்.
� ஒரு பங்குதாரர ஒதுக்கீடு அல்லது அறழப்பு்களில் வதாற்கயிறைச் வெலுத்த தவறிைால், 

வெலுத்தாமல் உள்்ள வதாற்க அறழப்பு நிலுறவ என்று அறியப்படும்.
� ஒரு நிறுமம் பங்கு்கற்ள அதன் மு்கமதிப்பிறைவி்ட கூடுதலா்க வவளியிடுவறத, முறைமத்தில் 

வவளியி்டல் என்கிநைாம்.

சுய ஆய்வு விைொக்கள்
I �ரியொை வினடனய நெர்வு ப�ய்யவும்
1. முன்னுரிறமப் பங்கு என்பது
 (i)  நிறலயாை விகிதத்தில் பங்்காதாயம் வபறுவதற்்காை முன்னுரிறமறயப் 

வபற்ை பங்கு
 (ii) ்கறலப்பின்நபாது பங்கு முதறல திரும்பப்வபறுவதற்்காை முன்னுரிறமறயப் வபற்ை பங்கு
 (அ) (i) மடடும் ெரியாைது (ஆ) (ii) மடடும் ெரியாைது
 (இ) (i) மற்றும் (ii) ெரியாைது (ஈ) (i) மற்றும் (ii) தவைாைறவ

2.  நிறுமக் ்கறலப்பின்நபாது மடடுநம அறழக்்கப்ப்டக் கூடிய பங்கு முதலின் ஒரு பகுதி இவவாறு 
அறழக்்கப்படும்.

 அ) அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ட முதல் ஆ) அறழக்்கப்பட்ட முதல்
 இ) முதலிைக் ்காப்பு ஈ) ்காப்பு முதல்

3. ஒறுப்பிழப்பு வெயயும்நபாது பங்கு முதல் ்கணக்கு எதில் பற்று றவக்்கப்படுகிைது?
 (அ) மு்கமதிப்பு (ஆ) வபயர்ளவு மதிப்பு
 (இ) வெலுத்தப்பட்ட வதாற்க (ஈ) அறழக்்கப்பட்ட வதாற்க
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4. ஒறுப்பிழப்புச் வெயத பங்கு்கற்ள மறுவவளியீடு வெயத பிைகு, பங்கு ஒறுப்பிழப்புக் ்கணக்கின் இருப்பு 
மாற்ைப்படுவது

 (அ) வபாதுக்்காப்பு ்கணக்கிற்கு (ஆ) முதலிைக் ்காப்பு ்கணக்கிற்கு
 (இ) பத்திர முறைமக் ்கணக்கிற்கு (ஈ) உபரி ்கணக்கிற்கு

5. மு்கமதிப்றப வி்ட அதி்கமா்க வபற்ை வதாற்க வரவு றவக்்கப்படும் ்கணக்கு
 (அ) பத்திர முறைமக் ்கணக்கு (ஆ) அறழப்பு முன்பணக் ்கணக்கு
 (இ) பங்குமுதல் ்கணக்கு (ஈ) பங்கு ஒறுப்பிழப்புக் ்கணக்கு 

6. பின்வரும் வாக்கியங்்களில் எது தவைாைது?
 (அ)  வவளியி்டப்பட்ட பங்குமுதல் அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ட பங்குமுதறல வி்ட ஒருநபாதும் அதி்கமா்க 

இருக்்கக்  கூ்டாது. 
 (ஆ)  பங்கு்கள் குறை ஒப்பமா்க இருக்கும் நிறலயில் வவளியி்டப்பட்ட பங்குமுதல், ஒப்பிய 

பங்குமுதறல வி்ட குறைவா்க இருக்கும். 
 (இ)  ்காப்பு முதல் நிறுமத்றத  ்கறலக்கும்நபாது வெலுத்துமாறு அறழப்பு விடுக்்கப்படுகிைது. 
 (ஈ)  வெலுத்தப்பட்ட பங்குமுதல், அறழக்்கப்பட்ட பங்கு முதலின் ஒரு பகுதி ஆகும்.

7. வொத்து்கற்ள  வாங்கி பங்கு்கள் வவளியிடும்நபாது வரவு றவக்்கப்படும் ்கணக்கு 
 (அ) விற்பறையா்ளர ்க/கு (ஆ) பற்பல வொத்து்கள் ்க/கு
 (இ) பங்குமுதல் ்க/கு (ஈ) வங்கி ்க/கு
8. ெரியாை குறியீடற்டப் பயன்படுத்தி வபாருத்தமாை இறணறய நதரந்வதடுக்்கவும்
 (A) குறை ஒப்பம் - (i) முன்கூடடிச் வெலுத்திய அறழப்பு பணம் 
 (B) மிற்க ஒப்பம் - (ii) வவளியிட்ட பங்கு்கற்ள வி்ட அதி்கமா்க ஒப்பப்பட்டது 
 (C) அறழப்பு நிலுறவ - (iii) வவளியிட்ட பங்கு்கற்ள வி்ட குறைவா்க ஒப்பப்பட்டது 
 (D) அறழப்பு முன்பணம் - (iv) வெலுத்தப்வபைாத அறழப்பு 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 வெலுத்தப்பட்ட, ` 10 மதிப்புள்்ள பங்கு ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டது எனில், அதன் குறைந்த அ்ளவு 
மறுவவளியீடடு விறல

 (அ) பங்வ்கான்று ` 10 (ஆ) பங்வ்கான்று ` 8
 (இ) பங்வ்கான்று ` 5 (ஈ) பங்வ்கான்று ` 2

10. சுப்ரீம் நிறுமம் பங்வ்கான்று ` 10 மதிப்புற்டய 100 பங்கு்கற்ள இறுதி அறழப்புத்வதாற்க ` 2 
வெலுத்தாததால் ஒறுப்பிழப்பு வெயதது. அறவ அறைத்தும் பங்வ்கான்று ` 9 வீதம் மறுவவளியீடு 
வெயயப்பட்டை. முதலிைக் ்காப்புக்கு மாற்ைப்ப்ட நவண்டிய வதாற்க. 

 (அ) ` 700 (ஆ) ` 800 (இ) ` 900 (ஈ) ` 1,000 

வினட
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 மிகக் குறுகிய விைொக்கள்
1. பங்கு என்ைால் என்ை?
2. மிற்க ஒப்பம் என்ைால் என்ை?
3. அறழப்பு நிலுறவ என்பதன் வபாருள் என்ை?
4. பத்திர முறைமக் ்கணக்கு பற்றி சிறுகுறிப்பு வறரயவும்.
5. பங்கு்கள் ஏன் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்படுகின்ைை?
III குறுகிய விைொக்கள்
1. முன்னுரிறமப் பங்கு்களுக்கும், நேரறமப் பங்கு்களுக்குமுள்்ள நவறுபாடு்கற்ள கூைவும்.
2. அறழப்பு முன்பணம் குறித்து சுருக்்கமா்க எழுதவும்.
3. ஒறுப்பிழப்பு வெயத பங்கு்களின் மறுவவளியீடு என்ைால் என்ை?
4. சிறுகுறிப்பு வறர்க. 
 (அ) அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ட முதல்
 (ஆ) ்காப்புமுதல்
5. வராக்்கம் தவிர இதர மறுபயனுக்கு பங்கு வவளியீடு என்ைால் என்ை?
IV. �யிறசி கணக்குகள்
1.  புராகிரஸ் வறரயறு நிறுமம் 50,000 ொதாரணப் பங்கு்கற்ள, பங்குவ்கான்று ̀  10 வீதம் வவளியிட்டது.  

விண்ணப்பத்தின் நபாது ` 2, ஒதுக்கீடடின் நபாது ` 4 முதலாவது அறழப்பின் நபாது ` 2 மற்றும் 
இரண்்டாவது அறழப்பின் நபாது ̀  2 வெலுத்தப்பட்ட நவண்டும்.  அறைத்து பங்கு்களும் ஒப்பப்பட்டை 
மற்றும் அறைத்து வதாற்க்களும் முறையா்க வபைப்பட்டை.  குறிப்நபடடுப் பதிவு்கள் தரவும்.

குன்ற ஒப்�ம்
2.  ெம்பத் நிறுமம்  25,000 நேரறமப் பங்கு்கற்ள, பங்கு ஒன்று ̀  10 எை வபாதுமக்்களுக்கு வவளியிட்டது.  

விண்ணப்பத்தின் நபாது ̀  3, ஒதுக்கீடடின் நபாது ̀  4, முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பின் நபாது ̀  3 
வெலுத்தப்ப்ட நவண்டும். வபாதுமக்்க்ளால்  24,000 பங்கு்கள் ஒப்பப்பட்டை.  இயக்குைர்கள் அறைத்து 
பங்கு்கற்ளயும் ஒதுக்கீடு வெயதைர. அதற்்கா்க வதாற்க முழுவதும் முறையா்கப் வபைப்பட்டை.  
நதறவயாை குறிப்நபடடுப் பதிவு்கற்ளத் தரவும்.

மினக ஒப்�ம்
3.  ெரண்யா வறரயறு நிறுமம் பங்கு ஒன்றின் மதிப்பு ` 10 வீதம், 20,000 நேரறமப் பங்கு்கற்ள 

மு்கமதிப்பில் வபாதுமக்்களுக்கு வவளியிட்டது. பங்கு்களுக்்காைத் வதாற்க கீழ்கண்்டவாறு 
வெலுத்தப்ப்ட நவண்டும்.

  விண்ணப்பத்தின் நபாது    ` 3
  ஒதுக்கீடடின் நபாது     ` 4
  முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பின் நபாது  ` 3
     30,000 பங்கு்களுக்்காை வதாற்க விண்ணப்பத்தின் நபாது வபைப்பட்டது. கூடுதலாை விண்ணப்பத் 

வதாற்க திருப்பி, உ்டைடியா்க அனுப்பப்பட்டது. இதற்்காை குறிப்நபடடுப் பதிவு்கற்ளத் தரவும்.
4.  ்கஜா வறரயறு நிறுமம் பங்கு ஒன்றின் மதிப்பு ̀  10 வீதம் 40,000 நேரறமப் பங்கு்கற்ள வபாதுமக்்களி்டம் 

வவளியிட்டது. விண்ணப்பத்தின் நபாது ` 2, ஒதுக்கீடடின் நபாது ` 5 மற்றும் முதலாம் மற்றும் இறுதி 
அறழப்பின் நபாது ̀  3 எை வதாற்க வெலுத்தப்ப்ட நவண்டும்.  50,000 பங்கு்களுக்கு விண்ணப்பங்்கள் 
வபைப்பட்டை. 40,000 பங்கு்களுக்கு விகித அ்ளவு அடிப்பற்டயில் ஒதுக்கீடு வெயயப்பட்டை. கூடுதலா்க 
உள்்ள விண்ணப்பத் வதாற்க ஒதுக்கீடடிற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. அறைத்து வதாற்கயும் முறையா்க 
வபைப்பட்டை எைக் வ்காண்டு, குறிப்நபடடுப் பதிவு்கற்ளத் தரவும்.
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5.  லலிதா வறரயறு நிறுமம் ` 10 வீதம் 30,000 நேரறமப் பங்கு்கற்ள வபாதுமக்்களி்டம் வவளியிட்டது.  
விண்ணப்பத்தின் நபாது ` 2, ஒதுக்கீடடின் நபாது ` 3, மீதம் நதறவப்படும் நபாது வெலுத்தப்ப்ட 
நவண்டும். 50,000 பங்கு்களுக்கு விண்ணப்பங்்கள் வபைப்பட்டை. இயக்குைர்கள் பின்வருமாறு 
ஒதுக்கீடு வெயதைர.

    10,000 பங்கு்களுக்்காை விண்ணப்பம் – முழுவதும் ஒதுக்கீடு
    35,000 பங்கு்களுக்்காை விண்ணப்பம் –  20,000 பங்கு்கள் (மிகுதித் வதாற்க ஒதுக்கீடடில் 

ெரிவெயயப்படும்).
   5,000 பங்கு்களுக்்காை விண்ணப்பம் – ஒதுக்கீடு இல்றல
    அறைத்து வதாற்க்களும் முறையா்க வபைப்பட்டை. ஒதுக்கீடு வபறும் வறரயிலாை குறிப்நபடடுப் 

பதிவு்கற்ளத் தரவும்.
அனைப்பு முன்�ணம்
6.  அஞெலி மாவு அறரக்கும் வறரயறு நிறுமம் பங்கு ஒன்று ` 10 வீதம் ` 4,00,000 அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ட 

முதல் வ்காண்டுள்்ளது. அதில், 30,000 நேரறமப் பங்கு்கற்ள விண்ணப்பத்து்டன் ` 2, ஒதுக்கீடடில் 
` 5 மற்ைம் முதலாவது அறழப்பில் ` 3 வபை வவளியிட்டது. அறைத்து பங்கு்களும் ஒப்பப்பட்டை. 
அறைத்து வதாற்க்களும் வபைப்பட்டை. ஆைால், ஒதுக்கீடடில், 500 பங்குள்்ள ஒரு பங்குதாரர 
முழுவதுமாை தைது வதாற்கயிறை வெலுத்திவிட்டார. குறிப்நபடடுப் பதிவிறைத் தரவும்.

அனைப்பு நிலுனே
7.  முத்து வறரயறு நிறுமம் பங்கு ஒன்று ` 10 வீதம் ` 50,000 நேரறமப் பங்கு்கற்ள பின்வருமாறு 

வெலுத்தும் வண்ணம் வவளியிட்டது.
   விண்ணப்பத்தின் மீது ` 2, ஒதுக்கீடடின் மீது ` 4, முதல் மற்றும் இறுதி அறழப்பின் மீது ` 4,  

1000 பங்கு்கள் றவத்துள்்ள ஒருவர அறழப்புத் வதாற்கறய வெலுத்தவில்றல.  இறதத்தவிர, 
ஏறைய அறைத்து வதாற்க்களும் வபைப்பட்டை. அறழப்பு நிலுறவ ்கணக்கிறைப் பயன்படுத்தி  
அறழப்புக்்காை குறிப்நபடடுப் பதிவு்கற்ளத் தரவும்.

 (வினட: அனைப்பு நிலுனே ` 4,000)
�ஙகுகள் ஒறுப்பிைப்பு
8.  வாைவில் மின்வபாருள் வறரயறு நிறுமம் ` 10 மதிப்பில் வவளியிட்ட 1,000 நேரறமப் பங்கு்கற்ள 

அரஜீன் தம்வெம் றவத்திருந்தார. அவர விண்ணப்பத்தின் மீது ` 3, ஒதுக்கீடடின் மீது ` 4 வெலுத்தி 
விட்டார.  ஆைால், முதல் மற்றும் இறுதி அறழப்பின் மீதாை ` 3 அவரால் வெலுத்த முடியவில்றல. 
அறழப்பு வதாற்க வெலுத்தாத ்காரணத்திைால் இயக்குைர்கள், அப்பங்கு்கற்ள ஒறுப்பிழப்பு 
வெயதைர.  ஒறுப்பிழப்பிற்்காை குறிப்பிடடுப் பதிவு்கற்ளத் தரவும். 

 (வினட: ஒறுப்பிைப்பு �ஙகு கணக்கு: ` 7,000)
9.  இலக் ஷித் என்பவர ` 10 மதிப்புள்்ள 50 நேரறமப் பங்கு்கற்ள தன்வெம் றவத்துள்்ளார. அவர 

அதற்வ்கை விண்ணப்பத்தின் மீது ` 2 வெலுத்தியுள்்ளார. ஆைால், ஒதுக்கீடடின் மீது ` 4 மற்றும் 
முதலாவது அறழப்பின் மீது ` 2 வெலுத்தவில்றல. முதலாவது அறழப்பிற்கு பின் இயக்குைர்கள் 
பங்கிறை ஒறுப்பிழப்பு வெயதைர. ஒறுப்பிழப்பு வெயத பங்கு்களுக்்காை குறிப்நபடடு பதிவிறைத் 
தரவும்.

 (வினட: ஒறுப்பிைப்பு �ஙகு கணக்கு: ` 100)

�ஙகுகனள மறுபேளியீடு ப�ய்ெல்
10.  வ்கௌதம் வறரயறு நிறுமம், இரா்கவ அவர்களின் ` 10 மதிப்பிலாை 500 நேரறமப் பங்கு்களின் 

இறுதி அறழப்பு ` 2 வெலுத்தாத ்காரண்த்திைால் ஒறுப்பிழப்பு வெயதது. ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்ட 
பங்கு்கள், மதன் என்பவருக்கு பங்கு ஒன்று ` 8 வீதம் மறுவவளியீடு வெயயப்பட்டது. ஒறுப்பிழப்பு 
மற்றும் மறுவவளியீடடிற்்காை குறிப்நபடடு பதிவு்கற்ளத் தரவும்.

 (வினட: முெலிைக் கொப்பு கணக்கு: ` 3,000)
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11.  நிநவதா வறரயறு நிறுமம் ` 10 மதிப்பிலாை 1,000 நேரறமப் பங்கு்கற்ள, அறழப்புத் வதாற்க 
பங்கு ஒன்றிற்கு ` 4 வீதம் வெலுத்தவில்றல எை ஒறுப்பிழப்பு வெயதது. இதில், பங்கு ஒன்றிற்்ககு 
` 7 வீதம் 800 பங்கு்கள் மறுவவளியீடு வெயயப்பட்டை. ஒறுப்பிழப்பு மற்றும் மறுவவளியீடடிற்்காை 
குறிப்நபடடுப் பதிவு்கற்ளத் தரவும். 

 (வினட: முெலிைக் கொப்பு கணக்கு: ` 2,400)
12.  ேதியா ஜவுளி வறரயறு நிறுமம் ` 10 மதிப்பிலாை ` 8 அறழக்்கப்பட்ட 100 பங்கு்கற்ள ஒறுப்பிழப்பு 

வெயதது. இதில் மயூரி பங்கு ஒன்றுக்கு ` 6 விண்ணப்பம் மற்றும் ஒதுக்கீடடிற்்காை வதாற்கயிறைச் 
வெலுத்தி இருந்தார. அவற்றில் 75 பங்கு்கள் பங்கு ஒன்றிற்கு ` 7 வபற்றுக் வ்காண்டு ` 8 வீதம் 
வெலுத்தப்பட்ட பங்கு்க்ளா்க வெௌந்தரயா என்பவருக்கு மறுவவளியீடு வெயயப்பட்டது. ஒறுப்பிழப்பு 
மற்றும் மறுவவளியீடடிற்்காை குறிப்நபடடுப் பதிவு்கற்ளத் தரவும்.

 (வினட:  முெலிைக் கொப்பு கணக்கு: ` 375)
13.  றெமன் வறரயறு நிறுமம் ஒன்று ` 10 வீதம் 50,000 நேரறமப் பங்கு்கற்ள வவளியிட்டது.  

விண்ணப்பத்தின் மீது பங்வ்கான்று ` 1, ஒதுக்கீடடின் மீது பங்வ்கான்றிற்கு ` 5, முதலாவது 
அறழப்பின் மீது பங்வ்கான்றிற்கு ` 2, நமலும் இரண்்டாவது மற்றும் இறுதி அறழப்பிற்கு ` 2, 
வெலுத்தப்ப்ட நவண்டும். அறைத்து பங்கு்களும் ஏற்்கப்பட்டை. வெழியன் றவத்திருந்த 2,000 
பங்கு்கள் தவிர அறைத்து வதாற்க்களும் முழுறமயா்க வபைப்பட்டை. அவர இரண்்டாவது 
மற்றும் இறுதி அறழப்பிறை வெலுத்தவில்றல. அவருற்டய பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயது 
இ்ளங்ந்கா என்பவருக்கு பங்வ்கான்றிற்கு ` 8 வீதம் மறுவவளியீடு வெயயப்பட்டது. நமற்்கண்்ட 
ே்டவடிக்ற்க்களுக்கு குறிப்நபடடுப் பதிவிறை தரவும்.

 (வினட: முெலிைக் கொப்பு கணக்கு: ` 12,000)
14.  ்காஞெைா வறரயறு நிறுமம் பங்கு ஒன்றின் மதிப்பு ` 10 வீதம் 50,000 நேரறமப் பங்கு்கற்ள 

பின்வருமாறு வவளியிட்டது.
 விண்ணப்பத்தின் மீது ` 1
 ஒதுக்கீடடின் மீது ` 5
 முதாலவது அறழப்பின் மீது ` 2
 இரண்்டாவது மற்றும் இறுதி அறழப்பின் மீது ` 2
    70,000 பங்கு்களுக்்காை விண்ணப்பங்்கள் வபைப்பட்டை. 8,000 பங்கு்களுக்்காை விண்ணப்பங்்கள் 

மறுக்்கப்பட்டை. நமலும், இதர விண்ணப்பங்்களுக்கு விகித அ்ளவு அடிப்பற்டயில் ஒதுக்கீடு 
வெயயப்பட்டை. இயக்குைர்கள் இரண்டு அறழப்பு்களும் விடுத்தைர. 1,500 பங்கு்களின் இரண்்டாவது 
மற்றும் இறுதி அறழப்பின் வதாற்கறய தவிர, அறைத்து பங்கு்களுக்குமாை வதாற்க வபைப்பட்டது. 
அப்பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டைர. பின்ைர, 1200 ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்ட பங்கு்கள் பங்கு 
ஒன்றின் மதிப்பு ̀  8 வீதம் மறுவவளியீடு வெயயப்பட்டை.  இதற்்காை குறிப்நபடடுப் பதிவு்கற்ளத் தரவும்.

 (வினட:  முெலிைக் கொப்பு கணக்கு: ` 7,200)
முனைமத்தில் �ஙகு பேளியீடு
15.  விஸ்வோத் அறை்கலன் வறரயறு நிறுமம், ஒன்று ` 10 வீதம் 20,000 நேரறமப் பங்கு்கற்ள 

பங்வ்கான்றிற்கு ` 2 முறைமத்தில் வவளியி்ட அறழப்பு விடுத்தது.
 ` 2 விண்ணப்பத்தின் மீதும்
 ` 5 (முறைமம் உள்ப்ட) ஒதுக்கீடடின் மீதும்
 ` 5 முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பின் மீதும்

   மிற்க ஒப்பமா்க 30,000 பங்கு்களுக்்காை விண்ணப்பங்்கள் வபைப்பட்டை.  கூடுதலா்க வபைப்பட்ட 
விண்ணப்பங்்கள் இயக்குைர்க்ளால் நிரா்கரிக்்கப்பட்டை. அறைத்துத் வதாற்கயும் வபைப்பட்டை. 
குறிப்நபடடுப் பதிவிறைத் தரவும்.
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16.  யுறை்டட இண்்டஸ்டரிஸ் வறரயறு நிறுமம் ` 10 மதிப்பிலாை நேரறமப் பங்கு்கற்ள 10% 
முறைமத்தில் வவளியிட்டது. விண்ணப்பத்தின் மீது ` 3, ஒதுக்கீடடின் மீது (முறைமம் உள்ப்ட) 
` 4, முதலாவது அறழப்பின் மீது ` 2 மற்றும் இறுதி அறழப்பின் மீது ` 2 எை வதாற்க வெலுத்தப்ப்ட 
நவண்டும்.

   பின்வரும் ே்டவடிக்ற்க்களின் சூழநிறல்களுக்ந்கற்ப ஒறுப்பிழப்பு குறிப்நபடடுப் பதிவிறைத் தரவும்.
(i)  250 பங்கு்கள் றவத்துள்்ள மநைாஜ் இரண்்டாவது மற்றும் இறுதி அறழப்பிறை வெலுத்தத் 

தவறியதால், அவருற்டய பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டை.
(ii)  250 பங்கு்கள் றவத்துள்்ள மநைாஜ் ஒதுக்கீடடு, முதலாவது மற்றும் இறுதி அறழப்பிறை 

வெலுத்தத் தவறியதால், அவருற்டய பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டை.
(iii)  250 பங்கு்கள் றவத்துள்்ள மநைாஜ் ஒதுக்கீடு மற்றும் முதலாவது அறழப்பிறை, வெலுத்தத் 

தவறியதால் முதலாவது அறழப்பிற்கு பின் அவரது பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டை.
 (வினட:  �ஙகு ஒறுப்பிைப்பு கணக்கு (i) ` 2,000, (ii) ` 750, (iii) `  750)
17.  ்கஸ்தூரி வறரயறு நிறுமம் ` 10 மதிப்புள்்ள 20,000 நேரறமப் பங்கு்கற்ள ` 2 முறைமத்தில் 

வவளியிட்டது. 30,000 பங்கு்களுக்்காை விண்ணப்பதாரர்களுக்கு  விகித அ்ளவு அடிப்பற்டயில் 
ஒதுக்கீடு வெயதது. ` 3 விண்ணப்பத்தின் மீதும், ` 5 ஒதுக்கீடடின் மீதும் (முறைமம் ` 2 உள்ப்ட), 
` 2 முதல் அறழப்பின் மீதும் மற்றும் ` 2 இறுதி அறழப்பின் மீதும் வெலுத்தப்ப்ட நவண்டும். சுபின் 
என்னும் பங்குதாரர தன்னுற்டய 500 பங்கு்களுக்்காை முதலாவது மற்றும் இறுதி அறழப்பிற்்காை 
வதாற்கயிறை ்கட்டத் தவறிைார.  அவரது பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டை. அதில், 400 பங்கு்கள் 
ஒன்று ` 8 வீதம் மறுவவளியீடு வெயயப்பட்டை. நதறவயாை குறிப்நபடடுப் பதிவிறைத் தரவும்.

 (வினட: முெலிைக் கொப்பு கணக்கு: ` 1600)
18.  றவரம் வறரயறு நிறுமம் ஒன்று ` 10 வீதம் 60,000 நேரறமப் பங்கு்கற்ள ` 2 முறைமத்தில் 

பின்வரும் வெலுத்துதலுக்ந்கற்ப வவளியிட்டது.
விண்ணப்பத்தின் நபாது  ` 6
ஒதுக்கீடடின் நபாது ` 4 (முறைமம் உள்ப்ட)
முதலாம் மற்றும் இறுதி அறழப்பின் நபாது ` 2

   அறைத்துப் பங்கு்களும் ஏற்்கப்பட்டை. ெரிதாவின் 1,000 பங்கு்களுக்்காை ஒதுக்கீடு, முதலாவது 
அறழப்பு மற்றும் இறுதி அறழப்பிற்்காைத் வதாற்க தவிர, ஏறைய அறைத்தும் வபைப்பட்டை.  
அவருற்டய பங்கு்கள் ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்டை. ஒறுப்பிழப்பு வெயயப்பட்ட அறைத்து பங்கு்களும் 
பரிம்ளா என்பவருக்கு பங்கு ஒன்று ` 7 வீதம் மறுவவளியீடு வெயயப்பட்டை.  குறிப்நபடடுப் பதிவு்கள் 
தரவும்.

 (வினட: முெலிைக் கொப்பு கணக்கு: ` 3,000)
பைொக்கத்திறகு �ஙகு பேளியீடு (பமொத்ெமொக ப�லுத்துெல்)
19.  அப்துல் வறரயறு நிறுமம் ̀  10 மதிப்புள்்ள 50,000 நேரறமப் பங்கு்கற்ள வவளியிட்டது. அறைத்துத் 

வதாற்கயும், விண்ணப்பத்து்டன் வெலுத்துமாறு பின்வரும் நிறல்களில் குறிப்நபடடுப் பதிவிறைத் 
தரவும்.

 (i) பங்கு்கற்ள மு்கமதிப்பில் வவளியிட்டால்
 (ii) பங்வ்கான்று ` 2 முறைமத்தில் வவளியிட்டால்
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பைொக்கம் ெவிை, இெை மறு�யனுக்கு �ஙகு பேளியிடல்
20.  பாரற்டஸ் வறரயறு நிறுமம், `4,40,000 மதிப்புள்்ள வொத்து்கற்ள சுகுணா அறை்கலன் வறரயறு 

நிறுவைத்தி்டமிருந்து வாங்கியது.  இதற்குப் பதிலா்க `10 மதிப்புள்்ள முழுவதும் வெலுத்தப்பட்ட 
பங்கு்கற்ள வெலுத்தி நிறைவு வெயதைர.  பின்வரும் சூழலுக்்காை பதிவு்கற்ளத் தரவும். 

 அ) பங்கு்கற்ள மு்கமதிப்பில் வவளியிட்டால்  
 ஆ) பங்கு்கற்ள 10% முறைமத்தில் வவளியிட்டால்

(வினட: (அ) �ஙகுமுெல் கணக்கு ` 4,40,000 (ஆ) �ஙகுமுெல் கணக்கு: ` 4,00,000;  
�த்திை முனைமக் கணக்கு: ` 40,000)

 மொணேர் ப�யல்�ொடு 7.4

விடு�டட விேைஙகனளக் பகொண்டு பின்ேரும் குறிப்ந�டடுப் �திவுகனள நின்றவு ப�ய்யவும்.

�ொள் விேைம் ந�. 
�.எ.

�றறு 
`

ேைவு 
`

 1. _________________________                               ப   2,00,000  

       பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு   __________

 (ஒன்று ` 1 வீதம் விண்ணப்பத் வதாற்க வபற்ைது)   

 2. பங்கு விண்ணப்பக் ்க/கு                                      ப  _________  

      பங்குமுதல் ்க/கு   2,00,000

 
(பங்கு விண்ணப்பத் வதாற்க __________  
பங்கு்களுக்்காை ___________ மாற்ைப்பட்டது)    
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மாலா மற்றும் நமரி இருவரும் ஒரு கூட்டாண்றம வணி்கத்தில் ஈடுபட்டைர. 
அவவணி்கத்தின் வெயல்திைன் மற்றும் இலாபத்தன்றம ேன்ைா்க இருந்தது. 
அவர்கள் நமலும் முதலிடடு அதறை விரிவாக்்கம் வெயய விரும்பிைர. ஆைால், 

அவர்களிருவரும் வொந்த நெமிப்பா்க குறைவாை வதாற்கறயக் வ்காண்டிருந்தைர. இது 
அவவணி்கத்றத விரிவு வெயய நபாதுமாைதல்ல. எைநவ, அவர்கள் தம்முற்டய வணி்கத்றத 
வறரயறு நிறுமமா்க மாற்ைவிரும்பி எம் & எம் வறரயறு நிறுமமா்க என்று பதிவும் வெயதைர. 
அந்நிறுமம், தமது அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ட முதலாை ` 10,00,000 ஐ 1,00,000 அலகு்க்ளா்கப் பிரித்தது.  
எம் & எம் நிறுமம் வதா்டங்குவதற்்கா்க நிலம், அறை்கலன் மற்றும் வபாருத்துற்க்கள் நபான்ை சில 
நிறலச் வொத்து்கற்ள ஒரு விற்பறையா்ளரி்டமிருந்து வாங்கியது. ஆைால், நிறுமம் இதற்வ்கை 
வராக்்கநமா அல்லது ்காநொறலநயா வ்காடுக்்கவில்றல.
வெயதித்தாள்்களில் எம் & எம் வறரயறு நிறுமம் பங்கு வவளியீடடிற்்காை வி்ளம்பரம் 
வ்காடுக்்கப்பட்டது. 50,000 பங்கு்கள் வபாதுமக்்களுக்வ்கை வவளியி்டப்பட்டது.  அதனுற்டய 
இலாபத்தன்றம மற்றும் பு்கழின் ்காரணமா்க எம் & எம் நிறுமம் 60,000 பங்கு்களுக்்காை 
விண்ணப்பங்்கற்ளப் வபற்ைது.
தற்நபாது, பின்வருவை குறித்து விவாதிக்்கவும்.

1. முதறல அதி்கரிப்பது தவிர, ஒரு கூட்டா ண்றம நிறுவைம் நிறுமமா்க மாற்றுவதற்்காை 
ஏநதனும் ஒரு ்காரணத்றதக் கூைவும்.

2. பங்கு்கள் வவளியீடு தவிர, நிதித்திரடடும் மற்ை ஆதாரங்்கள் யாறவ?
3. எம் & எம் வறரயறு நிறுமத்தின் அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ட பங்கு முதல் எவவ்ளவு?
4. ஒவவவாரு பங்கின் மதிப்பு என்ை?
5. எம் & எம் நிறுமம் நிறலச்வொத்து்கற்ள ்க்டனுக்கு வாங்கிய விற்பறையா்ளருக்கு வெலுத்த 

நவறு வழி ஏதுமுண்்டா?
6. எம் & எம் நிறுமம் 1,00,000 க்கும் அதி்கமாை பங்கு்கள் வவளியி்ட அனுமதிக்்கப்படுமா?
7. எம் & எம் நிறுமத்தின் வவளியிட்ட பங்கு முதல் எவவ்ளவு?
8. மிற்க ஒப்பத்திறை இயக்குைர்கள் எவவாறு ற்கயாளுவார்கள்?

பெொடர் ஆய்விறகு
எந்த ஒரு நிறுமத்திலும் முதலீடு வெயவதற்கு முன்பா்க பங்குதாரர்கள் அல்லது ொத்தியமுள்்ள 
முதலீட்டா்ளர்கள் நிறுவைத்தின் வெயல்திைறை அறிந்துவ்காள்்ள விரும்புவர. அவர்கள் இத்தற்கய 
த்கவல்்கற்ள எங்கிருந்து வபறுகிைார்கள்?
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�� நிதிநிலை 
அறிகலகைகைள்

�� நிதிநிலை அறிகலகை 
பகுபபபாய்வு

�� பபபாது அளவு 
அறிகலகை

�� ஒபபீட்டு அறிகலகை
�� பபபாககு விகித பகுபபபாய்வு

8 நிதிநிலை அறிகலகை  
பகுபபபாய்வு 

அைகு

மபாணவரகைள்
�� நிதிநிலை அறிகலகை பகுபபபாய்வின் 

பபபாருள் மற்றும் ப�பாககைஙகைள் பற்றி புரிந்து 
பகைபாள்ளுதல்

�� நிதிநிலை அறிகலகை பகுபபபாய்வின் 
கைருவிகைலளப புரிந்து பகைபாள்ளுதல்

�� நிதிநிலை அறிகலகை பகுபபபாய்வு பெய்யும் 
கைருவிகைலளப பயன்படுத்துதல்

பபபாருளடககைம்

கைற்றல் ந�பாககைஙகைள்

நிதிநிலை அறிகலகை பகுபபபாய்விலை 
கைற்பதற்கு முன் கீழககைண்டவற்லறை 
நிலைவு கூறை பவணடும்:
�� கைணககியல் பகைபாள்லகைகைள்
�� இந்தியக கைணககியல் தர நிலைகைள்
�� இைபாப �ட்்டக கைணககு மற்றும் 

இருபபுநிலைக குறிபபு தயபாரித்தல்

நிலைவுகூ்ற நேண்டிய கைருத்துகைள்

பெரிந்து பகைபாள்ள நேண்டிய முககிய ப�பாறகைள்

8.1 அறிமுகைம்
8.2 நிதிநிலை அறிகலகைகைள்
8.3 நிறுமஙகைளின் நிதி நிலை அறிகலகைகைள்
8.4 நிதிநிலை அறிகலகை பகுபபபாய்வு
8.5 நிதிநிலை அறிகலகை பகுபபபாய்விற்கைபாை 

கைருவிகைள்
8.6 ஒபபீட்டு அறிகலகைகைள் தயபாரித்தல்
8.7 பபபாது அளவு அறிகலகைகைள் தயபாரித்தல்
8.8 பபபாககுப பகுபபபாய்வு
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8.1 அறிமுகைம்
வியபாபபார நிறுவைஙகைள் இைபாபத் தன்லம மற்றும் நிதிநிலைலய அறிந்து பகைபாள்ள ஒரு கைணககைபாணடின் 
இறுதியில் வருமபாை அறிகலகை மற்றும் இருபபுநிலைக குறிபபிலைத் தயபாரிககின்றைை.  இவவறிகலகைகைள் 
குறிபபிட்்ட கைணககைபாணடிற்கைபாை பல்பவறு பெைவுகைளின், வருமபாைஙகைளின் பமபாத்தம்  மற்றும் நிகைர முடிவபாை, 
இைபாபம் அல்ைது �ட்்டம், அககைணககைபாணடின் இறுதி �பாளன்லறைய பெபாத்துகைள் மற்றும் பபபாறுபபுகைள் மற்றும் 
முதல் ஆகியவற்லறை அளிககிறைது.  எைபவ, நிதிநிலை அறிகலகைகைள் என்பது நிதிநிலை தகைவல்கைளுககைபாை 
ஆதபாரமபாகும்.   இருந்தபபபாதிலும் இவவறிகலகைகைள் பல்பவறு இைஙகைளுககைபாை பதபா்டரபு அல்ைது இரணடு 
�பாள்கைளுககில்டயில் இந்த இைஙகைளின் பதபாலகைகைளில் ஏற்படும் மபாற்றைத்திற்கைபாை கைபாரணஙகைலள அல்ைது  
அம்மபாற்றைஙகைளிைபால் ஏற்படும் விலளவுகைலளத் தருவதில்லை. இககைபாரணஙகைளுககைபாகை பல்பவறு நிதிநிலை 
அறிகலகை பகுபபபாய்வு கைருவிகைள் பயன்படுத்தபபடுகின்றைை.
8.2 நிதிநிலை அறிகலகைகைள்
8.2.1 நிதிநிலை அறிகலகைகைள் – பபபாருள்
ஒரு கைணககைபாணடின் இறுதியில் வியபாபபாரத்தின் இயககை முடிவுகைள் மற்றும் நிதிநிலைலய அறிந்து 
பகைபாள்ள தயபாரிககைபபடும் அறிகலகைகைபள நிதிநிலை அறிகலகைகைள் ஆகும். வியபாபபார நிறுவைஙகைளபால் 
தயபாரிககைபபடும் வருமபாை அறிகலகை மற்றும் இருபபுநிலைக குறிபபு ஆகியலவ அடிபபல்ட நிதிநிலை 
அறிகலகைகைளபாகும். வருமபாை அறிகலகையபாைது உற்பத்தி கைணககு, வியபாபபாரக கைணககு, இைபாப 
�ட்்டககைணககு பபபான்றைவற்லறை உள்ள்டககியதபாகும். இது ஒரு கைணககைபாணடின் வியபாபபார 
�்டவடிகலகைகைளின் நிகைர முடிவிலைக கைபாட்டும். இருபபுநிலைக குறிபபபாைது ஒரு குறிபபிட்்ட �பாளன்லறைய 
நிதிநிலைலய பவளிபபடுத்தும் பெபாத்துகைள் மற்றும் பபபாறுபபுகைலளக பகைபாண்ட ஓர அறிகலகையபாகும்.
பமற்கைண்ட இவவிரு அடிபபல்ட அறிகலகைகைள் தவிர வியபாபபார நிறுவைஙகைள் பரபாககை ஒட்்ட அறிகலகை, 
நிதி ஓட்்ட அறிகலகை மற்றும் நிதி நிலை மபாற்றை அறிகலகை பபபான்றைலவகைலளயும் தயபாரிககைைபாம். 
8.2.2 நிதி நிலை அறிகலகைகைளின் இயல்புகைள்
நிதி நிலை அறிகலகைகைளின் இயல்புகைள் பின்வருமபாறு: 
(i)  நிதிநிலை அறிகலகைகைள், ஒரு கைணககைபாணடின் இறுதியில் கைணகபகைடுகைளில் பதிவு பெய்யபபட்்ட 

�்டவடிகலகைகைளின் அடிபபல்டயில் தயபாரிககைபபடுகின்றைை.
(ii)  இவவறிகலகைகைள், ஒட்டுபமபாத்த நிறுவைத்திற்கும் தயபாரிககைபபடுகின்றைை.
(iii)  ஒபர தன்லமயுல்டய தகைவல்கைலள அதபாவது நிலைசபெபாத்துகைள் மற்றும் �்டபபுச பெபாத்துகைள் 

பபபான்று குழுமபபடுத்துதல் மூைமபாகை அரத்தமுள்ள தகைவல்கைலளத் தருகிறைது.
(iv)  புரபாதை அ்டககைவிலை அடிபபல்டயில் நிதிநிலை அறிகலகைகைள் தயபாரிககைபபடுகின்றைை.
(v)  நிதிநிலை அறிகலகைகைள் அவற்றின் ஒபபீட்டுத் தன்லம மற்றும் உணலமத்தன்லமலய 

உறுதி பெய்யும் வலகையில் கைணககியல் பகைபாட்பபாடுகைள் மற்றும் கைணககியல் தரநிலைகைலள 
அடிபபல்டயபாகைக பகைபாணடு தயபாரிககைபபடுகின்றைை.

(vi)  நிதிநிலை அறிகலகையபாைது சிை நிகைழவுகைளில் தனிபபட்்ட முடிவுகைலள உள்ள்டககியதபாகும். 
எடுத்துகைபாட்்டபாகை பதய்மபாைம் நீககும் முலறை மற்றும் கைபாபபு ெதவீதம் முடிவு பெய்தல்.

8.2.3 நிதி நிலை அறிகலகைகைளின் முககியத்துேம்
நிதி நிலை அறிகலகைகைள் வியபாபபார நிறுவைத்தின் இயககை முடிவுகைள் மற்றும் நிதிநிலைலய 
பவளிபபடுத்துகின்றைை. பல்பவறு பயனீட்்டபாளரகைளுககைபாை நிதிநிலை அறிகலகைகைளின் முககியத்துவம் 
பின்வருமபாறு:
(i)  நேைபாண்லேககு: நிதிநிலை அறிகலகைகைளபாைது முடிவுகைலள எடுபபதற்கும் மற்றும் பல்பவறு 

துலறைகைளில் வணிகை �்டவடிகலகைகைலளக கைட்டுபபடுத்துவதற்கும் பதலவயபாைத் தகைவல்கைலள 
பமைபாணலமககுத் தருகிறைது.

(ii)  பஙகுெபாரரகைளுககு: வணிகை நிறுவைம் வளரசசிககு பதலவயபாை ஆதபாரஙகைலளக 
பகைபாணடுள்ளதபா மற்றும் பதபா்டரந்து பஙகுதபாரரபாகை நீடிபபதபா என்பலத முடிவு பெய்யவும் 
பஙகுதபாரரகைளுககு நிதிநிலை அறிகலகைகைள் உதவியபாகை இருககின்றைை.
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(iii)  எதிரகைபாை முெலீடடபாளரகைளுககு: பத்திரஙகைலள மதிபபீடு பெய்து அவற்லறை பிறை 
பதபாழிைலமபபுகைளின் பத்திரஙகைபளபாடு ஒபபீடு பெய்து அதைடிபபல்டயில் தஙகைள் முதலீடுகைள் 
மீதபாை முடிவிலை எடுபபதற்கு நிதிநிலை அறிகலகைகைள் பயனுள்ளதபாகை இருககின்றைை.

(iv)  கைடனீந்நெபாருககு: பதபாழிலின், கை்டன்கைலள திருபபிச பெலுத்தும் திறைலைப பற்றிய தகைவல்கைலள 
நிதிநிலை அறிகலகைகைள் வபாயிைபாகை கை்டனீந்பதபார பபற்றுக பகைபாள்ள முடிகிறைது.

(v)  ேஙகியரகைளுககு: கை்டன் மற்றும் பமல்வலரபபற்று பதபாலகைககு ஈ்டபாை பிலணயஙகைள் 
பபபாதுமபாைதபாகை உள்ளதபா என்பது குறித்த தகைவல்கைலள அறிவதற்கு நிதிநிலை அறிகலகைகைள் 
வஙகியரகைளுககு இன்றியலமயபாததபாகிறைது. 

(vi)  அர�பாஙகைத்திறகு: வணிகை நிறுவைஙகைளின் வரிெபாரந்த பபபாறுபபுகைலள மதிபபி்டவும், 
பதபாழிற்பகைபாள்லகைகைள் உருவபாககைம் மற்றும் திருத்தம் பெய்வதிலும் நிதிநிலை அறிகலகைகைள் 
அரெபாஙகைத்திற்கு மிகைவும் முககியமபாைதபாகை விளஙகுகின்றைை.

(vii)  பணியபாளரகைளுககு: நிறுவைத்தின் ெம்பளம் பெலுத்தும் திறைன் மற்றும் பணியபாளரகைளுககு 
அந்நிறுவைத்தில் எதிரகைபாை வளரசசி இருககிறைதபா பபபான்றைவற்லறை குறித்து நிதிநிலை 
அறிகலகைகைள் வபாயிைபாகை பணியபாளரகைள் பதரிந்து பகைபாள்கின்றைைர.

8.2.4 நிதிநிலை அறிகலகையின் குல்றபபாடுகைள்
நிதிநிலை அறிகலகையின் குலறைபபாடுகைள் பின்வருமபாறு:
(i)  பணம் �பாரபா ெகைேல்கைள் இல்ைபாலே: பணம் ெபாரபா தகைவல்கைளும் வியபாபபார முடிபவடுத்தலுககு 

முககியமபாைதபாகும். எடுத்துககைபாட்்டபாகை, பணியபாளரகைளின் திறைலம, பமைபாணலமயின் திறைலம 
பபபான்றைலவ. ஆைபால், இலவ நிதிநிலை அறிகலகைகைளில் இ்டம் பபறுவதில்லை.

(ii)  கைடந்ெ கைபாை விேரஙகைளின் பதிநேடு: நிதிநிலை அறிகலகைகைள் கை்டந்த கைபாை விவரஙகைளின் 
அடிபபல்டயில் தயபாரிககைபபடுகின்றைை. எைபவ அலவ �்டபபு நிலைலமலய பவளிபபடுத்தபாமல் 
பபபாகைைபாம்.

(iii)  விலை நிலை ேபாற்றஙகைலள பபபாருடபடுத்துேதில்லை: விலை நிலைகைளில் ஏற்படும் 
மபாற்றைஙகைள் நிதிநிலை அறிகலகைகைள் எடுத்துகபகைபாள்ளபபடுவதில்லை.  எைபவ, அலவ �்டபபு 
நிலைலமலய பவளிபபடுத்தபாமல் பபபாகைைபாம்.

(iv)  நிலைத்ென்லே குல்றவு: பல்பவறு நிறுவைஙகைள், பல்பவறு கைணககியல் முலறைகைலள 
பின்பற்றுகின்றைை. எைபவ, இரணடு பதபாழிைலமபபுகைலள ஒபபீடு பெய்வது கைடிைமபாகும்.

(v)  இலடககைபாை அறிகலகைகைலள ேடடுநே ெருகி்றது: நிதிநிலை அறிகலகைகைள் ஒவபவபாரு 
கைணககைபாணடின் இறுதியில் தயபாரிககைபபடுகின்றைை. ஆைபால், வணிகைத்தின் உணலமயபாை 
நிைவரத்லத, நிறுவைத்தின் கைலைபபின் பபபாது மட்டுபம அறிய இயலும். எைபவ, நிதிநிலை 
அறிகலகைகைள் நிறுவைத்தின் துல்லியமபாை நிலையிலை பவளிககைபாட்்டபாது.

(vi)  பு்றபபயனீடடபாளரகைளுககு ேலரயறுககைபபடட ெகைேல்கைள்: புறைபபயனீட்்டபாளரகைள் அணுகைல் 
வலரயறுககைபபட்டுள்ளதபால் அவரகைள், முழுலமயபாை பதபா்டரசசியபாை நிதிநிலை முடிவுகைலளப 
பபறைமுடியபாது.

(vii)  ெனிபபடட முடிவுகைளிைபால் பபாதிககைபபடுகி்றது: நிதிநிலை அறிகலகைகைள் தயபாரிபபு என்பது 
தனி�பரின் முடிவுககுட்பட்்டது. எைபவ, இலவ ஒருதலை பட்ெமபாைதபாகை இருககைைபாம்.

8.3 நிறுேஙகைளின் நிதிநிலை அறிகலகைகைள்
நிறுமஙகைளின் நிதிநிலை அறிகலகைகைள் தயபாரிககைபபடும்பபபாது இந்திய நிறுமசெட்்டம் 2013-ன் படி 
பின்வரும் விதிமுலறைகைள் பின்பற்றைபப்ட பவணடும்:
(i)  பிரிவு 2(40)-ன் படி நிதிநிலை அறிகலகைகைள் என்பது இருபபுநிலைககுறிபபு, இைபாப�ட்்டக 

கைணககு / வருவபாய் பெைவிைக கைணககு, பரபாககை ஓட்்ட அறிகலகை, பஙகு மூைதைத்தின் மபாற்றைம் 
குறித்த அறிகலகை மற்றும் பமற்கைண்டவலகைகைளின் விளககைக குறிபபு ஏபதனும் இருந்தபால் 
அவற்லறையும் குறிககும்.
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(ii)  இந்திய நிறுமசெட்்டம் 2013 பிரிவு 129 (1)-ன் படி நிதிநிலை அறிகலகைகைள், நிறும 
�்டவடிகலகைகைளின் உணலமயபாை, நியபாயமபாை நிலைலய எடுத்துககைபாட்டுவதபாகைவும் பிரிவு 
133-ல் பகைபாடுககைபபட்டுள்ள தரநிலைகைளின் படியும் இருககை பவணடும் என்று கூறுகிறைது.

(iii)  பமலும், பிரிவு 129 (1)-ன் படி நிதிநிலை அறிகலகைகைள் இந்திய நிறுமசெட்்டம் 2013 பட்டியல் 
III-ல் பகைபாடுககைபபட்டுள்ள படிவத்தின் படிபய தயபாரிககைபப்ட பவணடும் எைவும் கூறுகிறைது.

 நிறுமத்தின் நிதிநிலை அறிகலகைகைளபாைது இந்திய நிறுமச ெட்்டம் 2013 
பிரிவு 129 (1)-ல் குறிபபிட்்ட கைணககியல் தரநிலைகைலள பின்பற்றைபாதபபபாது, 
நிறுமத்தின் நிதிநிலை அறிகலகைகைள் கைணககியல் தரநிலைகைலிருந்து பவறுபடும் 
இ்டஙகைள்,  அவபவறுபபாட்டிற்கைபாை கைபாரணஙகைள், அவபவறுபபாட்டிைபால் 

நிதிநிலையில் ஏற்பட்்ட விலளவுகைள் குறித்து நிதிநிலை அறிகலகைகைளில் பவளிபபடுத்த பவணடும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

 ேபாணேர ப�யல்பபாடு 8.1

ஒரு தணிகலகையபாளலர உஙகைளுல்டய வகுபபிற்கு வரவலைத்து பல்பவறு வணிகை அலமபபுகைளின் 
நிதிநிலை அறிகலகைகைள் தயபாரிபபது குறித்து கைைந்துலரயபா்டவும்.

குறிபபு: இைபாப�ட்்ட அறிகலகை (பட்டியல் III-ல் பகுதி II) மற்றும் இருபபுநிலைக குறிபபு (பட்டியல் III-ல் 
பகுதி I) பபபான்றைலவ இஙகு புரிதலுககைபாகை மட்டுபம வைஙகைபபட்டுள்ளபதயன்றி, பதரவுககைபாைதல்ை.

இந்திய நிறுேச�டடம் 2013 அடடேலண III
பகுதி II – இைபாப�டட அறிகலகை

நிறுேத்தின் பபயர …………………
ஆண்டுககுரிய இைபாப�டட அறிகலகை ……………

(..................ரூபபாயில்)
விேரம் குறிபபு 

எண்
�டபபு 

ஆண்டிறகைபாை 
எண்ணிகலகை

 முந்லெய 
ஆண்டிறகைபாை 
எண்ணிகலகை

1 2 3 4
I இயககைம் மூைம் பபற்றை வருவபாய்   xxx xxx
II இதர வருமபாைம்   xxx xxx
III பமபாத்த வருமபாைம் (I + II)   xxx xxx
IV பெைவுகைள்:      
  பயன்படுத்தபபட்்ட பபபாருட்கைளின் அ்டககைவிலை   xxx xxx
  பகைபாள்முதல் பெய்யபபட்்ட ெரககுகைள்   xxx xxx
  முடிவுற்றை பபபாருட்கைளின் ெரககிருபபின் மபாற்றைஙகைள்   xxx xxx
  முடிவுறைபா உற்பத்தி பபபாருட்கைள் மற்றும் ெரககிருபபு   xxx xxx
  பதபாழிைபாளரகைளுககைபாை �ைச பெைவுகைள்   xxx xxx

நிதிெபார பெைவுகைள் xxx xxx
  பதய்மபாைம் மற்றும் பபபாகபகைழுதுதல் பெைவுகைள்   xxx xxx
  இதர பெைவுகைள்   xxx xxx
  பமபாத்த பெைவுகைள்   xxx xxx
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V விதிவிைககைபாை அெபாதபாரண பெைவு மற்றும் வரிககு 
முன்ைர உள்ள இைபாபம் (III - IV)   xxx xxx

VI விதி விைககைபாை பதபாலகைகைள்   xxx xxx

VII அெபாதபாரண பதபாலகைகைள் மற்றும் வரிககு முன்ைர 
உள்ள இைபாபம் (V - VI)   xxx xxx

VIII அெபாதரண பதபாலகைகைள்   xxx xxx
IX வரிககு முன்ைர உள்ள இைபாபம் (VII - VIII)   xxx xxx
X வரிெபாரந்த பெைவுகைள்:      
  (1) �்டபபபாணடு வரி   xxx xxx
  (2) நீண்ட கைபாை வரி    xxx xxx

XI �்டபபபாணடிற்கைபாை பெயல்பபாடுகைளிலிருந்து பபறும் 
இைபாபம் (�ட்்டம்)   xxx xxx

XII பதபா்டரபா பெயல்பபாடுகைளிலிருந்து பபறும் இைபாபம் 
(�ட்்டம்)   xxx xxx

XIII பதபா்டபாரபா பெயல்பபாடுகைளுககைபாை வரிச பெைவு   xxx xxx

XIV பதபா்டபாரபா பெயல்பபாடுகைளுககைபாை இைபாபம் (�ட்்டம்)
(வரிககுபபின்) (XII - XIII)   xxx xxx

XV �்டபபபாணடிற்கைபாை இைபாபம் (�ட்்டம்) (XI - XIV)   xxx xxx
XVI ஒரு ப�ரலமப பஙகு பபற்றை வருமபாைம்      
  (1) அடிபபல்ட   xxx xxx
  (2) நீரத்த   xxx xxx

பகுதி I இருபபு நிலைககுறிபபு
நிறுமத்தின் பபயர................. 
�பாளன்லறைய இருபபு நிலைககுறிபபு................. (..................ரூபபாயில்)

விேரம் குறிபபு 
எண்

�டபபு 
ஆண்டிறகைபாை 
எண்ணிகலகை

முந்லெய 
ஆண்டிறகைபாை 
எண்ணிகலகை 

(1) (2) (3) (4)
I பஙகுமூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்
1. பஙகுெபாரர நிதி

அ) பஙகு முதல்
ஆ) கைபாபபு மற்றும் மிகுதி
இ) பஙகைபாலண மூைம் பபற்றை பதபாலகை

2.  ஒதுககீடு நிலுலேயிலுள்ள பஙகுகைள் 
விண்ணபபம் மீெபாை பணம்

3. நீண்ட கைபாைப பபபாறுபபுகைள்
அ) நீண்ட கைபாைக கை்டன்
ஆ) நீண்ட கைபாை வரி ெபாரந்த நிகைர பபபாறுபபுகைள்
இ) பிறை நீண்ட கைபாைப பபபாறுபபுகைள்
ஈ) நீண்ட கைபாை ஒதுககுகைள்

4. �டபபுப பபபாறுபபுகைள்
அ) குறுகிய கைபாைக கை்டன்
ஆ) கைணககுகைள் மூைம் பெலுத்த பவணடியலவகைள்
இ) பிறை �டபபுப பபபாறுபபுகைள்
ஈ) குறுகிய கைபாை ஒதுககுகைள்

பேபாத்ெம்
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II ப�பாத்துகைள்
1. நீண்ட கைபாைச ப�பாத்துகைள்

அ) நிலைச பெபாத்துகைள்
i) புைைபாகும் பெபாத்துகைள்
ii) புைைபாகைபாச பெபாத்துகைள்
iii)  முடிவுறைபா உற்பத்தி பபபாருட்கைளுககைபாை 

முதல்
iv)  வளரந்துவரும் புைைபாகைபாச பெபாத்துகைள்

ஆ) நீண்ட கைபாை முதலீடுகைள்
இ)  நீண்டகைபாை நிகைர வரி ெபாரந்த பெபாத்துகைள்
ஈ)  நீண்டகைபாை கை்டன் மற்றும் முன்பணம்
உ) பிறை நீண்டகைபாைச பெபாத்துகைள்

2. �டபபுச ப�பாத்துகைள்
அ) �்டபபு முதலீடுகைள்
ஆ) ெரககிருபபுகைள்
இ) கைணககுகைள் மூைம் பபறை பவணடியலவகைள்
ஈ)  பரபாககைம் மற்றும் பரபாககைத்திற்கு 

ெமமபாைலவகைள்
உ)  குறுகிய கைபாைகை்டன் மற்றும் முன்பணம்
ஊ) பிறை �்டபபுச பெபாத்துகைள் 

பேபாத்ெம்

இந்திய நிறுமச ெட்்டம் 2013 அட்்டவலண III ன் படி நிதிநிலை அறிகலகையில் 
இ்டம்பபறும் பதபாலகைகைலள நிறுமத்தின் விற்பலை அடிபபல்டயில் 
கீழககைண்டவபாறு முழுலமபபடுத்திக பகைபாள்ளைபாம்.

விறபலை முழுலேபபடுத்ெ நேண்டியது
அ)  நூறு பகைபாடிககு குலறைவபாைத் 

பதபாலகை
அருகிலுள்ள நூற்றுககு,ஆயிரத்திற்கு, இைட்ெத்திற்கு, 
மில்லியனுககு அல்ைது அவற்றின் தெமஙகைள்.

ஆ)  நூறு பகைபாடி ரூபபாய் மற்றும் 
அதற்கு பமைபாகை

அருகிலுள்ள இைட்ெத்திற்கு, பத்து மில்லியனுககு  
அல்ைது பகைபாடிககு அல்ைது அவற்றின் தெமஙகைள்.

ஒரு அளவிற்கைபாை அைகு பயன்படுத்தபபட்்டபால் நிதிநிலை அறிகலகைகைள் முழுவதற்கும் அபத 
அைகிலைபய பயன்படுத்த பவணடும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

8.4.1. நிதிநிலை அறிகலகை பகுபபபாய்வின் பபபாருள்
நிதிநிலை அறிகலகையில் கைபாணபபடும் பல்பவறு விவரஙகைளுககில்டபயயபாை பதபா்டரபுகைலள 
கைண்டறிந்து, மதிபபிட்டு ஒபபீடு பெய்வபத நிதிநிலை அறிகலகை பகுபபபாய்வு ஆகும். இது வணிகை 
நிறுவைத்தின் பெயல்பபாடுகைலளயும், நிதி நிலைலயயும் புரிந்து பகைபாள்வதற்கு வழி பெய்கிறைது.
இது பகுபபபாய்வின் ப�பாககைத்திற்கு ஏற்றைவலகையில் விவரஙகைலள மறுவரிலெபபடுத்துதல், கைருவிகைலள 
பயன்படுத்துதல். விவரஙகைளுககில்டபயயபாை பதபா்டரபுகைலள மதிபபீடு பெய்தல் மற்றும் பகுபபபாய்வு 
அடிபபல்டயில் முடிவிலை அல்டதல் ஆகியவற்லறை உள்ள்டககியது. எைபவ, நிதிநிலை அறிகலகை 
பகுபபபாய்வு என்பது பகுபபபாய்வு மற்றும் அதுகுறித்த விளககைமளித்தலையும் பகைபாண்டதபாகும்.
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பகுபபபாய்வு என்பது கைணககி்டபபட்்ட பதபாலகைகைலளச பெபாதலை பெய்தல் மற்றும் அவற்றிற்கில்டபயயபாை 
பதபா்டரபிலை ஏற்படுத்துதல் ஆகும். பமலும், அதன் பெயல்பபாடுகைள் அல்ைது மபாற்றைஙகைள் ஏற்படுவதற்கைபாைக 
கைபாரணஙகைலளக கைண்டறிவதற்கு அவற்லறை ஒபபீடு பெய்வலதக குறிககும்.  உய்த்துணரதல் என்பது 
பகுபபபாய்வின் முடிவுகைலள விவரித்தல் மற்றும் விளககுதலைக குறிககும்.
8.4.2 நிதிநிலை அறிகலகை பகுபபபாய்வின் ந�பாககைஙகைள்
1. வருவபாயீட்டும் தன்லம மற்றும் இைபாபமீட்டும் திறைலை ஆய்வு பெய்வதற்கைபாகை
2. நீண்டகைபாை மற்றும் குறுகிய கைபாை கை்டலைத் தீரககும் திறைன் பற்றி அறிய
3. பெபாத்துகைலள பயன்படுத்துவதிலும், பெயல்பபாடுகைளிலும் ஆற்றைலைத் தீரமபானிபபதற்கு
4. நிரவபாகைம் மற்றைம் பணியபாளரகைளின் திறைலமலயத் தீரமபானிபபதற்கு
5. உற்பத்தி, மற்றும் விற்பலையின் பபபாககிலைத் தீரமபானிபபதற்கு
6. எதிரகைபாை முன்கைணிபபு மற்றும் திட்்டபட்டியல் தயபாரிபபதற்கு
7. நிறுவைத்திற்குள்பளயும், பிறை நிறுவைஙகைபளபாடும் ஒபபீடு பெய்வதற்கு

நிறுவைத்திற்குள்பளயபாை ஒபபீடு என்பது நிறுவைத்தின் பைதுலறைகைள் மற்றும் 
பிரிவுகைள் ஆகியவற்லறை ஒபபீடு பெய்வதபாகும்.
நிறுவைஙகைளுககு இல்டயிைபாை ஒபபீடு என்பது நிறுவைத்லத பிறை நிறுவைம் 
அல்ைது நிறுவைஙகைளு்டன் ஒபபீடு பெய்வலதக குறிககும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

8.4.3 நிதிநிலை அறிகலகை பகுபபபாய்வின் குல்றபபாடுகைள்
நிதிநிலை அறிகலகை பகுபபபாய்வின் குலறைபபாடுகைள் பின்வருமபாறு:
1. பணம்ெபாரபா தகைவல்கைள் புறைககைணிபபு விலை நிலை மபாற்றைஙகைள் புறைககைணிபபு பபபான்றை நிதிநிலை 

அறிகலகைகைளில் கைபாணபபடும் எல்ைபா குலறைபபாடுகைளும் நிதிநிலை அறிகலகை பகுபபபாய்விலும் 
கைபாணபபடுகின்றைை.

2.  நிதிநிலை அறிகலகை பகுபபபாய்வு என்பது ஒரு வழிதபாபை தவிர இதுபவ முடிவல்ை. அதபாவது 
இது பமைபாணலம மற்றும் பிறை பஙகுதபாரரகைளுககைபாை ஒரு கைருவிபய ஆகும். முடிவுகைலள 
உய்த்துணரதல் என்பது அகை மற்றும் புறைககைபாரணிகைளுககைபாை முககியத்துவத்து்டன் நிதிநிலை 
பகுபபபாய்வபாளரகைளபால் மட்டுபம பெய்யபபடும்.

3. நிதிநிலை அறிகலகை பகுபபபாய்வு பெய்வதற்கு நிபுணத்துவ அறிவு பதலவயபாைதபாகும்.
4.  பகுபபபாய்வு பெய்யபபட்்ட தவல்கைலளப பற்றி பவவபவறு வல்லுைரகைளபால் பவவபவறு கைருத்துகைள் 

தரபபடுவதபால் உய்த்துணரதல் என்பது தனிபபட்்ட முடிவுகைலள உள்ள்டககியதபாகும்.
8.5 நிதிநிலை அறிகலகை பகுபபபாய்விறகைபாை கைருவிகைள்
நிதிநிலை அறிகலகை பகுபபபாய்வு பெய்வதற்கு பல்பவறு கைருவிகைள் பயன்படுத்தபபடுகின்றைை. பகுபபபாய்வு 
பெய்வதன் ப�பாககைத்தின் அடிபபல்டயில் அககைருவிகைள் பதரவு பெய்யபபடுகின்றைை. நிதிநிலை 
அறிகலகை பகுபபபாய்விற்கு பயன்படுத்தபபடும் கைருவிகைளில் பபபாதுவபாைலவ பின்வருமபாறு:
(i) ஒபபீடடு அறிகலகை
ஒரு வியபாபபார நிறுவைத்தின் இரணடு அல்ைது அதற்கு பமற்பட்்ட ஆணடுகைளின் நிதிநிலை 
அறிகலகையில் கைபாணபபடும் பல்பவறு தனிபபட்்ட விவரஙகைளின் நிகைர உயரவு மற்றும் குலறைவு 
ஆகியவற்லறை ஒபபிட்டுத் தரககூடிய அறிகலகைபய ஒபபீட்டு அறிகலகையபாகும். இது பல்பவறு 
கைபாைஙகைளின் உணலமயபாைத் பதபாலகைகைலளயும், அந்த பதபாலகைகைளின் உயரவு மற்றும் குலறைவின் 
அறுதி இட்்டத் பதபாலகையபாகைவும் மற்றும் அவவுயரவிலை அல்ைது குலறைவிலை ெதவீதத்திலும் கைபாட்டும். 
ஒபபீட்டு வருமபாை அறிகலகை மற்றும் ஒபபீட்டு இருபபுநிலைக குறிபபு ஆகிய இரணடு அடிபபல்ட ஒபபீட்டு 
அறிகலகைகைள் தயபாரிககைபபடுகின்றைை.
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(ii) பபபாது அளவு அறிகலகைகைள்
பபபாது அளவு அறிகலகைகைள் சிை பபபாதுவபாை அடிபபல்டயிைபாை பல்பவறு விவரஙகைளின் பதபா்டரபிலைக 
கைபாட்டுவதபாகும். இது ெதவீதத்தில் குறிககைபபடுகிறைது. பபபாது அடிபபல்ட என்பது பமபாத்த பெபாத்துகைள் 
அல்ைது பமபாத்த பஙகு மூைதைம் மற்றும் பபபாறுபபுகைள் அல்ைது விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 
(நிகைர விற்பலை) பபபான்றைலவ ஆகும். பபபாது அளவு அறிகலகைகைளில் பபபாது அளவு வருமபாை அறிகலகை 
மற்றும் பபபாது அளவு இருபபுநிலைக குறிபபு பபபான்றைலவகைள் அ்டஙகும்.
பபபாது அளவு வருமபாை அறிகலகையில் விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாலய 100 எை எடுத்துக 
பகைபாள்ளபபட்டு பல்பவறு பெைவுகைள் மற்றும் வருமபாைஙகைள், விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாயின் 
ெதவீதமபாகை பவளிபபடுத்தபபடுகின்றைை. பபபாது அளவு இருபபு நிலைககுறிபபில், இருபபு நிலைககுறிபபின் 
பமபாத்தம் அதபாவது பெபாத்துகைளின் பமபாத்தம் அல்ைது பஙகு மூைதைம் மற்றும் பபபாறுபபுகைளின் பமபாத்தம் 
100 எை எடுத்துகபகைபாள்ளபபட்டு, பல்பவறு பெபாத்துகைள் மற்றும் பபபாறுபபுகைள், பெபாத்துகைளின் பமபாத்தம் 
அல்ைது பஙகு மூைதைம் மற்றும் பபபாறுபபுகைளின் பமபாத்தத்தின் ெதவீதமபாகை பவளிபபடுத்தபபடுகின்றைை.
பபபாது அளவு அறிகலகைகைலள முந்லதய ஆணடின் அறிகலகைகைபளபாடு ஒபபீடு பெய்ய முடியும். பமலும், ஒபர 
விதமபாை கைணககியல் பகைபாள்லகைகைலளப பின்பற்றும் அபத வலகையபாை நிறுவைஙகைளுககில்டபயயும் 
ஒபபீடு பெய்யைபாம்.
(iii) நபபாககுப பகுபபபாய்வு
பபபாககு என்பது இயககைத்தின் பபபாககிலை குறிபபதபாகும். பபபாககுப பகுபபபாய்வு என்பது ஒரு கைபாைக 
கைட்்டத்திற்கு பமல் உள்ள பதபாலகைகைளின் இயககைத்லத ஆய்வு பெய்வதபாகும். பபபாககு என்பது வளரந்து 
வரும் பபபாககைபாகைபவபா அல்ைது குலறைந்து பெல்லும் அல்ைது முலறையற்றை பபபாககைபாகைபவபா இருககைைபாம். 
இரணடு ஆணடுகைளுககு பமைபாகை உள்ள தகைவல்கைலள பகுபபபாய்வு பெய்ய ஒபபீட்டு அளவு அறிகலகை 
முலறைலய பயன்படுத்துவது கைடிைமபாைதபாகும். எைபவ, பபபாககுப பகுபபபாய்வு பயன்படுத்தபப்டைபாம். 
ஒரு ஆணடு பபபாதுவபாகை முதல் ஆணடு என்பது அடிபபல்ட ஆண்டபாகை எடுத்து பகைபாள்ளபபடும். அடிபபல்ட 
ஆணடின் பதபாலகை 100 எை எடுத்துகபகைபாள்ளபபடும். மற்றை ஆணடுகைளுககைபாை பதபாலகைகைள் அடிபபல்ட 
ஆணடின் பதபாலகைபயபாடு ஒபபி்டபபட்டு ெதவீதத்தில் பவளிபபடுத்தபபடுகிறைது, இவவபாறைபாகை, பபபாககு 
தீரமபானிககைபபடுகிறைது.
(iv) நிதி ஓடடப பகுபபபாய்வு
“நிதி” என்பது �ல்டமுலறை முதலைக குறிபபதபாகும். �ல்டமுலறை முதல் என்பது �்டபபுப பபபாறுபபுகைலள 
வி்ட அதிகைமபாகை உள்ள �்டபபுச பெபாத்துகைலளக குறிபபதபாகும். ஒட்்டம் என்பது இயககைம் என்பலதக 
குறிககும். பமலும், அது உள்ஓட்்டம் மற்றும் பவளிஓட்்டம் என்பலதயும் உள்ள்டககியதபாகும். நிதி 
ஒட்்டப பகுபபபாய்வு என்பது குறிபபிட்்ட கைபாைத்தில் உள்வரும் நிதி (ஆதபாரஙகைள்) பவளிச பெல்லும் நிதி 
(பயன்பபாடுகைள்) ஆகியவற்லறை பவளிபபடுத்தும் ஒரு நிதி ஒட்்ட அறிகலகை தயபாரிபபதபாகும். நிதி ஒட்்ட 
பகுபபபாய்வு என்பது கை்டன்பபறும் தன்லமலய மதிபபிடுதல், நிதியியல் திட்்டமிடுதல் மற்றும் நிதித்திட்்ட 
பட்டியல் தயபாரித்தல் பபபான்றைவற்றிற்கு மிகைவும் பயனுல்டயதபாகும்.
(v) பரபாககை ஒடடப பகுபபபாய்வு
பரபாககை ஒட்்ட பகுபபபாய்வு என்பது பரபாககை ஓட்்ட அறிகலகை தயபாரிபபலதக குறிககும். இது ஒரு குறிபபிட்்ட 
கைபாைத்தில் உள்வரும் மற்றும் பவளிச பெல்லும் பரபாககைம் மற்றும் பரபாககைத்திற்கு ெமமபாைலவகைலள 
பவளிபபடுத்தும். பரபாககைம் என்பது லகை பரபாககைம் மற்றும் வஙகியில் உள்ள பகைட்பு லவபபுகைலள 
உள்ள்டககியது. பரபாககைத்திற்கு ெமமபாைலவகைள் என்பது குறுகிய கைபாைத்தில் அதிகை �ட்்டமில்ைபாமல் 
பரபாககைமபாகை மபாற்றைககூடிய குறுகிய கைபாை முதலீடுகைலளக குறிககும். பரபாககை ஓட்்டப பகுபபபாய்வு வணிகை 
நிறுவைத்தின் நீரலமத்தன்லம மற்றும் கை்டன் தீரககும் திறைன் விகிதஙகைள் கைணககிடுவதற்கு 
உதவிகைரமபாைதபாகை இருககிறைது.
8.6 ஒபபுந�பாககு அறிகலகைகைள் ெயபாரித்ெல்
ஒபபுப�பாககு அறிகலகை ஐந்து பத்திகைலளக பகைபாண்டது. ஒபபுப�பாககு அறிகலகைகைள் தயபாரிககைபபடும் 
பபபாது பின்பற்றை பவணடிய நிலைகைள் பின்வருமபாறு:
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(i)  பத்தி 1 :  இந்தப பத்தியில் வருமபாை அறிகலகை மற்றும் இருபபுநிலைககுறிபபில் உள்ள விவரஙகைள் 
பதியபபடும்

(ii) பத்தி 2 :  முதல் ஆணடிற்கைபாை பதபாலகைலயப பதிவு பெய்யவும்
(iii) பத்தி 3 :  இரண்டபாம் ஆணடிற்கைபாை பதபாலகைலயப பதிவு பெய்யவும்
(iv)  பத்தி 4 :  முதைபாணடு பதபாலகைககும் இரண்டபாமபாணடு பதபாலகைககும் இல்டபயயபாை 

பவறுபபாட்டிலைக கைபாட்்டவும். 2-ம் ஆணடில் மதிபபு அதிகைரித்திருந்தபால் கூட்்டல் 
அல்டயபாளமும் மதிபபு குலறைந்திருந்தபால் கைழித்தல் அல்டயபாளமும் இ்ட பவணடும்.

(v)  பத்தி 5 :  4-ஆம் பத்தியில் பகைபாடுககைபபட்டுள்ள பதபாலகையிலை இரண்டபாம் பத்தியில் (முதல் ஆணடு 
பதபாலகை) பகைபாடுககைபபட்டுள்ள பதபாலகையு்டன் வகுத்து (கூடும் அல்ைது குலறையும் பதபாலகை) 
4-ஆம் பத்தியின் பதபாலகைககைபாை கூடும் அல்ைது குலறையும் ெதவீதத்திலைக கைபாட்்டவும்.

கூடும் அல்ைது குலறையும் ெதவீதம் = கூடும் அல்ைது குலறையும் பதபாலகை x 100முதல் ஆணடிற்கைபாை பதபாலகை

ஒபபு ந�பாககும் அறிகலகையின் படிேம்

விவரம் ஆணடு 1 ஆணடு 2 பதபாலகையின் கூடுதல் (+) 
அல்ைது குலறைவு (-)

ெதவீதத்தின் 
கூடுதல் (+) அல்ைது 

குலறைவு (-)` ` `

(1) (2) (3) (4) (5)

கிலடேடட பகுபபபாய்வு
பை ஆணடுகைளுககைபாை பதபாலகைகைலளப பகுபபபாய்வு பெய்வதற்கு எடுத்துக 
பகைபாண்டபால், அபபகுபபபாய்வு கில்டமட்்ட பகுபபபாய்வு என்றைலைககைபபடும்.  
பபபாதுவபாகை, ஒரு ஆண்டபாைது அடிபபல்ட ஆண்டபாகை எடுத்துக பகைபாள்ளபபட்டு, 

பிறை ஆணடுகைளு்டைபாை பதபாலகை அடிபபல்ட ஆணடு்டன் ஒபபீடு பெய்யபபடுகிறைது.  ஒபபீடு 
அறிகலகைகைள், மற்றும் பபபாககு ெதவீதஙகைள் பபபான்றைலவ கில்டமட்்ட பகுபபபாய்விற்கைபாை 
எடுத்துகைபாட்டுகைள் ஆகும்.
ப�ஙகுத்துப பகுபபபாய்வு
ஒரு கைணககைபாணடிற்குரிய பதபாலகை மட்டுபம பகுபபபாய்விற்கு எடுத்து பகைபாள்ளபபடுமபாைபால் 
அது பெஙகுத்துப பகுபபபாய்வு என்றைலைககைபபடும். இஙகு, ஒபர கைணககைபாணடிலுள்ள நிதி 
அறிகலகைகைளின் பல்பவறு விவரஙகைளுககில்டபய பதபா்டரபு ஏற்படுத்தபபடுகிறைது. பபபாது அளவு 
அறிகலகை தயபாரித்தல், விகிதஙகைள் கைணககிடுதல் ஆகியலவ பெஙகுத்துப பகுபபபாய்விற்கைபாை 
எடுத்துககைபாட்டுகைள் ஆகும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

எடுத்துககைபாடடு 1
பின்வரும் விவரஙகைளிலிருந்து தருண & பகைபா நிறுமத்தின் ஒபபீட்டு வருமபாை அறிகலகை தயபார 
பெய்யவும்.

விவரம் 2016-17 2017-18

  ` `

விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 2,00,000 2,50,000

இதர வருமபாைஙகைள் 50,000 40,000

பெைவுகைள் 1,50,000 1,20,000
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தீரவு
ெருண் ேலரயறு நிறுேத்தின் 

2017, ேபாரச 31 ேறறும் 2018, ேபாரச 31 ஆம் �பாநளபாடு முடிேலடயும்ஒபபு ந�பாககும் ஆண்டுகைளுககுரிய 
ேருேபாை அறிகலகை

விவரம் 2016-17 2017-18 பதபாலகையின் கூடுதல் (+) 
அல்ைது குலறைவு (-)

ெதவீதத்தின் 
கூடுதல் (+) அல்ைது 

குலறைவு (-)` ` `
விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 2,00,000 2,50,000 +50,000 +25
  கூட்டுகை: இதர வருமபாைஙகைள் 50,000 40,000 –10,000 –20
பமபாத்த வருமபாைஙகைள் 2,50,000 2,90,000 +40,000 +16
  கைழிககை: பெைவுகைள் 1,50,000 1,20,000 –30,000 –20
வரிககு முன்ைர உள்ள இைபாபம் 1,00,000 1,70,000 +70,000 +70

ேபாணேர குறிபபு
விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாயின் கூடுதல் மற்றும் குலறைதல் ெதவீதக கைணககீடு

பதபாலகையின் கூடுதல் அல்ைது குலறைவு × 100 = 50,000 × 100 = 25%
முதல் வரு்டத் பதபாலகை 2,00,000

 ேபாணேர ப�யல்பபாடு 8.2
முந்லதய ஆணடு வருமபாை அறிகலகைலய �்டபபு ஆணடு வருமபாை அறிகலகையு்டன் ஒபபிடும் பபபாது 
வரிககு முன்ைர உள்ள இைபாபம் 70 ெதவீதம் உயரந்துள்ளது.  இவவுயரவிற்கைபாை கைபாரணஙகைள் 
ஏபதனும் மூன்றிலை சிந்தலை பெய்யவும்.

எடுத்துககைபாடடு 2
பின்வரும் விவரஙகைளிலிருந்து அபதுல் வலரயறு நிறுமத்தின் ஒபபீட்டு வருமபாை அறிகலகைலய தயபார 
பெய்யவும்.

விேரம் 2015-16 
`

2016-17 
`

விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 3,00,000 3,60,000
இதர வருமபாைம் 1,00,000 60,000
பெைவுகைள் 2,00,000 1,80,000
வருமபாை வரி 30% 30%

தீரவு
அபதுல் ேலரயறு நிறுேத்தின் 

2016, ேபாரச 31 ேறறும் 2017, ேபாரச 31 ஆம் �பாநளபாடு முடிேலடயும் ஆண்டுககுரிய 
ஒபபீடடு ேருேபாை அறிகலகை

விேரம் 2015-16 2016-17 பதபாலகையின் கூடுதல் (+) 
அல்ைது குலறைவு (-)

ெதவீதத்தின்  
கூடுதல் (+) அல்ைது  

குலறைவு (-)  ` ` `
விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 3,00,000 3,60,000 +60,000 +20
  கூட்டுகை: இதர வருமபாைஙகைள் 1,00,000 60,000 –40,000 –40
பமபாத்த வருமபாைஙகைள் 4,00,000 4,20,000 +20,000 +5
  கைழிககை: பெைவுகைள் 2,00,000 1,80,000 –20,000 –10
வரிககு  முன் இைபாபம் 2,00,000 2,40,000 +40,000 +20
  கைழிககை: வருமபாைவரி 30% 60,000 72,000 +12,000 +20
வரிககு பின்ைர உள்ள இைபாபம் 1,40,000 1,68,000 +28,000 +20
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எடுத்துககைபாடடு 3
பின்வரும் விவரஙகைளிலிருந்து பமரி வலரயறு நிறுமத்தின் ஒபபீட்டு வருமபாை அறிகலகைலய தயபார 
பெய்யவும்.

விேரம் 2015-16 2016-17
  ` `
விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 4,00,000 5,00,000
இயககைச பெைவுகைள் 2,00,000 1,80,000
வருமபாை வரி (வரிககு முன் இைபாபத்தில் %) 20 50

தீரவு
நேரி ேலரயறு நிறுேத்தின் 

2016, ேபாரச 31 ேறறும் 2017, ேபாரச 31 ஆம் �பாநளபாடு முடிேலடயும் ஆண்டுககுரிய 
ஒபபீடடு ேருேபாை அறிகலகை

விேரம் 2015-16 2016-17 பதபாலகையின் கூடுதல் (+) 
அல்ைது குலறைவு (-)

ெதவீதத்தின் 
கூடுதல் 

(+) அல்ைது 
குலறைவு (-)` ` `

விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 4,00,000 5,00,000 +1,00,000 +25
கைழிககை: இயககைச பெைவுகைள் 2,00,000 1,80,000 –20,000 –10
வரிககு முன் இைபாபம் 2,00,000 3,20,000 +1,20,000 +60
  கைழிககை: வருமபாைவரி 40,000 1,60,000 +1,20,000 +300
வரிககு பின்ைர உள்ள இைபாபம் 1,60,000 1,60,000 - -

குறிபபு: வருமபாைவரி கைணககீடு
2015-2016  2,00,000 x 20% =    40,000
2016-2017   3,20,000 x 50% = 1,60,000

எடுத்துககைபாடடு 4
ெந்திரபா நிறுமத்தின் பின்வரும் இருபபுநிலைககுறிபபிலிருந்து 2016 மபாரச 31 மற்றும் 2017 மபாரச 31 
ஆம் �பாபளபாடு முடிவல்டயும் ஆணடுககுரிய ஒபபீட்டு இருபபுநிலைககுறிபபிலைத் தயபார பெய்யவும்.

விேரம் 2016, ேபாரச 31 2017, ேபாரச 31
  ` `

I.  பஙகுமூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்    
பஙகுதபாரர நிதி 1,00,000 2,60,000
நீண்ட கைபாைப பபபாறுபபுகைள் 50,000 60,000
�்டபபுப பபபாறுபபுகைள் 25,000 30,000
பமபாத்தம் 1,75,000 3,50,000

II. ப�பாத்துகைள்    
நிலைச பெபாத்துகைள் 1,00,000 2,00,000
�்டபபுச பெபாத்துகைள் 75,000 1,50,000
பேபாத்ெம் 1,75,000 3,50,000
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தீரவு
�ந்திரபா ேலரயறு நிறுேத்தின்  

2016, ேபாரச 31 ேறறும் 2017, ேபாரச 31 ஆம் �பாலளய 
ஒபபீடடு இருபபுநிலைககுறிபபு

விேரம் 2015-16 2016-17
பதபாலகையின் 

கூடுதல் (+) அல்ைது 
குலறைவு (-)

ெதவீதத்தின் 
கூடுதல் (+) 

அல்ைது குலறைவு 
(-)

` ` `
I.   பஙகுமூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்        

பஙகுதபாரர நிதி 1,00,000 2,60,000 +1,60,000 +160
நீண்ட கைபாைப பபபாறுபபுகைள் 50,000 60,000 +10,000 +20
�்டபபுப பபபாறுபபுகைள் 25,000 30,000 +5,000 +20
பமபாத்தம் 1,75,000 3,50,000 +1,75,000 +100

II. ப�பாத்துகைள்        
நிலைச பெபாத்துகைள் 1,00,000 2,00,000 +1,00,000 +100
�்டபபுச பெபாத்துகைள் 75,000 1,50,000 +75,000 +100
பமபாத்தம் 1,75,000 3,50,000 +1,75,000 +100

எடுத்துககைபாடடு 5
பின்வரும் மைர நிறுமத்தின் 2016, மபாரச 31 மற்றும் 2017, மபாரச 31 ஆம்  �பாலளய ஒபபீட்டு 
இருபபுநிலைக குறிபபிலைத் தயபார பெய்யவும்.

விேரம் 2016, ேபாரச 31 2017, ேபாரச 31
` `

I.   பஙகுமூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்    

  1. பஙகுதபாரர நிதி    

        அ) பஙகு முதை் 2,00,000 2,50,000
        ஆ) கைபாபபும் மிகுதியும் 50,000 50,000
  2. நீண்ட கைபாைப பபபாறுபபுகைள்     
             நீண்ட கைபாைக கை்டன்கைள் 30,000 60,000
  3. �்டபபுப பபபாறுபபுகைள்    
        கைணககுகைள் மூைம் பெலுத்த பவணடியலவகைள் 20,000 60,000
    பமபாத்தம் 3,00,000 4,20,000
II. ப�பாத்துகைள்    
    1. நீண்ட கைபாைச பெபாத்துகைள்   
        
        
    2. �்டபபுச பெபாத்துகைள்
           ெரககிருபபு 75,000 1,50,000
            பரபாககைம் மற்றும் பரபாககைத்திற்கு 

ெமமபாைலவகைள் 75,000 45,000
    பமபாத்தம் 3,00,000 4,20,000
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தீரவு
ேைர ேலரயறு நிறுேத்தின் 

2016, ேபாரச 31 ேறறும் 2017, ேபாரச 31 ஆம் �பாலளய 
 ஒபபீடடு இருபபுநிலைககுறிபபு

விேரம் 2015-16 2016-17

பதபாலகையின் 
கூடுதல் 

(+) அல்ைது 
குலறைவு (-)

ெதவீதத்தின் 
கூடுதல் (+)  

அல்ைது 
குலறைவு (-)

` ` `

I.   பஙகுமூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்     
1. பஙகுெபாரர நிதி     

அ) பஙகு முதல் 2,00,000 2,50,000 +50,000 +25
ஆ) கைபாபபும் மிகுதியும் 50,000 50,000  - -

2. நீண்ட கைபாைப பபபாறுபபுகைள்        
நீண்ட கைபாைக கை்டன்கைள் 30,000 60,000 +30,000 +100

3. �்டபபுப பபபாறுபபுகைள்        
கைணககுகைள் மூைம் பெலுத்த 
பவணடியலவகைள் 20,000 60,000 +40,000 +200

பமபாத்தம் 3,00,000 4,20,000 +1,20,000 +40
II.   ப�பாத்துகைள்        

1. நீண்டகைபாைச பெபாத்துகைள்        
அ) நிலைச பெபாத்துகைள் 1,00,000 1,50,000 +50,000 +50
ஆ) நீண்ட கைபாை முதலீடுகைள் 50,000 75,000 +25,000 +50

2. �்டபபுச பெபாத்துகைள்        
ெரககிருபபு 75,000 1,50,000 +75,000 +100
பரபாககைம் மற்றும் பரபாககைத்திற்கு 
ெமமபாைலவகைள் 75,000 45,000 –30,000 –40

பமபாத்தம் 3,00,000 4,20,000 +1,20,000 +40

 ேபாணேர ப�யல்பபாடு 8.3

குழு ப�யல்பபாடு: பெய்தித்தபாள்கைள், வணிகை இதழகைள் மற்றும் இலணயதளஙகைளிலிருந்து ஒபர 
வலகையபாை நிறுமஙகைளின் நிதிநிலை அறிகலகைகைலளச பெகைரித்து ஒபபீடு பெய்து அலவகைலளப 
பகுபபபாய்வு பெய்யவும்.

8.7 பபபாது அளவு அறிகலகைகைள் ெயபாரித்ெல்
பபபாது அளவு அறிகலகைகைள் மூன்று பத்திகைளு்டன் தயபாரிககைபபடுகின்றைை. பபபாது அளவு அறிகலகைகைள் 
தயபாரிககை பின்வரும் படிநிலைகைள் பின்பற்றைபபடுகின்றைை.
(i) பத்தி 1 – வருமபாை அறிகலகை அல்ைது இருபபுநிலைக குறிபபில் உள்ள இைஙகைளின் விவரஙகைள் 

இபபத்தியில் எழுதபபடுகின்றைை.
(ii) பத்தி 2 – பதபாலகையிலைப பதிவு பெய்யவும்.
(iii) பத்தி 3 – பபபாதுவபாை அடிபபல்டயபாகை 100 என்பலத எடுத்துக பகைபாள்ளவும். எடுத்துககைபாட்்டபாகை 

விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் என்பது வருமபாை அறிகலகைககு அடிபபல்டயபாகைவும், 
இருபபுநிலைக குறிபபின் பமபாத்தத் பதபாலகை, இருபபுநிலைக குறிபபிற்கு அடிபபல்டயபாகைவும் 
எடுத்துகபகைபாள்ளபப்டைபாம்.  பத்தி 2-ல் உள்ள விவரஙகைளுககு பபபாதுவபாை அடிபபல்டலய 
பகைபாணடு ெதவீதம் கைணககீடு பெய்து 3-ஆம் பத்தியில் பதிவு பெய்யவும்.

12th-Accountancy-Unit-08_TM.indd   275 12/9/2021   11:22:22 PM



276

பபபாது அளவு அறிகலகையின் படிேம்

விேரம் பெபாலகை �ெவீெம்

எடுத்துககைபாடடு 6
குமபார நிறுமத்தின் பின்வரும் விவரஙகைளிலிருந்து 2018 மபாரச 31 ஆம் �பாபளபாடு முடிவல்டயும் 
ஆணடுககுரிய பபபாது அளவு வருமபாை அறிகலகைலய தயபார பெய்யவும்.

விேரம்
2017-18

`
விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 5,00,000
இதர வருமபாைம் 20,000
பெைவுகைள் 3,00,000

தீரவு
குேபார நிறுேத்தின் 

2018, ேபாரச 31 ஆம் �பாநளபாடு முடிேலடயும் ஆண்டிறகைபாை 
பபபாது அளவு ேருேபாை அறிகலகை

விேரம்
பெபாலகை விறபலை மூைம் பபற்ற 

ேருேபாயில்  
�ெவீெம்`

விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 5,00,000 100

  கூட்டுகை: இதர வருமபாைம் 20,000 4

பமபாத்த வருவபாய் 5,20,000 104

  கைழிககை: பெைவுகைள் 3,00,000 60

வரிககு முன்ைர உள்ள இைபாபம் 2,20,000 44

குறிபபு: பிறை வருமபாைத்திற்கைபாை ெதவீதம் கைணககிடுதல்
  20,000    x 100 = 4%

  5,00,000

எடுத்துககைபாடடு 7
பின்வரும் விவரஙகைளிலிருந்து மணி மற்றும் கைனி நிறுமஙகைளின் 2019 மபாரச 31 ஆம் �பாபளபாடு 
முடிவல்டயும் ஆணடிற்கைபாை பபபாது அளவு வருமபாை அறிகலகைலயத் தயபார பெய்யவும்.

விேரம்
ேணி நிறுேம் கைனி நிறுேம்

` `
விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 2,00,000 2,50,000
இதர வருமபாைம் 30,000 25,000
பெைவுகைள் 1,10,000 1,25,000
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தீரவு
2019, ேபாரச 31 ஆம் �பாலளய பபபாது அளவு ேருேபாய் அறிகலகை

விேரம்
ேணி நிறுேம் கைனி நிறுேம்

பெபாலகை விறபலை 
மூைம் பபற்ற 
ேருேபாயில் 

�ெவீெம்

பெபாலகை விறபலை 
மூைம் பபற்ற 
ேருேபாயில்  

�ெவீெம்  ` `

விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 2,00,000 100 2,50,000 100

  கூட்டுகை: இதர வருமபாைம் 30,000 15 25,000 10

பமபாத்த வருவபாய் 2,30,000 115 2,75,000 110

  கைழிககை: பெைவுகைள் 1,10,000 55 1,25,000 50

வரிககு முன்ைர உள்ள இைபாபம் 1,20,000 60 1,50,000 60

எடுத்துககைபாடடு 8
பின்வரும் விவரஙகைலளக பகைபாணடு சிவபா வலரயறு நிறுமத்தின் மபாரச 31, 2016 மற்றும் மபாரச 31, 
2017 ககைபாை பபபாது அளவு வருவபாய் அறிகலகையிலை தயபார பெய்யவும்.

விேரம்
2015-16 2016-17

` ` 
விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 2,00,000 3,00,000
இதர வருமபாைம் 25,000 75,000
பெைவுகைள் 2,50,000 1,50,000
வருமபாை வரி % 40 40

தீரவு
சிேபா ேலரயறு நிறுேத்தின் 

2016, ேபாரச 31 ேறறும் 2017, ேபாரச 31 ஆண்டுகைளுககுரிய 
பபபாது அளவு ேருேபாய் அறிகலகை.

விேரம் 2015-16 
பெபாலகை

2015-16 விறபலை 
மூைம் பபற்ற 

ேருேபாயில் �ெவீெம்

2016-17 
பெபாலகை

2015-16 விறபலை 
மூைம் பபற்ற 

ேருேபாயில் �ெவீெம்  ` ` 
விற்பலை மூைம் பபற்றை 
   வருவபாய் 2,00,000 100.00 3,00,000 100
  கூட்டுகை: இதர வருமபாைம் 25,000 12.50 75,000 25
பமபாத்த வருவபாய் 2,25,000 112.50 3,75,000 125
  கைழிககை: பெைவுகைள் 2,50,000 125.00 1,50,000 50
வரிககு முன்ைர உள்ள  
   இைபாபம்/�ட்்டம் –25,000 –12.50 2,25,000 75
  கைழிககை: வருமபாை வரி (40%)  -  - 90,000 30
வரிககு பின்ைர உள்ள  
   இைபாபம் –25,000 –12.50 1,35,000 45
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எடுத்துககைபாடடு 9
மரியபா வலரயறு நிறுமத்தின் 2018, மபாரச 31 ஆம் �பாலளய பபபாது அளவு இருபபுநிலைககுறிபபு தயபார 
பெய்யவும்.

விேரம்
2018, ேபாரச 31

`
I.   பஙகுமூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்  

பஙகுதபாரர நிதி 4,00,000
நீண்ட கைபாைப பபபாறுபபுகைள் 3,20,000
�்டபபுப பபபாறுபபுகைள் 80,000
பமபாத்தம் 8,00,000

II. ப�பாத்துகைள்  
நிலைச பெபாத்துகைள் 6,00,000
�்டபபுச பெபாத்துகைள் 2,00,000
பமபாத்தம் 8,00,000

தீரவு
ேரியபா ேலரயறு நிறுேத்தின் 

2018, ேபாரச 31 ஆம் �பாலளய பபபாது அளவு இருபபுநிலைககுறிபபு

விேரம் பெபாலகை பேபாத்ெ ப�பாத்துகைளில் 
�ெவீெம்`

I.   பஙகுமூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்    
பஙகுதபாரர நிதி 4,00,000 50
நீண்ட கைபாைப பபபாறுபபுகைள் 3,20,000 40
�்டபபுப பபபாறுபபுகைள் 80,000 10
பமபாத்தம் 8,00,000 100

II. ப�பாத்துகைள்    
நிலைச பெபாத்துகைள் 6,00,000 75
�்டபபுச பெபாத்துகைள் 2,00,000 25
பமபாத்தம் 8,00,000 100

எடுத்துககைபாடடு 10
ெரமிளபா வலரயறு நிறுமம் மற்றும் ெஙகீதபா வலரயறு  நிறுமத்தின் 2109, மபாரச 31 ஆம் �பாலளய பபபாது 
அளவு இருபபுநிலைக குறிபபு தயபார பெய்யவும்.

விேரம் �ரமிளபா நிறுேம் �ஙகீெபா நிறுேம்
` `

I.   பஙகுமூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்    
பஙகுதபாரர நிதி 5,00,000 11,00,000
நீண்ட கைபாைப பபபாறுபபுகைள் 4,00,000 7,00,000
�்டபபுப பபபாறுபபுகைள் 1,00,000 2,00,000
பமபாத்தம் 10,00,000 20,00,000

II. ப�பாத்துகைள்    
நிலைச பெபாத்துகைள் 6,50,000 18,00,000
�்டபபுச பெபாத்துகைள் 3,50,000 2,00,000
பமபாத்தம் 10,00,000 20,00,000
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தீரவு
�ரமிளபா ேலரயறு நிறுேம் ேறறும் �ஙகீெபா ேலரயறு நிறுேத்தின்  
2019, ேபாரச 31 ஆம் �பாலளய பபபாது அளவு இருபபுநிலைககுறிபபு 

விேரம்

�ரமிளபா நிறுேம் �ஙகீெபா நிறுேம்
பெபாலகை பேபாத்ெ 

ப�பாத்துகைளில் 
�ெவீெம்

பெபாலகை பேபாத்ெ 
ப�பாத்துகைளில் 

�ெவீெம்` `
I.    பஙகுமூைெைம் ேறறும் 

பபபாறுபபுகைள்        
பஙகுதபாரர நிதி 5,00,000 50 11,00,000 55
நீண்ட கைபாைப பபபாறுபபுகைள் 4,00,000 40 7,00,000 35
�்டபபுப பபபாறுபபுகைள் 1,00,000 10 2,00,000 10
பமபாத்தம் 10,00,000 100 20,00,000 100

II. ப�பாத்துகைள்        
நிலைச பெபாத்துகைள் 6,50,000 65 18,00,000 90
�்டபபுச பெபாத்துகைள் 3,50,000 35 2,00,000 10
பமபாத்தம் 10,00,000 100 20,00,000 100

எடுத்துககைபாடடு 11
பெைம் வலரயறு  நிறுமத்தின்  2017, மபாரச 31 மற்றும்  2018, மபாரச 31- ககைபாை பபபாது அளவு நிதிநிலை 
அறிகலகை தயபார பெய்யவும்.

விேரம் 31 ேபாரச 2017 31 ேபாரச 2018
` `

I.   பஙகுமூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்    

    1. பஙகுதபாரர நிதி    
         அ) பஙகு முதல் 5,00,000 6,00,000
         ஆ) கைபாபபும் மிகுதியும் 4,00,000 3,60,000
    2. நீண்ட கைபாைப பபபாறுபபுகைள்     
             நீண்ட கைபாைக கை்டன்கைள் 8,00,000 2,40,000
    3. �்டபபுப பபபாறுபபுகைள்    
             கைணககுகைள் மூைம் பெலுத்த பவணடியலவகைள் 3,00,000 -
    பமபாத்தம் 20,00,000 12,00,000
II. ப�பாத்துகைள்    
    1. நீண்ட கைபாைச பெபாத்துகைள்    
        அ) நிலைச பெபாத்துகைள் 10,00,000 6,00,000
        ஆ) நீண்டகைபாை முதலீடுகைள் 5,00,000 2,40,000
    2. �்டபபுச பெபாத்துகைள்    
           ெரககிருபபு 3,00,000 1,20,000
            பரபாககைம் மற்றும் பரபாககைத்திற்கு ெமமபாைலவகைள் 2,00,000 2,40,000
    பமபாத்தம் 20,00,000 12,00,000

தீரவு

12th-Accountancy-Unit-08_TM.indd   279 12/9/2021   11:22:23 PM



280

ந�ைம் ேலரயறு நிறுேைத்தின்  
2017, ேபாரச 31 ேறறும் 2018, ேபாரச 31 ஆம் �பாலளய பபபாது அளவு இருபபுநிலைக குறிபபு

விேரம்

 

2017, ேபாரச 31 
பெபாலகை

2017, ேபாரச 31   
பேபாத்ெ 

ப�பாத்துகைளில் 
�ெவீெம்

2018, ேபாரச 31  
பெபாலகை

2018, ேபாரச 31  
பேபாத்ெ 

ப�பாத்துகைளில் 
�ெவீெம்

` `
I.   பஙகுமூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்        
    1. பஙகுதபாரர நிதி        
         அ) பஙகு முதல் 5,00,000 25 6,00,000 50
         ஆ) கைபாபபும் மிகுதியும் 4,00,000 20 3,60,000 30
    2. நீண்ட கைபாைப பபபாறுபபுகைள்         
             நீண்ட கைபாைக கை்டன்கைள் 8,00,000 40 2,40,000 20
    3. �்டபபுப பபபாறுபபுகைள்        
              கைணககுகைள் மூைம் பெலுத்த 

பவணடியலவகைள் 3,00,000 15 - -
    பமபாத்தம் 20,00,000 100 12,00,000 100
II. ப�பாத்துகைள்        
    1. நீண்ட கைபாைச பெபாத்துகைள்        
        அ) நிலைச பெபாத்துகைள் 10,00,000 50 6,00,000 50
        ஆ) நீண்டகைபாை முதலீடுகைள் 5,00,000 25 2,40,000 20
    2. �்டபபுச பெபாத்துகைள்        
           ெரககிருபபு 3,00,000 15 1,20,000 10
            பரபாககைம் மற்றும் பரபாககைத்திற்கு 

ெமமபாைலவகைள் 2,00,000 10 2,40,000 20
    பமபாத்தம் 20,00,000 100 12,00,000 100

8.8 நபபாககுப பகுபபபாய்வு
பபபாககுப பகுபபபாய்விலைக கைணககி்ட பின்வரும் படிநிலைகைள் பின்பற்றைபபடுகின்றைை.
(i) பகைபாடுககைபபட்்ட ஆணடுகைளில் முதைபாவது ஆணல்ட அடிபபல்ட ஆண்டபாகை எடுத்துக பகைபாள்ள பவணடும்.
(ii) அடிபபல்ட ஆணடின் எணணபாகை 100ஐ எடுத்துக பகைபாள்ளவும்.
(iii) அடிபபல்ட ஆணடின் எணணிலிருந்து மற்றை ஆணடுகைளின் ெதவீதத்லத பவளிக பகைபாணடு வந்து 

பபபாககிலைக கைணககி்டைபாம்.

எடுத்துககைபாடடு 12
பின்வரும் விவரஙகைலளக பகைபாணடு குறிஞ்சி வலரயறு நிறுவைத்தின் பபபாககு ெதவீதஙகைலளக 
கைணககி்டவும்.

விேரம் 
` ஆயிரஙகைளில்

2015-16 2016-17 2017-18

விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 120 132 156
இதர வருமபாைம் 50 38 65
பெைவுகைள் 100 135 123

12th-Accountancy-Unit-08_TM.indd   280 12/9/2021   11:22:23 PM



281

தீரவு
குறிஞ்சி ேலரயறு நிறுேத்தின் நபபாககு பகுபபபாய்வு

விேரம் 
` ஆயிரஙகைளில் நபபாககு �ெவீெஙகைள்

2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18

விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 120 132 156 100 110 130
  கூட்டுகை: இதர வருமபாைம் 50 38 65 100 76 130
பமபாத்தம் 170 170 221 100 100 130
  கைழிககை: பெைவுகைள் 100 135 123 100 135 123
இைபாபம் 70 35 98 100 50 140

குறிபபு: விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாயின் பபபாககு ெதவீதஙகைள் கைணககிடுதல்
2016-17:  132  x 100 = 110%

  120

2017-18:  156  x 100 = 130%
  120

எடுத்துககைபாடடு 13
பின்வரும் விவரஙகைலளக பகைபாணடு, முல்லை வலரயறு நிறுமத்தின் பபபாககு ெதவீதஙகைலளக 
கைணககி்டவும்.

விவரம் 
` இைட�ஙகைளில்

2015-16 2016-17 2017-18

விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 100 120 160
இதர வருமபாைம் 20 24 20
பெைவுகைள் 20 14 40
வருமபாைவரி 30% 30% 30%

தீரவு
முல்லை ேலரயறு நிறுேத்தின் நபபாககுப பகுபபபாய்வு

விேரம் 
` இைட�ஙகைளில் நபபாககு �ெவீெஙகைள்

2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18

விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 100 120 160 100 120 160
  கூட்டுகை: இதர வருமபாைஙகைள் 20 24 20 100 120 100
பமபாத்த வருமபாைஙகைள் 120 144 180 100 120 150
  கைழிககை: பெைவுகைள் 20 14 40 100 70 200
வரிககு முன்ைர உள்ள இைபாபம் 100 130 140 100 130 140
  கைழிககை: வருமபாைவரி 30% 30 39 42 100 130 140
வரிககு பின்ைர உள்ள இைபாபம் 70 91 98 100 130 140

12th-Accountancy-Unit-08_TM.indd   281 12/9/2021   11:22:23 PM



282

எடுத்துககைபாடடு 14
பின்வரும் விவரஙகைலளக பகைபாணடு ப�ய்தல் வலரயறு நிறுமத்தின் பபபாககு ெதவீதஙகைலளக 
கைணககி்டவும்.

விேரம் 
` இைட�ஙகைளில்

2015-16 2016-17 2017-18

விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 150 135 90
இதர வருமபாைம் 25 5 15
பெைவுகைள் 125 75 50
வருமபாைவரி 40% 40% 40%

தீரவு
ப�ய்ெல் ேலரயறு நிறுேத்தின் நபபாககுப பகுபபபாய்வு

விேரம் 
` இைட�ஙகைளில் நபபாககுப பகுபபபாய்வு

2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18
விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 150 135 90 100 90 60
  கூட்டுகை: இதர வருமபாைம் 25 5 15 100 20 60
பமபாத்த வருவபாய் 175 140 105 100 80 60
  கைழிககை: பெைவுகைள் 125 75 50 100 60 40
வரிககு முன்ைர உள்ள இைபாபம் 50 65 55 100 130 110
  கைழிககை: வருமபாைவரி (40%) 20 26 22 100 130 110
வரிககு பின்ைர உள்ள இைபாபம் 30 39 33 100 130 110

எடுத்துககைபாடடு 15
பின்வரும் விவரஙகைலளக பகைபாணடு பபாலை வலரயறு நிறுமத்தின் பபபாககுப பகுபபபாய்விலைக 
கைணககி்டவும்.

விேரம் 
` இைட�ஙகைளில்

வரு்டம் 1 வரு்டம் 2 வரு்டம் 3
I.   பஙகுமூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்      

பஙகுதபாரர நிதி 250 275 300
நீண்ட கைபாைப பபபாறுபபுகைள் 100 125 100
�்டபபுப பபபாறுபபுகைள் 50 40 80
பமபாத்தம் 400 440 480

II. ப�பாத்துகைள்      
நிலைச பெபாத்துகைள் 300 360 390
�்டபபுச பெபாத்துகைள் 100 80 90
பமபாத்தம் 400 440 480
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தீரவு
பபாலை ேலரயறு நிறுேத்தின் நபபாககுப பகுபபபாய்வு

விேரம் ` இைட�ஙகைளில் நபபாககு �ெவீெஙகைள்
 ேருடம் 1 ேருடம் 2 ேருடம் 3 ேருடம் 1 ேருடம் 2 ேருடம் 3

I.   பஙகுமூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்            

பஙகுதபாரர நிதி 250 275 300 100 110 120

நீண்ட கைபாைப பபபாறுபபுகைள் 100 125 100 100 125 100

�்டபபுப பபபாறுபபுகைள் 50 40 80 100 80 160

பமபாத்தம் 400 440 480 100 110 120

II. ப�பாத்துகைள்            

நிலைச பெபாத்துகைள் 300 360 390 100 120 130

�்டபபுச பெபாத்துகைள் 100 80 90 100 80 90

பமபாத்தம் 400 440 480 100 110 120

எடுத்துககைபாடடு 16
பூமி வலரயறு நிறுமத்தின் பின்வரும் விவரஙகைளிலிருந்து பபபாககு ெதவீதஙகைலளக கைணககி்டவும்.

விேரம் 
` இைட�ஙகைளில்

ேருடம் 1 ேருடம் 2 ேருடம் 3
I.   பஙகுமூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்
    1. பஙகுதபாரர நிதி      
         அ) பஙகு முதல் 200 254 212
         ஆ) கைபாபபும் மிகுதியும் 60 60 90
    2. நீண்ட கைபாைப பபபாறுபபுகைள்       
             நீண்ட கைபாைக கை்டன்கைள் 140 154 168
    3. �்டபபுப பபபாறுபபுகைள்      
        கைணககுகைள் மூைம் பெலுத்த பவணடியலவகைள் 40 60 80
    பமபாத்தம் 440 528 550
II. ப�பாத்துகைள்      

    1. நீண்ட கைபாைச பெபாத்துகைள்      

        அ) நிலைச பெபாத்துகைள் 200 236 206
        ஆ) நீண்டகைபாை முதலீடுகைள் 80 100 120
    2. �்டபபுச பெபாத்துகைள்      
           ெரககிருபபு 120 132 144
            பரபாககைம் மற்றும் பரபாககைத்திற்கு ெமமபாைலவகைள் 40 60 80
    பமபாத்தம் 440 528 550
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தீரவு
பூமி ேலரயறு நிறுேத்தின் நபபாககுப பகுபபபாய்வு

விேரம்
` இைட�ஙகைளில் நபபாககு �ெவீெஙகைள்

ேருடம் 1 ேருடம் 2 ேருடம் 3 ேருடம் 1 ேருடம் 2 ேருடம் 3
I.   பஙகுமூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்            
    1. பஙகுதபாரர நிதி            
         அ) பஙகு முதல் 200 254 212 100 127 106
         ஆ) கைபாபபும் மிகுதியும் 60 60 90 100 100 150
    2. நீண்ட கைபாைப பபபாறுபபுகைள்             
             நீண்ட கைபாைக கை்டன்கைள் 140 154 168 100 110 120
    3. �்டபபுப பபபாறுபபுகைள்            
              கைணககுகைள் மூைம் பெலுத்த 

பவணடியலவகைள் 40 60 80 100 150 200
    பமபாத்தம் 440 528 550 100 120 125
II. ப�பாத்துகைள்            
    1. நீண்ட கைபாைச பெபாத்துகைள்            
        அ) நிலைச பெபாத்துகைள் 200 236 206 100 118 103
        ஆ) நீண்டகைபாை முதலீடுகைள் 80 100 120 100 125 150
    2. �்டபபுச பெபாத்துகைள்            
           ெரககிருபபு 120 132 144 100 110 120
            பரபாககைம் மற்றும் பரபாககைத்திற்கு 

ெமமபாைலவகைள் 40 60 80 100 150 200
    பமபாத்தம் 440 528 550 100 120 125

 ேபாணேர ப�யல்பபாடு 8.4

குழு ப�யல்பபாடு: கைணககுபபதிவியல் மற்றும் பிறை பபா்டஙகைளில் குலறைந்தது �பான்கு வகுபபுத் 
பதரவுகைளின் மதிபபபணகைலள பதிவு பெய்யவும். பபபாககு ெதவிகிதத்லதப பயன்படுத்தி உஙகைள்  
மதிபபபணகைலளப பகுபபபாய்வு பெய்யவும்.

நிலைவில் பகைபாள்ள பவணடியலவ
 � நிதிநிலை அறிகலகைகைள், பபபாதுவபாகை வருமபாை அறிகலகை மற்றும் இருபபுநிலைக குறிபபு என்றை 

இரணடு அடிபபல்ட அறிகலகைகைலளக குறிககிறைது. 
 � குறிபபுகைள் மற்றும் பட்டியல்கைள் ஆகியலவயும் நிதிநிலை அறிகலகைகைளின் பகுதி ஆகும்.
 � நிதிநிலை அறிகலகை பகுபபபாய்வு,  ஒபபீட்டு அறிகலகை, பபபாது அளவு அறிகலகை, பபபாககு 

பகுபபபாய்வு, நிதி ஓட்்ட அறிகலகை மற்றும் பரபாககை ஓட்்ட அறிகலகை பபபான்றை கைருவிகைலள 
உள்ள்டககியதபாகும்.

 � ஒபபீட்டு அறிகலகை என்பது ஒரு  வணிகை நிறுவைத்தின் இரணடு அல்ைது அதற்கு பமற்பட்்ட 
ஆணடுகைளின் நிதிநிலை அறிகலகைகைளில் உள்ள தனித்தனி இைஙகைளின் நிகைர அதிகைரிபபு 
அல்ைது  நிகைர குலறைவு குறித்த ஒபபீடுகைலளத் தரும் அறிகலகைபய ஆகும்.

 � பபபாது அளவு அறிகலகை சிை பபபாது அடிபபல்டகைலளக பகைபாணடு பல்பவறு இைஙகைளின் 
பதபா்டரபிலைக கைபாட்டுவதபாகும். பபபாது அளவு அறிகலகை இைஙகைள், பபபாது அளவு அடிபபல்டயின் 
ெதவிகிதமபாகை கைபாட்்டபபடுகின்றைை.

 � பபபாககு பகுபபபாய்வு பை ஆணடுகைளுககு பமலுள்ள பதபாலகைகைளில் ஏற்படும் மபாற்றைஙகைலள 
ஆய்வு பெய்வதபாகும்.
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சுய ஆய்வு விைபாககைள்
�ரியபாை விலடலயத் நெரவு ப�ய்யவும்
1.  பின்வரும் வபாககியஙகைளில் எது ெரியபாைதல்ை?
 (அ)  குறிபபுகைள் மற்றும் பட்டியல்கைளும் நிதிநிலை அறிகலகைகைளின் பகுதி 

ஆகின்றைை.
 (ஆ) நிதிநிலை அறிகலகை பகுபபபாய்வின் கைருவிகைளில்  பபபாது அளவு அறிகலகை உள்ள்டஙகும். 
 (இ)  பபபாககுப பகுபபபாய்வு என்பது ஓரபாணடில் பதபாலகைகைளில் ஏற்படும் மபாற்றைஙகைலள ஆய்வு 

பெய்தலைக குறிபபதபாகும். 
 (ஈ)  பபபாது அளவு அறிகலகை சிை பபபாது அடிபபல்டகைலளக பகைபாணடு பல்பவறு இைஙகைளின் 

பதபா்டரபிலைக கைபாட்டுவதபாகும். இவவிைஙகைள், பபபாது அளவு அடிபபல்டயின் ெதவிகிதமதபாகை 
கைபாட்்டபபடுகின்றைை.

2.   இருபபுநிலைக குறிபபு, வணிகை நிறுவைத்தின் நிதிநிலை பற்றிய  தகைவல்கைலள 
வைஙகுகிறைது.

 (அ) ஒரு கைபாைககைட்்டத்திற்கு பமைபாை  (ஆ) ஒரு குறிபபிட்்ட �பாளுககுரிய
 (இ) ஒரு குறிபபிட்்ட கைபாைத்திற்கைபாை (ஈ) குறிபபிட்்ட கைணககைபாணடிற்குரிய
3.   நிதிநிலை அறிகலகைகைள் பகுபபபாய்வின் பின்வரும் எந்த கைருவி பல்பவறு ஆணடுகைளுககைபாை 

விவரஙகைலள பகுபபபாய்வு பெய்வதற்கு ஏற்புல்டயதபாகும்?
 (அ) பரபாககை ஓட்்ட பகுபபபாய்வு  (ஆ) பபபாது அளவு அறிகலகை
 (இ) ஒபபீட்டு அறிகலகை  (ஈ) பபபாககு ஆய்வு
4.  நிதிநிலை அறிகலகைகைள் பவளிககைபாட்்டபாதது
 (அ) பணம்ெபாரபா தகைவல்கைள் (ஆ) கை்டந்தகைபாை தகைவல்கைள்
 (இ) குறுகிய கைபாை தகைவல்கைள் (ஈ) நீண்டகைபாை தகைவல்கைள்

5.  பின்வருவைவற்றில் எது நிதிநிலைப பகுபபபாய்வின் ஒரு கைருவி அல்ை?
 (அ)  பபபாககுப பகுபபபாய்வு  (ஆ) பபபாது அளவு அறிகலகை
 (இ) ஒபபீட்டு அறிகலகை  (ஈ) நிரணயிககைபபட்்ட அ்டககைவிலையியல்
6.  நிதி என்னும் பெபால் குறிபபிடுவது
 (அ) �்டபபுப பபபாறுபபுகைள்  (ஆ) �ல்டமுலறை முதல்
 (இ) நிலைச பெபாத்துகைள்  (ஈ) நீண்டகைபாைச பெபாத்துகைள்
7.  பின்வரும் வபாககியஙகைளில் எது ெரியபாைது அல்ை?
 (அ)  நிதிநிலை அறிகலகையின் குலறைபபாடுகைள் அலைத்தும் நிதிநிலை அறிகலகைகைள் 

பகுபபபாய்விற்கும் பபபாருந்தும்.
 (ஆ) நிதிநிலை அறிகலகை பகுபபபாய்வு ஒரு வழிமுலறை, இது ஒரு முடிவல்ை.
 (இ) நிதி நிலை அறிகலகை பகுபபபாய்விற்கு நிபுணத்துவம் பதலவயில்லை.
 (ஈ)  ஆய்வு பெய்யபபட்்ட தகைவல்கைலள உய்த்துணரவது தனிபபட்்ட கைருத்துகைலள 

உள்ள்டககியதபாகும்.
8.    ஒரு வலரயறு நிறுமத்தின் விற்பலை ` 1,25,000 லிருந்து  ` 1,50,000ககு அதிகைரித்துள்ளது. 

இது ஒபபீட்டு வருமபாை அறிகலகையில் எவவபாறு பதபான்றுகிறைது?
 (அ) + 20 % (ஆ) + 120 % (இ) – 120 % (ஈ) – 20 %
9.   ஒரு பபபாது அளவு இருபபுநிலைக குறிபபில், நீண்டகைபாைச பெபாத்துகைளின் ெதவீதம் 75 எனில், 

�்டபபுச பெபாத்துகைளின் ெதவீதம் எவவளவு?
 (அ)  175 (ஆ)  125 (இ)  25 (ஈ)  100
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10.   ஒரு வணிகைத்தின் முதைபாம் ஆணடுச பெைவுகைள் ` 80,000. இரண்டபாம் ஆணடில் பெைவுகைள் ` 
88,000 ஆகை அதிகைரித்திருந்தது.  இரண்டபாம் ஆணடின் பபபாககு விகிதம் என்ை?

 (அ)  10 %   (ஆ)  110 %  (இ)  90 %  (ஈ)  11%

விலட

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

II மிகைக குறுகிய விைபாககைள்
1.   நிதிநிலை அறிகலகைகைள் யபாலவ?
2. நிதிநிலை அறிகலகை பகுபபபாய்வின்  கைருவிகைலளப பட்டியலி்டவும். 
3. �ல்டமுலறை முதல் என்றைபால் என்ை?
4. பபபாககுப பகுபபபாய்வு எபபபபாது இதர பகுபபபாய்வு கைருவிகைலள வி்ட ஏற்புல்டயதபாகும்?

III குறுகிய விைபாககைள்
1. நிதிநிலை அறிகலகைகைள் கை்டந்தகைபாை விவரஙகைலள அடிபபல்டயபாகைக பகைபாணடு தயபாரிககைப 

படுகின்றைை.  இது எபபடி ஒரு குலறைபபா்டபாகும் எை விளககைவும்.
2. பரபாககை ஓட்்ட பகுபபபாய்வு குறித்து சிறு குறிபபு வலரயுவும்.
3. நிதிநிலை அறிகலகையின் குலறைபபாடுகைள் ஏபதனும் மூன்றிலை விளககைவும்.
4.  ஒபபீட்டு அறிகலகை தயபாரிபபில் உள்ள படிநிலைகைலள விளககைவும். 
5. பபபாது அளவு வருமபாை அறிகலகை தயபாரிககும் வழிமுலறைகைலள விளககைவும்.

IV பயிறசி விைபாககைள்
ஒபபீடடு அறிகலகை பகுபபபாய்வு
1.   அருள் நிறுமத்தின் பின்வரும் தகைவல்கைளிலிருந்து ஒபபீட்டு வருமபாை அறிகலகைலயத் தயபாரிககைவும். 

விவரம் 2015-16 
`

2016-17 
`

விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 50,000 60,000

இதர வருமபாைம் 10,000 30,000

பெைவுகைள் 40,000 50,000
(விலட: விறபலை மூைம் பபற்ற ேருேபாய் : 20%; இெர ேருேபாைம் : 200%;

பேபாத்ெ ேருேபாய்: 50%; ப�ைவுகைள் : 25% ேரிககு முன்ைர உள்ள இைபாபம் : 100%)
2.   பரணி நிறுமத்தின் பின்வரும் தகைவல்கைளிலிருந்து, ஒபபீட்டு வருமபாை அறிகலகைலயத் தயபாரிககைவும்.

விவரம் 2016-17 
`

2017-18 
`

விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 30,000 45,000

இதர வருமபாைம் 4,000 6,000

பெைவுகைள் 10,000 15,000

வருமபாை வரி 30% 30%
விலட: விறபலை மூைம் பபற்ற ேருேபாய் : 50%; இெர ேருேபாைம்: 50%; பேபாத்ெ ேருேபாய்: 50%; 

ப�ைவுகைள்: 50%; ேரிககு முன்ைர உள்ள இைபாபம்: 50%; ேரி: 50% ; ேரிககு பின்ைர உள்ள 
இைபாபம்; 50%)
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3.   ப்டனியல் நிறுமத்தின் பின்வரும் தகைவல்கைளிலிருந்து, ஒபபீட்டு வருமபாை அறிகலகைலயத் 
தயபார பெய்யவும்.

விவரம் 2015-16 
`

2016-17 
`

விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 40,000 50,000

இயககைச பெைவுகைள் 25,000 27,500

வருமபாை வரி  % (வரிககு முன்ைர உள்ள 
இைபாபத்தில்) 30 30

(விலட: விறபலை மூைம் பபற்ற ேருேபாய் : 25%; ப�ைவுகைள்: 10%; ேரிககு முன்ைர  
உள்ள இைபாபம் : 50%; ேரி: 50%;  ேரிககு பின்ைர உள்ள இைபாபம்; 50%)

4.   முத்து நிறுமத்தின் பின்வரும் தகைவல்கைளிலிருந்து ஒபபீட்டு நிதிநிலை அறிகலகைலயத் 
தயபாரிககைவும். 

விவரம்  2017, மபாரச 31 2018, மபாரச 31
` `

I. பஙகு மூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்    
     பஙகுதபாரர நிதி 4,00,000 4,40,000
     நீண்ட கைபாைப பபபாறுபபுகைள் 1,50,000 1,65,000
     �்டபபுப பபபாறுபபுகைள் 75,000 82,500
    பமபாத்தம் 6,25,000 6,87,500
II. ப�பாத்துகைள்    
    நீண்டகைபாைச பெபாத்துகைள் 5,00,000 6,00,000
    �்டபபுச பெபாத்துகைள் 1,25,000 87,500
    பமபாத்தம் 6,25,000 6,87,500

(விலட: பஙகுெபாரர நிதி: 10%; நீண்டகைபாை பபபாறுபபுகைள்: 10%; �டபபுப பபபாறுபபுகைள்: 10%; பேபாத்ெ பஙகு 
மூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள் : 10%; நீண்டகைபாைச ப�பாத்துகைள் : 20%;�டபபுச ப�பாத்துகைள்: -30%; 

பேபாத்ெச ப�பாத்துகைள் : 10%) 
5.   கைைபா நிறுமத்தின் பின்வரும் தகைவல்கைளிலிருந்து ஒபபீட்டு நிதிநிலை அறிகலகைலயத் 

தயபாரிககைவும்.

விவரம்  2017, மபாரச 31 2018, மபாரச 31
` `

I. பஙகு மூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்    

1. பஙகுதபாரர நிதி    
 (அ) பஙகுமுதல் 3,00,000 3,60,000
 (ஆ) கைபாபபும் மிகுதியும் 50,000 50,000
2. நீண்டகைபாைப பபபாறுபபுகைள்    
 நீண்ட கைபாைக கை்டன்கைள் 50,000 40,000
3. �்டபபுப பபபாறுபபுகைள்    
 கைணககுகைள் மூைம் பெலுத்தபவணடியலவகைள் 20,000 12,000
பமபாத்தம் 4,20,000 4,62,000

12th-Accountancy-Unit-08_TM.indd   287 12/9/2021   11:22:23 PM



288

II. ப�பாத்துகைள்    
1. நீண்டகைபாைச பெபாத்துகைள்    
(அ) நிலைச பெபாத்துகைள் 2,50,000 2,90,000
(ஆ) நீண்டகைபாை முதலீடுகைள் 50,000 40,000
2. �்டபபுச பெபாத்துகைள்    
ெரககிருபபு 80,000 1,00,000
பரபாககைம் மற்றும் பரபாககைத்திற்குச ெமமபாைலவகைள் 40,000 32,000
பமபாத்தம் 4,20,000 4,62,000

(விலட: பஙகுமுெல்: 20%; கைபாபபுகைள் ேறறும் மிகுதி : - ; நீண்டகைபாை பபபாறுபபுகைள்:-20%; �டபபுப பபபாறுபபுகைள்: -40%; 
பேபாத்ெ பஙகு மூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள் : 10%; நிலைச ப�பாத்துகைள் : 16%; நீண்டகைபாை முெலீடுகைள் : - 20%; 

�ரககிருபபு: 25%; பரபாககைம் ேறறும் பரபாககைத்திறகு �ேேபாைலேகைள் : - 20%; பேபாத்ெ ப�பாத்துகைள்: 10%)
பபபாது அளவு அறிகலகை
6.   ரபாதபா நிறுமத்தின் பின்வரும் தகைவல்கைளிலிருந்து 2017, மபாரச 31 ஆம் �பாபளபாடு முடிவல்டயும் 

ஆணடுககுரிய பபபாது அளவு வருமபாை அறிகலகைலயத் தயபார பெய்யவும். 

விவரம் 2016-17

  `

விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 4,50,000
இதர வருமபாைம் 67,500
பெைவுகைள் 1,35,000

(விலட: 2016-17: இெர ேருேபாைம்: 15%; பேபாத்ெ ேருேபாய்: 115%; ப�ைவுகைள் : 30%;  
ேரிககு முன்ைர உள்ள இைபாபம் : 85%)

7.   மரியபா மற்றும் கைைபா நிறுமத்தின் பின்வரும் தகைவல்கைளிலிருந்து 2019, மபாரச 31 ஆம் �பாபளபாடு 
முடிவல்டயும் ஆணடுககுரிய பபபாது அளவு வருமபாை அறிகலகைலயத் தயபார பெய்யவும்.

விேரம் ேரியபா நிறுேம் கைைபா நிறுேம்
  ` `
விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 1,00,000 2,00,000
இதர வருமபாைம் 10,000 30,000
பெைவுகைள் 70,000 1,20,000

 (விலட: ேரியபா நிறுேம்: இெர ேருேபாைம்: 10%; பேபாத்ெ ேருேபாய் : 110%;  ப�ைவுகைள் : 70%; ேரிககு 
முன்ைர உள்ள இைபாபம் : 40% கைைபா நிறுேம்: இெர ேருேபாைம்: 15%; பேபாத்ெ ேருேபாய் : 115%; 

ப�ைவுகைள் : 60%; ேரிககு முன்ைர உள்ள இைபாபம்: 55%)
8.   ெபாம் நிறுவைத்தின் பின்வரும் விவரஙகைளிலிருந்து பபபாது அளவு வருமபாை அறிகலகைலய 

தயபார பெய்யவும். 
விவரம் 2015-16 2016-17

  ` `
விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 4,00,000 5,00,000

இதர வருமபாைம் 80,000 50,000
பெைவுகைள் 2,40,000 2,50,000
வருமபாை வரி 30% 30%

(விலட: 2015-16: இெர ேருேபாைம்: 20%; பேபாத்ெ ேருேபாய்: 120%; ப�ைவுகைள்: 60%;
ேரிககு முன்ைர உள்ள இைபாபம் : 60%; ேரி : 18%; ேரிககு பின்ைர உள்ள இைபாபம் : 42% 2016-17  

இெர ேருேபாைம் : 10%;பேபாத்ெ ேருேபாய் : 110%; ப�ைவுகைள்: 50%; ேரிககு முன்ைர உள்ள 
இைபாபம்: 60%: ேரி : 18%; ேரிககு பின்ைர உள்ள இைபாபம்: 42%)
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9.   மீைபா நிறுமத்தின் 2018, மபாரச 31 ஆம் �பாலளய பபபாது அளவு இருபபுநிலைக குறிபபு தயபாரிககைவும்

விவரம் 2018, மபாரச 31
  `
I. பஙகு மூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்  
 பஙகுதபாரர நிதி 2,00,000
 நீண்டகைபாைப பபபாறுபபுகைள் 1,60,000
 �்டபபுப பபபாறுபபுகைள் 40,000
 பமபாத்தம் 4,00,000
II. ப�பாத்துகைள்  
 நீண்டகைபாைச பெபாத்துகைள் 3,00,000
 �்டபபுச பெபாத்துகைள் 1,00,000
 பமபாத்தம் 4,00,000

(விலட: பஙகுெபாரர நிதி : 50%; நீண்ட கைபாைப பபபாறுபபுகைள் : 40%;  �டபபுப பபபாறுபபுகைள் : 10%; 
நீண்டகைபாைச ப�பாத்துகைள் : 75%; �டபபுச ப�பாத்துகைள் : 25%)

10.   ரபாணி நிறுமத்தின் பின்வரும் தகைவல்கைளிலிருந்து பபபாது அளவு நிதிநிலை அறிகலகையிலைத் 
தயபார பெய்யவும். 

விவரம் 2016, மபாரச 31 2017, மபாரச 31
  ` `
I. பஙகு மூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்    
 பஙகுதபாரர நிதி 5,40,000 6,00,000
 நீண்டகைபாைப பபபாறுபபுகைள் 2,70,000 2,50,000
 �்டபபுப பபபாறுபபுகைள் 90,000 1,50,000
 பமபாத்தம் 9,00,000 10,00,000
II. ப�பாத்துகைள்    
 நீண்டகைபாைச பெபாத்துகைள் 7,20,000 8,00,000
 �்டபபுச பெபாத்துகைள் 1,80,000 2,00,000
 பமபாத்தம் 9,00,000 10,00,000

விலட: 2015-16: பஙகுெபாரர நிதி : 60%; நீண்டகைபாைப பபபாறுபபுகைள்: 30%; �டபபுப பபபாறுபபுகைள் : 10%; 
நீண்டகைபாைச ப�பாத்துகைள் : 80%; �டபபுச ப�பாத்துகைள் : 20% 2016-17: பஙகுெபாரர நிதி: 60%; 

நீண்ட கைபாைப பபபாறுபபுகைள் : 25%; �டபபுப பபபாறுபபுகைள்: 15%; நீண்டகைபாைச ப�பாத்துகைள்: 80%; 
�டபபுச ப�பாத்துகைள் : 20%)

11.   யபாஸ்மின் மற்றும் ெகதி நிறுமத்தின் பின்வரும் தகைவல்கைளிலிருந்து  பபபாது அளவு நிதிநிலை 
அறிகலகையிலைத் தயபார பெய்யவும். 

விவரம் யபாஸ்மின் நிறுமம் ெகதி நிறுமம்
` `

I. பஙகு மூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்    

 1. பஙகுதபாரர நிதி    
  (அ) பஙகு முதல் 2,00,000 3,00,000
  (ஆ) கைபாபபும் மிகுதியும் 50,000 60,000
 2.நீண்டகைபாைப பபபாறுபபுகைள்    
  நீண்டகைபாைக கை்டன்கைள் 1,50,000 1,80,000
 3. �்டபபுப பபபாறுபபுகைள்    
 கைணககுகைள் மூைம் பெலுத்த பவணடியலவகைள் 1,00,000 60,000
பமபாத்தம் 5,00,000 6,00,000
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II. ப�பாத்துகைள்    
 1.நீண்டகைபாைச பெபாத்துகைள்    
  (அ) நிலைச பெபாத்துகைள் 2,00,000 3,00,000
  (ஆ) நீண்டகைபாை முதலீடுகைள் 50,000 1,20,000
 2. �்டபபுச பெபாத்துகைள்    
  ெரககிருபபு 2,00,000 90,000
  பரபாககைம் மற்றும் பரபாககைத்திற்குச 
ெமமபாைலவகைள் 50,000 90,000
பமபாத்தம் 5,00,000 6,00,000

(விலட: யபாஸ்மின் நிறுேம்: பஙகுமுெல்: 40%; கைபாபபுகைள் ேறறும் மிகுதிகைள்: 10%;  நீண்டகைபாைப 
பபபாறுபபுகைள் : 30%; �டபபுப பபபாறுபபுகைள்: 20%; நிலைச ப�பாத்துகைள்: 40%;  நீண்டகைபாை 

முெலீடுகைள் : 10%;  �ரககிருபபு: 40%;  பரபாககைம் ேறறும் பரபாககைத்திறகுச  �ேேபாைலேகைள்: 10%  
�கதி நிறுேம்: பஙகு முெல் : 50%; கைபாபபுகைள் ேறறும் மிகுதிகைள் : 10% நீண்டகைபாைப பபபாறுபபுகைள் : 30%; 

�டபபுப பபபாறுபபுகைள்: 10%; நிலைச ப�பாத்துகைள்: 50%;  நீண்ட கைபாை முெலீடுகைள் : 20%; �ரககிருபபு: 
15%; பரபாககைம் ேறறும் பரபாககைத்திறகு  �ேேபாைலேகைள் : 15%)

நபபாககு ஆய்வு

12.  பின்வரும் தகைவல்கைளிலிருந்து கைைபா நிறுமத்தின் பபபாககு ெதவீதஙகைலளக கைணககிடுகை.
விவரம் ` (ஆயிரத்தில்)

  2015-16  2016-17 2017-18

விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 
இதர வருமபாைம் 
பெைவுகைள்

400
100
200

500
150
290

600
200
350

(விலட: 2016-17:  விறபலை மூைம் பபற்ற ேருேபாய் : 125%; இெர ேருேபாைம்: 150%; பேபாத்ெ 
ேருேபாய் : 130%; ப�ைவுகைள்: 145%; ேரிககு முன்ைர உள்ள இைபாபம்; 120% 2017-18: விறபலை 

மூைம் பபற்ற ேருேபாய்: 150%; இெர ேருேபாைம்: 200%; பேபாத்ெ ேருேபாய்: 160%;  ப�ைவுகைள்: 175%; 
ேரிககு முன்ைர உள்ள இைபாபம்; 150%)

13.   பின்வரும் தகைவல்கைளிலிருந்து, கைவிதபா நிறுமத்தின் பபபாககு ெபாவீதஙகைலள கைணககி்டவும்.
விவரம் ` (ஆயிரத்தில்)

  2015-16 2016-17 2017-18

விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 100 125 150
இதர வருமபாைம் 20 25 30
பெைவுகைள் 100 120 80
வருமபாை வரி 30% 30% 30%

(விலட: 2016-17: விறபலை மூைம் பபற்ற ேருேபாய் : 125%; இதர ேருேபாைம்: 125%; பேபாத்ெ  
ேருேபாய் : 125%; ப�ைவுகைள்: 120%; ேரிககு முன்ைர உள்ள இைபாபம் : 150%;   ேரி: 150%; ேரிககு 

பின்ைர உள்ள இைபாபம்: 150% 2017-18: விறபலை மூைம் பபற்ற ேருேபாய்: 150%;  
இெர ேருேபாைம்: 150%; பேபாத்ெ ேருேபாய்: 150%; ப�ைவுகைள்: 80%; ேரிககு முன்ைர உள்ள 

இைபாபம்: 500%; ேரி: 500%; ேரிககு பின்ைர உள்ள இைபாபம்: 500%)
14.   குமபார நிறுமத்தின் பின்வரும் தகைவல்கைளிலிருந்து பபபாககு ெதவிகிதஙகைலளக கைணககி்டவும். 

` (ஆயிரத்தில்)
விவரம் 2015-16 2016-17 2017-18

விற்பலை மூைம் பபற்றை வருவபாய் 300 270 150
இதர வருமபாைம் 50 80 60
பெைவுகைள் 250 200 125
வருமபாை வரி % 40 40 40
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(விலட: 2016-17: விறபலை மூைம் பபற்ற ேருேபாய் : 90%; இெர ேருேபாைம் : 160%; பேபாத்ெ 
ேருேபாய்: 100%; ப�ைவுகைள்: 80%; ேரிககு முன்ைர உள்ள இைபாபம்: 150%; ேரி: 150%; ேரிககு 

பின்ைர உள்ள இைபாபம்: 150% 2017-18: விறபலை மூைம் பபற்ற ேருேபாய் : 50%; இெர 
ேருேபாைம்: 120%; பேபாத்ெ ேருேபாய்: 60%; ப�ைவுகைள்: 50%; ேரிககு முன்ைர உள்ள இைபாபம்: 85%;  

ேரி: 85%; ேரிககு பின்ைர உள்ள இைபாபம்: 85%)
15. பின்வரும் தகைவல்கைளிலிருந்து, அனு நிறுமத்தின் பபபாககு ெதவிகிதஙகைலள கைணககி்டவும். 

விவரம் ` (ஆயிரத்தில்)
  முதைபாம் 

ஆணடு
இரண்டபாம் 

ஆணடு
மூன்றைபாம் 
ஆணடு

I. பஙகு மூைதைம் மற்றும் பபபாறுபபுகைள்      
 பஙகுதபாரர நிதி 500 550 600
 நீண்டகைபாைப பபபாறுபபுகைள் 200 250 240
 �்டபபுப பபபாறுபபுகைள் 100 80 120
 பமபாத்தம் 800 880 960
II. பெபாத்துகைள்      
 நீண்டகைபாைச பெபாத்துகைள் 600 720 780
 �்டபபுச பெபாத்துகைள் 200 160 180
 பமபாத்தம் 800 880 960

(விலட: இரண்டபாம் ஆண்டு: பஙகுெபாரர நிதி: 110%; நீண்டகைபாைப பபபாறுபபுகைள்: 125%; �டபபுப  
பபபாறுபபுகைள்: 80%; பேபாத்ெ பஙகு மூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்: 110%; நீண்டகைபாைச ப�பாத்துகைள்: 120%; 

�டபபுச ப�பாத்துகைள்: 80%; பேபாத்ெச ப�பாத்துகைள்: 110% மூன்்றபாம் ஆண்டு: பஙகுெபாரர நிதி: 120%; 
நீண்டகைபாைப பபபாறுபபுகைள்: 120%; �டபபுப பபபாறுபபுகைள்: 120%; பேபாத்ெ பஙகு மூைெைம் ேறறும் 

பபபாறுபபுகைள்: 120%; நீண்டகைபாைச ப�பாத்துகைள்: 130%; �டபபுச ப�பாத்துகைள்: 90%; பேபாத்ெச ப�பாத்துகைள்: 120%
16. பின்ேரும் ெகைேல்கைளிலிருந்து, பபாபு நிறுேத்தின், நபபாககு விகிெஙகைலளக கைணககிடுகை. 

விவரம் ` (ஆயிரத்தில்)
  முதைபாம் 

ஆணடு
இரண்டபாம் 

ஆணடு
மூன்றைபாம் 
ஆணடு

I. பஙகு மூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்      
1. பஙகுதபாரர நிதி      
 (அ) பஙகுமுதல் 100 127 106
 (ஆ) கைபாபபுகைள் மற்றும் மிகுதி 30 30 45
2. நீண்டகைபாைப பபபாறுபபுகைள்      
 நீண்டகைபாைக கை்டன்கைள் 70 77 84
3. �்டபபுப பபபாறுபபுகைள்      
 கைணககுகைள் மூைம் பெலுத்த பவணடியலவகைள் 20 30 40
 பமபாத்தம் 220 264 275
II. ப�பாத்துகைள்      
1. நீண்டகைபாைச பெபாத்துகைள்      
 (அ) நிலைச பெபாத்துகைள் 100 118 103
 (ஆ) நீண்டகைபாைமுதலீடுகைள் 40 50 60
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2. �்டபபுச பெபாத்துகைள்      
 ெரககிருபபு 60 66 72
 பரபாககைம் மற்றும் பரபாககைத்திற்கு ெமமபாைலவகைள் 20 30 40
 பமபாத்தம் 220 264 275

(விலட: இரண்டபாேபாண்டு: பஙகு முெல்: 127%; கைபாபபுகைள் ேறறும் மிகுதி: 100%; நீண்டகைபாைப 
பபபாறுபபுகைள்: 110%; �டபபுப பபபாறுபபுகைள்: 150%; பேபாத்ெ பஙகு மூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்: 
120%; நிலைச ப�பாத்துகைள்: 118%; நீண்ட கைபாை முெலீடுகைள் : 125%; �ரககிருபபு: 110%; பரபாககைம் 
ேறறும் பரபாககைத்திறகு �ேேபாைலேகைள்: 150%; பேபாத்ெச ப�பாத்துகைள்: 120% மூன்்றபாேபாண்டு: 
பஙகு முெல்: 106%; கைபாபபுகைள் ேறறும் மிகுதி: 150%; நீண்டகைபாைப பபபாறுபபுகைள்: 120%; �டபபுப 

பபபாறுபபுகைள்: 200%; பேபாத்ெ பஙகு மூைெைம் ேறறும் பபபாறுபபுகைள்: 125%; நிலைச ப�பாத்துகைள்: 
103%; நீண்ட கைபாை முெலீடுகைள் : 150%; �ரககிருபபு: 120%; பரபாககைம் ேறறும் பரபாககைத்திறகு 

�ேேபாைலேகைள்: 200%; பேபாத்ெச ப�பாத்துகைள்: 125%)
இரவி மற்றும் இரஹீம் மின்ைணு ெபாதைஙகைலள வபாஙகி விற்கும் ஒரு கூட்்டபாணலமத் 
பதபாழிலைத் பதபா்டஙகிைர. அவரகைளின் வணிகைம் பவற்றிகைரமபாகை �்டந்து வந்தது. அவரகைள் 
தஙகைள் பதபாழிலை விரிவுபபடுத்த விரும்பிைர.  ஆைபால், அவவபாறு பெய்வதற்கு பபபாதுமபாை 
பணம் அவரகைளி்டம் இல்லை. ஆலகையபால் அவரகைள் தஙகைள் பதபாழிலை  ஒரு தனிநிறுமமபாகை 

மபாற்றி, அலத இரவி மற்றும் இரஹீம் வலரயறு நிறுமம் என்று பதிவு பெய்தைர. முதல் இரணடு ஆணடுகைள் 
ெட்்டபபூரவமபாை ெ்டஙகுகைள், பணியபாளர பதரவு மற்றும் பல்பவறு கைணகபகைடுகைள் பரபாமரிபபு பபபான்றைவற்றில் 
கைவைம் பெலுத்திைர. அவரகைள் நிதிநிலை அறிகலகைகைலள இந்திய நிறுமச ெட்்டம் 2013 பரிந்துலர படி 
தயபாரித்தைர.  ஐந்து ஆணடுகைளுககுப பிறைகு வணிகைத்தின் பெயல்பபாடுகைள் �ன்றைபாகை உள்ளதபா என்று 
அறிவதில் மிகுந்த ஆரவம் பகைபாண்டைர. அவரகைள் தஙகைள் பதபாழில் முடிவுகைலள தனியபாள் வணிகைரின் 
பதபாழிபைபாடு ஒபபீடு பெய்தைர. 
தற்பபபாது பின்வருவை குறித்து விவபாதிககைவும்:
இரவி மற்றும் இரஹீம் வலரயறு நிறுமத்தின் நிதிநிலை அறிகலகைகைலள மதிபபீடு பெய்ய ஆரவமுள்ளவரகைள் 
யபார? ஏன்?
இரவி மற்றும் இரஹீம் வலரயறு நிறுமம் இந்திய நிறுமச ெட்்டம் 2013 – ன் படி  நிதிநிலை அறிகலகைகைலள 
ஏன் தயபாரிககை பவணடும்?
இரவி மற்றும் இரஹீம் வலரயறு நிறுமம் தன்னுல்டய நிதிநிலை அறிகலகைகைலள ஆய்வு பெய்ய சிை 
கைருவிகைலள பரிந்தலர பெய்யவும். 
இரவி மற்றும் இரஹீம் வலரயறு நிறுமம் மூன்று ஆணடுகைளுககு அதிகைமபாை தகைவல்கைலள ஒபபீடு பெய்து 
ஆய்வு பெய்ய சிறைந்த கைருவி எது?
இரவி மற்றும் இரஹீம் வலரயறு நிறுமம் தஙகைள் பணியபாளரகைள் திறைலமயபாை மற்றும் பெயல்ப�பாககைம்  
உல்டயவரகைளபா என்று பதரிந்து பகைபாள்ள விரும்புகின்றைைர. இதலை நிதிநிலை அறிகலகைகைள் வபாயிைபாகை 
ஆய்வு பெய்வது ெபாத்தியமபா?
 தன்னுல்டய பதபாழில் முடிவுகைலள தனியபாள் வணிகைரின் பதபாழில் முடிவு்டன் ஒபபிடும் இரவி மற்றும் இரஹீம் 
வலரயறு நிறுமத்தின் தீரமபாைம் குறித்து நீஙகைள் சிந்தித்ததுண்டபா? இது நியபாயமபாை முடிலவத் தருமபா?

பெபாடர ஆய்விறகு
நிதிநிலை அறிகலகையில் உள்ள எணணற்றைத் பதபாலகைகைலள ஒருஙகிலணத்து  அவற்லறை 
பபபாதுவபாை தலைபபின் கீழ பகைபாணடுவந்து பகுபபபாய்வு பெய்வது ெபாத்தியமபா?
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9.1 அறிமுகம்
9.2	 கணக்கியல்	விகிதஙகளின்	ப�ொருள்
9.3 விகிதப்	�குப்�ொய்வின்	ப�ொருள்	

மற்றும்	வரைவிலக்கணம்
9.4 விகிதப்	�குப்�ொய்வின்	ந�ொக்கஙகள்
9.5 விகிதஙகளின்	வரகப்�ொடு
9.6 விகிதஙகள்	கணக்கிடுதல்
9.7 விகிதப்	�குப்�ொய்வின்	�ன்ரமகள்
9.8 விகிதப்	�குப்�ொய்வின்	குரை�ொடுகள்

ப�ொருளடக்கம்

�� விகிதம்
�� விகிதப்	�குப்�ொய்வு
�� நீரரமத்	தன்ரம	விகிதஙகள்
�� நீண்டகொல	க்டன்	தீரக்கும்	

விகிதஙகள்
�� இலொ�த்தன்ரம	விகிதஙகள்
�� சுழற்சி	விகிதஙகள்
�� �ஙகுதொைர	நிதி

பெரிந்து ப்கொளள வேண்டிய முககிய ப�ொற்கள

மொணவரகள்
�� கணக்கியல்	விகிதஙகளின்	

ப�ொருள்	மற்றும்	
வரகப்�ொடுகரைப்	புரிந்து	
பகொள்ளுதல்

�� �ல்நவறு	விகிதஙகரைக்	
கணக்கிடுதல்

்கற்றல் வ�ொக்கங்கள

விகிதப்	 �குப்�ொய்வு	 �ற்றி	 கற்�தற்கு	
முன்	 பின்வரும்	 கருத்துகரை	
நிரைவில்	பகொள்ைநவணடும்:
�� இலொ�	�ட்ட	அறிக்ரக
�� இருப்பு	நிரலக்குறிப்பு
�� பமொத்த	இலொ�ம்
�� நிகை	இலொ�ம்
�� விற்ை	ப�ொருளின்	அ்டக்கவிரல

நினைவுகூ்ற வேண்டிய ்கருத்து்கள

9 விகிெப் �குப்�ொய்வு
அலகு
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9.1 அறிமு்கம் 

 மொணேர் ப�யல்�ொடு 9.1

பினேரும் அறிகன்கனயப் �டிக்கவும்.
தனியொள்	வணிகர	ஒருவர	தன்னுர்டய	பதொழிலிலிருந்து	ஆணடுக்கு	̀ 	1,00,000	இலொ�ம்	ஈடடுகிைொர.	
•	 இந்த	இலொ�ம்	அதிகமொைதொ?	கொைணஙகள்	தைவும்.
•	 இது	 அதிக	 இலொ�மொ	 அல்லது	 இல்ரலயொ	 எைக்	 கூறுவதற்கு	 நமற்குறிப்பிட்ட	 தகவல்கள்	
ந�ொதுமொைது	என்று	நீஙகள்	நிரைக்கிறீரகைொ?

•	 வணிகரின்	 வியொ�ொைச்	 பெயல்�ொடுகள்	 சிைப்�ொக	 உள்ைது	 என்று	 தீரமொனிக்க	 நமலும்	 என்ை	
தகவல்கள்	உஙகளுக்கு	நதரவப்�டுகிைது?	

நமற்குறிப்பிட்ட	விவைஙகள்	குறித்து	சிந்தரைச்	பெய்யவும்	மற்றும்	விவொதிக்கவும்.

வணிக	நிறுவைஙகளின்	நிதி	நிரல	மற்றும்	இயக்கச்	பெயல்�ொடர்ட	நிதிநிரலப்		�குப்�ொய்வின்	
மூலம்	 அறிய	 முடியும்.	 நிதிநிரல	 அறிக்ரகள்	 �குப்�ொய்வு	 என்�து	 நிதிநிரல	 அறிக்ரககளில்	
உள்ை	 விவைஙகரை	 ஆய்வு	 பெய்தலும்	 மற்றும்	 தரக்கரீதியொை	 முடிவுகரை	 எடுப்�ரதயும்	
உள்ை்டக்கியதொகும்.	நிதிநிரலப்	�குப்�ொய்வு	பெய்வதற்கு	ப�ொது	அைவு	அறிக்ரக,	ஒப்பீடடு	அறிக்ரக,	
விகிதப்	�குப்�ொய்வு,	பைொக்க	ஓட்ட	அறிக்ரக	ந�ொன்ை	�ல்நவறு	கருவிகள்	�யன்�டுத்தப்�டுகின்ைை.	
விகிதப்	�குப்�ொய்வு	நிதிநிரலப்	�குப்�ொய்வு	பெய்யும்	கருவிகளில்	முக்கியமொை	ஒன்ைொகும்.		நிதிநிரல	
அறிக்ரககரை	 �குப்�ொய்வு	 பெய்வதற்கொை	 �ல்நவறு	 விகிதஙகள்	 கணக்கிடுதரல	 விகிதப்	
�குப்�ொய்வு	உள்ை்டக்கியது.	இது	பதொழில்	நிறுவைத்தின்	பெயல்�ொடடிரை	அைவிடுவதற்கொை	ஒரு	
முக்கியமொை	மற்றும்	ெக்திவொய்ந்த	கருவியொகும்.

9.2. ்கணககியல் விகிெங்களின ப�ொருள 
விகிதம்	என்�து	இைணடு	பதொ்டரபுர்டய	அல்லது	ஒன்ரைஒன்று	ெொரந்த	இைஙகளுக்கு	இர்டநய	
உள்ை	பதொ்டரர�க்	கணிதவியல்	அடிப்�ர்டயில்	பவளிப்�டுத்துவதொகும்.		இது,	இரு	இைஙகளுக்கு	
இர்டநய	 உள்ை	 பதொ்டரபிரை	 எணணியல்	 அல்லது	 எணணிக்ரகயில்	 குறிக்கும்.	 இது	 ஒரு	
இைத்ரத	 அது	 பதொ்டர�ொை	 மற்பைொரு	 இைத்தொல்	 வகுப்�தன்	 மூலம்	 கணக்கி்டப்�டுகிைது.	
விகிதஙகள்	கணக்கியல்	தகவல்களின்	அடிப்�ர்டயில்	கணக்கி்டப்�டும்	ந�ொது,	அரவ	கணக்கியல்	
விகிதஙகள்	என்று	அரழக்கப்�டுகின்ைை.
கணக்கியல்	விகிதஙகள்	பின்வரும்	ஏநதனும்	ஒரு	வடிவத்தில்	பவளிப்�டுத்தப்�்டலொம்.	

 (i) விகிெொச�ொரம்:		 இதில்,	விகிதம்	ஒரு	ஈவொக	குறிப்பி்டப்�டுகிைது.	எடுத்துக்கொடடு,	2	அல்லது	2:1. 
 (ii) �ெவிகிெம்: 	 இதில்,	விகிதம்	ெதவிகிதத்தில்	குறிப்பி்டப்�டுகிைது.	எடுத்துக்கொடடு,	25%. 
 (iii) மடஙகு:		 	 	இதில்,	விகிதம்,	ஒரு	குறிப்பிட்ட	பதொரக	எத்தரை	ம்டஙகு	உள்ைது	எைக்	

குறிப்பி்டப்�டுகிைது.	எடுத்துக்கொடடு	4	ம்டஙகு.

9.3. விகிெப் �குப்�ொய்வின ப�ொருள மறறும் ேனரவிலக்கணம்
விகிதப்	 �குப்�ொய்வு	 என்�து	 �ல்நவறு	 விகிதஙகரைக்	 கணக்கிடுவதன்	 வொயிலொக	 நிதிநிரல	
அறிக்ரககரை	 �குப்�ொய்வு	 பெய்தரல	 உள்ை்டக்கிய	 ஒரு	 கருவியொகும்.	 இதில்,	 பவவநவறு	
விகிதஙகள்	 கணக்கிடுதல்	 மற்றும்	 �குப்�ொய்வு	 பெய்வதன்	 அடிப்�ர்டயில்	 முடிவுகள்	
தீரமொனிக்கப்�டுகின்ைை.	

ரமயரஸ்	 அவரகளின்	 கூற்றுப்�டி	 விகிதப்	 �குப்�ொய்வு	 என்�து	 “வணிகத்தில்	 உள்ை	 �ல்நவறு	
நிதியியல்	கொைணிகளுக்கிர்டநயயொை	பதொ்டரபிரைப்	�குப்�ொய்வு	பெய்வதொகும்”	
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9.4. விகிெப் �குப்�ொய்வின வ�ொக்கங்கள
விகிதப்	�குப்�ொய்வின்	ந�ொக்கஙகள்	பின்வருமொறு:
(i)	 கணக்கியல்	பதொரககரை	சுருக்கமொகக்	கூை
(ii)	 நிதிநிரல	அறிக்ரககள்	�குப்�ொய்வு	பெய்வதற்கு	வழிவரக	பெய்ய
(iii)	பதொழில்	நிறுவைத்தின்	இயக்க	பெயல்திைரை	�குப்�ொய்வு	பெய்ய
(iv)	திட்டமிடுதல்	மற்றும்	முன்கணித்தலுக்கு	உதவ
(v)	நிறுவைத்திற்குள்நையும்	 மற்றும்	 நிறுவைஙகளுக்கிர்டநயயும்	 பெயல்�ொடுகரை	 ஒப்பிடடுப்	

�ொரக்க
9.5. விகிெங்களின ேன்கப்�ொடு
விகிதஙகரை	இைணடு	வரககைொகப்	பிரிக்கலொம்.	அரவ	பின்வருமொறு:

(i)	�ொைம்�ரிய			அடிப்�ர்ட
(ii)	பெயல்�ொடடின்	அடிப்�ர்ட

9.5.1. �ொரம்�ரிய அடிப்�னட
�ொைம்�ரிய	 அடிப்�ர்டயில்,	 எந்த	 நிதிநிரல	
அறிக்ரகயிலிருந்து	விகிதஙகள்	கணக்கி்டப்�டுகின்ைை	
என்�தன்	அடிப்�ர்டயில்,	விகிதஙகள்	(i)	இருப்புநிரலக்	
குறிப்பு	விகிதஙகள்	(ii)	வருமொை	அறிக்ரக	விகிதஙகள்	
மற்றும்	(iii)	அறிக்ரககளுக்கிர்டநயயொை	விகிதஙகள்	
எை	வரகப்�டுத்தப்�டுகின்ைை.
�டம் 9.1	�ொைம்�ரிய	அடிப்�ர்டயிலொை	விகிதஙகளுக்கு	
சில	எடுத்துக்கொடடுகரைத்	தருகிைது.
(i) இருப்புநினலக குறிப்பு விகிெம்
ஒரு	 விகிதத்தின்	 இரு	 இைஙகளும்	 இருப்புநிரலக்	
குறிப்பிலிருந்து	 எடுக்கப்�ட்டொல்,	 அது	 இருப்புநிரலக்	
குறிப்பு	விகிதம்	எை	வரகப்�டுத்தப்�டுகிைது.	
(ii) ேருமொை அறிகன்க விகிெம்
ஒரு	விகிதத்தின்	இரு	இைஙகளும்	வருமொை	அறிக்ரகயிலிருந்து	எடுக்கப்�ட்டொல்	அது	வருமொை	
அறிக்ரக	விகிதம்	எை	வரகப்�டுத்தப்�டுகிைது.
(iii) அறிகன்க்களுககினடவயயொை விகிெம்
ஒரு	இைம்	வருமொை	அறிக்ரகயிலிருந்தும்	மற்பைொரு	இைம்	இருப்புநிரலக்	குறிப்பிலிருந்தும்	எடுத்து		
விகிதம்	கணக்கி்டப்�ட்டொல்,	அது	அறிக்ரககளுக்கிர்டநயயொை	விகிதம்	எை	அரழக்கப்�டுகிைது.		
9.5.2. ப�யல்�ொட்டின அடிப்�னட
பெயல்�ொடடின்	 அடிப்�ர்டயில்,	 எந்த	 ந�ொக்கத்திற்கொக	 விகிதஙகள்	 கணக்கி்டப்�்ட	 நவணடுநமொ	
அதன்	அடிப்�ர்டயில்	வரகப்�டுத்தப்�டுகிைது	மற்றும்	இது	அதிகமொக	வழக்கத்தில்	�யன்�டுத்திவரும்	
முரையொகும்.	பெயல்�ொடடின்	அடிப்�ர்டயில்	விகிதஙகள்	பின்வருமொறு	வரகப்�டுத்தப்�டுகின்ைை.	

(i)	 நீரரமத்தன்ரம	விகிதஙகள்	
(ii)	 நீண்டகொல	க்டன்	தீரக்கும்		விகிதஙகள்
(iii)	 சுழற்சி	விகிதஙகள்
(iv)	இலொ�த்தன்ரம	விகிதஙகள்

�டம் 9.1 �ொரம்�ரிய அடிப்�னடயிலொை விகிெங்கள

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	பெயல்�ொடடு	அடிப்�ர்டயிலொை	விகிதஙகளுக்கு	சில	எடுத்துக்கொடடுகரைத்	தருகிைது.
9.6 விகிெங்கனளக ்கணககிடுெல் 
9.6.1 நீர்னமத்ெனனம விகிெங்கள
நீரரமத்தன்ரம	 என்�து	 எளிதொக	
பைொக்கமொக	 மொற்ைக்கூடிய	 திைரைத்	
குறிக்கிைது.	 நீரரமத்தன்ரம	 விகிதஙகள்,	
ஒரு	வணிக	நிறுவைம்	தன்னுர்டய	குறுகிய	
கொல	நிதிப்	ப�ொறுப்புகரை	எதிரபகொள்ளும்	
திைரை	 மதிப்பி்ட	 உதவுகிைது.	 குறுகிய	
கொலச்	 பெொத்துகள்	 (�்டப்புச்	 பெொத்துகள்)	
நீண்டகொலச்	 பெொத்துகநைொடு	 (நிரலச்	
பெொத்துகள்)	 ஒப்பீடு	 பெய்யும்	 ந�ொது	 அதிக	
நீரரமத்	தன்ரம	பகொண்டதொக	இருக்கிைது.	
நீரரமத்தன்ரம	விகிதஙகள்	குறுகிய	கொல	
பெயல்திைன்	விகிதஙகள்	என்றும்	அரழக்கப்�டுகின்ைை.	
நீரரமத்தன்ரம	 விகிதஙகள்	 (i)	 �்டப்பு	 விகிதம்	 	 (ii)	 விரைவு	 விகிதம்	 ஆகிய	 இரு	 விகிதஙகரை	
உள்ை்டக்கியது.
(i) �டப்பு விகிெம்
�்டப்பு	விகிதம்,	ஒரு	வணிக	நிறுவைத்தின்	�்டப்புச்	பெொத்துகளுக்கும்	மற்றும்	�்டப்புப்	ப�ொறுப்புகளுக்கும்	
உள்ை	விகிதொச்ெொைத்ரதத்	தருகிைது.	இது	�்டப்புச்	பெொத்துகரை	�்டப்புப்	ப�ொறுப்புகைொல்	வகுப்�தன்	
மூலம்	 கணக்கி்டப்�டுகிைது.	 �்டப்பு	விகிதம்,	 ஒரு	 வணிக	 நிறுவைம்	 தைது	 �்டப்புப்	 ப�ொறுப்புகரை	
எப்ந�ொது	 பெலுத்த	 நவணடுநமொ	 அப்ந�ொது,	 அரத	 எதிரபகொள்ளும்	 திைரைக்	 குறிக்கிைது.	 அது	
பின்வருமொறு	கணக்கி்டப்�டுகிைது:

																															�்டப்புச்	பெொத்துகள்	
				�்டப்பு	விகிதம்	=		--------------------
																															�்டப்புப்	ப�ொறுப்புகள்

�்டப்புச்	பெொத்துகள் �்டப்புப்	ப�ொறுப்புகள்
�்டப்புச்	பெொத்துகள்	என்�து	பைொக்க	வடிவில்	உள்ை	அல்லது	
பைொக்கத்திற்குச்	 ெமமொை	 அல்லது	 எளிதில்	 பைொக்கமொக	
மொற்ைக்கூடிய	 அல்லது	 குறுகிய	 கொலத்தில்	 பைொக்கமொக	
அல்லது	 ெமமொக	 மொற்ைக்	 கூடிய	 பெொத்துகள்	 ஆகும்.	
அதொவது,	ஓைொணடிற்குள்	அல்லது	ஒரு	இயக்கச்	சுழற்சியின்	
கொலத்திற்குள்	பைொக்கமொக	மொற்ைப்�்ட	நவணடும்.	

�்டப்புப்	 ப�ொறுப்புகள்	 ஒரு	 குறுகிய	
கொலத்திற்குள்	 திரும்�ச்	 பெலுத்தக்கூடிய	
ப�ொறுப்புகள்	ஆகும்.		அதொவது,	ஓைொணடிற்குள்	
அல்லது	 ஒரு	 இயக்கச்	 சுழற்சியின்	
கொலத்திற்குள்	பெலுத்தப்�்ட	நவணடும்.	

�டப்புச ப�ொத்து்கள பினேருேைேறன்ற  
உளளடககியது

�டப்புப் ப�ொறுப்பு்கள பினேருேைேறன்ற 
உளளடககியது

(i)	 குறுகியகொல	முதலீடுகள்
(ii)	 ெைக்கிருப்பு
(iii)	 கணக்குகள்	 மூலம்	 ப�ை	 நவணடியரவகள்	

(ப�றுதற்குரிய	மொற்றுச்சீடடு	மற்றும்	�ற்�ல	க்டைொளிகள்	
கழிக்க	க்டைொளிகள்	மீதொை	ஐயக்க்டன்	ஒதுக்கு)

(iv)	 பைொக்கம்	 மற்றும்	 பைொக்கத்திற்கு	 ெமமொைரவகள்	
ரகபைொக்கம்,	வஙகி	பைொக்கம்	ந�ொன்ைரவ)

(v)	 குறுகிய	கொலக்	க்டன்கள்	மற்றும்	முன்�ணம்	பகொடுத்தது
(vi)	 பிை	 �்டப்புச்	 பெொத்துகள்	 (முன்கூடடிச்	 பெலுத்திய	

பெலவுகள்,	வருமொைம்	ப�ைநவணடியது	ந�ொன்ைரவ)

(i)	 குறுகியகொலக்	க்டன்கள்
(ii)	 	கணக்குகள்	 மூலம்	 பெலுத்த	

நவணடியரவகள்
	 (பெலுத்தற்குரிய	மொற்றுச்சீடடு	மற்றும்		�ற்�ல	

க்டனீந்நதொர)
(iii)	 பிை	�்டப்புப்	ப�ொறுப்புகள்	(பெலவுகள்	பெலுத்த	

நவணடியது,	முன்கூடடிப்	ப�ற்ை	வருமொைம்	
ந�ொன்ைரவ)

(iv)	குறுகியகொல	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�
 

�்டம்	9.2	 பெயல்�ொடடு	அடிப்�ர்டயிலொை	விகிதஙகள்
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�்டப்பு	விகிதம்	அதிகமொக	இருக்கும்	ந�ொது,	நிறுமம்	�்டப்புப்	ப�ொறுப்புகரை	பெலுத்துவதற்கொை	�ல்ல	
நிரலயில்	உள்ைதொல்,	நீரரமத்தன்ரம	நிரலரம	�ன்ைொக	இருக்கிைது.	இருப்பினும்,	மிக	அதிகமொை	
�்டப்பு	விகிதம்	நிரவொகத்தின்	திைரமயற்ை	முதலீடடுக்	பகொள்ரககரைக்	கொட்டலொம்.	

இயக்கச்	சுழற்சி	என்�து	பெயலொக்கத்திற்கொை	ஒரு	பெொத்து	வொஙகியதிலிருந்து	
அந்த	பெொத்து	பைொக்கம்	அல்லது	பைொக்கத்திற்குச்	ெமமொைரவகைொக	மொற்ைப்�டும்	
வரை	உள்ை	கொலத்ரதக்	குறிக்கிைது.	

எடுத்துக்கொட்டு 1
பின்வரும்	தகவல்களிலிருந்து	�்டப்பு	விகிதத்ரதக்	கண்டறியவும்.

விேரம் ` விேரம் `
குறுகிய	கொல	முதலீடுகள் 80,000 வணிகக்	க்டனீந்நதொர 1,60,000
ெைக்கிருப்பு 1,60,000 பெலுத்தற்குரிய	மொற்றுச்சீடடு 1,00,000
கணக்குகள்	மூலம்	ப�ை	நவணடியரவகள் 4,00,000 பகொடு�்ட	நவணடிய	பெலவுகள் 1,40,000
பைொக்கம்	மற்றும்	பைொக்கத்திற்குச்	ெமமொைரவகள் 1,20,000 முன்கூடடிச்	பெலுத்திய	பெலவுகள் 40,000

தீர்வு 
	 �்டப்பு	விகிதம்	=	 �்டப்புச்	பெொத்துகள்—————————�்டப்புப்	ப�ொறுப்புகள்

 	=		 8,00,000————
4,00,000

	=	2:1

�்டப்புச்	பெொத்துகள்	  =	குறுகிய	கொல	முதலீடுகள்	+	ெைக்கிருப்பு	+	கணக்குகள்	மூலம்	
  ப�ை	நவணடியரவகள்	+	பைொக்கம்	மற்றும்	பைொக்கத்திற்குச்	

  ெமமொைரவகள்	+	முன்கூடடிச்	பெலுத்திய	பெலவுகள்	
	 =	80,000	+	1,60,000	+	4,00,000	+	1,20,000	+	40,000			=	` 8,00,000
�்டப்புப்	ப�ொறுப்புகள்	 =	வணிக	க்டனீந்நதொர	+	பெலுத்தற்குரிய	மொற்றுச்சீடடு	+	
  பகொடு�்ட	நவணடிய	பெலவுகள்
 =	1,60,000	+	1,00,000	+	1,40,000	=	` 4,00,000
(ii) வினரவு விகிெம்
விரைவு	விகிதம்	நீரரமச்	பெொத்துகளுக்கும்,	�்டப்புப்	ப�ொறுப்புகளுக்குமுள்ை	விகிதொச்ெொைமொகும்.		இது	
ஒரு	வணிக	நிறுவைம்	தன்னுர்டய	�்டப்புப்	ப�ொறுப்புகரை	எப்ந�ொது	பெலுத்த	நவணடுநமொ	அப்ந�ொது	
அரத	 நீரரமச்	 பெொத்துகளிலிருந்து	எதிர	 பகொள்ளும்	நிரலயில்	உள்ைதொ	 என்�ரதக்	குறிக்கிைது.	
நீரரமச்	பெொத்துகள்	என்�து	ெைக்கிருப்பு	மற்றும்	முன்கூடடிச்	பெலுத்திய	பெலவுகள்	நீஙகலொக	உள்ை	
�்டப்புச்	 பெொத்துகள்	 ஆகும்.	 இது	 நீரரம	 விகிதம்	 அல்லது	 அமிலச்	 நெொதரை	 விகிதம்	 என்றும்	
அரழக்கப்�டுகிைது.		இது	கீழக்கண்டவொறு	கணக்கி்டப்�டுகிைது:

	 விரைவு விகிதம்		=	 நீரரமச்	பெொத்துகள்—————————�்டப்புப்	ப�ொறுப்புகள்

நீரரமச்	 பெொத்துகள்	 =	 �்டப்புச்	 பெொத்துகள்	 –	 ெைக்கிருப்பு	 –	 முன்கூடடிச்	 பெலுத்திய	 பெலவுகள்	 
விரைவு	விகிதம்	அதிகமொக	இருக்கும்	ந�ொது,		நிறுவைத்தின்	குறுகிய	கொல	நிதி	நிரல சிைப்�ொக	இருக்கும்.	

ெைக்கிருப்பு,	நீரரமச்	பெொத்து	எைக்	கருதப்�டுவதில்ரல.	 	ஏபைனில்,	 ெைக்கிருப்ர�	
விற்�ரை	 பெய்வதற்கு	 மற்றும்	 பைொக்கத்திற்கு	 மொற்றுவதற்கு	 சிறிது	 கொலம்	
நதரவப்�டுகிைது.	அது	ந�ொன்று,	முன்கூடடிச்	பெலுத்திய	பெலவுகளும்	நீரரமச்	பெொத்து	
எைக்	கருதப்�டுவதில்ரல.	ஏபைனில்,	அரவ	பெலுத்தப்�்ட	நவணடிய	கொலத்திற்கு	

முன்ைநை	பெலுத்தப்�ட்ட	பெலவுகள்	ஆகும்.			இதரை	பைொக்கத்திற்கு	மொற்ை	முடியொது	மற்றும்	அதன்	
�ன்ரம	மடடுநம	ப�ைமுடியும்.	எைநவ	அரவ	நீரரமச்	பெொத்துகளில்	நெரக்கப்�டுவதில்ரல	.	
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வழக்கமொக, 2:1 ஏற்ைதொை �்டப்பு விகிதமொக கருதப்�டுகிைது; 1:1 ஏற்ைதொை 
விரைவு விகிதமொகக் கருதப்�டுகிைது. இருப்பினும், இது வணிகத்திற்கு வணிகம் 
மற்றும் பதொழிலுக்கு பதொழில் மொற்ைம் ப�ைக்கூடியது. 

எடுத்துக்கொட்டு 2

கீநழ	பகொடுக்கப்�டடுள்ை	ஆைந்த்	கடடுமொை	நிறுமத்தின்	தகவல்களிலிருந்து,	விரைவு	விகிதத்ரதக்	
கணக்கி்டவும்.

விேரம்   `

பமொத்த �்டப்புப் ப�ொறுப்புகள் 1,00,000
பமொத்த	�்டப்புச்	பெொத்துகள் 2,50,000
ெைக்கிருப்பு 50,000
முன்கூடடிச்	பெலுத்திய	பெலவுகள் 15,000

தீர்வு

	 விரைவு	விகிதம்	=	 நீரரமச்	பெொத்துகள்—————————�்டப்புப்	ப�ொறுப்புகள்
 	=	 1,85,000————

1,00,000
	=	1.85:1

நீரரமச்	பெொத்துகள்	=	�்டப்புச்	பெொத்துகள்		–	ெைக்கிருப்பு	–	முன்கூடடிச்	பெலுத்திய	பெலவுகள்
	 										=	2,50,000	–	50,000	–	15,000 
	 										=	` 1,85,000

 மொணேர் ப�யல்�ொடு 9.2

ஒநை	மொதிரியொை	ஐந்து	தனியொள்	வணிக	நிறுவைஙகளி்டமிருந்து,	க்டந்த	ஆறு	மொதஙகளுக்குரிய	�்டப்புச்	
பெொத்துகள்	மற்றும்	�்டப்புப்	ப�ொறுப்புகள்	குறித்த	தகவல்கரைச்	நெகரிக்கவும்.	
நீரரம	விகிதஙகரைக்	கணக்கிடடு	அவற்றின்	நீரரமத்	தன்ரமயிரை	ஒப்பீடு	பெய்யவும்.

எடுத்துக்கொட்டு 3
மநகஷ்	நிறுமத்தின்	2019,	மொரச்	31	ஆம்	�ொரைய	இருப்புநிரலக்	குறிப்பு	பின்வருமொறு:

விேரம் `

I. �ஙகு மூலெைம் மறறும் ப�ொறுப்பு்கள  
1.	�ஙகுதொைர	நிதி
      ந�ரரமப் �ஙகுமுதல் 2,00,000
2.	நீண்டகொல	ப�ொறுப்புகள்
    நீண்டகொலக் க்டன்கள் 50,000
3.	�்டப்புப்	ப�ொறுப்புகள்
(அ) குறுகிய கொலக் க்டன்கள் 17,000
(ஆ) கணக்குகள் மூலம் பெலுத்த நவணடியரவகள் 25,000
(இ) இதை �்டப்புப் ப�ொறுப்புகள்
            பகொடு�்ட	நவணடிய	பெலவுகள் 3,000
(ஈ) குறுகியகொல ஒதுக்குகள் 5,000

பமொத்ெம் 3,00,000
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ப�ொத்து்கள  
1. நீண்டகொல பெொத்துகள்
(அ)	நிரலச்	பெொத்துகள்
     புலைொகும் பெொத்துகள் 1,50,000
2. �்டப்புச் பெொத்துகள்

(அ) ெைக்கிருப்பு 45,000
(ஆ)		கணக்குகள்	மூலம்	ப�ைநவணடியரவகள் 70,000
(இ)  பைொக்கம்	மற்றும் பைொக்கத்திற்குச் ெமமொைரவகள் 30,000
(ஈ)	இதை	�்டப்புச்	பெொத்துகள்
      முன்கூடடிச் பெலுத்திய பெலவுகள் 5,000

பமொத்ெம் 3,00,000
(i) �்டப்பு	விகிதம் (ii)	நீரரம	விகிதம்	கணக்கி்டவும்.	
தீர்வு
	 	 �்டப்புச்	பெொத்துகள் 1,50,000
	 (i)	�்டப்பு	விகிதம்	=	  	=	 	=	3:1
  �்டப்புப் ப�ொறுப்புகள்	 	50,000

�்டப்புச் பெொத்துகள்	 =	ெைக்கிருப்பு	+	கணக்குகள் மூலம் ப�ை நவணடியரவகள்	
	 +		பைொக்கம்	மற்றும்	பைொக்கத்திற்குச்	ெமமொைரவகள்	+	முன்கூடடிச்	

பெலுத்தியச்	பெலவுகள்
	 =	45,000	+	70,000	+	30,000	+	5,000	=	` 1,50,000

�்டப்புப்	ப�ொறுப்புகள்	 =		குறுகியகொலக்	க்டன்கள்		+	கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	நவணடியரவகள்	
+	பகொடு�்ட	நவணடிய	பெலவுகள்	+	குறுகிய	கொல	ஒதுக்குகள்

 =	17,000	+	25,000	+	3,000	+	5,000	=	` 50,000

	 	 நீரரமச்	பெொத்துகள்  1,00,000
	 (ii)	விரைவு	விகிதம்	=	  	=		 	=	2:1
  �்டப்புப் ப�ொறுப்புகள்	 	 	50,000

நீரரமச் பெொத்துகள்	=	பமொத்த	�்டப்புச்	பெொத்துகள்		–	ெைக்கிருப்பு	–	முன்கூடடிச்	பெலுத்திய	பெலவுகள்
	 	 =	1,50,000	–	45,000	–	5,000	=	`		1,00,000

9.6.2. நீண்ட்கொல ்கடன தீர்ககும் தி்றன விகிெங்கள
நீண்டகொல	 க்டன்	 தீரக்கும்	 திைன்	 என்�து,	 நீண்டகொலத்தில்	 தன்	 ப�ொறுப்புகரை	 எதிரபகொள்ளும்	
நிறுவைத்தின்	 திைன்	 ஆகும்.	 நீண்டகொல க்டன்	 தீரக்கும்	 திைன் விகிதஙகள், க்டன்கரை நீண்ட 
கொலத்தில் திருப்பிச் பெலுத்துவதற்கொை வணிகத்தின் திைரைத் தீரமொனிக்க உதவுகிைது.  
வணிகத்தின் நீண்டகொல க்டன்	தீரக்கும்	திைரை மதிப்பீடு பெய்ய வழக்கமொக பின்வரும் விகிதஙகள் 
கணக்கி்டப்�டுகின்ைை:
(i) புை	அக	ப�ொறுப்புகள்	விகிதம்
(ii) உரிரமயொைர	விகிதம்	
(iii) முதல்	உந்துதிைன்	விகிதம்		
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(i) பு்ற அ்க ப�ொறுப்பு்கள விகிெம்
புை	 அக	 ப�ொறுப்புகள்	 விகிதம்	 ஒரு	 வணிக	 நிறுவைத்தின்	 நீண்டகொல	 க்டன்	 தீரக்கும்	 திைரை	
மதிப்பிடுவதற்கு	கணக்கி்டப்�டுகிைது.	புை	அக	ப�ொறுப்புகள்	விகிதம்	நீண்டகொல	க்டன்	மற்றும்	�ஙகுதொைர	
நிதிக்கும்	உள்ை	பதொ்டரபிரை	பவளிப்�டுத்துகிைது.	இது	கீழக்கண்டவொறு	கணக்கி்டப்�டுகிைது:
 நீண்டகொல	க்டன்புை	அக	ப�ொறுப்புகள்	விகிதம்		=	 �ஙகுதொைர	நிதி

நீண்ட்கொல ்கடன �ஙகுெொரர் நிதி 
நீண்டகொல க்டன் என்�து க்டனீடடுப் 
�த்திைஙகள், �த்திைஙகள், மற்றும் பிை 
நீண்டகொல க்டன்கரை உள்ை்டக்கியதொகும். 

�ஙகுதொைர	நிதி
=	ந�ரரமப் �ஙகுமுதல்	+	முன்னுரிரமப் 
�ஙகுமுதல்	+	கொப்புகள் மற்றும் மிகுதி

இலொ� �ட்ட அறிக்ரகயின் �ற்றிருப்பு,  கொப்புகள் மற்றும் மிகுதி என்ை தரலப்பின் கீழ 
எதிரமரை பதொரகயொக கொட்டப்�டும். 
�ஙகுதொைர நிதிரய கீழக்கண்டவொறும் கணக்கி்டலொம்:
�ஙகுதொைர நிதி	=	பமொத்த பெொத்துகள்	–	நீண்டகொல ப�ொறுப்புகள்	–	�்டப்புப் ப�ொறுப்புகள்

ப�ொதுவொக,	 	 புை	 அக	 ப�ொறுப்புகள்	 விகிதம்	 குரைவொக	 இருக்கும்ந�ொது	 நீண்டகொல	 க்டன்	
வழஙகியவரகளுக்கு	இ்டர�ொடு	குரைவொக	இருக்கிைது.	அதிகமொை	புை	அக	ப�ொறுப்புகள்	விகிதம்	அதிக	
இ்டர�ொடர்டக்	 குறிக்கிைது.	 ஏபைனில்,	 க்டன்	 வழஙகியவரகளின்	 க்டன்கரை	 எதிரபகொள்ளுவது	
வணிக	நிறுவைத்திற்கு	கடிைமொக	இருக்கலொம்.	

வழக்கமொக, புை அக ப�ொறுப்பு விகிதம் 1:1 ஆக இருந்தொல் திருப்திகைமொைதொக 
கருதப்�டுகிைது. இருப்பினும், இது வணிகத்திற்கு வணிகம் மற்றும் பதொழிலுக்கு 
பதொழில் மொற்ைம் ப�ைக்கூடியது.

எடுத்துக்கொட்டு 4
பின்வரும்	தகவல்களிலிருந்து	புை	அக	ப�ொறுப்புகள்	விகிதம்	கணக்கி்டவும்:	

31.03.2018 அனன்றய இருப்புநினலக குறிப்பு (ேருவிய)
விேரம் `

I. �ஙகு மூலெைம் மறறும் ப�ொறுப்பு்கள  
1. �ஙகுெொரர் நிதி  
  (அ) �ஙகு முதல்
        ந�ரரமப் �ஙகுமுதல் 1,00,000
  (ஆ) கொப்புகள் மற்றும் மிகுதி 60,000
2. நீண்ட்கொலப் ப�ொறுப்பு்கள  
    நீண்ட கொலக் க்டன்கள் (க்டனீடடுப் �த்திைஙகள்) 80,000
3. �டப்புப் ப�ொறுப்பு்கள  
  (அ) கணக்குகள் மூலம் பெலுத்த நவணடியரவகள் 50,000
		(ஆ)	இதை	�்டப்புப்	ப�ொறுப்புகள்
    பகொடு�்டநவணடிய பெலவுகள் 30,000

பமொத்ெம் 3,20,000
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தீர்வு 
	 	 நீண்டகொலக்	க்டன்  80,000	 புை	அக	ப�ொறுப்புகள்	விகிதம்	=	  	=	 	=	0.5:1
  �ஙகுதொைர	நிதி	 	 1,60,000
நீண்டகொலக் க்டன்	 =	க்டனீடடுப்	�த்திைஙகள்	=	` 80,000
�ஙகுதொைர	நிதி	 =	ந�ரரமப்	�ஙகுமுதல்	+	கொப்புகள்	மற்றும்	மிகுதி
	 =	1,00,000	+	60,000	=	 ` 1,60,000

(ii) உரினமயொளர் விகிெம்
உரிரமயொைர	 விகிதம்	 �ஙகுதொைர	 நிதிக்கும்	 பமொத்தச்	 பெொத்துகளுக்கும்	உள்ை	விகிதொச்ெொைத்ரத	
தருகிைது.	உரிரமயொைர	விகிதம்,	எந்த	அைவிற்கு	பமொத்தச்	பெொத்துகளுக்கு	�ஙகுதொைர	நிதியிலிருந்து	
நிதி	அளிக்கப்�டடுள்ைது	என்�ரதக்	கொடடுகிைது.	இது	பின்வருமொறு	கணக்கி்டப்�டுகிைது:

 �ஙகுதொைர நிதி
உரிரமயொைர விகிதம்		=	

 பமொத்த பெொத்துகள்

அதிக	உரிரமயொைர	விகிதம்,	க்டன்	வழஙகியவரகள்	மற்றும்	க்டனீந்நதொருக்கு	அதிக	திருப்திரயத்	
தருகிைது.	ஏபைனில்,	நிறுவைம்	நிதி	திைட்ட	பவளிப்புை	ஆதொைஙகரை	குரைவொகநவ	ெொரந்துள்ைது.	
எடுத்துக்கொட்டு  5
�நயொனியர	 நிறுமத்தின்	 பின்வரும்	 இருப்புநிரலக்	 குறிப்பிலிருந்து	 உரிரமயொைர	 விகிதத்ரதக்	
கணக்கி்டவும்.

�வயொனியர் நிறுமத்தின 31.3.2019 அனன்றய இருப்புநினலக குறிப்பு 
விேரம் `

I. �ஙகு மூலெைம் மறறும் ப�ொறுப்பு்கள  
1. �ஙகுெொரர் நிதி  
  (அ) �ஙகுமுதல்
							(i)		ந�ரரமப்	�ஙகுமுதல் 1,00,000
       (ii) முன்னுரிரமப் �ஙகுமுதல் 75,000
  (ஆ) கொப்புகள் மற்றும் மிகுதி 25,000
2. நீண்ட்கொல ப�ொறுப்பு்கள  
    நீண்டகொலக் க்டன்கள் -
3. �டப்புப் ப�ொறுப்பு்கள  
    கணக்குகள் மூலம் பெலுத்த நவணடியரவகள் 2,00,000

பமொத்ெம் 4,00,000
II. ப�ொத்து்கள  
1. நீண்ட்கொலச ப�ொத்து்கள  
  (அ)  நிரலச் பெொத்துகள் 2,75,000
  (ஆ)  நீண்டகொல முதலீடுகள் 50,000
2. �டப்புச ப�ொத்து்கள  
  பைொக்கம் மற்றும் பைொக்கத்திற்குச் ெமமொைரவகள் 75,000

பமொத்ெம் 4,00,000
தீர்வு
	 		 		�ஙகுதொைர	நிதி 2,00,000	 உரிரமயொைர	விகிதம்	=	  	=	 	=	0.5:1  பமொத்த	பெொத்துகள்	 4,00,000
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	�ஙகுதொைர	நிதி	 =	ந�ரரமப்	�ஙகுமுதல்	+	முன்னுரிரம	�ஙகுமுதல்	+	கொப்புகள்	மற்றும்	மிகுதி
	 =	1,00,000	+	75,000	+	25,000 
	 =	` 2,00,000

(iii) முெல் உந்துதி்றன விகிெம் 
முதல்	உந்துதிைன்	விகிதம்	என்�து,	 	நிரலயொை	வருமொைம்	ஈட்டக்கூடிய	நிதிகளுக்கும்,	ந�ரரமப்	
�ஙகுதொைரகள்	 நிதிக்கும்	 உள்ை	 விகிதொச்ெொைம்	 ஆகும்.	 நிரலயொை	 வருமொை	 ஈடடுகின்ை	 நிதிகள்,	
நிரலயொை	 வடடி	 மற்றும்	 நிரலயொை	 �ஙகொதொயம்	 ஈடடுகின்ை	 நிதிகரை	 உள்ை்டக்கியது.	 இது	
பின்வருமொறு	கணக்கி்டப்�டுகிைது:
 நிரலயொை வடடி மற்றும் நிரலயொை �ஙகொதொயம் ஈடடுகின்ை நிதிகள்
முதல் உந்துதிைன் விகிதம்		=	

 ந�ரரமப் �ஙகுதொைர நிதி

நினலயொை ேட்டி அல்லது நினலயொை �ங்கொெொயம் 
ஈட்டுகின்ற நிதி்கள வ�ர்னமப் �ஙகுெொரர் நிதி

முன்னுரிரமப் �ஙகுமுதல்
க்டனீடடுப் �த்திைஙகள்
�த்திைஙகள்
நிரலயொை வடடி பெலுத்தும் நீண்டகொலக் க்டன்கள்

வ�ர்னமப் �ஙகுெொரர் நிதி

=	ந�ரரமப் �ஙகுமுதல்		+	கொப்புகள்	மற்றும் மிகுதி  

முதல்	உந்துதிைன்	விகிதம்	என்�து	நீண்ட	கொலக்	 க்டன்	தீரக்கும்,	 பெயல்திைன்	மற்றும்	மூலதைக்	
கட்டரமப்பின்	ஒரு	அைவீ்டொகும்.	முதல்	உந்துதிைன்	விகிதம்	ஒன்றுக்கு	அதிகமொக	இருக்கும்	ந�ொது,	
நிறுவைம்	உயர	உந்துதல்	திைரைக்	பகொணடுள்ைதொகக்	கூைப்�டுகிைது.

எடுத்துக்கொட்டு 6
கீழவரும்	தகவல்களிலிருந்து	முதல்	உந்து	திைன்	விகிதத்ரதக்	கணக்கி்டவும்.

31.03.2018 அனன்றய இருப்புநினலக குறிப்பு (ேருவிய)
விேரம் `

I. �ஙகு மூலெைம் மறறும் ப�ொறுப்பு்கள  
1. �ஙகுெொரர் நிதி  
  (அ) �ஙகுமுதல்
       ந�ரரமப் �ஙகுமுதல் 2,00,000
       6% முன்னுரிரமப் �ஙகுமுதல் 1,00,000
  (ஆ) கொப்புகள் மற்றும் மிகுதி
        ப�ொதுக் கொப்பு 1,25,000
        மிகுதி 75,000
2. நீண்ட்கொலப் ப�ொறுப்பு்கள  
    நீண்டகொலக் க்டன்கள் (8% க்டனீடடுப் �த்திைஙகள்) 2,00,000
3. �டப்புப் ப�ொறுப்பு்கள  
    கணக்குகள் மூலம் பெலுத்த நவணயரவகள் 1,50,000
    வரி ஒதுக்கு 50,000

பமொத்ெம் 9,00,000
 நிரலயொை	வடடி	மற்றும்	நிரலயொை	�ஙகொதொயம்	ஈடடுகின்ை	நிதிகள்
முதல் உந்துதிைன் விகிதம்		=	

 ந�ரரமப்	�ஙகுதொைர	நிதி
 3,00,000
	 =	 		=	0.75:1
 4,00,000

12th-Accountancy-Unit-09.indd   302 12/9/2021   11:25:11 PM



303

நிரலயொை	வடடி	மற்றும்	நிரலயொை 
�ஙகொதொயம்	ஈடடுகின்ை	நிதிகள்	 =	6%	முன்னுரிரமப்	�ஙகுமுதல்	+	8%	க்டனீடடுப்	�த்திைஙகள்
	 =	1,00,000	+	2,00,000	=	` 3,00,000
ந�ரரமப்	�ஙகுதொைர	நிதி	 =	ந�ரரமப்	�ஙகுமுதல்	+	ப�ொதுக்	கொப்பு	+	மிகுதி
	 =	2,00,000	+	1,25,000	+	75,000	=	` 4,00,000

எடுத்துக்கொட்டு 7
அருணன்	நிறுமத்தின்	31.03.2019	ஆம்	�ொரைய	பின்வரும்	இருப்புநிரலக்	குறிப்பிலிருந்து	(i) புை அக 
ப�ொறுப்புகள் விகிதம்	(ii)	உரிரமயொைர	விகிதம்	மற்றும்	(iii) முதல்	உந்துதிைன்	விகிதம்	கணக்கி்டவும்.	

அருணன நிறுேைத்தின  31.03.2019 ஆம் �ொனளய இருப்புநினலக குறிப்பு
விேரம் `

I. �ஙகு மூலெைம் மறறும் ப�ொறுப்பு்கள  
1. �ஙகுெொரர் நிதி  
  (அ) �ஙகு முதல்
        ந�ரரமப் �ஙகுமுதல் 1,50,000
        8% முன்னுரிரமப் �ஙகுமுதல் 2,00,000
  (ஆ) கொப்புகள் மற்றும் மிகுதி 1,50,000
2. நீண்ட்கொலப் ப�ொறுப்பு்கள  
    நீண்டகொலக் க்டன்கள் (9% க்டனீடடுப் �த்திைஙகள்) 4,00,000
3. �டப்புப் ப�ொறுப்பு்கள  

(அ) வஙகியிலிருந்து ப�ற்ை குறுகிய கொலக் க்டன்கள் 25,000
(ஆ) கணக்குகள் மூலம் பெலுத்த நவணடியரவகள் 75,000

பமொத்ெம் 10,00,000
II. ப�ொத்து்கள  
1. நீண்ட்கொலச ப�ொத்து்கள  
    நிரலச் பெொத்துகள் 7,50,000
2. �டப்புச ப�ொத்து்கள  
   (அ) ெைக்கிருப்பு 1,20,000
   (ஆ) கணக்குகள் மூலம் ப�ை நவணடியரவகள் 1,00,000
   (இ) பைொக்கம் மற்றும் பைொக்கத்திற்கு ெமமொைரவகள் 27,500
   (ஈ) இதை �்டப்புச் பெொத்துகள்
        பெலவுகள் முன்கூடடிச் பெலுத்தியது 2,500

பமொத்ெம் 10,00,000
தீர்வு
	 	 நீண்டகொலக்	க்டன்  4,00,000
(i)	புை	அக	ப�ொறுப்புகள்	விகிதம்	=	  	=	 	=	0.8:1  �ஙகுதொைர	நிதி	 	 5,00,000
நீண்டகொலக்	க்டன்	 =	9%		க்டனீடடுப்	�த்திைஙகள்	=	` 4,00,000 
�ஙகுதொைர	நிதி	 =	ந�ரரமப்	�ஙகுமுதல்	+	முன்னுரிரமப்	�ஙகுமுதல்	+	கொப்புகள்	மற்றும்	மிகுதி
 =	1,50,000	+	2,00,000	+	1,50,000	 =	` 5,00,000

	 	 உரிரமயொைர	நிதி  5,00,000(ii)	உரிரமயொைர	விகிதம்	=	  	=				 	=	0.5:1
  பமொத்தச்	பெொத்துகள்		 10,00,000

	 	 நிரலயொை	வடடி	மற்றும்	நிரலயொை 
  �ஙகொதொயம்	ஈடடுகின்ை	நிதிகள்	 	 	6,00,000
(iii) முதல் உந்துதிைன் விகிதம்	=	  =	 	=	2:1
  ந�ரரமப்	�ஙகுதொைர	நிதி	 3,00,000
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நிரலயொை	வடடி	மற்றும்	நிரலயொை	�ஙகொதொயம்	ஈடடுகின்ை	நிதிகள்	
	 =	8% முன்னுரிரமப்	�ஙகுமுதல்	+	9%	க்டனீடடுப்	�த்திைஙகள்
	 =	2,00,000	+	4,00,000	=	` 6,00,000
ந�ரரமப்	�ஙகுதொைர	நிதி	 =	ந�ரரமப்	�ஙகுமுதல்	+	ப�ொதுக்	கொப்பு	+	மிகுதி
	 =	1,50,000	+	1,50,000		=	` 3,00,000
9.6.3. சுழறசி விகிெங்கள
சுழற்சி விகிதஙகள்,  விற்�ரையிலிருந்து ப�ற்ை வருவொரய உருவொக்குவதற்கு பெொத்துகள்  அல்லது 
பிை இைஙகள் எவவைவு திைரமயொகப்  �யன்�டுத்தப்�டுகின்ைை என்�ரதக் கொடடுகின்ைை. 
இவற்ரை பெயல்�ொடடு விகிதஙகள் அல்லது பெயல்திைன் விகிதஙகள் என்றும் அரழக்கலொம். இரவ 
�ல்நவறு இைஙகளின் இயக்கத்தின் நவகத்ரதக் கொடடுகின்ைை. இரவ ஒரு இைம், அதநைொடு 
ஒப்பி்டப்�ட்ட இைத்ரத வி்ட எத்தரை ம்டஙகு உள்ைது என்�ரத பவளிப்�டுத்துகிது. 
முக்கியமொை	சுழற்சி	விகிதஙகைொவை:

(i)	 ெைக்கிருப்பு	சுழற்சி	விகிதம்
(ii)	 கணக்குகள்	மூலம்	ப�ை	நவணடியரவகளின்	சுழற்சி	விகிதம்
(iii)	 கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	நவணடியரவகளின்	சுழற்சி	விகிதம்	
(iv)	 நிரலச்பெொத்துகள்	சுழற்சி	விகிதம்

(i) �ரககிருப்பு சுழறசி விகிெம்
இது	ஒரு	குறிப்பிட்ட	கணக்கொணடில்,	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொரய		(விற்�ரை)	அர்டவதற்கொக,	
ெைக்கிருப்பின்	 சுழற்சி	 எத்தரை	 ம்டஙகு	 இருக்கின்ைது	 என்�ரதக்	 குறிக்கிைது.	 இவவிகிதத்தில்	
விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொயின்	அ்டக்கவிரல	(விற்ை	ப�ொருளின்	அ்டக்கவிரல),		பகொடுக்கப்�ட்ட	
கொலத்திற்குரிய	 ெைொெரி	 ெைக்கிருப்பு்டன்	 ஒப்பீடு	 பெய்யப்�டுகிைது.	 இவவிகிதம்	 பின்வருமொறு	
கணக்கி்டப்�டுகிைது.
 விற்�ரை மூலம் ப�ற்ை வருவொயின் அ்டக்கவிரல
ெைக்கிருப்பு சுழற்சி விகிதம்				=	
 ெைொெரி ெைக்கிருப்பு
விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை 
வருவொயின்	அ்டக்கவிரல		=		பகொள்முதல்	பெய்த	ெைக்குகள்	+	முடிவர்டந்த	ப�ொருள்களின்	

ெைக்கிருப்பு	மொற்ைம்	+	ந�ைடிச்	பெலவுகள்
(அல்லது)

	 =	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்		–	பமொத்த	இலொ�ம்
மொணேர் குறிப்பு
விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்	என்�து	நிகை	விற்�ரை	ஆகும்.	
ெைக்கிருப்பு	மொற்ைம்	=	பதொ்டக்கச்	ெைக்கிருப்பு	–	இறுதிச்	ெைக்கிருப்பு			
ந�ைடிச்	பெலவுகள்	=		கூலி	+	உள்	தூக்குக்கூலி	+	உள்	ஏற்றிச்பெல்	பெலவு	+	துரைமுகக்		கட்டணம்	+	உள்	

நுரழவு	வரி	+	இைக்குமதி	வரி	+	நிலக்கரி,		எரிவொயு,	எரிப�ொருள்	மற்றும்	எரிெக்தி	+	
இதை	ந�ைடிச்	பெலவுகள்

 பதொ்டக்கச்	ெைக்கிருப்பு	+	இறுதிச் ெைக்கிருப்பு
ெைொெரி	ெைக்கிருப்பு	=	

 2
இவவிகிதத்ரதக்	 கணக்கி்ட,	 விற்�ரை	 மூலம்	 ப�ற்ை	 வருவொயின்	 அ்டக்கவிரல	 எடுத்துக்	
பகொள்ைப்�டுகிைது.	 ஏபைனில்	 ெைக்கிருப்பு	 எப்ந�ொதும்	 அ்டக்கவிரலயிநலநய	 மதிப்பி்டப்�டும்.	
விதிவிலக்கொக,	நிகைத்தீரவு	மதிப்�ொைது	அ்டக்கவிரலரய	வி்ட	குரைவொக	இருக்கும்	ந�ொது	மடடும்,	
ெைக்கிருப்பு	நிகைத்தீரவு	மதிப்பில்	எடுத்துக்	பகொள்ைப்�டுகிைது.	 ெைக்கிருப்பு	சுழற்சி	விகிதம் அதிகமொக 
இருக்கும்ந�ொது ெைக்கிருப்பின் சுழற்சிதிைன் அதிகமொக இருக்கும். இருப்பினும், ந�ொதிய 
ெைக்கிருப்பின்ரம, சிறிய அைவில் ெைக்குகள் வொஙகுதல் ந�ொன்ைரவ அதிக ெைக்கிருப்பு சுழற்சி 
விகிதத்திற்கு கொைணமொக இருக்கலொம். அது ந�ொன்று,  �யன்�ொடடில் இல்லொத ப�ொருடகள் ெைக்கிருப்பில் 
நெரந்திருத்தல் குரைவொை ெைக்கிருப்பு சுழற்சி விகிதத்திற்கு கொைணமொக இருக்கலொம். எைநவ, 
ெைக்கிருப்பு சுழற்சி விகிதத்திரை அது பதொ்டர�ொை இைஙகளு்டன் �குப்�ொய்வு பெய்தல் நவணடும். 
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மொணேர் குறிப்பு:
பதொ்டக்கச்	 ெைக்கிருப்பு	 இல்லொதந�ொது,	 இறுதிச்	 ெைக்கிருப்பு,	 ெைொெரி	 ெைக்கிருப்பிற்கு	 �திலொக	
எடுத்துக்பகொள்ைப்�டும்.	
�ரககிருப்பு மொறறு ்கொலம்
ெைக்கிருப்பு	மொற்று	கொலம்	என்�து	ெைக்கிருப்ர�	விற்�ரை	பெய்வதற்கு	எடுத்துக்	பகொள்ைப்�டும்	கொலம்	
ஆகும்.	 குறுகிய	 ெைக்கிருப்பு	 மொற்று	 கொலம்,	 ெைக்கிருப்பு	 நமலொணரமயின்	 அதிக	 பெயல்திைரை	
குறிப்பிடுகிைது.	இது	பின்வருமொறு	கணக்கி்டப்�டுகிைது:

 ஒரு ஆணடிலுள்ை �ொடகள்
ெைக்கிருப்பு மொற்று கொலம்	(�ொடகளில்) 		=	

 ெைக்கிருப்பு சுழற்சி விகிதம்
 ஒரு ஆணடிலுள்ை மொதஙகள்
ெைக்கிருப்பு மொற்று கொலம்	(மொதஙகளில்) 		=	

 ெைக்கிருப்பு சுழற்சி விகிதம்
எடுத்துக்கொட்டு 8
ெொனியொ	நிறுமத்தின்	பகொடுக்கப்�ட்ட	தகவல்களிலிருந்து	ெைக்கிருப்பு	சுழற்சி	விகிதம்	மற்றும்	ெைக்கிருப்பு	
மொற்று	கொலத்ரத	(மொதஙகளில்)	கணக்கி்டவும்.

விேரம் `
விற்�ரை மூலம் ப�ற்ை வருவொய் 1,90,000
அவவொணடில் பதொ்டக்கச் ெைக்கிருப்பு 40,000
அவவொணடில் இறுதிச் ெைக்கிருப்பு 20,000
அவவொணடில் நமற்பகொண்ட பகொள்முதல் 90,000
உள்தூக்குக்கூலி 10,000

தீர்வு
	 விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொயின்	அ்டக்கவிரல	 1,20,000
ெைக்கிருப்பு	சுழற்சி	விகிதம்	=	  	=	 	 	=	4	ம்டஙகு	
  ெைொெரி	ெைக்கிருப்பு	 30,000
விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொயின்	அ்டக்கவிரல	

பதொ்டக்கச்	ெைக்கிருப்பு		+	நிகைக்	பகொள்முதல்	+	ந�ைடிச்	பெலவுகள்		(உள்தூக்குக்	கூலி)	–			இறுதிச்	ெைக்கிருப்பு
	 =	40,000	+	90,000	+	10,000	–	20,000
	 =	` 1,20,000
 பதொ்டக்கச்	ெைக்கிருப்பு	+	இறுதிச்	ெைக்கிருப்பு  40,000	+	20,000
ெைொெரி	ெைக்கிருப்பு	=	  	=	 	 	=	` 30,000
  2 2
மொற்று	கொலம்

 ஒரு	ஆணடிலுள்ை	மொதஙகள் 12
ெைக்கிருப்பு	மொற்று	கொலம்	(மொதஙகளில்)	=	  	=					  =	3	மொதஙகள்
	 ெைக்கிருப்பு	சுழற்சி	விகிதம் 4

(ii) ்கணககு்கள மூலம் ப�்றவேண்டியனே்களின சுழறசி விகிெம்
கணக்குகள்	 மூலம்	 ப�ைநவணடியரவகளின்	 சுழற்சி	 விகிதத்தில்,	 	 கணக்கொணடிற்குரிய	 	 க்டன்	
விற்�ரை	 மூலம்	 ப�ற்ை	 வருவொய்,	 கணக்குகள்	 	 மூலம்	 ப�ைநவணடியரவகளின்	 ெைொெரியு்டன்	
ஒப்பீடு	பெய்யப்�டுகிைது.	இது	கணக்குகள்	மூலம்	ப�ை	நவணடியரவகளிலிருந்து	துரிதமொக	பைொக்கம்	
வசூலிப்�ரதக்	கொடடுகிைது.	இவவிகிதம்	கீழக்கண்டவொறு	கணக்கி்டப்�டுகிைது:

12th-Accountancy-Unit-09.indd   305 12/9/2021   11:25:12 PM



306

	 க்டன்	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்கணக்குகள்	மூலம்	ப�ை	நவணடியரவகளின்	சுழற்சி	விகிதம்	=		 		கணக்குகள்	மூலம்	ப�ை	நவணடியரவகளின்	ெைொெரி

கணக்குகள்	மூலம்	ப�ை	
நவணடியரவகளின்	ெைொெரி 	=	

கணக்குகள்	மூலம்	ப�ை 
நவணடியரவகளின்	 

பதொ்டக்க	இருப்பு
	 +	

கணக்குகள்	மூலம்	ப�ை	
நவணடியரவகளின்	

இறுதி	இருப்பு
——————————————————————————————

2

 

கணக்குகள்	மூலம்	ப�ை	நவணடியரவகள்	=	க்டைொளிகள்	+	ப�றுதற்குரிய	மொற்றுச்சீடடுகள்
க்டன்	 விற்�ரை	 மூலம்	 ப�ற்ை	 வருவொய்	 (நிகைக்	 க்டன்	 விற்�ரை),	 இவவிகிதம்	 கணக்கிடுவதற்கு	
எடுத்துக்பகொள்ைப்�டுகிைது.	 ஏபைனில்,	 கணக்குகள்	மூலம்	 ப�ை	 நவணடியரவகள்	க்டன்	விற்�ரை	
மூலம்	மடடும்	தொன்	எழுகிைது.	இவவிகிதம்	அதிகமொக	இருந்தொல்,	ப�ைநவணடியரவகரை	வசூலிக்கும்		
நமலொணரம		பெயல்திைன்	அதிகமொக	இருக்கிைது	என்று	ப�ொருள்.
மொணேர் குறிப்பு
கணக்குகள்	 மூலம்	 ப�ைநவணடியரவகளின்	 பதொ்டக்க	 இருப்பு	 பகொடுக்கப்�்டொதந�ொது,	
இவவிகிதத்ரதக்	 கணக்கி்ட	 ெைொெரி	 கணக்குகள்	 மூலம்	 ப�ைநவணடியரவகளின்	 ெைொெரிக்குப்	
�திலொக,	கணக்குகள்	மூலம்	ப�ைநவணடியரவகளின் இறுதி இருப்ர�	எடுத்துக்பகொள்ை	நவணடும்.	
்கடன ேசூலிப்புக ்கொலம்
க்டன்	வசூலிப்புக்	கொலம்	என்�து	கணக்குகள்	மூலம்	ப�ைநவணடியரவகரை	வசூலிப்�தற்கு	எடுத்துக்	
பகொள்ளும்	ெைொெரி	கொலம்		ஆகும்.	க்டன்	வசூலிக்கும்	கொலம்	குரைவொக	இருக்கும்	ந�ொது	கணக்குகள்	
மூலம்	 ப�ைநவணடியரவகளிலிருந்து	 �ணம்	 வசூலிக்கும்	 நமலொணரம	 பெயல்திைன்	 அதிகமொக	
இருக்கிைது	என்று	ப�ொருள்.	க்டன்	வசூலிப்புக்	கொலம்	கீழக்கண்டவொறு	கணக்கி்டப்�டுகிைது:
க்டன்	வசூலிப்புக்	கொலம்

(�ொடகளில்) 	=	 ஒரு	ஆணடிலுள்ை	�ொடகள்
——————————————————————————————
கணக்குகள்	மூலம்	ப�ைநவணடியரவகளின்	சுழற்சி	விகிதம்

க்டன்	வசூலிப்புக்	கொலம் 
(மொதஙகளில்)

	=	 ஒரு	ஆணடிலுள்ை மொதஙகள்
—————————————————————————————
கணக்குகள்	மூலம்	ப�ைநவணடியரவகளின்	சுழற்சி	விகிதம்

எடுத்துக்கொட்டு 9
ஹரிணி	 நிறுமத்தின்	 க்டன்	 விற்�ரை	 மூலம்	 ப�ற்ை	 வருவொய்	 பதொரக	 `	 9,60,000.	 அந்த	
கணக்கொணடின்	இறுதியில்	இதன்	வியொ�ொை	க்டைொளிகள்	மற்றும்	ப�றுதற்குரிய	மொற்றுச்சீடடு	பதொரக	
முரைநய	`	1,00,000	மற்றும்	`	60,000.		கணக்குகள்	மூலம்	ப�ைநவணடியரவகளின்	சுழற்சி	விகிதம்	
மற்றும்	க்டன்	வசூலிப்புக்	கொலம்	(மொதஙகளில்)	கணக்கி்டவும்.
தீர்வு

கணக்குகள்	மூலம்	ப�ை	
நவணடியரவகளின்	சுழற்சி	விகிதம்

	=	 க்டன்	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்———————————————————————கணக்குகள்	மூலம்	ப�ை	நவணடியரவகளின்	ெைொெரி

																																																	 	=	 9,60,000—————
1,60,000

	=	6	ம்டஙகு

கணக்குகள்	மூலம்	ப�ை	நவணடியரவகள்	=	க்டைொளிகள்	+	ப�றுதற்குரிய	மொற்றுச்சீடடுகள்
	 		=	1,00,000	+	60,000	=		`	1,60,000
மொணேர் குறிப்பு
கணக்குகள்	மூலம்	 ப�ைநவணடியரவகளின்	பதொ்டக்க இருப்பு	 பகொடுக்கப்�்டொததொல்,	 கணக்குகள்	
மூலம்	ப�ைநவணடியரவகளின்	ெைொெரிக்குப்	�திலொக,	 கணக்குகள்	மூலம்	ப�ை	நவணடியரவகளின் 
இறுதி இருப்பு	எடுத்துக்பகொள்ைப்�ட்டது.	
க்டன்	வசூலிப்புக்	கொலம்

(மொதஙகளில்)
	=	 ஒரு	ஆணடிலுள்ை	மொதஙகள்————————————————————————————கணக்குகள்	மூலம்	ப�ைநவணடியரவகளின்	சுழற்சி	விகிதம்

 = 12
6

 =	2	மொதஙகள்
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(ii) ்கணககு்கள மூலம் ப�லுத்ெ வேண்டியனே்களின சுழறசி விகிெம் 
இது	 ஒரு	 குறிப்பிட்ட	 கணக்கொணடில்,	 க்டன்	 பகொள்முதரல,	 கணக்குகள்	 மூலம்	 பெலுத்த	
நவணடியரவகளின்	ெைொெரியு்டன்	ஒப்பீடு	 பெய்யப்�டுவரதக்	குறிக்கிைது.	இது	கணக்குகள்	மூலம்	
பெலுத்த	 நவணடியரவகளுக்குத்	 துரிதமொக	 பைொக்கம்	 பெலுத்துவரதக்	 கொடடுகிைது.	 இது	
கீழக்கண்டவொறு	கணக்கி்டப்�டுகிைது:
                                                                                                                    
            கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	

நவணடியரவகளின்	சுழற்சி	விகிதம் 	=	
				நிகை	க்டன்	பகொள்முதல்
—————————————
கணக்குகள்	 மூலம்	 பெலுத்த		
நவணடியரவகளின்	ெைொெரி

நிகை	க்டன்	பகொள்முதல்			=				பமொத்த	க்டன்	பகொள்முதல்	–	பகொள்முதல்	திருப்�ம்

கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	
நவணடியரவகளின்	ெைொெரி 	=	

கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	
நவணடியரவகளின்	 

பதொ்டக்க	இருப்பு
	 +	

கணக்குகள்	முலம்	பெலுத்த	
நவணடியரவகளின்	

இறுதி	இருப்பு
——————————————————————————————

2

 

கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	நவணடியரவகள்	=		வியொ�ொை	க்டனீந்நதொர	+	பெலுத்தற்குரிய	 
	 மொற்றுச்சீடடுகள்
இவவிகிதம்	 அதிகமொக	 இருந்தொல்,	 பெலுத்த	 நவணடியரவகரை	 நமலொணரமச்	 பெய்வதில்	
நமலொணரம	 பெயல்திைன்	 அதிகமொக	 இருக்கிைது	 என்று	 ப�ொருள்.	 அதொவது,	 ெைக்களித்நதொருக்கு	
பெலுத்த	நவணடியத்பதொரக	விரைவொக	பெலுத்தித்	தீரக்கப்�டுகிைது.
மொணேர் குறிப்பு
பதொ்டக்கக்	கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	நவணடியரவகள்	இல்லொதந�ொது,	ெைொெரி	கணக்குகள்	மூலம்	
பெலுத்த	நவணடியரவகளுக்குப்	�திலொக	இறுதிக்	கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	நவணடியரவகள்	
எடுத்துக்பகொள்ைப்�டும்.
்கடன ப�லுத்தும் ்கொலம்
க்டன்	பெலுத்தும்	கொலம்	என்�து,	கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	நவணடியரவகரைச்	பெலுத்துவதற்கு	
வணிகம்	எடுத்துக்	பகொள்ளும்	ெைொெரி	கொலம்		ஆகும்.	க்டன்	பெலுத்தும்	கொலம்	குரைவொக	இருக்கும்	
ந�ொது,	கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	நவணடியரவகரை	நமலொணரம	பெய்வதில்	நமலொணரம	
பெயல்திைன்	 அதிகமொக	 இருக்கிைது	 என்று	 ப�ொருள்.	 அதொவது,	 பெலுத்த	 நவணடியத்பதொரக	
விரைவொக	பெலுத்தித்	தீரக்கப்�டுகிைது.	க்டன்	பெலுத்தும்	கொலம்	கீழக்கண்டவொறு	கணக்கி்டப்�டுகிைது:

க்டன்	பெலுத்தும்	கொலம்
(�ொடகளில்) 	=	 ஒரு	ஆணடிலுள்ை	�ொடகள்

—————————————————————————————————கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	நவணடியரவகளின்	சுழற்சி	விகிதம்
க்டன்	பெலுத்தும்	கொலம்

(மொதஙகளில்) 	=	
ஒரு	ஆணடிலுள்ை	மொதஙகள்

—————————————————————————————————கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	நவணடியரவகளின்	சுழற்சி	விகிதம்      

எடுத்துக்கொட்டு 10
கல்�ைொ	நிறுமத்தின்	பின்வரும்	தகவல்களிலிருந்து,	கணக்குகள்	மூலம்		பெலுத்த	நவணடியரவகளின்	
சுழற்சி	விகிதம்,	ெைொெரி	க்டன்	பெலுத்தும்	கொலம்	(�ொடகளில்)	கணக்கி்டவும்.	

விவைம் `
2018	–	2019	–ல் க்டன் பகொள்முதல் 1,00,000
1.4.2018 அன்று வியொ�ொை க்டனீந்நதொர 20,000
31.3.2019 அன்று வியொ�ொை க்டனீந்நதொர 10,000
1.4.2018 அன்று பெலுத்தற்குரிய மொற்றுச்சீடடு 4,000
31.3.2019 அன்று பெலுத்தற்குரிய மொற்றுச்சீடடு 6,000
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தீர்வு
கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த 

நவணடியரவகளின்	சுழற்சி	விகிதம் 	=		 நிகை	க்டன்	பகொள்முதல்—————————————————————————கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த		நவணடியரவகளின்	ெைொெரி

	 =		 1,00,000—————
20,000

	=	5	ம்டஙகு

கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	
நவணடியரவகளின்	ெைொெரி 	=	

கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	
நவணடியரவகளின்	 

பதொ்டக்க	இருப்பு
	 +	

கணக்குகள்	முலம்	பெலுத்த	
நவணடியரவகளின்	

இறுதி	இருப்பு
——————————————————————————————

2

 

																						=	 (20,000	+	4,000)	+	(10,000	+	6,000)—————————————————
2

	=		 40,000————
2

			=		`		20,000

க்டன்	பெலுத்தும்	கொலம்
(�ொடகளில்) 	=	 ஒரு	ஆணடிலுள்ை	�ொடகள்—————————————————————————————கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	நவணடியரவகளின்	சுழற்சி	விகிதம்

	 =	 365——5 	=	73		�ொடகள்.
(iv) நினலச ப�ொத்து்கள சுழறசி விகிெம்
இது	ஒரு	குறிப்பிட்ட	கணக்கொணடில்,	விற்�ரை	மூலம்	ப�றும்	வருவொய்க்கும்	 (விற்�ரை)	நிரலச்	
பெொத்துகளுக்கும்	 இர்டநய	 உள்ை	 பதொ்டரர�க்	 குறிக்கிைது.	 இது,	 நிரலச்பெொத்துகளின்	 சுழற்சி,	
விற்�ரை	மூலம்	 ப�ற்ை	 வருவொய்க்கு	 எத்தரை	 ம்டஙகு	 உள்ைது	 என்�ரதக்	 கொடடுகிைது.	 இந்த	
விகிதம்	நிரலச்	பெொத்துகளின்	�யன்�ொடடின்	திைரைக்	குறிக்கிைது.	

 நிரலச்	பெொத்துகள்	
சுழற்சி	விகிதம் 	=	 விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்————————————————

ெைொெரி	நிரலச்	பெொத்துகள்
 

ெைொெரி	நிரலச்	பெொத்துகள்	=	 பதொ்டக்க	நிரலச்	பெொத்துகள்	+	இறுதி	நிரலச்	பெொத்துகள்——————————————————————————
2

 

நிரலச்	பெொத்துகள்	சுழற்சி	விகிதம்		அதிகமொக	இருந்தொல்,	நிரலச்	பெொத்துகரைப்	�யன்�டுத்துவதில்		
நமலொணரமச்		பெயல்திைன்	அதிகமொக	இருக்கிைது	என்று	ப�ொருள்.

நிரலச்பெொத்துகள்	 சுழற்சி	 விகிதத்ரத,	 விற்�ரை	 மூலம்	 ப�ற்ை	 வருவொரயப்	
�யன்�டுத்தி	கணக்கிடுவதற்குப்	�திலொக	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்க்கொை	
அ்டக்கவிரல	பகொணடும்	கணக்கி்டலொம்.

எடுத்துக்கொட்டு 11
ஆஷிகொ	 நிறுமத்தின்	 பின்வரும்	 தகவல்களிலிருந்து	 நிரலச்	 பெொத்துகள்	 சுழற்சி	 விகிதத்ரதக்	
கணக்கி்டவும்.	
அவவொணடில்	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்		`	60,00,000.
அவவொணடின்	இறுதியில்	நிரலச்பெொத்துகள்	`	6,00,000.  
தீர்வு
 நிரலச்	பெொத்துகள்	

சுழற்சி	விகிதம் 	=	 விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்————————————————
ெைொெரி	நிரலச்	பெொத்துகள்

 

	 =		 60,00,000—————
6,00,000

	=	10	ம்டஙகு
மொணேர் குறிப்பு
பதொ்டக்க	நிரலச்	பெொத்துகள்	தைப்�்டொததொல்,	ெைொெரி	நிரலச்	பெொத்துகளுக்குப்	�திலொக	இறுதி	நிரலச்	
பெொத்துகள்	எடுத்துக்பகொள்ைப்�ட்டது.	
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எடுத்துக்கொட்டு 12
ப்டல்ஃபி	நிறுமத்தி்டமிருந்து	ப�ைப்�ட்ட	பின்வரும்	தகவல்களிலிருந்து	(i)	ெைக்கிருப்பு	சுழற்சி	விகிதம்	(ii)	
கணக்குகள்	மூலம்	ப�ை	நவணடியரவகளின்	சுழற்சி	விகிதம்	 (iii)	கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்தப்�்ட	
நவணடியரவகளின்	சுழற்சி	மற்றும்	(iv)	நிரலச்	பெொத்துகள்	சுழற்சி	விகிதம்	கணக்கி்டவும்.	

விவைம்  2018, மொரச் 31
`

2019, மொரச் 31 
`

ெைக்கிருப்பு 1,40,000 1,00,000

கணக்குகள் மூலம் ப�ை நவணடியரவகள் 80,000 60,000

கணக்குகள் மூலம் பெலுத்த நவணடியரவகள் 40,000 50,000

நிரலச் பெொத்துகள் 5,50,000 5,00,000
கூடுெல் ெ்கேல்்கள:
(i)	அவவொணடில்	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்	`	10,50,000
(ii)	அவவொணடின்	பகொள்முதல்	`	4,50,000
(iii)	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்க்கொை	அ்டக்கவிரல	`	6,00,000.
விற்�ரை	மற்றும்	பகொள்முதரல	க்டன்	�்டவடிக்ரககைொகக்	கருதவும்.
தீர்வு
(i) ெைக்கிருப்பு	சுழற்சி	

விகிதம் 	=					 6,00,000—————
1,20,000

	=	5	ம்டஙகு

 ெைொெரி	ெைக்கிருப்பு	=		
பதொ்டக்கச்	ெைக்கிருப்பு	+	இறுதிச்	ெைக்கிருப்பு————————————————————

2
 

 =	 1,40,000	+	1,00,000——————————
2

	=	2,40,000—————
2

	=	`	1,20,000

(ii) கணக்குகள்	மூலம்	ப�ை	
நவணடியரவகளின்	சுழற்சி	விகிதம் 	=	 க்டன்	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய் —————————————————————————கணக்குகள்	மூலம்	ப�ை	நவணடியரவகளின்	ெைொெரி

 =	 10,50,000——————————
70,000

	=	15	ம்டஙகு

கணக்குகள்	மூலம்	ப�ை	நவணடியரவகளின்	ெைொெரி	=கணக்குகளின்	மூலம்	ப�ை	நவணடியரவகளின்	பதொ்டக்க	இருப்பு	+
கணக்குகள்	முலம்	ப�ை	நவணடியரவகளின்	இறுதி	இருப்பு
—————————————————————————

2

 =	 80,000	+	60,000——————————
2

	=	1,40,000—————
2

	=	`	70,000

(iii) கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	
நவணடியரவகளின்	சுழற்சி	விகிதம் 	=	 நிகை	க்டன்	பகொள்முதல் —————————————————————————கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	நவணடியரவகளின்	ெைொெரி

 =	 4,50,000—————
45,000

	=  10	ம்டஙகு	

கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	நவணடியரவகளின்	ெைொெரி	=	

கணக்குகளின்	மூலம்	பெலுத்த	நவணடியரவகளின்	பதொ்டக்க	இருப்பு	+
கணக்குகள்	முலம்	பெலுத்த	நவணடியரவகளின்	இறுதி	இருப்பு
—————————————————————————

2

 =	  40,000	+	50,0000——————————
2

	=	 90,000 ————
2

	=	`	45,000

12th-Accountancy-Unit-09.indd   309 12/9/2021   11:25:12 PM



310

(iv) நிரலச்பெொத்துகள்	சுழற்சி	விகிதம்	=	
விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய் ————————————————

ெைொெரி	நிரலச்	பெொத்துகள்
 	=	 10.50,000 —————

5,25,000
	=	2	ம்டஙகு

(iii) ெைொெரி	நிரலச்	பெொத்துகள்	=	பதொ்டக்க	நிரலச்	பெொத்துகள்	+இறுதி	நிரலச்	பெொத்துகள் ——————————————————————————
2

 =	5,50,000	+	5,00,000——————————
2

	=	 10,50,000 —————
2

	=	`	5,25,000

9.6.4. இலொ�த் ெனனம விகிெங்கள
இலொ�த்	தன்ரம	விகிதஙகள்	ஒரு,	வணிக	நிறுவைத்தின்	இலொ�த்தன்ரமரய	மதிப்பி்ட	உதவுகிைது.		
இந்த	விகிதஙகள்	வணிக	நிறுவைத்தில்	உள்ை	வைஙகரைப்	�யன்�டுத்துவதன்	மூலம்	கிர்டக்கும்	
வணிகத்தின்	 வருவொய்த்	 திைரை	 �குப்�ொய்வு	 பெய்ய	 கணக்கி்டப்�டுகிைது.	 	 ப�ொதுவொக,	 இந்த	
விகிதஙகள்	ெதவிகிதத்தில்	பவளிப்�டுத்தப்	�டுகின்ைை.	
வழக்கமொகப்	�யன்�டுத்தும்	இலொ�த்தன்ரம	விகிதஙகைொவை
(i)	 பமொத்த	இலொ�	விகிதம்
(ii)	 இயக்க	அ்டக்க	விரல	விகிதம்
(iii)	 இயக்க	இலொ�	விகிதம்
(iv)	 நிகை	இலொ�	விகிதம்
(v)	 முதலீடடின்	மீதொை	வருவொய்

(i) பமொத்ெ இலொ� விகிெம்
பமொத்த	 இலொ�	 விகிதம்	 என்�து	 பமொத்த	 இலொ�த்திற்கும்,	 விற்�ரை	மூலம்	 ப�ற்ை	 வருவொய்க்கும்	
உள்ை	விகிதொச்ெொைம்	ஆகும்.	 பமொத்த	 இலொ�	விகிதம்	விற்�ரை	மூலம்	 ப�ற்ை	 வருவொயில்	உள்ை	
இலொ�த்தின்	ெதவீதத்ரதக்	கொடடுகிைது.	இது	கீழக்கண்டவொறு	கணக்கி்டப்�டுகிைது:

பமொத்த	இலொ�	விகிதம் =	 பமொத்த	இலொ�ம்———————————————விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்
 × 100

பமொத்த	இலொ�ம்	=	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்		–		விற்�ரை	 மூலம்	 ப�ற்ை	 வருவொயின்	
அ்டக்கவிரல

அதிக	பமொத்த	இலொ�	விகிதம்	அதிக	இலொ�த்தன்ரமரயக்	கொடடுகிைது.	ஒரு	வணிக	நிறுவைத்தொல்	
பெலுத்தப்�டும்	மரைமுகச்	பெலவுகரை	எதிரந�ொக்குவதற்கு	அது	ந�ொதுமொைதொக	இருக்க	நவணடும்.	
எடுத்துக்கொட்டு 13
பின்வரும்	தகவல்களிலிருந்து	பமொத்த	இலொ�ம்	கணக்கி்டவும்:
விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்	`	1,00,000,		விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்க்கொை	அ்டக்கவிரல	
`	80,000	மற்றும்	பகொள்முதல்	`	62,500.  
தீர்வு
பமொத்த	இலொ�	விகிதம் =	 பமொத்த	இலொ�ம்————————————————விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய் × 100 =	 20,000 —————

1,00,000
 × 100 = 20%

பமொத்த	இலொ�ம்	=			விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்	–		விற்�ரை	 மூலம்	 ப�ற்ை	 வருவொய்க்கொை	
அ்டக்கவிரல

                           =	1,00,000	–	80,000	=	`	20,000

(ii) இயக்க அடக்க வினல விகிெம்
இயக்க	 அ்டக்க	 விரல	 விகிதம்	 என்�து	 இயக்க	 அ்டக்க	 விரலக்கும்	 விற்�ரை	 மூலம்	 கிர்டத்த	
வருவொய்க்கும்	 உள்ை	 விகிதொச்ெொைம்	 ஆகும்.	 இந்த	 விகிதம்	 வணிக	 இயக்கஙகளின்	 பெயல்திைன்	
குறித்த	ஒரு	நெொதரை	ஆகும்.	இது	கீழக்கண்டவொறு	கணக்கி்டப்�டுகிைது.
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இயக்க	அ்டக்க	விரல	விகிதம் =	 இயக்க	அ்டக்க	விரல————————————————விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய் × 100

இயக்க	அ்டக்க	விரல	என்�து	வணிகத்தின்	பெயல்�ொடடு	�்டவடிக்ரககளு்டன்	பதொ்டரபுர்டய	அ்டக்க	
விரல ஆகும்.	
இயக்க	அ்டக்க	விரல	=	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்க்கொை	அ்டக்க	விரல	+	இயக்கச்	பெலவுகள்		
இயக்கச்	பெலவுகள்		=	�ணியொைர	�லன்களுக்கொை	பெலவுகள்	+	நதய்மொைம்	+		அலுவலக		மற்றும் 
		 நிரவொகம்	பதொ்டர�ொை	பிை	பெலவுகள்,	விற்�ரை	மற்றும்	�கிரவுச்	பெலவுகள்	
குரைவொை	இயக்க	அ்டக்க	விரல	விகிதம்	அதிகமொை	இலொ�த்ரதக்	கொடடுகிைது.	குரைவொை	இயக்க	
அ்டக்க	 விரல	 விகிதம்,	 க்டன்மீது	 வடடி,	 நிரலச்	 பெொத்துகள்	 விற்�ரை	 மீதொை	 �ட்டம்	 ந�ொன்ை	
இயக்கம்	ெொைொ	பெலவுகரைச்	பெலுத்துவதற்கு	வணிகத்தில்	பதொரக	அதிக	அைவு	உள்ைது	என்�ரதக்	
குறிக்கிைது.	
எடுத்துக்கொட்டு 14
மரியொ	நிறுமத்தின்	2018	மொரச்	31	ஆம்	�ொரைய	இலொ�	�ட்ட	அறிக்ரக	பின்வருமொறு.	இயக்க	அ்டக்க	
விரல	விகிதம்	கணக்கி்டவும்.	

இலொ� �ட்ட அறிகன்க

விேரம் குறிப்பு எண் பெொன்க 
`

I. விற�னை மூலம் ப�ற்ற ேருேொய்  8,00,000
II. இெர ேருமொைம்  20,000
III. பமொத்ெ ேருேொய் (I +II)  8,20,000
IV. ப�லவு்கள:  
      பகொள்முதல்	பெய்த	ெைக்குகள்  4,50,000
      ெைக்கிருப்பு	மொற்ைம் (-)40,000
      �ணியொைர �லன்களுக்கொை பெலவுகள் 1 22,000
      இதை பெலவுகள் 2 68,000
      பமொத்த பெலவுகள்  5,00,000
 V. ேரிககு முனைர் உளள இலொ�ம் (III-IV)  3,20,000

்கணககு்களுக்கொை குறிப்பு்கள

விேரம் பெொன்க 
`

1. �ணியொளர் �லன்களுக்கொை ப�லவு்கள
    கூலி (ந�ைடி) 10,000
    ெம்�ைம் 12,000
    பமொத்தம் 22,000
2. இெர ப�லவு்கள
    நிரவொகச் பெலவுகள் 20,000
    விற்�ரை மற்றும் �கிரவுச் பெலவுகள் 28,000
    நிரலச்பெொத்து விற்ைதில் ஏற்�ட்ட �ட்டம் 20,000
    பமொத்தம் 68,000

தீர்வு
இயக்க	அ்டக்க	விரல	விகிதம் =	 இயக்க	அ்டக்க	விரல————————————————விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய் × 100
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 =	4,20,000	+	60,000——————————
8,00,000

 × 100	=	 4,80,000 —————
8,00,000

 × 100 =	60%

விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்க்கொை	அ்டக்க	விரல	=	ெைக்கிருப்பின்	பகொள்முதல்	+	
	 ெைக்கிருப்பு	மொற்ைம்	+	ந�ைடிச்	பெலவுகள்	(கூலி)
	 =	4,50,000	+	(40,000)	+	10,000	=		`	4,20,000
இயக்கச்	பெலவுகள்	 =	நிரவொகச்	பெலவுகள்	+	விற்�ரை	மற்றும்	�கிரவுச்	பெலவுகள்		
	 +		�ணியொைரகள்	�லன்களுக்கொைச்	பெலவுகள்	(ெம்�ைம்)		
	 =	20,000	+	28,000	+	12,000	=	`	60,000
இயக்க	அ்டக்க	விரல	=	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்க்கொை			அ்டக்க	விரல	+	இயக்கச்	பெலவுகள்
	 =	4,20,000	+	60,000	=	`	4,80,000

மொணேர் குறிப்பு
நிரலச்பெொத்துகள்	விற்�ரை	மீதொை	�ட்டம்	ஒரு	இயக்கம்	ெொைொ	பெலவு.		எைநவ,	இது	தவிரக்கப்�்ட	
நவணடும்.	
(iii) இயக்க இலொ� விகிெம்
இயக்க	 இலொ�	 விகிதம்,	 இயக்க	 இலொ�த்திற்கும்,	 விற்�ரை	 மூலம்	 ப�ற்ை	 வருவொய்க்கும்	 உள்ை	
விகிதத்ரத	தருகிைது.	இயக்க	இலொ�	விகிதம்	வணிக	நிறுவைத்தின்	பெயல்திைரைக்	கொடடுகிைது.	
இது	கீழக்கண்டவொறு	கணக்கி்டப்�டுகிைது:

இயக்க	இலொ�	விகிதம் =	 இயக்க	இலொ�ம்————————————————
விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்

 × 100

இதற்கு	மொற்ைொக,	இயக்க	இலொ�	விகிதம்	கீழக்கண்டவொறு	கணக்கி்டப்�்டலொம்.
				இயக்க	இலொ�	விகிதம்		=	100	–	இயக்க	அ்டக்க	விரல	விகிதம்
						இயக்க	இலொ�ம்		=	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்	–	இயக்க	அ்டக்க	விரல
அதிக	 இயக்க	 இலொ�	 விகிதம்	 அதிக	 இலொ�த்ரதக்	 கொடடுகிைது.	 	 அதிக	 இயக்க	 இலொ�	 விகிதம்,	
வணிகத்தில்	 இயக்கம்	 ெொைொ	 பெலவுகரைச்	 பெலுத்துவதற்கொை	 பதொரக	 அதிகமொக	 உள்ைரதக்	
கொடடுகிைது.		
மொணேர் குறிப்பு
இயக்க	அ்டக்க	விகிதம்	+	இயக்க	இலொ�	விகிதம்	= 100%

எடுத்துக்கொட்டு 15
கீழக்கண்ட	நிரலகளில்	இயக்க	இலொ�	விகிதம்	கொணவும்.
நிரல  1:	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்	 ` 10,00,000, இயக்க	இலொ�ம்	`	1,50,000.
நிரல 2: விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்	`	15,00,000, இயக்க	அ்டக்கம்	` 12,00,000.
நிரல 3:  விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்  ` 20,00,000, பமொத்த	இலொ�ம்	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை 

வருவொயில் 30%, இயக்கச்	பெலவுகள் ` 4,00,000. 

தீர்வு

நிரல	1:			இயக்க	இலொ�	விகிதம் =	 இயக்க	இலொ�ம்————————————————
விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்

 × 100

  =	 1,50,000—————
10,00,000

 × 100 =	15%
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நிரல	2:	இயக்க	இலொ�	விகிதம்	=	 இயக்க	இலொ�ம்————————————————விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்
 x 100 

	 =	 3,00,000—————
15,00,000

 x 100	=	20%

இயக்க	இலொ�ம்	=	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்	–	இயக்க	அ்டக்கம்
	 =	15,00,000	–	12,00,000	=	`	3,00,000

நிரல	3:	இயக்க	இலொ�	விகிதம்	=	 இயக்க	இலொ�ம்————————————————விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்  x 100

	 =	 2,00,000—————
20,00,000

 x 100	=	10%

பமொத்த	இலொ�ம்		 	 			=	20,00,000 30/100		=	`	6,00,000

இயக்க	இலொ�ம்				 		 			=		பமொத்த	இலொ�ம்		–	இயக்கச்	பெலவுகள்

இயக்க	இலொ�ம்		 	 			=	6,00,000	–	4,00,000		 =	`	2,00,000

(iv) நி்கர இலொ� விகிெம் 
நிகை	இலொ�ம்	என்�து	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொயில்	நிகை	இலொ�த்தின்	ெதவீதம்	ஆகும்.	இது	
கீழக்கண்டவொறு	கணக்கி்டப்�டுகிைது.

நிகை இலொ� விகிதம்	=	வரிக்குப்	பின்ைர	உள்ை நிகை இலொ�ம்——————————————————
விற்�ரை மூலம் ப�ற்ை வருவொய்

 x 100

வரிக்குப்	பின்ைர	உள்ை	நிகை	இலொ�ம்	=		பமொத்த	இலொ�ம்	+	மரைமுக	வருமொைஙகள்	 
–	மரைமுகச்	பெலவுகள்	–	வரி

அல்லது
வரிக்குப்	பின்ைர	உள்ை	நிகை	இலொ�ம்	=		விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்	–	விற்�ரை	மூலம்	

ப�ற்ை	வருவொய்க்கொை	அ்டக்கவிரல	–	இயக்கச்	
பெலவுகள்	–	இயக்கம்	ெொைொச்	பெலவுகள்	+	இயக்கம்	ெொைொ	
வருமொைஙகள்	–	வரி

நிகை	இலொ�	விகிதம்,	வணிக	நிறுவைத்தின்	ஒடடுபமொத்த	இலொ�த்	தன்ரமரயக்	கொடடுகிைது.	அதிக	
நிகை	இலொ�	விகிதம்	அதிக	இலொ�த்	தன்ரமரயக்	கொடடுகிைது.	

எடுத்துக்கொட்டு 16

ஒரு	வணிக	நிறுவைத்தின்	பின்வரும்	தகவல்களிலிருந்து	நிகை	இலொ�த்ரதக்	கணக்கி்டவும்.

விேரம் ` 
விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய் 3,50,000
விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்க்கொை	அ்டக்கவிரல 1,50,000
நிரவொகச்	பெலவுகள் 50,000
விற்�ரைச்	பெலவுகள் 10,000
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தீர்வு 

நிகை	இலொ�	விகிதம்		=	வரிக்குப்	பின்ைர	உள்ை	நிகைஇலொ�ம்—————————————————விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்  x 100	=	 1,40,000———— 
3,50,000

 x 100	=	40%

	 நிகை	இலொ�ம்	=		விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்	–	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்க்கொை	
அ்டக்கவிரல	–	நிரவொகச்	பெலவுகள்	–	விற்�ரைச்	பெலவுகள்

	 =	3,50,000	–	1,50,000	–	50,000	–	10,000	=	`	1,40,000
மொணேர் குறிப்பு
வரி	பெலுத்த	நவணடியது	இல்ரல	எைக்	பகொள்ைவும்.
எடுத்துக்கொட்டு 17

முநகஷ்	நிறுமத்தின்	பின்வரும்	இலொ�ம்	�ட்ட	அறிக்ரகயிலிருந்து		
(I)	பமொத்த	இலொ�	விகிதம்	(ii)	நிகை	இலொ�	விகிதம்	கணக்கி்டவும்.	

முவ்கஷ் நிறுமத்தின இலொ� �ட்ட அறிகன்க

விேரம் பதொரக
`

I.	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்  5,00,000
II.	இதை	வருமொைம்:     
								முதலீடு	மூலம்	வருவொய் 40,000
III. பமொத்ெ ேருேொய் (I + II) 5,40,000
IV.	பெலவுகள்:  
     பகொள்முதல்	பெய்த	ெைக்குகள்  1,80,000
					ெைக்கிருப்பு	மொற்ைம் 20,000
					�ணியொைர	�லன்களுக்கொை	பெலவுகள் 30,000
					இதை	பெலவுகள் 1,10,000
					வரி	ஒதுக்கு 50,000
					பமொத்த	பெலவுகள் 3,90,000
V. அவேொண்டிற்கொை இலொ�ம் 1,50,000

தீர்வு

(i)  பமொத்த	இலொ�	விகிதம்	=	 பமொத்த	இலொ�ம்————————————————விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்  x 100	=	 3,00,000———— 
5,00,000

 x 100	=	60%

பமொத்த இலொ�ம்	=		விற்�ரை மூலம் ப�ற்ை வருவொய்	–	விற்�ரை மூலம் ப�ற்ை வருவொய்க்கொை அ்டக்கவிரல

 = 5,00,000	–	2,00,000 =	`	3,00,000

விற்�ரை மூலம் ப�ற்ை வருவொய்க்கொை அ்டக்கவிரல	=	பகொள்முதல்	பெய்த	ெைக்குகள்	+	ெைக்கிருப்பு மொற்ைம்

 = 1,80,000	+	20,000	=	`	2,00,000

(ii)	நிகை	இலொ�	விகிதம்	=	வரிக்கு	பின்ைர	உள்ை	நிகை	இலொ�ம்————————————————விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்  x 100	=	 1,50,000———— 
5,00,000

 x 100	=	30%
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எடுத்துக்கொட்டு 18

�வீன்	நிறுமத்தின்	பின்வரும்	வணிக	�்டவடிக்ரககயிலிருந்து	 (i) பமொத்த	இலொ�	விகிதம்	 (ii)	 நிகை	
இலொ�	விகிதம்	(iii)	இயக்க	அ்டக்கவிரல	விகிதம்	(iv)	இயக்க	இலொ�	விகிதம்	கணக்கி்டவும்.

இலொ� �ட்ட அறிகன்க
விேரம் `

I.	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய் 20,000
II.	இதை	வருமொைம்:  
								முதலீடு	மூலம்	வருவொய் 200
III. பமொத்ெ ேருேொய் (I+II) 20,200
IV.	பெலவுகள்:  
     பகொள்முதல்	பெய்த	ெைக்குகள் 17,000
					ெைக்கிருப்பு	மொற்ைம் (–)1,000
					நிதிெொர	பெலவுகள் 300
					இதை	பெலவுகள்		(நிரவொகம்	மற்றும்	விற்�ரை) 2,400
																	பமொத்த	பெலவுகள் 18,700
V. அவேொண்டிற்கொை ேரிககு முனைர் உளள இலொ�ம் (III - IV) 1,500

தீர்வு
(i)  பமொத்த	இலொ�	விகிதம்	=		 பமொத்த	இலொ�ம்————————————————விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்  x 100	=	 4,000——— 

20,000
 x 100	=	20%                                    

					விற்�ரை மூலம் ப�ற்ை		 =	பகொள்முதல்	பெய்த	ெைக்குகள்	+	ெைக்கிருப்பு	மொற்ைம்	+	ந�ைடிச் பெலவுகள்  
வருவொய்க்கொை அ்டக்கவிரல
	 =	17,000	–	1,000	+	0	=	`	16,000      
பமொத்த இலொ�ம்	 =		விற்�ரை மூலம் ப�ற்ை வருவொய்	–	விற்�ரை மூலம் ப�ற்ை 

வருவொய்க்கொை அ்டக்கவிரல
	 =	20,000	–	16,000	=	`	4,000

(ii)		நிகை	இலொ�	விகிதம்	=	வரிக்கு	பின்ைர	உள்ை	நிகை	இலொ�ம்————————————————விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்  x 100	=	 1,500——— 
20,000

 x 100	=	7.5%

மொணேர் குறிப்பு
வரி	இல்ரல	எைக்	பகொள்ைவும்.		

(iii)	இயக்க	அ்டக்கவிரல	விகிதம்	=	 இயக்க	அ்டக்கவிரல————————————————விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்  x 100	=	 18,400———— 
20,000

 x 100	=	92% 

இயக்க அ்டக்கவிரல	 =	விற்�ரை மூலம் ப�ற்ை வருவொய்க்கொை அ்டக்கவிரல	+	இயக்கச்	பெலவுகள்
இயக்கச்	பெலவுகள்	 =	இதை	பெலவுகள்	=	`	2,400
இயக்க	அ்டக்கவிரல	 =	16,000	+	2,400	=		`	18,400

(iv)	இயக்க	இலொ�	விகிதம்	=	 இயக்க	இலொ�ம்————————————————விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்  x 100	=	 1,600——— 
20,000

 x 100	=	8%

					இயக்க இலொ�ம்	 =	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்	–	இயக்க	அ்டக்கவிரல
	 =	20,000	–	18,400	=	`	1,600
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(vi) முெலீடு மீெொை ேருேொய்  
முதலீடு	மீதொை	வருவொய்,	வடடி மற்றும் வரிக்கு முன்ைர உள்ை நிகை இலொ�த்திற்கும், �யன்�டுத்தப்�ட்ட 
முதலுக்கும் உள்ை விகிதத்ரதக் கொடடுகிைது (�ஙகுதொைர நிதி மற்றும் நீண்டகொலக் க்டன்கள்). இந்த 
விகிதமொைது �யன்�டுத்தப்�ட்ட முதல், வணிகத்தில் எவவொறு	திைரமயொகப்	�யன்�டுத்தப்�டடுள்ைது 
என்�ரத அைவிடுகிைது. இது வணிக நிறுவைத்தின் ஒடடுபமொத்த இலொ�த்	தன்ரமரய	அைவிடுகிைது. 
இது கீழக்கண்டவொறு கணக்கி்டப் �டுகிைது.

முதலீடு மீதொை வருவொய்		=	வடடி	மற்றும்	வரிக்கு	முன்ைர	உள்ை	நிகை	இலொ�ம்	———————————————————————�யன்�டுத்தப்�ட்ட	முதல்   x 100 

�யன்�டுத்தப்�ட்ட	முதல்	=	�ஙகுதொைர	நிதி	+	நீண்டகொலப்	ப�ொறுப்புகள்

அதிக	முதலீடு	மீதொை	வருவொய்	வணிகத்தில்	அதிக இலொ�த்ரதக் கொடடுகிைது மற்றும் குரைவொை 
முதலீடு மீதொை வருவொய் குரைவொை இலொ�த்ரதக் கொடடுகிைது.  
எடுத்துக்கொட்டு 19
�ொபு	நிறுமத்தின்	2018,	மொரச்	31 ஆம்	�ொரைய	இருப்புநிரலக்	குறிப்பு	(வருவிய)	பின்வருமொறு:

விேரம் பதொரக
`

I. �ஙகு மூலெைம் மறறும் ப�ொறுப்பு்கள  
1. �ஙகுெொரர் நிதி  
  (அ) �ஙகுமுதல் 70,000
  (ஆ) கொப்புகள் மற்றும் மிகுதி 25,000
2. நீண்ட்கொலப் ப�ொறுப்பு்கள  
    நீண்டகொலக் க்டன்கள் 30,000
3. �டப்புப் ப�ொறுப்பு்கள  
  (அ) கணக்குகள் மூலம் பெலுத்த 

நவணடியரவகள் 20,000
  (ஆ) இதை �்டப்புப் ப�ொறுப்புகள் 15,000
  (இ) குறுகியகொல ஒதுக்குகள் 42,000

பமொத்ெம் 2,02,000

அவவொணடில்	வடடி	மற்றும்	வரிக்கு	முன்ைர	உள்ை	நிகை	இலொ�ம்	`	25,000. அவவொணடின்	முதலீடு	
மீதொை	வருவொய்	கணக்கி்டவும்.

தீர்வு

முதலீடு	மீதொை	வருவொய்		=	வடடி	மற்றும்	வரிக்கு	முன்ைர	உள்ை	நிகை	இலொ�ம்	———————————————————————�யன்�டுத்தப்�ட்ட	முதல்   x 100 

	 =	 25,000———— 
1,25,000

 x 100	=	20%

�யன்�டுத்தப்�ட்ட	முதல்		=	�ஙகுமுதல்		+	கொப்புகள்	மற்றும்	மிகுதி	+	நீண்டகொலக்	க்டன்கள்
	 =	70,000	+	25,000	+30,000	=	`	1,25,000
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 மொணேர் ப�யல்�ொடு 9.3

முழு	வகுப்பு	�்டவடிக்ரக:	பின்வரும்	சூழல்களுக்கு	ெொத்தியமொை	கொைணஙகள்	மற்றும்	விரைவுகள்	குறித்து	
விவொதிக்கவும்.	
• க்டந்த	ஆணடு்டன்	ஒப்பிடுரகயில்,	ஒரு	துரைவொரி	�ண்டகெொரலயின்	நிகை	இலொ�	அைவு	குரைந்துள்ைது.
• 	ஒரு	 வியொ�ொரிக்கு	 க்டரைச்	 பெலுத்துவதற்கு	 அவருர்டய	 ெைக்களித்நதொர	 அனுமதித்தது	 30	 �ொடகள்.		
ஆைொல்	அவர	எடுத்த	�ொடகள்	45.

• க்டன்	வசூலிப்புக்	கொலம்	அதிகரித்துக்	பகொணடிருக்கிைது.

9.7. விகிெப் �குப்�ொய்வின �னனம்கள
விகிதப்	�குப்�ொய்வின்	�ன்ரமகள்	பின்வருமொறு:
(i)  ப�யல்�ொடு்களின ப�யல்தி்றனை அளவிடுகி்றது: விகிதப்	�குப்�ொய்வு,	இயக்க	அ்டக்கவிரல	மற்றும்	
வருவொய்க்கும்	இர்டநய	உள்ை	உைரவ	கண்டறிவதன்	மூலமும்,	தற்ந�ொரதய	விகிதஙகரைக்	
க்டந்த	 கொல	 விகிதஙகளு்டன்	 ஒப்பீடு	 பெய்வதன்	 மூலமும்	 பெயல்�ொடுகளின்	 பெயல்திைரை	
அைவிடுகிைது.

(ii)  நிதிநினலயின ்கடன தீர்ககும் தி்றனை அளவிடுகி்றது:	 விகிதப்	 �குப்�ொய்வு,	 ஒரு	 வணிக	
நிறுவைத்தின்	நீரரமத்	தன்ரம	அல்லது	குறுகிய	கொல	க்டன்	தீரக்கும்	திைன்	மற்றும்	நீண்டகொல	
க்டன்	தீரக்கும்	திைரை	அறிய	உதவுகிைது.	

(iii)  முெலீட்டு முடிவு்களுககு ேழிேன்க ப�ய்கி்றது:	 விகிதப்	 �குப்�ொய்வு	 இலொ�கைமொை	 முதலீடடு	
வழிவரககள்	பதொ்டர�ொை	�யனுள்ை	முடிவுகரை	எடுப்�தற்கு	நிரவொகத்திற்கு	உதவுகிைது.	

(iv)  இலொ�த்ெனனமனய ஆய்வு ப�ய்கி்றது: ஒரு	வணிகத்தின்	இலொ�த்தன்ரமரய	விற்�ரை	மற்றும்	
முதலீடர்ட	அடிப்�ர்டயொகக்	பகொணடு	ஆய்வு	பெய்வதற்கு	விகிதப்	�குப்�ொய்வு	உதவுகிைது.

(v)  நிறுேைத்திறகுள ஒப்பீடு: ஒரு	நிறுவைத்தின்	பவவநவறு	பிரிவுகளின்	பெயல்திைன்	ஒப்பீடு	அரவ	
பதொ்டர�ொை	விகிதஙகரை	ஒப்பிடுவதன்	மூலம்	ெொத்தியமொகிைது.	

(vi)  நிறுேைங்களுககுள ஒப்பீடு: ஒரு	நிறுவைத்தின்	பெயல்�ொடடுத்திைரை	பிை	நிறுவைஙகளு்டன்	
ஒப்பிடுவதற்கு	விகிதப்	�குப்�ொய்வு	உதவுகிைது.	

9.8. விகிெப் �குப்�ொய்வின குன்ற�ொடு்கள
விகிதப்	�குப்�ொய்வின்	குரை�ொடுகள்	பின்வருமொறு:
(i)  விகிெங்கள ேழிமுன்ற்கனள மட்டும் ெருகின்றை:	விகிதஙகநை	முடிவல்ல.		ஆைொல்,	ஒரு	குறிப்பிட்ட	
ந�ொக்கத்திரை	அர்டவதற்கொை	வழிமுரைகரை	மடடும்	அரவ	தருகின்ைை.	நிரவொகத்திைர	அல்லது	
வல்லு�ரகள்	விகிதஙகள்	உதவியு்டன்	ஒநை	தன்ரமயுர்டய	இைஙகரை	ஆய்வு	பெய்ய	நவணடும்.	

(ii)  நிதித்ெ்கேல்்களின துல்லியத்ெனனம:	 விகிதஙகளின்	 துல்லியத்தன்ரம	 நிதிநிரல	
அறிக்ரககளிலிருந்து	 எடுக்கப்�டும்	 நிதித்தகவல்களின்	 துல்லியத்தன்ரமரயப்	 ப�ொறுத்து	
அரமகிைது.	 நிதிநிரல	 அறிக்ரககள்	 துல்லியமற்ைதொக	 இருந்தொல்,	 அதரை	 அடிப்�ர்டயொகக்	
பகொணடு	கணக்கி்டப்�டும்	விகிதஙகளும்	துல்லியமற்ைதொகி	விடுகின்ைை.	

(iii)  நிதிநினல அறிகன்க்கள ெயொரிப்�தில் நினலத்ெனனம: நிறுவைஙகள்	 ஒருமித்த	 கணக்கியல்	
�ர்டமுரைகரை	நிரலயொகப்	பின்�ற்றும்	ந�ொது	மடடும்தொன்	விகிதப்	�குப்�ொய்வின்	உதவியு்டன்	
நிறுவைத்திற்குள்	ஒப்பீடு	பெய்வது	அரத்தமுர்டயதொகிைது.	

(iv)  ெரநிர்ணயங்கள அல்லது விதிமுன்ற்கள இல்லொனம:	 விகிதஙகள்	 ஏற்றுக்பகொள்ைப்�ட்ட	
தைநிரணயஙகள்	அல்லது	விதிமுரைகளு்டன்	ஒப்பீடு	பெய்தொல்	மடடுநம	அரத்தமுர்டயதொகிைது.	சில	
நிதிெொர	விகிதஙகள்	மடடும்	உலகைவில்	அஙகீகரிக்கப்�ட்ட	தைநிரணயஙகரைக்	பகொணடுள்ைை.		
பிை	விகிதஙகரை	தை	நிரணயஙளு்டன்	ஒப்பீடு	பெய்வதற்கு	ெொத்தியமில்ரல.	

(v)  வினல நினலயில் ஏற�டும் மொற்றம்:	நிதிநிரல	அறிக்ரககளில்	தைப்�டடுள்ை	புைொதை	தகவல்களின்	
அடிப்�ர்டயில்	விகிதப்	 �குப்�ொய்வு	 நமற்பகொள்ைப்�டுவதொல்	விரல	நிரலயில்	 ஏற்�டும்	 மொற்ைம்	
மற்றும்	தற்ந�ொரதய	மதிப்ர�	இது	பிைதி�லிப்�தில்ரல.
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சுய ஆய்வு விைொக்கள
I �ரியொை வினடனயத் வெர்வு ப�ய்யவும்

1.	 	ஒரு	இைம்	மற்பைொரு	இைத்நதொடு	ப�ற்றிருக்கும்	பதொ்டரபிரை	கணிதவியல்	முரையில்	கூறுவது	
	 (அ)	முடிவு	 (ஆ)	விகிதம்	 (இ)	மொதிரி	 (ஈ)	தீரமொைம்
2.	 �்டப்பு	விகிதம்	கொடடுவது
	 (அ)	 குறுகிய	கொலக்	க்டன்	தீரக்கும்	திைன்
	 (ஆ)	 நமலொணரம	திைன்
	 (இ)	 இலொ�ம்	ஈடடும்	திைன்
	 (ஈ)	 நீண்டகொலக்	க்டன்	தீரக்கும்	திைன்
3.  ெைக்கிருப்பு	 மற்றும்	 முன்கூடடிச்	 பெலுத்திய	 பெலவுகள்	 நீஙகலொக	 உள்ை	 �்டப்புச்	 பெொத்துகள்	

அரழக்கப்�டுவது
	 (அ)	கொப்புகள்	 (ஆ)	புலைொகும்	பெொத்துகள்	 (இ)	நிதி	 (ஈ)	விரைவு	பெொத்துகள்
4.	 புை	அக	ப�ொறுப்புகள்	அைவிடுவது
	 (அ)	 குறுகிய	கொலக்	க்டன்	தீரக்கும்	திைன்	 (ஆ)	 நீண்டகொலக்	க்டன்	தீரக்கும்	திைன்
	 (இ)	 இலொ�ம்	ஈடடும்	திைன்	 (ஈ)	 பெயல்திைன்
5.	 �டடியல்	ஒன்ரை	�டடியல்	இைணடு்டன்	ப�ொருத்தி	பகொடுக்கப்�டடுள்ை	குறியீடர்டப்	�யன்�டுத்தி	

ெரியொை	விர்டரயத்	நதரந்பதடுக்கவும்.
 �டடியல் I �டடியல் II
 (i) �்டப்பு	விகிதம் 1. நீரரமத்	தன்ரம
 (ii) நிகை	இலொ�	விகிதம் 2. பெயல்திைன்
 (iii) புை	அக	ப�ொறுப்புகள்	விகிதம் 3. நீண்டகொல	க்டன்	தீரக்கும்	திைன்
 (iv) ெைக்கிருப்பு	சுழற்சி	விகிதம் 4. இலொ�த்தன்ரம

நினைவில் ப்கொளள வேண்டியனே
 � கணக்கியல்	விகிதம்	என்�து	நிதிநிரல	அறிக்ரககளில்	இ்டம்	ப�ற்றுள்ை		இரு	இைஙகள்	
அல்லது	அதற்கும்	அதிகமொை	இைஙகளுக்கு	இர்டநய	உள்ை	பதொ்டரபிரை	கணிதவியல்	
முரையில்	கூறுவது	ஆகும்

 � விகிதஙகரை	பெயல்�ொடுகளின்	அடிப்�ர்டயில்,	 நீரரமத்தன்ரம	விகிதஙகள்,	 நீண்டகொல	
க்டன்	தீரக்கும்	திைன்	விகிதஙகள்,	இலொ�த்தன்ரம	விகிதஙகள்	மற்றும்	சுழற்சி	விகிதஙகள்	
என்று	வரகப்�டுத்தலொம்.

 � நீரரமத்தன்ரம	 விகிதஙகள்,	 ஒரு	 வணிக	 நிறுவைத்தின்	 குறுகியகொலப்	 ப�ொறுப்புகரை	
எதிரபகொள்ளும்	பெயல்திைரை	நிரணயிக்க	உதவுகின்ைை.

 � நீண்டகொல	 க்டன்	 தீரக்கும்	 திைன்	விகிதஙகள்,	 ஒரு	வணிக	நிறுவைத்தின்	 நீண்டகொலக்	
க்டன்கரை	திரும்�ச்	பெலுத்தும்	பெயல்திைரை	நிரணயிக்க	உதவுகின்ைை.

 � இலொ�த்தன்ரம	 விகிதஙகள்,	 ஒரு	 வணிக	 நிறுவைம்	 ஈடடும்	 இலொ�த்தன்ரமரயப்	
�குப்�ொய்வு	பெய்வதற்கு	கணக்கி்டப்�டுகிைது	மற்றும்	இலொ�த்	தன்ரம	விகிதஙகள்	ப�ொதுவொக	
ெதவிகிதத்தில்	பவளிப்�டுத்தப்�டுகின்ைை.

 � சுழற்சி	விகிதஙகள்,	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொரய	உருவொக்க	பெொத்துகள்	அல்லது	பிை	
இைஙகள்		எவவொறு	திைம்�்ட	�யன்�டுத்தப்�டுகின்ைை	என்�ரதக்	கொடடுகின்ைை.	
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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	நீரரமத்தன்ரமரய	நெொதிக்க	கீழக்கண்ட	எந்த	விகிதஙகள்	�யன்�டுகிைது?
 (i)	விரைவு	விகிதம்
 (ii)	நிகை	இலொ�	விகிதம்
 (iii)	புை	அக	ப�ொறுப்புகள்	விகிதம்
 (iv)	�்டப்பு	விகிதம்
	 கீநழ	பகொடுக்கப்�டடுள்ை	குறியீடர்டப்	�யன்�டுத்தி	ெரியொை	விர்டரயத்	நதரந்பதடுக்கவும்.
 (அ)	(i)	மற்றும்	(ii)  (ஆ)	(i)	மற்றும்	(iv)  (இ)	(ii)	மற்றும்	(iii)  (ஈ)	(ii)	மற்றும்	(iv)
7.	 	�ஙகுதொைர	நிதிக்கும்	பமொத்த	பெொத்துகளுக்கும்	உள்ை	விகிதொச்ெொைம்
	 (அ)	உரிரமயொைர	விகிதம்		 (ஆ)	முதல்	உந்துதிைன்	விகிதம்
	 (இ)	புை	அக	ப�ொறுப்பு	விகிதம்		 (ஈ)	�்டப்பு	விகிதம்	
8.	 பின்வருவைவற்றில்	ெரியொகப்	ப�ொருந்தொதது	எது?
	 (அ)	நீரரம	விகிதம்	 –	 விகிதொச்ெொைம்
	 (ஆ)	பமொத்த	இலொ�	விகிதம்	 –	 ெதவீதம்
	 (இ)	நிரலச்	பெொத்துகள்	சுழற்சி	விகிதம்	 –	 ெதவீதம்
	 (ஈ)	புை	அக	ப�ொறுப்புகள்	விகிதம்	 –	 விகிதொச்ெொைம்
9.  �்டப்புப்	 ப�ொறுப்பு	 `	 40,000;	 �்டப்புச்	 பெொத்து	 `	 1,00,000;	 ெைக்கிருப்பு	 `	 20,000	 எனில்	விரைவு	

விகிதம்
	 (அ)	1:1	 (ஆ)	2.5:1	 (இ)	2:1	 (ஈ)	1:2
10.	 	விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்க்கொை	அ்டக்க	விரல	`	3,00,000;	அவவொணடின்	பதொ்டக்கச்	

ெைக்கிருப்பு	`	60,000;	அவவொணடின்	இறுதிச்	ெைக்கிருப்பு	`	40,000	எனில்	ெைக்கிருப்பு	சுழற்சி	
விகிதம்

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

II மி்கக குறுகிய விைொக்கள
1.	 கணக்கியல்	விகிதஙகள்	என்ைொல்	என்ை?
2.	 விரைவு	விகிதம்	என்ைொல்	என்ை?
3.	 புை	அக	ப�ொறுப்பு	விகிதம்	என்ைொல்	என்ை?
4.	 முதலீடுகள்	மீதொை	வருவொய்	விகிதம்	எரதக்	குறிப்பிடுகிைது?
5.	 விகித	�குப்�ொய்வின்	ஏநதனும்	இைணடு	குரை�ொடுகரைத்	தைவும்.
III குறுகிய விைொக்கள
1.	 விகித	�குப்�ொய்வின்	ந�ொக்கஙகரை	விைக்கவும்.
2.	 ெைக்கிருப்பு	மொற்று	கொலம்	என்ைொல்	என்ை?	இது	எவவொறு	கணக்கி்டப்�டுகிைது?
3.	 இயக்க	இலொ�ம்	எவவொறு	கண்டறியப்�டுகிைது?
4.	 விகித	�குப்�ொய்வின்	ஏநதனும்	மூன்று	�ன்ரமகள்	தைவும். 
5.	 விகித	�குப்�ொய்வின்	குரை�ொடுகரைத்	தைவும்.
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IV �யிறசி விைொக்கள
நீர்னம விகிெங்கள
1. கீழக்கண்ட	தகவல்களிலிருந்து	�்டப்பு	விகிதத்ரதக்	கணக்கி்டவும்.

விேரம் ` விேரம் `
குறுகிய	கொல	முதலீடுகள்	 40,000 நிரலச்	பெொத்துகள் 5,00,000
ெைக்கிருப்பு 2,00,000 வணிகத்தின்	க்டனீந்நதொர 80,000
வணிகத்தின்	க்டைொளிகள் 1,20,000 பெலுத்தற்குரிய	மொற்றுச்	சீடடு 50,000
ப�றுதற்குரிய	மொற்றுச்சீடடுகள் 80,000 பகொடு�்ட	நவணடிய	பெலவுகள் 20,000
பைொக்கம்	மற்றும்	பைொக்கத்திற்குச்	
ெமமொைரவகள் 10,000 நீண்டகொல	ப�ொறுப்புகள்  3,00,000

(வினட: �டப்பு விகிெம்: 3:1)
2.		கீழக்கண்ட	தகவல்களிலிருந்து	விரைவு	விகிதத்ரதக்	கணக்கி்டவும்.	பமொத்த	�்டப்புப்	ப�ொறுப்புகள் 

` 2,40,000;	 பமொத்த	�்டப்புச்	பெொத்துகள்	`	4,50,000;	 ெைக்கிருப்பு:	 `	70,000;	முன்கூடடிச்	பெலுத்திய	
பெலவுகள்:	`20,000.

(வினட: வினரவு விகிெம்: 1.5:1)
3. இலக்குமி	நிறுமத்தின்	2019,	மொரச்	31	ஆம்	�ொரைய	இருப்புநிரலக்	குறிப்பு	பின்வருமொறு:

விேரம் `
I �ஙகு மூலெைம் மறறும் ப�ொறுப்பு்கள  
1. �ஙகுெொரர் நிதி
ந�ரரமப்	�ஙகுமுதல் 4,00,000

2. நீண்ட்கொலப் ப�ொறுப்பு்கள
நீண்டகொலக்	க்டன்கள் 2,00,000

3. �டப்புப் ப�ொறுப்பு்கள
(அ)	குறுகிய	கொலக்	க்டன்கள் 50,000
(ஆ)	கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	நவணடியரவ 3,10,000
(இ)		இதை	�்டப்புப்	ப�ொறுப்புகள்

பகொடு�்ட	நவணடிய	பெலவுகள் 15,000
(ஈ)	குறுகிய	கொல	ஒதுக்குகள் 25,000

         பமொத்ெம் 10,00,000
II ப�ொத்து்கள  
1. நீண்ட ்கொலச ப�ொத்து்கள
(அ)	நிரலச்	பெொத்துகள்

புலைொகும்	பெொத்துகள் 4,00,000
2. �டப்புச ப�ொத்து்கள
(அ)		ெைக்கிருப்பு 1,60,000
(ஆ)	வணிகக்	க்டைொளிகள் 3,20,000
(இ)		பைொக்கம்	மற்றும்	பைொக்கத்திற்கு	ெமமொைரவகள் 80,000
(ஈ)		இதை	�்டப்புச்	பெொத்துகள்	

முன்கூடடிச்	பெலுத்திய	பெலவுகள் 40,000
         பமொத்ெம் 10,00,000

(i) �்டப்பு	விகிதம்			 (ii) விரைவு	விகிதம்	கணக்கி்டவும்
(வினட: (i) �டப்பு விகிெம் : 1.5:1; (ii) வினரவு விகிெம்: 1:1)
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நீண்ட்கொல ்கடன தீர்ககும் தி்றன விகிெங்கள
4.	பின்வரும்	தகவல்களிலிருந்து	புை	அக	ப�ொறுப்பு	விகிதத்திரைக்	கணக்கி்டவும்.

2019, மொர்ச 31 ஆம் �ொனளய இருப்புநினலக குறிப்பு (ேருவிய) 

விவைம் பதொரக 
`

I.  �ஙகு மூலெைம் மறறும் ப�ொறுப்பு்கள  
1. �ஙகுெொரர் நிதி  
(அ)	�ஙகு	முதல்

							ந�ரரமப்	�ஙகு	முதல் 6,00,000
(ஆ)	கொப்பு	மற்றும்	மிகுதி 2,00,000

2. நீண்ட்கொல ப�ொறுப்பு்கள  
				நீண்டகொல	க்டன்கள்	(க்டனீடடுப்	�த்திைஙகள்) 6,00,000
3. �டப்புப் ப�ொறுப்பு்கள  
(அ)	கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	நவணடியரவகள் 1,60,000
(ஆ)	இதை	�்டப்புப்	ப�ொறுப்புகள்

										பகொடு�்ட	நவணடிய	பெலவுகள் 40,000
            பமொத்ெம் 16,00,000

(வினட: பு்ற அ்க ப�ொறுப்பு்கள விகிெம்: 0.75:1)
5.	சுந்தைம்	நிறுமத்தின்		பின்வரும்	இருப்புநிரலக்	குறிப்பிலிருந்து	உரிரமயொைர	விகிதத்ரதக்	
கணக்கி்டவும்:

சுந்ெரம் நிறுமத்தின  2019, மொர்ச 31 ஆம் �ொனளய இருப்புநினலக குறிப்பு

விேரம் பெொன்க 
`

I. �ஙகு மூலெைம் மறறும் ப�ொறுப்பு்கள  
1. �ஙகுெொரர் நிதி  
		(அ)	�ஙகு	முதல்
							(i)		ந�ரரமப்	�ஙகுமுதல் 2,50,000
							(ii)	முன்னுரிரமப்	�ஙகுமுதல் 1,50,000
		(ஆ)	கொப்புகள்	மற்றும்	மிகுதி 50,000
2. நீண்ட்கொலப் ப�ொறுப்பு்கள  
நீண்டகொலக்	க்டன்கள் -

3. �டப்புப் ப�ொறுப்பு்கள  
கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	நவணடியரவகள் 1,50,000

                  பமொத்ெம் 6,00,000
II. ப�ொத்து்கள  
1. நீண்ட்கொலச ப�ொத்து்கள  
				(அ)		நிரலச்	பெொத்துகள் 4,60,000
				(ஆ)		நீண்ட	கொல	முதலீடுகள் 1,00,000
2. �டப்புச ப�ொத்து்கள  
பைொக்கம்	மற்றும்	பைொக்கத்திற்குச்	ெமமொைரவகள் 40,000
       பமொத்ெம் 6,00,000

(வினட: உரினமயொளர் விகிெம்: 0.75:1)
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6.	பின்வரும்	தகவல்களிலிருந்து	முதல்	உந்துதிைன்	விகிதத்ரதக்	கணக்கி்டவும்.
2018 மொர்ச 31 ஆம் �ொனளய இருப்புநினலக குறிப்பு (ேருவிய)

விேரம் பதொரக
`

I. �ஙகு மூலெைம் மறறும் ப�ொறுப்பு்கள  
1. �ஙகுெொரர் நிதி  
(அ)	�ஙகு	முதல்
	 ந�ரரமப்�ஙகு	முதல் 4,00,000
 5%	முன்னுரிரமப்�ஙகு	முதல் 1,00,000
(ஆ)	கொப்புகள்	மற்றும்	மிகுதி
	 ப�ொதுக்கொப்பு 2,50,000
	 மிகுதி 1,50,000

2. நீண்ட்கொலப்ப�ொறுப்பு்கள  
நீண்டகொலக்க்டன்கள்	(6%	க்டனீடடுப்�த்திைஙகள்) 3,00,000

3. �டப்புப்ப�ொறுப்பு்கள  
கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	நவணடியரவகள் 1,20,000
வரி	ஒதுக்கு 30,000
பமொத்ெம் 13,50,000

(வினட: முெல் உந்துதி்றன விகிெம்: 0.5:1)
7.  நேம்ஸ்	 நிறுமத்தின்	 பின்வரும்	 31.03.2019	 ஆம்	 �ொரைய	 இருப்புநிரலக்	 குறிப்பிலிருந்து	

கீழக்கொணும்	விகிதஙகரைக்	கணக்கி்டவும்.
	 (i)	புை	அக	ப�ொறுப்புகள்	விகிதம்	 (ii)	உரிரமயொைர	விகிதம்		 (iii)	முதல்	உந்துதிைன்	விகிதம்

வேம்ஸ் நிறுமத்தின 31.03.2019 ஆம் �ொனளய இருப்புநினலக குறிப்பு
விேரம் பெொன்க 

`
I. �ஙகு மூலெைம் மறறும் ப�ொறுப்பு்கள  
1. �ஙகுெொரர் நிதி  
(அ)	�ஙகு	முதல்
	 ந�ரரமப்	�ஙகுமுதல் 2,50,000
 6%	முன்னுரிரமப்	�ஙகு	முதல் 2,00,000
(ஆ)	கொப்புகள்	மற்றும்	மிகுதி 1,50,000

2. நீண்ட்கொலப் ப�ொறுப்பு்கள  
நீண்டகொலக்	க்டன்கள்	(8%	க்டனீடடுப்	�த்திைஙகள்	) 3,00,000

3. �டப்புப் ப�ொறுப்பு்கள  
(அ)	வஙகியிலிருந்து	ப�ற்ை	குறுகியகொலக்	க்டன்கள்	 2,00,000
(ஆ)	கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	நவணடியரவகள் 1,00,000

  பமொத்ெம் 12,00,000

II. ப�ொத்து்கள  
1. நீண்ட்கொலச ப�ொத்து்கள  
			நிரலச்	பெொத்துகள் 8,00,000
2. �டப்புச ப�ொத்து்கள  
			(அ)	ெைக்கிருப்பு 1,20,000
			(ஆ)	கணக்குகள்	மூலம்	ப�ை	நவணடியரவகள்	 2,65,000
			(இ)	பைொக்கம்	மற்றும்	பைொக்கத்திற்குச்	ெமமொைரவகள்	 10,000
			(ஈ)	இதை	�்டப்புச்	பெொத்துகள்
									முன்கூடடிச்	பெலுத்திய	பெலவுகள் 5,000
  பமொத்ெம் 12,00,000

(வினட: (i) பு்ற அ்க ப�ொறுப்பு்கள விகிெம்: 0.5:1; (ii) உரினமயொளர் விகிெம்: 0.5:1;   
(iii) முெல் உந்துதி்றன விகிெம்: 1.25:1)

12th-Accountancy-Unit-09.indd   322 12/9/2021   11:25:14 PM



323

சுழறசி விகிெங்கள 
8.		நதவி	நிறுமத்தின்	பின்வரும்	தகவல்களிலிருந்து	ெைக்கிருப்பு	சுழற்சி	விகிதம்	மற்றும்	ெைக்கிருப்பு	
மொற்றுக்	கொலத்ரதயும்	(மொதஙகளில்)	கணக்கி்டவும்.

விேரம் `

விற்�ரை	மூலம்	ப�ற்ை	வருவொய்	 12,00,000
அவவொணடின்	பதொ்டக்கத்தில்	ெைக்கிருப்பு 1,70,000
அவவொணடின்	இறுதியில்	ெைக்கிருப்பு 1,30,000
அவவொணடில்	நமற்பகொண்ட	பகொள்முதல் 6,90,000
உள்	தூக்குக்	கூலி 20,000

(வினட: �ரககிருப்பு சுழறசி விகிெம்: 5 மடஙகு;  �ரககிருப்பு மொறறுக ்கொலம்: 2.4 மொெங்கள)

9.		நவலவன்	 நிறுமத்தின்	 க்டன்	 விற்�ரை	 மூலம்	 ப�ற்ை	 வருவொய்	 பதொரக	 `	 10,00,000.  
கணக்கொணடின்	இறுதியில்	இந்நிறுமத்தின்	க்டைொளிகள்	மற்றும்	 ப�றுதற்குரிய	மொற்றுச்	 சீடடுத்	
பதொரக	முரைநய	`	1,10,000	மற்றும்	`	1,40,000.		கணக்குகள்	மூலம்	ப�ை	நவணடியரவகளின்	
சுழற்சி	விகிதத்ரதயும்,	க்டன்	வசூலிப்புக்	கொலத்ரதயும்	(மொதஙகளில்)		கணக்கி்டவும்.	

(வினட: ்கணககு்கள மூலம் ப�்றவேண்டியனே்களின சுழறசி விகிெம்:  4 மடஙகு;   
்கடன ேசூலிப்புக ்கொலம் : 3 மொெங்கள)

10.  அரேஜுன்	 நிறுமத்தி்டமிருந்து	 ப�ைப்�ட்ட	 பின்வரும்	 தகவல்களிலிருந்து,	 கணக்குகள்	 மூலம்	
பெலுத்த	நவணடியரவகளின்	சுழற்சி	விகிதம்		மற்றும்	ெைொெரி	க்டன்	பெலுத்தும்	கொலத்ரதயும்	
(�ொடகளில்)	கணக்கி்டவும்.

விேரம் ` விேரம் `

2018	–	2019	ல்	க்டன்	பகொள்முதல் 9,50,000 1.4.2018	அன்று	பெலுத்தற்குரிய	மொற்றுச்	சீடடு 45,000
1.4.2018	அன்று	வணிக	க்டனீந்நதொர 60,000 31.3.2019	அன்று	பெலுத்தற்குரிய	மொற்றுச்	சீடடு 35,000
31.3.2019	அன்று	வணிக	க்டனீந்நதொர 50,000

(வினட: ்கணககு்கள மூலம் ப�லுத்ெ வேண்டியனே்களின சுழறசி விகிெம்: 10 மடஙகு;   
�ரொ�ரி ்கடன ப�லுத்தும் ்கொலம்: 36.5 �ொட்்கள)

11.  கீதொ	 நிறுமத்தின்	 பின்வரும்	 தகவல்களிலிருந்து,	 நிரலச்	 பெொத்துகள்	 சுழற்சி	 விகிதத்ரதக்	
கணக்கி்டவும்.
(i)	 அவவொணடில்	விற்�ரையிலிருந்து	ப�ற்ை	வருவொய்	`	55,00,000.
(ii)	 அவவொணடின்	இறுதியில்	நிரலச்	பெொத்துகள்	`	5,00,000.

(வினட: நினலசப�ொத்து்கள சுழறசி விகிெம்: 11 மடஙகு)
12.  அருணொ	நிறுமத்தின்	பின்வரும்	தகவல்களிலிருந்து	(i)	ெைக்கிருப்பு	சுழற்சி	விகிதம்		(ii)	கணக்குகள்	 

மூலம்	 ப�ை	 நவணடியரவகளின்	 சுழற்சி	 விகிதம்	 (iii)	 கணக்குகள்	 மூலம்	 பெலுத்த	
நவணடியரவகளின்	சுழற்சி	விகிதம்	மற்றும்			(iv)	நிரலச்பெொத்துகள்	சுழற்சி	விகிதம்	கணக்கி்டவும்.

விேரம் 2018, மொர்ச 31
` 

2019, மொர்ச 31  
`

ெைக்கிருப்பு 3,60,000 4,40,000

கணக்குகள்	மூலம்	ப�ை	நவணடியரவகள் 7,40,000 6,60,000

கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	நவணடியரவகள் 1,90,000 2,30,000
நிரலச்	பெொத்துகள் 6,00,000 8,00,000

கூடுெல் ெ்கேல்்கள:
(i) அவவொணடில்	விற்�ரையிலிருந்து	ப�ற்ை	வருவொய்	`	35,00,000
(ii) அவவொணடில்	பகொள்முதல்	`	21,00,000
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(iii)  விற்�ரையிலிருந்து	ப�ற்ை	வருவொய்க்கொை	அ்டக்கவிரல	`16,00,000.  
விற்�ரை	மற்றும்	பகொள்முதரல	க்டன்	விற்�ரை	மற்றும்	க்டன்	பகொள்முதல்	எைக்	
பகொள்ைவும்.

(வினட: (i) �ரககிருப்பு சுழறசி விகிெம் : 4 மடஙகு;  ்கணககு்கள மூலம் ப�்ற  
வேண்டியனே்களின சுழறசி விகிெம் : 5 மடஙகு; (iii) ்கணககு்கள மூலம் ப�லுத்ெ  

வேண்டியனே்களின சுழறசி விகிெம் : 10 மடஙகு; (iv) நினலசப�ொத்து்கள சுழறசி விகிெம்: 5 மடஙகு)
இலொ�த்ெனனம விகிெங்கள
13.		பின்வரும்	தகவல்களிலிருந்து	பமொத்த	இலொ�விகிதம்	கணக்கி்டவும்.		விற்�ரையிலிருந்து	ப�ற்ை	

வருவொய்		̀ 	2,50,000,	விற்�ரையிலிருந்து	ப�ற்ை	வருவொய்க்கொை	அ்டக்கவிரல	̀ 	2,10,000	மற்றும்		
பகொள்முதல்	`	1,80,000. 

(வினட: பமொத்ெ இலொ� விகிெம்: 16%)
14.		�த்மொ	நிறுமத்தின்	2018,	மொரச்	31	ஆம்	�ொநைொடு	முடிவர்டயும்	ஆணடுக்குரிய	இலொ�	மற்றும்	�ட்ட	

அறிக்ரக	பின்வருமொறு.	இயக்க	அ்டக்கவிரல	விகிதம்	கணக்கி்டவும்.	
இலொ� �ட்ட அறிகன்க

விேரம் குறிப்பு எண். பெொன்க
` 

I. விற்�ரையிலிருந்து ப�ற்ை வருவொய்  15,00,000
II. இதை வருமொைம்  40,000
III. பமொத்த வருவொய்	(I	+	II) 15,40,000
IV. பெலவுகள்:  
				பகொள்முதல்	பெய்த	ெைக்குகள்  8,60,000
ெைக்கிருப்பு	மொற்ைம்  40,000
�ணியொைர �லன்களுக்கொை பெலவுகள் (ெம்�ைம்)  1,60,000
இதை பெலவுகள்      1 1,70,000
பமொத்த பெலவுகள்  12,30,000

 V. ேரிககு முனைர் உளள இலொ�ம் (III - IV)  3,10,000
்கணககு்களுக்கொை குறிப்பு்கள

விேரம் பதொரக
`

1. இதை பெலவுகள்
அலுவலக மற்றும் நிரவொகச் பெலவுகள் 50,000
விற்�ரை மற்றும் �கிரவுச் பெலவுகள் 90,000
அரைகலன் விற்ைதில் ஏற்�ட்ட �ட்டம் 30,000

 1,70,000
(வினட: இயக்க அடக்கவினல விகிெம்: 80%) 

15.	பின்வரும்	நிரலகளில்	இயக்க	இலொ�	விகிதம்	கணக்கி்டவும்.	
	 நிரல	1:	விற்�ரையிலிருந்து	ப�ற்ை	வருவொய்	`	8,00,000,	இயக்க	இலொ�ம்		`	2,00,000.
	 நிரல	2:	விற்�ரையிலிருந்து	ப�ற்ை	வருவொய்	`	20,00,000,	இயக்க	அ்டக்கவிரல		`	14,00,000.
	 நிரல	3:		விற்�ரையிலிருந்து	ப�ற்ை	வருவொய்	`	10,00,000,	பமொத்த	இலொ�ம்	

விற்�ரையிலிருந்து	ப�ற்ை	வருவொயில்	25%,	இயக்கச்	பெலவுகள்		`	1,00,000

(வினட: இயக்க இலொ� விகிெம் : நினல 1: 25%; நினல 2: 30%; நினல 3: 15% )
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16. ஒரு	வணிக	நிறுவைத்தின்	பின்வரும்	விவைஙகளிலிருந்து	நிகை	இலொ�	விகிதம்	கணக்கி்டவும்.
விேரம் `

விற்�ரையிலிருந்து ப�ற்ை வருவொய் 9,60,000
விற்�ரையிலிருந்து ப�ற்ை வருவொய்க்கொை அ்டக்கவிரல 5,50,000
அலுவலக மற்றும் நிரவொகச் பெலவுகள் 1,45,000
விற்�ரை மற்றும் �கிரவுச் பெலவுகள் 25,000

(வினட: நி்கர இலொ� விகிெம் : 25%)
17.		ப்டரிக்ஸ்்டன்	நிறுமத்தின்	பின்வரும்	இலொ�	�ட்ட	அறிக்ரகயிலிருந்து

(i) பமொத்த	இலொ�	விகிதம்			(ii)	நிகை	இலொ�	விகிதம்	 கணக்கி்டவும்.
படரிகஸ்டன நிறுமத்தின இலொ� �ட்ட அறிகன்க

விேரம் `
I.	விற்�ரையிலிருந்து	ப�ற்ை	வருவொய்  24,00,000
II.	இதை	வருமொைம்:     
								முதலீடுகளிலிருந்து	ப�ற்ை	வருமொைம் 70,000
III.	பமொத்த	வருவொய்	(I+II) 24,70,000
IV.	பெலவுகள்:  

     பகொள்முதல்	பெய்த	ெைக்குகள்  18,80,000
					ெைக்கிருப்பு	மொற்ைம் (–)80,000
						�ணியொைர	�லன்களுக்கொை	பெலவுகள் 2,90,000
      இதை பெலவுகள் 1,10,000
      வரி ஒதுக்கு 30,000
      பமொத்த பெலவுகள் 22,30,000

V. அவேொண்டின இலொ�ம் 2,40,000

(வினட(i) பமொத்ெ இலொ� விகிெம்: 25% (ii) நி்கர இலொ� விகிெம்: 10%)
18.		பைொவிைொ	நிறுமத்தின்	பின்வரும்	வியொ�ொை	�்டவடிக்ரககளிலிருந்து		(i)	பமொத்த	இலொ�	

விகிதம்			(ii)	நிகை	இலொ�	விகிதம்			(iii)	இயக்க	அ்டக்கவிரல	விகிதம்		(iv)	இயக்க	இலொ�	விகிதம்	
கணக்கி்டவும்.

இலொ� �ட்ட அறிகன்க
விேரம் `

I. விற்�ரையிலிருந்து	ப�ற்ை	வருவொய்	 4,00,000
II.	இதை	வருமொைம்:  
			முதலீடுகளிலிருந்து	ப�ற்ை	வருமொைம் 4,000
III.	பமொத்த	வருவொய்	(I+II) 4,04,000
IV.	பெலவுகள்:  

     பகொள்முதல்	பெய்த	ெைக்குகள் 2,10,000
     ெைக்கிருப்பு	மொற்ைம் 30,000
     நிதிெொர பெலவுகள் 24,000
					இதை	பெலவுகள்		(நிரவொக	மற்றும்	விற்�ரை) 60,000

பமொத்தபெலவுகள் 3,24,000
V. ேரிககு முனைர் உளள இலொ�ம் (III - IV) 80,000

(வினட: (i) பமொத்ெ இலொ� விகிெம் 40% (ii) நி்கர இலொ� விகிெம் 20%  
(iii) இயக்க அடக்கவினல விகிெம் 75%  (iv) இயக்க இலொ� விகிெம் 25%)
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19.		அப்துல்	நிறுமத்தின்	2019	மொரச்	31	ஆம்	�ொரைய	இருப்புநிரலக்	குறிப்பு	(வருவிய)	பின்வருமொறு:

விேரம் `
I. �ஙகு மூலெைம் மறறும் ப�ொறுப்பு்கள  
1. �ஙகுெொரர் நிதி  
		(அ)	�ஙகுமுதல் 2,00,000
		(ஆ)	கொப்புகள்	மற்றும்	மிகுதி 50,000

2. நீண்ட்கொல ப�ொறுப்பு்கள  
				நீண்டகொல	க்டன்கள் 1,50,000

3. �டப்புப் ப�ொறுப்பு்கள  
		(அ)	கணக்குகள்	மூலம்	பெலுத்த	நவணடியரவகள்	 1,30,000
		(ஆ)	இதை	�்டப்புப்	ப�ொறுப்புகள் 5,000
		(இ)	குறுகிய	கொல	ஒதுக்குகள் 20,000

பமொத்ெம் 5,55,000
அவவொணடில்	வடடி	மற்றும்	வரிக்கு	முன்ைர	உள்ை	நிகை	இலொ�ம்		`	60,000. 
அவவொணடில்	�யன்�டுத்திய	முதலிலிருந்து	ப�ற்ை	வருவொய்	விகிதம்	கணக்கி்டவும்.

(வினட: �யன�டுத்திய முெலிலிருந்து ப�ற்ற ேருேொய் விகிெம்: 15%)

ஐந்து	�ண�ரகள்	ஒவபவொருவரும்	`	50,000	முதலீடு	பெய்ய	விரும்புகின்ைைர.	
இருப்பினும்,	ஐவரும்	தஙகள்		முதலீடடு	முடிவுக்கு	பவவநவறு	அடிப்�ர்டகரை	
ரவத்திருக்கின்ைைர.		�ொத்திமொ	அவருர்டய	முதலீடடிலிருந்து	அதிக	வருவொய்	

ப�ைநவணடும்	 எை	 விரும்புகிைொர.	 நதன்பமொழி	 �ன்ைொக	 பெயல்�டடு	 வருகின்ை	 ஒரு	
நிறுமத்தில்	முதலீடு	பெய்ய	விரும்புகிைொர.		நிநவதொ	பெலவுகரை	தைது	கடடுப்�ொடடிற்குள்	
ரவத்திருக்கும்	ஒரு	நிறுமத்தில்	முதலீடு	பெய்ய	விரும்புகிைொர.	சுப்ைேொ	ப�றிமுரை	தவைொத	
ஒரு	 முதலீட்டொைர.	 இவர	 நிறுமத்திற்கு	 ெைக்களித்நதொர	 அவரகளுக்கொை	 பதொரகரய	
ெரியொை	ந�ைத்திற்கு	ப�ை	நவணடும்	என்�தில்	கவைமொக	இருக்கிைொர.	திவயொ	�ல்ல	நிதி	
நீரரமத்தன்ரம	நிரலயில்	உள்ை	ஒரு	நிறுவைத்தில்	முதலீடு	பெய்ய	விரும்புகிைொர.	

அவரகள்	மூன்று	பவவநவறு	நிறுமஙகளின்	நிதிநிரல	அறிக்ரககரை	ஒப்பீடு	பெய்து	விகிதஙகள்	
கணக்கி்ட	விரும்புகின்ைைர.	
ஒவபவொருவருக்கும்	 அவரகளின்	 முதலீடடு	 விருப்�த்திற்குப்	 ப�ொருத்தமொை	 விகிதஙகரைப்	
�ரிந்துரை	பெய்யவும்.

பெொடர் ஆய்விறகு
அதிக	 தகவல்கரைப்	 �யன்�டுத்தும்	 ந�ொது	 விகிதம்	 கணக்கிடுவது	 கடிைமொைதொகும்.	 இதற்கு	
ஏநதனும்	தீரவு	உள்ைதொ?

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	முறையின்	

பயன்பபாடுகள்
10.3	 	தபானியங்கும்	கணக்கியல்	முறை
10.4	 	கணக்கியல்	அறிக்றககறை	

வடிவறமததல்
10.5	 	பிை	தகவல்	அறமப்புடன்	தரவு	

பரிமபாறைம்
10.6	 	கணினிமயக்	கணக்கியல்	முறையின்	

பயன்பபாடு	–	Tally	with	GST	package
10.7	 	கணக்கியல்		மமன்மபபாருளின்	

நறடமுறைப்	பயன்பபாடு	–	Tally.ERP	9

மபாணவரகள்
  தபானியங்கும்	 கணக்கியல்	முறைறய	

புரிந்துமகபாள்ளுதல்

  T a l l y . E R P 9 ஐ ப் 	 ப ய ன் ப டு த தி	
கணக்்கடுகறை	பரபாமரிததல்	மறறும்	
அறிக்றககறை	உருவபாக்குதல்

ப�ொருளடக்கம்

்கற்றல் ந�ொக்கங்கள்

  Tally-ன்	நுறைவபாயில்
  கணக்கியல்	குழுக்கள்
  கணக்கியல்	பண்புகள்
  மபறுதல்	சபான்ைபாவணம்
  மசலுததல்	சபான்ைபாவணம்
  எதிரப்பதிவு	
  மகபாள்முதல்	சபான்ைபாவணம்
  விறபறை	சபான்ைபாவணம்
  உரிய	குறிப்்படு

கணினிமயக்	கணக்கியல்	முறை	–	Tally	
கறபதறகு	முன்	கீழக்கண்டவறறை	
நிறைவு	கூை	்வண்டும்:
  அடிப்பறட	கணக்கியல்	்கபாடபபாடுகள்
  இரடறடப்	பதிவுமுறை
  அடிப்பறட	கணக்கியல்	விதிகள்
  கணினிமயக்	கணக்கியல்	முறை
  குறிப்்படு	தயபாரிததல்
  துறண	ஏடுகள்
  ் ப்ரடடில்	எடுதமதழுதுதல்
  இறுதிக்	கணக்குகள்

நினைவு கூ்ற நேண்டிய ்கருத்து்கள்

பெரிந்து ப்கொள்ள நேண்டிய முககிய ப�ொற்கள்

்கணினி 
்கணககியல் முன்ற - 

Tally10
அலகு
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10.1 அறிமு்கம்

 மொணேர் ப�யல்�ொடு 10.1

தபானியங்கும்	 கணக்கியல்	 முறை	 எந்த	 அைவிறகு	 கணக்கியல்	 ஏடுகறை	 பரபாமரிப்பதறகு	
பயனுள்ைதபாக	உள்ைது	என்பறத	அறிய	ஒரு	மபரிய	நிறுவைததின்	கணக்கபாைறர	்நரகபாணல்	
மசயயவும்.

கணினிமயக்	கணக்கியல்	முறை	என்பது	கணினி	மூலம்	கணக்குகறைப்	பரபாமரிக்கும்	முறைறய	
குறிக்கும்.	 இது	 கணக்்கடுகறை	 பரபாமரிப்பதறகும்,	 கணக்கியல்	 அறிக்றககள்	 தயபாரிப்பதறகும்	
கணக்கியல்	நடவடிக்றககறை	கணினி	உதவியுடன்	மசயல்முறைப்	படுததுவதபாகும்.	கணினிமயக்	
கணக்கியல்	முறை	பல்்வறு	அறிக்றககள்	உருவபாக்கப்படுவதறகபாக,	கணக்கியல்	நடவடிக்றககறை	
உள்ளீடபாக	 எடுததுக்மகபாண்டு	 அவறறை	 கணக்கியல்	 மமன்மபபாருள்	 மூலம்	 மசயலபாக்கம்	
மபைசமசயகிைது.	
10.2 ்கணினிமயக ்கணககியல் முன்றயின் �யன்�ொடு்கள்
கணினிமயக்	கணக்கியல்	முறையின்	பயன்பபாடுகள்	பின்வருமபாறு:

1. ்கணகந்கடு்கனளப் �ரொமரித்ெல்:	 கணினிமயக்	 கணக்கியல்	 முறையில்	 கணக்்கடுகறை	
எளிதபாகவும்	திைம்பட	நீண்ட	கபாலங்களுக்கு	பரபாமரிக்கலபாம்.	இதறகு	அதிகப்	படியபாை	இடவசதி	
்தறவயில்றல.	தரவு	மறறும்	தகவல்கறை	விறரவபாகவும்	துல்லியமபாகவும்	எடுக்க	இது	வழிவறக	
மசயகிைது.

2. �ரககிருப்பு நமலொண்னம:	 கணினிமயக்	 கணக்கியல்	 முறை	 திைம்படட	 சரக்கிருப்பு	
்மலபாண்றமக்கு	 வழிவறக	 மசயகிைது.	 ்வகமபாக	 நகரும்,	 மமதுவபாக	 நகரும்	 மறறும்	
வைக்மகபாழிந்த	சரக்கிருப்றப	கண்டறியலபாம்.	சரக்கிருப்பு,	சரக்கிருப்பு	அைவுகள்	் பபான்ைவறறின்	
்மம்படுததப்படட	தகவல்கறை	உடனுக்குடன்	எடுக்கலபாம்.

3. �ம்�ளப் �ட்டியல் ெயொரித்ெல்:	சம்பைப்	படடியலபாைது	பணியபாைரகளுக்கு	மகபாடுக்க்வண்டிய	
மதபாறகயிறை	 கணக்கீடு	 மசயவதபாகும்.	 	 பணியபாைரகளின்	 சம்பைமபாைது	 ்வறல	 மசயத	
மணி	்நரம்	அல்லது	நபாடகள்	அல்லது	உறபததி	அலகுகள்	அடிப்பறடயில்	கணக்கிடப்படலபாம்.	
கணினிமய	 கணக்கியல்	 முறை	 பணியபாைரகளின்	 வருறகறயப்	 பதிகிைது,	 சம்பைத	
மதபாறகறயக்	கணக்கிடுகிைது,	்சமநல	நிதி	மறறும்	வருமபாை	வரி	்பபான்ை	பிடிததங்கறையும்	
மசயகிைது.

4. அறிகன்க உருேொககுெல்:	 கணினிமயக்	 கணக்கியல்	முறை	 பல்்வறு	 வைக்கமபாை	 மறறும்	
குறிப்பிடட	்நபாக்க	அறிக்றககள்	உருவபாக்குவதறகு	உதவி	புரிகிைது.

5. ெரவு அனுப்புெல்/ப�றுெல்:	கணக்கியல்	தரவு	மறறும்	தகவல்கறை	நிறுவைததின்	உள்்ை்யபா	
அல்லது	நிறுவைததிறகு	மவளி்ய்வபா	உள்ை	்வறு	ஒரு	 பயைரிடம்	இருந்து	அனுப்பலபாம்	
அல்லது	மபைலபாம்.

6. ேரிவிதிப்பு:	கணினிமயக்	கணக்கியல்	முறை	பல்்வறு	வரிகறை	கணக்கீடு	மசயயவும்	அறத	
பிடிததம்	மசயது	அரசபாங்க	கணக்கில்	மசலுததுவதறகும்	உதவி	புரிகிைது.

10.3 ெொனியஙகும் ்கணககியல் முன்ற
தபானியங்கும்	 கணக்கியல்	 என்பது	 கணக்கியல்	 மமன்மபபாருள்	 உதவியுடன்	 கணக்்கடுகறை	
உடைடியபாக	பரபாமரிக்கும்	அணுகுமுறையபாகும்.	றகயபால்	எழுதும்	கணக்கியல்	முறையில்	மவவ்வறு	
கணக்்கடுகளில்	பதிவுகள்	்மறமகபாள்ைப்படுகிைது.	ஆைபால்	கணக்கியல்	மமன்மபபாருள்	மதபாகுப்புகள்	
ஒரு	புலம்	அல்லது	ஒரு	இடததில்	றகயபால்	பதிய	அனுமதிக்கிைது.	அந்த	புலம்	அல்லது	இடததில்	இருந்து	
மமன்மபபாருைபாைது	 தபாைபாக்வ	 நடவடிக்றகறய	 மமன்மபபாருள்	 மதபாகுப்பில்	உள்ை	 மறை	 அறைதது	
உரிய	ஏடுகளுக்கு	மதபாடரபுப்படுததுகிைது.

12th-Accountancy-Unit-10.indd   328 12/12/2021   8:52:01 PM



329

10.4 ்கணககியல் அறிகன்க்கனள ேடிேனமத்ெல்
கணக்கியல்	அறிக்றகயபாைது	ஒரு	நிறுவைததின்	கணக்்கடுகளில்	இருந்து	மபைப்படட	கணக்கியல்	
தகவல்	 மதபாகுப்பு	ஆகும்.	 கணக்கியல்	 அறிக்றககறை	வைக்கமபாை	 அறிக்றககள்	 மறறும்	 குறிப்பிடட	
்நபாக்க	அறிக்றககள்	எை	வறகப்படுததலபாம்.
வைக்கமபாை	கணக்கியல்	அறிக்றககள்

(அ)	நபா்ைடு/குறிப்்படு	 (ஆ)	்ப்ரடு
(இ)	இருப்பபாயவு	 (ஈ)	இலபாப	அறிக்றக
(உ)	இருப்பு	நிறலக்	குறிப்பு	 (ஊ)	மரபாக்க	ஓடட	அறிக்றக

வைக்கமபாை	கணக்கியல்	அறிக்றககள்	தவிர	 பயைரின்	்தறவக்்கறப	தயபாரிக்கப்படும்	அறிக்றக	
குறிப்பிடட	்நபாக்க	அறிக்றக	எைப்படும்.
கணக்கியல்	அறிக்றககறை	வடிவறமததலின்	படிநிறலகள்	பின்வருமபாறு:

1. அறிக்றக	உருவபாக்குவதின்	்நபாக்கதறத	வறரயறுக்கவும்
2. அறிக்றகயின்	கடடறமப்றப	குறிப்பிடவும்
3. தரவுததைததுடன்	 மதபாடரபுமகபாண்டு	 ஏடுகளில்	 இருந்து	 தரவுகறை	 எடுக்க,	 மபாறைம்	 மசயய,	

்சரக்க	அல்லது	அழிக்க	தரவுததை	்கள்விகறை	உருவபாக்கவும்.

10.5 பி்ற ெ்கேல் அனமப்புடன் ெரவு �ரிமொற்றம்
்மலபாண்றம	தகவல்	அறமப்பு	என்பது	் மலபாண்றமயின்	அறைதது	நிறலகளிலும்	முடிமவடுப்பதறகு	
்தறவயபாை	 தகவறல	 அளிக்கும்	 ஒரு	 முறையபாகும்.	 உறபததி	 தகவல்	 அறமப்பு,	 சந்றதயிடுதல்	
தகவல்	அறமப்பு,	மனிதவை	தகவல்	அறமப்பு	மறறும்	கணக்கியல்	தகவல்	அறமப்பு	ஆகியறவ	இதில்	
அடங்கும்.		கணக்கியல்	தகவல்	அறமப்பு,	நிதியியல்	தரவுகறை	்சகரிதது	அறத	மசயலபாக்கப்மபைச	
மசயது	பல்்வறு	பயைரகளுக்கு	தகவலபாக	அளிக்கிைது.	தகவல்	அளிப்பதறகு,	உறபததி,	சந்றதயிடுதல்,	
மறறும்	 மனிதவைம்	 ்பபான்ை	 தகவல்	 அறமப்புகளின்	 தரவு,	 கணக்கியல்	 தகவல்	 அறமப்பிறகு	
்தறவப்படுகின்ைது.	 அது்பபான்று,	 மறை	 தகவல்	 அறமப்புகள்	 தகவல்	 அளிப்பதறகு	 கணக்கியல்	
தகவல்	 அறமப்பின்	 தரவு	 ்தறவப்படுகின்ைது.	 எை்வ,	 தகவல்	 அறமப்புகளுக்கு	இறட்யயபாை	
தரவு	 பரிமபாறைம்	 தவிரக்க	 முடியபாதது.	 எடுததுக்கபாடடபாக,	 மசலுதத	 ்வண்டிய	 கூலி	 மதபாறகறய	
கணக்கிட,	கணக்கியல்	தகவல்	அறமப்பிறகு,	உறபததி	தகவல்	அறமப்பு	மறறும்	மனிதவை	தகவல்	
அறமப்பிலிருந்து		தரவு	்தறவப்படுகின்ைது.

10.6 ்கணினிமயக ்கணககியல் முன்றயின் �யன்�ொடு – Tally with GST package
Tally,	மிகவும்	பரவலபாக	பயன்படுததும்	நிதியியல்	கணக்கியல்	மமன்மபபாருள்களில்	ஒன்ைபாகும்.	இது	
பல்்வறு	 வறகயபாை	 வியபாபபார	 மறறும்	 மதபாழில்	 நிறுவைங்கைபால்	 பயன்படுததப்படுகிைது.	 இது	
பலமமபாழி	 மசயல்பபாடு,	 நிகழநிறல	 மசயறகூறுகள்,	 சடடரீதியபாக	 ஏறபுறடய	 அறிக்றககள்	 ்பபான்ை	
பல்்வறு	 வசதிகளுடைபாை	 விரிவபாை	 வணிக	 கணக்கியல்	 மறறும்	 சரக்கிருப்பு	 ்மலபாண்றம	
மமன்மபபாருள்	ஆகும்.	
2009-ம்	 ஆண்டு	 Tally	 Solutions,	 Tally.ERP	9	 எனும்	 மமன்மபபாருறை	 அறிமுகம்	 மசயதது.	
இந்த	 மமன்மபபாருள்	 விரிவபாை	 வணிக	 ்மலபாண்றமக்கு	 தீரவு	 அளிக்கிைது. இது	 அறைதது	
கணக்்கடுகறையும்	 பரபாமரிக்கும். மபறுதல்,	 மசலுததல்,	 விறபறை,	 மகபாள்முதல்	 ்பபான்ை	
பல்்வறுவறகயபாை	 சபான்ைபாவணங்கறை	 பயன்படுததி	 நடவடிக்றககறை	 பதிவு	 மசயயலபாம். 
இது	இரடறடப்பதிவு	முறையில்	கணக்்கடுகறை	பரபாமரிக்கிைது. 2017-ம்	ஆண்டு,	இந்திய	சரக்கு	
மறறும்	்சறவ	வரிக்கு	்தறவக்கு	ஏறப	இது	்மம்படுததப்படடது.

10.7  ்கணககியல் பமன்ப�ொருளின் �னடமுன்றப் �யன்�ொடு – Tally.ERP 9
கணக்கியல்	மமன்மபபாருளில்	மசயமுறைப்	பயிறசி	-	Tally
1. Starting Tally (Tally-ஐ துேங்க)
பின்வரும்	ஏ்தனும்	ஒரு	வழியில்	Tally-ஐ	துவங்கலபாம்
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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

புதியதபாக	நிறுவிய	Tally	றயத	திைந்தவுடன்,	படம்	10.1-ல்	உள்ைவபாறு	திறர	்தபான்றும்.

�டம் 10.1 புதியெொ்க நிறுவிய Tally தினர 

Tally	 றயத	 துவங்கியவுடன்,	 உப்யபாகிக்கும்	 முறைறய	 விருப்பங்கள்	 வரிறசயிலிருந்து	 மதரிவு	
மசயயவும்.	அங்கீகரிக்கப்படட	எண்	இருந்தபால்,	‘Activate	Your	License’	மதரிவு	மசயயவும்	இல்றலமயனில்	
‘Work	in	Education	Mode’	மதரிவு	மசயயவும்.

Tally.ERP	9	Work	in	Education	Mode	முறையில்	உப்யபாகப்படுததலபாம்.	ஆைபால்,	
1,	 2	 மறறும்	 31	ஆகிய	்ததிகறை	மடடு்ம	நடவடிக்றககறைப்	 பதிவு	மசயய	
பயன்படுததமுடியும்.

c§fS¡F¤c§fS¡F¤

மசயமுறை	பயிறசிக்கபாக	‘Work	 in	Education	Mode’	மதரிவு	மசயயப்படடுள்ைது.	மதரிவு	மசயதபின்,	படம்	
10.2-ல்	உள்ைவபாறு	திறர	்தபான்றும்.	
2. ்கம்ப�னி உருேொககுெல் (Creation of a company)
கணக்குகறை	 பரபாமரிக்க்வண்டிய	 நிறுவைததின்	 விவரங்கறை	 Tally-ல்	 தருவது	
அததியபாவசியமபாைது.	கம்மபனி	உருவபாக்குவதறகு	கீழக்கண்ட	படிகறை	பின்பறை	்வண்டும்:

Company Info > Create Company
கம்மபனி	உருவபாக்கு	(Create	Company)	என்று	Tally-ன்	முதல்	திறரயில்	மதரிவு	மசயதபின்,	கம்மபனி	
உருவபாக்கு	திறர,	படம்	10.3-ல்	உள்ைவபாறு	திறர	்தபான்றும்.
மபயர,	முகவரி,	ஏடுகள்	மறறும்	நிதியபாண்டு	விவரங்கள்,	பபாதுகபாப்பு	கடடுப்பபாடு,	அடிப்பறட	நபாணய	
தகவல்	 மறறும்	 பலவறறை	 Tally	 ்கடகும்.	 	 தறமபபாழுது,	 Tally-க்கு	 ்தறவயபாை	 	 நிறுவைததின்	
அறைதது	விவரங்கறையும்	அளிக்கவும்.	அறைதது	பதிவுகறையும்	முடிதத	பின்	தரவுகறை	ஏறறு	
நிறுவைதறத	உருவபாக்குவதறகு	‘Yes’	எை	மதரிவு	மசயயவும்.
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�டம் 10.2 Tally-ன் முெல் தினர

�டம் 10.3 ்கம்ப�னி உருேொககு தினர
மொணேர் குறிப்பு
மசயமுறை	 பயிறசிக்கபாக	 மபயர	 மடடும்	 பதிவு	 மசயது	 மறை	 அறைதறதயும்	 அதில்	 உள்ைவபா்ர	
இருக்கும்படி	மசயயவும்.
்மறகண்ட	வழிமுறைறயப்	பின்பறறி	பல	நிறுவைங்கறை	உருவபாக்கலபாம்.
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3. நடலியின் நுனைேொயில் (Gateway of Tally)
ஒரு	புதிய	நிறுவைதறத	உருவபாக்கிய	பின்பும்	ஒவமவபாரு	முறை	Tally-ஐ	துவக்கும்	்பபாதும்	Tally	யின்	 
திறர,	படம்	10.4-ல்	உள்ைவபாறு	்தபான்றும்.	இந்தத	திறர்ய	்டலியின்	நுறைவபாயில்	 (Gateway	of	
Tally)	 எை	 அறைக்கப்படுகிைது.	 இது	 மதரிவு	 மசயயப்படட	 நிறுவைங்களின்	 கீழ	 மதரிவு	 மசயயப்படட	
நிறுவைதறத	இடது	பலகததில்	கபாண்பிக்கும்.
்டலியின்	நுறைவபாயில்,	நடவடிக்றககள்	மறறும்	அறிக்றககள்	்பபான்ை	படடியல்	விருப்பங்களுடன்	
வலது	பலகததில்	கபாண்பிக்கப்படடிருக்கும்.	ஒவமவபாரு	படடியல்	விருப்பததின்	குறுக்குவழி	விறசயபாைது	
அதன்	மபயரில்	சிவப்பு	றமயிைபால்	முன்னிறலப்படுததப்படடிருக்கும்	ஒரு	எழுதது		ஆகும்.
Tally.ERP	9-உடன்	எளிதபாக	மதபாடரபு	மகபாள்வதறகபாக	F1	மறறும்	F2	்பபான்ை	மபபாததபான்கள்	அடங்கிய	
மசங்குதது	மபபாததபான்	படறடயபாைது	திறரயின்	வலதுபுை	கறடசியில்	றவக்கப்படடிருக்கும்.	
கீ்ை	உள்ை	கிறடமடட	தகவல்	பலகததில்	தயபாரிப்பு,	பதிப்பு,	உரிமம்,	கடடறமப்பு	மறறும்	கணிப்பபான்	
்பபான்ைவறறின்	விவரங்கள்	கபாடசிப்படுததப்படடிருக்கும்.
்டலியின்	நுறைவபாயில்	(Gateway	of	Tally)	கீழுள்ைவபாறு	்தபான்றும்:

�டம் 10.4 Tally-யின் நுனைேொயில்
4. Tally-ல் இருந்து பேளிநயறுெல் (Closing Tally)
கீழக்கண்ட	இரண்டு	வழிகளில்	Tally-ல்	இருந்து	மவளி்யைலபாம்

Press Esc Key > Press Enter or Y or Click on Yes
  (or)
Press Ctrl + Q

5. நிறுேைத்னெத் பெரிவு ப�யெல் (Select a company)
பல	 நிறுவைங்கறை	உருவபாக்கியிருப்பின்	 ஒரு	 குறிப்பிடட	 நிறுவைதறதத	 மதரிவு	 மசயய,	 Tally-ஐ	
திைந்தவுடன்	 மசங்குதது	 மபபாததபான்	 படடியிலிருந்து	 F1-ஐ	 (Select	 Cmp)	 மசபாடுக்கவும்.	 Tally.ERP	9 
நிறுவைதறத	 மதரிவு	 மசய	 (Select	 Company)	 எனும்	 திறரறய	 ஏறகை்வ	 உருவபாக்கப்படட	
நிறுவைங்களின்	 படடியலுடன்	 கபாண்பிக்கும்.	 கணக்குகள்	 பரபாமரிக்கப்பட்வண்டிய	 அந்த	
நிறுவைதறத	மதரிவு	மசயயவும்.
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6. நிறுேைத்தின் �ண்புகூறு்கள் (Company features)
நிறுவைங்கறை	உருவபாக்கிய	பின்	Tally.ERP	9-ன்	பண்புகூறுகறை	அறமவு	மசயவது	அவசியம்.	Tally.
ERP	9-ல்	பண்புகூறுகைபாைது	பயைரின்	்தறவக்கு	ஏறப	நிதியியல்	ஏடுகறை	பரபாமரிக்க	ஏதுவபாை	
விருப்பத	 ்தரவுகைபாக	 வைங்கப்படட	 திைன்களின்	 மதபாகுப்பு	 ஆகும்.	 நிறுவைததின்	 பண்புகூறுகள்	
படடியலுக்கு	 மசல்வதறகு	 மசங்குதது	 மபபாததபான்	 படறடயிலிருந்து	 F11:	 Features-ஐ	 மசபாடுக்கவும்.	
கணக்கியல்	 	 பண்புகூறுகள்,	 சரக்கு	விவர	 பண்புகூறுகள்	 ்பபான்ைறவகறை	இது	 மகபாண்டுள்ைது.	
படம்	10.5-ல்	கபாண்பிததுள்ைவபாறு	நிறுவைததின்	பண்புகூறுகள்	திறர	்தபான்றும்.

�டம் 10.5 நிறுேைத்தின் �ண்புகூறு்கள் தினர

7. ்கணககியல் �ண்புகூறு்கள் (Accounting features)
’Maintain	accounts	only’,	 ‘Integrate	accounts	and	 inventory’	and	’use	 Income	and	Expenses	A/c	 instead	
of	 Profit	 and	 Loss	 A/c’	 ஆகியறவ	 மபபாதுவபாை	 கணக்கியல்	 பண்புகூறுகளில்	 அடங்கும்.	 மறை	 பிை	
கணக்கியல்	பண்புகூறுகளில்	Invoicing,	Banking	Features	்பபான்ைறவ	அடங்கும்.	
மசயமுறை	 பயிறசிக்கு,	 கணக்கியல்	 பண்புகூறுகள்	 மடடும்	 எடுததுக்மகபாள்ைப்படுகிைது.	 சரக்கு	விவர	
பண்புகூறுகள்	எடுததுக்மகபாள்ைப்படவில்றல.
நிறுவைததின்	 பண்புகூறுகள்	 படடியிலிருந்து	 கணக்கியல்	 பண்புகூறுகள்	 மதரிவு	 மசயயவும். 
மபபாதுவபாை	 கணக்கியல்	 பண்புகூறுகளின்	 கீ்ை	 ‘Maintain	 accounts	 only’	 என்பதறகு	 ’ஆம்’	 (Yes)	
எனும்	விருப்பதறத	மதரிவு	மசயயவும். மறை	அறைதது	பண்புகூறுகளில்	மபாறைம்	மசயயபாமல்	‘ஆம்’	
(Yes)	எை	ஏறகவும். 
படம்	 10.6-ல்	 கபாண்பிததுள்ைவபாறு	 கணக்கியல்	 பண்புகூறுகள்	 திறர	 ்தபான்றும்.	 (அடுததப்பக்கம்	
பபாரக்கவும்)

8. �ட்டம் மறறும் ேரிவிதிப்பு �ண்புகூறு்கள் (Statutory and Taxation features)
சடடம்	மறறும்	வரிவிதிப்பு	பண்புகூறுகளில்	சரக்கு	மறறும்	்சறவ	வரி	(GST)	மதிப்பு	கூடடப்படட	வரி	
(VAT)	 மறறும்	வருமபாை	மூலததிலிருந்து	வருமபாைவரி	பிடிததம்	 (TDS)	ஆகியறவ	அடங்கும்.	 சரக்கு	
மறறும்	்சறவ	வரிறய	மசயல்படுதத	’Enable	Goods	and	Services	Tax’	என்பதறகு	’ஆம்’	(Yes)	எனும்	
விருப்பதறத	மதரிவு	மசயயவும்.	 மசயமுறை	பயிறசிக்கபாக	 ’இல்றல’	 (No)	 எனும்	விருப்பதறத	மதரிவு	
மசயயவும்.
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�டம் 10.6 ்கணககின் �ண்புகூறு்கள் தினர
9. ்கணககியல் குழுக்கனள உருேொககுெல் (Creating Accounting Groups)
Tally-ல்	 குழு	 என்பது	 ஒ்ர	 பண்புகறைக்மகபாண்ட	 ்ப்ரடுகளின்	 மதபாகுப்பு	 ஆகும்.	 முன்்ப	
உருவபாக்கப்படட	கணக்கியல்	குழுக்கள்	உள்ைை.	பல	நிறுவைங்கள்	அறவகறை்ய	கணக்கியலில்	
பரவலபாக	பயன்படுததுகின்ைை.	இந்த	முன்்ப	வறரயறுக்கப்படட	கணக்கியல்	குழுக்கள்	மசபாததுகள்,	
மபபாறுப்புகள்,	 வருமபாைம்	 மறறும்	 மசலவிைங்கள்	 எை	 கணக்குகறை	 வறகப்படுததும்	 அடிப்பறட	
கணக்கியல்	மகபாள்றகயுடன்	ஒததுப்்பபாகின்ைை.	அறவகள்	கீ்ை	கபாண்பிக்கப்படடுள்ைை:

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)

குழுக்கறை	முதன்றம	குழுக்கள்	மறறும்	துறண	குழுக்கள்	எை	வறகப்படுததப்படடுள்ைது.	முதல்	
கணக்கு,	 நடப்புப்	 மபபாறுப்புகள்,	 நிறலச	 மசபாததுகள்,	 நடப்புச	 மசபாததுகள்	 ்பபான்ைறவ	 முதன்றம	
குழுக்களில்	அடங்கும்.	கபாப்பு	மறறும்	மிகுதி,	பறபல	கடனீந்்தபார,	பறபல	கடைபாளிகள்	்பபான்ைறவ	
துறண	குழுக்களில்	அடங்கும்.
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முன்்ப	வறரயறுக்கப்படட	குழுக்கறை	பபாரறவயிட,
 Gateway of Tally > Masters > Accounts Info > Groups > Single Group > Display
மதரிவு	மசயதபின்	Tally-யின்	திறர	படம்	10.7-ல்	உள்ைவபாறு	்தபான்றும்.

�டம் 10.7 குழுக்களின் �ட்டியல்
கூடுதலபாை	குழுக்கள்	்தறவப்படடபால்	அதறை	பின்வருமபாறு	உருவபாக்கலபாம்:
Gateway of Tally > Masters > Accounts Info > Groups > Single Group > Create
10. ந�நரட்டு ்கணககு்கள் (Ledger Accounts)
Tally-ல்	நடவடிக்றககறை	பதிவு	மசயவதறகு	நடவடிக்றககறை	மதபாடரபுறடய	் ப்ரடடு	கணக்குடன்	
அறடயபாைம்	கபாண்வண்டும்.	முன்்ப	வறரயறுக்கப்படட	மரபாக்கம்	மறறும்	இலபாப	நடடக்	க/கு	ஆகிய	
இரண்டு	்ப்ரடுகறை	Tally	மகபாண்டுள்ைது.	மறை	்ப்ரடுகறை	அவறறின்	்தறவக்்கறப	பயைர	
உருவபாக்கிக்	மகபாள்ை	்வண்டும்.
ந�நரடு உருேொககுேெறகு:
Gateway of Tally > Masters > Accounts Info > Ledgers > Single Ledger > Create
மதரிவு	மசயதபின்	படம்	10.8-ல்	உள்ைவபாறு	Tally-யின்	திறர	்தபான்றும்.
்ப்ரடு	 உருவபாக்கும்்பபாது	 மபயர	 மறறும்	 ்ப்ரடடு	 கணக்கு	 எந்த	 குழுவின்	 கீழ	 வறகப்படுதத	
்வண்டும்	என்பறத	அளிக்க	்வண்டும்.	மறை	அறைதது	பண்புகூறுகளில்	மபாறைம்	மசயயபாமல்	‘ஆம்’	
(Yes)	எை	ஏறகவும்.	
11. குழு மறறும் ந�நரடு மொற்றம் ப�யெல் (Modification of group and ledger)
குழு	மறறும்	்ப்ரடறட	மபாறைம்	அல்லது	நீக்கம்	மசயயலபாம்.	பயைர	உருவபாக்கிய	குழு/்ப்ரடறட	
முழுறமயபாக	மபாறைம்	மசயயலபாம்.	ஆைபால்,	முன்்ப	வறரயறுக்கப்படட	குழு/்ப்ரடடுப்	மபயர	மபாறைம்	
மடடு்ம	மசயயலபாம்.	முன்்ப	வறரயறுக்கப்படட	குழு/்ப்ரடறட	நீக்க	முடியபாது.	ஆயினும்	பயைர	
உருவபாக்கிய		குழு/்ப்ரடறட	நீக்க	முடியும்.
்ப்ரடறட	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 ந�நரடு உருேொககுெல்
12. �ொன்்றொேணங்கள் (Vouchers)
நடவடிக்றககளின்	 விவரங்கறை	 மகபாண்டுள்ை	 ஒரு	 	 ஆவண்ம	 சபான்ைபாவணம்	 ஆகும்.	
நடவடிக்றககள்	சபான்ைபாவணப்	பதிவுகள்	மூல்ம	பதியப்பட்வண்டும்.		முன்்ப	வறரயறுக்கப்படட 
மகபாள்முதல்,	விறபறை,	மசலுததல்,	மபறுதல்	மறறும்	எதிரப்பதிவு	்பபான்ை	சபான்ைபாவணங்கறை	Tally	
மகபாண்டுள்ைது.
சபான்ைபாவண	வறககறைப்	பபாரறவயிட:

Gateway of Tally > Masters > Accounts Info > Voucher Types > Display
பயைரின்	்தறவக்்கறப	கூடுதல்	சபான்ைபாவண	வறககறை	உருவபாக்கலபாம்.
பின்வரும்	முக்கிய	கணக்கியல்	சபான்ைபாவணங்கள்	நிறுவைங்களில்	பயன்படுததப்படுகின்ைை:	

(i)	 மபறுதல்	சபான்ைபாவணம்/வரவு	குறிப்பு	(Receipt Voucher)
(ii)	 மசலுததல்	சபான்ைபாவணம்/மசலுததல்	(Payment Voucher)
(iii)	 எதிரப்பதிவு	சபான்ைபாவணம்/கபான்டரபா (Contra Voucher)
(iv)	மகபாள்முதல்	சபான்ைபாவணம்/	மகபாள்முதல்	(Purchase Voucher)
(v)	 விறபறை	சபான்ைபாவணம்/	விறபறை	(Sales Voucher)
(vi)	உரிய	குறிப்்படு	சபான்ைபாவணம்/ஜரைல்	(Journal Voucher)

(i)  ப�றுெல் �ொன்்றொேணம் (Receipt Voucher)
அறைதது	 மரபாக்கம்	 அல்லது	 வங்கியின்	 மூலமபாை	 மபறுதல்	 நடவடிக்றககள்	 மபறுதல்	
சபான்ைபாவணதறதப்	பயன்படுததி	பதியப்படுகிைது.	இந்த	சபான்ைபாவணததில்	மரபாக்கம்	அல்லது	வங்கி	
கணக்கு	பறறு	றவக்கப்படடு	பிை	்ப்ரடடுக்	கணக்கு	வரவு	றவக்கப்படும்.
மபறுதல்	பதிவதறகு:

Gateway of Tally > Transactions > Accounting Vouchers > F6:Receipt
(ii) ப�லுத்ெல் �ொன்்றொேணம் (Payment Voucher)
அறைதது	 மரபாக்கம்	 அல்லது	 வங்கியின்	 மூலமபாை	 மசலுததல்	 நடவடிக்றககள்	 மசலுததல்	
சபான்ைபாவணதறதப்	பயன்படுததி	பதியப்படுகிைது.	இந்த	சபான்ைபாவணததில்	மரபாக்கம்	அல்லது	வங்கி	
கணக்கு	வரவு	றவக்கப்படடு	பிை	்ப்ரடடுக்	கணக்கு	பறறு	றவக்கப்படும்.
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மசலுததல்	பதிவதறகு:
Gateway of Tally > Transactions > Accounting Vouchers > F5:Payment

(iii) எதிர்ப்�திவு �ொன்்றொேணம் (Contra Voucher)
மரபாக்க	கணக்கு	மறறும்	வங்கி	கணக்கு	ஆகிய	இரண்டும்	உள்ைடங்கிய	நடவடிக்றககள்	எதிரப்பதிவு	
சபான்ைபாவணம்	 மகபாண்டு	 பதியப்படுகிைது.	 இந்த	 நடவடிக்றக	 மரபாக்கம்	 வங்கி	 கணக்கில்	 றவப்பு	
மசயவதறகபாக்வபா	அல்லது	வங்கி	கணக்கிலிருந்து	மரபாக்கம்	எடுப்பதறகபாக்வபா	இருக்கலபாம்.
எதிரப்பதிவு	பதிவதறகு:

Gateway of Tally > Transactions > Accounting Vouchers > F4:Contra
(iv) ப்கொள்முெல் �ொன்்றொேணம் (Purchase Voucher)
மகபாள்முதல்	சபான்ைபாவணம்	மரபாக்க	மறறும்	கடன்	சரக்கு	மகபாள்முதல்	பதிவதறகு	பயன்படுததப்படுகிைது.
மகபாள்முதல்	பதிவதறகு:

Gateway of Tally > Transactions > Accounting Vouchers > F9:Purchase
(v) விற�னை �ொன்்றொேணம் (Sales Voucher)
விறபறை	சபான்ைபாவணம்	மரபாக்க	மறறும்	கடன்	சரக்கு	விறபறை	பதிவதறகு	பயன்படுததப்படுகிைது.
	விறபறை	பதிவதறகு:

Gateway of Tally > Transactions > Accounting Vouchers > F8:Sales
(vi) உரிய குறிப்ந�டு �ொன்்றொேணம் (Journal Voucher)
மரபாக்கம்,	 வங்கி,	 மகபாள்முதல்,	 மறறும்	 விறபறை	 தவிர	 பிை	 நடவடிக்றககைபாை	 ்தயமபாைம்,	
வபாரபாக்கடன்	 ஒதுக்கு	 ்பபான்ைறவகறை	 பதிவு	 மசயவதறகு	 உரிய	 குறிப்்படு	 சபான்ைபாவணம்	
பயன்படுததப்படுகிைது.
ஜரைல்	பதிவதறகு:

Gateway of Tally > Transactions > Accounting Vouchers > F7:Journal
சபான்ைபாவணங்கறைக்	மகபாண்டு	நடவடிக்றககறை	பதிவு	மசயவதறகு	கணக்கியல்	சபான்ைபாவணம்	
உருவபாக்குதறலப்	 பயன்படுதத	 ்வண்டும்.	 கணக்கியல்	 சபான்ைபாவணம்	 உருவபாக்குதல்	 மபயர	
மறறும்	சபான்ைபாவண	எண்,	சபான்ைபாவண	நபாள்,	விவரம்,	பறறு	மறறும்	வரவு	மறறும்	விைக்கக்	குறிப்பு	
ஆகியவறறை	உள்ைடக்கியிருக்கும்.
ப�யமுன்ற 1
பின்வரும்	நடவடிக்றககறை	Tally-ல்	பதிவு	மசயயவும்.

(i) ரபாபரட	`	1,00,000	முதலுடன்	்பபாக்குவரதது	மதபாழில்	துவங்கிைபார.
(ii) பபாரத	ஸ்டட	வங்கியில்	கணக்கு	துவங்கப்படடு	`	30,000	றவப்பு	றவக்கப்படடது.
(iii) மரபாக்கததிறகு	அறைகலன்	வபாங்கியது	`	10,000
(iv) மமபாறகதீனிடமிருந்து	கடனுக்கு	சரக்கு	வபாங்கியது	`	20,000
(v) மரபாக்கததிறகு	சரக்கு	வபாங்கியது	`	8,000
(vi) ரததிைததிடமிருந்து	 சரக்கு	 வபாங்கி	 பணம்	 றவப்பு	 இயந்திரம்	 மூலம்	 மசலுததிய	 மதபாறக	 

`	5,000
(vii) ்ரபானிக்கு	கடனுக்கு	சரக்கு	விறகப்படடது	`	60,000
(viii) அலுவலகப்	பயனுக்கபாக	வங்கியிலிருந்து	பணம்	எடுததது	`	9,000
(ix) மமபாறகதீனுக்கு	கபா்சபாறல	மூலம்	பகுதி	மதபாறக	மசலுததியது	`	10,000
(x) ்ரபானி	பகுதி	மதபாறகறய	மரபாக்கமபாக	மசலுததியது	`	5,000
(xi) பணியபாைரகளுக்கு		மின்ைனு	பரிவரததறை	மூலம்	மசலுததிய	சம்பைம்	`	6,000
(xii) மரபாக்கமபாக	கூலி	மசலுததியது	`	3,000
(xiii) பபாண்டியன்	வறரயறு	நிறுமததிடமிருந்து	எழுதுமபபாருள்	கடனுக்கு	வபாங்கியது	`	4,000
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தீர்வு
நடவடிக்றககறை	 பகுப்பபாயவு	 மசயதல்,	 குறிப்்படடில்	 பதிவு	 மசயதல்,	 சபான்ைபாவணம்	 மறறும்	 குழு	
வறகயிறை	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	 நடவடிக்றககறை	 பதிவு	 மசயவதறகு,	 கீழக்கபாணும்	 படி	 நிறலகறை	 பின்பறை	
்வண்டும்.
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1. நிறுேைத்னெ உருேொககுேெறகு
Company Info > Create Company
Robert	 என்று	 மபயரிடடு,	 மீதமுள்ை	 விவரங்கறை	 அப்படி்ய	 றவததுக்மகபாண்டு	 ‘Yes’	 மதரிவு	
மசயயவும்.

�டம் 10.9 நிறுேைத்னெ உருேொககுெல்
2. ்கணககு்கனள மட்டும் �ரொமரிக்க
Gateway of Tally > F11 Accounting Features > General > Maintain accounts only: Yes > Accept Yes

�டம் 10.10 ்கணககின் �ண்புகூறு்கள்
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3. ந�நரட்டு ்கணககு்கனள உருேொககுேெறகு
Gateway of Tally > Masters > Accounts Info > Ledgers > Single Ledger > Create

�டம் 10.11 ந�நரடு உருேொககுெல்
(i) ரொ�ர்ட் முெல் ்க/கு உருேொககுேெறகு

Name	(மபயர):	Robert’s Capital A/c
Under	(கீழவருபறவ):		Capital 

Account
Accept	(ஏறக):	Yes	(ஆம்)

(ii)  �ொரெ ஸநடட் ேஙகி ்க/கு  
உருேொககுேெறகு

Name: State Bank of India A/c
Under: Bank Accounts
Accept: Yes

�டம் 10.12 முெல் ்க/கு உருேொககுெல்

�டம் 10.13 �ொரெ ஸநடட் ேஙகி ்க/கு உருேொககுெல்
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(iii)  அன்ற்கலன் ்க/கு  
உருேொககுேெறகு

Name: Furniture A/c
Under: Fixed Assets
Accept: Yes

(iv)  ப்கொள்முெல் ்க/கு  
உருேொககுேெறகு

Name: Purchases A/c
Under: Purchase
Accept: Yes 

(v)  பமொன்கதீன் ்க/கு  
உருேொககுேெறகு

Name: Mohaideen A/c
Under: Sundry Creditors
Accept: Yes

(vi)  விற�னை ்க/கு  
உருேொககுேெறகு

Name: Sales A/c
Under: Sales Accounts
Accept: Yes

�டம் 10.14 அன்ற்கலன் ்க/கு உருேொககுெல்

�டம் 10.15 ப்கொள்முெல் ்க/கு உருேொககுெல்

�டம் 10.16 பமொன்கதீன் ்க/கு உருேொககுெல்

�டம் 10.17 விற�னை ்க/கு உருேொககுெல்
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(vii)  நரொனி ்க/கு உருேொககுேெறகு

Name: Rony A/c
Under: Sundry Debtors
Accept: Yes

(viii)  �ம்�ளம் ்க/கு  
உருேொககுேெறகு

Name: Salaries A/c
Under: Indirect Expenses
Accept: Yes

(ix)  கூலி ்க/கு உருேொககுேெறகு

Name: Wages A/c
Under: Direct Expenses
Accept: Yes

(x)  எழுதுப�ொருள் ்க/கு  
உருேொககுேெறகு

Name: Stationery A/c
Under: Indirect Expenses
Accept: Yes

�டம் 10.18 நரொனி ்க/கு உருேொககுெல்

�டம் 10.19 �ம்�ளம் ்க/கு உருேொககுெல்

�டம் 10.20 கூலி ்க/கு உருேொககுெல்

�டம் 10.21 எழுதுப�ொருள் ்க/கு உருேொககுெல்
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(xi)  �ொண்டியன் நிறுமம் ்க/கு 
உருேொககுேெறகு

Name: Pandian Ltd. A/c
Under:Sundry Creditors
Accept: Yes

4. �டேடிகன்க்கனள �ொன்்றொேணம் மூலம் �திவு ப�யேெறகு
Gateway of Tally > Transactions > Accounting Vouchers

(1) ரொ�ர்ட் ` 1,00,000 முெலுடன் ந�ொககுேரத்து பெொழில் துேஙகிைொர்.

F6: Receipt voucher
Account (கணக்கு): Cash
Particulars (விவரம்):  
Robert’s Capital A/c  
(ஏறகை்வ	உருவபாக்கிய	 
்ப்ரடடு	கணக்கு	படடியலில்	
இருந்து	மதரிவு	மசயயவும்)
முதல்	மதபாறகறய	பதிவு	மசயயவும்: 
` 1,00,000
Narration (விைக்கக்	குறிப்பு):  
Capital introduced
Accept Yes.

(2)  �ொரெ ஸநடட் ேஙகியில் ்கணககு துேங்கப்�ட்டு ` 30,000 னேப்பு னேக்கப்�ட்டது.

F4: Contra voucher
Account: State Bank of India
Particulars: Cash 
Amount: ` 30,000
Narration:  Opened bank account 

in SBI
Accept Yes

�டம் 10.22 �ொண்டியன் நிறுமம் ்க/கு உருேொககுெல்

�டம் 10.23 ப�றுெல் �ொன்்றொேணம் உருேொககுெல்

�டம் 10.24 ்கொண்ட்ரொ �ொன்்றொேணம் உருேொககுெல்
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(3) பரொக்கத்திறகு அன்ற்கலன் ேொஙகியது ` 10,000

F5: Payment voucher
Account: Cash
Particulars: Furniture A/c 
Amount: ` 10,000
Narration:  Furniture bought  

by cash
Accept Yes

(4) பமொன்கதீனிடமிருந்து ்கடனுககு �ரககு ேொஙகியது ` 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) பரொக்கத்திறகு �ரககு ேொஙகியது ` 8,000

F8: Sales voucher
Account: Cash
Particulars: Sales A/c 
Amount: ` 8,000
Narration: Cash sales made
Accept Yes

�டம் 10.25 ப�லுத்ெல் �ொன்்றொேணம் உருேொககுெல்

�டம் 10.26 ப்கொள்முெல் �ொன்்றொேணம் உருேொககுெல்

�டம் 10.27  விற�னை �ொன்்றொேணம் உருேொககுெல்
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(6) ரத்திைத்திடமிருந்து �ரககு ேொஙகி �ணம் னேப்பு இயந்திரம் மூலம் ப�லுத்திய பெொன்க ` 5,000

F9: Purchase voucher
Account: Cash
Particulars: Purchases A/c 
Amount: ` 5,000
Narration: Cash purchases made
Accept Yes

(7) நரொனிககு ்கடனுககு �ரககு விற்கப்�ட்டது ` 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) அலுேல்கப் �யனுக்கொ்க ேஙகியிலிருந்து �ணம் எடுத்ெது ` 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 ப்கொள்முெல் �ொன்்றொேணம் உருேொககுெல்

�டம் 10.29 விற�னை �ொன்்றொேணம் உருேொககுெல்

�டம் 10.30 ்கொண்ட்ரொ �ொன்்றொேணம் உருேொககுெல்
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(9) பமொன்கதீனுககு ்கொந�ொனல மூலம் �குதி பெொன்க ப�லுத்தியது ` 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) நரொனி �குதி பெொன்கனய பரொக்கமொ்க ப�லுத்தியது ` 5,000

F6: Receipt voucher
Account: Cash
Particulars: Rony A/c 
Amount: ` 5,000
Narration:  Cash received from 

Rony
Accept Yes.

(11) �ணியொளர்்களுககு  மின்ைனு �ரிேர்த்ெனை மூலம் ப�லுத்திய �ம்�ளம் ` 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 ப�லுத்ெல் �ொன்்றொேணம் உருேொககுெல்

�டம் 10.32 ப�றுெல் �ொன்்றொேணம் உருேொககுெல்

�டம் 10.33 ப�லுத்ெல் �ொன்்றொேணம் உருேொககுெல்
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(12) பரொக்கமொ்க கூலி ப�லுத்தியது ` 3,000

F5: Payment voucher
Account: Cash
Particulars: Wages A/c 
Amount: ` 3,000
Narration: Wages paid by cash
Accept Yes

(13) �ொண்டியன் ேனரயறு நிறுமத்திடமிருந்து எழுதுப�ொருள் ்கடனுககு ேொஙகியது ` 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. அறிகன்க்கனள �ொர்னேயிட
(i) இருப்�ொயனே �ொர்னேயிட
Gateway of Tally > Reports > Display > Trial Balance > AltF1 (detailed)

�டம் 10.36 இருப்�ொயவு

�டம் 10.34 ப�லுத்ெல் �ொன்்றொேணம் உருேொககுெல்

�டம் 10.35 உரிய குறிப்ந�டு �ொன்்றொேணம் உருேொககுெல்
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(ii) இலொ� �ட்டக ்கணகன்க �ொர்னேயிட
F10: A/c Reports > Profit & Loss A/c > AltF1 (detailed)

	 	 	 	 அல்லது
Gateway of Tally > Reports > Profit & Loss A/c > AltF1 (detailed)

�டம் 10.37 இலொ� �ட்டக ்கணககு
(iii) இருப்புநினலக குறிப்ன� �ொர்னேயிட

F10: A/c Reports > Balance Sheet >    AltF1  (detailed)
	 	 	 	 அல்லது

Gateway of Tally > Reports > Balance Sheet > AltF1 (detailed)

�டம் 10.38 இருப்புநினலக குறிப்பு
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(iv) விகிெப் �குப்�ொயனே �ொர்னேயிட
F10: A/c Reports > Ratio Analysis

	 	 	 	 அல்லது
Gateway of Tally > Reports > Ratio Analysis 

�டம் 10.39 விகிெப் �குப்�ொயவு
(v) �ொநளட்னட �ொர்னேயிட

F10: A/c Reports > Day Book > AltF1 (detailed)
	 	 	 	 அல்லது

Gateway of Tally > Reports > Display> Day Book > AltF1 (detailed)

�டம் 10.40 �ொநளடு
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ப�யமுன்ற 2
பின்வரும்	இருப்புநிறலக்	குறிப்பு	 ப்றரட	என்பவரின்	ஏடுகளிலிருந்து	 1-4-2018-ம்	நபாைன்று	தயபார	 
மசயயப்படடது.

மபபாறுப்புகள் ` மசபாததுகள் `

முதல் 2,26,000 இயந்திரம் 1,00,000

பறபல	கடனீந்்தபார: அறைகலன் 10,000

	 இர்மஷ்	க/கு 24,000 சரக்கிருப்பு 20,000

பறபல	கடைபாளிகள்:
	 சங்கர 50,000

றகமரபாக்கம் 15,000

வங்கி	மரபாக்கம் 55,000

  2,50,000   2,50,000

அவவபாண்டில்	நறடமபறை	நடவடிக்றககள்	பின்வருமபாறு:	
(அ)	 கூலி	மரபாக்கமபாக	வைங்கியது	`	2,000 
(ஆ)	வபாடறக	கபா்சபாறல	மூலம்	மசலுததியது	`	5,000
(இ)	 மரபாக்க	மகபாள்முதல்	்மறமகபாண்டது	`	3,000
(ஈ)	 மசந்தபாமறரயிடம்	கடனுக்கு	சரக்கு	வபாங்கியது	`	15,000
(உ)	புஷ்பரபாஜுக்கு	கடனுக்கு	சரக்கு	விறைது	`	25,000
(ஊ)	மசந்தபாமறரக்கு	கபா்சபாறல	மூலம்	மசலுததியது	`	5,000
(எ)	 சங்கரிடமிருந்து	மபறை	மரபாக்கம்	`	30,000
(ஏ)	 மரபாக்க	விறபறை	்மறமகபாண்டது	`	6,000
(ஐ)	 இயந்திரம்	மீதபாை	்தயமபாைம்	10%
(ஒ)	 31-3-2019	அன்றைய	இறுதி	சரக்கிருப்பு	`	15,000

31-3-2019	 நபா்ைபாடு	 முடிவறடயும்	 ஆண்டிறகபாை	வியபாபபார	 மறறும்	 இலபாப	 நடடக்	 கணக்றகயும்,	
இருப்புநிறலக்	குறிப்றபயும்	Tally	உதவியுடன்	தயபார	மசயயவும்.
தீர்வு
பின்வரும்	படிநிறலகறைப்	பின்பறறி	Tally.ERP	9-ல்	நடவடிக்றககறை	பதிவு	மசயயவும்:
1. நிறுேைத்னெ உருேொக்க (To Create Company)

Company Info > Create Company
பிறரட	எை	மபயறர	குறிப்பிடடு	மறை	அறைதது	விவரங்கறையும்	மபாறைம்	மசயயபாமல்	 ‘ஆம்’	 (Yes)	
எை	ஏறகவும்.
2. ்கணககு்கள் மட்டும் �ரொமரிக்க (Maintain accounts only)

 Gateway of Tally > F11 Accounting Features > General > Maintain accounts only: Yes > 
Accept Yes

3. ஆரம்� இருப்பு்களுடன் ந�நரட்டு ்கணககு்கனள உருேொக்க (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 பினரட் முெல் ்க/கு உருேொககுெல்
குறிப்பு
மரபாக்கக்	 கணக்கு	 ஏறகை்வ	 வறரயறுக்கப்படடுள்ை	 ்ப்ரடபாைதபால்	 இறத	 உருவபாக்க	
்வண்டியதில்றல.		மரபாக்கக்	கணக்றக	மபாறைம்	மசயது	ஆரம்ப	இருப்றப	மடடும்	பதிய	்வண்டும்.
ஆரம்ப	மரபாக்க	இருப்றப	பதிவு	மசயவதறகு:

Gateway of Tally > Masters > Accounts Info > Ledgers > Single Ledger > Alter

�டேடிகன்கனய நீக்க அல்லது மொற்றம் ப�யய:
Gateway of Tally > Reports > Display > Day Book > (நீக்க	அல்லது	மபாறைம்	
மசயய	 ்வண்டிய	 சபான்ைபாவணதறத	 மதரிவு	 மசயயவும்) Delete or make 
changes and Accept > Yes

c§fS¡F¤c§fS¡F¤
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�டம் 10.42 ஆரம்� பரொக்க இருப்ன� �திவு ப�யெல்
்ப்ரடுகறை	உருவபாக்கிய	பின்	மறறும்	ஆரம்ப	இருப்புகறை	்ப்ரடடு	கணக்குகளில்	பதிவு	மசயத	
பின்பு	ப்றரட	என்பவரின்	இருப்பு	நிறலக்குறிப்பு	கீழக்கபாணும்	படததில்	உள்ைவபாறு	்தபான்றும்:

�டம் 10.43 இருப்புநினலக குறிப்பு
4. �டேடிகன்க்களுக்கொை ந�நரட்டு ்கணககு்கனள உருேொக்க

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. �ொன்்றொேணம் மூலம் �டேடிகன்க்கனள �திவு ப�யேெறகு
Gateway of Tally > Transactions > Accounting Vouchers

எடுத்துக்கொட்டு: கூலி பரொக்கமொ்க ேைஙகியது ` 2,000
F5: Payment voucher
Account: Cash
Particulars: Wages A/c 
Amount: ` 2,000
Narration: Wages paid by cash
Accept Yes
இ்த்பபான்று	மறை	நடவடிக்றககறையும்	பதியவும்.	
வபாடறக	மசலுததியதறகும்	மறறும்	மசந்தபாமறரக்கு	மசலுததியதறகும்	மசலுததல்	சபான்ைபாவணதறத	
பயன்படுததவும்.
மசந்தபாமறரயிடம்	 கடன்	 மகபாள்முதல்	 மசயததறகும்	 மறறும்	 மரபாக்க	 மகபாள்முதல்	 மசயததறகும்	
மகபாள்முதல்	சபான்ைபாவணதறத	பயன்படுததவும்.
புஷ்பரபாஜுக்கு	கடனுக்கு	விறபறை	மசயததறகும்	மறறும்	மரபாக்க	விறபறை	மசயததறகும்	விறபறை	
சபான்ைபாவணதறத	பயன்படுததவும்.
சங்கரிடமிருந்து	மபறை	மரபாக்கததிறகு	மபறுதல்	சபான்ைபாவணதறத	பயன்படுததவும்.
்தயமபாைததிறகு	உரிய	குறிப்்படு	சபான்ைபாவணதறத	பயன்படுததவும்.
இறுதி �ரககிருப்ன� �திவுப�யய
கணக்கியல்	பண்புகூறுகளில்	‘maintain	accounts	only’	என்பதறகு	‘ஆம்’	என்றும்	‘integrate	accounts	and	
inventory’	என்பதறகு	‘இல்றல’	என்றும்	மதரிவு	மசயதுள்ைதபால்	சரக்கிருப்றபப்	பதிய	் வண்டும்.	ஆக்வ	
இறுதி	 சரக்கிருப்றப	 பதிவு	 மசயவதறகு	 சரக்கிருப்புக்	 கணக்றக	 மபாறைம்	 மசயய	 ்வண்டும்.	 இறுதி	
சரக்கிருப்பின்	நபாள்	பதிவு	மசயயும்்பபாது	ஆரம்ப	சரக்கிருப்பின்	நபாறை்ய	பதிவு	மசயய	்வண்டும்.	
கீழக்கண்ட	வழிமுறைகறை	பின்பறை	்வண்டும்:

Gateway of Tally > Masters > Accounts Info > Ledgers > Single Ledger > Alter > Stock > 
Closing balance > Date (opening date) > Amount > Accept Yes

�டம் 10.44 இறுதி �ரககிருப்ன� �திவு ப�யெல்
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6. அறிகன்க்கனள �ொர்னேயிட
(i) இலொ� �ட்டக ்கணகன்க �ொர்னேயிட

F10: A/c Reports > Profit & Loss A/c > AltF1 (detailed)
    அல்லது
Gateway of Tally > Reports > Profit & Loss A/c > AltF1 (detailed)

�டம் 10.45 இலொ� �ட்டக ்கணககு
(ii) இருப்புநினலக குறிப்ன� �ொர்னேயிட

F10: A/c Reports > Balance Sheet > AltF1 (detailed)
    அல்லது

Gateway of Tally > Reports > Balance Sheet > AltF1 (detailed)

�டம் 10.46 இருப்பு நினலககுறிப்பு
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 மொணேர் ப�யல்�ொடு 10.2

கணினிமயக்	 கணக்கியல்	 முறைக்கு	 எதிரபாக	 றகயபால்	 எழுதும்	 கணக்கியல்	 முறைறய	
விவபாதிக்கவும்.

நினைவில் ப்கொள்ள நேண்டியனே
 � தபானியங்கும்	 கணக்கியல்	 என்பது	 கணக்கியல்	 மமன்மபபாருள்	 உதவியுடன்	

கணக்்கடுகறை	உடனுக்குடன்	பரபாமரிக்கும்	முறையபாகும்.
 � ்டலியின்	 நுறைவபாயில்தபான்	 Tally-ன்	 துவக்க	 திறர.	 இது	 	 நடவடிக்றககள்	

மறறும்	 அறிக்றககள்	 ்பபான்ை	 படடியல்	 விருப்பங்களுடன்	 வலது	 பக்கததில்	
கபாண்பிக்கப்படடிருக்கும்.

 � கணக்கியல்	குழு	என்பது	ஒ்ர	பண்புகறைக்	மகபாண்ட	்ப்ரடுகளின்	மதபாகுப்பு	ஆகும்.
 � முன்்ப	 வறரயறுக்கப்படட	 மரபாக்கம்	 மறறும்	 இலபாப	 நடடக்	 க/கு	 ஆகிய	 இரண்டு	

்ப்ரடுகறை	Tally	மகபாண்டுள்ைது.
 � மபறுதல்,	 மசலுததல்,	 விறபறை,	 மகபாள்முதல்	 ்பபான்ை	 சபான்ைபாவணங்கள்	

நடவடிக்றககறை	Tally	–ல்	பதிவுமசயவதறகு	பயன்படுததலபாம்.
 � வங்கியில்	பணம்	மசலுததுவறதயும்	வங்கியிலிருந்து	பணம்	எடுப்பறதயும்	எதிரப்பதிவு	

சபான்ைபாவணததில்	பதிவு	மசயய	்வண்டும்.
 � உரிய	 குறிப்்படு	 சபான்ைபாவணம்	 ்தயமபாைம்,	 வபாரபாக்கடன்	 ஒதுக்கு,	 பிறைததிருதத	

பதிவுகள்	்பபான்ை	நடவடிக்றககள்	பதிவு	மசயவதறகு	பயன்படுததலபாம்.

சுய ஆயவு விைொக்கள்
I �ரியொை வினடனயத் நெர்வு ப�யயவும்
1.	 பயைரின்	்தறவக்்கறப	தயபாரிக்கப்படும்	கணக்கியல்	அறிக்றகயபாைது
	 (அ)	 வைக்கமபாை	கணக்கியல்	அறிக்றக	 (ஆ)	குறிப்பிடட	்நபாக்க	அறிக்றக
	 (இ)	 இருப்பபாயவு	 (ஈ)	 இருப்புநிறலக்	குறிப்பு
2.	 F11	எனும்	பயன்பபாடு
	 (அ)	 நிறுவைப்	பண்புகூறுகள்	 (ஆ)	கணக்கியல்	சபான்ைபாவணங்கள்
	 (இ)	 நிறுவை	கடடறமப்பு	 (ஈ)	 இறவகளில்	எதுவும்	இல்றல
3.	 குழுக்கள்,	 ்ப்ரடுகள்	 மறறும்	 சபான்ைபாவண	 வறககறை	 Tall-யின்	 எந்த	 துறணப்படடியல்	

கபாண்பிக்கும்?
	 (அ)	 சரக்கிருப்பு	சபான்ைபாவணங்கள்	 (ஆ)	கணக்கியல்	சபான்ைபாவணங்கள்
	 (இ)	 நிறுவை	தகவல்	 (ஈ)	 கணக்கு	தகவல்
4.	 Tally-ல்	முன்்ப	வறரயறுக்கப்படட	்ப்ரடு(கள்)?
	 (i)	 மரபாக்கம்	 (ii)	 இலபாப	நடடக்	க/கு	 (iii)	 முதல்	க/கு
	 (அ)	 (i)	மடடும்	 (ஆ)	(ii)	மடடும்
	 (இ)	 (i)	மறறும்	(ii)	இறவ	இரண்டும்	 (ஈ)	 (ii)	மறறும்	(iii)	இறவ	இரண்டும்
5.	 எதிரப்பதிவு	சபான்ைபாவணம்	எதறகபாகப்	பயன்படுததப்படுகிைது?
	 (அ)	 தறலறமப்	பதிவு	 (ஆ)	 	அலுவலக	பயன்பபாடடிறகபாக	வங்கியில்	

இருந்து	எடுதத	மரபாக்கம்
	 (இ)	 அறிக்றககள்	 (ஈ)	 மசபாததுகள்	கடனுக்கு	வபாங்கியது
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6.	 Tally-ல்	எது	முன்கூடடி்ய	வறரயறுக்கப்படபாத	குழு?
	 (அ)	 அைபாமதது	க/கு	 (ஆ)	மகபாடுபட	்வண்டிய	மசலவு	க/கு
	 (இ)	 விறபறை	க/கு	 (ஈ)	 முதலீடுகள்	க/கு
7.	 சம்பைக்	கணக்கு	பின்வரும்	எந்த	தறலப்பின்	கீழ	வரும்?
	 (அ)	 ்நரடி	வருமபாைங்கள்	 (ஆ)	்நரடி	மசலவிைங்கள்
	 (இ)	 மறைமுக	வருமபாைங்கள்	 (ஈ)	 மறைமுக	மசலவிைங்கள்
8.	 அலுவலகப்	 பயன்பபாடடிறகபாக	 `25,000	 வங்கியில்	 இருந்து	 எடுக்கப்படடது.	 எந்த	 வறக	

சபான்ைபாவணததில்	இந்த	நடவடிக்றக	பதியப்படும்?
	 (அ)	 எதிரபதிவு	சபான்ைபாவணம்	 (ஆ)	மபறுதல்கள்	சபான்ைபாவணம்
	 (இ)	 மசலுததல்கள்	சபான்ைபாவணம்	 (ஈ)	 விறபறை	சபான்ைபாவணம்
9.	 அறைகலன்	கடனுக்கு	வபாங்கியறத	Tally-ல்	எந்த	வறக	சபான்ைபாவணததில்	பதியப்படும்?
	 (அ)	 மபறுதல்கள்	சபான்ைபாவணம்	 (ஆ)	உரிய	குறிப்்படு	சபான்ைபாவணம்
	 (இ)	 மகபாள்முதல்	சபான்ைபாவணம்	 (ஈ)	 மசலுததல்கள்	சபான்ைபாவணம்
10.	Tally-யின்	நுறை	வபாயிலிலிருந்து	இருப்பபாயறவ	பபாரறவயிட	எந்த	விருப்பத்தரவு	பயன்படும்?
	 (அ)	 Gateway of Tally -> Reports -> Trial Balance
	 (ஆ)	 Gateway of Tally -> Trial Balance
	 (இ)	 Gateway of Tally -> Reports -> Display -> Trial Balance
	 (ஈ)	 இறவகளில்	ஏதுமில்றல
விறடகள்

1. (ஆ) 2. (அ) 3. (ஈ) 4. (இ) 5. (ஆ) 6.	(ஆ) 7.(ஈ) 8.	(அ) 9. (ஆ) 10.( இ)
II மி்கக குறுகிய விைொக்கள்
1.	 தபானியங்கும்	கணக்கியல்	முறை	என்ைபால்	என்ை?
2.	 கணக்கியல்	அறிக்றககள்	என்ைபால்	என்ை?
3.	 ஏ்தனும்	ஐந்து	கணக்கியல்	அறிக்றககள்	கூறு.
4.	 கணக்கியல்	தகவல்	அறமப்பு	என்ைபால்	என்ை?
5.	 Tally.ERP	9-ல்	குழு	என்ைபால்	என்ை?
III குறுகிய விைொக்கள்
1.	கணக்கியல்	சபான்ைபாவணம்	குறிதது	சிறு	குறிப்பு	எழுதவும்.
2.	Tally.ERP	9-ல்	முன்்ப	வறரயறுக்கப்படட	்ப்ரடுகள்	யபாறவ?	
3.	Tally.ERP	9-ல்	மபபாதுவபாக	பயன்படுததப்படும்	சபான்ைபாவணங்களின்	வறககறை	குறிப்பிடவும்.
4.	Tally.ERP	9-ல்	இலபாப	நடடக்	கணக்றக	எவவபாறு	பபாரறவயிடுவது	என்பறத	விைக்கவும்.
5.	கணினிமயக்	கணக்கியல்	முறையின்	பயன்பபாடுகளில்	ஏ்தனும்	ஐந்திறை	விைக்கவும்.
IV �யிறசி விைொக்கள்
1.	 பின்வரும்	நடவடிக்றககறை	Tally-ல்	பதிவு	மசயயவும்.

(1)	 ` 4,00,000	 முதலுடன்	 ்தவி	 மதபாழில்	
மதபாடங்கிைபார

(2)	 இந்தியன்	 வங்கியில்	 கணக்கு	
துவங்கப்படடு	`	60,000	மசலுததியது.

(3)	 மரபாக்கததிறகு	 அறைகலன்	 வபாங்கியது	
`	15,000

(4)	 சுமதியிடம்	 இருந்து	 கடனுக்கு	 சரக்கு	
வபாங்கியது	`	50,000

(5)	 மரபாக்க	விறபறை	் மறமகபாண்டது	 ̀ 	10,000

(6)	 இரபாஜபாவிடம்	 சரக்கு	 மகபாள்முதல்	 மசயது	
கபா்சபாறல	மூலம்	மசலுததியது	`	5,000

(7)	 அருணுக்கு	கடைபாக	விறை	சரக்கு	`	70,000
(8)	 அலுவலக	 மசலவிறகபாக	 வங்கியிலிருந்து	

பணம்	எடுததது	`	25,000
(9)	 சுமதிக்கு	கபா்சபாறல	மூலம்	பகுதி	மதபாறக	

மசலுததியது	`	30,000
(10)	 அருண்	 பகுதி	 மதபாறகயபாக	 மசலுததிய	

மரபாக்கம்	`	10,000
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(11)	 பணியபாைரகளுக்கு	 மின்ைனு	
பணப்பரிமபாறைம்	 மூலம்	 வைங்கப்படட	
சம்பைம்	`	36,000

(12)	 மகபாள்முதல்	 மீதபாை	 தூக்குக்கூலி	
மரபாக்கமபாக	மசலுததியது	`	6,000

(13)	 முதது	 நிறுமததிடமிருந்து	 கடனுக்கு	
கணினி	வபாங்கியது	`	44,000

2.	 பின்வரும்	இருப்பு	நிறலக்குறிப்பு	பியரல்	என்பவரின்	ஏடுகளிலிருந்து	1-4-2018-ம்	நபாைன்று	தயபார	
மசயயப்படடது.

மபபாறுப்புகள் ` மசபாததுகள் `
முதல் 1,60,000 கடடடம் 40,000
பறபல	கடனீந்்தபார: அறைகலன் 20,000
	 மபாயபா	க/கு 20,000 சரக்கிருப்பு 10,000

பறபல	கடைபாளிகள்:
	 பீடடர 20,000
றக	மரபாக்கம் 30,000
வங்கி	மரபாக்கம் 60,000

  1,80,000   1,80,000
அவவபாண்டில்	நறடமபறை	நடவடிக்றககள்	பின்	வருமபாறு
(அ)	கூலி	மரபாக்கமபாக	வைங்கியது	`	4,000
(ஆ)	சம்பைம்	கபா்சபாறல	மூலம்	வைங்கியது	`	10,000
(இ)	மரபாக்கக்	மகபாள்முதல்	்மறமகபாண்டது	`	4,000
(ஈ)	யபாழினியிடம்	கடனுக்கு	சரக்கு	வபாங்கியது	̀ 	30,000
(உ)	்ஜபாதிக்கு	கடனுக்கு	சரக்கு	விறைது	`	40,000

(ஊ)	யபாழினிக்கு	NEFT	மூலம்	மசலுததியது	`	6,000
(எ)	பீடடரிடமிருந்து	மபறை	மரபாக்கம்	`	10,000
(ஏ)	மரபாக்க	விறபறை	்மறமகபாண்டது	`	4,000
(ஐ)	கடடடம்	மீதபாை	்தயமபாைம்	20%
(ஒ)	31-3-2019	அன்றைய	இறுதி	சரக்கிருப்பு	`	9,000

31-3-2019	 நபா்ைபாடு	 முடிவறடயும்	 ஆண்டிறகபாை	வியபாபபார	 மறறும்	 இலபாப	 நடடக்	 கணக்றகயும்,	
இருப்புநிறலக்	குறிப்றபயும்	Tally	உதவியுடன்	தயபார	மசயயவும்.

மவங்கட	 என்பவர	 மபரிய	 பல்மபபாருள்	 அங்கபாடிறய	 20	 ஆண்டுகளுக்கும்	 ்மலபாக	
நடததிவருகிைபார.	வபாடிக்றகயபாைரகள்	தரம்	மறறும்	்சறவயில்	திருப்தியறடந்துள்ைைர.	
அதன்	விறைவபாக	அவர	 ்மலும்	 பல	 பல்மபபாருள்	அங்கபாடிகறை	 மவவ்வறு	 பகுதிகளில்	

துவங்கிைபார.	தறமபபாழுது	50	க்கும்	்மறபடட	பணியபாைரகள்	அவருறடய	அங்கபாடியில்	்வறல	மசயகின்ைைர.	
அவர	 அறைதது	 ஏடுகறையும்	 றகயபால்	 எழுதும்	 முறையி்ல்ய	 பரபாமரிதது	 வருகின்ைபார.	 வியபாபபாரம்	
மபருகியதன்	விறைவபாக	நிறுவைதறத	திைம்பட	நடததுவது	கடிைம்	எை	மவங்கட	கண்டறிகிைபார.	அண்றமயில்	
வணிகவியலில்	முதுகறலப்	 படடம்	 மபறை	அவருறடய	மகள்	லதபா	 தைது	தந்றதக்கு	வியபாபபாரததில்	உதவ	
எண்ணுகிைபார.	அவர	கீழக்கண்ட	பிரசசிறைகறை	அறடயபாைம்	கண்டுள்ைபார:
•	 சில	சரக்குகள்	கபாணவில்றல.	ஆைபால்	அதறகபாை	ஆதபாரம்	இல்றல.
•	 	மரபாக்க	 ஓடடததில்	 எவவித	 பிரசசிறையும்	 இல்றல.	 ஆயினும்	 சரக்களித்தபாருக்கு	 மசலுததல்கள்	

தபாமதமபாகின்ைை.	
•	 அறைதது	அங்கபாடிகளிலும்	சில	மபபாருடகள்	அதிகப்படியபாக	வபாங்கப்படடுள்ைது.
•	 	அண்றமயில்	துவங்கப்படட	கிறைகளில்	அதிகைவில்	விறபறையபாகும்	சில	மபபாருடகள்	றகயிருப்பிலில்றல.
•	 மசலவிைங்களின்	மீதபாை	எவவித	கடடுப்பபாடும்	இல்றல.
இந்த	சூைல்	மதபாடரு்மயபாைபால்	நிறுவைம்	தன்	நறமபயறர	இைக்க	்நரலபாம்	மறறும்	நடடம்	ஏறபடலபாம்	எை	
லதபா	நிறைக்கிைபார.	இந்த	பிரசசிறைகறை	கடக்க	கணினிமயக்	கணக்கியல்	முறையின்	்தறவ	உள்ைதபாக	
அவர	வலுவபாக	உணரகிைபார.
இந்த	 பிரசசிறைகள்	 கணினிமயக்	 கணக்கியல்	 முறையின்	 மூலம்	 எளிதபாக	 தீரக்கப்படலபாம்	 எை	 நீங்கள்	
நிறைக்கிறீரகைபா?	அவவபாறு	நிறைக்கிறீரக்ையபாைபால்	தங்களின்		கூறறை	நியபாயப்படுததவும்.

பெொடர் ஆயவிறகு
கணக்கியல்	 மமன்மபபாருளில்	 Tally	 மடடு்ம	 உள்ைதபா?	 ஆரபாயந்து	 ்மலும்	 சில	 கணக்கியல்	
மசயல்பபாடடு	மமன்மபபாருள்கறை	கண்டறியவும்.	

�ொர்னே
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 - கணக்குப்பதிவியல்
்பொ்நூல் உருவொக்கக் குழு

கலை ேறறும் வடிவலேபபுக் குழு
 வடிவலேபபு
 மயொமகஷ்
  பிரசொந்த்
 ரொமேஷ் தஙகப்பன்
 ்சல்வகுேொர்

 அடல் வடிவலேபபு
 கதிர் ஆறுமுகம் 

 தரக்கடடுப்பொடு
 அருண கொேரொஜ்
 இமயசு ரத்தினம்
 ்ேரொல்டு வில்சன்

 ஒருஙகிலணபபு
 ரமேஷ் முனிசொமி

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம் எலிகண்ட் மேப்லிதமதோ தோளில் 
அச்சிடப்்பட்டுள்ளது.

வெப் ஆப்வசெட் முறையில் அச்சிட்மடோர்:

விறைவுக்குறியீட்டுக் குழு
மு.சரவணன்,
ெோழப்்போடி, மசெலம்.

ே. முருமகசன்,
முததுப்ம்பட்றட, திருெோரூர்

சூ.ஆல்்பர்ட வளவன் ்பொபு,  
்பைேக்குடி, இைோேநோதபுைம்.

்பொ்நூல் வல்லுநர்கள்
1.  முலனவர். இை. ்சஸிஸ் ்ொஸ்்ன் 

இறைப் ம்பைோசிரியர், 
ெணிகவியல் துறை, ேோநிலக் கல்லூரி, வசெனறனை.

2.  முலனவர். ஆ. கிருஷ்ணன் 
இறைப் ம்பைோசிரியர், ெணிகவியல் துறை, 
ேோநிலக் கல்லூரி , வசெனறனை.

3.  முலனவர். இை. ்ேனிடரொ 
இறைப் ம்பைோசிரியர், ெணிகவியல் துறை, 
புனித சிலுறெ கல்லூரி, திருச்சி.

மேைொயவொளர்கள்
1.  முலனவர். ்பொ. ்ேயக்குேொர் 

உதவிப் ம்பைோசிரியர், ெணிகவியல் துறை, 
தூய தோேஸ் கறல ேற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, 
வசெனறனை.

2.  திருேதி. ்ேயந்தி இரமேஷ் 
்பயிற்சியோ்ளர், மகம்பிரிட்ஜ் ்பனனைோட்டுத மதர்வுகள, 
வசெனறனை.

்பொ்நூல் ஆசிரியர் குழு
1.  முலனவர். அ. சமரொஜினி 

முதுகறல ெணிகவியல் ஆசிரியர், 
அைசினைர் மேல்நிறலப் ்பளளி, கடம்்பததூர், 
திருெளளூர் ேோெட்டம்.

2.  முலனவர். சு. இரொமேஸ்வரி 
முதுகறல ெணிகவியல் ஆசிரியர்,  
புனித ெ்ளனைோர் ஆங்கிமலோ இந்தியன வ்பண்கள 
மேல்நிறலப்்பளளி, திருச்சி.

3.  திருேதி. மு. ேகரொசி 
இறைப் ம்பைோசிரியர், ெணிகவியல் துறை, 
கோயிமத மில்லத அைசு ேகளிர் கல்லூரி, வசெனறனை.

4.  முலனவர். ந. வொசுமதவன் 
உதவிப் ம்பைோசிரியர், ெணிகவியல் துறை, 
இைோேகிருஷைோ மிஷன விமெகோனைந்தோ கல்லூரி, 
வசெனறனை.

5.  முலனவர். ச. குேொர் 
முதுகறல ெணிகவியல் ஆசிரியர்,  
செ.கு. மெலோயுதம் மேல்நிறலப்்பளளி,  
குறிஞ்சிப்்போடி, கடலூர் ேோெட்டம்.

6.  திரு. அ. சிபி சக்ரவர்த்தி 
முதுகறல ெணிகவியல் ஆசிரியர்,  
திருேதி ேஞ்செம்ேோள அைசு ேகளிர் மேல்நிறலப்்பளளி, 
வதனகோசி, திருவநல்மெலி ேோெட்டம்.

7.  முலனவர். ச. சீனிவொசன் 
உதவிப் ம்பைோசிரியர், ெணிகவியல் துறை, 
இைோேகிருஷைோ மிஷன விமெகோனைந்தோ கல்லூரி, 
வசெனறனை.

்பொ் ஒருஙகிலணப்பொளர் ேறறும் வல்லுநர்
திரு. வி. உைகநொதன், 
முதுகறல ெணிகவியல் ஆசிரியர்,  
அைசு ேோதிரி மேல்நிறலப்்பளளி, றசெதோப்ம்பட்றட, 
வசெனறனை.
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