
XI ACCOUNTANCY FOCUS AREA

അദ്ധ്യായം - 01
അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെ�  മുഖവുര    (Introduction to Accounting)  

അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെ� അർത്ഥം
സാമ്പത്തിക  സ്വഭാവത്തിന്റെ�  സംഭവങ്ങൾ  തിരിച്ചറിയുക,  അവ  ജേ4ണലിൽ

ന്റെറജേക്കാർഡുന്റെ9യ്യുക,  അതാത്  ന്റെലഡ്4റുകളിൽ  തരംതിരിക്കുക,  ലാഭനഷ്ട  അക്കൗണ്ട്,
ബാലൻസ് ഷീറ്്റ  എന്നിവയിൽ സംഗ്രഹിക്കുകയും അത്തരം വിവരങ്ങൾ ഉടമകൾ,  സർക്കാർ,
കടക്കാർ, നിജേNപകർ , ഉപജേയാക്താക്കൾ തുടങ്ങിയവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും
ന്റെ9യ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ്. . 

1941-ൽ  അജേമരിക്കൻ  ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഓഫ്  സർട്ടിഫൈഫഡ്  പബ്ലിക്  അക്കൗണ്ട�് സ്
(എ.ഐ.സി.പി.എ) അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെന നിർവ9ിച്ചിരിക്കുന്നത് -  സാമ്പത്തിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള
ഇടപാടുകളും  സംഭവങ്ങളും  കൃത്യമായി  ജേരഖന്റെiടുത്തുകയും  വർഗീകരിക്കുകയും  ഉ9ിതമായ
രീതിയിൽ  സംഗ്രഹിക്കുകയും,  അന്തിമഫലം   ശാസ്ത്രീയമായി  വ്യഖ്യനിക്കുകയും  ന്റെ9യ്യുന്ന
കലയാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ്  എന്നാണ് . 

In  1941,  The  American  Institute  of  Certified  Public  Accountants  (AICPA)  had
defined accounting as the art of recording, classifying, and summarising in a significant
manner and in terms of money, transactions and events which are, in part at least, of
financial character, and interpreting the results thereof’.

സാമ്പത്തിക  വിവരങ്ങൾ  ഉപജേയാഗപ്രദമായ  രീതിയിൽ  ജേരഖന്റെiടുത്തുകയും
സംഗ്രഹിക്കുകയും  ന്റെ9യ്യുന്ന  പ്രക്രിയയാണ്  അക്കൗണ്ടിംഗ്.അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെന  പലജേiാഴും
“ബിസിനസ്സിന്റെ�  ഭാഷ”  എന്്ന  വിളിക്കുന്നു.  ഒരു  ബിസിനസ്സിന്റെനക്കുറിച്ചുള്ള  വിവരങ്ങൾ
ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത്.

അക്കൗണ്ടിംഗ് വിവരങ്ങളുന്റെട ഉപജേയാക്താക്കന്റെള ആന്തരിക ഉപജേയാക്താക്കൾ  ,   ബാഹ്യ  
ഉപജേയാക്താക്കൾ എന്നിങ്ങന്റെന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി വിഭ4ിച്ചിരിക്കുന്നു  .  

1. ആന്തരിക ഉപജേയാക്താക്കൾ (Internal users )
ഒരു  ഓർഗഫൈനജേസഷന്റെ�  ആന്തരിക  ഉപജേയാക്താക്കളാണ്  ഇവർ.  അത്തരം
ഉപജേയാക്താക്കൾക്ക്  ഒരു  ബിസിനസ്സിന്റെ�  സാമ്പത്തിക  പ്രസ്താവനകളിജേലക്ക്  ജേനരിട്ട്
പ്രജേവശനമുണ്ട്. 9ില ആന്തരിക ഉപജേയാക്താക്കൾ ചുവന്റെട നൽകിയിരിക്കുന്നു.
i. ഉടമകൾ
ii. മാജേന4്ന്റെമ�്
iii. 4ീവനക്കാരും ന്റെതാഴിലാളികളും
2. ബാഹ്യ ഉപജേയാക്താക്കൾ(External users )
ഒരു  ഓർഗഫൈനജേസഷന്  പുറത്തുള്ളവരും  ബിസിനസിന്റെ�  സാമ്പത്തിക  കാര്യങ്ങളിൽ
താൽiര്യമുള്ളവരുമാണ് ബാഹ്യ ഉപജേയാക്താക്കൾ.  ഈ ഉപജേയാക്താക്കൾക്ക് ബിസിനസ്സിന്റെ�
സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിജേലക്ക് ജേനരിട്ട് പ്രജേവശനം ഇല്ല.  ഇനിiറയുന്ന പാർട്ടികൾ ബാഹ്യ
ഉപജേയാക്താക്കളുന്റെട തലന്റെക്കട്ടിലാണ്.
i. ബാങ്കുകളും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും
ii. നിജേNപകരും സാധ്യതയുള്ള നിജേNപകരും
iii. കടക്കാർ
iv. നികുതി അധികാരികൾ
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v. സർക്കാർ
vi. ഉപജേയാക്താക്കൾ
vii. ഗജേവഷകർ
viii. ന്റെപാതു 4നങ്ങൾ
അക്കൗണ്ടിംഗ്  വിവരങ്ങളുന്റെട  ഗുണപരമായ  സവിജേശഷതകൾ  (The  qualitative
characteristics of accounting information):
1.വിശ്വാസ്യത-ഉപജേയാക്താവിന്  അക്കൗണ്ടിംഗ്   വിവരങ്ങന്റെള  ആശ്രയിക്കാന്റെമന്നാണ്
ഇതിനർത്ഥം.  എല്ലാ  അക്കൗണ്ടിംഗ്   വിവരങ്ങളും  പരിജേശാധിക്കാവുന്നതാണ്,  അവ  ഉറവിട
പ്രമാണത്തിൽ നിന്്ന  (വൗച്ചർ,ക്യാഷ്  ന്റെമജേ�ാകൾ,  ബില്ലുകൾ മുതലായവ.)  പരിജേശാധിക്കാൻ
കഴിയും.   അതിനാൽ,  ലഭ്യമായ  വിവരങ്ങൾ  ഏന്റെതങ്കിലും  പിശകുകളിൽ  നിന്്ന  മുക്തവും
പNപാതപരവുമായിരിക്കണം.
2.പ്രസക്തി -  അത്യാവശ്യവും  ഉ9ിതവുമായ  വിവരങ്ങൾ  എളുiത്തിലും  സമയബന്ധിതമായും
ലഭ്യമാകണന്റെമന്നും  അപ്രസക്തമായ  വിവരങ്ങൾ  ഒഴിവാക്കണന്റെമന്നും  ഇതിനർത്ഥം.
അക്കൗണ്ടിംഗ്  വിവരങ്ങൾ   ഉപജേയാക്താക്കൾക്ക്  തീരുമാനന്റെമടുക്കുന്നതിനും  ആസൂത്രണം
ന്റെ9യ്യുന്നതിനും  ഭാവിയിന്റെല  അവസ്ഥകൾ  പ്രവ9ിക്കുന്നതിനും  പ്രസക്തമായ  വിവരങ്ങൾ
ആവശ്യമാണ്.
3.മനസിലാക്കൽ- ഓജേരാ  ഉപജേയാക്താവിനും   ഉ9ിതമായ  രീതിയിൽ  വിവരങ്ങൾ
വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് വിവരങ്ങൾ അവതരിiിക്കണം.
4.താരതമ്യന്റെiടുത്തൽ:   അക്കൗണ്ടിംഗ്  വിവരങ്ങളുന്റെട  ഏറ്റവും  പ്രധാനന്റെiട്ട  ഗുണമാണിത്.
താരതമ്യന്റെiടുത്തൽ  എന്നാൽ  നിലവിന്റെല  വർഷത്തിന്റെ�  അക്കൗണ്ടിംഗ്  വിവരങ്ങൾ  മുൻ
വർഷങ്ങളുമായി താരതമ്യന്റെiടുത്താവുന്നതാണ്.  താരതമ്യന്റെiടുത്തൽ ഇൻട്രാ-ജേഫം,  ഇ�ർ-ജേഫം
താരതമ്യം  പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.  ഒജേര  അന്റെല്ലങ്കിൽ  വ്യത്യസ്ത  ബിസിനസുകൾ  വ്യത്യസ്ത  സമയ
9ക്രവാളങ്ങളിൽ  സ്വീകരിച്ച  വിവിധ  നയങ്ങളുന്റെടയും  ജേപ്രാഗ്രാമുകളുന്റെടയും  ഫലങ്ങൾ
വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു. കൂടാന്റെത, കാലക്രജേമണയും മറ്്റ ബിസിനസ്സുകളുമായി
താരതമ്യന്റെiടുത്തുജേമ്പാൾ  ബിസിനസിന്റെ�  വളർച്ചയും  പുജേരാഗതിയും  നിർണ്ണയിക്കാൻ  ഇത്
സഹായിക്കുന്നു. 

 അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെ� ലN്യങ്ങൾ  
1. ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ ജേരഖന്റെiടുത്തി പരിപാലിക്കുക 

അക്കൗണ്ടുകളുന്റെട  പുസ്തകത്തിന്റെല  എല്ലാ  സാമ്പത്തിക  ഇടപാടുകളുന്റെടയും  9ിട്ടയായ
ജേരഖയുന്റെട  പരിപാലനത്തിനായി  അക്കൗണ്ടിംഗ്  ഉപജേയാഗിക്കുന്നു.  എല്ലാ  ബിസിനസ്്സ
ഇടപാടുകളുന്റെടയും  ശരിയായതും  പൂർണ്ണവുമായ  ജേരഖകൾ  പതിവായി  സൂNിക്കുന്നു.  മാത്രമല്ല,
ന്റെറജേക്കാർഡുന്റെ9യ് ത  വിവരങ്ങൾ  പരിജേശാധിച്ചുറiിക്കൽ  പ്രാപ് തമാക്കുകയും  ന്റെതളിവായി
പ്രവർത്തിക്കുകയും ന്റെ9യ്യുന്നു.
2. ലാഭനഷ്ടം കണക്കാക്കൽ

ബിസിനസ്്സ  പ്രവർത്തനങ്ങളുന്റെട  ആന്റെക  ഫലങ്ങന്റെളക്കുറിച്്ച  ഒരു  ആശയം  ജേനടാൻ
ബിസിനസ്്സ  ഉടമകൾക്ക്  താൽiര്യമുണ്ട്,  അതായത്,  ബിസിനസ്്സ  ലാഭം  ജേനടിയിട്ടുജേണ്ടാ
അന്റെല്ലങ്കിൽ നഷ്ടമുണ്ടാജേയാ എന്്ന. ആയതിനാൽ അക്കൗണ്ടിംഗ്    സ്ഥാപനത്തിന്റെ�  ലാഭനഷ്ടം
കണ്ടുപിടിക്കാൻ  സഹായിക്കുന്നു.
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3.സാമ്പത്തിക നില ന്റെവളിന്റെiടുത്തൽ 
ഓജേരാ  അക്കൗണ്ടിംഗ്  കാലയളവിന്റെ�യും  അവസാനത്തിൽ  ബിസിനസ്്സ

ആസ്തികളുന്റെടയും  ബാധ്യതകളുന്റെടയും  രൂപത്തിൽ  സാമ്പത്തിക  സ്ഥിതി  കന്റെണ്ടത്താനും
അക്കൗണ്ടിംഗ് ലN്യമിടുന്നു.
4. ഉപജേയാക്താക്കൾക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് വിവരങ്ങൾ നൽകൽ

അക്കൗണ്ടിംഗിലൂന്റെട  ബിസിനസ്്സ    വിവരങ്ങൾ  വ്യത്യസ്ത  സാഹ9ര്യങ്ങളിൽ
തീരുമാനന്റെമടുക്കാൻ  ആവശ്യമുള്ള  ഉപജേയാക്താക്കൾക്ക്  റിജേiാർട്ടുകൾ,  പ്രസ്താവനകൾ,
ഗ്രാഫുകൾ,  9ാർട്ടുകൾ  എന്നിവയുന്റെട  രൂപത്തിൽ  ആശയവിനിമയം  നടത്തുന്നു.  ഇതിനകം
പറഞ്ഞതുജേപാന്റെല,  രണ്ട്  പ്രധാന  ഉപജേയാക്തൃ  ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്,  അതായത്.  ആന്തരിക
ഉപജേയാക്താക്കളും ബാഹ്യ ഉപജേയാക്താക്കളും. അവർക്കു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ജേവണ്ടിയുള്ള
വിവരങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് നൽകുന്നു .
5.മാജേന4്ന്റെമ�ിന്റെന സഹായിക്കുന്നു -  ഫലപ്രദമായ തീരുമാനന്റെമടുക്കൽ,  ക്യാഷ്  മാജേനജുന്റെമ�്
നയങ്ങളിൽ  കാര്യNമമായ  നിയന്ത്രണം,  ബ4റ്്റ  തയ്യാറാക്കൽ,  പ്രവ9നം  തുടങ്ങിയവയിൽ
അക്കൗണ്ടിംഗ് മാജേനജുന്റെമ�ിന്റെന സഹായിക്കുന്നു.
6.ബിസിനസ്സിന്റെ� പുജേരാഗതി വിലയിരുത്തുന്നത്  -  വർഷം ജേതാറും ബിസിനസിന്റെ� പുജേരാഗതി
വിലയിരുത്താൻ  അക്കൗണ്ടിംഗ്  സഹായിക്കുന്നു,  കാരണം  അക്കൗണ്ടിംഗ്  അന്തർ-
സ്ഥാപനന്റെത്തയും ഇൻട്രാ ജേഫമിന്റെനയും താരതമ്യന്റെiടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
7.വഞ്ചനകളും  പിശകുകളും  കന്റെണ്ടത്തുകയും  തടയുകയും  ന്റെ9യ്യുക- വഞ്ചനയും  പിശകുകളും
കന്റെണ്ടത്തുന്നതും  തടയുന്നതും  അക്കൗണ്ടിംഗ്  ആവശ്യമാണ്.  തട്ടിപ്പുകൾ,  പിശകുകൾ,
കഴിവുജേകടുകൾ എന്നിവ ഉന്റെണ്ടങ്കിൽ എളുiത്തിൽ കന്റെണ്ടത്താനും തിരുത്താനും സിസ്റ്റമാറ്റിക്
ന്റെറജേക്കാർഡിംഗ് സഹായിക്കുന്നു. 
അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെല അടിസ്ഥാന പദങ്ങൾ
1. അസ്തിത്വം (എ�ിറ്റി)

എ�ിറ്റി  എന്നാൽ  ഒരു  വ്യക്തിപരമായ  നിലനിൽപുള്ള    ഉള്ള  ഒരു
യാഥാർത്ഥ്യം.ബിസിനസ്്സ  സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്  ഉടമസ്ഥരിൽ  നിന്നും  ജേവറിട്ട  നിലനിൽi്
ഉള്ളതിനാലും  അവന്റെയ  തിരിച്ചറിയന്റെപടാൻ  കഴിയുന്നതിനാലും  അവയ് ക്ക്  അസ്തിത്വം  ഉണ്ട്  .
അക്കൗണ്ടിംഗ് എ�ിറ്റി എന്നും വിളിക്കുന്നു.
2. ഇടപാട്

രജേണ്ടാ  അതിലധികജേമാ  ബിസിനസ്  സ്ഥാപനങ്ങൾ  ത�ിൽ  നടക്കുന്ന  പണമൂല്യം
ഉൾന്റെകാള്ളുന്ന  സംഭവങ്ങളാണ്  ഇടപാടുകൾ.  അത്  സാധനങ്ങൾ  വാങ്ങുക,  പണം
സ്വീകരിക്കുക,  കടക്കാരന്  പണമടയ്ക്കൽ,  ന്റെ9ലവുകൾ  മുതലായവ  ആകാം.  ഇത്  ഒരു
പണമിടപാട് അന്റെല്ലങ്കിൽ കടമിടപാടുകൾ  (ന്റെക്രഡിറ്്റ ഇടപാട്) ആകാം.
3. ആസ്തികൾ (അസറ്റുകൾ)

 എ�ർഫൈപ്രസസിന്റെ�  സാമ്പത്തിക  ഉറവിടങ്ങളാണ്  അസറ്റുകൾ.  ബിസിനസ്്സ
ഉപജേയാഗത്തിന്  ഉപജേയാഗിക്കുന്ന   മൂല്യമുള്ള   വസ്തുക്കളാണ്   ആസ്തികൾ  .  അസറ്റുകന്റെള
വിശാലമായി രണ്ട് തരം തിരിക്കാം: ഹ്രസ്വ കാല ആസ്തികളും ദീർഘകാല ആസ്തികളും 
4.ബാധ്യതകൾ

ഒരു സ്ഥാപനം ഭാവിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചു ന്റെകാടുജേക്കണ്ട കടങ്ങളാണ് ബാധ്യതകൾ.
ബാധ്യതകന്റെള ഹ്രസ്വ കാല ബാധ്യത എന്നും   ദീർഘകാല ബാധ്യത എന്നും  തരംതിരിക്കുന്നു.
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5. മൂലധനം
സ്ഥാപനത്തിൽ ഉടമ നിജേNപിച്ച തുകന്റെയ  മൂലധനം എന്നറിയന്റെiടുന്നു.  ബിസിനസ്്സ

ഉടമ മൂലധനം പണമാജേയാ  ആസ്തിയാജേയാ   ന്റെകാണ്ടുവജേന്നക്കാം.  സ്ഥാപനത്തിന്റെ� കടiാടും
സ്ഥാപനത്തിന്റെ�  ആസ്തിയിൽ  ജേമലുള്ള  അവകാശവും  കുടിയാണ്.  അതിനാൽ,  ബാലൻസ്
ഷീറ്റിന്റെ� ബാധ്യതകളുന്റെട വശത്ത് ഇത്  കാണിക്കുന്നു.
6. വിൽiന

വിൽiന  അന്റെല്ലങ്കിൽ  ഉപജേഭാക്താക്കൾക്ക്   നൽകുന്ന  9രക്കുകളിൽ  നിജേന്നാ
ജേസവനങ്ങളിൽ നിജേന്നാ ഉള്ള ആന്റെക വരുമാനമാണ് വിൽiന.  വിൽiന പണ വിൽiനജേയാ
ന്റെക്രഡിറ്്റ വിൽiനജേയാ ആകാം.
7. വരുമാനം

   ഉൽiന്നങ്ങൾ  വിൽക്കുന്നതിലൂന്റെടജേയാ  ഉപജേയാക്താക്കൾക്ക്  ജേസവനങ്ങൾ
നൽകുന്നതിലൂന്റെടജേയാ ജേനടിയ ബിസിനസ്സിന്റെ� തുകയാണിത്. ക�ീഷൻ, പലിശ, ലാഭവിഹിതം,
ജേറായൽറ്റി, ലഭിച്ച വാടക മുതലായവ വരുമാനത്തിന്റെ� മറ്്റ ഇനങ്ങൾ. 
8. ന്റെ9ലവുകൾ

വരുമാനം  ജേനടുന്ന  പ്രക്രിയയിൽ  ഒരു  ബിസിനസ്്സ  ന്റെ9ലവഴിക്കുന്ന  തുകയാണ്
ന്റെ9ലവുകൾ  എന്നറിയന്റെiടുന്നു.  ന്റെ9ലവുകളുന്റെട  സാധാരണ  ഇനങ്ങൾ  ഇവയാണ്:
മൂല്യത്തകർച്ച(ഡിപ്രീസിജേയഷൻ), വാടക, ജേവതനം, ശമ്പളം, പലിശ,ന്റെടലിജേഫാൺ മുതലായവ.
9. വ്യയം (Expenditure)

 ജേസവനം  അന്റെല്ലങ്കിൽ  സ്വത്ത്  എന്നിവയ്ക്കായി  പണം  9ിലവഴിക്കുകജേയാ  ബാധ്യത
വരുത്തുകജേയാ ന്റെ9യ്യുന്നത് വ്യയം എന്്ന വിളിക്കുന്നു. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക, യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുക,
ഫർണിച്ചർ  വാങ്ങുക  തുടങ്ങിയവ  ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.  ഒരു  വർഷത്തിനുള്ളിൽ
വിനിജേയാഗിക്കുന്ന  തുകയുന്റെട  ജേനട്ടം  അവസാനിക്കുന്നതാന്റെണങ്കിൽ  അതിന്റെന  വരുമാന  വ്യയം
(റവന്യൂ  വ്യയം  എന്നും  വിളിക്കുന്നു).  മറുവശത്ത്,  ഒരു  ന്റെ9ലവിന്റെ�  ആനുകൂല്യം  ഒരു
വർഷത്തിലധികം നീണ്ടുനിൽക്കും, ഇത് യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങൽ, ഫർണിച്ചർ മുതലായവ ജേപാലുള്ള
മൂലധനവ്യയം (ക്യാപിറ്റൽ  വ്യയം) കണക്കാക്കന്റെiടുന്നു.
10. ലാഭം

ഒരു  അക്കൗണ്ടിംഗ്  വർഷത്തിൽ  ഒരു  കാലയളവിന്റെല  അനുബന്ധ  ന്റെ9ലവുകജേളക്കാൾ
അധിക വരുമാനമാണ് ലാഭം. ലാഭം ഉടമകളുന്റെട നിജേNപം വർദ്ധിiിക്കുന്നു.
11. ജേനട്ടം

സ്ഥിര ആസ്തികളുന്റെട വിൽ പന, ജേകാടതി ജേകസ് വി4യിക്കുക, ഒരു അസറ്റിന്റെ� മൂല്യത്തിൽ 
വിലമതിi്  എന്നിവ  ജേപാലുള്ള  ബിസിനസിന്  സാന്ദർഭികമായ  കാര്യങ്ങളിൽ   നിന്നും/
ഇടപാടുകളിൽ  നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭം.
12. നഷ്ടം

അനുബന്ധ വരുമാനജേത്തക്കാൾ ഒരു കാലയളവിന്റെല ന്റെ9ലവുകളുന്റെട അധികന്റെത്ത നഷ്ടം
എന്്ന  വിളിക്കുന്നു.  ഇത്  ഉടമയുന്റെട  ഇക്വിറ്റിയിൽ  കുറയുന്നു.  ഉദാ.  ജേമാഷണം  അന്റെല്ലങ്കിൽ
തീപിടുത്തത്തിൽ നഷ്ടന്റെiട്ട പണം അന്റെല്ലങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ എന്നിവയും ഇത് സൂ9ിiിക്കുന്നു.
സ്ഥിര ആസ്തികളുന്റെട വിൽiനയിന്റെല നഷ്ടവും ഇതിൽ ഉൾന്റെiടുന്നു.
13. ഡിസ്കൗണ്ട്

വിറ്റ സാധനങ്ങളുന്റെട വിലയിന്റെല കിഴിവാണ് ഡിസ്കൗണ്ട്.  ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ വാഗ്ദാനം
ന്റെ9യ്യുന്നു.  സാധനങ്ങൾ  വിൽക്കുന്ന  സമയത്ത്   സാധനത്തിന്റെ�  വിലയിൽ  ഒരു  നിശ്ചിത
ശതമാനം കുറവ് വരുത്തുന്ന രീതിയാണ് ഒന്്ന. അത്തരം കിഴിവുകന്റെള ‘ജേട്രഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ’ എന്്ന
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വിളിക്കുന്നു.  ന്റെമാത്തക്കച്ചവടക്കാർക്കും  ന്റെമാത്തക്കച്ചവടക്കാർ  9ില്ലറ  വ്യാപാരികൾക്കും  ഇത്
സാധാരണയായി വാഗ്ദാനം ന്റെ9യ്യുന്നു. 

ന്റെക്രഡിറ്്റ  അടിസ്ഥാനത്തിൽ  സാധനങ്ങൾ  വിറ്റ  ജേശഷം,  നിശ്ചിത  കാലയളവിജേലാ
അതിനു  മുജേമ്പാ  തുക  അടച്ചാൽ  കടക്കാർക്ക്  നിശ്ചിത  തുകയിൽ  9ില  കിഴിവുകൾ  നൽകാം.
അടയ് ജേക്കണ്ട  തുകയ് ക്ക്  പണമടയ് ക്കുന്ന  സമയത്ത്  ഈ  കിഴിവ്  നൽകുന്നു.  അതിനാൽ,
ഇതിന്റെന  ക്യാഷ്  ഡിസ്കൗണ്ട്  എന്്ന  വിളിക്കുന്നു.  ക്യാഷ്   ഡിസ്കൗണ്ട്  കടക്കാർ  ഉടനടി
പണമടയ്ക്കുന്നതിന്റെന ജേപ്രാത്സാഹിiിക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗമാണിത്.
14. വൗച്ചർ

ഒരു  ഇടപാട്  നടന്നതിനുള്ള  ന്റെതളിവായി  ഉപജേയാഗിക്കുന്ന  പ്രമാണമാണ്   വൗച്ചർ.
ഉദാഹരണത്തിന്,   പണത്തിനായി  സാധനങ്ങൾ  വാങ്ങുകയാന്റെണങ്കിൽ,   ക്യാഷ്  ന്റെമജേ�ാ
ലഭിക്കും,   ന്റെക്രഡിറ്റിൽ വാങ്ങുകയാന്റെണങ്കിൽ,   ഒരു ഇൻജേവായ്സ് ലഭിക്കും;   പണമടയ്ക്കുജേമ്പാൾ
ഒരു രസീതും മറ്റും ലഭിക്കും.
15. 9രക്കുകൾ/സാധനങ്ങൾ

ഇത്  ബിസിനസ്്സ  യൂണിറ്്റ  ഫൈകകാര്യം  ന്റെ9യ്യുന്ന  ഉൽiന്നങ്ങന്റെള  സൂ9ിiിക്കുന്നു.
ബിസിനസ്സിന്റെല  ഉപജേയാഗത്തിനായി  വാങ്ങിയ  ഇനങ്ങന്റെള  9രക്കുകൾ/സാധനങ്ങൾ  എന്്ന
വിളിക്കില്ല.  ഉദാഹരണത്തിന്,  ഒരു ഫർണിച്ചർ ഡീലർക്ക് കജേസരകളും ജേമശകളും വാങ്ങുന്നത്
9രക്കുകൾ  എന്നും  മറ്്റ  9ില  സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്  ഫർണിച്ചർ   ഒരു  9രക്കല്ല,  ആസ്തിയാണ്
.അതുജേപാന്റെല, ഒരു ജേസ്റ്റഷനറി വ്യാപാരിന്റെയ സംബന്ധിച്ചിടജേത്താളം, ജേസ്റ്റഷനറി 9രക്കുകളാണ്,
മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ന്റെ9ലവിന്റെ� ഒരു ഇനമാണ് .
16. തൻപറ്്റ  (ജേËായിംഗ്സ് )

വ്യക്തിഗത  ഉപജേയാഗത്തിനായി  ബിസിനസ്സിൽ  നിന്്ന  ഉടമ  പണവും   അന്റെല്ലങ്കിൽ
സാധനങ്ങളും പിൻവലിക്കുന്നത് ജേËായിംഗ്സ് എന്നറിയന്റെiടുന്നു.  ജേËായിംഗുകൾ ഉടമകളുന്റെട
നിജേNപം കുറയ്ക്കുന്നു.
17. വാങ്ങലുകൾ

ഒരു  സ്ഥാപനം  ഉപജേയാഗത്തിജേനാ  വില്പനയ് ജേക്കാ  ജേവണ്ടി  സമാഹരിക്കുന്ന
സാധനങ്ങളുന്റെട ആന്റെക തുകയാണ് വാങ്ങൽ.ന്റെരാക്കം പണത്തിനു വാങ്ങൽ  (cash purchase )
കടത്തിന് വാങ്ങൽ (credit purchase) ആകാം.
18. നീക്കിയിരുi് 9രക്ക്  (ജേസ്റ്റാക്ക്)

ബിസിനസ്സിന്റെ�  ഫൈകവശം  ബാക്കിയുള്ള  സാധനങ്ങൾ  ആണ്  ജേസ്റ്റാക്ക്  .  ഇതിന്റെന
ഫൈകവശ  നീക്കിയിരുi്  9രക്ക്  എന്്ന  വിളിക്കുന്നു.  ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ്  കാലയളവിന്റെ�
അവസാനത്തിൽ വിറ്റഴിക്കന്റെiടാത്ത വസ്തുക്കളുന്റെട അളവാണ്  സമാപന നീക്കിയിരുi്  9രക്ക്
എന്നത് ജേÍാസിംഗ് ജേസ്റ്റാക്ക് എന്്ന വിളിക്കുന്നു.
19. കടംന്റെകാണ്ടവർ (Debtors) അധമർണൻ

 മറ്റുള്ളവരിൽ   നിന്്ന  കടത്തിന്  വാങ്ങിയതിനാൽ  ,  അവജേരാട്  കടന്റെiട്ടിരിക്കുന്നു
വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ആണ് കടംന്റെകാണ്ടവർ (Debtors). 
20. കടംന്റെകാടുത്തവർ (Creditors)ഉത്തമർണൻ 

സാധങ്ങളും  ജേസവനങ്ങളും  മറ്റുള്ളവർക്ക്  കടത്തിന്  വിറ്റിട്ടുള്ളവന്റെര  കടംന്റെകാടുത്തവർ
എന്്ന പറയുന്നത്.  9രക്കുകളും ജേസവനങ്ങളും ന്റെക്രഡിറ്റിൽ നൽകുന്നതിന്  ഒരു എ�ർഫൈപ്രസ്
നൽജേകണ്ട വ്യക്തികളും കൂടാന്റെത / അന്റെല്ലങ്കിൽ മറ്്റ എ�ിറ്റികളുമാണ് കടക്കാർ.
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അദ്ധ്യായം   - 2   
അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെ� ഫൈസദ്ധാന്തിക അടിത്തറ 

സാമ്പത്തിക  സ്വഭാവത്തിലുള്ള  ഇടപാടുകളുന്റെടയും  സംഭവങ്ങളുന്റെടയും  ജേരഖന്റെiടുത്തൽ,
വർഗ്ഗീകരണം,  സംഗ്രഹിക്കൽ,  അതിന്റെ�  ഫലങ്ങൾ  വ്യാഖ്യാനിക്കൽ  എന്നിവയുമായി
ബന്ധന്റെiട്ടതാണ്  അക്കൗണ്ടിംഗ്.   സ്ഥാപനത്തിന്റെ�  സാമ്പത്തിക  കാര്യങ്ങന്റെള  കുറിച്ചുള്ള
വിവരങ്ങൾ  ഒരു  സ്ഥാപനത്തിന്റെ�  വിവിധ  ഉപജേയാക്താക്കളായ  ഉടമകൾ,  മാജേന4ർ
4ീവനക്കാർ, നിജേNപകർ, കടക്കാർ, 9രക്കുകളുന്റെടയും ജേസവനങ്ങളുന്റെടയും വിതരണക്കാർ, ടാക്സ്
അജേതാറിറ്റികൾ എന്നിവർക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും,  പ്രധാനന്റെiട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവന്റെര
സഹായിക്കുക എന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ്  ലN്യമിടുന്നത്. 

അക്കൗണ്ടിംഗ് വിവരങ്ങൾ  അതിന്റെ�  ബാഹ്യ  ആന്തരിക  ഉപജേഭാക്താക്കൾക്ക്
ഉപകാരപ്രദമാകണന്റെമങ്കിൽ,  അത്തരം  വിവരങ്ങൾ  വിശ്വസനീയവും
താരതമ്യവിജേധയവുമായിരിക്കണം.  ധനകാര്യ പ്രസ്താവനകൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരമായ
അക്കൗണ്ടിംഗ് നയങ്ങൾ,  തത്വങ്ങൾ,  സമ്പ്രദായങ്ങൾ  (policies,  principles  and  practices)
എന്നിവ  അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാന്റെണങ്കിൽ  മാത്രജേമ  ഇത്  സാധ്യമാകൂ.  കണക്കാജേക്കണ്ട
സംഭവങ്ങളും  ഇടപാടുകളും  തിരിച്ചറിയുക,  അവ  അളക്കുക,  ആശയവിനിമയം  നടത്തുക,
അതിന്റെ�  ഫലങ്ങൾ  സംഗ്രഹിക്കുക,  താൽiര്യമുള്ള  കNികൾക്ക്  റിജേiാർട്ടുന്റെ9യ്യൽ
എന്നിവയിലുടനീളം അത്തരം സ്ഥിരത ആവശ്യമാണ്. അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെ� ശരിയായ സിദ്ധാന്തം
വികസിiിക്കുന്നതിന് ഇത് ആവശ്യമാണ്.

കാലാകാലങ്ങളായി  വികസിiിന്റെച്ചടുത്ത  തത്വങ്ങൾ  ആശയങ്ങൾ,  നിയമങ്ങൾ,
മാർഗ്ഗനിർജേÑശങ്ങൾ  എന്നിവയാണ്  അക്കൗണ്ടിന്റെല  ഫൈസദ്ധാന്തിക  അടിത്തറയിൽ
ഉൾന്റെiടുന്നത്.
ന്റെപാതുവായി അംഗീകരിക്കന്റെiട്ട അക്കൗണ്ടിംഗ് തത്വങ്ങൾ

അക്കൗണ്ടിംഗ് ജേരഖകളിൽ  സമാനതയും  സ്ഥിരതയും  നിലനിർത്തുന്നതിനായി
അക്കൗണ്ടിംഗ് ജേരഖന്റെiടുത്തലുകൾ  നടത്തുന്നതിന്  ന്റെപാതുവായി  അംഗീകരിക്കന്റെiട്ട  9ില
നിയമങ്ങൾ വികസിiിച്ചിട്ടുണ്ട്.  തത്വങ്ങൾ  ,    ആശയങ്ങൾ  ,    സമ്പ്രദായങ്ങൾ  ,    അനുശാസനങ്ങൾ  ,  
സങ്കല്പങ്ങൾ  ,    പരിഷ്കരിച്ച  തത്വങ്ങൾ    എന്നിങ്ങന്റെന  വ്യത്യസ്ത  ജേപരുകളിൽ  ഈ  നിയമങ്ങൾ
അറിയന്റെiടുന്നുണ്ട്.

അജേമരിക്കൻ  ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഓഫ്  സർട്ടിഫൈഫഡ്  പബ്ലിക്  അക്കൗണ്ട�സ്  തത്വന്റെത്ത
നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്  "പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്  മാർഗദർശിയായി  സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള  ഒരു
ന്റെപാതുനിയമം"  എന്നാണ്.  ന്റെപാതുവായ എന്ന പദം അർഥമാക്കുന്നത്  ന്റെപാതു രീതിയിൽ പല
വ്യക്തികൾക്കും സാഹ9ര്യങ്ങളിലും ഉപജേയാഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്നാണ്.
ന്റെപാതുവായി  അംഗീകരിക്കന്റെiട്ട  അക്കൗണ്ടിംഗ്  തത്വങ്ങൾ  എന്നതുന്റെകാണ്ട്  ഉജേÑശിക്കുന്നത്
സാമ്പത്തിക  പത്രികകൾ  തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ  സമാനത  ന്റെകാണ്ടുവരുന്നതിന്  ബിസിനസ്
ഇടപാടുകൾ  ജേരഖന്റെiടുത്തുജേമ്പാൾ  സ്വീകരിജേക്കണ്ട  ന്റെപാതുവായുള്ള  നിയമങ്ങളും
മാർഗ്ഗനിർജേÑശങ്ങളും ആണ്.
അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് ആശയങ്ങൾ

ധനകാര്യ  അക്കൗണ്ടിംഗ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും  പ്രാജേയാഗികതയ്ക്ക്  ജേവണ്ടി
വികസിiിന്റെച്ചടുത്ത  അടിസ്ഥാന  അനുമാനങ്ങളും  സങ്കൽiങ്ങളും  പ്രവർത്തന  നിയമങ്ങളും
ജേ9ർന്നതാണ്  അടിസ്ഥാന  അക്കൗണ്ടിംഗ്  ആശയങ്ങൾ.  അംഗീകരിക്കന്റെiട്ട  അക്കൗണ്ടിംഗ്
തത്വങ്ങളും ആശയങ്ങളും താന്റെഴiറയുന്നവയാണ്.
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1.ബിസിനസ് അസ്ഥിത്വം തത്വം (Business entity)
2.പണമായി അളക്കൽ തത്വം (Money measurement)
3.സ്ഥാപന തുടർച്ച തത്വം (Going concern)
4. അക്കൗണ്ടിംഗ് കാലയളവ് തത്വം(Accounting period)
5. മുടക്ക് തുക തത്വം (Cost)
6.ഇരു ഘടക തത്വം (Dual aspect (or Duality))
7. വരുമാന നിർണയ തത്വം (Revenue recognition (Realisation))
8.ന്റെപാരുത്തന്റെiടുത്തൽ തത്വം (Matching)
9.സമ്പൂർണ ന്റെവളിന്റെiടുത്തൽ തത്വം (Full disclosure)
10.സ്ഥിര തത്വം (Consistency)
11.മുൻകരുതൽ തത്വം (Conservatism (Prudence))
12.പ്രസക്തി തത്വം (Materiality)
13.വസ്തുനിഷ്ഠതാ തത്വം (Objectivity)

1.  ബിസിനസ് അസ്ഥിത്വം തത്വം   (Business entity)  
ഈ  തത്വമനുസരിച്ചു   ബിസിനസിന്  അതിന്റെ�  ഉടമകളിൽ  നിന്്ന  ജേവറിട്ടതും

വ്യത്യസ്തവുമായ  ഒരു  അസ്ഥിത്വം  (എ�ിറ്റി)  ഉന്റെണ്ടന്്ന  അനുമാനിക്കുന്നു.  അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെ�
ആവശ്യകതകൾക്കായി,  ബിസിനസ്സിന്റെനയും  അതിന്റെ�  ഉടമകന്റെളയും  രണ്ട്  പ്രജേത്യക
വ്യക്തിത്വങ്ങളായി കണക്കാക്കണം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഇത് കണക്കിന്റെലടുക്കുജേമ്പാൾ, ഒരു
വ്യക്തി  തന്റെ�  ബിസിനസ്സിജേലക്ക്  മൂലധനമായി  കുറച്്ച  പണം  വരുജേമ്പാൾ,അക്കൗണ്ടിംഗ്
ന്റെറജേക്കാർഡുകളിൽ,  അത്  ഉടമയുന്റെട  ബിസിനസ്സിന്റെ�  ബാധ്യതയായി  കണക്കാക്കന്റെiടുന്നു.
സമാനമായി,  ഉടമ  തന്റെ�  സ്വകാര്യ  ന്റെ9ലവുകൾക്കായി  ബിസിനസ്സിൽ  നിന്്ന  പണം
പിൻവലിക്കുജേമ്പാൾ  (ജേËായിംഗുകൾ),  ഇത്  ഉടമയുന്റെട  മൂലധനത്തിന്റെ�  കുറവും  അതിന്റെ�
ഫലമായി ബിസിനസ്സിന്റെ� ബാധ്യതയിൽ കുറവുണ്ടാകുകയും ന്റെ9യ്യുന്നു.
2.  പണമായി അളക്കൽ തത്വം   (Money measurement)  

ഈ  തത്വം  അനുസരിച്്ച  പണമായി  അളക്കാൻ  കഴിയുന്ന  ഇടപാടുകൾ  മാത്രജേമ
അക്കൗണ്ട്  ബുക്കിൽ  ജേരഖന്റെiടുത്തുവാൻ  പാടുള്ളൂ.  പണത്തിന്റെ�  രൂപത്തിൽ  അളക്കാൻ
കഴിയാത്ത  ഇടപാടുകൾ  ഒന്നുംതന്റെന്ന  അക്കൗണ്ട്  ബുക്കിൽ  ജേരഖന്റെiടുത്താൻ  പാടില്ല.  ഈ
സങ്കല്പം  അനുസരിച്്ച  ഇടപാടുകൾ  അവയുന്റെട  ഭൗതിക  അളവിൽ  അല്ല  മറിച്്ച  പണം  മൂല്യം
കണക്കാക്കിയാണ് ജേരഖന്റെiടുജേത്തണ്ടത്.
3.  സ്ഥാപന തുടർച്ച തത്വം   (Going concern)  

ഈ തത്വം അനുസരിച്്ച  ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ദീർഘകാലം നിൽക്കുന്നവയാണ് .
സമീപഭാവിയിൽ  അവ  അടച്ചുപൂട്ടില്ല  എന്നാണ്  ഇതുന്റെകാണ്ട്  അർത്ഥമാക്കുന്നത്.  ബാക്കി
പത്രത്തിൽ  ആസ്തികളും  ബാധ്യതകളും  കാണിക്കുന്നത്  ഈ  സങ്കൽiത്തിന്
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ആയതിനാൽ ഇത് വളന്റെര പ്രധാനന്റെiട്ട ഒരു തത്വമാണ്.
4.   അക്കൗണ്ടിംഗ് കാലയളവ് തത്വം  (Accounting period)  

ഒരു  ബിസിനസ്  സ്ഥാപനം  ലാഭത്തിജേലാ  നഷ്ടത്തിൽ  ആജേണാ  എന്നറിയാൻ
അനന്തമായി  കാത്തിരിജേക്കണ്ടിവരുന്ന സ്ഥിതിവിജേശഷം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി  സ്ഥാപനത്തിന്
ന്റെമാത്തം പ്രവർത്തന കാലയളവിന്റെന ഒരു വർഷമായ വിഭ4ിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെല
ധനകാര്യ  പത്രികകളും  തയ്യാറാക്കുന്ന  ഒരു  നിശ്ചിത  കാലയളവിന്  അക്കൗണ്ടിംഗ്  കാലയളവ്

അനീഷ് എം ഗവ : ബ�ോയ്സ് HSS മിതൃമ്മല              9447930007 7

Downloaded from www.Hsslive.in ®



XI ACCOUNTANCY FOCUS AREA

എന്്ന പറയുന്നത്.  കാലയളവിന്റെല അവസാനം സ്ഥാപനം ലാഭത്തിലാജേണാ നഷ്ടത്തിലാജേണാ
എന്്ന കന്റെണ്ടത്താനാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് തത്വം പരിഗണിക്കുന്നത്.
5.  ഇരു ഘടക തത്വം   (Dual aspect (or Duality))  

ഈ തത്വമനുസരിച്്ച എല്ലാ ഇടപാടുകൾക്കും രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ (Debit and Credit) ഉണ്ട്.
ആയതിനാൽ അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെ� അടിസ്ഥാനതത്വം എന്്ന ഇരു ഘടക തത്വം അറിയന്റെiടുന്നു.
ഇരു ഘടക തത്വന്റെത്ത സാധാരണയായി ഒരു അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് സമവാക്യം  ആയി
കാണിക്കാം.

ആസ്തികൾ = ബാധ്യതകൾ + മൂലധനം 
മന്റെറ്റാരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ� ആസ്തികളുന്റെട മൂല്യം എജേiാഴും ഉടമയ്ക്കും

പുറത്തുള്ളവർക്കും  കൂടി  ബാധ്യതന്റെപട്ടിരിക്കുന്നതിനു  തുല്യമായിരിക്കും.  ഇത്തരത്തിൽ
അക്കൗണ്ടിംഗ് സമവാക്യമനുസരിച്്ച ആസ്തിയും ബാധ്യതയും എജേiാഴും തുല്യമായിരിക്കും.
6.  ന്റെപാരുത്തന്റെiടുത്തൽ തത്വം   (Matching)  

ഈ  തത്വം  അനുസരിച്്ച  ഒരു  നിശ്ചിത  കാലയളവിൽ  ജേനടിയ  ലാഭജേമാ  നഷ്ടജേമാ
കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്  കാലയളവിന്റെല  വരുമാനത്തിൽനിന്്ന  ബന്ധന്റെiട്ട  ന്റെ9ലവുകൾ  കുറയ്ക്കുക
എന്നതാണ്.  ഇതനുസരിച്്ച  ഒരു  അക്കൗണ്ടിംഗ്  കാലയളവിന്റെല  വരുമാനവും  അജേത
കാലയളവിൽ ന്റെ9ലവും ത�ിൽ താരതമ്യന്റെiടുത്തി ലാഭജേമാ നഷ്ടജേമാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.
7.  സ്ഥിര തത്വം   (Consistency)  

ധനകാര്യ  പത്രികകളിൽ  നിന്്ന  ലഭിക്കുന്ന  അക്കൗണ്ടിംഗ്  വിവരങ്ങളിൽ  നിന്്ന  9ില
നിഗമനങ്ങളിൽ  എത്തിജേച്ചരാൻ  കഴിഞ്ഞാൽ  മാത്രജേമ  അവർ  ഉപജേയാഗപ്രദമാകും.  ഇത്
സാധ്യമാകണന്റെമങ്കിൽ  സ്ഥാപനങ്ങന്റെളല്ലാം  തന്റെന്ന  അക്കൗണ്ടിംഗ്  ആശയങ്ങളും
നടപടിക്രമങ്ങളും  ഒരുജേപാന്റെല  പിന്തുടജേരണ്ടതുണ്ട്.  അതുജേപാന്റെല  ഒരു  സ്ഥാപനം  പിന്തുടരുന്ന
അക്കൗണ്ടിംഗ്  നയങ്ങളും  കീഴ് വഴക്കങ്ങളും  ഒജേരതരത്തിലുള്ളതും  കാലങ്ങജേളാളം
സ്ഥിരതയുള്ളതും ആയിരിക്കണം.  എന്നാൽ ഒരു കാലത്തും വ്യതിയാനങ്ങൾ അനുവദനീയമല്ല
എന്്ന ഇതിനർത്ഥമില്ല.  പുതുതായി  നിലവിൽ വന്ന ഒരു നിയമം  അനുസരിജേ9ാ,  നിലവിലുള്ള
നിയമത്തിൽ  മാറ്റം  വരുത്തിയത്  മൂലജേമാ  ധനകാര്യ  കണക്കുകളിൽ  കൂടുതൽ   വ്യക്തതയും
സുതാര്യതയും  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതിനായി  നിലവിൽ  ഉപജേയാഗിക്കുന്ന  രീതികൾക്ക്  മാറ്റം
വരുത്താവുന്നതാണ്.
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അദ്ധ്യായം 3
ഇടപാടുകളുന്റെട ജേരഖന്റെiടുത്തൽ- 1

ബിസിനസ്  ഇടപാടുകൾ  കന്റെണ്ടത്തി,  അവ  ജേരഖന്റെiടുത്തി,  വിശകലനം  ന്റെ9യ്ത്,
ബിസിനസിന്റെല തൽപരകNികൾക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ
നൽകുന്ന  സംവിധാനമാണ്  അക്കൗണ്ടിംഗ്.ഉറവിട  ജേരഖകൾ  തയ്യാറാക്കുകയും
ജേരഖന്റെiടുജേത്തണ്ട  ഇടപാടുകൾ  തിരിച്ചറിയുകയും  ആണ്  ഇതിന്റെ�  പ്രാഥമിക  ഘട്ടം.  തുടർന്്ന
ഇവ  ജേ4ണൽ  എന്ന  ബുക്കിൽ  ജേരഖന്റെiടുത്തുകയും  പിന്നീട്  ന്റെലഡ്4ർ  ബുക്കുകളിജേലക്ക്
തരംതിരിച്്ച പകർത്തി എഴുതുകയും ന്റെ9യ്യുന്നു.
അക്കൗണ്ടിംഗ് വൗച്ചറുകൾ 

ബിസിനസ്സിൽ  നടക്കുന്ന  എല്ലാ  ഇടപാടുകൾക്കും  അതുമായി  ബന്ധന്റെiട്ട  ജേരഖകൾ
ഉണ്ടായിരിക്കണം.  ഒരു ബിസിനസ് ഇടപാട് നടന്നതിന് ന്റെതളിവായി ഉള്ള ജേരഖയാണ് ഉറവിട
ജേരഖ (ജേസാഴ്സ് ജേഡാക്യുന്റെമ�് അന്റെല്ലങ്കിൽ വൗച്ചർ) എന്നറിയന്റെiടുന്നത്.
അക്കൗണ്ടിംഗ് സമവാക്യം

അക്കൗണ്ടിംഗ്  സമവാക്യം  ഒരു  ബിസിനസ്സിന്റെ�  ആസ്തികൾ  എല്ലായ്ജേiാഴും  അതിന്റെ�
ബാധ്യതകളുന്റെടയും  മൂലധനത്തിന്റെ�യും  (ഉടമയുന്റെട  ഇക്വിറ്റി)  തുല്യമാന്റെണന്്ന  സൂ9ിiിക്കുന്നു.
സമവാക്യം ഇപ്രകാരമാണ്:

A = L + C.
A – L = C
A – C = L

A = ആസ്തികൾ       L = ബാധ്യതകൾ C  = മൂലധനം
അക്കൗണ്ടിംഗ്  സമവാക്യം  ബാലൻസ്  ഷീറ്റിന്റെ�  ഘടകങ്ങൾ  ത�ിലുള്ള

അടിസ്ഥാന ബന്ധന്റെത്ത 9ിത്രീകരിക്കുന്നതിനാൽ, ഇതിന്റെന ബാലൻസ് ഷീറ്്റ സമവാക്യം എന്നും
വിളിക്കുന്നു.  ജേപര്  സൂ9ിiിക്കുന്നത്  ജേപാന്റെല,  ബാലൻസ്  ഷീറ്്റ  ആസ്തികൾ,  ബാധ്യതകൾ,
മൂലധനം എന്നിവയുന്റെട പ്രസ്താവനയാണ്.
ന്റെഡബിറ്്റ   ,   ന്റെക്രഡിറ്്റ എന്നിവയുന്റെട ഉപജേയാഗം   

ഇരട്ട  പതിക്കൽ  സമ്പ്രദായത്തിൽ,  ഓജേരാ  ഇടപാടുകളും   കുറഞ്ഞത്  രണ്ട്
അക്കൗണ്ടുകളിൽ  ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നു.  ഓജേരാ  ഇടപാടുകളും  ന്റെറജേക്കാർഡുന്റെ9യ്യുജേമ്പാൾ,  ന്റെഡബിറ്്റ
ന്റെ9യ്ത  ആന്റെക  തുക  ന്റെക്രഡിറ്്റ  ന്റെ9യ്ത  ആന്റെക  തുകയ്ക്ക്  തുല്യമായിരിക്കണം.  അക്കൗണ്ടിംഗിൽ,
ന്റെഡബിറ്്റ   (Dr),  ന്റെക്രഡിറ്്റ  (Cr)  എന്നീ  നിബന്ധനകൾ  ഇടപാടുകൾ  അക്കൗണ്ടിന്റെ�  ഇടത്
വശജേത്താ  വലതുവശജേത്താ  ജേരഖന്റെiടുജേത്തണ്ടതുജേണ്ടാ  എന്്ന  സൂ9ിiിക്കുന്നു.  ഒരു  ലളിതമായ
രൂപത്തിൽ,  ഒരു  അക്കൗണ്ട്   T  രൂപത്തിൽ  കാണന്റെiടുന്നു.  ഇതിൽ  ഇടതുവശന്റെത്ത
ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നതിന് ന്റെഡബിറ്്റ ന്റെ9യ്യുകന്റെയന്നും വലതുവശത്ത് ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നതിന് ന്റെക്രഡിറ്്റ
ന്റെ9യ്യുക എന്നും പറയുന്നു.
ന്റെഡബിറ്്റ  ,   ന്റെക്രഡിറ്്റ നിയമങ്ങൾ  

ഏതുതരം  അക്കൗണ്ട്  ആണ്  എന്നതിന്  അനുസരിച്്ച  ന്റെഡബിറ്്റ  ന്റെക്രഡിറ്്റ  നിയമങ്ങൾ
വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അക്കൗണ്ടുകന്റെള പ്രധാനമായും അഞ്ചായി തിരിക്കാം:

 ആസ്തികൾ 
 ബാധ്യതകൾ
 മൂലധനം
 വരുമാനങ്ങൾ, ജേനട്ടങ്ങൾ
 ന്റെ9ലവുകൾ, നഷ്ടങ്ങൾ
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ഈ അക്കൗണ്ടുകളുന്റെട ന്റെഡബിറ്്റ  ,   ന്റെക്രഡിറ്്റ നിയമങ്ങൾ   ഇങ്ങന്റെനയാണ്
 ആസ്തികൾ കൂടിയാൽ ന്റെഡബിറ്്റ  ന്റെ9യ്യുന്നു കുറഞ്ഞാൽ ന്റെക്രഡിറ്്റ ന്റെ9യ്യുന്നു.
 ബാധ്യതകൾ കുറയുന്നത് ന്റെഡബിറ്്റ  ന്റെ9യ്യുന്നു കൂടുന്നത് ന്റെക്രഡിറ്്റ ന്റെ9യ്യുന്നു.
  മൂലധനം കുറയുന്നത് ന്റെഡബിറ്്റ  ന്റെ9യ്യുന്നു കൂടുന്നത് ന്റെക്രഡിറ്്റ ന്റെ9യ്യുന്നു.
 വരുമാനങ്ങൾ അന്റെല്ലങ്കിൽ ജേനട്ടങ്ങൾ കുറയുന്നത് ന്റെഡബിറ്്റ ന്റെ9യ്യുന്നു കൂടുന്നത് ന്റെക്രഡിറ്റ് 

ന്റെ9യ്യുന്നു.
 ന്റെ9ലവുകൾ അന്റെല്ലങ്കിൽ നഷ്ടങ്ങൾ കൂടുന്നത്  ന്റെഡബിറ്്റ  ന്റെ9യ്യുന്നു കുറയുന്നത്  ന്റെക്രഡിറ്റ്

ന്റെ9യ്യുന്നു.
അക്കൗണ്ടുകൾ ന്റെഡബിറ്്റ ന്റെക്രഡിറ്്റ

ആസ്തികൾ കൂടിയാൽ കുറഞ്ഞാൽ
ബാധ്യതകൾ കുറഞ്ഞാൽ കൂടിയാൽ

 മൂലധനം കുറഞ്ഞാൽ കൂടിയാൽ
വരുമാനങ്ങൾ /

ജേനട്ടങ്ങൾ
കുറഞ്ഞാൽ കൂടിയാൽ

ന്റെ9ലവുകൾ /
നഷ്ടങ്ങൾ

കൂടിയാൽ കുറഞ്ഞാൽ

ജേ4ർണൽ  /   നാൾവഴി  
ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ ആദ്യമായി ജേരഖന്റെiടുത്തുന്ന ബുക്കിന്റെനയാണ് ജേ4ർണൽ എന്്ന

വിളിക്കുന്നത്. ദിവസ ക്രമത്തിലാണ് ഇതിൽ ഇടപാടുകൾ ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നത്. ഉറവിട ജേരഖകൾ
ജേനാക്കിയാണ് വിവരങ്ങൾ ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നത്. ഇവിന്റെടനിന്നും ഇടപാടുകന്റെള പിന്നീട് ബന്ധന്റെiട്ട
അക്കൗണ്ടിജേലക്ക്  മാറ്റിന്റെയഴുതുന്നു.  ഓജേരാ  ഇടപാടിനും  വിശകലനം  ന്റെ9യ്ത്  അതിൽ
ഉൾന്റെiട്ടിരിക്കുന്ന  ന്റെഡബിറ്്റ,  ന്റെക്രഡിറ്്റ  അക്കൗണ്ടുകൾ  തിരിച്ചറിഞാണ്  ഇടപാടുകൾ
ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നത്.  ഇതിന്റെന  പ്രാഥമിക  ജേരഖന്റെiടുത്തൽ  ബുക്ക്  എന്്ന  അറിയന്റെiടുന്നു.
ജേ4ർണലിൽ ഇടപാടുകൾ ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നതിന് ജേ4ർണഫൈലസിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.

ജേ4ർണലിന്റെ� മാതൃക
തീയതി വിശദാംശങ്ങൾ L/F ന്റെഡബിറ്്റ ( )₹ ന്റെക്രഡിറ്്റ  ( )₹

ജേ4ർണലിന്റെ� ഭാഗങ്ങൾ
1. തീയതി: ഇടപാട് നടന്ന തീയതി ആണ് ഇവിന്റെട എഴുജേതണ്ടത്.
2.വിശദാംശങ്ങൾ:  ഇടപാടിന്റെ�  ന്റെഡബിറ്്റ,  ന്റെക്രഡിറ്്റ  അക്കൗണ്ടുകളുന്റെട  ജേപരാണ്  വിശദമായി
നൽജേകണ്ടത്. ഒന്നാമന്റെത്ത വരിയിൽ ഇടതുവശം ജേ9ർന്്ന, ന്റെഡബിറ്്റ ന്റെ9ജേയ്യണ്ട അക്കൗണ്ടിന്റെല
ജേപര്  എഴുതുന്നു.  രണ്ടാമന്റെത്ത  വരിയിൽ  കുറച്്ച  അകലം  നൽകി  ന്റെക്രഡിറ്്റ  ന്റെ9യ്യുന്ന
അക്കൗണ്ടിന്റെ� ജേപര് എഴുതുന്നു.
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3.വിവരണം  നൽകൽ  :  ന്റെഡബിറ്്റ,  ന്റെക്രഡിറ്്റ  അക്കൗണ്ടുകളുന്റെട  ജേപന്റെരഴുതിയതിനു  ജേശഷം
വിശദാംശങ്ങളുന്റെട  നിരയിൽ  ഇടപാടിന്റെന  കുറിച്ചു  ലഘു  വിശദീകരണം  നൽകണം.
ഇതിന്റെനയാണ് വിവരണം നൽകൽ എന്്ന പറയുന്നത്.
4.  ന്റെലഡ്4ർ ജേപ4്  (L/F):  ന്റെലഡ്4ർ ബുക്കിന്റെല ഇടപാട്  പകർത്തിന്റെയഴുതുന്ന അക്കൗണ്ടിന്റെ�
ജേപ4ിന്റെ� നമ്പർ ആണ് ഇവിന്റെട എഴുജേതണ്ടത്.
5.  ന്റെഡബിറ്്റ  ന്റെക്രഡിറ്്റ  തുകകൾ:  ന്റെഡബിറ്്റ  ന്റെ9യ്തിരിക്കുന്ന  അക്കൗണ്ടിന്റെ�യും  ന്റെക്രഡിറ്്റ
ന്റെ9യ്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിന്റെ�യും തുകയാണ് ഈ ജേകാളത്തിൽ ജേരഖന്റെiടുജേത്തണ്ടത്.
ലളിത, സംയുക്ത ജേ4ർണൽ ജേരഖന്റെiടുത്തലുകൾ

ഒരു  ന്റെഡബിറ്്റ  ഇനവും  ഒരു  ന്റെക്രഡിറ്്റ  ഇനവും  മാത്രമുള്ള  ജേ4ർണൽ
ജേരഖന്റെiടുത്തലുകന്റെലയാണ്  ലളിത  ജേ4ർണൽ  എൻട്രികൾ  (Simple  Journal  Entry)
എന്നറിയന്റെiടുന്നത്.  എന്നാൽ 9ില ഇടപാടുകൾ ജേരഖന്റെiടുത്താൻ ഒന്നിലധികം ന്റെഡബിന്റെറ്റാ
ന്റെക്രഡിന്റെറ്റാ  ആവശ്യമായിവരും  ഇത്തരം  ഒന്നിലധികം  ന്റെഡബിറ്്റ  അന്റെല്ലങ്കിൽ  ന്റെക്രഡിറ്്റ
അക്കൗണ്ടുകൾ ഉൾന്റെiടുന്നവയാണ് സംയുക്ത എൻട്രികൾ (Compound Journal Entry).

ന്റെലഡ്4ർ/ ജേപജേരട്
ജേ4ണലിൽ  ജേരഖന്റെiടുത്തിയിട്ടുള്ള  ഇടപാടുകൾ  തരംതിരിച്്ച  എഴുതുന്ന  അക്കൗണ്ട്

ബുക്കാണ്  ന്റെലഡ്4ർ.  അതിനാൽ  ന്റെലഡ്4റിന്റെന  "ദ്വിതിയ  ജേരഖന്റെiടുത്തൽ  ബുക്ക്"
എന്നറിയന്റെiടുന്നു.  ഒരു  ന്റെലഡ്4ർ  അക്കൗണ്ടിൽ  ഇടതുഭാഗന്റെത്ത  ന്റെഡബിറ്്റ  വശം  എന്നും
വലതുഭാഗന്റെത്ത ന്റെക്രഡിറ്്റ വശം എന്നും പറയുന്നു. ഇരുവശങ്ങന്റെളയും സൂ9ിiിക്കാൻ യഥാക്രമം
Dr എന്നും Cr എന്നും അക്കൗണ്ടിന്റെ� മുകളിൽ എഴുതുന്നു. ഒരു ജേ4ണൽ എൻട്രി ന്റെലഡ്4റിജേലക്ക്
പകർത്തി എഴുതുന്നതിന് പതിക്കൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്.

ന്റെലഡ്4ർ/ ജേപജേരട്
തീയതി വിശദാംശങ്ങൾ JF ന്റെഡബിറ്്റ

( )₹
തീയതി വിശദാംശങ്ങൾ JF ന്റെക്രഡിറ്്റ

( )₹

ന്റെലഡ്4ർ  അക്കൗണ്ടുകന്റെള  ആസ്തികൾ,  ബാധ്യതകൾ,  മൂലധനം,  വരുമാനം,ന്റെ9ലവ്
എന്നിങ്ങന്റെന അഞ്ചായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതിൽ ആസ്തികൾ,  ബാധ്യതകൾ,  മൂലധനം എന്നി
അക്കൗണ്ടുകൾ  സ്ഥിര  അക്കൗണ്ടുകൾ  ആന്റെണന്നും  വരുമാനം,  ന്റെ9ലവ്  എന്നിവയുമായി
ബന്ധന്റെiട്ട  അക്കൗണ്ടുകൾ  താൽക്കാലിക  അക്കൗണ്ടുകളുമാണ്.എല്ലാ  സ്ഥിര
അക്കൗണ്ടുകളുന്റെടയും ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അടുത്ത അക്കൗണ്ടിംഗ് കാലയളവിജേലക്ക്
നീക്കിയിരിi്  തുക  മാറ്റി  എഴുതുകയും  ന്റെ9യ്യും  എന്നാൽ  എല്ലാ  താൽക്കാലിക
അക്കൗണ്ടുകളിന്റെലയും വർഷാവസാനമുള്ള തുക ലാഭനഷ്ട അക്കൗണ്ടിജേലക്ക് മാറ്റുന്നു.
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ജേ4ർണൽ/ നാൾവഴി ന്റെലഡ്4ർ  /   ജേപജേരട്  
പ്രഥമ ജേരഖന്റെiടുത്തൽ ബുക്ക് "ദ്വിതിയ ജേരഖന്റെiടുത്തൽ ബുക്ക്" ആണ്
കാലക്രമം അനുസരിച്്ച തയ്യാറാക്കുന്ന 
ജേരഖയാണ്

അപഗ്രഥന ജേരഖയാണ്

ഉറവിട ജേരഖകൾ ജേനാക്കി തയ്യാറാക്കുന്നു ജേ4ണലിൽ നിന്്ന പകർത്തി എഴുതുന്നു
എല്ലാ ഇടപാടുകളും ഇടകലർത്തി എഴുതുന്നു ഇടപാടുകൾ തരംതിരിച്്ച ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നു
അനുബന്ധ കണക്ക് ബുക്ക് ആണ് പ്രമുഖ കണക്ക് ബുക്ക് ആണ്
ജേരഖന്റെiടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനന്റെത്ത 
ജേ4ർണഫൈലസിങ് എന്്ന പറയുന്നു

ജേരഖന്റെiടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനന്റെത്ത പതിക്കൽ 
എന്നു പറയുന്നു

അനീഷ് എം ഗവ : ബ�ോയ്സ് HSS മിതൃമ്മല              9447930007 12

Downloaded from www.Hsslive.in ®



XI ACCOUNTANCY FOCUS AREA

അദ്ധ്യായം - 4 
ഇടപാടുകളുന്റെട ജേരഖന്റെiടുത്തൽ - II 

ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ ആദ്യം ജേ4ർണലിൽ ജേരഖന്റെiടുത്തുകയും  പിന്നീട് ബന്ധന്റെiട്ട
ന്റെലഡ്4ർ അക്കൗണ്ടിജേലക്ക് എഴുതുകയും ന്റെ9യ്യും. ന്റെ9റുകിട ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എല്ലാ
ഇടപാടുകളും ഒരു ജേ4ർണലിൽ തന്റെന്നയാണ് ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നത്.  എന്നാൽ വലിയ ബിസിനസ്
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ  ഇടപാടുകളുന്റെട  ബാഹുല്യം  കാരണം  എല്ലാ  ഇടപാടുകളും  ജേ4ർണൽ
ജേരഖന്റെiടുത്താൻ പ്രയാസമാണ്. അതുന്റെകാണ്ടുതന്റെന്ന ജേവഗത്തിലും കാര്യNമമായും ഇടപാടുകൾ
ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നതിന്  ജേ4ർണൽ  വിഭ4ിച്്ച  പ്രജേത്യക  ജേ4ർണലുകളിലായി  (Special  Journal)
എഴുതുന്നു.

ആവർത്തന  സ്വഭാവമുള്ളതും  സമാനസ്വഭാവമുള്ള  ഇടപാടുകൾ  പ്രജേത്യക
ജേ4ർണലുകളിൽ ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നു. പണപരമായ ഇടപാടുകൾ ഒരു ബുക്കിൽ ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നു.
9രക്കുകൾ കടത്തിന് വിൽപന നടത്തുന്നത് മന്റെറ്റാരു ബുക്കിൽ ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നു. അതുജേപാന്റെല
9രക്കുകൾ കടത്തിന്  വാങ്ങുന്നത്  ജേവന്റെറരു ബുക്കിൽ ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നു.  ഇത്തരത്തിൽ ഓജേരാ
ഇടപാടിനും പ്രജേത്യകം ജേ4ർണൽ ബുക്കുകൾ സൂNിക്കുന്നു.  ഈ പ്രജേത്യക ജേ4ർണലുകൾ ദിന
ബുക്കുകൾ  (Day  Book),  അനുബന്ധ  ബുക്കുകൾ  (Subsidiary  Books)  എന്്ന  വിളിക്കുന്നു.
അത്തരം പ്രജേത്യക ജേ4ർണൽ  താന്റെഴ ന്റെകാടുക്കുന്നു:
1. ക്യാഷ് ബുക്ക് ( ന്റെരാന്റെക്കപണ ബുക്ക്)
2 . പർന്റെ9യ്സ് ബുക്ക് (ക്രയ ബുക്ക് )
3 . പർന്റെ9യ്സ് റിജേട്ടൺ  ബുക്ക് (ക്രയ മടക്ക ബുക്ക് )
4 . ന്റെസയിൽസ് ബുക്ക് (വില്പന ബുക്ക് )
5 . ന്റെസയിൽസ് റിജേട്ടൺ  ബുക്ക് ( വില്പന മടക്ക ബുക്ക് )
6 . ജേ4ർണൽ ജേപ്രാiർ (ന്റെപാതു ജേ4ർണൽ ) 
1. ക്യാഷ് ബുക്ക്

പണം  ലഭിക്കുകജേയാ  പണം  നൽകുകജേയാ  ന്റെ9യ്യുന്ന  ഇടപാടുകൾ  ജേരഖന്റെiടുത്തുന്ന
പ്രജേത്യക  ജേ4ർണലാണ്  ക്യാഷ്  ബുക്ക്.  ഒരു  കാലയളവിന്റെല  പ്രാരംഭ  നീക്കിയിരിi്  പണം
ആയിരിക്കും  ഇതിൽ  ആദ്യമായി  ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നത്.  ഈ  നീക്കിയിരിi്  പണം  ഫൈകവശം
ഉള്ളജേതാ  (Cash in Hand)  ബാങ്കിൽ ഉള്ളജേതാ  (Cash at Bank )  ആകാം.  ക്യാഷ് ബുക്ക് ഒജേര
സമയത്തു തന്റെന്ന ജേ4ർണലിന്റെ�യും ന്റെലഡ്4റിന്റെ�യും കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറജേവറ്റുന്നു.
വിവിധതരം ക്യാഷ് ബുക്കുകൾ
1. ഒറ്റ ജേകാളം ക്യാഷ് ബുക്ക് (Single Column Cash Book)
2. ഇരട്ട ജേകാളം ക്യാഷ് ബുക്ക് (Double Column Cash Book)
3.ന്റെപറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് (Petty Cash Book)

1. ഒറ്റ ജേകാളം ക്യാഷ് ബുക്ക് (Single Column Cash Book)
ഒരു  ക്യാഷ്  ബുക്കിന്റെല  രണ്ട്  വശങ്ങളിലും  തുകയുന്റെട  ഓജേരാ  ജേകാളം  മാത്രമുള്ള  ക്യാഷ്

ബുക്കാണ്  ഒറ്റജേക്കാളം  ക്യാഷ്  ബുക്ക്.പണമായി  ലഭിച്ച  ഇനങ്ങൾ  ഇടതുവശത്തും  (Debit)
പണമായി  നൽകിയ  ഇനങ്ങൾ  വലതുവശത്തും  (Credit)  ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നു.  കാലയളവിന്റെന
അവസാനം ഫൈകവശം നീക്കിയിരിi് പണം (Cash in Hand) കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.

ഒറ്റ ജേകാളം ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ� മാതൃകാ രൂപം
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ക്യാഷ് ബുക്ക് 
Dr Cr

തീയതി സ്വീകരിച്ചത് 
Receipts

എ
ൽ/
എ
ഫ് 

തുക തീയതി നൽകിയത് 
Payments

എൽ
/

എഫ് 

തുക 

ഒറ്റജേക്കാളം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ പണം ലഭിച്ച ഇടപാടുകൾ ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ� ഇടതുഭാഗത്തും
പണം  നൽകിയതായി  ഇടപാടുകൾ  ക്യാഷ്  ബുക്കിന്റെ� വലതുഭാഗത്തും  ജേരഖന്റെiടുത്തണം.
അതിനുജേശഷം  അക്കൗണ്ട്  ജേടാട്ടൽ  ന്റെ9യ്തു  ബാലൻസ്  കണ്ടുപിടിക്കുക.  ആ  ബാലൻസാണ്
ഫൈകവശം നീക്കിയിരിi് പണം എന്നു പറയുന്നത്.

2. ഇരട്ട ജേകാളം ക്യാഷ് ബുക്ക് (Double Column Cash Book)
ഇരട്ട ജേകാളം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഇരുഭാഗത്തും തുകയുന്റെട രണ്ട് ജേകാളം വീതമുണ്ടായിരിക്കും.

ക്യാഷ്, ബാങ്ക് തുകകൾ പ്രജേത്യകം ജേരഖന്റെiടുത്താനുള്ള ജേകാളങ്ങളാണിവ.
ബിസിനസ്സിൽ  നിന്്ന  ബാങ്കിൽ  പണം  നിജേNപിക്കുന്നതിനും  ബിസിനസ്

ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽനിന്്ന പണം പിൻവലിക്കുന്നതും ക്യാഷ്  ബുക്കിന്റെ� ഇരുവശങ്ങളിലും
കാണിജേക്കണ്ടതുണ്ട്.  ബാങ്കിൽ  പണം  നിജേNപിക്കുന്നത്  ക്യാഷ്  ബുക്കിന്റെ�  ഇടതുഭാഗന്റെത്ത
ബാങ്ക്  ജേകാളത്തിലും  വലതുഭാഗജേത്ത  ക്യാഷ്  ജേകാളത്തിലും  കാണിക്കുന്നു.  അതുജേപാന്റെല
ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി  ബാങ്കിൽ നിന്്ന  പണം പിൻവലിക്കുന്നത്  ക്യാഷ്  ബുക്കിന്റെ�
ഇടതുഭാഗന്റെത്ത  ക്യാഷ്  ജേകാളത്തിലും   വലതുഭാഗന്റെത്ത  ബാങ്ക്  ജേകാളത്തിലും  ഉൾന്റെiടുത്തുന്നു.
ഇത്തരത്തിൽ  ക്യാഷ്  ബുക്ക്  ഇരുവശങ്ങളിലുമായി  ജേരഖന്റെiടുത്തുന്ന  ഇടപാടിന്റെന  ഇരുവശ
കുറിi്  (Contra Entry) എന്നുപറയുന്നു.  ഇത്തരം ഇടപാടുകന്റെള സൂ9ിiിക്കുന്നതായി ന്റെലഡ്4ർ
ജേപ4ിൽ (LF) ജേകാളത്തിൽ 'C’ എന്്ന അടയാളന്റെiടുത്തുന്നു .

ഇടപാടുകൾ ജേരഖന്റെiടുത്തിയതിനുജേശഷം ക്യാഷ് ജേകാളവും അതുജേപാന്റെല ബാങ്കു ജേകാളവും
ബാലൻസ് ന്റെ9യ്യുന്നു.  ക്യാഷ് ജേകാളത്തിന്  എല്ലായിജേiാഴും  ന്റെഡബിറ്്റ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും,
കാരണം ബിസിനസിജേലക്ക് ലഭിച്ച തുകജേയക്കാൾ ഉയർന്ന തുക നൽകാൻ കഴിയില്ല.  എന്നാൽ
ബാങ്ക്  ജേകാളത്തിൽ  ന്റെഡബിറ്്റ  ബാലൻജേസാ  ന്റെക്രഡിറ്്റ  ബാലൻജേസാ   ഉണ്ടാകാം.   ന്റെഡബിറ്്റ
ബാലൻസ്  സൂ9ിiിക്കുന്നത്  ബാങ്കിലുള്ള  നിജേNപന്റെത്തയും  ന്റെക്രഡിറ്്റ  ബാലൻസ്
സൂ9ിiിക്കുന്നത് ഓവർËാഫ്റ്റിന്റെനയും (overdraft)  ആയിരിക്കും .
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ഇരട്ട  ജേകാളം ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ� മാതൃകാ രൂപം
ക്യാഷ് ബുക്ക് 

Dr Cr
തീയതി സ്വീകരിച്ചത് 

Receipts
എൽ/
എഫ് 

ക്യാഷ് ബാങ്ക് തീയതി നൽകിയത് 
Payments

എൽ/
എഫ് 

ക്യാഷ് ബാങ്ക്

3.ന്റെപറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് (Petty Cash Book)
എല്ലാ  ബിസിനസ്  സ്ഥാപനങ്ങളിലും  9ില്ലറ  ന്റെ9ലവുകൾ  അന്റെല്ലങ്കിൽ  പലവക

ന്റെ9ലവുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.  ഈ ന്റെ9ലവുകന്റെളല്ലാം ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്.  ഇത്തരം
9ില്ലറ  ന്റെ9ലവുകൾ  പ്രധാന  ക്യാഷ്  ബുക്കിൽ  ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നത്  പ്രാജേയാഗികമായി
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും.  ആയതിനാൽ  വൻകിട  സ്ഥാപനങ്ങളിൽ  9ില്ലറ  ന്റെ9ലവുകൾ
നൽകുന്നതിനുള്ള ചുമതല ഒരു പ്രജേത്യക കാഷ്യന്റെറ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.  അയാന്റെള ന്റെപറ്റി ക്യാഷ്യർ
എന്്ന വിളിക്കുന്നു.അയാൾ 9ില്ലറ ന്റെ9ലവുകൾ നൽകുകയും അവ ഒരു പ്രജേത്യക ക്യാഷ് ബുക്കിൽ
ജേരഖന്റെiടുത്തുകയും  ന്റെ9യ്യുന്നു.  ഇത്തരത്തിൽ  തയ്യാറാക്കുന്ന  ക്യാഷ്  ബുക്കാണ്  ന്റെപറ്റി  ക്യാഷ്
ബുക്ക് എന്്ന പറയുന്നത്. സാധാരണയായി ന്റെപറ്റി ക്യാഷ്യർ കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് മുൻകൂർ
സമ്പ്രദായത്തിലാണ്  (Imprest  System)  തയ്യാറാക്കുന്നത്.  ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത
തുക  ഒരു  കാലയളവിന്റെ�  തുടക്കത്തിൽ  ന്റെപറ്റി  ക്യാഷ്യർക്ക്  നൽകുന്നു.  ഇതിന്  മുൻകൂർ  തുക
(Imprest  Amount)  എന്്ന  പറയുന്നു.  ഈ  തുക  ഉപജേയാഗിച്്ച  അയാൾ  9ില്ലറ  9ിലവുകൾ
നടത്തുന്നു.

2 . പർന്റെ9യ്സ് ബുക്ക് (ക്രയ ബുക്ക് )
ന്റെരാക്കം പണം നൽകി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നത്

എന്നാൽ  കടമായി  സാധനങ്ങൾ  വാങ്ങുന്നത്  ജേരഖന്റെiടുത്തുന്ന  പ്രജേത്യക  ജേ4ർണലാണ്  ക്രയ
ബുക്ക്.  ഫർണിച്ചർ,  ന്റെമഷിനറി,  ന്റെകട്ടിടങ്ങൾ  ജേപാലുള്ള  ആസ്തികൾ  കടമായാണ്
വാങ്ങുന്നന്റെതങ്കിൽ  അവർ  ജേരഖന്റെiടുജേത്തണ്ടത്  ന്റെപാതുജേ4ർണലിലാണ്.  സാധനങ്ങൾ
വാങ്ങുജേമ്പാൾ  ലഭിക്കുന്ന  ബിൽ  അന്റെല്ലങ്കിൽ  ഇൻ  ജേവായിസ്  ആണ്  പർജേച്ചസ്  ബുക്കിൽ
ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നതിനുള്ള  ഉറവിട  ജേരഖ.  കച്ചവട  കിഴിവ്  (Trade  Discount)  ഒഴിവാക്കിയതിനു
ജേശഷം ഉള്ള അറ്റവിലയാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്.

ക്രയ ബുക്കിന്റെ� മാതൃകാ രൂപം
ക്രയ ബുക്ക് 

തീയതി ഇൻജേവായ് സ് 
നമ്പർ 

സപ്ലയരുന്റെട ജേപര് 
ന്റെക്രഡിറ്്റ ന്റെ9ജേയ്യണ്ട അക്കൗണ്ട് 

എൽ/
എഫ് 

തുക 
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3 . ന്റെസയിൽസ് ബുക്ക് (വില്പന ബുക്ക് )
ന്റെരാക്കം പണത്തിനു സാധനങ്ങളുന്റെട വിൽiന ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നത്

എന്നാൽ  കടമായിട്ട്  സാധനങ്ങളുന്റെട  വിൽiന  ജേരഖന്റെiടുത്തുന്ന  പ്രജേത്യക  ജേ4ർണലാണ്
ന്റെസയിൽസ് ബുക്ക് അന്റെല്ലങ്കിൽ വിൽiന ബുക്ക്. കസ്റ്റജേമഴ്സിന് നൽകുന്ന ബിൽ അന്റെല്ലങ്കിൽ ഇൻ
ജേവായിസ് ആണ് ഇതിൽ ഇടപാടുകൾ ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നതിനുള്ള ഉറവിട ജേരഖ.

വില്പന ബുക്കിന്റെ� മാതൃകാ രൂപം
വില്പന ബുക്ക് 

തീയതി ഇൻജേവായ് സ് 
നമ്പർ 

കസ്റ്റമറിന്റെ�  ജേപര് 
ന്റെഡബിറ്്റ  ന്റെ9ജേയ്യണ്ട അക്കൗണ്ട് 

എൽ/
എഫ് 

തുക 
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 അദ്ധ്യായം 5 
   ബാങ്ക് പ�ാരുത്തപ�ടുത്തൽ �ട്ടിക

ബാങ്ക് ന്റെപാരുത്തന്റെiടുത്തൽ പട്ടിക
ഒരു  ബിസിനസ്  സ്ഥാപനം  അവരുന്റെട  പണമിടപാടുകളും  ബാങ്ക്  ഇടപാടുകളും

ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നത്  ക്യാഷ്  ബുക്കിലാണ്.  ബാങ്ക്  പാസ്  ബുക്ക്  എന്നത്  ബാങ്ക്  അധികാരികൾ
നൽകുന്ന  നമ്മുന്റെട  അക്കൗണ്ട്  സംബന്ധമായ  ഇടപാടുകളുന്റെട  ഒരു  പകർiാണ്.  ഈ
പകർiിന്റെ�   സഹായജേത്താന്റെട  ഉപജേഭാക്താവിന്  ക്യാഷ്  ബുക്ക്  ഇടപാടും  പാസ്  ബുക്കിൽ
ജേരഖന്റെiടുത്തി  ഇടപാടും  ത�ിൽ  താരതമ്യം  ന്റെ9യ്യാൻ  സാധിക്കും.  യഥാർത്ഥത്തിൽ  പാസ്
ബുക്കിന്റെല  നീക്കിയിരിപ്പും  ക്യാഷ്  ബുക്കിന്റെല  നീക്കിയിരിപ്പും  തുല്യമായിരിക്കണം.  എന്നാൽ
പ്രാജേയാഗികമായി  ഈ  രണ്ട്  നീക്കിയിരുപ്പുകൾ  വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്  കാണന്റെiടുന്നത്.
ആയതിനാൽ ഒരു നിശ്ചിതദിവസം ക്യാഷ് ബുക്കിലും പാസ് ബുക്കിലും  വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ
ഇടയാക്കിയ  ഇടപാടുകൾ  ഏന്റെതാന്റെക്കയാന്റെണന്്ന  വ്യക്തമാക്കുന്നതിന്  ജേവണ്ടി  തയ്യാറാക്കുന്ന
പട്ടികയാണ് ബാങ്ക് ന്റെപാരുത്തന്റെiടുത്തൽ പട്ടിക അഥവാ ബാങ്ക് അനുരഞ്ജന പട്ടിക.
ബാങ്ക് ന്റെപാരുത്തന്റെiടുത്തൽ പട്ടിക തയ്യാറാജേക്കണ്ടതിന്റെ� ആവശ്യകത 

ബാങ്ക്  ന്റെപാരുത്തന്റെiടുത്തൽ  പട്ടിക  തയ്യാറാജേക്കണ്ടതിന്റെ�  ആവശ്യകത  ചുവന്റെട
നൽകിയിരിക്കുന്നു:
1.  ക്യാഷ്  ബുക്കിലും  പാസ്  ബുക്കിലുമുള്ള  പിശകുകളും  ഒഴിവാക്കലുകളും  കന്റെണ്ടത്താൻ  ഇത്
സഹായിക്കുന്നു.
2. ഇത് Íിയർ ന്റെ9യ്യാത്ത  ന്റെ9ക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു, അവ ഇതിനകം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ന്റെഡബിറ്റ്
ന്റെ9യ്തിട്ടുണ്ട്, പജേN ഇതുവന്റെര പാസ് ബുക്കിൽ ജേരഖന്റെiടുത്തിയിട്ടില്ല.
3.  ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്്ന പണം തട്ടിന്റെയടുക്കുന്നത് പരിജേശാധിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
4.  ക്യാഷ്  ബുക്കിൽ  ജേരഖന്റെiടുത്തിയിരിക്കുന്ന  ഇടപാടുകളുന്റെട  കൃത്യത  അളക്കാൻ  ഇത്
സഹായിക്കുന്നു.
5. യഥാർത്ഥ ബാങ്ക് ബാലൻസ് പ്രതിഫലിiിക്കുന്ന പുതുക്കിയ ക്യാഷ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ ഇത്
സഹായിക്കുന്നു.
ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ�യും പാസ്്സ ബുക്കിന്റെ�യും  ബാലൻസുകൾ വ്യത്യസ്ത ന്റെപടാനുള്ള കാരണങ്ങന്റെള
രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം
1.  വ്യത്യസ്ത  സമയങ്ങളിൽ  ഇടപാടുകൾ  ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നു  മൂലം  ഉണ്ടാകുന്ന  വ്യതിയാനങ്ങൾ
(സമയ ഭിന്നത)
2. ബാജേങ്കാ ഉപജേഭാക്താജേവാ ഉണ്ടാക്കുന്ന ന്റെതറ്റുകൾ മൂലമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

1. സമയ ഭിന്നത
a. നൽകിയ ന്റെ9ക്കുകളിന്റെല ബാങ്കിൽ സമർiിക്കാത്ത (Cheques issued by the bank but not
yet presented for payment):

ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തങ്ങളുന്റെട ന്റെക്രഡിറ്റർസിന്  ന്റെ9ക്ക് നൽകിയാൽ അത് ഉടൻ
തന്റെന്ന  ക്യാഷ്  ബുക്കിന്റെ�  ന്റെക്രഡിറ്റ്  വശത്ത്   ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നു.  എന്നാൽ  ന്റെ9ക്ക്  സ്വീകരിച്ച
വ്യക്തി  ന്റെ9ക്ക്  ബാങ്കിൽ  സമർiിച്്ച  പണം  പിൻവലിക്കാതിരിക്കാം.ന്റെ9ക്ക്
സമർiിക്കാത്തതിനാൽ  ബാങ്ക്,  ഉപജേഭാക്താവിന്റെ�   അക്കൗണ്ടിൽനിന്്ന  ഈ  തുക  ന്റെഡബിറ്്റ
ന്റെ9യ്യില്ല. ഈ കാരണത്താൽ രണ്ടു ബാലൻസുകളും ത�ിൽ വ്യത്യാസം വരും.
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b. ബാങ്കിൽ നിജേNപിച്ച തിരന്റെഞ്ഞടുക്കാത്ത ന്റെ9ക്കുകൾ (Cheques paid into the bank but not
yet collected)

ബിസിനസ്സിന്റെ� ഉപജേഭാക്താക്കളിൽ നിന്നും ന്റെഡബ്ജേറ്റഴ്സിൽ നിന്നും  ലഭിക്കുന്ന ന്റെ9ക്കുകൾ
ബാങ്കിൽ  നിജേNപിച്ചാൽ  ഉടൻതന്റെന്ന  ബിസിനസ്  ഇവ  ക്യാഷ്  ബുക്ക്  ജേരഖന്റെiടുത്താറുണ്ട്.
എന്നാൽ  ബാങ്കുകൾ  ന്റെ9ക്ക്  തുക  ജേശഖരിച്ച  ജേശഷം  മാത്രജേമ  അക്കൗണ്ടിൽ  ന്റെക്രഡിറ്്റ
ന്റെ9യ്യാറുള്ളൂ. ഇക്കാരണത്താലും രണ്ടു ബാലൻസുകളും ത�ിൽ വ്യത്യാസം വരും.
c.  ജേസവനങ്ങൾക്ക്  ഉപജേഭാക്താക്കളിൽ  നിന്നും  ബാങ്ക്  9ാർജുകൾ  ഈടാക്കുജേമ്പാൾ  (Direct
debits made by the bank on behalf of the customer)

ബാങ്കുകൾ  തങ്ങളുന്റെട  ഉപജേഭാക്താക്കൾ  നിന്നും  പല  ജേസവനങ്ങൾക്കും  9ാർ4്
ഈടാക്കാറുണ്ട്.  ഈ പ്രതിഫലത്തുക അക്കൗണ്ടിൽനിന്്ന ബാങ്ക് ജേനരിട്ട്  കുറയ്ക്കുകയും ന്റെ9യ്യുന്നു.
എന്നാൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ബാങ്ക് ജേസ്റ്ററ്്റന്റെമ�് വരുജേമ്പാൾ മാത്രജേമ ഉപജേഭാക്താവ് അറിയുകയുള്ളൂ.
d.  ഉപജേഭാക്താവിന്റെന അക്കൗണ്ടിജേലക്ക് ജേനരിട്ടുള്ള നിജേNപം (Amounts directly deposited in
the bank account)

9ില  സന്ദർഭങ്ങളിൽ  ബിസിനസ്സിന്റെ�  ഉപജേഭാക്താക്കജേളാ  ന്റെഡബ്ജേറ്റഴ് ജേസാ  ജേനരിട്ട്
സ്ഥാപനത്തിന്റെ�  അക്കൗണ്ടിൽ പണം നിജേNപിക്കാം.  ഇതും ബാങ്ക്  ജേസ്റ്ററ്റ്ന്റെമ�്  വരുജേമ്പാൾ
മാത്രജേമ ഉപജേഭാക്താവിന് അറിയാൻ സാധിക്കു.
e.  ബാങ്കുകൾ ജേശഖരിച്ച പലിശയും ലാഭവിഹിതവും (Interest and dividends collected by the
bank)

ഉപജേഭാക്താവിനു  ജേവണ്ടി  പലിശ,  ലാഭവിഹിതം  എന്നിവ  ബാങ്കുകൾ   ജേശഖരിച്്ച
അവരുന്റെട  അക്കൗണ്ടിൽ  ന്റെക്രഡിറ്്റ  ന്റെ9യ്യാറുണ്ട്.  ഇതും  ബാങ്ക്  ജേസ്റ്ററ്്റന്റെമ�്  ലഭിക്കുജേമ്പാന്റെയ
ഉപജേഭാക്താവിന് അറിയാൻ സാധിക്കു.
f.  ഉപജേഭാക്താവിന്   ജേവണ്ടി  ബാങ്കുകൾ ജേനരിട്ട്  നടത്തുന്ന പണമടവുകൾ  (Direct  payments
made by the bank on behalf of the customers)

ഉപജേഭാക്താവിന്റെ�   നിർജേÑശങ്ങൾക്കനുസരിച്്ച  പല  ന്റെ9ലവുകളും  ബാങ്കുകൾ  ജേനരിട്ട്
ന്റെകാടുക്കാറുണ്ട്.  ഇവ കാരണം ബാങ്ക് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ജേനക്കാൾ കുറഞ്ഞു
നിൽക്കും.
g.  നിജേNപിച്്ച  ന്റെ9ക്കുകൾ  ഡിസ്കൗണ്ട്  ന്റെ9യ്ത  ബില്ലുകൾ  എന്നിവ  നിരാകരിക്കന്റെiടുജേമ്പാൾ
(Cheques deposited/bills discounted dishonoured)

ഉപജേഭാക്താവ്  നിജേNപിച്ച  ന്റെ9ക്കുകൾ  അന്റെല്ലങ്കിൽ  ഡിസ്കൗണ്ട്  ന്റെ9യ്ത  ബില്ലുകൾ
കാലാവധി ദിനത്തിൽ നിരാകരിക്കന്റെപടുജേമ്പാൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ തുല്യമായ തുക ന്റെഡബിറ്്റ
ന്റെ9യ്യുന്നു.  എന്നാൽ  ബാങ്കിൽ  നിന്്ന  ജേസ്റ്ററ്്റന്റെമ�്  കിട്ടാത്തിടജേത്താളം   ഇടപാടുകൾ  ക്യാഷ്
ബുക്കിൽ  ജേരഖന്റെiടുത്തുകയില്ല  .  അതിനാൽ  പാസ്  ബുക്ക്   ബാലൻസും  ക്യാഷ്  ബുക്ക്
ബാലൻസും വ്യത്യാസന്റെiടാം.

2. പിഴവുകൾ മൂലമുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ (Differences Caused by Errors)
a. സ്ഥാപനം ഇടപാടുകൾ ജേരഖന്റെiടുത്തുജേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന പിഴവുകൾ
b. ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ ജേരഖന്റെiടുത്തുജേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന പിഴവുകൾ
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ബാങ്ക്  ന്റെപാരുത്തന്റെiടൽ  പട്ടിക  തയ്യാറാക്കുന്ന  വിധം  (Preparation  of  Bank  Reconciliation
Statement)

ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ�യും പാസ് ബുക്കിന്റെ�യും ബാലൻസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള
കാരണങ്ങൾ  കന്റെണ്ടത്തിയാൽ  അടുത്തതായി  ഒരു  ബാങ്ക്  ന്റെപാരുത്തന്റെപടുത്തൽ  പട്ടിക
തയ്യാറാക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടു രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാം.
1. ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ക്രമീകരിക്കന്റെത തയ്യാറാക്കൽ
2. ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ക്രമീകരിച്ചതിന് ജേശഷമുള്ള തയ്യാറാക്കൽ

പ്രാജേയാഗികമായി  ക്യാഷ്  ബുക്ക്  ബാലൻസ് ക്രമീകരിച്ചതിനുജേശഷമാണ്  ബാങ്ക്
ന്റെപാരുത്തന്റെപടുത്തൽ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത്.

അനീഷ് എം ഗവ : ബ�ോയ്സ് HSS മിതൃമ്മല              9447930007 19

Downloaded from www.Hsslive.in ®



XI ACCOUNTANCY FOCUS AREA

അദ്ധ്യോയം  -6 
ട്രയൽ �ോലൻസും അക്കൗണ്ടുകളിലെല  ലെ!റ്റ് !ിരുത്തലും 

ട്രയൽ ബാലൻസ്
ന്റെലഡ്4റിന്റെല  എല്ലാ  അക്കൗണ്ടുകളുന്റെടയും  ബാലൻസ്  തുക  അന്റെല്ലങ്കിൽ

ന്റെഡബിറ്റുകളുന്റെടയും  ന്റെക്രഡിറ്റുകളുന്റെടയും  ആന്റെകത്തുക  കാണിക്കുന്ന  പത്രിക  യാണ്  ട്രയൽ
ബാലൻസ്.  ന്റെലഡ്4ർ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ജേപാസ്്റ്റ ന്റെ9യ്തത്  സാംഖികമായി  ശരിയാജേണാ എന്്ന
പരിജേശാധിക്കുന്നതാണ്  ഇതിന്റെ�  പ്രധാനലN്യം.  കൂടാന്റെത  ധനകാര്യ  പത്രികകൾ
തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഇത് വളന്റെര സഹായം ന്റെ9യ്യുന്നു.  ന്റെലഡ്4ർ മുഴുവനായും പരിജേശാധിക്കാന്റെത
തന്റെന്ന  എല്ലാ  ബാലൻസ്  കളും  ട്രയൽ  ബാലൻസിൽ  നിന്്ന  ലഭ്യമാകുന്നതുന്റെകാണ്ട്  ധനകാര്യ
പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്ന ജേ4ാലി എളുiമാകുന്നു.

സാധാരണയായി  ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നത്  ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ്  വർഷത്തിന്
അവസാനം  ആണ്  പന്റെN  ഒരു  സ്ഥാപനത്തിൽ  ജേവണന്റെമങ്കിൽ  എജേiാൾ  ജേവണന്റെമങ്കിലും
ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കാം.

ട്രയൽ ബാലൻസ് മാതൃക
അക്കൗണ്ടിന്റെ� ജേപര് എൽ/

എഫ് 
ന്റെഡബിറ്്റ
ബാലൻസ്

ന്റെക്രഡിറ്്റ
ബാലൻസ്

ഒരു  ട്രയൽ  ബാലൻസ്  തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി  താന്റെഴന്റെക്കാടുത്തിരിക്കുന്ന  ഘട്ടങ്ങൾ
പൂർത്തിയാജേക്കണ്ടതുണ്ട്..
1. ന്റെലഡ്4റിലുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളുന്റെടയും ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക
2.  ഓജേരാ അക്കൗണ്ടും ലിസ്്റ്റ ന്റെ9യ്യുകയും ന്റെഡബിറ്്റ/  ന്റെക്രഡിറ്്റ ബാലൻസ് പ്രസ്തുത ജേകാളത്തിൽ
ജേരഖന്റെiടുത്തുകയും ന്റെ9യ്യുക.
3. ന്റെഡബിറ്്റ ബാലൻസുകളുന്റെട ആന്റെക തുക കന്റെണ്ടത്തുക.
4. ന്റെക്രഡിറ്്റ ബാലൻസുകളുന്റെട ആന്റെക തുക കന്റെണ്ടത്തുക.
5. ന്റെഡബിറ്്റ ബാലൻസ് കളുന്റെടയും ന്റെക്രഡിറ്്റ ബാലൻസ് കളുന്റെട ആന്റെക തുക തുല്യമാജേണാ എന്്ന
പരിജേശാധിക്കുക.  തുല്യമാകുന്നിന്റെല്ലങ്കിൽ  അക്കൗണ്ടുകളിൽ  9ില  ന്റെതറ്റുകൾ  സംഭവിച്ചു  എന്്ന
മനസ്സിലാക്കാം.
ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ� ലN്യങ്ങൾ:

ഇനിiറയുന്ന ലN്യങ്ങൾ നിറജേവറ്റുന്നതിന് ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നു 
1. ന്റെലഡ്4ർ അക്കൗണ്ടുകളുന്റെട സാംഖിക   കൃത്യത കന്റെണ്ടത്തുന്നതിന്.
2. പിശകുകൾ കന്റെണ്ടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന്.
3.ധനകാര്യ പത്രിക തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുക. (ലാഭനഷ്ട അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്്റ). 
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ട്രയൽ ബാലൻസ് 
അക്കൗണ്ടിന്റെ� ജേപര് എൽ/

എഫ് 
ന്റെഡബിറ്്റ
ബാലൻസ്

ന്റെക്രഡിറ്്റ
ബാലൻസ്

മൂലധനം  cr
സ്ഥലവും ന്റെകട്ടിടങ്ങളും
പ്ലാന്റും യന്ത്രങ്ങളും 
ഉപകരണങ്ങൾ 
ഫർണിച്ചർ 
കയ്യിലുള്ള പണം 
ബാങ്കിൽ പണം 
പണം തരാനുള്ളവർ / ന്റെഡബ്ന്റെറ്റഴ് സ് 
കിട്ടാനുള്ള  ബില്ലുകൾ 
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുന്റെട നീക്കിയിരിi് 
പൂർത്തിയായ സാധനങ്ങളുന്റെട നീക്കിയിരിi്  
 വാങ്ങലുകൾ 
സാധനങ്ങൾ ന്റെകാണ്ടുവരാനുള്ള കൂലി 
സാധനങ്ങൾ ന്റെകാണ്ടുന്റെപാകനുള്ള കൂലി 
വിൽiന cr
വിൽiന മടക്കം 
വാങ്ങൽ മടക്കം cr
പലിശ നൽകിയത് 
ക�ീഷൻ / കിഴിവ് ലഭിച്ചു cr
ശമ്പളം 
ദീർഘകാല വായ്പ cr

ന്റെകാടുക്കാനുള്ള ബില്ലുകൾ cr

പണം  ന്റെകാടുക്കാനുള്ളവർ (ന്റെക്രഡിറ്റഴ് സ് )cr
 ജേËായിംഗസുകൾ 

ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള രീതികൾ
1. TOTAL METHOD
2.BALANCE METHOD (ബാലൻസ് രീതി)
3.TOTAL CUM BALANCE METHOD

ബാലൻസ്  രീതി:  ബാലൻസ്  രീതി  അനുസരിച്്ച,  ട്രയൽ  ബാലൻസിന്റെ�  ന്റെഡബിറ്്റ,
ന്റെക്രഡിറ്്റ  നിരയിൽ ന്റെലഡ്4ർ അക്കൗണ്ടുകളുന്റെട ബാലൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.  ന്റെലഡ്4റിന്റെ�
ബാലൻസ്  ന്റെഡബിറ്്റ  ബാലൻസ്  അന്റെല്ലങ്കിൽ  ന്റെക്രഡിറ്്റ  ബാലൻസ്  ആയിരിക്കാം.  ട്രയൽ
ബാലൻസിന്റെ�  ന്റെഡബിറ്്റ  നിരയിന്റെല  ബാലൻസുകളുന്റെട  ആന്റെകത്തുക  ട്രയൽ  ബാലൻസിന്റെ�
ന്റെക്രഡിറ്്റ  നിരകളിന്റെല  ബാലൻസുകളുന്റെട  ആന്റെകത്തുകയ്ക്ക്  തുല്യമായിരിക്കണം.  ഇത്
സാധാരണയായി ഉപജേയാഗിക്കുന്ന രീതിയാണ്.
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അദ്ധ്യായം  -6 
സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ

ഓജേരാ ബിസിനസ്്സ സ്ഥാപനവും ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ്  കാലയളവിന്റെ� അവസാനത്തിൽ
അതിന്റെ� സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.  ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് കാലയളവിൽ
അതിന്റെ� സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, ജേനടിയ ലാഭം അന്റെല്ലങ്കിൽ നഷ്ടം എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിന്,
അതിന്റെ�  ആസ്തികളുന്റെടയും  ബാധ്യതകളുന്റെടയും   മൂല്യം  നിർണ്ണയിജേക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഈ
ആവശ്യത്തിനായി,  സാമ്പത്തിക  പ്രസ്താവനകൾ  തയ്യാറാക്കുന്നു.  വർഷാവസാനം  ഒരു
ബിസിനസ്സിന്റെ�  ലാഭവും  സാമ്പത്തിക  നിലയും  കാണിക്കുന്ന  പ്രസ്താവനകളാണ്  സാമ്പത്തിക
പ്രസ്താവനകൾ. ഇതിൽ ഇവ ഉൾന്റെiടുന്നു:
1.  വരുമാന  പ്രസ്താവനകൾ:  അതായത്,  ജേട്രഡിംഗ്,  ലാഭ-നഷ്ട  അക്കൗണ്ട്,  ഇത്  വരുമാനം
ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്  ജേനരിട്ടും  അല്ലാന്റെതയുമുള്ള  ന്റെ9ലവുകന്റെള  പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.  ഒരു  വശത്ത്,
ജേട്രഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ന്റെമാത്ത ലാഭം അന്റെല്ലങ്കിൽ ന്റെമാത്ത നഷ്ടം ന്റെവളിന്റെiടുത്തുന്നു, മറുവശത്ത്,
ലാഭനഷ്ട അക്കൗണ്ട് അറ്റ ലാഭം അന്റെല്ലങ്കിൽ അറ്റ നഷ്ടം ന്റെവളിന്റെiടുത്തുന്നു.
2.  സ്ഥാപനത്തിന്റെ� എല്ലാ ആസ്തികളുന്റെടയും ബാധ്യതകളുന്റെടയും പുസ്തക മൂല്യം(Book  Value )
ജേരഖന്റെiടുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്്റ. ബിസിനസിന്റെ� യഥാർത്ഥ
സാമ്പത്തിക  സ്ഥിതി,  ജേസാൾ വൻസി,  ന്റെക്രഡിറ്്റ  ജേയാഗ്യത  എന്നിവ  ബാലൻസ്  ഷീറ്്റ
ന്റെവളിന്റെiടുത്തുന്നു.

ധനകാര്യ  ജേസ്റ്ററ്റ് ന്റെമന്റുകൾ  നൽകുന്ന  വിവരങ്ങൾ  ന്റെമാത്ത  ലാഭം  അന്റെല്ലങ്കിൽ  ന്റെമാത്ത
നഷ്ടം, അറ്റാദായം അന്റെല്ലങ്കിൽ അറ്റനഷ്ടം, ആസ്തികളുന്റെട പുസ്തക മൂല്യം, അവയുന്റെട ബാധ്യതകൾ
എന്നിവയുന്റെട രൂപത്തിലാണ്.  ഫിനാൻഷ്യൽ ജേസ്റ്ററ്്റ ന്റെമന്റുകൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളുന്റെട മൂല്യവും
പ്രസക്തിയും  അക്കൗണ്ടിംഗ്  വിവരങ്ങളുന്റെട  ഒരു  ഉപജേയാക്താവിൽ  നിന്്ന  മന്റെറ്റാരാളിജേലക്ക്
വ്യത്യാസന്റെiടുന്നു. 

1. വരുമാന പ്രസ്താവനകൾ:
a. ജേട്രഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്
b. ലാഭ-നഷ്ട അക്കൗണ്ട്

ജേട്രഡിംഗും  ലാഭനഷ്ട  അക്കൗണ്ടും:  അക്കൗണ്ടിംഗ്  കാലയളവിൽ  ബിസിനസ്്സ
എ�ർഫൈപ്രസ്  ജേനടിയ  ലാഭം  അന്റെല്ലങ്കിൽ  നഷ്ടം  നിർണ്ണയിക്കാൻ  ഇത്  തയ്യാറാക്കുന്നു.  ഇത്
ബിസിനസ്സിന്റെ�  വരുമാനത്തിന്റെ�യും  ന്റെ9ലവുകളുന്റെടയും  സംഗ്രഹമാണ്  .  ഒരു  അക്കൗണ്ടിംഗ്
കാലയളവിൽ  വരുമാനന്റെതക്കാൾ   ന്റെ9ലവ്  കുറവാന്റെണങ്കിൽ   ലാഭം  എന്നും  .  ന്റെ9ലവുകൾ
വരുമാനജേത്തക്കാൾ കൂടുതലാന്റെണങ്കിൽ, അതിന്റെന നഷ്ടം എന്്ന  വിളിക്കുന്നു. ജേട്രഡിംഗ്, ലാഭനഷ്ട
അക്കൗണ്ടിന് ന്റെഡബിറ്റ് ഫൈസഡ്, ന്റെക്രഡിറ്്റ ഫൈസഡ് എന്നിങ്ങന്റെന രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട്. ന്റെ9ലവും
നഷ്ടവും  ന്റെഡബിറ്്റ ഭാഗത്തും   വരുമാനവും നഷ്ടവും ന്റെക്രഡിറ്്റ വശത്തും കാണിക്കുന്നു . 
ന്റെഡബിറ്്റ വശത്തുള്ള ഇനങ്ങൾ:
a) ഓiണിംഗ് ജേസ്റ്റാക്ക്: ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് കാലയളവിന്റെ� അവസാനത്തിൽ വിൽക്കന്റെiടാന്റെത
കിടക്കുന്ന  9രക്കുകന്റെള  അടുത്ത  അക്കൗണ്ടിംഗ്  കാലയളവിൽ   ഓiണിംഗ്  ജേസ്റ്റാക്ക്  എന്്ന
പറയുന്നു . ഇതു   ജേട്രഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ�  ന്റെഡബിറ്്റ ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്നു .
b) പർച്ചസ് / വാങ്ങൽ  : പുനർവിൽiനയ്ക്കായി വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ജേട്രഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ�
ന്റെഡബിറ്്റ ഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.  അത്  പണം വാങ്ങലും ന്റെക്രഡിറ്്റ വാങ്ങലും ഉൾന്റെiടുന്നു.
പർജേച്ചസ് റിജേട്ടൺ എന്്ന വിളിക്കുന്ന വിതരണക്കാർക്ക് മടക്കിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങലിൽ നിന്്ന
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കുറയ്ക്കുകയും ന്റെനറ്്റ പർജേച്ചസ് കണക്കാക്കിയ തുക ജേട്രഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ  ന്റെഡബിറ്്റ ന്റെ9യ്യുകയും
ന്റെ9യ്യുന്നു.
c ) ജേവതനം
d)വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് ന്റെ9ലവുകൾ (Carriage) 
e) ഇന്ധനം / ന്റെവള്ളം / ഫൈവദ്യുതി / വാതകം
f) പാജേക്ക4ിംഗ് ന്റെമറ്റീരിയലും പാക്കിംഗ് 9ാർജുകളും
ന്റെക്രഡിറ്്റ വശത്തുള്ള ഇനങ്ങൾ:
a ) ഇതിൽ  പണത്തിലുള്ള  വില്പനയും  ന്റെക്രഡിറ്്റ വില്പനയും  ഉൾന്റെiടുന്നു. ന്റെസയിൽസ്  റിജേട്ടൺ
എന്്ന  വിളിക്കുന്ന  ഉപജേഭാക്താവിൽ  നിന്്ന  തിരിച്ചുകിട്ടിയ'  സാധനങ്ങൾ  വില്പനയിൽ   നിന്്ന
കുറയ്ക്കുകയും  ന്റെനറ്്റ  ന്റെസയിൽസ്   കണക്കാക്കിയ  തുക  ജേട്രഡിംഗ്  അക്കൗണ്ടിൽ   ന്റെക്രഡിറ്്റ  റ്
ന്റെ9യ്യുകയും ന്റെ9യ്യുന്നു.
b ) ജേÍാസിങ് ജേസ്റ്റാക്ക് 

ജേട്രഡിംഗ് അക്കൗണ്്ട തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ� ഉജേÑശ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്:
1.  ഒരു  അക്കൗണ്ടിംഗ്  കാലയളവിൽ  ജേനടിയ  ന്റെമാത്തം  ലാഭം  അന്റെല്ലങ്കിൽ  ന്റെമാത്തം  നഷ്ടം
കണക്കാക്കാൻ
2. വിറ്റ സാധനങ്ങളുന്റെട വില കണക്കാക്കാൻ
3.  ജേനരിട്ടുള്ള  ന്റെ9ലവുകൾ  ജേരഖന്റെiടുത്തുന്നതിന്  (അതായത്,  സാധനങ്ങൾ  വാങ്ങുന്നതിനും
ഉൽiാദിiിക്കുന്നതിനുമുള്ള ന്റെ9ലവുകൾ)
4.  വാങ്ങലുകന്റെള  ജേനരിട്ടുള്ള  ന്റെ9ലവുകളുമായി  താരതമ്യന്റെiടുത്തി  ജേനരിട്ടുള്ള  ന്റെ9ലവുകളുന്റെട
പര്യാപ് തതയും യുക്തിസഹവും അളക്കുക
5. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യNമതയും പ്രകടനവും ആവശ്യമുള്ള അന്റെല്ലങ്കിൽ നിർÑിഷ്ട ലN്യങ്ങളുമായി
താരതമ്യം ന്റെ9യ്യുക.

b. ലാഭ-നഷ്ട അക്കൗണ്്ട
ഒരു  നിശ്ചിത  കാലയളവിൽ,  സാധാരണയായി  ഒരു  സാമ്പത്തിക  പാദം  അന്റെല്ലങ്കിൽ

വർഷം  ന്റെ9ലവഴിച്ച  വരുമാനം,  ന്റെ9ലവ്,   എന്നിവ  സംഗ്രഹിക്കുന്ന  ഒരു  സാമ്പത്തിക

അനീഷ് എം ഗവ : ബ�ോയ്സ് HSS മിതൃമ്മല              9447930007 23

Downloaded from www.Hsslive.in ®



XI ACCOUNTANCY FOCUS AREA

പ്രസ്താവനയാണ്  ലാഭനഷ്ട  അക്കൗണ്ട്.  ലാഭനഷ്ട  അക്കൗണ്ട്  വരുമാന  പ്രസ്താവനയുന്റെട
പര്യായമാണ്.
ലാഭനഷ്ട അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ� ഉജേÑശ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്: 
1.അറ്റാദായം അന്റെല്ലങ്കിൽ അറ്റനഷ്ടം കണക്കാക്കാൻ 
2.അറ്റ  ലാഭ  അനുപാതം  കന്റെണ്ടത്തുന്നതിനും  കാര്യNമതയും  ഫലപ്രാപ്തിയും
വിലയിരുത്തുന്നതിനായി  ഈ  വർഷന്റെത്ത  അറ്റ  ലാഭ  അനുപാതന്റെത്ത  ഉജേÑശിച്ചതും
നിർÑിഷ്ടവുമായ ലN്യവുമായി താരതമ്യം ന്റെ9യ്യുക. 
3.  പജേരാN ന്റെ9ലവുകളും അറ്റാദായവും ത�ിലുള്ള അനുപാതം കന്റെണ്ടത്തുന്നതിലൂന്റെട പജേരാN
ന്റെ9ലവുകളുന്റെട പര്യാപ് തതയും യുക്തിസഹവും അളക്കുക
4.  നിലവിന്റെല  വർഷന്റെത്ത  യഥാർത്ഥ  പ്രകടനന്റെത്ത  ആഗ്രഹിച്ചതും  ആസൂത്രിതവുമായ
പ്രകടനവുമായി താരതമ്യം ന്റെ9യ്യുക
5.  മുൻകൂട്ടി  പ്രതീNിക്കാത്ത  ഭാവി  സാഹ9ര്യങ്ങൾ  നിറജേവറ്റുന്നതിനും  ബിസിനസ്സിന്റെ�
സാമ്പത്തിക  സ്ഥിതി  കർശനമാക്കുന്നതിനും  വിവിധ  വ്യവസ്ഥകളും  കരുതൽ  ജേശഖരവും
നൽകുക
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3. ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
ഒരു  പ്രജേത്യക  തീയതിയിൽ  ഒരു  ബിസിനസ്സിന്റെ�  ആസ്തികളുന്റെടയും  ബാധ്യതകളുന്റെടയും

മൂല്യങ്ങൾ  കന്റെണ്ടത്താൻ  തയ്യാറാക്കിയ  പ്രസ്താവനയാണ്  ബാലൻസ്  ഷീറ്്റ.  ഒരു  പ്രജേത്യക
തീയതിയിൽ  അടച്ചിട്ടില്ലാത്ത  യഥാർത്ഥ,  വ്യക്തിഗത  അക്കൗണ്ടുകളുന്റെട  ബാലൻസുകൾ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിന്റെന ബാലൻസ് ഷീറ്്റ എന്്ന വിളിക്കുന്നു. 
ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ� സവിജേശഷതകൾ 
1. ഇത് ആസ്തികളുന്റെടയും ബാധ്യതകളുന്റെടയും പ്രസ്താവനയാണ്.
2. ആസ്തികളുന്റെട ആന്റെക ഭാഗം ബാധ്യതാ വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമായിരിക്കണം.
3. ഇത് ഒരു പ്രജേത്യക തീയതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയതാണ്.
4. ബിസിനസ്സിന്റെ� സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
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അദ്ധ്യായം  -7
സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ- II

സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ 9ില ഇനങ്ങളുന്റെട രീതികൾ :

1. ജേÍാസിംഗ് ജേസ്റ്റാക്്ക (Closing Stock):
ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് കാലയളവിന്റെ� അവസാനത്തിൽ വിറ്റഴിക്കന്റെiടാന്റെത കിടക്കുന്ന 

9രക്കുകളുന്റെട മൂല്യന്റെത്ത ജേÍാസിംഗ് ജേസ്റ്റാക്ക് എന്്ന വിളിക്കുന്നു. അതിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ , 
ന്റെസമി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്നിവ ഉൾന്റെiടുന്നു.

ജേ4ണൽ എൻട്രി :
 ജേÍാസിംഗ് ജേസ്റ്റാക്ക് A/c Dr 

To ജേട്രഡിംഗ്  A/c 

Adjustments:
• The credit side of Trading and profit and loss account.
• Shown on the Asset side of Balance sheet.

ക്രമീകരണങ്ങൾ:
1. ജേട്രഡിംഗ്  അക്കൗണ്ടിന്റെ� ന്റെക്രഡിറ്്റ വശജേത്തക്ക് ജേപാസ്റ്റു ന്റെ9യ്യുന്നു .
2. ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ� അസറ്്റ ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്നു

2.കുടിശ്ശിക ന്റെ9ലവുകൾ (Outstanding Expenses): 
ഇവ  നിലവിലുള്ള  അക്കൗണ്ടിംഗ്  കാലയളവിൽ  ന്റെ9ലവായതും  എന്നാൽ

അടയ്ക്കാത്തതുമായ ന്റെ9ലവുകന്റെളയാണ് സൂ9ിiിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, 1000 രൂപ ജേവതനം
കുടിശ്ശികയാന്റെണങ്കിൽ,  ഇതിനർത്ഥം  1,000  രൂപയുന്റെട  അധ്വാനം  ഉപജേയാഗിച്ചുന്റെവങ്കിലും
വർഷാവസാനം വന്റെര ശമ്പളം നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാണ്.

Expenses A/c..Dr
To Outstanding Expenses

Adjustments:
• Added to the concerned expenses account on the debit side of Trading and Profit

and Loss A/c.
• Shown on the Liabilities side of Balance sheet.

ക്രമീകരണങ്ങൾ:
• ജേട്രഡിംഗ്,  ലാഭ-നഷ്ട  അക്കൗണ്ട്   എന്നിവയുന്റെട  ന്റെഡബിറ്്റ  വശത്തുള്ള  ബന്ധന്റെiട്ട

ന്റെ9ലവുകളുന്റെട അക്കൗണ്ടിജേലക്ക് ജേ9ർക്കുന്നു.
•  ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ� ബാധ്യതകളുന്റെട ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്നു. 
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3.പ്രീന്റെപയ്ഡ് ന്റെ9ലവുകൾ: 
ആനുകൂല്യങ്ങൾ  തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും  എന്നാൽ  ജേപയ് ന്റെമന്റുകൾ  മുൻ കൂട്ടി

നൽകിയിട്ടുള്ളതുമായ  ന്റെ9ലവുകന്റെളയാണ്  ഇവ  സൂ9ിiിക്കുന്നത്.  നിലവിന്റെല  അക്കൗണ്ടിംഗ്
കാലയളവിൽ  നടത്തുന്ന  അടുത്ത  വർഷജേത്തക്കുള്ള  മുൻകൂർ  ജേപയ് ന്റെമന്റുകളാണ്  ഇവ.
ഉദാഹരണം:  പ്രീന്റെപയ്ഡ്  ഇൻഷുറൻസ്  പ്രീമിയം  1,000  രൂപ  അർത്ഥമാക്കുന്നത്  അടുത്ത
അക്കൗണ്ടിംഗ് കാലയളവിനായി 1,000 രൂപ മുൻകൂർ അടച്ചതാണ്.

Prepaid Expenses A/c ..Dr
To Expense A/c

Adjustments:
• Deducted from the concerned expenses on the debit side of Trading and Profit and

Loss A/c.
• Shown on the Asset side of Balance sheet.

ക്രമീകരണങ്ങൾ:
• ജേട്രഡിംഗ്,  ലാഭ-നഷ്ട  അക്കൗണ്ട്  എന്നിവയുന്റെട  ന്റെഡബിറ്്റ  വശത്തുള്ള  ബന്ധന്റെiട്ട

ന്റെ9ലവുകളിൽ നിന്്ന കുറയ്ക്കുക.
• ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ� ആസ്തിയുന്റെട  ഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

4.മുൻകൂർ സ്വീകരിച്ച വരുമാനം(Income received in Advance): 
അടുത്ത അക്കൗണ്ടിംഗ് കാലയളവിൽ ആനുകൂല്യങ്ങളുന്റെട യഥാർത്ഥ തിരിച്ചറിവ്  ലഭിച്ച

വരുമാനന്റെത്ത  ഇത്  സൂ9ിiിക്കുന്നു.  ഇവന്റെയ  കന്റെണ്ടത്താത്ത  വരുമാനം  എന്നും  വിളിക്കുന്നു.
ഉദാഹരണം: 2011-12  ന്റെല  1,200  രൂപ ക�ീഷൻ  2010-11 ൽ ലഭിച്ചു.  ഈ ക�ീഷൻ നടi്
വർഷത്തിൽ  ഉൾന്റെiടുന്നില്ല,  കാരണം  ഇത്  അടുത്ത  അക്കൗണ്ടിംഗ്  വർഷത്തിൽ  ന്റെ9ജേയ്യണ്ട
ജേ4ാലികളുമായി ബന്ധന്റെiട്ടതാണ്, അതായത്, 2011-12.

Income A/c ..Dr
To Income Received in Advance A/c
Adjustments:

• Deducted from the concerned income on the credit side of  Profit and Loss A/c.
• Shown on the Liabilities side of Balance sheet.

ക്രമീകരണങ്ങൾ:
• ലാഭ-നഷ്ട അക്കൗണ്ടിന്റെ�  ന്റെക്രഡിറ്്റ ഭാഗത്തുള്ള ബന്ധന്റെiട്ട വരുമാനത്തിൽ നിന്്ന 

കുറയ്ക്കുക.
•  ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ� ബാധ്യതകളുന്റെട ഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

5. Accrued Income / Earned incomes/സമ്പാദിച്ച വരുമാനം:
ഇത്  ഒരു  അക്കൗണ്ടിംഗ്  കാലയളവിൽ  സമ്പാദിച്ചതും  എന്നാൽ  നിലവിന്റെല  കാലയളവിൽ
യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുമായ വരുമാനന്റെത്ത സൂ9ിiിക്കുന്നു. 
Accrued Income A/c ..Dr
To Income A/c
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Adjustments:
• Added to the concerned income on the credit side of  Profit and Loss A/c.
• Shown on the Asset side of the Balance sheet.
ക്രമീകരണങ്ങൾ:
ലാഭ-നഷ്ട  അക്കൗണ്ടിന്റെ� ന്റെക്രഡിറ്്റ വശത്ത് ബന്ധന്റെiട്ട വരുമാനത്തിജേലക്ക് ജേ9ർക്കുന്നു 
 ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ� ആസ്തിയുന്റെട ഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

6. മൂല്യത്തകർച്ച:
സ്ഥിര  ആസ്തിയുന്റെട  മൂല്യത്തിൽ  സ്ഥിരമായിയും  നിരന്തരമായും  വരുന്ന  കുറവാണ്

മൂല്യNയം."ജേതയ്മാനം,  കാലiഴക്കം,  ഉപജേയാഗം,  സാജേങ്കതികവിദ്യയിൽ  ഉണ്ടാവുന്ന  മാറ്റം,
വിപണിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം എന്നിവ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിരമായ കുറവാണ് മൂല്യNയം”.

മൂല്യത്തകർച്ച A/c  Dr
To ആസ്തി  A/c

Adjustments:
• Shown on the debit side of Trading and Profit and Loss A/c.
• Deducted from the value of assets in Balance sheet.

ക്രമീകരണങ്ങൾ:
• ലാഭ-നഷ്ട  അക്കൗണ്ടിന്റെ� ന്റെഡബിറ്്റ ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്നു 
•  ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെല ആസ്തികളുന്റെട മൂല്യത്തിൽ നിന്്ന കുറയ്ക്കുക. 
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അധ്യായം 9
കമ്പ്യൂട്ടഫൈറസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം 

കമ്പ്യൂട്ടഫൈറസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം :
കമ്പ്യൂട്ടഫൈറസ്ഡ്  അക്കൗണ്ടിംഗ്  സിസ്റ്റം   ഡാറ്റാജേബസ്  എന്ന  ആശയന്റെത്ത

അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.  ഉപജേയാക്താക്കളുന്റെട  ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്്ച  റിജേiാർട്ടുകൾ
ഹാ4രാക്കുന്നതിന്  ന്റെപാതുവായി  അംഗീകരിച്ച   അക്കൗണ്ടിംഗ്  തത്വങ്ങൾക്ക്  (GAAP)
അനുസൃതമായി  സാമ്പത്തിക  ഇടപാടുകളും  സംഭവങ്ങളും  ജേപ്രാസസ്്സ  ന്റെ9യ്യുന്ന  ഒരു
അക്കൗണ്ടിംഗ് വിവര സിസ്റ്റമാണിത്.
മാനുവൽ  അക്കൗണ്ടിംഗും കമ്പ്യൂട്ടഫൈറസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗും   ത�ിലുള്ള 9ില വ്യത്യാസങ്ങൾ
ഇനിiറയുന്നവയാണ്.
വ്യത്യാസത്തിന്റെ	 അടിസ്ഥാനം മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടഫൈറസ്ഡ്

അക്കൗണ്ടിംഗ്

1. തിരിച്ചറിയൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് തത്വങ്ങളുന്റെട 
പ്രയയാഗന്റെത്ത 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് 

ഇടപാടുകളുന്റെട തിരിച്ചറിയൽ.

കമ്പ്യൂട്ടറൈറസ്ഡ് 
അക്കൗണ്ടിംഗിന്റെ* ഇടപാടുകളുന്റെട
തിരിച്ചറിയലും അക്കൗണ്ടിംഗ് 
തത്വങ്ങളുന്റെട പ്രയയാഗന്റെത്ത 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്

(ii) ന്റെറയക്കാർഡിംഗ് മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് 

സിസ്റ്റങ്ങളിൽ, സാമ്പത്തിക 
ഇടപാടുകളുന്റെട ന്റെറയക്കാർഡിംഗ് 
യഥാർത്ഥ എൻ ട്രികളുന്റെട 
പുസ്തകങ്ങളിലൂന്റെടയാണ് 

നടത്തുന്നത്, അതായത് 

യ<ർണൽ.

കമ്പ്യൂട്ടറൈറസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് 

സിസ്റ്റത്തിൽ, അത്തരം 
ഇടപാടുകളുന്റെട ഡാറ്റ നന്നായി 
രൂപകൽപ്പന ന്റെ@യ്ത 

ഡാറ്റായBസിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.

(iii) സംഗ്രഹിക്കുന്നു വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളുന്റെട 

Bാ*ൻസ് കന്റെണ്ടത്തുന്നതിലൂന്റെട, 
മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് 
സിസ്റ്റത്തിൽ ട്രയൽ Bാ*ൻസ് 
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഇടപാടുകൾ 

സംഗ്രഹിക്കുന്നു. തൽഫ*മായി, 
ന്റെ*ഡ്<ർ അക്കൗണ്ടുകളുന്റെട 
<നയറഷൻ അത്യാവശ്യമായ ഒരു 

അവസ്ഥയായി മാറുന്നു.

കമ്പ്യൂട്ടറൈറസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് 

സിസ്റ്റത്തിൽ, ട്രയൽ Bാ*ൻസ് 
റിയപ്പാർട്ടിൽ കാണിയക്കണ്ട 
വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളുന്റെട 
Bാ*ൻസുകളുന്റെട *ിസ്റ്റ് 
നൽകുന്നതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ 
സംഭരിച്ച ഇടപാടുകളുന്റെട ഡാറ്റ 

യപ്രാസസ്സ് ന്റെ@യ്യുന്നു. അതിനാൽ, 
ന്റെ*ഡ്<ർ അക്കൗണ്ടുകളുന്റെട 
<നയറഷൻ അത്യാവശ്യമായ ഒരു 

അവസ്ഥയല്ല.
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(iv) വർഗ്ഗീകരണം മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് 

സിസ്റ്റത്തിൽ, ഒറി<ിനൽ 
എൻട്രിയുന്റെട പുസ്തകങ്ങളിൽ 
യരഖന്റെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന 
ഇടപാടുകൾ ന്റെ*ഡ്<ർ 
അക്കൗണ്ടുകളിൽ 
യപാസ്റ്റുന്റെ@യ്യുന്നതിലൂന്റെട കൂടുതൽ 

തരംതിരിക്കന്റെപ്പടുന്നു. അങ്ങന്റെന, 

ഡാറ്റ തനിപ്പകർപ്പാക്കാൻ കഴിയും.

കമ്പ്യൂട്ടറൈറസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് 
സിസ്റ്റത്തിൽ ന്റെ*ഡ്<ർ 

അക്കൗണ്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്,
സംഭരിച്ച ഡാറ്റ ക്ലാസിറൈഫഡ് 

ആയി ദൃശ്യമാകും, അതായത് 

ഡാറ്റന്റെയാന്നും തനിപ്പകർപ്പാക്കില്ല.

(v) എൻ ട്രികൾ ക്രമീകരിക്കുന്നു അക്കൗണ്ടിംഗ് കാ*യളവിന്റെ* 
വരുമാനവും ന്റെ@*വുമായി 
ന്റെപാരുത്തന്റെപ്പടുന്ന രീതിയിൽ 

എൻട്രികൾ ക്രമീകരിക്കുന്നു. 

അതിനാൽ, മാനുവൽ 
അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് 

കീഴിൽ, ഈ എൻ ട്രികൾ ന്റെ@*വ് 
ന്റെപാരുത്തന്റെപ്പടുന്ന 
വരുമാനത്തിന്റെ	 തത്വങ്ങളിൽ 

ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതാണ്.

കമ്പ്യൂട്ടറൈറസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് 

സിസ്റ്റങ്ങളിൽ, പിശകുകൾക്കും 
തിരുത്തലുകൾക്കുമായി അത്തരം 
ക്രമീകരണ എൻട്രികന്റെളാന്നും 

നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ, 
ന്റെ@*വ് ന്റെപാരുത്തന്റെപ്പടുന്ന 
വരുമാനത്തിന്റെ	 തത്വങ്ങൾ 
പാ*ിക്കുന്നതിനായി യ<ണലും 
വൗച്ചറുകളും തയ്യാറാക്കുകയും 

സംഭരിക്കുകയും ന്റെ@യ്യുന്നു.

ഒരു ഡാറ്റാജേബസ് ആപ്ലിജേക്കഷന്റെ� നാല് അടിസ്ഥാന ആവശ്യകതകൾ 
➔ ഫ്രണ്ട്  എൻഡ്  ഇ�ർജേഫസ്-  ബാക്ക്-എൻഡ്  ഡാറ്റാജേബസിജേലക്ക്  ഉപജേയാക്താവ്

ആശയവിനിമയം  നടത്തുകജേയാ  സംവദിക്കുകജേയാ  ന്റെ9യ്യുന്ന  ഉപജേയാക്താവും
ഡാറ്റാജേബസ്  ഓറിയ�ഡ്  ജേസാന്റെഫ്റ്റ്വയറും  ത�ിലുള്ള  സംജേവദനാത്മക  കണക്റ്റിംഗ്
ലിങ്കായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 

➔ ബാക്ക്-എൻഡ്  ഡാറ്റാജേബസ്-  ഡാറ്റ  സംഭരണ  സംവിധാനമാണ്  ഉപജേയാക്താക്കളിൽ
നിന്്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.  ആക് സസ് ന്റെ9യ്യാൻ ഉപജേയാക്താവിന് അധികാരമുള്ള പരിധി
വന്റെര ഉപജേയാക്താക്കളുന്റെട ആവശ്യകതജേയാട് ഇത് പ്രതികരിക്കുന്നു. 

➔ ഡാറ്റ  ജേപ്രാസസ്സിംഗ്-  വിവിധ  തീരുമാനങ്ങൾ  എടുക്കുന്നതിന്  ഇൻപുട്ട്  ഡാറ്റന്റെയ
ഉപജേയാഗപ്രദമായ വിവരങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികളുന്റെട ഒരു ജേശ്രണിയാണിത്. 

➔ റിജേiാർട്ടിംഗ്  സിസ്റ്റം-  ഒരു  റിജേiാർട്ടിന്റെന  ഉൾന്റെക്കാള്ളുന്ന  പ്രസക്തമായ  എല്ലാ
വിവരങ്ങളും ഉൾന്റെക്കാള്ളുന്ന ഒരു സംജേയാ4ിത ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഇത്.

കമ്പ്യൂട്ടഫൈറസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ�  ഗുണങ്ങൾ.
●  ജേവഗത (Speed)
●  കൃത്യത    (Accuracy)
● വിശ്വാസ്യത   (Reliability)
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● കാലിക വിവരങ്ങൾ   (Up-to-Date Information)
● തത്സമയ ഉപജേയാക്തൃ ഇ�ർജേഫസ്  ( Real Time User Interface)
● യാന്ത്രിക പ്രമാണ നിർ�ാണം (Automated Document Production)
● ജേസ്കലബിളിറ്റി  (Scalability)
● വ്യക്തത   ( Legibility)
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