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�ழ்க்கா�ம் தகவல்களி��ந்� �ற்பைனத் ெதாைகையக் காண�ம்
�வரம் �
ெதாடக்கச ்சரக்��ப்� 20,000
நிகர ெகாள்�தல் 70,000
ேநர�ச ்ெசல�கள் 10,000
இ��ச ்சரக்��ப்� 30,000
ெமாத்த இலாப ��தம் (�ற்பைன�ல்) 20%
�ழ்க்கா�ம் தகவல்களி��ந்� 2018, மாரச் ்31 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�ற்�ரிய இலாப நடட்க் கணக்�
தயாரிக்க�ம்.
�வரம் � �வரம் �
ெமாத்த இலாபம் �/ெகா 1,50,000 �ளம்பரச ்ெசல�கள் 3,800
ெவளித் �க்�க்�� 25,500 வாராக்கடன் 8,500
அ�வலக வாடைக 7,000 பங்காதாயம் ெபற்ற� 9,000
அ�வலக எ��ெபா�ள் 3,500 ெபற்ற தள்�ப� 4,600
வழங்கல் ெசல�கள் 2,000 ெபற்ற வாடைக 7,000
ஜாய் என்ற நி�வனம் 1.4.2016 அன்� �. 75,000-க்� இயந்�ரம் ஒன்ைற வாங்�ய�. 31.3.2018 
அன்� �.62,000-க்� அவ்�யந்�ரத்ைத �ற்பைன ெசய்த�. நிைலத் தவைண �ைற�ல் 
ேதய்மானம் ஆண்�க்� 10% நீக்கப்படேவண்�ம். ஆண்�ேதா�ம் கணக்�கள் மாரச் ்31-ல் ��க்கப்ப��ற�. �ற்ற
இயந்�ரத்�ன் �தான இலாபம் அல்ல� நடட்த்ைத கணக்��க
�ன்வ�ம் �ைழகள், இ�ப்பாய்� தயாரிக்�ம் �ன் கண்ட�யப்படட்ன. அவற்ைற ��த்தம் ெசய்ய�ம். 
(அ) கடட்டம் �தான ேதய்மானம் �.5,000 ேதய்மானக் கணக்�ல் எ�த்ெத�தப்பட�ல்ைல. 
(ஆ) ெவ ெவங்கட�்க்� �.2,000 �� ெச�த்�ய�, ��க் கணக்�ல் இ��ைற 
எ�த்ெத�தப்பட�்ள்ள�. 
(இ) நிலா�க்� கட�க்� �.250க்� சரக்� �ற்ற�, சரியாக �ற்பைன ஏட�்ல் ப�� ெசய்யப்படட் ேபா��ம், ேபேரட�்ல்
�. 200 என எ�த்ெத�தப்பட�்ள்ளள்ள�.
�ன்வ�ம் �வரங்களி��ந்� �ரக�ஷ் என்பவரின் 2017, �சம்பர ்31 ஆம் நாைளாய இ�ப்�நிைலக் ��ப்� தயாரிக்க�ம்.
�வரம் � �வரம் �
�தல் 80,000 ைக ெராக்கம் 20,000
கடனாளிகள் 12,800 நிகர இலாபம் 4,800
எ�ப்�கள் 8,800 இயந்�ரம் 43,200
சஞ்ச�ன் ஏ�களில் 31, �சம்பர ்2017ம் ஆண்�ற்கான �யாபாரக் கணக்�ைன தயாரிக்க�ம்.
�வரம் � �வரம் �
ெதாடக்கச ்சரக்��ப்� 570 ெகாள்�தல் 15,800
�ற்பைன 26,200 ெகாள்�தல் ��ப்பம் 90
�ற்பைனத் ��ப்பம் 60 இ��ச ்சரக்��ப்� 860
இ�ப்பாய்� தயாரிக்கப்பட�் �த்�யாசம் அனாமத்�க் கணக்�க்� எ�த்�ச ்ெசல்லப்படட்� எனக் க�� �ன்வ�ம்
�ைழகைளத் ��த்தம் ெசய்ய�ம். 
(அ) �ற்பைன ஏட�்ன் �ட�்த்ெதாைக �.250 �ைறவாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�. 
(ஆ) ெகாள்�தல் ஏட�்ல் �.120 �ைறவாகக் �டட்ப்பட◌்ப்ட�்ள்ள�. 
(இ) �ற்பைன ஏட�்ல் �.130 அ�கமாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�. 
(ஈ) ெப�தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�் ஏட�்ல் �.75 �ைறவாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�. 
(உ) ெகாள்�தல் ஏட�்ல் �.35 அ�கமாகக் �டட்ப்பட�்ள்ள�
நி�பனின் இ�ப்�களி��ந்� 2017, �சம்பர ்31 ஆம் நாைளய இ�ப்�நிைலக் ��ப்� தயாரிக்க�ம்.
�வரம் பற்� � வர� �
ெபா� மற்�ம் இயந்�ரம் 8,00,000  
நிலம் மற்�ம் கடட்டம் 6,00,000  
அைறகலன் 1,50,000  
ைகெராக்கம் 20,000  
வங்� ேமல்வைரப்பற்�   1,80,000
கடனாளிகள் மற்�ம் கடனீந்ேதார் 3,20,000 2,40,000
ெப�தற்�ரிய மற்�ம் ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�் 1,00,000 60,000
இ��ச ்சரக்��ப்� 4,00,000  
���ய கால �த��கள் 80,000  
�தல்   15,00,000
எ�ப்�கள் 1,30,000  
நிகர இலாபம்   6,20,000
  26,00,000 26,00,000
�மார ்என்பவர ்ஏப்ரல் 1, 2015 அன்� �. 80,000 ம�ப்�ள்ள ஓர ்இயந்�ரத்ைத வாங்� அைத நி��வதற்� �. 20,000
ெசல�டட்ார.் பயனளிப்� காலம் 8 ஆண்�கள் ��ந்த�ன், இ�� ம�ப்� �. 4,000 �ைடக்�ம் என எ�ரப்ாரக்்கப்ப��ற�.
30 ெசப்டம்பர ்2017 அன்� அவ்�யந்�ரம் �. 50,000-க்� �ற்கப்படட்�. ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் ேதய்மானம்
நீக்கப்படேவண்�ம். ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் �சம்பர ்31-ல் கணக்�கள் ��க்கப்ப��ற� எனக்ெகாண்� இயந்�ர கணக்�
தயாரிக்க�ம்.
��பாவ��ன் ஏ�களி��ந்� எ�க்கப்படட் �ழ்கா�ம் �வரங்களி��ந்� 31 �சம்பர ்2016 ஆம் ஆண்�ற்கான இலாப
நடட்க் கணக்�ைன தயாரிக்க�ம்.
�வரம் � �வரம் �
ெமாத்த இலாபம் 12,500 வட�் ெபற்ற� 100
தள்�ப� ெகா�த்த� 60 ெவளி�க்�க் �� 100
வாடைக 500    
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�ழ்க்கா�ம் தகவல்களி��ந்� லாவண்யா நி�வனத்வனத்�ன் ஏ�களில் 2017, மாரச் ்31 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம்
ஆண்�ற்�ரிய �யாபாரக் கணக்� தயாரிக்க�ம்.
�வரம் �. �வரம் �.
ெதாடக்கச ்சரக்��ப்� 16,500 உள்�க்�க் �� 1,200
ெகாள்�தல் 45,000 �� 4,800
�ற்பைன 72,000 எரிெபா�ள் மற்�ம் �ன்சக்� 3,200
ெகாள்�தல் ��ப்பம் 500 இ��ச ்சரக்��ப்� 18,000
�ற்பைனத் ��ப்பம் 1,500    
�ன்வ�ம் �ைழகள் இ�ப்பாய்� தயாரிக்�ம் ேபா� கண்ட�யப்படட்ன. ��த்தப் ப��கைளத் த�க. 
(அ) �வனா �.100 ம�ப்�ள்ள சரக்�ைனத் ��ப்�யளித்தார.் இ� சரக்��ப்�ல் ேசரக்்கப்பட�்ம், கணக்� ஏ�களில்
ப��ெசய்யப்படாமல் உள்ள�. 
(ஆ) மணிக்� �.475 க்� கட�க்� சரக்� �ற்ற� �ற்பைன ஏட�்ல் �.745 எனப் ப�� ெசய்யப்படட்�. 
(இ)சந்�யா�ட��ந்� ெபற்ற �.500 க்கான காேசாைல ம�க்கப்படட்�, ப�கள் கணக்�ல் பற்� ைவக்கப்பட�்ள்ள�. 
(ஈ) சந்த உபேயாகத்�ற்காக உரிைமயாளரால் ெராக்கம் �.300 எ�க்கப்படட்�, �� கணக்�ல் பற்� ைவக்கப்பட�்ள்ள�.
�ன்வ�ம் �ைழகள் இ�ப்பாய்� தயாரிக்�ம்ேபா� கண்ட�யப்படட்ன. அவற்ைறத் ��த்த�ம். 
(அ) அ�லா�க்� �.1,520-க்� கட�க்� சரக்� �ற்றற்ற� அவர ்கணக்�ல் �.1,250 எனப் எ�த்ெத�தப்பட�்ள்ள�. 
(ஆ) நேரந்�ரனிடம் கட�க்� �.5,500-க்� சரக்� ெகாள்ள்�தல் ெசய்த�, அவர ்கணக்�ல் �.5,050 என வர�
ைவக்கப்பட�்ள்ள�. 
(இ) ர�வரம்னிட��ந்� கட�க்� �.404-க்� அைறகலன் வாங்�ய�, அைறகலன் கணக்�ல் �.440 எனப் பற்�
ைவக்கப்பட�்ள்ள�. 
(ஈ) �.2,000 ெராக்கத்�ற்� இயந்�ரம் வாங்�ய�, ேபேரட�்ல் இயந்�ரக் கணக்�ல் எ�த்� எ�தப்படாமல் உள்ள�. 
(உ) ெகாள்�தல் ஏட�்ன் �ட�்த்ெதாைக �.899 �ன் எ�த்� எ��ம் ேபா� �.989 என எ�தப்பட�்ள்ள�
�ழ்க்கண்ட �வரங்கைளக் ெகாண்�, ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் ேதய்மான ��தம் காண்க. 
1.1.2018 அன்� ஏற்கனேவ பயன்ப�த்தப்படட் இயந்�ரம் வாங்�ய� �. 38,000 
1.1.2018 அன்� ப�� பாரத்்தல் ெசல� ெசய்த� �. 12,000 
இயந்�ரத்�ன் எ�ர ்ேநாக்�ம் பயனளிப்� காலம்: 4 ஆண்�கள் 
எ�ரே்நாக்�ம் இ�� ம�ப்� �. 6,000
�ழ்க்கண்ட �வரங்களி��ந்� சரக்� �ற்பைனக்கான அடக்கத்�ைன கணக்�ட�ம்.
�வரம் � �வரம் �
ெதாடக்கச ்சரக்��ப்� 10,000 மைற�கச ்ெசல�கள் 5,000
ெகாள்�தல் 80,000 இ��ச ்சரக்��ப்� 15,000
ேநர�ச ்ெசல�கள் 7,000    
�ழ்க்கா�ம் �வரங்களி��ந்� ெமாத்த இலாபம் (அல்ல�) ெமாத்த நடட்த்�ைன கணக்�ட�ம்
�வரம் � �வரம் �
ெதாடக்கச ்சரக்��ப்� 20,000 ெகாள்�த�க்கான �க்�க் �� 5,000
இ��ச ்சரக்��ப்� 15,000 �ற்பைனக்கான �க்�க்�� 3,000
ெகாள்�தல் 90,000 அ�வலக வாடைக 2,200
�ற்பைன 2,00,000    
�ழ்க்கண்டவற்�ள் இ�ந்� நிகர இலாபம் அல்ல� நிகர நடட்த்�ைன கண்ட�ய�ம்.
�வரம் � �பரம் �
ெமாத்த இலாபம் 12,000 நிரவ்ாகச ்ெசல�கள் 4,000
சம்பளம் (அ�வலகம்) 9,000 ெவளி ஏற்�ச ்ெசல் ெசல� 3,000
ப�ற்� ெப�ேவாரிடம் ெபற்ற ெதாைக 5,000 �ளம்பரம் 2,000
ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் ேதய்மான ��தம் காண்க 
இயந்�ரம் வாங்�ய �ைல �. 80,000 
�தலாக்கம் ெசய்ய ேவண்�ய ெசல�கள் �. 20,000 
எ�ரே்நாக்�ம் இ�� ம�ப்� �. 4,000 
எ�ரே்நாக்�ம் பயனளிப்� காலம் : 4 ஆண்�கள்
ஜனவரி 1,2015 அன்� �. 400000 ம�ப்�ள்ள இயந்�ரம் வாங்கப்படட்�. �. 15000 நி��தல் ெசலவாக�ம், �. 10000 வண்�க்
கடட்ணமாக�ம் ெசலவ�க்கப்படட்�. ேநரக்்ேகாட�் �ைற�ல் ஆண்�ேதா�ம் 10%ேதய்மானம்
நீக்கப்படேவண்�ம்.கணக்�கள் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் மாரச் ்31ல் ��க்கப்ெப��ன்றன. �தல் இரண்� ஆண்�க�க்�
இயந்�ரத்�ன் �தான ேதய்மான ெதாைகையக் கணக்�ட�ம்.
�ன்வ�வன 2017, �சம்பர ்31 ஆம் நாைளய இ�ப்பாய்�ன் ஒ� ப��. �யாபாரக் கணக்� தயாரிக்க�ம்.
�வரம் பற்� �. வர� �.
இ��ச ்சரக்��ப்� 25,000  
சரிக்கடட்ப்படட் ெகாள்�தல் 70,000  
உள் ஏற்�செ்சல் ெசல� 5,700  
சரக்�கள் ெகாள்�தல் �தான உரிைமத்ெதாைக 4,300  
�ற்பைன   1,70,000
�� 8,000  
ெகாள்�தல் �தான உள்�ைழ� வரி 4,000  
�ழ்க்கா�ம் �வரங்களி��ந்� �ற்பைனத் ெதாைகைய கணக்�ட�ம்.
�வரம்  �  �வரம்  � 
ெதாடக்கச ்சரக்��ப்�   30,000 இ��ச ்சரக்��ப்�   20,000
நிகர ெகாள்�தல்  2,00,000 �ற்பைன�ல் ெமாத்த   

இலாப ��தம்  30%

�ன்வ�ம் �ைழகள் இ�ப்பாய்� தயாரிக்�ம் �ன் கண்ட�யப்படட்ன. அவற்ைறத் ��த்�க. 
(அ) அங்கப்ப�க்� �.500 ெச�த்�ய� தவ�தலாக அங்கண்ணன் கணக்�ல் பற்� ைவக்கப்பட�்ள்ள�. 
(ஆ) அைறகலன் �.750-க்� �ற்ற�, �ற்பைனக் கணக்�ல் வர� ைவக்கப்பட�்ள்ள�. 
(இ) பாக்யா பாக்யா�ட��ந்� சரக்� �.2,100-க்� வாங்�ய�, தவ�தலாக �ற்பைன ஏட�்ல் ப��ெசய்யப்பட�்ள்ள�. 
(ஈ) இயந்�ரம் நி��வதற்�ச ்ெச�த்�ய �� �.1,000 ��க் கணக்�ல் பற்� 
ைவக்கப்பட�்ள்ள�.
�ழ்க்கா�ம் தகவல்களி��ந்� 2017, �சம்பர ்31ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�ற்�ரிய இலாப நடட்க் கணக்�
தயாரிக்க�ம்.
�வரம் � �வரம் �
ெமாத்த இலாபம் �/ெகா 60,000 ெபற்ற வட�்   2,100
ெவளி ஏற்�செ்சல் ெசல� 15,000 நி�சார ்ெசல�கள் 4,000
�ற்பைன �தான கட�்மச ்ெசல�கள் 12,000 அ�வலக வாகனங்கள் �தான ப�� பாரப்்�ச ்ெசல�கள்  8,000
�ற்பாண்ைமயர ்க�� 1,300 அ�வலக வாகனங்கள் �� ேதய்மானம் 3,000
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�வரம் � �வரம் �
ேமம்பாட�்ச ்ெசல�கள் 10,200 ெச�த்�ய வட�் 9,000
அ�வலக ெதாைலேப�க் கடட்ணம் 22,400 ெபற்ற வாடைக 7,000
வாராக்கடன் வ��த்த�   4,000 உள் ஏற்�செ்சல் ெசல� 4,0000
�ழ்க்கா�ம் தகவல்களி��ந்� 2017, �சம்பர ்31 ஆம் நாேளா� ��வைட�ம் ஆண்�ற்�ரிய �யாபாரக் கணக்�
தயாரிக்க�ம்.
�வரம் �. �வரம் �.
ெதாடக்கச ்சரக்��ப்� 4,00,000 ெகாள்�தல் �தான �க்�க்�� 2,00,000
ெகாள்�தல் 20,00,000 �ற்பைன �தான �க்�க்�� 1,00,000
நிகர �ற்பைன 48,00,000 �ளம்பரம் 1,20,000
ஏற்�செ்சல் ெசல� மற்�ம் உள் �ைழ� வரி 65,000 அ�வலக வாடைக 75,000
�ற்பைனச ்ெசல�கள் 1,10,000 ெகாள்�தல் ெசய்த சரக்�கள் �தான இறக்�ம� வரி 7,28,000
நிலக்கரி, எரிவா� மற்�ம் நீர் 22,000    
ெகாள்�தல் ��ப்பம் 1,20,000    
இ��ச ்சரக்��ப்� �.6,00,000 என ம�ப்�டப்படட்�.
1.1.2018 அன்� ஒ� நி�வனம் �. 9,000 ம�ப்�ள்ள இயந்�ரம் ஒன்ைற வாங்�ய�. நி��ைகச ்ெசலவாக �. 1,000
ெசலவ�த்த�. �ைறந்� ெசல் ம�ப்� �ைற�ல் ஆண்�க்� ேதய்மானம் 
15% என்ற ��தத்�ல் 2018 ஆம் ஆண்�க்� ேதய்மானத் ெதாைகைய கணக்�ட�ம். கணக்�கள் மாரச் ்31 ல்
��க்கப்ெபற்றன.
�ன்வ�ம் �ைழகள் இ�ப்பாய்� தயாரித்த�ன் கண்ட�யப்படட்ன.�த்�யாசத் ெதாைக அனாமத்�க் கணக்�ல்
ேபாடப்பட�்ள்ள�.அவற்ைறத் ��த்தம் ெசய்ய�ம் 
அ) ெகாள்�தல் ஏட�்ன் �ட�்த்ெதாைக �ன் எ�த்� எ��ம் ேபா� �.70 �ைறவாக எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள� 
ஆ) �ற்பைன ஏட�்ன் �ட�்த்ெதாைக �ன் எ�த்� எ��ம் ேபா� �.340 அ�கமாக எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள� 
இ) ெகாள்�தல் ஏட�்ன் ெமாத்தம் �ன் எ�த்� எ��ம் ேபா� �.150 அ�கமாகக் எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள� 
ஈ) �ற்பைன ஏட�்ன் �ட�்ெதாைகைய �ன் எ�த்� எ��ம் ேபா� �.200 �ைறவாக எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள� 
உ) ெகாள்�தல் ��ப்ப ஏட�்ன் �ட�்த்ெதாைக �ன் எ�த்� எ��ம் ேபா� �.350 �ைறவாகக் எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள�
�ன்வ�ம் �ைழகள் இ�ப்பாய்� தயாரிக்�ம் �ன் கண்ட�யப்படட்ன. அவற்ைறத் ��த்�க. 
(அ) ஆனந்�க்� �.1,000 த்�க்� கட�க்� சரக்� �ற்ற�, �ற்பைன ஏட�்ல் ப�� ெசய்யப்பட�ல்ைல. 
(ஆ) இயந்�ரம் ப��பாரப்்�க்� �.400 ெச�த்�ய�, தவறாக இயந்�ரக் கணக்�ல் எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள�. 
(இ) காந்�ராஜ்-க்� �.2,000 சம்பளம் ெச�த்�ய�, ேபரேபேரட�்ல் தவறாக அவ�ைடய கணக்�ல் பற்�
ைவக்கப்பட�்ள்ள�.
�ன்வ�ம் �ைழகள் இ�ப்பாய்� தயாரித்த �ன் கண்ட�யப்படட்ன. அனாமத்�க் கணக்� இ�ப்பதாகக் க��
�ைழகைளத் ��த்தம் ெசய்ய�ம். 
(அ) அ��க்� �.152 க்� கட�க்� சரக்� �ற்ற�, அ�ணின் கணக்�ல் �.125 என எ�த்ெத�தப்பட�்ள்ள�. 
(ஆ) லட�்��டம் கட�க்� �.550 க்� சரக்� ெகாள்�தல் ெசய்த�, அவர� கணக்�ல் �.505 என வர�
ைவக்கப்பட�்ள்ள�. 
(இ) அ��பா�ட��ந்� கட�க்� �.404 க்� அைறகலன் வாங்�ய�, அைறகலன் கணக்�ல் �.440 என பற்�
ைவக்கப்படட்�. 
(ஈ) �.200 ெராக்கத்�ற்� இயந்�ரம் வாங்�ய� ேபேரட�்ல் இயந்�ரக் கணக்�ல் எ�த்� எ�தப்பட�ல்ைல. 
(உ) ெகாள்ள்�தல் ஏட�்ன் �ட�்த்ெதாைக �.89 �ன் எ�த்� எ��ம் ேபா� �.98 என எ�தப்பட�்ள்ள�.
�ழ்க்கா�ம் �வரங்களி��ந்� 31, மாரச் ்2018 ஆம் ஆண்�ற்கான �யாபாரக் கணக்�ைன தயாரிக்க�ம்
�வரம் � �வரம் �
ெதாடக்கச ்சரக்��ப்� 2,500 உள் ��ப்பம் 7,000
ெகாள்�தல் 27,000 நிலக்கரி மற்�ம் எரிவா� 1,50,000
�ற்பைன 40,000 உள்�க்�க் �� 2,600
�� 2,500 இ��ச ்சரக்��ப்� 5,200
ெவளித்��ப்பம் 5,200    
�ழ்க்கா�ம் �ைழகள் கணக்காளரால் இ�ப்பாய்� தயாரித்த �ன் கண்ட�யப்படட்ன. அனாமத்�க் கணக்� உள்ள�.
அவற்ைறத் ��த்தம் ெசய்ய�ம். 
(அ) ெராக்க ஏட�்ன் பற்�ப் பக்கம் உள்ள தள்�ப�ப் பத்��ன் �ட�்த்ெதாைக �.1,180 இன்�ம் ேபேரட�்ல் எ�த்�
எ�தப்பட�ல்ைல. 
(ஆ) அ��ச ்ெசல்வனிட��ந்� கட�க்� �.600 க்� சரக்� வாங்�ய� ேபேரட�்ல் அவர� கணக்�ன் பற்�ப் பக்கத்�ல்
எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள�. 
(இ) ெராக்க ஏட�்ன் வரவர�ப் பக்கம் உள்ள தள்�ப�ப் பத்��ன் �ட�்த்ெதாைக�ல் �.400 �ைறவாகக்
�டட்ப்பட�்ள்ள�. 
(ஈ) �ற்பைனத் ��ப்ப ஏட�்ன் �ட�்த்ெதாைகயான �.570 இ��ைற ேபேரட�்ல் எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ள�. 
(உ) ���க்� �.87-க்� கட�க்� சரக்� �ற்ற� ேபேரட�்ல் அவர ்கணக்�ல் �.78 என எ�த்� எ�தப்பட�்ள்ளள்ள�.
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