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கணக்கியடை வடையறு
Definition of Accounting

 அமமரிக்ககணக்கியல்
கழகத்தின் கூற்றின்படி,
“கணக்கியல் என்பது
மபாருளாதாை தகவல்கடளக்
கண்ைறிந்து, அளவிட்டு,
தகவல் மதரிவிக்கக்கூடிய
ஒரு மசயல்பாைாகும்.
இதன்மூைம், தகவல்கடளப்
பயன்படுத்துவவார் தக்கதீர்வு
காண்பதற்கும் மற்றும்
முடிமவடுப்பதற்கும் வடக
மசய்கிறது’’.
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கணக்கியைின் ஏவதனும் இைண்டு 
பணிகடளக் கூறுக.

 i) அளவிடுதல்
 வணிக நைவடிக்டககள்
குறித்து முடறயான
ஆவணங்கடள
டவத்திருத்தல், பதிவு
மசய்தல், எடுத்மதழுதுதல்,
கடைசியாக இறுதிக்
கணக்குகடளத் தயாரித்தல்
ஆகியடவவய கணக்கியைின்
முதன்டமயான பணியாகும்.

14-Sep-18 4M.MuthuSelvam Madurai



கணக்கியைின் ஏவதனும் இைண்டு 
பணிகடளக் கூறுக.

 ii) முன்னறிதல்
 வணிக நிறுவனங்களின்
எதிர்காை மசயல் திறன் மற்றும்
நிதிநிடை பற்றி கணக்கியைின்
பல்வவறு கருவிகளின் மூைம்
முன்கூட்டிவய அறிந்து
மகாள்ளுதல்.

 iii) ஒப்பிடுதல்
 கணக்கியல், நிகழ்ந்த மசயல்
திறனுைன், திட்ைமிட்ை மசயல்
திறடன ஒப்பிை உதவுகிறது
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கணக்கியல் மசயல்பாட்டிலுள்ள 
படிநிடைகள்

 1)நைவடிக்டககடள இனம் கண்டு 
குறிப்வபட்டில் பதிவு மசய்தல்

 2)எடுத்மதழுதுதல் மற்றும்
இருப்புக் கட்டுதல்

 3)இருப்பாய்வு தயாரித்தல்
 4)வியாபாைக் கணக்கு 
தயாரித்தல்

 5)இைாபநட்ைக் கணக்கு 
தயாரித்தல்

 6)இருப்பு நிடைக்குறிப்பு
தயாரித்தல்
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கணக்கியல் தகவல்களில் ஆர்வமுடைய 
நபர்கள்

 உரிடமயாளர்கள்,
பணியாளர்கள், நிர்வாகம்
(அகப் பயனடீ்ைாளர்கள் )

 முதைீைாளர்கள்,
வாடிக்டகயாளர்கள்,
கைனநீ்வதார், வரிவிதிப்பு
அதிகாரிகள் ,
ஆைாய்ச்சியாளர்கள், நிதி
நிறுவனங்கள் மற்றும்
அைசாங்கம்
(புறப் பயனடீ்ைாளர்கள் )
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கணக்கியல் தகவல்கடளபதிவு மசய்யும் 
எடவவயனும் இைண்டு அடிப்படைகளின்
மபயர்கடளத் தருக.

 மபாதுவான
பயன்பாட்டிற்காக
கணக்கியைில்
கீழ்கண்ை மூன்று
அடிப்படைகள் உள்ளன.

 1. மைாக்க அடிப்படை
 2. நிகழ்வு அடிப்படை
அல்ைது வணிக
அடிப்படை

 3.கைப்பு அல்ைது
கைப்பினஅடிப்படை
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கணக்கியல் எத்தடகய 
தவல்கடளத் தருகின்றன?

 i) மபற்றிருக்கக் கூடிய
வளங்கள்

 ii) மபற்றிருக்கக் கூடிய
வளங்கள் எவ்வாறு
பயன்படுத்தப்படுகின்றன

 iii) அவற்றின்
பயன்பாட்டினால்
ஏற்படும் விடளவுகள்
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கணக்கியைின் மபாருள்
Meaning of Accounting

 கணக்கியல் என்பது
நிதியியல் தகவல்கடள,
இனம்காணுதல்,
அளவிடுதல், பதிவுமசய்தல்
வடகப்படுத்துதல்,
சுருக்கமுணர்தல்,
உய்த்துணர்தல் மற்றும்
தகவல்கடளத்
மதரிவித்தல் வபான்ற
முடறயான
மசயல்பாடுகடள
உள்ளைக்கியது.
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கணக்கியைின் பிரிவுகள்
Branches of Accounting

 1) நிதி நிடைக் 
கணக்கியல்

 இது நிதியியல் 
நைவடிக்டககடளயும், 
நிகழ்வுகடளயும்
பதிவு 
மசய்யக்கூடியது.

 இது வைைாற்றுத் 
தன்டமயுடையது.
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1) நிதி நிடைக் கணக்கியல்
Financial Accounting

 ஏற்கனவவ நைந்து 
முடிந்த 
நைவடிக்டககடள 
மற்றும் நிகழ்வுகடள
கணக்வகடுகளில் பதிவு
மசய்து பைாமரிப்பவத
நிதிநிடை 
கணக்கியைாகும்.

 இது பயனாளர்கள் 
முடிவுகள் எடுக்க 
வதடவயான நிதியியல் 
தகவல்கடள தருகிறது
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2) அைக்கவிடைக் கணக்கியல்
Cost Accounting

 மபாருட்கள் அல்ைது
வசடவகளின் அைக்க
விடைடயக் 
கணக்கிடுவதற்கு 
மசைவு விவைங்கடள
வசகரித்து, பதிவு 
மசய்து, வடகப்படுத்தி, 
மசைவினங்கடள 
ஒதுக்கீடு மசய்வது
அைக்க விடை
கணக்கியல் ஆகும்.
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2) அைக்கவிடைக் கணக்கியல்
Cost Accounting

 வமலும் இது, 
மசைவுகடளக் 
கட்டுப்படுத்துதல் 
மற்றும் நிர்வாக
முடிவுகடள 
எடுத்தல்
வபான்றவற்றிற்கான 
விவைங்கடளயும்
தருகிறது.
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3) வமைாண்டமக் கணக்கியல்
Management Accounting

 கணக்கியல்
தகவல்கடள
நிர்வாகத்திற்கு
தருவதன் மூைம்
முடிவு
எடுப்பதற்கும்,
நிறுவனத்தின்
அன்றாை
மசயல்பாடுகளுக்கும்
துடணமசய்வவத
வமைாண்டமக்
கணக்கியல்ஆகும்.
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4) சமூகப் மபாறுப்பு கணக்கியல்
Social Responsibility Accounting

 இது வணிக நிறுவனங்கள்
மற்றும் பிற நிறுவனங்கள்
கணக்கியல் தகவல்கடள
சமூகத்தின் பார்டவயில்
வழங்குவதாகும்.

 உதாைணமாக உள்
கட்ைடமப்பு வளர்ச்சி
மற்றும் வவடை
வாய்ப்புகடள
உருவாக்குதல் வபான்றடவ
மதரிவிக்கப்படும்.
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5) மனிதவளக் கணக்கியல்
Human Resources Accounting

 இது ஒரு
நிறுவனம், அதன்
மனித வளத்தில்
மசய்த
முதைீடுகடள
இனம் காணுதல்,
அளவிடுதல்,
மற்றும்
அறிவித்தல்
ஆகியவற்டறச்
சார்ந்ததாகும்
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கணக்கியைின் முக்கியத்துவத்திடன 
விரிவாக விளக்குக. ( ஏவதனும் 5)

 1) 
முடறயானபதிவவடுகள்

Systematic records

 அடனத்து நிதிசார்ந்த 
நைவடிக்டககளும் 
கணக்வகடுகளில், 
முடறயாகவும், 
மபாதுவான
தடைப்புகளின் கீழ்
வடகப்படுத்தப்பட்டும் 
மதாகுக்கப்படுகின்றன.
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2) நிதிநிடைஅறிக்டககள் தயாரித்தல்
Preparation of financial statements

 வருமான அறிக்டக அல்ைது 
இறுதிக் கணக்குகடள, 
உரிய காைங்களில் 
தயாரிப்பதன் மூைம்,
வணிகத்தின் இயக்க 
முடிவுகடளயும், நிதி
நிடைடயயும் அறிய 
முடியும்.

 இது உரிடமயாளர்களுக்கு 
இைாபத்டத வழங்கவும், 
வணிகத்தின் எதிர்காை 
வளர்ச்சிக்கு நிதிடய 
அளிக்கவும் உதவுகிறது.
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3. வளர்ச்சிடய மதிப்பிைல்
Assessment of progress

 நிதிசார் விவைங்கடளப்
பகுப்பாய்வு மற்றும்
உய்த்துணர்வு மசய்வதன்
மூைமாக பல்வவறு
மசயல்களின் வளர்ச்சிடய
மதிப்பிைவும் பைவனீங்கடளக்
கண்ைறியவும் இயலும்.

 வணிகத்தின் நீர்டமத்தன்டம,
இைாபத்தன்டம மற்றும் கைன்
தீர்க்கும் திறன் ஆகியவற்றின்
முழுடமயான நிடையிடன
நிர்வாகத்திற்கு கணக்கியல்
அளிக்கிறது.
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4) முடிமவடுக்க உதவுதல்
Aid to decision making

 நிர்வாகம் அதன்
பணிகடள
நிடறவவற்றுவதற்கு
வதடவயான, உரிய
தகவல்கடள கணக்கியல்
அளிக்கிறது.

 அந்தத் தகவல்களின்
அடிப்படையில்
எதிர்காைக்
மகாள்டககடளயும்
திட்ைங்கடளயும் நிர்வாகம்
உருவாக்குகிறது.
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5) சட்ைத் வதடவகடளப்பூர்த்தி 
மசய்தல் Satisfies legal requirements

 பணியாளர் வருங்காை டவப்பு
நிதி பைாமரிப்பு, மதாழிைாளர்
ஈட்டுறுதிக் காப்படீ்டுப் பங்களிப்பு,
வருமானவரிப் பிடித்தம் மற்றும்
வரி அறிக்டககள் தாக்கல்
மசய்தல் வபான்றடவ கணக்கியல்
மூைம் முழுடமயாகப் பூர்த்தி
மசய்யப்படுகின்றன.

 சட்ைத் வதடவகளின்படி,
கணக்குகள் மற்றும் நிதிநிடை
அறிக்டககள் தயாரிக்கவும்
உதவுகிறது.
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6)பயனடீ்ைாளர்களுக்கு தகவல்
தருதல் Information to interested groups

 உரிடமயாளர்கள்,
நிர்வாகம்,
கைனநீ்வதார்,
பணியாளர்கள், நிதி
நிறுவனங்கள்,
வரிவிதிப்பு அதிகாரிகள்
மற்றும் அைசாங்கம்
வபான்ற பல்வவறு
பயனடீ்ைாளர்களுக்கு
கணக்கியல்
தகவல்கடளத்
தருகிறது.
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7) சட்ைச் சான்றாக இருத்தல்
Legal evidence

 மபாதுவாக நீதிமன்ற
வழக்குகளிலும் இதை
ஆடணயங்களிலும்
பிைச்சடனகளுக்குத்
தீர்வு காண
கணக்வகட்டுப்பதிவுகள்
சான்றாக
ஏற்கப்படுகின்றன.
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8) வரி கணக்கிடுதல்
Computation of tax

 வருமானவரி
மற்றும்
இதைவரிகள்
கணக்கிடுதல்
மற்றும்
மசலுத்தைில்
கணக்வகடுகள்
அடிப்படை
ஆதாைமாக
இருக்கின்றன.
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கணக்கியல் தகவல்களில் பின்வரும் 
பயனடீ்ைாளர்கள் ஏன் ஆர்வமாக உள்ளனர்?

 அ. முதைீட்ைாளர்கள்
 ஒரு நிறுவனத்தில், தங்களது
நிதிடய முதைீடு மசய்யும்
ஆர்வமுள்ளவர்கள் முதைீட்ைாளர்கள்

 தாங்கள் இடும் முதல், இைாபகைமாக
தங்களது டகக்கு திரும்ப
வைவவண்டும் என நிடனப்பத்து
முதைீட்ைாளர்களின் இயல்வப.

 எனவவ, நிறுவனத்தின் நிதி
நிடைடய அறிந்து மகாள்ளவும்,
எதிர்காை இைாபம் மற்றும் இைர்
ஏற்கும் திறன் வபான்றவற்டற
மதரிந்து மகாள்ளவும் அதிக ஆர்வம்
மகாண்டிருப்பர்.
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கணக்கியல் தகவல்களில் பின்வரும் 
பயனடீ்ைாளர்கள் ஏன் ஆர்வமாக உள்ளனர்?

 ஆ. அைசு
 வணிக நிறுவனங்கள், நாட்டின் அரிதான
வளங்கடளப் பயன்படுத்துகின்றன.

 அைசாங்கம் , வணிக நிறுவனங்களின்
மசயல் திறடன அறிந்து டவத்திருந்தால்
மட்டுவம, அரிதான வளங்கடள ஒதுக்கீடு
மசய்தல், வணிகம் மற்றும் மதாழில்
துடறச் சார்ந்த மகாள்டக முடிவுகடள
உருவாக்குதல், மானியம் மற்றும்
சலுடககள் வழங்குதல் வபான்றவற்றிற்கான
முடிவுகடள எடுக்க முடியும்.

 வமற்கண்ை காைணத்தாவைவய, அைசு
கணக்கியல் தகவல்களில் அதிகம் ஆர்வம்
காட்டுகின்றது.
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நவனீ வணிகஉைகில்கணக்காளரின் 
பங்களிப்பு Role of an accountant

 i) ஏடுகடளப் பைாமரிப்பவர்
Record keeper

 நிதிச் சார்ந்த 
நைவடிக்டககடள 
முடறயாக பதிவு மசய்து 
ஏடுகடளப் பைாமரிக்கிறார்.

 நிதிநிடை 
அறிக்டககடளயும் பிற 
நிதி அறிக்டககடளயும் 
தயாரிக்கிறார்.
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நவனீ வணிகஉைகில்கணக்காளரின் 
பங்களிப்பு Role of an accountant

 ii) நிர்வாகத்திற்குத்
தகவல்கடளத் தருபவர்
Provider of information to the      

management

 முடிவுகடள எடுக்கவும்
மற்றும் கட்டுப்பாடுகடள
விதிக்கவும்,
நிர்வாகத்திற்குத்
வதடவயான நிதிச் சார்ந்த
தகவல்கடள அளித்து
உதவுகிறார்.
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நவனீ வணிகஉைகில்கணக்காளரின் 
பங்களிப்பு Role of an accountant

 iii) வணிகச் மசாத்துக்களின் 
காப்பாளர் Protector of business assets

 மசாத்துக்களுக்கான 
பதிவவடுகடளப் பைாமரிப்பதன் 
மூைம், நிர்வாகம் அந்தச் 
மசாத்துக்கடளப்பாதுகாத்து 
கட்டுப்படுத்த முடிகிறது.

 மசாத்துக்களுக்கான காப்படீு 
மற்றும் மசாத்துகள் பைாமரிப்டபப் 
பற்றிய ஆவைாசடனடய
நிர்வாகத்திற்கு வழங்குகிறார்.
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நவனீ வணிகஉைகில்கணக்காளரின் 
பங்களிப்பு Role of an accountant

 iv) நிதி ஆவைாசகர் Financial advisor

 நிதிச் சார்ந்த தகவல்கடள
பகுப்பாய்வு மசய்து ,
முதைீட்டுக்கான
வாய்ப்புகள், மசைடவக்
குடறப்பதற்கான உத்திகள்,
எதிர்காை வளர்ச்சி மற்றும்
விரிவு படுத்துவதற்கான
வாய்ப்புகள் குறித்து ,வணிக
வமைாளர்களுக்கு
ஆவைாசடன வழங்குகிறார்.
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நவனீ வணிகஉைகில்கணக்காளரின் 
பங்களிப்பு Role of an accountant

 v) வரி வமைாளர் Tax manager

 குறித்த காைத்தில் வருமானவரி 
விவைம் தயாரிப்பு மசய்தல், 
மற்றும் வருமானவரி 
மசலுத்துதல்முதைியவற்டற
உறுதி மசய்கிறார்.

 வரி வமைாண்டம, வரிச் 
சுடமடய குடறத்தல், 
வரிவிைக்கு மபறுதல் 
வபான்றவற்றில் வமைாளர்களுக்கு 
ஆவைாசடன வழங்குகிறார்.
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நவனீ வணிகஉைகில்கணக்காளரின் 
பங்களிப்பு Role of an accountant

 vi) மபாது மதாைர்பு
அலுவைர்

Public relation officer

 வதடவப்படும்
பயனடீ்ைாளர்களுக்கு,
கணக்கியல்
பகுப்பாய்வு மசய்யத்
வதடவப்படும்
விவைங்கடள
வழங்குகிறார்.
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குறிப்பு வடைக.
1) நைவடிக்டக Transaction

 இது பணம்
அல்ைது
பணமதிப்பு, ஒரு
நபரிைம் இருந்து
மற்மறாருவருக்கு
மாற்றம்
மசய்வடதக்
குறிக்கும் ஒரு
மசயல்பாடு.
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2) முதல் Capital

ஒரு 
நிறுவனத்தில், 
அதன் 
உரிடமயாளர்
மசய்த 
முதைீட்டைக் 
குறிக்கும்.
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3) எடுப்புகள் Drawings

 நிறுவனத்தின்
உரிடமயாளர், தன்
மசாந்தப்
பயன்பாட்டிற்காக
வணிகத்தில்
இருந்து,மைாக்கம்,
சைக்குகள் மற்றும்
மசாத்துகள்
வபான்றவற்டற
எடுத்துக் மகாள்வடதக்
குறிக்கின்றது.
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4) சான்றுச் சீட்டு
Voucher

 ஒரு வணிக
நைவடிக்டகக்கு
ஆதாைமான
எழுத்து
வடிவிைான
அல்ைது
அச்சிைப்பட்ை
ஆவணம்
சான்று
சீட்ைாகும்.
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5) சைக்கிருப்பு
Goods

 வணிகத்தில்
குறிப்பிட்ை
நாளில்
விற்கப்பைாமல்
உள்ள
சைக்குகள்
சைக்கிருப்பு
ஆகும்
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6) மநாடிப்பு நிடை
Insolvency

 ஒரு நபர்
அல்ைது
நிறுவனம் தன்
கைடனத்
திருப்பிச்
மசலுத்த
இயைாத
நிடைடயக்
குறிக்கும்.
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7) மபாறுப்பு 
Liability

ஒரு வணிகம்
பிறருக்கு
மசலுத்த
வவண்டியடவ
மபாறுப்பு
எனப்படும்.
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8) வாைாக்கைன் 
Bad Debt

 ஒரு கைனாளி 
தன் கைன் 
மதாடகடயச் 
மசலுத்த 
தவறுவதால் 
ஏற்படும் 
இழப்பாகும்.

 இது திரும்ப 
மபற இயைாத 
கைனாகும்.
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9) கைனாளி
Debtor

 ஒரு பைடனப்
மபற்று, அதற்குரிய
பணம் அல்ைது
பணத்தின் மதிப்டப,
உைவன மசலுத்தாமல்,
எதிர்காைத்தில்
மசலுத்த ஒப்புக்
மகாண்ைால், அவர்
கைனாளி என்று
அடழக்கப்படுகிறார்.
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10) கைனநீ்வதார்
Creditor

 ஒரு பைடனப்
மகாடுத்து, அதற்குரிய
பணம் அல்ைது
பணத்தின் மதிப்டப,
உைவன மபறாமல்
எதிர்காைத்தில்
மபற்றுக்மகாள்ள
ஒப்புக் மகாண்ைால்,
அவர் கைனநீ்வதார்
என்று
அடழக்கப்படுகிறார்.
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கணக்வகடுகள் பைாமரிப்டபவடையறு
Definition of book-keeping

 வே.ஆர். வபட்ைிபாய்
அவர்களின்
கூற்றுப்படி,
“கணக்கு ஏடுகள்
பைாமரிப்பு என்பது,
வணிக
நைவடிக்டககடள
ஏடுகளில் பதிவு
மசய்யும் ஒரு
கடையாகும்”.
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கணக்வகடுகள் பைாமரிப்டபவடையறு
Definition of book-keeping

 ஆர்.என். கார்ட்ைர்
அவர்களின் கூற்றுப்படி,
“கணக்வகடுகள் பைாமரிப்பு
என்பது , பணம் அல்ைது
பணத்தின் மதிப்பிலுள்ள
அடனத்து வணிக
நைவடிக்டககடளயும்
கணக்வகடுகளில் சரியாக
பதிவு மசய்யும் கடை
மற்றும் அறிவியல்
ஆகும்.”
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கணக்கியல் கருத்துக்கள்
Accounting Concepts

 கணக்கியல்
முடறயின்
அடிப்படைக்காக,
வமம்படுத்தப்பட்டு
நிறுவப் மபற்ற
அடிப்படை
விதிமுடறகள் மற்றும்
அனுமானங்கள்,
கணக்கியல்
வகாட்பாடுகள்
(கருத்துக்கள் )
எனப்படுகின்றன.
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கணக்கியல் கருத்துக்கள்
Accounting Concepts

 இந்தக் கணக்கியல்
வகாட்பாடுகள், மபாதுவாக
ஏற்றுக் மகாள்ளப்பட்ை
கணக்கியல் வகாட்பாடுகள் (GAAP)

எனப்படும்.
(GAAP Generally Accepted Accounting Principles)

 கணக்வகடுகள் மற்றும்
கணக்கியல் அறிக்டககள்
தயாரிக்கத் வதடவயான
அடிப்படை கட்ைடமப்டப
கணக்கியல் வகாட்பாடுகள்
வழங்குகின்றன.
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வருவாய் தீர்வு கருத்து
Revenue Recognition Concept

 ஒரு மசாத்தின் மதிப்பில்
ஏற்படும் மாற்றம்,
அச்மசாத்துக்கள் வணிகத்தால்
தீர்வு மசய்யப்படும் வபாது
மட்டுவம பதிவு மசய்யப்படும்.

 புைாதன அைக்கவிடையில்,
மசாத்துக்கள் பதிவு மசய்தால்,
மசாத்தின் மதிப்பில் ஏற்படும்
மாற்றம், அச்மசாத்து தீர்வு
மசய்யும்வபாது மட்டுவம
கணக்கில் மகாண்டு
வைப்பைவவண்டும்.
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கணக்கியைில் முழுமவளியடீ்டுமகாள்டக
Full Disclosure Principle 

 அடனத்து முக்கியத்
தகவல்களும், நிதிநிடை
அறிக்டக மூைமாக
மவளிப்படுத்த வவண்டும்
என்படத இது
வைியுறுத்துகிறது.

 மபரும்பாைான
நிறுவனங்களில் நிர்வாகமும்,
உரிடமயாளர்களும்
வவறுபடுத்தப்பட்டு
இருப்பதால், இந்த மைபு
முக்கியத்துவம் மபறுகிறது.
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கணக்கியைில் முழுமவளியடீ்டுமகாள்டக
Full Disclosure Principle 

 நிதி அறிக்டககளின் 
மவளிப்பாடு 
முழுடமயானதாகவும்
வநர்டமயானதாகவும்,
வபாதுமானதாகவும் 
இருத்தல் வவண்டும்.
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நிறுவன மதாைர்ச்சி அனுமானம்
Consistency Assumption

 ஒரு வாணிக 
நிறுவனம் நீண்ை 
காைம் மதாைர்ந்து 
நடைமபற்று 
இைாபமூட்டும் என்ற
எதிர்பார்ப்பிவை
நைத்தப்பட்டு வருகிறது.

 இக்
கண்வணாட்ைத்திவைவய 
நைவடிக்டககள் பதிவு 
மசய்யப்படுகின்றன.
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நிறுவன மதாைர்ச்சி அனுமானம்
Consistency Assumption

 நைவடிக்டககடள
பதிவு மசய்யும் வபாது,
கணக்கியைில்
பயன்படுத்த விதிகள்,
நடைமுடறகள்,
கருத்துகள் மற்றும்
மகாள்டககள்
மதாைர்ந்து
பின்பற்றப்பட்டு
பயன்படுத்தப்பை
வவண்டும்.
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நிறுவன மதாைர்ச்சி அனுமானம்
Consistency Assumption

 ஆண்டுக்காண்டு கணக்கியல்
முடறயில், மதாைர்ச்சியாக
பின்பற்றினால் மட்டுவம பல்வவறு
ஆண்டுகளின் முடிவுகள் ஒப்பிைத்
தக்கவடகயில் இருக்கும்.

 உதாைணமாக மசாத்து மீது
வதய்மானம் ஒதுக்கப்படும்வபாது
பல்வவறு முடறகடளப் பின்பற்றைாம்.

 ஆனால் எந்த முடற
பயன்படுத்தப்படுகிறவதா, அதுவவ
மதாைர்ந்து பயன்படுத்தப்பை
வவண்டும்.
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மபாருத்துடக கருத்து என்றால் 
என்ன? ஏன்ஒரு வணிக அடமப்பு
இக்கருத்டதப்பின்பற்றவவண்டும்?

 ஒரு குறிப்பிட்ை
கணக்காண்டில்
ஈட்டிய வருவாய்,
அவ்வருவாடய
ஈட்ை, அவ்வாண்டில்
மசய்த மசைவுகவளாடு
ஒப்பிைப்படுவடத
இது குறிக்கும்.
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மபாருத்துடக கருத்து என்றால் என்ன? 
ஏன்ஒரு வணிக அடமப்பு இக்கருத்டதப்
பின்பற்றவவண்டும்?

 இது நிகழ்வுத் தீர்வு கருத்து,
மற்றும் கணக்கியல்
காைக்கருத்திடன
அடிப்படையாகக்
மகாண்ைதாகும். கணக்கியல்
காைக்கருத்து,
நிறுவனத்தின்
திறடனஅளவிைவும்
மற்றும் நிதி நிடைடய
தீர்மானிப்பதற்குமான
காைக்மகடுடவ
நிர்ணயிக்கிறது.
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மபாருத்துடக கருத்து என்றால் என்ன? ஏன்ஒரு 
வணிக அடமப்பு இக்கருத்டதப்பின்பற்ற
வவண்டும்?

 குறிப்பிட்ை ஆண்டில்
வமற்மகாள்ளப்பட்ை மசைவுகள்
அடனத்தும் கணக்கில்
மகாள்ளப்பைாமல், அந்தக்
கணக்காண்டிற்குரிய மசைவுகள்
மட்டுவம கருத்தில் மகாள்ளப்பை
வவண்டும் என்படதயும் இது
குறிக்கின்றது.

 வமற்கண்ை காைணத்தாவைவய, ஒரு
வணிக அடமப்பு மபாருத்துடக
கருத்டத பின்பற்ற வவண்டும் என
மசால்ைப்படுகின்றது.
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‘பணம் சார்ந்த நைவடிக்டககள் மட்டுவம 
கணக்கியைில் பதியப்படுதல் வவண்டும்’ –

விவரி.
 பணமதிப்படீ்டுக் கருத்தின்படி,
எந்த நைவடிக்டககடளப்
பணத்தால் அளவிைமுடியுவமா,
அந்த நைவடிக்டககள் மட்டுவம
கணக்குகளில் பதியப்பை
வவண்டும் என்படதக்
குறிக்கிறது.

 பணமானது, பரிமாற்றத்தின்
ஊைகமாக விளங்குவதால்,
பணத்தால் அளவிைக்கூடிய
நைவடிக்டககள் பதிவு
மசய்யப்படுகின்றன.
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‘பணம் சார்ந்த நைவடிக்டககள் மட்டுவம 
கணக்கியைில் பதியப்படுதல் வவண்டும்’ –

விவரி.
 பணம் ஒரு மபாதுவான
அளவைீாக இருப்பதால்,
பைதைப்பட்ை வணிக
விவைங்கடள அதன் மூைம்
பதிவு மசய்யமுடிகிறது.

 உதாைணமாக, ஒரு நிறுவனம்,
நாற்காைிகள் வாங்கியது ` 1,500
என்படத, பண மதிப்பில்
குறிப்பிைப் பைவில்டைமயனில்,
அச்மசாத்துகடளக் கூட்டுவது
பயனுள்ள தகவைாக இருக்காது.
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‘ஒரு வணிக நிறுவனம் மதாைர்ச்சியாக
நடைமபற வவண்டும்’ – இந்த வாக்கியத்டத
அடிப்படையாகக் மகாண்ை கணக்கியல் கருத்டத
விளக்குக.

 ஒரு வணிக
நிறுவனம்
மதாைர்ச்சியாக
நடைமபற வவண்டும்’

– இந்த வாக்கியத்டத
அடிப்படையாகக்
மகாண்ை கணக்கியல்
கருத்து, நிறுவனத்
மதாைர்ச்சி கருத்து
ஆகும்.
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‘ஒரு வணிக நிறுவனம் மதாைர்ச்சியாக
நடைமபற வவண்டும்’ – இந்த வாக்கியத்டத
அடிப்படையாகக் மகாண்ை கணக்கியல் கருத்டத
விளக்குக.

 இக்கருத்தின் அடிப்படையில்
மசாத்துக்கள் மற்றும்
மபாறுப்புகடள மதிப்படீு
மசய்தல், நிடைச் மசாத்தின்
மீதான வதய்மானம்,
மகாடுபைவவண்டிய மற்றும்
முன்கூட்டிச் மசலுத்திய
மசைவுகள், மபற வவண்டிய
மற்றும் கூடியுள்ள வருமானம்
வபான்றடவகளின் கணக்கியல்
வழிமுடறகள்
வமற்மகாள்ளப்படுகின்றன.
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‘ஒரு வணிக நிறுவனம் மதாைர்ச்சியாக
நடைமபற வவண்டும்’ – இந்த வாக்கியத்டத
அடிப்படையாகக் மகாண்ை கணக்கியல் கருத்டத
விளக்குக.

 மசாத்துக்களின்
மதிப்பில்
உண்ைாகும்
குறுகிய காை
ஏற்ற,
இறக்கங்கள்
கணக்கில்
எடுத்துக்
மகாள்ளப்படுவது
இல்டை.
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கணக்கியல் தைநிடைகள் குறித்து 
சிறு குறிப்பு வடைக. Accounting Standards

 கணக்கியைில்
பின்பற்றப்பை
வவண்டிய
கட்ைடமப்டபயும்,
விதிகடளயும்
கணக்கியல்
தைநிடைகள்
தருவதால், மவவ்வவறு
நிறுவனங்களின்
நிதிநிடை
அறிக்டககடள ஒப்படீு
மசய்யமுடிகிறது.
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கணக்கியல் தைநிடைகள் குறித்து 
சிறு குறிப்பு வடைக. Accounting Standards 

 நிதிநிடை அறிக்டக
தயார் மசய்வதில் ,
நிடைத்தன்டம,
ஒப்படீ்டுதன்டம,
நிடறவுத்தன்டம
மற்றும்
நம்பகத்தன்டமடய
உறுதிப்படுத்துவதற்கு
கணக்கியல்
வகாட்பாடுகடள தை
நிர்ணயம் மசய்வது
அவசியமாகிறது.
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கணக்கியல் தைநிடைகள் குறித்து 
சிறு குறிப்பு வடைக. Accounting Standards 

 கணக்கியல் தைநிடைகள் என்பது
கணக்கியல் நைவடிக்டககள்
மற்றும் நிகழ்வுகடள
அடையாளம் கண்டு, அளவிட்டு,
பதிவு மசய்து, தகவல்கடள நிதி
அறிக்டக வாயிைாக
மவளிப்படுத்துவதற்காக,
கணக்கியல் வல்லுநர் குழு
அல்ைது அைசு அல்ைது பிற
ஒழுங்காற்று அடமப்புகளால்
மவளியிைப்படும் மகாள்டக
ஆவணங்களாகும்
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கணக்கியல் தைநிடைகள்வடைவிைக்கணம்
 வகாஹ்ைர் என்பவரின்
கூற்றுப்படி, “மபாதுக்
கணக்காளர் மற்றும்
கணக்காளர்களின்
நைனுக்காக, வழங்கும்
சட்ைம் மற்றும்
மதாழில்சார்
அடமப்புகளால் மபாதுவாக
உருவாக்கப்பட்ை
வழிகாட்டு மநறிமுடறகவள
கணக்கியல்
தைநிடைகளாகும்”.
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கணக்கியல் தைநிடைகளின்வதடவகள்
Need for accounting standards

 i)நிதிநிடை
அறிக்டககடள
நன்கு புரிந்து
மகாள்வதற்கு

 ii)கணக்காளர், ஒவை
மாதிரியான
மசயல்முடறகள்
மற்றும்
நடைமுடறகடளப்
பின்பற்றுவதற்கு
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கணக்கியல் தைநிடைகளின்வதடவகள்
Need for accounting standards

 iii) இைண்டு மற்றும் அதற்கு
வமற்பட்ை வணிக
அடமப்புகளின் நிதிநிடை
அறிக்டககடள பயன்தரு
முடறயில் ஒப்படீு மசய்வடத
எளிதாக்குவதற்கு

 iv) நிதிநிடை அறிக்டகயின்
நம்பகத்தன்டமடய
அதிகரிப்பதற்கு

 v)சட்ைத் வதடவகடள
சிறப்பாக நிடறவவற்றுவதற்கு
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கணக்வகடுகள் பைாமரிப்பின் இயல்புகள்
Features of Book-Keeping

 i) இது வணிக 
நைவடிக்டககடள, 
கணக்வகடுகளில் 
பதிவு மசய்வதற்கான 
மசயல்முடற ஆகும்.

 ii) பண மதிப்பிைான
நைவடிக்டககள் 
மட்டுவம, இதில் 
பதியப்படுகின்றன.
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கணக்வகடுகள் பைாமரிப்பின் இயல்புகள்
Features of Book-Keeping

 iii) கணக்வகடுகளின்
பைாமரிப்வப, கணக்கியல்
மசயல்பாட்டின்
முதன்டம நிடை
ஆகும்.

 iv) குறிப்வபட்டில் பதிதல்
மற்றும் வபவைட்டில்
எடுத்மதழுதுதல்
ஆகியவற்டற
உள்ளைக்கியது.
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கணக்வகடுகள் பைாமரிப்பின் வநாக்கங்கள்
Objectives of Book-Keeping

 i) அடனத்து வணிக
நைவடிக்டககடளயும்
காைவரிடசப்படி,
உரிய தடைப்புகளில்
பதிவு மசய்து
முழுடமயான
மற்றும் நிடையான
ஆவணங்களாக
டவத்திருத்தல்
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கணக்வகடுகள் பைாமரிப்பின் வநாக்கங்கள்
Objectives of Book-Keeping

 ii) ஒரு குறிப்பிட்ை
காைத்திற்கு
வணிகத்தின்
இைாபம் அல்ைது
நட்ைத்டதக்
கணக்கிை உதவுதல்

 iii) நிதி நிடைடய
அறிய உதவுதல்
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கணக்வகடுகள் பைாமரிப்பின் வநாக்கங்கள்
Objectives of Book-Keeping

 iv)வணிக
வளர்ச்சிடய
அறிதல்

 v) மசலுத்தவவண்டிய
வரியிடனக்
கண்ைறிதல்

 vi)சட்ைத்
வதடவகடளப்
பூர்த்தி மசய்தல்
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கணக்வகடுகள் பைாமரிப்பின் நன்டமகள்
 i) நைவடிக்டககள் அடனத்தும்
முடறயாக, காைவரிடசப்படி
கணக்வகடுகளில்
பதியப்படுகின்றன.

 இதனால், அடனத்து வணிக
நைவடிக்டககளுக்கும்,
கணக்கு ஏடு பைாமரிப்பு
நிைந்தைமான மற்றும் நம்பகத்
தன்டமயுள்ளஆவணங்கடள
அளிக்கிறது.

 ii) நிதித் தகவல்கள் மபற
உதவுகிறது.
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கணக்வகடுகள் பைாமரிப்பின் நன்டமகள்

 iii) அடனத்து வணிக
மசயல்பாடுகடளயும்
கட்டுப்படுத்த
உதவுகிறது.

 iv)நீதிமன்ற
வழக்குகளில்,
சட்ைப்படியான
சான்றாக இதடன,
ஏற்றுக்
மகாள்ளப்படுகிறது..
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கணக்வகடுகள் பைாமரிப்பின் நன்டமகள்

 v) நிதி தகவல்கடள,
வவறு வணிக
நிறுவனங்களுைன்
ஒப்பிட்டுப் பார்க்க
முடிகிறது.

 vi) மசலுத்தவவண்டிய
வரியிடனக்
கண்டுபிடிக்க
பயனுள்ளதாக
இருக்கிறது.
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கணக்வகடுகள் பைாமரிப்பின் குடறபாடுகள்
Limitations of book-keeping

 i) பண மதிப்பிைான
நைவடிக்டககள் மட்டுவம
பதியப்படுகின்றன.

 ii) விடை நிடை
மாற்றங்கள் கணக்கில்
எடுத்துக்
மகாள்ளப்படுவது
இல்டை.

 iii) கைந்தகாை நிதி
விவைங்கள் மட்டுவம
பதியப்படுகின்றன.
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ஆதாை ஆவணங்கள் Source Documents

 நிதிசார்ந்த
நைவடிக்டககளின்
உண்டமயான சான்றுகடள
மவளிப்படுத்தும்
ஆவணங்கள், ஆதாை
ஆவணங்கள் ஆகும்.

 நைவடிக்டக நிகழ்ந்த நாள்,
அதன் தன்டம, அதில்
மதாைர்புள்ள நபர்கள்
மற்றும் மதாடக
ஆகியவற்டற
உள்ளைக்கியவத ஆதாை
ஆவணங்கள் ஆகும்.
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கணக்கியல் சமன்பாடு
Accounting Equation 

 நிறுவனத்தின் மசாத்துகள்
மற்றும் மபாறுப்புகள்,
முதல் ஆகியவற்றிற்கு
இடைவய உள்ள
மதாைர்பிடன சமன்பாட்டு
முடறயில்
மவளிப்படுத்துவவத
கணக்கியல் சமன்பாடு
எனப்படும்.

 கணக்கியல் சமன்பாடு
முதல் + மபாறுப்புகள் =
மசாத்துகள்
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பின் வருனவற்றிக்கான ஏவதனும் ஒரு 
நைவடிக்டகடயத் தருக.

 (அ) மசாத்துக்கள் குடறதல்
மற்றும் மபாறுப்புகள்
குடறதல்

 மசாந்த பயன்பாட்டிற்காக
வங்கியிைிருந்து பணம்
எடுத்தல்.

 (ஆ) ஒரு மசாத்து
அதிகரித்தல் மற்றும்
மற்மறாரு மசாத்து குடறதல்

 மைாக்கத்திற்கு இயந்திைம்
வாங்கியது.
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கீழ் கண்ைடவகளுக்கு ஏவதனும் 
ஒரு நைவடிக்டகடயத் தருக.

 அ) மசாத்துகள் மற்றும் முதைின்
மதிப்பு அதிகரித்தல்

 முதல் வபாட்டு மதாழில் மதாைங்கியது
 ஆ) மசாத்துகள் மற்றும் மபாறுப்புகளின்
மதிப்பு அதிகரித்தல்

 கைனாக அடறகைன் மகாள்முதல்
மசய்தது

 ஈ) மசாத்துகள் மற்றும் முதைின்
மதிப்பு குடறதல்

 ஊதியம் வழங்கியது
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குறிப்வபட்டில் பதிவு மசய்தல்
Journalising

 நைவடிக்டககள் 
ஏற்பட்ைவுைன் , 
அதன் பற்று மற்றும் 
வைவு தன்டமகடள
பகுப்பாய்வு
மசய்யப்பட்டு 
குறிப்வபட்டில் பதிவு 
மசய்யப்படுவடதவய, 
குறிப்வபட்டில் பதிவு 
மசய்தல்
எனப்படுகின்றது.
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மசாத்து கணக்கு
Real Account

 புைனாகும் மற்றும்
புைனாகச்
மசாத்துக்கள் சார்ந்த
கணக்குகள் மற்றும்
உடைடமகள் சார்ந்த
கணக்குகள் மசாத்து
கணக்குகள்
எனப்படுகின்றன.
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புைனாகும் மசாத்து கணக்கு
Tangible real accounts 

 பார்க்கக்கூடிய மற்றும்
மதாட்டுணைக்கூடிய
மசாத்துகள் மற்றும்
உடைடமகளின்
கணக்குகள் இவற்றில்
அைங்கும்.

 இவற்றிற்கு வடிவம்
உண்டு.

 எ.கா: மபாறி, இயந்திைம்,
கட்ைைம், அடறகைன்,
சைக்கிருப்பு.
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புைனாகாச் மசாத்து கணக்கு
 பார்க்க முடியாத
மற்றும் மதாட்டுணை
முடியாத மசாத்துகள்
மற்றும் உடைடமகளின்
கணக்குகள் இவற்றில்
அைங்கும்.

 இவற்றிற்கு வடிவம்
கிடையாது.

 எ.கா: நற்மபயர்,
காப்புரிடம,
பதிப்புரிடம.
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ஆள்சார் கணக்குகள்
Personal Account 

 ஆட்கள் சார்புடைய
கணக்குகள்
ஆள்சார் கணக்கு
எனப்படும்.

 இது தனிநபர்,
சட்ைமுடற
அடமப்பு,
பிைதிநிதித்துவ
அடமப்பு எனப்
பிரிக்கப்படுகிறது.
14-Sep-18 85M.MuthuSelvam Madurai



மபயைளவு கணக்கிற்கான கணக்கியல் விதி
State the accounting rule for nominal account

 மபயைளவு
கணக்குகளின்
விதிப்படி,
மசைவுகடளயும்,
நட்ைங்கடளயும்
பற்று மசய்ய
வவண்டும்.
வருமானங்கடளயும்
ஆதாயங்கடளயும்
வைவு மசய்ய
வவண்டும்.
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இைட்டைப்பதிவு கணக்கியல் முடறயின் 
மபான்னான விதிகடளத் தருக.

ஆள்சார்
கணக்கு

மபறுபவடை 
பற்று மசய்க

தருபவடை வைவு 
மசய்க

மசாத்து
கணக்கு

உள்வருவடத 
பற்று மசய்க 

மவளிச் மசல்வடை
வைவு மசய்க

மபயைளவு
கணக்கு

அடனத்துச் 
மசைவுகடளயும்
நட்ைங்கடளயும் 
பற்று மசய்க

அடனத்து 
வருமானங்கடளயும்
ஆதாயங்கடளயும்
வைவு மசய்க
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கணக்கியல் சமன்பாட்டு முடறயில் 
கணக்குகடள பதிவு மசய்யும் 
முடறயிடனசுருக்கமாக விளக்கு.

 நிறுவனத்தின் மசாத்துகள்
மற்றும் மபாறுப்புகள், முதல்
ஆகியவற்றிற்கு இடைவய
உள்ள மதாைர்பிடன
சமன்பாட்டு முடறயில்
மவளிப்படுத்துவவத
கணக்கியல் சமன்பாடு
எனப்படும்.

 கணக்கியல் சமன்பாடு
முதல் + மபாறுப்புகள் =
மசாத்துகள்
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கணக்கியல் சமன்பாட்டு முடறயில் 
கணக்குகடள பதிவு மசய்யும் 
முடறயிடனசுருக்கமாக விளக்கு.

 கணக்கியல் சமன்பாடு
என்பது, ஒரு
கணிதவியல்
மவளிப்பாைாகும்.

 இது மமாத்த
மசாத்துக்களின் மதிப்பும்,
மமாத்த மபாறுப்புகள்
மற்றும் முதைின்
கூட்டுத்மதாடகயின்
மதிப்பும் சமம் என்படத
மவளிப்படுத்துகிறது.
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கணக்கியல் சமன்பாட்டு முடறயில் 
கணக்குகடள பதிவு மசய்யும் 
முடறயிடனசுருக்கமாக விளக்கு.

 இது கணக்கியைின்
இைட்டைத்தன்டம
அடிப்படையிைானது.

 அதாவது ஒரு
நிறுவனத்தின்
மவளியாட்கள் மற்றும்
உரிடமயாளரின் மமாத்த
வகாருதல் எப்மபாழுதும்
நிறுவனத்தின்
மசாத்துகளுக்கு சமமாக
இருக்கும்.
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கணக்கியல் சமன்பாட்டு முடறயில் 
கணக்குகடள பதிவு மசய்யும் 
முடறயிடனசுருக்கமாக விளக்கு.

 வருவாயும்,
மசைவுகளும்
முதடைப் பாதிப்பதால்
விரிவாக்கப்பட்ை
சமன்பாட்டிடன
கீழ்கண்ைவாறு
மகாடுக்கைாம்.

 மசாத்துகள் =
மபாறுப்புகள் + முதல்
+ வருவாய் -
மசைவுகள்
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கணக்கியல் சமன்பாட்டு முடறயில் 
கணக்குகடள பதிவு மசய்யும் 
முடறயிடனசுருக்கமாக விளக்கு.

 கணக்கியல்
சமன்பாட்டின்படி
கணக்குகடள ஐந்து
பிரிவுகளாகப் பிரிக்கைாம்.

 அடவயாவன,
(i) மசாத்து கணக்கு
(ii) மபாறுப்பு கணக்கு
(iii) முதல் கணக்கு
(iv) வருவாய் கணக்கு
(v) மசைவு கணக்கு
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கணக்கு என்றால் என்ன? கணக்குகடள
வடகப்படுத்தி, தகுந்த உதாைணங்களுைன்
கூறுக.
 கணக்கு என்பது
ஒரு குறிப்பிட்ை
மபாருள் அல்ைது
நபர் சார்ந்த
தகவல்கடள, ஒவை
இைத்தில் ஒரு
தடைப்பின் கீழ்
ஒழுங்குப்படுத்தி
வழங்கும் ஒரு
பதிவாகும்.
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கணக்கு என்றால் என்ன? கணக்குகடள
வடகப்படுத்தி, தகுந்த உதாைணங்களுைன்
கூறுக.

 வபவைட்டுக் கணக்கு
என்பது, ஒரு
குறிப்பிட்ை
தடைப்பிலுள்ள
சார்புடைய
நைவடிக்டககள்
அடனத்டதயும்
ஒவை இைத்தில்
பதியும்
சுருக்கமாகும்.
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கணக்கு என்றால் என்ன? கணக்குகடள
வடகப்படுத்தி, தகுந்த உதாைணங்களுைன்
கூறுக.

 கணக்கியல்
சமன்பாட்டின் படி
கணக்குகடள ஐந்து
பிரிவுகளாகப்
பிரிக்கைாம்.

 அடவயாவன,
(i) மசாத்து கணக்கு
(ii) மபாறுப்பு கணக்கு
(iii) முதல் கணக்கு
(iv) வருவாய் கணக்கு
(v) மசைவு கணக்கு
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கணக்கு என்றால் என்ன? கணக்குகடள
வடகப்படுத்தி, தகுந்த உதாைணங்களுைன்
கூறுக.

 i) மசாத்து கணக்கு :
 பணமதிப்புடைய எந்த
ஒரு இயற்மபாருளும்
அல்ைது உரிடமயும்
மசாத்து எனப்படும்.

 எ.கா: நிைம் மற்றும்
கட்ைைம் கணக்கு,
ஆடை, மபாறி
மற்றும் இயந்திைங்கள்
கணக்கு.
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கணக்கு என்றால் என்ன? கணக்குகடள
வடகப்படுத்தி, தகுந்த உதாைணங்களுைன்
கூறுக.

 ii) மபாறுப்பு கணக்கு
 இதில் நிறுவனத்தின்
மவளியாட்கள் சார்ந்த
நிதிப்மபாறுப்புகள், ஒரு
தடைப்பின் கீழ் இைம்
மபறுகின்றன.

 எ.கா : கைனநீ்வதார்
கணக்கு,
மசலுத்தவவண்டிய
மசைவனீங்கள் கணக்கு.
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கணக்கு என்றால் என்ன? கணக்குகடள
வடகப்படுத்தி, தகுந்த உதாைணங்களுைன்
கூறுக.

 iii) முதல் கணக்கு
 இதில் 
நிறுவனத்தின் 
உரிடமயாளர்கள்
சார்ந்த 
நிதிப்மபாறுப்புகள் 
மதாகுத்து 
பதியப்படுகின்றன.

 எ.கா: 
உரிடமயாளர் 
இட்ை முதல்.
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கணக்கு என்றால் என்ன? கணக்குகடள
வடகப்படுத்தி, தகுந்த உதாைணங்களுைன்
கூறுக.

 iv) வருவாய் கணக்கு
 நிறுவனத்தின்
வருவாய்
சார்ந்தபதிவுகள்
மதாகுக்கப்பட்டு,
இதில் இைம்
மபறுகின்றன.

 எ.கா: சைக்குகள்
விற்படன, வாைடக
மபற்றது.
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கணக்கு என்றால் என்ன? கணக்குகடள
வடகப்படுத்தி, தகுந்த உதாைணங்களுைன்
கூறுக.

 v) மசைவு கணக்கு
 வருவாய் ஈட்டும்
மசயல்களின் மூைம்
ஏற்படும் மசைவுகள்
மற்றும் இழப்புகள்
இக்கணக்கில்
மதாகுத்து பதிவுச்
மசய்யப்படுகின்றன.

 எ.கா: சைக்குக்
மகாள்முதல் மசய்தது,
சம்பளம் வழங்கியது.
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ஆள்சார் கணக்கின் மூன்று வடககள்
 ஆட்கள் சார்புடைய
கணக்குகள் ஆள்சார்
கணக்கு எனப்படும்.

 இது தனிநபர், சட்ைமுடற
அடமப்பு, பிைதிநிதித்துவ
அடமப்பு எனப்
பிரிக்கப்படுகிறது.

 (அ) தனிநபர் கணக்கு
 இது மனிதர்கள் சார்ந்த
கணக்கு.

 உதாைணம்: விவனாத்
கணக்கு, மாைினி கணக்கு
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(ஆ) சட்ைமுடறஆள்சார் கணக்கு
Artificial person’s account 

 இது மனிதர்கள் 
இல்ைாத சட்ைத்தால்
ஏற்கப்படும் மசயற்டக
நபர்கள் சார்ந்தகணக்கு.

 இது, வணிக 
நிறுவனங்கள், மதாண்டு 
நிறுவனங்கள்
வபான்றடவகடளக் 
குறிக்கும்.

 உதாைணம் : பி.எச். 
இ.எல் கணக்கு, வங்கி
கணக்கு.
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(இ) பிைதிநிதித்துவஆள்சார் கணக்கு
 இது இயற்டக
அல்ைது மசயற்டகத்
தன்டமயுடைய
நபடைவயா அல்ைது
குழுடவவயா
குறிக்கிறது.

 உதாைணம்: மகாடுபை
வவண்டிய சம்பளக்
கணக்கு,

முன்கூட்டி மசலுத்திய
வாைடக கணக்கு.
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உரிடமயாளர் ஆயுள்மீது மசலுத்தப்பட்ை 
காப்படீ்டு முடனமம், கணக்கியைில் 
எவ்வாறு பதியப்படுகிறது

 காப்படீ்டு முடனமம் க/கு ப.

மைாக்கம் or வங்கி க/கு 
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இைட்டைப்பதிவு கணக்கு முடறயின் விதிகள்
State the principles of double entry system of book 

keeping
 i. ஒவ்மவாரு வணிக
நைவடிக்டகயும் இரு
தன்டமடளக்
மகாண்டிருக்கும்.

 ii. இைண்டில், ஒன்று
பைடன அல்ைது
மதிப்பிடனப்
மபறுவதாகவும்,
மற்மறான்று பைடன
அல்ைது மதிப்பிடன
அளிப்பதாகவும்
இருக்கும்.
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இைட்டைப்பதிவு கணக்கு முடறயின் விதிகள்
State the principles of double entry system of book

 iii. இவ்விரு
தன்டமகள்
குடறந்தது இரு
கணக்குகள்,
அதாவது
குடறந்தபட்சம் ஒரு
பற்று,
குடறந்தபட்சம் ஒரு
வைவு என
சம்பந்தப்பட்டிருக்கும்
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இைட்டைப்பதிவு கணக்கு முடறயின் விதிகள்
State the principles of double entry system of book

 iv. ஒவ்மவாரு பற்றும்
அதற்குத் தகுந்த
சமமான வைவிடனயும்,
ஒவ்மவாரு வைவும்
அதற்குத் தகுந்த
சமமான பற்றிடனயும்
மபற்றிருக்கும்.

 ஒரு கணக்கு பற்று
மசய்யப்பட்ைால்,
மற்மறாரு கணக்கு
வைவு
டவக்கப்பைவவண்டும்.
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குறிப்வபட்டில் பதிவுமசய்யும் படிநிடைகள்
Steps in Journalising

 i) நைவடிக்டககடள ஆய்வு
மசய்து அதிலுள்ள
கணக்குகடள (தன்டமயின்
அடிப்படையில்)
அடையாளம் காண
வவண்டும்.

 ii) வமவை அடையாளம்
கண்ை கணக்குகடள
ஆள்சார் கணக்கு, மசாத்து
கணக்கு அல்ைது
மபயைளவு கணக்கு என்று
பாகுபடுத்தவவண்டும்.
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குறிப்வபட்டில் பதிவுமசய்யும் படிநிடைகள்
Steps in Journalising

 iii)வமவை
பாகுபடுத்தப்பட்ை
(ஒரு
நைவடிக்டகக்கு
வதடவயான)
இைண்டு
கணக்குகளுக்கும்
பற்று, வைவு
விதிகடளப்
மபாருத்திப்
பார்க்கவவண்டும்.
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குறிப்வபட்டில் பதிவுமசய்யும் படிநிடைகள்
Steps in Journalising

 iv) இைட்டைப்பதிவு
முடறயின் விதிகடளப்
பயன்படுத்தி எந்த
கணக்கிடனப் பற்று
டவக்க வவண்டும், எந்த
கணக்கிடன வைவு
டவக்க வவண்டும் என
கண்ைறிய வவண்டும்.

 v) நைவடிக்டக நைந்த
நாளிடன, நாள்
பத்தியில் பதிவு
மசய்திைவவண்டும்.
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குறிப்வபட்டில் பதிவுமசய்யும் படிநிடைகள்
Steps in Journalising

 vi) பற்று டவக்கவவண்டிய
கணக்கின் மபயடை
விவைப்பத்தியின் இைது
பக்கத்தில் மிகவும்
மநருக்கமாக எழுத
ஆைம்பித்து, அந்த வரியின்
இறுதியில் ‘ப’ என்று பதிவு
மசய்யவவண்டும்

 இதற்கு எதிைான அவத
வரியில் பற்றுப் பத்தியில்
பற்று டவக்கும்
மதாடகயிடன பதிவு
மசய்திைவவண்டும்.
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குறிப்வபட்டில் பதிவுமசய்யும் படிநிடைகள்
Steps in Journalising
 vii) வைவு டவக்கவவண்டிய 
கணக்கின் மபயடை 
இைண்ைாவது வரியில்
பக்க ஓைத்திைிருந்து
சிறிதுஇடைமவளி விட்டு, 
விவைப்பத்தியில் எழுத 
வவண்டும்.

 அவதவரியில் எதிைாக 
உள்ளவைவு பத்தியில், 
வைவு டவக்கும் 
மதாடகயிடன பதிவு
மசய்திைவவண்டும்.
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குறிப்வபட்டில் பதிவுமசய்யும் படிநிடைகள்
Steps in Journalising

 viii) அடுத்த
வரியில் 
விவைப்
பத்தியில் சிறு 
விளக்கத்திடன
பிடற 
அடைப்பில்
மகாடுக்க
வவண்டும்
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இைட்டைப்பதிவு முடற
Double Entry System

 இைட்டைப்பதிவு
முடறயிைான
கணக்குவகடுகள்
பைாமரிப்பு என்பது,
ஒரு நிறுவனத்தின்
நிதி சார்ந்த
அடனத்துப்
பதிவுகடளயும்
அறிவியல் பூர்வமாக
முழுடமயாக பதிவு
மசய்யும்
முடறயாகும்.
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இைட்டைப்பதிவு முடற
Double Entry System

 இம்முடறயின்படி, 
ஒவ்மவாரு 
நைவடிக்டகயும்
இைண்டு 
தன்டமகடள 
தன்னகத்வத
மகாண்டுள்ளன. 
அடவமுடறவய, 
மபறும் தன்டம
மற்றும் மசலுத்தும் 
தன்டமஆகும்.
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இைட்டைப்பதிவு முடறயின் நன்டமகள்
Advantages of double entry system

 (i) துல்ைியத்தன்டம
 வணிகத்தின்
அடனத்து
நைவடிக்டககளும்,
இரு தன்டமகவளாடு
கணக்வகடுகளில் பதிவு
மசய்யப்படுகின்றன.

 இது கணக்கியைின்
துல்ைியத்தன்டமடய
பரிவசாதிக்க
உதவுகிறது.

14-Sep-18 116M.MuthuSelvam Madurai



இைட்டைப்பதிவு முடறயின் நன்டமகள்
Advantages of double entry system

 (ii) வணிக முடிவுகடள
உறுதிப்படுத்துதல்

 வணிகத்தில் ஏற்படும்
மசைவுகள், இழப்புகள்
வருமானங்கள்,
இைாபங்கள், மசாத்துகள்,
மபாறுப்புகள், கைனாளிகள்,
கைனநீ்வதார்கள் வபான்ற
விபைங்கடள
உைனுக்குைன்
மபறமுடியும்.
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இைட்டைப்பதிவு முடறயின் நன்டமகள்
Advantages of double entry system

 இதன் உதவியால்
ஒரு குறிப்பிட்ை
கணக்காண்டின்
நிகை இைாபம்
அல்ைது நிகை
நட்ைம் மற்றும்
ஒரு குறிப்பிட்ை
வததியில் நிதி
நிடையிடனக்
கணக்கிை
முடியும்.
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இைட்டைப்பதிவு முடறயின் நன்டமகள்
Advantages of double entry system

 (iii) ஒப்படீ்டு ஆய்வு
 வணிக நிறுவனத்தின்
தற்காை முடிவுகடள,
முந்டதய ஆண்டுகளின்
முடிவுகவளாடும், வவறு
பை நிறுவனங்களின்
முடிவுகவளாடும் ஒப்பிட்டு
பார்க்க முடியும்.

 இதன் மூைம்
வணிகத்தின் எதிர்காைத்
திட்ைங்கடள வகுக்க
முடியும்.
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இைட்டைப்பதிவு முடறயின் நன்டமகள்
Advantages of double entry system

 (iv)மபாதுவான
ஏற்புத்தன்டம

 இம்முடறயில்
கணக்கிடனப் பதிவு
மசய்வடத நிதி
நிறுவனங்கள், அைசு
அதிகாரிகள் மற்றும் பைரும்
ஏற்றுக் மகாள்கின்றனர்.

 ஏமனனில், இது ஒரு
முடறயான, அறிவியல்
பூர்வமான கணக்கு
பைாமரிப்பு முடறயாகும்.
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வபவைடு Ledger 
 வபவைடு என்பது ஆள்சார்,
மசாத்துகள், மபாறுப்புகள்,
மசைவுகள் மற்றும்
வருமானம் ஆகிய
கணக்குகளில் இைம்
மபற்றுள்ள மற்றும் ஒரு
குறிப்பிட்ைகாைத்திற்குரிய
மதாைர்புடைய அடனத்து
நைவடிக்டககடளயும்
ஒன்று திைட்டி அதன் இறுதி
விடளடவக் காட்ைக்
கூடிய ஒரு மதாகுப்பு
அறிக்டகயாகும்.
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எடுத்மதழுதுதல் Posting

 குறிப்வபட்டில்
பதிவாகி உள்ள
நைவடிக்டககளின்
பற்று மற்றும் வைவு
இனங்கடள
வபவைட்டில் உள்ள
கணக்குகளுக்கு
மாற்றம் மசய்வது
எடுத்மதழுதுதல்
எனப்படும்.
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பற்று இருப்பு Debit Balance

 வைவு பக்கத்தின்
மமாத்தத்டத விை, 
பற்று பக்கத்தின்
மமாத்தம் 
அதிகமாக 
இருப்பின் அந்த
இருப்பு, பற்று 
இருப்பு எனப்படும்.
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வைவு இருப்பு Credit Balance

 பற்று பக்கத்தின்
மமாத்தத்டத விை, 
வைவு பக்கத்தின்
மமாத்தம் 
அதிகமாக 
இருப்பின் அந்த
இருப்பு, வைவு 
இருப்பு எனப்படும்.
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கணக்டக இருப்புக் கட்டுதல்
Balancing of Accounts

 இருப்புக்கட்டுதல் என்பது,
பற்றுப் பக்கத்தில் உள்ள
மதாடககடள கூட்டி,
வைவு பக்கத்தில் உள்ள
மதாடககடள கூட்டி,
அடவ இைண்டிற்கும்
உள்ள வித்தியாசத்
மதாடகடய குடறவாக
மமாத்தம் மகாண்ை
மதாடகப் பத்தியில்,
‘இருப்பு கீ/இ’ என்று
எழுதுவது ஆகும்.
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கணக்டக இருப்புக் கட்டுதல் 
 அப்வபாது தான்
பற்று மற்றும்
வைவு ஆகிய இரு
பக்கங்களிலும்
உள்ள மமாத்தத்
மதாடக
சமமாகும்.
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வபவைட்டின் பயன்பாடுகள்
Utilities of Ledger

 (i) ஒரு குறிப்பிட்ை
கணக்டக பற்றிய
தகவல்கடள உைனடியாக
மபறமுடிகிறது.

 விற்படன, மகாள்முதல்,
இயந்திைம் வபான்ற ஒரு
குறிப்பிட்ை கணக்கு
சம்பந்தமான அடனத்து
தகவல்கடளயும் பார்த்த
உைவனவய மதரிந்து
மகாள்வதற்கு வபவைடு
உதவுகிறது.
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(ii) வணிகநைவடிக்டககடளக்கட்டுப்படுத்துதல்
Control over business transactions

 வபவைட்டுக்
கணக்குகளிைிருந்து
எடுக்கப்பட்ை
இருப்புகளிைிருந்து,
கணக்குகளின்
இருப்புகடள
முழுவதுமாக
பகுப்பாய்வு
மசய்யமுடியும்.

 அதன்மூைம் வணிக
நைவடிக்டககடளக்
கட்டுப்படுத்த முடியும்.
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(iii) இருப்பாய்வு தயாரிக்க முடிகிறது
Trial balance can be prepared

 வபவைட்டுக்
கணக்குகளின்
இருப்புகடளக் மகாண்டு
இருப்பாய்வு தயாரிக்க
முடியும்.

 அதன் வாயிைாக,
குறிப்வபடு மற்றும்
வபவைட்டில் உள்ள
கணக்கியல் பதிவுகளின்
கணக்கீட்டுச்
சரித்தன்டமடய அறிய
முடிகிறது.
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(iv) நிதிநிடைஅறிக்டககடளத் தயாரிக்க உதவுகிறது
Helps to prepare financial statements

 வபவைட்டுக் கணக்குகளின்
இருப்புகடளக் மகாண்டு,
நிதிநிடை அறிக்டககள்
தயாரிக்க முடியும்.

 அதன் மூைம்,
வணிகத்தின்
நிகைஇைாபம் அல்ைது
நட்ைத்டதயும் மற்றும்
வணிகத்தின்
நிதிநிடைடமடயயும்
அறிந்து மகாள்ள
உதவுகிறது
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அடிப்படை குறிப்வபடு வபவைடு
1. பதிவு
மசய்தல்

நைவடிக்டக
நிகழ்ந்தவுைன் இதில்
பதிவு மசய்யப்படும்

குறிப்வபடு தயாரித்த அவத
நாளில் அல்ைது துடண
ஏடுகள் பைாமரித்து வந்தால்,
ஒரு குறிப்பிட்ை காைத்தின்
இறுதியில் அதாவது
வாைத்தின் கடைசி நாள்
அல்ைது இரு வாைங்களுக்கு
ஒரு முடற இதில்
எடுத்மதழுதப்படும்

2. பதிவு
மசய்யும்
நிடை

பதிவு மசய்வது
முதல் நிடையாகும்

குறிப்வபட்டில் பதிந்த பிறகு
வபவைடு தயாரிப்பதால், இது
இைண்ைாவது
நிடையாகும.

3. பதிவு
மசய்யும்
வரிடச

நைவடிக்டககள்
நிகழ்ந்த வரிடசப்படி
அதாவது
நைவடிக்டககள்
நிகழ்ந்த நாளின் படி
பதிவு
மசய்யப்படுகிறது

கணக்குகளின் வரிடசப்படி
பதிவுகள்
மசய்யப்படுகின்றன.
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அடிப்படை குறிப்வபடு வபவைடு
4.
வழிமுடற

ஏடுகளில் பதிவு மசய்வடத,
குறிப்வபட்டில் பதிவு
மசய்தல்என்கிவறாம்.

வபவைட்டில் பதிவு
மசய்வடத,
எடுத்மதழுதுதல்
என்கிவறாம்.

5.
இருப்பாய்வு
தயாரிக்க
உதவுதல்

குறிப்வபட்டில்
பதியப்பட்டுள்ள
மதாடககடளக் மகாண்டு
இருப்பாய்வு
தயாரிக்க இயைாது

வபவைட்டுக்
கணக்குகளின்
மூைம் கிடைக்கப்
மபற்ற இருப்புகவள
இருப்பாய்வு
தயாரிக்க
அடிப்படையாகிறது.

6.
பதிவிற்கான
ஆதாைம்

ஆதாைஆவணங்கடள
அடிப்படையாகக் மகாண்டு
குறிப்வபட்டுப் பதிவுகள்
மசய்யப்படுகின்றன.

குறிப்வபட்டுப்
பதிவுகடளக்
மகாண்டு
வபவைடு
தயாரிக்கப்படுகிறது.

7.
நிகைநிடை

இதடனக்
மகாண்டு, ஒரு கணக்கின்
நிகை நிடையிடன அறிய
முடியாது.

இதடனக் மகாண்டு,
ஒரு கணக்கின் நிகை
நிடையிடன
அறியைாம்.
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நைவடிக்டககள் குறிப்வபட்டிைிருந்து 
வபவைட்டிற்கு எவ்வாறு 
எடுத்மதழுதப்படுகின்றது?

 1. குறிப்வபட்டில் பற்று
டவக்கப்பட்டுள்ள
கணக்டக காண்க.
அக்கணக்கு ஏற்கனவவ
துவங்கப்பைவில்டை
என்றால், அப்
வபவைட்டை துவக்க
வவண்டும். கணக்கின்
மபயடை வமல்பகுதியின்
நடுவில் எழுத
வவண்டும்.
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நைவடிக்டககள் குறிப்வபட்டிைிருந்து 
வபவைட்டிற்கு எவ்வாறு எடுத்மதழுதப் 
படுகின்றது?

 ஏற்கனவவ அக்கணக்கு
மதாைங்கப்பட்டிருந்தால்,
வபவைட்டு
அட்ைவடணமூைம்
மதரிந்து மகாள்ளவும்.
இப்வபாது வபவைட்டுக்
கணக்கின்
பற்றுப்பக்கத்தில்
பதிவுகடள
வமற்மகாள்ளவும்.
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நைவடிக்டககள் குறிப்வபட்டிைிருந்து 
வபவைட்டிற்கு எவ்வாறு எடுத்மதழுதப் 
படுகின்றது?

 2. கணக்கின் பற்றுப் 
பக்கத்தில் நாள் 
பத்தியில் 
நைவடிக்டக நிகழ்ந்த 
நாடளக் 
குறிப்பிைவவண்டும்.

 3. விவைப்பத்தியில், 
குறிப்வபட்டில் வைவு 
டவக்கப்பட்டுள்ள
கணக்கின் மபயடைப்
பதிய வவண்டும்.
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நைவடிக்டககள் குறிப்வபட்டிைிருந்து 
வபவைட்டிற்கு எவ்வாறு 
எடுத்மதழுதப்படுகின்றது?
 4. குறிப்வபட்டில் 
பற்றுத் மதாடக
பத்தியில் உள்ள
இக்கணக்கிற்குரிய 
மதாடகயிடன,
மதாடகப் பத்தியில் 
பதிய வவண்டும்.
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நைவடிக்டககள் குறிப்வபட்டிைிருந்து 
வபவைட்டிற்கு எவ்வாறு 
எடுத்மதழுதப்படுகின்றது?

 5. குறிப்வபட்டில் வைவு
டவக்கப்பட்டுள்ள
கணக்டக
கண்ைறியவும்.
அவ்வாறு இல்டை
என்றால் அக்கணக்டக
வபவைட்டில் புதிதாக
துவங்கவவண்டும்.
கணக்கின் மபயடை
வமல் பகுதியின் நடுவில்
எழுதவவண்டும்..
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வபவைட்டுக் கணக்கின் இருப்புகட்டுதைின் 
வழிமுடறடய விளக்குக.

 1. பற்றுப் பக்கத்தில் உள்ள
மதாடகப் பத்திடயயும்
மற்றும் வைவுப் பக்கத்தில்
உள்ள மதாடகப்
பத்திடயயும்
தனித்தனியாக
கூட்ைவவண்டும்

 2. இைண்டு பக்கங்களிலும்
கிடைக்கப் மபற்ற மமாத்த
மதாடககளின்
வித்தியாசத்டதக் கணக்கிை
வவண்டும்.
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வபவைட்டுக் கணக்கின் இருப்புகட்டுதைின் 
வழிமுடறடய விளக்குக.

 3. இடவ இைண்டிற்கும்
உள்ள வித்தியாசத்
மதாடகடய, குடறவாக
மமாத்தத் மதாடக உடைய
பக்கத்தில், விவைப் பத்தியில்
‘இருப்பு கீ/இ’ என எழுதி,
அந்த மதாடகடய மதாடகப்
பத்தியிலும், அதன் எதிவை
நாள் பத்தியில் , அந்த
மாதத்தின் கடைசி
நாடளயும்
குறிப்பிைவவண்டும்.
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வபவைட்டுக் கணக்கின் இருப்புகட்டுதைின் 
வழிமுடறடய விளக்குக.

 4. இப்வபாது பற்று மற்றும்
வைவு என்ற இரு பத்திகடளயும்
கூட்ைவவண்டும். அடவ சமமாக
இருக்கும். இரு பக்கங்களின்
அக்கூட்டுத் மதாடகயிடன
ஒவை வகாட்டில் கிடை
மட்ைமாகப் பதிய வவண்டும்.
அக் கூட்டுத் மதாடகயிடன
வவறுபடுத்திக் காட்டுவதற்காக
அத் மதாடகயின் வமலும் கீழும்
வகாடுகளிட்டுக் காட்ைப்பை
வவண்டும்.
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வபவைட்டுக் கணக்கின் இருப்புகட்டுதைின் 
வழிமுடறடய விளக்குக.

 5. வித்தியாசத் மதாடகடய,
கூட்டுத்மதாடகக்குக் கீவழ,
எதிர் பக்கத்தில் கீழ்
மகாண்டு வைவவண்டும்.
விவைப்பத்தியில் கீவழ
மகாணைப்பட்ை அவ்
வித்தியாசத் மதாடகயின்
எதிவை ‘இருப்பு கீ/மகா’ என
எழுதப்பட்டு, நாள் பத்தியில்
அடுத்த கணக்கியல்
காைத்தின் முதல் நாடளக்
குறிப்பிைவவண்டும்.
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வபவைட்டுக் கணக்கின் இருப்புகட்டுதைின் 
வழிமுடறடய விளக்குக.

 6. ஒரு கணக்கின்
பற்றுப்பக்கத்தின் மமாத்தம்
அதிகமாக இருந்தால், அதன்
இருப்புத் மதாடக பற்று
இருப்பு ஆகும். ஒரு
கணக்கின் வைவு பக்கத்தின்
மமாத்தம் அதிகமாக
இருந்தால், அதன் இருப்புத்
மதாடக வைவு இருப்பு ஆகும்.
இைண்டு பக்கங்களும் சமமாக
இருந்தால் அக்கணக்கு எந்த
இருப்டபயும் காட்ைாது.
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மதாைக்கப்பதிவு
நாள் விவைம் வப. ப.எ பற்று வைவு

மசாத்துகள்
மைாக்க க/கு ப.

வங்கி க/கு ப.

அடறகைன் க/கு ப.

கைனாளிகள் க/கு ப.

சைக்கிருப்பு க/கு ப.

முன்கூட்டிமசலுத்திய மசைவுகள் ப.

மபறவவண்டிய வருமானங்கள் ப.

மப.மா.சீட்டுகள் ப.

மபாறுப்புகள்
கைனநீ்வதார் க/கு
வங்கி வமல்வடைப்பற்று க/கு

மகாடுபைவவண்டிய மசைவுகள்க/கு
மச.மா.சீட்டுகள் க/கு
முதல் க/கு
(இருப்புத்மதாடக)
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இருப்பாய்வு
Trial Balance

 இருப்பாய்வு என்பது,
ஒரு குறிப்பிட்ை
நாளில் அடனத்துப்
வபவைட்டுக்
கணக்குகளிலும்
உள்ள பற்று
இருப்புகடளயும்
மற்றும் வைவு
இருப்புகடளயும்
உள்ளைக்கிய ஓர்
அறிக்டக ஆகும்.
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இருப்பாய்வின் படிவம் தருக

----------ஆம் நாளன்டறய இருப்பாய்வு
வ.எண் கணக்கின் மபயர் / 

விவைம்
வப.ப.எ பற்று 

இருப்பு
வைவு 
இருப்பு
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இருப்பாய்வு தயாரிக்கும் முடறகள்
Methods of preparing trial balance

 1. இருப்பு முடற
 2. மமாத்தத் 
மதாடக முடற

 3. மமாத்தத் 
மதாடக முடற 
மற்றும் இருப்பு
முடற.
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இருப்பாய்வின் வடைவிைக்கணம்
Definition of trial balance

 “வபவைட்டுக் கணக்குகளில்
உள்ள பற்று
இருப்புகடளயும் மற்றும்
வைவு இருப்புகடளயும்
மகாண்டு
கணக்வகடுகளின்
கணக்கீட்டு
சரித்தன்டமடய
பரிவசாதிக்க,
தயாரிக்கப்படும் ஒரு
அறிக்டகவய இருப்பாய்வு”

-வே.ஆர். வபட்ைிபாய்
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கீழ்கண்ைகணக்குகளின் இருப்புகள்இருப்பாய்வில் 
பற்றுப் பத்தியில் இைம் மபறுமாஅல்ைது 
வைவுப்பத்தியில் இைம் மபறுமா எனக் காட்டிடுக:

பற்று இருப்புகள் வைவு இருப்புகள்
மவளித்தூக்குக் கூைி விற்படன
உள்தூக்கு கூைி வட்டிப் மபற்றது
வாைாக்கைன் தள்ளுபடி மபற்றது
வட்டி மசலுத்தியது முதல்
எடுப்புகள் மகாள்முதல் திருப்பம்
மகாள்முதல்
விற்படனத் திருப்பம்
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இருப்பாய்வு தயாரிப்பதின் வநாக்கங்கள்
Objectives of preparing trial balance

 1. கணக்கீட்டின்
சரித்தன்டமடய
பரிவசாதடன மசய்ய
உதவுகிறது:

 இருப்பாய்வு என்பது
கணக்வகடுகள்
பைாமரிப்பு பணியில்,
கணக்கீட்டின்
சரித்தன்டமடய
சரிபார்க்க உதவும் ஒரு
வழிமுடற ஆகும்.
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இருப்பாய்வு தயாரிப்பதின் வநாக்கங்கள்
Objectives of preparing trial balance

 2. இறுதி கணக்குகடளத்
தயாரிக்க அடிப்படையாக
உள்ளது

 இருப்பாய்விைிருந்து
எடுக்கப்பட்ை வபவைட்டுக்
கணக்குகளின் இருப்புகடள
அடிப்படையாகக் மகாண்டு,
நிதிநிடை அறிக்டககளான,
வியாபாை மற்றும் இைாப
நட்ைக்கணக்குகடளயும் மற்றும்
இருப்புநிடைக் குறிப்டபயும்
தயாரிக்க முடியும்.
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இருப்பாய்வு தயாரிப்பதின் வநாக்கங்கள்
Objectives of preparing trial balance

 3. பிடழகடளக்
கண்டுபிடிக்க உதவுகிறது

 இருப்பாய்வு எப்வபாதாவது
சமன்பைாவிட்ைால், அது
கணக்வகடுகளில் பிடழகள்
வநர்ந்திருக்கும் என்பதடன
உணர்த்தும். ஒன்று
அல்ைது ஒன்றுக்கு
வமற்பட்ை கணக்கியல்
மசயல்முடற நிடைகளில்
பிடழகள்
ஏற்பட்டிருக்கைாம்.
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இருப்பாய்வு தயாரிப்பதின் வநாக்கங்கள்
Objectives of preparing trial balance

 எனவவ, 
அப்பிடழகடள 
கண்ைறிந்து அடவ
இறுதிக்
கணக்குகடளத் 
தயாரிக்கும் முன்பு 
சரி மசய்யப்பை
வவண்டும்.
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இருப்பாய்வு தயாரிப்பதின் வநாக்கங்கள்
Objectives of preparing trial balance

 4. வபவைட்டுக்கணக்குகள்
குறித்த தகவல்கடள
சுருக்கமாக தருகிறது

 வபவைட்டுக் கணக்குகளின்
மதாகுப்டப இருப்பாய்வு
காட்டுகிறது.

 ஒரு குறிப்பிட்ை கணக்கின்
முழுவிவைங்கடளயும்
அறிய வவண்டுமானால்
வபவைட்டுக்
கணக்குகடளத்தான்
பார்க்கவவண்டும்.
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இருப்பாய்வின் குடறபாடுகள்
Limitations of trial balance

 1. ஒரு நிறுவனம்
இருப்பாய்விடனத்
தயாரிக்க
வவண்டுமானால்,
அந் நிறுவனத்தின்
கணக்குகள்
இைட்டைப்பதிவு
முடறடய
அடிப்படையாகக்
மகாண்டு
தயாரிக்கப்பட்டிருக்க
வவண்டும்.
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இருப்பாய்வின் குடறபாடுகள்
Limitations of trial balance

 2. ஏதாவது 
நைவடிக்டககள் 
கணக்வகடுகளில்
விடுபட்டிருப்பினும் 
இருப்பாய்வு 
சமன்பட்டு விடும்.

 3. கணக்வகடுகளில் 
ஏவதனும் பிடழகள் 
ஏற்பட்டிருந்தாலும் 
இருப்பாய்வு 
சமன்பட்டு விடும்.
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இருப்பாய்வின் குடறபாடுகள்
Limitations of trial balance

 4. இருப்பாய்விடன
முடறயாக
தயாரிக்கவில்டை
என்றால், அதடன
அடிப்படையாகக்
மகாண்டு
தயாரிக்கப்படும்
இறுதிக்கணக்குகள்,
ஒரு நிறுவனத்தின்
உண்டமயான நிதி
நிடைடய
உணர்த்தாது.
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இருப்பாய்வின் குடறபாடுகள்
Limitations of trial balance

 5. இருப்பாய்வு சமன்பட்டு
விட்ைால், அதுவவ
கணக்வகடுகளில் உள்ள
பதிவுகளின் கணக்கீட்டு
சரித்தன்டமக்கு இறுதிச்
சான்றாக அடமயாது.
ஏமனனில், கணக்வகடுகளில்
ஏற்படும் விடுபிடழகள்,
ஈடுமசய்யும் பிடழகள்,
மற்றும் விதிப்பிடழகள்
வபான்றவற்டற இருப்பாய்வு
மவளிக்காட்டுவதில்டை
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“இருப்பாய்வு என்பது கணக்வகடுகளில் உள்ள 
கணக்கீட்டின் சரித்தன்டமடய அறிய
உதவும் முதல் ஆதாை ஆவணமாகும்” என்படத 
நீங்கள் ஏற்றுக்மகாள்கிறரீ்களா?காைணம்கூறவும்.

 ஆம், இருப்பாய்வு என்பது
கணக்வகடுகளில் உள்ள
கணக்கீட்டின் சரித்தன்டமடய
அறிய உதவும் முதல் ஆதாை
ஆவணமாகும்.

 இது கணக்வகடுகளில் உள்ள
பதிவுகளின், கணக்கீட்டு
சரித்தன்டமடய அறியும்
வநாக்கத்துைனும், மற்றும் நிதி
நிடை அறிக்டககடள
தயாரிப்பதற்கு உதவுவதற்காகவும்
தான்தயாரிக்கப்படுகிறது.
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காைணம்
 இைட்டைப்பதிவு
முடறயில்
கணக்வகடுகடளப்
பைாமரிக்கும் அடிப்படைக்
வகாட்பாைானது
ஒவ்மவாரு பற்றிற்கும்
அதற்கு நிகைான மற்றும்
சரியான வைவும், அது
வபான்று ஒவ்மவாரு
வைவிற்கும் அதற்கு
நிகைான மற்றும் சரியான
பற்றும் இருக்கவவண்டும்
என்பதாகும்.
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காைணம்
 எனவவ, கணக்குகடள
இருப்புக்கட்டும்
மபாழுது, அதன் பற்று
இருப்புகளின்
மமாத்தமும் மற்றும்
வைவு இருப்புகளின்
மமாத்தமும் சமமாக
இருக்கவவண்டும்.
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காைணம்
 அவ்வாறு பற்று இருப்பின்
மமாத்தத் மதாடகயும், மற்றும்
வைவு இருப்பின் மமாத்தத்
மதாடகயும் சமமாக
இருக்குவமயானால்,
கணக்வகடுகள்
பைாமரிப்புப்பணியில் ஒரு
குறிப்பிட்ை நாளில் பதிவுகளின்
கணக்கீடு சரியாக இருக்கிறதா
என்பதடன உைனடியாகவும்,
மதளிவாகவும் அறிந்து மகாள்ள
உதவக்கூடிய ஒரு
சான்றாகவும் அடமகிறது.
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கீழ்க்காணும் கணக்குகளில் வதான்றும் 
இருப்புகடளக் குறிப்பிடுக.

பற்று இருப்புகள் வைவு இருப்புகள்
அ. மைாக்கம் ஆ. கைனநீ்வதார் 
ஈ. அடறகைன் இ. விற்படன 
ஊ. கைனாளி உ. கழிவு மபற்றது 
எ. மகாள்முதல் ஏ. முதல்
ஐ. ஊதியம் வழங்கியது ஒள. வங்கி வமல்

வடைப்பற்று
ஒ. கணினி
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