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பிடைகள் Errors
 பிடைகள் என்பது,
கணக்கியல்
நைவடிக்டககடைப்
பதிவு சசய்தலில்
அல்லது
வடகப்படுத்துதலில்
அல்லது சதாகுத்தலில்,
ஒரு கணக்காைர்
அல்லது எழுத்தர்
தற்சசயலாக தவறு
சசய்தல் மற்றும் பதிவு
சசய்யாமல் விடுதல்
ஆகும்..

05-Oct-18 3M.MuthuSelvam Madurai



பிடைத் திருத்தம் 
Rectification of Errors

 கணக்கு ஏடுகைிலுள்ை
பிடைகடைத் திருத்தம்
என்பது, தவறான
எண்கடையயா அல்லது
எழுத்துகடை
அடித்தயலா, திருத்தி
எழுதயலா அல்லது
யமல் எழுதலியலா
ஏற்பட்டுள்ை பிடைகடைச்
சரியாக மாற்றுவது
பிடைத்திருத்தம்
எனப்படும்.
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பிடைத் திருத்தம் 
Rectification of Errors

 உரிய கணக்குகைில்,
தகுந்த குறிப்யபட்டுப்
பதிவுகடையயா
அல்லது விைக்கக்
குறிப்டபயயா எழுதி
பிடைகைின்
விடைடவ
மட்டுப்படுத்தயல
பிடைத்திருத்தம்
எனப்படும்.
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விதிப்பிடை Error of Principle

 நைவடிக்டககடை
கணக்கு ஏடுகைில்
பதிவு சசய்யும்
யபாது, அடிப்படைக்
கணக்கியல்
விதிகடை தவறாக
பின்பற்றுவதால்
ஏற்படும் பிடையய
விதிப்பிடை
எனப்படும்.
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பகுதி விடுபிடை Partial Omission

 கணக்காைர் ஒரு
நைவடிக்டகயின் ஒரு
பகுதிடய மட்டும் பதிவு
சசய்யத் தவறினால்,அது
பகுதி விடு பிடையாகும்.

 இந்தப்பிடை, சபாதுவாக,
யபயைட்டில் எடுத்து
எழுதும் யபாது நிகழும்.

 இப்பிடை, ஒரு
கணக்டக மட்டுயம
பாதிக்கும்.
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முழு விடு பிடை Full Omission

 ஒரு நைவடிக்டகடய,
குறிப்யபட்டியலா அல்லது
துடண ஏட்டியலா பதிவு
சசய்யத் தவறுவது அல்லது
யபயைட்டில் எடுத்து எழுதும்
யபாது, இரு தன்டமகடையும்
பதிவு சசய்யத் தவறுவயத
முழு விடு பிடையாகும்.

 இது, இைண்டு அல்லது
அதற்கு யமற்பட்ை
கணக்குகடைப் பாதிக்கும்.
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ஈடுசசய் பிடைகள் Compensating Errors 

 சவவ்யவறு பிடைகள்
ஒன்றுக்சகான்று ஈடு
சசய்படவயாக
அடமந்தால், அடவ
ஈடுசசய் பிடைகள்
எனப்படும்.

 இப்பிடைகள்,
சதாைர்புடைய
கணக்கியலா அல்லது
சதாைர்பு இல்லாத
கணக்கியலா
நிகைலாம்.
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ஈடுசசய் பிடைகள் Compensating Errors 

 எனயவ, ஒரு
கணக்கின் கூடுதல்
பற்று அல்லது வைவு
மற்சறாரு கணக்கின்
கூடுதல்வைவு அல்லது
பற்றின் மூலம் ஈடு
சசய்யப்பைலாம்.

 இப்பிடைகள்,
ஈடுகட்டும் பிடைகள்
எனவும்
அறியப்படுகின்றன.
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சசய்பிடைகள்
Error of commission 

 ஒரு
நைவடிக்டகயானது
தவறாகப் பதிவு
சசய்யப்பட்ைால் அது
சசய்பிடை எனப்படும்.

 இப்பிடை,
கணக்காைரின்
ஒருமுகப்படுத்தல்
இல்லாததாலும்,
கவனம்
இன்டமயாலும்
நிகழ்வதாகும்.
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விதிப்பிடைடயப் பற்றிய குறிப்டப 
எடுத்துக்காட்டுைன் எழுதவும்.

 நைவடிக்டககடை,
கணக்கு ஏடுகைில்
பதிவு சசய்யும்யபாது,
அடிப்படைக்
கணக்கியல்
விதிகடை தவறாக
பின்பற்றுவதால்
ஏற்படும் பிடையய
விதிப்பிடை
எனப்படும்.
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விதிப்பிடைடயப் பற்றிய குறிப்டப 
எடுத்துக்காட்டுைன் எழுதவும்.

 விதிப்பிடைகள் ஏற்படுவதற்கான
சாத்தியக் கூறுகள்:

 1) சசாத்து வாங்கியடத
சகாள்முதல் ஏட்டில் பதிவு
சசய்தல்

 உதாைணம்
 அன்பைசி ஆயத்த
ஆடைதயாரிப்பு நிறுமம் 10,000
மதிப்புள்ை இயந்திைத்டத
கைனுக்கு வாங்கியது,
சகாள்முதல் ஏட்டில் பதிவு
சசய்யப்பட்ைது.
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விதிப்பிடைடயப் பற்றிய குறிப்டப 
எடுத்துக்காட்டுைன் எழுதவும்.
 2) சசாத்து விற்றடத
விற்படன ஏட்டில்
பதிவு சசய்தல்

 உதாைணம்
 படைய அடறகலன்
500 க்கு கைனுக்கு
விற்றது, விற்படன
ஏட்டில் பதிவு
சசய்யப்பட்ைது.
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அனாமத்துக் கணக்கு Suspense Account

 இருப்பாய்வு சமநிடல
அடையாத யபாது,
யவறுபாட்டுத்
சதாடகடய,
அனாமத்துக் கணக்கு
என்ற தற்காலிகக்
கணக்கில் பற்று
அல்லது வைவு டவக்க
யவண்டும்.
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அனாமத்துக் கணக்கு Suspense Account

 பற்று இருப்புகைின் கூட்டுத்
சதாடகடயக் காட்டிலும்
வைவு இருப்புகைின் கூட்டுத்
சதாடக மிடகயாக
இருக்கும் யபாது பற்று
டவக்கப்படும்.

 மாறாக, வைவு இருப்புகைின்
கூட்டுத்சதாடக பற்று
இருப்புகைின் கூட்டுத்
சதாடகடயவிைக்
குடறவாக இருப்பின் வைவு
டவக்க யவண்டும்.
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இருப்பாய்வு சவைிப்படுத்தாத பிடைகள்
The Errors not Disclosed by a Trial Balance

 சில பிடைகள்,
இருப்பாய்வு
சமன்படுவடதப்
பாதிக்காதடவ. அடவ,
ஏடுகைில் இருந்தாலும்
பற்று இருப்புகைின்
கூட்டுத் சதாடகயும்,
வைவு இருப்புகைின்
கூட்டுத் சதாடகயும்
சமமாக இருக்கும்.
இருப்பாய்வு
சமநிடலப் சபறும்.
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இருப்பாய்வு சவைிப்படுத்தாத பிடைகள்
The Errors not Disclosed by a Trial Balance

 முழு விடுபிடைகள், 
விதிப்பிடைகள், 
ஈடுசசய் பிடைகள் 
மற்றும் துடண
ஏடுகைில் தவறான
பதிவுகள் 
ஆகியவற்டற, 
இருப்பாய்வு 
சவைிப்படுத்துவது 
இல்டல.
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இருப்பாய்வு சவைிப்படுத்தாத பிடைகள்
The Errors not Disclosed by a Trial Balance

 அவ்வாறான
பிடைகளுக்கு
உதாைணங்கள்
பின்வருமாறு:

 1. ஒரு வருவாயினச்
சசலடவ முதலினச்
சசலவாக பாவித்தல்.

 2. ஒரு நைவடிக்டகடய
முழுடமயாக பதிவு
சசய்யத்தருதல்.
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இருப்பாய்வு சவைிப்படுத்தாத பிடைகள்
The Errors not Disclosed by a Trial Balance

 3. ஒரு
நைவடிக்டகடய
தவறான துடண
ஏட்டில் பதிவு
சசய்தல்.

 4. ஒரு
நைவடிக்டகடய
துடண ஏட்டில்
அல்லது குறிப்யபட்டில்
இரு முடற பதிவு
சசய்தல்.
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இருப்பாய்வு சவைிப்படுத்தாத பிடைகள்
The Errors not Disclosed by a Trial Balance

 5.ஒரு நைவடிக்டகயின்
சதாடகடய,
குறிப்யபட்டில் தவறாகப்
பதிவு சசய்தல்.

 6.ஒரு நைவடிக்டகயின்
சதாடகடய, துடண
ஏட்டில் தவறாகப் பதிவு
சசய்தல்.

 7. ஈடு சசய் பிடைகள்.
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இருப்பாய்வு சவைிக்காட்டும் 
பிடைகள் Errors Disclosed by a Trial Balance

 சில பிடைகள் இருப்பாய்வு
சமன்படுவடதப் பாதிக்கும்.

 அவ்வாறான பிடைகள், கணக்கு
ஏடுகைில் நிகழ்ந்தால், பற்று
இருப்புகைின்
கூட்டுத்சதாடகயும், வைவு
இருப்புகைின் கூட்டுத்
சதாடகயும் சமமாக இருக்காது.
இருப்பாய்வு சமநிடல சபறாது.

 பகுதி விடு பிடையும், சசய்
பிடையும் இருப்பாய்வு
சமன்படுவடதப் பாதிக்கும்.
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இருப்பாய்வு சவைிக்காட்டும் 
பிடைகள் Errors Disclosed by a Trial Balance

 அவ்வாறான பிடைகைின்
உதாைணங்கள் பின்வருமாறு:

 1. குறிப்யபட்டில் பதிவு
சசய்யப்பட்டு, யபயைட்டில்
ஒரு கணக்கில் எடுத்து
எழுதப்பட்டு, மற்சறாரு
கணக்கில் எடுத்து
எழுதப்பைாமல் இருப்பது.

 2. யபயைட்டில் எடுத்து எழுதும்
யபாது, கணக்கின் தவறான
பக்கத்தில் எழுதுதல்.
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இருப்பாய்வு சவைிக்காட்டும் 
பிடைகள் Errors Disclosed by a Trial Balance

 3. யபயைட்டு கணக்கில்
இருமுடற எடுத்து
எழுதுதல்.

 4. துடண ஏட்டில்
அதிகமாக கூட்டுவது
அல்லது குடறவாக
கூட்டுவது.

 5. யபயைட்டு கணக்கில்,
தவறான சதாடகடய,
சரியான பக்கத்தில்
எடுத்து எழுதுதல்.
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இருப்பாய்வு சவைிக்காட்டும் 
பிடைகள் Errors Disclosed by a Trial Balance

 6. யபயைட்டு கணக்கில்,
தவறான சதாடகடய,
தவறான பக்கத்தில்
எடுத்து எழுதுதல்.

 7. யபயைட்டுக் கணக்டக
இருப்பு கட்டும் யபாது,
நிகழும் பிடைகள்.

 8.துடண ஏட்டிலிருந்து,
யபயைட்டுக் கணக்கில்
எடுத்து எழுதத்
தவறுதல்.
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ஒரு பக்கப்பிடைகள் One Sided Error

 இருப்பாய்வு தயாரிக்கும்
முன், ஒருபக்கப் பிடைகள்
கண்ைறியப்பட்ைால்,
அவற்டறத் திருத்தம்
சசய்ய, கணக்யகடுகைில்
குறிப்யபட்டுப் பதிவு
யதடவயில்டல.

 அவ்வாறான பிடைகளுக்கு
பற்று அல்லது வைவு
டவக்கப்பை யவண்டிய
கணக்கு பற்றி, விைக்கக்
குறிப்பு அைித்து அடவ
திருத்தப்படும்.
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இரு பக்கப்பிடைகள்
Two Sided Error

 இருப்பக்கப்
பிடையானது
இருப்பாய்வு
தயாரிக்கும் முன்
கண்ைறியப்பட்ைால்,
அடத பகுப்பாய்வு
சசய்தபின், உரிய
குறிப்யபட்டில்
திருத்தப்பதிவு
சசய்வதன் மூலம்
திருத்தம் சசய்யப்பை
யவண்டும்.
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இரு பக்கப்பிடைகள்
Two Sided Error

 சபரும்பாலான பிடைகள்
கீழ்க்கண்ை நான்கு
நிடலகைில் ஒன்று
அல்லது அதற்கு
யமற்பட்ை கணக்குகைில்
ஒன்றாக இருக்கலாம்.

 1. மிடகப் பற்று : உரிய
கணக்கில் மிடகத்
சதாடகடய வைவு
டவத்து திருத்தப்பை
யவண்டும்.
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இரு பக்கப்பிடைகள் Two Sided Error
 2. குடறப் பற்று : உரிய
கணக்கில் குடறந்த
சதாடகடய சதாைர்ந்து
யமலும் பற்று டவத்து
சரிப்படுத்தலாம்.

 3. மிடக வைவு : உரிய
கணக்கில் மிடகத்
சதாடகடய பற்று டவத்து
திருத்தப்பை யவண்டும்.

 4. குடற வைவு : உரிய
கணக்கில் குடறந்த
சதாடகடய யமலும் வைவு
டவத்துசரிப்படுத்தலாம்.
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இரு பக்கப்பிடைகள்
Two Sided Error

 அதாவது,
 1. மிடகப் பற்று எனில் ------- வைவில் 
டவத்து திருத்தவும்.

 2. குடறப் பற்று எனில் --------
பற்றியல டவத்து திருத்தவும்.

 3. மிடக வைவு எனில் -------- பற்றில் 
டவத்து திருத்தவும்.

 4. குடற வைவு எனில் ---------
வைவில் டவத்யத திருத்தவும்
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யதய்மானம் Depreciation
 நிடலச் சசாத்தின் அைக்க
விடலடய, அதனுடைய
பயனைிப்புக் காலத்திற்கு
ஒதுக்கீடு சசய்யும்
சசயல்முடற யதய்மானம்
ஆகும்.

 இது, ஒரு கணக்காண்டில்
நிடலச் சசாத்துகைிலிருந்து
கிடைக்கக் கூடிய
பயன்களுக்குரிய
அைக்கவிடலடய ஒதுக்கீடு
சசய்வது ஆகும்.
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யதய்மானம் வடைவிலக்கணம்
Definition of Depreciation

 ஸ்டபசர் மற்றும்
சபக்லரின்
கூற்றுப்படி,
“யதய்மானம் என்பது
ஒரு குறிப்பிட்ை
காலத்தில்,
எக்காைணத்தாலும்
ஏற்படும் ஒரு
சசாத்தின் பயனைிப்பு
கால இைப்டபக்
குறிக்கும் ஒரு
அைவாகும்“.
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யதய்மானம் வடைவிலக்கணம்
Definition of Depreciation

 கார்ட்ைரின்
கூற்றுப்படி,
“யதய்மானம் என்பது
எக்காைணத்தினாலும்,
ஒரு சசாத்தின்
மதிப்பில் உண்ைாகும்
படிப்படியான மற்றும்
நிடலயான
குடறயவ ஆகும்.”
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யதய்மானம் கணக்கீடும் முடறகள்
Methods of providing depreciation

 1. யநர்க்யகாட்டு
முடற அல்லது
நிடலத்தவடண
முடற அல்லது
ஆைம்ப
அைக்கவிடல
முடற

 2. குடறந்து சசல்
மதிப்பு முடற
அல்லது குடறந்து
சசல் இருப்பு
முடற
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யதய்மானம் கணக்கீடும் முடறகள்
Methods of providing depreciation

 3. ஆண்டுகைின்
இலக்கங்கைின்கூட்டுத்
சதாடக முடற

 4. இயந்திை மணியநைவதீ
முடற

 5. சவறுடமயாதல் முடற
 6. ஆண்டுத் சதாடக முடற
 7. மறுமதிப்படீ்டு முடற
 8. ஈடு நிதி முடற
 9. காப்படீ்டு முடனமமுடற
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யநர்க்யகாட்டு முடறயில் யதய்மானத் 
சதாடக மற்றும் யதய்மான விகிதம்
கணக்கிை உதவும் சூத்திைங்கள் யாடவ?

 ஆண்டு யதய்மானத்சதாடக 
=சசாத்தின் ஆைம்ப அைக்கவிடல - எதிர்யநாக்கும் இறுதிமதிப்பு

எதிர்யநாக்கும் பயனைிப்பு காலம்

 யதய்மான விகிதம் 
=ஆண்டுயதய்மானத்சதாடக x 100

சமாத்த அைக்க விடல
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ஆண்டுத் சதாடக முடறயில் 
யதய்மானம் கணக்கிடுதல் Annuity Method

 ஆண்டுத் சதாடக
முடறயில்,
யதய்மானம்
கணக்கிடும் யபாது,
சசாத்தின் ஆைம்ப
அைக்கவிடல மட்டும்
அல்லாமல்,
முதலீடுகைிலிருந்து
சபறப்படும் வட்டியும்
கணக்கில் எடுத்துக்
சகாள்ைப்படுகிறது.
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ஆண்டுத் சதாடக முடறயில் 
யதய்மானம் கணக்கிடுதல் Annuity Method

 சதாைர்புடைய நிடலச்
சசாத்தில் முதலீடு
சசய்யாமல், யவறு
ஏதாவது சசாத்தில்
முதலீடு சசய்திருந்தால்
குறிப்பிட்ை வட்டி
சபறப்பட்டிருக்கும் என்ற
கருத்தின் அடிப்படையில்
வட்டியானது கருத்தில்
எடுத்துக்
சகாள்ைப்படுகிறது.
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ஆண்டுத் சதாடக முடறயில் 
யதய்மானம் கணக்கிடுதல் Annuity Method

 யதய்மானத்
சதாடகடய கணக்கிை,
ஆண்டுத் சதாடக
காைணி
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 ஆண்டுத் சதாடக
காைணிடய, ஆண்டுத்
சதாடக அட்ைவடண
அல்லது சூத்திைத்டத
பயன்படுத்தி
கணக்கிைலாம்.
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ஆண்டுத் சதாடக முடறயில் 
யதய்மானம் கணக்கிடுதல் Annuity Method

 யதய்மானத் சதாடக பின்வருமாறு 
கணக்கிைப்படுகிறது.

 யதய்மானத் சதாடக 
= ஆண்டுத் சதாடக காைணி ×
சசாத்தின் ஆைம்ப அைக்கவிடல
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யதய்மான நிதி முடற / ஈடு நிதி முடற 
Sinking Fund Method

 சசாத்தின் பயனுள்ை
வாழ்நாள் முடியும் வடை
யதய்மானம் மட்டும்
நீக்கப்பைாமல், அச்
சசாத்திடன மாற்றம்
சசய்வதற்காக யபாதிய
நிதிடய
ஏற்படுத்தயவண்டும் என்று
விரும்பும் யபாது
இம்முடற
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
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யதய்மான நிதி முடற  / ஈடு நிதி முடற 
Sinking Fund Method

 இம்முடறயில், யதய்மானத்
சதாடகயானது, யதய்மான
நிதி கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டு,
நிறுவனத்திற்கு சவைியய
முதலீடு சசய்யப்படுகிறது.

 சசாத்தின் வாழ்நாள் முடியும்
யபாது , முதலீடுகள்
விற்கப்பட்டு புதிய சசாத்திடன
சபறுவதற்காக விற்படன
சதாடகயானது
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
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யதய்மான நிதி முடற  / ஈடு நிதி முடற 
Sinking Fund Method

 உயர்ந்த மதிப்புள்ை
சசாத்துகளுக்கு
இம்முடற
சபாருத்தமாக
உள்ைது.

 இம்முடற
யதய்மான நிதி
முடற எனவும்
அடைக்கப்படுகிறது.
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யதய்மானம் நீக்கயவண்டியதன்
யநாக்கங்கள் Objectives of Providing Depreciation

 1. சரியான இலாபம்
அல்லது நட்ைம்
கண்ைறிய

 சபாருத்துடக
யகாட்பாட்டின்படி, ஒரு
கணக்காண்டில் சசய்த
சசலவுகடை, அந்தக்
காலத்தில் ஈட்டிய
வருமானத்துைன்
சபாருத்திப்
பார்க்கப்பையவண்டும்.
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1. சரியான இலாபம் அல்லது நட்ைம் 
கண்ைறிய To find out the true profit or loss

 எனயவ, வணிகத்தில்
வருமானத்டத
சபருக்குவதற்காக
சசாத்துகடைப்
பயன்படுத்தும் யபாது,
பயன்பாட்டிற்குரிய
சசாத்தின் அைக்கவிடல
அதாவது, பயன்பாடு
சபற்றதற்யகற்ப, ஏட்டின்
மதிப்பில் ஏற்படும் குடறவு,
வருவாயுைன் சபாருத்திப்
பார்க்கப்பையவண்டும்.
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2. உண்டமயான, மற்றும் நியாயமான நிதி 
நிடலடய உணர்த்த
To present the true and fair view of financial position

 நிடலச் சசாத்துகைின்
மீது யதய்மானம்
நீக்கப்படும் யபாது,
நிடலச் சசாத்தின்
ஏட்டு மதிப்பு, அதன்
யதய்மானத் சதாடக
அைவிற்கு
குடறக்கப்பட்டு, மீதித்
சதாடக இருப்பு
நிடலக்குறிப்பில்
காண்பிக்கப்படுகிறது.
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2. உண்டமயான, மற்றும் நியாயமான நிதி 
நிடலடய உணர்த்த
To present the true and fair view of financial position

 இருப்பு நிடலக்
குறிப்பானது,
உண்டமயான மற்றும்
நியாயமான நிதி
நிடலடய உணர்த்த
யவண்டும்.

 ஆடகயால், நிடலச்
சசாத்துகள் அதன்
குடறந்து சசல்
மதிப்பில் காண்பிக்கப்பை
யவண்டும்.
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3. நிடலச் சசாத்திடன மாற்றுவதற்காக
To facilitate replacement of fixed assets

 இலாப
நட்ைக்கணக்கில்
யதய்மானம் பற்று
டவக்கப்படும் யபாது,
அதற்கு சமமான
சதாடக வணிகத்தில்
தக்க டவக்கப்படுகிறது
அல்லது
வணிகத்திற்கு
சவைியய முதலீடு
சசய்யப்படுகிறது.
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3. நிடலச் சசாத்திடன மாற்றுவதற்காக
To facilitate replacement of fixed assets

 சசாத்தின்
பயனுள்ை
வாழ்நாள்
முடிவுக்கு
வரும்யபாது,
வணிகத்தில்
உள்ை
வைங்கடைக்
சகாண்டு ஒரு
புதிய சசாத்து
வாங்க முடியும்.
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4. வரிச் சலுடககடைப் சபற
To avail tax benefits

 இந்திய வருமான வரிச்
சட்ைத்தின்படி, வணிக
வருமானத்திற்கு வரி
கணக்கிடும் யபாது
யதய்மானம்
வருமானத்திலிருந்து கைித்து
காண்பிக்கப்பை யவண்டும்.

 ஆடகயால், வரிச் சுடமடய
குடறப்பதற்காக யதய்மானம்
கணக்கிைப்பட்டு இலாப
நட்ைக் கணக்கிற்கு
மாற்றப்படுகிறது.
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5. சட்ைத் யதடவடயப் பூர்த்தி சசய்ய
To comply with legal requirements

 வருமான வரிச்
சட்ைத்திற்கு
மட்டுமல்லாமல்,
பிற சட்ைத்தின்
சைத்துகடை பூர்த்தி
சசய்வதற்காக,
நிடலச் சசாத்தின்
மதிப்பிலிருந்து
யதய்மானம்
நீக்கப்படுகிறது.
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5. சட்ைத் யதடவடயப் பூர்த்தி சசய்ய
To comply with legal requirements

 உதாைணமாக ,
 இந்திய நிறுமச் சட்ைம்
2013, பிரிவு 123(1) – ன்
படி ஒவ்சவாரு
நிறுமமும், தனது
பங்குதாைார்களுக்கு
பங்காதாயம்
அறிவிக்கும் முன்
நிடலச் சசாத்தின் மீது
யதய்மானம் நீக்குதல்
அவசியம்.
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யதய்மானம் ஏற்படுவதற்கான 
காைணங்கள் Causes of depreciation

 1. யதய்வு மற்றும் உைாய்வு
Wear and tear

 சாதாைணமாக புலனாகும்
நிடலச் சசாத்டத பயன்படுத்தும்
யபாது, அதன் மதிப்பு குடறந்து
சகாண்யை சசல்கிறது. அது
யதய்வு மற்றும் உைாய்வு என்று
அடைக்கப்படுகிறது.

 யதய்வு ஏற்படும்யபாது, நிடலச்
சசாத்தின் மதிப்பு விகிதாச்
சாைப்படி குடறகிறது.
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2. காலப்யபாக்கு
Efflux of time

 காலப்யபாக்கு
காைணமாக, ஒரு
சில சசாத்துகடை
பயன்படுத்தினாலும்
அல்லது
பயன்படுத்தாமல்
இருந்தாலும்,
அவற்றின்
பயன்பாட்டு நிடல
குடறயும்.
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3. வைக்சகாைிவு Obsolescence

 நவனீ பதிலி சசாத்துகைின்
வருடகயால், சசாத்துகைின்
மதிப்பு குடறவது
வைக்சகாைிவு எனப்படும்.

 புதிய கண்டுபிடிப்புகள்
மற்றும் புதுடமயான
சசயல்முடறகள் காைணமாக,
இது ஏற்படுகிறது.

 உதாைணமாக, நவனீ கால
கணினிகள்
பயன்பாட்ைாைர்கைால்
விரும்பப்படுவது.
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4. யநாக்கத்திற்கு யபாதுமானதாக 
இல்லாமல் இருப்பது Inadequacy for the purpose

 யதடவக்கான
யநாக்கத்திற்கு
யபாதுமானதாக இல்லாமல்
இருக்கும்யபாது,
அச்சசாத்தின் பயன்பாடு
நிறுத்தப்படுகிறது.

 நிறுவனத்தின் திறடன
விரிவாக்கம் சசய்யும்
யபாது , இச்சசாத்துகைின்
திறன் யபாதுமானதாக
இல்லாமல் யபாகலாம்.
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5. பைாமரிப்பின்டம
Lack of maintenance

 சசாத்துகள் சரிவை
பைாமரிக்கப்படும்
யபாது, அச்சசாத்தின்
வாழ்நாள்
அதிகரிக்கிறது.

 சசாத்துகள் சரிவை
பைாமரிக்கப்பைவில்டல
என்றால், அதிக அைவு
யதய்மானத்திற்கான
வாய்ப்புகள் உண்டு.
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6. அசாதாைணமான காைணிகள்
Abnormal factors

 தீ விபத்து,
இயற்டகச்
சீற்றங்கள் யபான்ற
அசாதாைண
காைணிகைால்
ஏற்பைக்கூடிய
பாதிப்புகைில்,
நிடலச் சசாத்தின்
பயன்பாடு குடறந்து,
நீக்கப்படும்
நிடலக்கும் சகாண்டு
சசல்லலாம்.
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யநர்க்யகாட்டு முடறயில் யதய்மானம்
கணக்கிடுதலின் நன்டமகள்
Merits of Straight Line Method of Depreciation

 (அ) புரிந்து
சகாள்வதற்கு எைிது
மற்றும் சுலபம் Simple

and easy to understand

 இம் முடறயில்
யதய்மானக்
கணக்கீடு,
புரிந்துக்சகாள்வதற்கு
எைிடமயாகவும்,
சுலபமாகவும்
உள்ைது.
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(ஆ)  சமமான யதய்மான தாக்கம்
Equality of depreciation burden

 இம்முடறயில்,
ஆண்டுயதாறும்
சமமான யதய்மானத்
சதாடக, இலாப
நட்ைக்கணக்கிற்கு
மாற்றப்படுகிறது.

 ஆடகயால்,
இலாபத்தின் மீதான
யதய்மான தாக்கம்,
ஒவ்சவாரு ஆண்டும்
சமமாக உள்ைது.
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(இ)  சசாத்தின் மதிப்பு முழுவதும் 
நீக்கப்படுகிறது Assets can be completely written off

 இம்முடறயில், இறுதி மதிப்பு
இல்லா நிடலயில் சசாத்தின்
ஏட்டு மதிப்பானது,
பூஜ்ஜியத்திற்கும் அல்லது
சசாத்தின் பயனைிப்பு காலம்
முடிவில் இறுதி
மதிப்பைவிற்கும்
குடறக்கப்படுகிறது.

 இவ்வாறு, சசாத்து கணக்கு
முழுடமயாக பதிவு
சசய்யப்பட்டு, சசாத்தின் முழுத்
சதாடகயும் நீக்கப்படுகிறது.
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(ஈ) நிடலயான உடைப்பு
Suitable for the assets having fixed working life

 காலத்டதப் சபற்றுள்ை
சசாத்துகளுக்கு சபாருத்தமானது

 நிடலயான உடைப்பு காலத்டதப்
சபற்றுள்ை சசாத்துகளுக்கு
இம்முடறயானது சபாருத்தமானது
ஆகும்.

 அச்சூைலில், சசாத்தின் பயனைிப்பு
காலத்டத கணக்கிடுவது சுலபம்.

 ஆதலால், யதய்மான விகிதத்டத
எைிடமயாக கணக்கிை
உதவுகிறது.
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யநர்க்யகாட்டு முடறயில் யதய்மானம் 
கணக்கிடுதலின்குடறபாடுகள்
Limitations of Straight Line Method of Depreciation

 (அ) சசாத்தின் உண்டம 
பயன்பாட்டிடன 
எடுத்துக்சகாள்வது இல்டல
Ignores the actual use of the asset

 சசாத்தின் ஆைம்ப
அைக்கவிடல மீது,
ஏற்கனயவ தீர்மானிக்கப்பட்ை
யதய்மான விகிதம்
அடிப்படையில், ஒரு
குறிப்பிட்ை யதய்மானத்
சதாடக ஒதுக்கப்படுகிறது.
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(அ) சசாத்தின் உண்டம பயன்பாட்டிடன 
எடுத்துக்சகாள்வது இல்டல
Ignores the actual use of the asset

 ஆடகயால், 
யதய்மானம் 
கணக்கிைப்படும்
யபாது, சசாத்தின் 
உண்டமயான 
பயன்பாடு 
எடுத்துக் 
சகாள்ைப்படுவது
இல்டல.
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(ஆ) வட்டி காைணிடய எடுத்துக் 
சகாள்வது இல்டல Ignores the interest factor

 சசாத்திற்காக முதலீடு
சசய்வதால், ஏற்படும் வட்டி
இைப்டப, இம்முடற
கணக்கில் எடுத்துக் சகாள்வது
இல்டல.

 அதாவது, இந்தத் சதாடக
வணிக நிறுவனத்திற்கு
சவைியய முதலீடு
சசய்திருந்தால், வட்டி
ஈட்ைப்பட்டிருக்கும் என்படதக்
கருத்தில் சகாள்வது இல்டல.
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(இ) சசாத்தின் காலம் அதிகரிக்கும் யபாது 
சசாத்து மீதான யதய்மானம் அதிகமாகஉள்ைது
Total charge on the assets will be more when the asset becomes older

 சசாத்து மீதான பைாமரிப்பு சசலவு,
காலம் சசல்ல சசல்லஅதிகரித்துக்
சகாண்யை இருக்கும்.

 ஆடகயால் யதய்மானத் சதாடக
மற்றும் பைாமரிப்புச் சசலவுகைின்
கூடுதல் ஆைம்பகாலத்தில்
குடறவாகவும், ஆண்டுகள்
சசல்லச் சசல்ல அதிகமாகவும்
இருக்கும்.

 ஆனால், இம்முடற
இக்கருத்திடன எடுத்துக்
சகாள்வது இல்டல.
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(ஈ)இறுதி மதிப்பிடனத் தீர்மானிப்பது 
கடினம் Difficulty in the determination of scrap value

 சசாத்திடன நிறுவும் 
சபாழுயத, நீண்ை 
ஆண்டுகளுக்கு 
பின்னர், சசாத்தின்
நிகை இறுதி 
மதிப்பிடன 
தீர்மானிப்பது மிகவும் 
கடினம்.
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குடறந்து சசல் மதிப்பு முடறயின் 
நன்டமகள் Merits of WrittenDown Value Method

 1. வருமானத்தின் மீது சீைான 
தாக்கம் Equal charge against income

 சதாைக்க ஆண்டுகைில்
யதய்மானம் அதிகமாகவும்
பழுதுபார்ப்புச் சசலவுகள்
குடறவாகவும் இருக்கும்.

 சசாத்தின் பயனைிப்பு காலம்
அதிகரித்து, சசாத்து
படையதாகும் யபாது,
யதய்மானம் குடறவாகவும்,
பழுது பார்ப்புச் சசலவு
அதிகமாகவும் இருக்கும்.
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1.வருமானத்தின் மீது சீைான தாக்கம்
Equal charge against income

 எனயவ, ஆண்டு
யதாறும்
ஏற்பைக்கூடிய
யதய்மானம் மற்றும்
பழுதுபார்ப்பின்
சமாத்தத் சதாடக,
இலாபத்தில் சீைான
தாக்கத்டத
ஏற்படுத்தும்.
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2.சசயல் காைணத்சதாைர்புடையமுடற
Logical method

 சதாைக்க காலத்தில்,
சசாத்தின் உற்பத்தி திறன்
அதிகமாக இருக்கும்
யபாது, அதிகமான
யதய்மானம்
நீக்கப்படுகிறது.

 பின்வரும் ஆண்டுகைில்,
சசாத்தின் உற்பத்தி திறன்
குடறவாக இருக்கும்
யபாது, குடறவான
யதய்மானம்
நீக்கப்படுகிறது.
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குடறந்து சசல் மதிப்பு முடறயின்
குடறபாடுகள் limitations of written down value method

 1) சசாத்து முழுடமயாகப்
யபாக்சகழுதப்படுவதில்டல

Assets cannot be completely written off

 சசாத்து
வைக்சகாைிவானாலும்
மற்றும்
பயனற்றதானாலும்,
இம்முடறயில் அதன்
மதிப்டப பூஜ்ஜியத்திற்கு
சகாண்டு வைமுடிவதில்டல.
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1)சசாத்து முழுடமயாகப் 
யபாக்சகழுதப்படுவதில்டல
Assets cannot be completely written off

 யமலும், சசாத்து 
கணக்கில் 
ஏயதனும் ஒரு 
இருப்பு  இருந்து  
சகாண்யை 
இருக்கும்.
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2)வட்டி காைணிடய எடுத்துக்
சகாள்வதில்டல Ignores the interest factor

 சசாத்தில் முதலீடு
சசய்வதால் ஏற்படும் வட்டி
இைப்பிடன, இம்முடற
கணக்கில் எடுத்துக் சகாள்வது
இல்டல.

 அதாவது, இந்த சதாடக
வணிக நிறுவனத்திற்கு
சவைியய முதலீடு
சசய்திருந்தால், வட்டி ஈட்ைப்
பட்டிருக்கும் என்படதக்
கருத்தில் சகாள்வது இல்டல.
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3)யதய்மான விகிதம் கணக்கிடுவதில் 
சிைமம் Difficulty in determining the rate of depreciation

 இம் முடறயில், யதய்மான
விகிதம் மிக எைிதில்
கணக்கிைமுடிவது இல்டல.

 சபாதுவாக யதய்மான
விகிதம் அதிகமாக
டவக்கப்படுகிறது.

 ஏசனனில், சசாத்திடன
முழுடமயாக இறுதி மதிப்பு
வடை சகாண்டு வருவதற்கு
மிக நீண்ை காலம் எடுத்துக்
சகாள்ைப்படுகிறது.
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4)சசாத்தின் உண்டமயானபயன்பாட்டிடன 
கணக்கில் எடுத்துக் சகாள்வது இல்டல
Ignores the actual use of the asset

 இம்முடறயில், ஏற்சகனயவ
தீர்மானிக்கப்பட்ை
யதய்மான விகிதம்,
சசாத்தின் குடறந்து சசல்
இருப்பிலிருந்து
நீக்கப்படுகிறது.

 ஆனால், யதய்மானத்டதக்
கணக்கிடும்யபாது, சசாத்தின்
உண்டம பயன்பாட்டிடன
கருத்தில் எடுத்துக்சகாள்வது
இல்டல.
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யநர்க்யகாட்டு முடற குடறந்து சசல் மதிப்பு முடற
ஆண்டுயதாறும் சசாத்தின்
ஆைம்ப அைக்கவிடல மீது
யதய்மானம்
கணக்கிைப்படுகிறது.

ஆண்டுயதாறும் சசாத்தின்
குடறந்த சசல் மதிப்பின் மீது
யதய்மானம்
கணக்கிைப்படுகிறது.

யதய்மானத் சதாடக
அடனத்து ஆண்டுகளுக்கும்
ஒயை அைவாக இருக்கும்.

ஒவ்சவாரு ஆண்டும்
குடறந்து சகாண்யை வரும்.

சசாத்தின் இறுதி மதிப்பு
இல்லாத நிடலயில்,
சசாத்தின் ஏட்டு மதிப்பு
பூஜ்ஜியமாகவும்,

இறுதி மதிப்பு இருந்தால்,
இறுதி மதிப்பிற்கு சமமாக
இருக்கும். சசாத்தின் ஏட்டு
மதிப்பு ஒரு யபாதும்
பூஜ்ஜியமாக இருக்காது.

யதய்மான விகித கணக்கீடு
எைிடமயானது.

கணக்கிடுதல் மிகக்
கடினமானது.

யதய்மானத் சதாடக
முதலிலும், யதய்மான
விகிதம் இைண்ைாவதாகவும்
கணக்கிைப்படுகிறது.

யதய்மான விகிதம்
முதலிலும், யதய்மானத்
சதாடக இைண்ைாவதாகவும்
கணக்கிைப்படுகிறது.
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மறுமதிப்படீ்டு முடற Revaluation method

 இம் முடறயில், ஆண்டுத்
யதய்மானமானது சசாத்தின்
ஆண்டு இறுதி மதிப்பிடன
அச்சசாத்தின் ஆண்டு
சதாைக்க மதிப்யபாடு
ஒப்பிட்டு
கணக்கிைப்படுகிறது.

 சசாத்தின் ஆண்டு இறுதி
மதிப்பானது, அத்துடறயில்
சிறந்து விைங்கும் நபரின்
உதவியயாடு
தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
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மறுமதிப்படீ்டு முடற Revaluation method

 ஆண்டு இறுதி
மதிப்பிற்கும், ஆண்டு
சதாைக்க மதிப்பிற்கும்,
உள்ை யவறுபாடு அந்த
ஆண்டுக்குரிய
யதய்மானமாகக்
கருதப்படுகிறது.

 இம் முடறயானது,
கால்நடைகள்,
விடுகருவிகள்
யபான்றடவகளுக்கு
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
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சவறுடமயாதல் முடற Depletion method

 இயற்டகவைங்கள் தீர்ந்து
யபாதல் சவறுடமயாதல்
என்று அடைக்கப்படுகிறது.

 அதாவது, சசாத்துகைின்
அைவு எண்ணிக்டகயில்
குடறவது
சவறுடமயாதல்
எனப்படுகிறது.

 யதாண்டி எடுத்தல் மூலம்,
தீர்ந்து யபாகக்கூடிய
சசாத்துகளுக்கு இம்முடற
சபாருத்தமானது ஆகும்.
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சவறுடமயாதல் முடற
Depletion method

 உதாைணம் : சுைங்கங்கள்,
எண்சணய் வயல்கள்
யபான்றடவ,
இம்முடறயில் யதய்மான
விகிதம் சசாத்தின்
பயனைிப்புக்காலம்
முழுவதும் அது உற்பத்தி
சசய்யக்கூடிய சசாத்தின்
அலகுகைின் எண்ணிக்டக
அடிப்படையில்
கணக்கிைப்படுகிறது.
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வருவாயினச் சசலவு Revenue expenditure

 வணிக நிறுவனத்தின்
வருவாய் ஈட்டும்
திறடனஅன்றாை
சசயல்பாட்டிற்கான
சசலவும்,த் தக்கடவத்துக்
சகாள்ை
யமற்சகாள்ைப்படும்
சசலவும் வருவாயினச்
சசலவு எனப்படும்.

 இச்சசலவு, திரும்பத்
திரும்ப நிகழும்
தன்டமயுடையது.
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முதலினச் சசலவு 
Capital expenditure

 ஒரு
கணக்காண்டில்
யமற்சகாள்ைப்பட்ை
சசலவின்
பயனானது
எதிர்வரும்
ஆண்டுகளுக்கும்
சதாைர்ந்து
கிடைக்குமானால்,
அச்சசலவு
முதலினச் சசலவு
ஆகும்.
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முதலினச் சசலவு 
Capital expenditure

 இச்சசலவு ஏயதனும்
ஒரு நிடலச்சசாத்து
வாங்குவதற்யகா,
வியாபாை
நிறுவனத்தின் இலாபம்
ஈட்டும் திறடன
அதிகரிப்பதற்யகா
யமற்சகாள்ைப்பைலாம்.

 இது, திரும்பத் திரும்ப
நிகைாத
தன்டமயுடையது.
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முதலின வைவு Capital receipts

 வருவாயினத்டதச்
சாைாத வைவுகள்
அடனத்தும் முதலின
வைவு எனப்படும்.

 இது, திரும்பத் திரும்ப
நிகைாதத்
தன்டமயுடையது.

 எ.கா : 1. பங்குகள்
மற்றும் கைனடீ்டுப்
பத்திைங்கள்
சவைியிடுவதன் மூலம்
கிடைக்கும்சதாடக
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முதலின வைவு Capital receipts

 2. வங்கி மற்றும் 
பிறநிதி 
நிறுவனங்கைிைமிருந்து 
சபற்ற நீண்ைகாலக்
கைன்

 3. நிடலச் சசாத்து
விற்படனச் சசய்வதில் 
சபற்றத் சதாடக.
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வருவாயின வைவு Revenue receipt

 வணிகத்தின் வைக்கமான
நடை முடறகைிலிருந்து
சபறக்கூடிய
வருமானங்கள் வருவாயின
வைவுகைாகும்.

 இது, திரும்பத் திரும்ப
நிகழும் தன்டமயுடையது.

 இவ்வாறு சபறப்படும்
சதாடகயானது,
சபாதுவாக சிறிய
அைவிலான சதாடகயாக
இருக்கும்.
05-Oct-18 86M.MuthuSelvam Madurai



வருவாயின வைவு Revenue receipt

 எ.கா : 1. சைக்கு 
விற்பதனால்
கிடைக்கும் சதாடக

 2. முதலீடுகள்மீது
சபற்ற வட்டி

 3. வாைடகப் 
சபற்றது

 4. பங்கு முதலீட்டின் 
மீது சபற்ற 
பங்காதாயம்
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நீள்பயன் வருவாயினச் சசலவு
Deferred revenue expenditure

 நைப்பாண்டில் யமற்சகாள்ைப்பட்ை
வருவாயினத் தன்டமயுள்ை ஒரு
சசலவின் பயன், எதிர்வரும்
ஆண்டு அல்லது
ஆண்டுகளுக்கும்
கிடைக்குமானால், அச்சசலவு
நீள்பயன் வருவாயினச் சசலவு
ஆகும்.

 இச்சசலவின் பயன், இைண்டு
அல்லது அதற்கு
யமற்பட்ைஆண்டுகளுக்கு
கிடைக்கும்.
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முதலினச் சசலவு வருவாயினச் 
சசலவு

நீள்பயன் 
வருவாயினச்
சசலவுகள்

அடிக்கடி
நிகைாதத்
தன்டமயுடையது

அடிக்கடி நிகழும்
தன்டம
உடையது

அடிக்கடி நிகைாதத்
தன்டமயுடையது

வருவாய் ஈட்டும்
திறடன
அதிகரிப்பது

வியாபாைத்தின்
அன்றாை
சசயல்பாடுகடை
யமற்சகாள்வது

குறிப்பிட்ை சில
ஆண்டுகளுக்கு
பலன் சபற
இச்சசலவு
யமற்சகாள்ைப்படுகி
றது.

இச் சசலவின்
பலன்,
நீண்ை
காலத்திற்கு
கிடைக்கும்

நைப்பு ஆண்டிற்கு
மட்டுயம
பலன்
தைக்கூடியது

பலடன, ஒரு
கணக்காண்டிற்கு
யமல்
எதிர்பார்க்க
முடியும்
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முதலினச் 
சசலவு

வருவாயினச் சசலவு நீள்பயன் 
வருவாயினச்
சசலவுகள்

இலாபம்
ஈட்டும்
திறடன
அதிகரிக்கச்
சசய்யும்.

இலாபம் ஈட்டும்
திறடன,
பைாமரித்து
டவத்துக்
சகாள்ை உதவும்

சில ஆண்டுகளுக்கு
வணிகத்திற்கு
பலன் தைக்
கூடியது

இருப்பு நிடலக்
குறிப்பில்
சசாத்து
பக்கத்தில்
யதான்றும்

யநைடிச் சசலவுகள்
வியாபாைக்
கணக்கின் பற்றுப்
பக்கத்திலும்,
மடறமுகச்
சசலவுகள் இலாப
நட்ைக்
கணக்கின் பற்றுப்
பக்கத்திலும்
யதான்றும்

நைப்பு ஆண்டில்
யபாக்சகழுதப்பட்ை
சதாடக,
இலாப நட்ை
கணக்கின்
பற்றுப்பக்கத்திலும்
எஞ்சியுள்ைசதாடக
இருப்புநிடலக்
குறிப்பில் சசாத்துப்
பக்கத்திலும்
யதான்றும்.
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முதலின வைவு வருவாயின வைவு
அடிக்கடி நிகைாதத்
தனடமயுடையது

அடிக்கடி நிகழும்
தனடமயுடையது

சபரும்பாலும்
யபைைவிலான
சதாடகயாக இருக்கும்

சிறிய அைவிலான
சதாடகயாக
இருக்கும்

இத்சதாடகடய
இலாபமாக
கருதி பகிர்ந்தைிக்க
முடியாது

வருவாயின சசலடவக்
காட்டிலும்,
மிகுதியான
வருவாயின வைவுகள்,
இலாபமாகக் கருதிப்
பகிர்ந்து
அைிக்கப்படும்
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நீள்பயன் வருவாயினச் சசலவு
இைண்டு உதாைணங்கள் 
What is deferred revenue expenditure? Give two examples

 நைப்பாண்டில்
யமற்சகாள்ைப்பட்ை வருவாயினத்
தன்டமயுள்ை ஒரு சசலவின்
பயன், எதிர்வரும் ஆண்டு
அல்லது ஆண்டுகளுக்கும்
கிடைக்குமானால், அச்சசலவு
நீள்பயன் வருவாயினச் சசலவு
ஆகும்.

 இச்சசலவின் பயன், இைண்டு
அல்லது அதற்கு யமற்பட்ை
ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும்.
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நீள்பயன் வருவாயினச் சசலவு 
இைண்டு உதாைணங்கள் 
What is deferred revenue expenditure? Give two examples

 இது, நைப்பாண்டின் 
வருவாயுைன் 
சபாருத்துவதிலிருந்து 
ஒத்திடவக்கப்படுகின்றது

 இது குறிப்பிட்ை சில 
ஆண்டுகளுக்கு, 
வருமானத்திலிருந்து
யபாக்சகழுதப்படுகிறது.
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நீள்பயன் வருவாயினச் சசலவு
இைண்டு உதாைணங்கள் 
What is deferred revenue expenditure? Give two examples

 இச் சசலவு, ஒரு குறிப்பிட்ை
ஆண்டிற்கு நிறுவனம் ஈட்டும்
வருமானத்தின் மீது
சரிக்கட்ைப்படும்.

 உதாைணங்கள்
 1. விைம்பைத்திற்காக
சசய்யப்பட்ை யபைைவுத்
சதாடக

 2. சபாறி மற்றும் இயந்திைம்
மீதான யபைைவு பழுதுபார்ப்புச்
சசலவுகள்
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வியாபாைக்கணக்கு Trading Account

 வியாபாைம் என்பது,
இலாபம் ஈட்டும்
யநாக்கத்துைன், சைக்குகள்
வாங்குதல் மற்றும்
விற்றடலக் குறிக்கின்றது.

 வியாபாைக்கணக்கு,
கணக்காண்டிற்குரிய
சைக்குகள் வாங்குதல்
மற்றும் விற்றலின்
முடிவிடனக் காட்டும்
ஒரு சபயைைவுக் கணக்கு
ஆகும்.
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பயன் தீரும் சசாத்துகள் 
What are wasting assets?

 இவ்வடகயான
சசாத்துகள்,
யதாண்டிசயடுக்கும்
சசயல்முடறயில்,
தன் மதிப்டப
படிப்படியாக
இைக்கிறது.

 எடுத்துக்காட்டு:
சுைங்கங்கள்,
கற்சுைங்கங்கள்
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நிடலச் சசாத்துகள்
Fixed Assets

 வணிகத்தில் சதாைர்ந்து
பயன்படுத்துவதற்காக
வாங்கப்பட்ை அல்லது
உருவாக்கப்பட்ை சசாத்துகள்
நிடலச் சசாத்துகள் ஆகும்.

 இடவ பல வருைங்களுக்கு
பயன் தைக்கூடிய சசாத்துகள்.

 எ.கா : நிலம் மற்றும்
கட்ைைம், சபாறி மற்றும்
இயந்திைம், யமாட்ைார்
வாகனங்கள்,அடறகலன்கள்
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சகாள்முதல் திருப்பம்
Purchases Returns

 சகாள்முதல் 
சசய்யப்பட்ை சைக்கு, 
சைக்கைித்யதாருக்கு 
திருப்பப்பட்ைால்,
அது சகாள்முதல்
திருப்பம் அல்லது
சவைித்திருப்பம்
எனப்படும்.
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ஏயதனும் இைண்டு யநைடிச் சசலவுகள் 
மற்றும் மடறமுகச்சசலவுகடைகுறிப்பிடுக.
Name any two direct expenses and indirect expenses
 யநைடிச் சசலவுகள் : 
 1. கூலி 
 2. உள்தூக்குக் கூலி 
 3. துடறமுகக் கட்ைணம்
 4. உள்நுடைவு வரி 
 5. இறக்குமதி வரி.
 மடறமுகச் சசலவுகள் : 
 1. அலுவலக மற்றும் 
நிர்வாகச் சசலவுகள்

 2. விற்படன மற்றும் 
வைங்கல் சசலவுகள்
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இருப்பாய்வு இருப்புநிடலகுறிப்பு
கணக்கியல்பதிவுகைின்,
கணக்கீட்டு
சரிதன்டமடய
பரியசாதிக்க இது
தயாரிக்கப்படுகின்றது

வணிகத்தின் நிதி
நிடலடய
அறிந்துசகாள்ை, இது
தயாரிக்கப்படுகின்றது

இறுதிக் கணக்குகள்
தயாரிக்கும் முன்,
தயாரிக்கப்படுகின்றது

இருப்பாய்வு மற்றும்
வியாபாை இலாப நட்ைக்
கணக்கு தயாரித்தப்
பிறகு
தயாரிக்கப்படுகின்றது

இருப்பாய்வு தயாரிக்க
யவண்டிய கட்ைாயம்
இல்டல

சில தருணங்கைில்,
இருப்புநிடலக் குறிப்பு
தயாரிக்க யவண்டிய
கட்ைாயம் உள்ைது
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வியாபாைக்கணக்கு தயாரிப்பதன் 
யநாக்கங்கள் objectives of preparing trading account

 1. சமாத்த இலாபம் அல்லது
சமாத்த நட்ைம் பற்றிய
தகவல்கடைப் சபற,

 2.வைக்கூடிய
நட்ைங்கைிலிருந்து பாதுகாப்பு
அைிக்க,

 3. யநைடிச் சசலவுகள்
மற்றும் யநைடி
வருமானங்கள் பற்றிய
தகவல்கடைத்
சதரிந்துசகாள்ை
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இலாப நட்ைக்கணக்கு தயாரித்தலின் 
யதடவ Need for preparing profit and loss account 

 1. நிகை இலாபம் அல்லது
நிகை நட்ைம் கண்ைறிய

 2. இலாபம் ஒப்படீு
சசய்ய

 3. சசலவுகடைக்
கட்டுப்படுத்த

 4. இருப்பு
நிடலக்குறிப்டப
தயாரிக்க
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இறுதிக்கணக்குகள் என்றால் என்ன? 
அதன் பகுதிகள் யாடவ?
What are final accounts? What are its constituents? 

 வணிக நிறுவனங்கள்
யமற்சகாள்ளும் வணிக
நைவடிக்டககைின்
முடிவுகடையும், நிதி
சார்ந்த நிடலப்பு
தன்டமடயயும்
அவ்வப்யபாது சதரிந்து
சகாள்ை விரும்புகின்றன.

 அதாவது, வணிகத்தின்
இலாபத்தன்டமடயயும்,
நிதி நிடலடயயும் அறிந்து
சகாள்ைவிரும்புகின்றன.
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இறுதிக்கணக்குகள் என்றால் என்ன? 
அதன் பகுதிகள் யாடவ?
What are final accounts? What are its constituents? 

 இவற்டற இறுதிக்கணக்குகள்
அல்லது நிதிநிடல
அறிக்டககள் தயாரிப்பதன்
மூலம் அறிந்து சகாள்ை
முடியும்.

 இருப்பாய்வு காட்டும்
யபயைட்டுக் கணக்குகைின்
இருப்புகள் அடிப்படையில்,
இறுதிக்கணக்குகள்
ஒவ்சவாரு ஆண்டிறுதியில்
வைக்கமாக
தயாரிக்கப்படுகிறது.
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இறுதிக்கணக்குகள் என்றால் என்ன? 
அதன் பகுதிகள் யாடவ?
What are final accounts? What are its constituents? 

 இறுதிக்கணக்குகள்
அல்லது
நிதிநிடலஅறிக்டககள்
பின்வருவனவற்டற
உள்ைைக்கியது.

 (அ) வருமான அறிக்டக
அல்லது வியாபாை மற்றும்
இலாப நட்ைக்கணக்கு

 (ஆ) நிதி நிடல அறிக்டக
அல்லது இருப்பு
நிடலக்குறிப்பு
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இறுதிப் பதிவுகள் என்றால் என்ன? அடவ 
ஏன் பதிவு சசய்யப்படுகின்றன?
What is meant by closing entries? Why are they passed? 

 வியபாை மற்றும் இலாபநட்ைக்
கணக்கு தயாரிப்பதற்கு
ஏதுவாக அடனத்துப்
சபயைைவுக் கணக்குகைின்
இருப்புகளும், கணக்காண்டின்
இறுதி நாைில் முடிக்கப்பை
யவண்டும்.

 உரிய குறிப்யபட்டில்,
யதடவயான இறுதிப்பதிவுகள்
சசய்வதன் மூலம் இது
நடைசபறுகிறது.
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இறுதிப் பதிவுகள் என்றால் என்ன? அடவ 
ஏன் பதிவு சசய்யப்படுகின்றன?
What is meant by closing entries? Why are they passed? 

 சகாள்முதல் கணக்கு
பற்று இருப்டபயும்,
சகாள்முதல் திருப்பக்
கணக்கு வைவு
இருப்டபயும்
சகாண்டிருக்கும்.

 கணக்காண்டின் இறுதியில்,
சகாள்முதல் திருப்பக்
கணக்கு முடிக்கப் சபற்று
சகாள்முதல் கணக்கிற்கு
மாற்றப்படுகிறது.
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இறுதிப் பதிவுகள் என்றால் என்ன? அடவ 
ஏன் பதிவு சசய்யப்படுகின்றன?
What is meant by closing entries? Why are they passed? 

 அயதயபான்று, விற்படனக்
கணக்கு வைவு இருப்டபயும்,
விற்படனத் திருப்பக்
கணக்கு பற்று இருப்டபயும்
சகாண்டிருக்கும்.

 கணக்காண்டின் இறுதியில்
விற்படனத்
திருப்பக்கணக்கு முடிக்கப்
சபற்று விற்படன
கணக்கிற்கு
மாற்றப்படுகிறது.
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சமாத்த இலாபம் Gross Profit 

 வணிக நிறுவனத்தின்
வியாபாைக்
கணக்கிலிருந்து,
சமாத்த இலாபம்
கணக்கிைப்படுகின்றது.

 அதாவது,
விற்படனயிலிருந்து,
விற்றப்சபாருட்கைின்
அைக்க விடலடயக்
கைிப்பதன் மூலம்
சமாத்த இலாபத்டதக்
காணலாம்.
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நிகை இலாபம் Net Profit
 நிகை இலாபம் என்பது, வணிக
நிறுவனத்தின் இலாப நட்ைக்
கணக்கிலிருந்துஅறியப்படுகின்றது.

 சகாள்முதல் மற்றும் சபாருடை
உற்பத்தி சசய்வதற்கான
சசலவுகள், மட்டுமல்லாது, ஏடனய
பிற சசலவுகடை ஒரு வணிகர்
சசய்கின்றார்.

 இவ்வாறு சசய்யக்கூடிய
சசலவுகள், சமாத்த இலாபத்டத
விை குடறவாக
இருக்குயமயானால், அதன்
விடைவு நிகை இலாபமாகும்.
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“இருப்பு நிடலக்குறிப்பு ஓர்
கணக்கல்ல” – விைக்குக.

“Balance sheet is not an account”- Explain

 இருப்பு நிடலக்குறிப்பு
என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ை
நாைில் வணிகத்தில்
உள்ை சசாத்துக்கள்
மற்றும் சபாறுப்புகள்
நிடல பற்றிய
அறிக்டகயாகும்.

 சசாத்துகள்,
வணிகத்திற்கு
சசாந்தமான
வைங்கடைக் குறிக்கிறது.
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“இருப்பு நிடலக்குறிப்பு ஓர் கணக்கல்ல” –

விைக்குக.
“Balance sheet is not an account”- Explain

 சபாறுப்புகள் என்பது, வணிகம் 
மீது எழுப்பப்படும் யகாரிக்டக 
உரிடமகள் ஆகும்.

 வணிக நிறுவனத்தின் நிகை 
இலாபம் மற்றும் நிகை நட்ைம் 
கண்ைறிந்த பிறகு,
வணிகத்தின்உரிடமயாைர் 
வணிகத்தின் நிதி நிடலடய 
அறிய விரும்புகிறார்.

 இதற்காக, இருப்புநிடலக்
குறிப்பு தயாரிக்கப் படுகிறது.
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“இருப்பு நிடலக்குறிப்பு ஓர் கணக்கல்ல” –

விைக்குக.
“Balance sheet is not an account”- Explain

 இது வணிக நிறுவனத்தில்
ஒரு குறிப்பிட்ை
நாளுக்குரிய அடனத்து
சசாத்துகள் மற்றும்
சபாறுப்புகைின் சதாடக
உள்ைைக்கிய அறிக்டக
ஆகும்.

 இவ்வாறு தயாரிக்கப்படும்
அறிக்டக, இருப்புநிடலக்
குறிப்பு என்று
அடைக்கப்படுகிறது.
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இருப்பு நிடலக்குறிப்பு தயாரித்தலின் 
நன்டமகள்Advantages of preparing a balance sheet

 1. இருப்பு நிடலக் குறிப்பு
தயாரிக்கப்படுவதன் முக்கிய
யநாக்கம், ஒரு குறிப்பிட்ை
நாைில் நிறுவனத்தின்
உண்டமயான நிதி
நிடலடய அறிந்து
சகாள்ளுதல்.

 2. இது நிறுவனத்தின்
பல்யவறு சசாத்துகைின்
அைக்க விடலடய
ஒப்பிடுவதற்கு உதவுகிறது.
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இருப்பு நிடலக்குறிப்பு தயாரித்தலின் 
நன்டமகள் Advantages of preparing a balancesheet

 யமலும், இது நிறுவனத்தின்
பல்யவறு சபாறுப்புகடையும்
ஒப்படீு சசய்யவும்உதவுகிறது.

 3. இது நிறுமத்தின் கைன்
தீர்க்கும் சக்திடய கண்ைறிய
உதவுகிறது.

 சசாத்துகள், புறசபாறுப்புகடைக்
காட்டிலும் அதிகமாக
இருக்கும்யபாது நிறுமத்தின்
கைன் தீர்க்கும் சக்தி சாதகமாக
இருக்கிறது.
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இருப்பு நிடலக்குறிப்பு தயாரித்தலின் 
நன்டமகள் Advantages of preparing a balancesheet

 மாறாக,
புறசபாறுப்புகள்,
சசாத்துகடைக்
காட்டிலும் அதிகமாக
இருக்கும்யபாது,
நிறுமத்தின் கைன்
தீர்க்கும் சக்தி
சாதகமாக இல்டல
எனலாம்.
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சசாத்துகள் மற்றும் சபாறுப்புகடை 
குழுப்படுத்துதல் மற்றும் 
ஒழுங்குப்படுத்துதல்
What is meant by grouping and marshalling of assets and liabilities

 இருப்பு நிடலக்குறிப்பில்
சசாத்துகளும், சபாறுப்புகளும்
குழுப்படுத்தப்பட்டு,
குறிப்பிட்ை ஒழுங்கில்
வரிடசப்படுத்தி
காண்பிக்கப்படுகிறது.

 குழுப்படுத்துதல் என்பது,
ஒயை தன்டமயுடைய
இனங்கடை ஒரு சபாதுவான
தடலப்பின் கீழ், சகாண்டு
வருதல் ஆகும்.
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சசாத்துகள் மற்றும் சபாறுப்புகடை 
குழுப்படுத்துதல் மற்றும் ஒழுங்குப்படுத்துதல்
What is meant by grouping and marshalling of assets and liabilities

 உதாைணமாக, பல்யவறு 
வாடிக்டகயாைர்கைிைமிருந்து 
வையவண்டிய சதாடக ‘பற்பல 
கைனாைிகள்‘ என்ற 
தடலப்பின் கீழ் 
காட்ைப்படுகிறது.

 அதுயபால, சைாக்கம், வங்கி, 
கைனாைிகள், சைக்கிருப்பு
மற்றும் பிற நைப்புச் 
சசாத்துகள் ‘நைப்புச் 
சசாத்துகள்‘ என்ற தடலப்பின் 
கீழ் காட்ைப்படுகிறது,
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சசாத்துகள் மற்றும் சபாறுப்புகடை 
குழுப்படுத்துதல் மற்றும் 
ஒழுங்குப்படுத்துதல்
What is meant by grouping and marshalling of assets and liabilities

 ஒழுங்குப்படுத்துதல் என்பது,
பல்யவறு சசாத்துகள் மற்றும்
சபாறுப்புகள், தகுந்த ஒழுங்கில்
வரிடசப்படுத்துதலாகும்.

 ஒழுங்குப்படுத்துதல்
கீழ்க்கண்ை இரு வைிகைில்
ஏயதனும் ஒரு வைியில்
சசய்யப்படுகிறது.

 1. நீர்டமத்தன்டம ஒழுங்கு
 2. நிடலத்தன்டம ஒழுங்கு
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சதாைக்கச் சைக்கிருப்பு
Opening Stock

 முந்டதய ஆண்டு,
விற்படனயாகாமல்
எஞ்சியுள்ை சைக்கிருப்பு
நைப்பாண்டின்
சதாைக்கச்
சைக்கிருப்பாகும்.

 புதிதாகத்
சதாைங்கப்படும்
வணிகத்தில், சதாைக்கச்
சைக்கிருப்பு
இருப்பதில்டல.
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இறுதிச் சைக்கிருப்பு Closing Stock

 கணக்காண்டின் இறுதியில்,
விற்படனயாகாமல் எஞ்சியுள்ை
சைக்கிருப்பு. இறுதிச் சைக்கிருப்பு
எனப்படுகிறது.

 திருத்தம் சசய்யப்பட்ை
கணக்கியல் தைநிடலகள் 2 - ன்
படி அைக்கவிடல அல்லது
நிகைத் தீர்வு மதிப்பு
(சந்டதவிடல), இதில் எது
குடறவாக உள்ையதா அந்த
விடலயில் இறுதிச் சைக்கிருப்பு
மதிப்பிைப்படுகிறது.
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இருப்புநிடலக் குறிப்பு வடையறு
Define Trial Balance

 யஜ.ஆர். பாட்லிபாய்
அவர்கள் கூற்றுப்படி,
“இருப்புநிடலக்
குறிப்பு ஒரு
குறிப்பிட்ை நாைில்
நிறுவனத்தின்
உண்டமயான நிதி
நிடலடய
அைவிடுவதற்காக
தயாரிக்கப்படுகிறது”.
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