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DEFINITION

According to AICPA,accounting can be defined as “The art
of recording,classifying and summarising in a significant
manner  and  interms  of  money,transactions  and  events
which  are,inpart  atleast,of  financial  character  and
interpretting the result thereof”

MEANING

Accounting is the process of recording and summarising
the financial information in a useful manner.

Accounting  provides  information  that  helps  people  in
business  for  making  decisions  that  will  benefit  their
companies.Accounting  is  the  language  of  business,  and
like  other  languages,  it  has  its  own  terms  and  rules.
Understanding this language and learning to interpret it is
your  first  step  to  becoming  successful  in  your  own
business and in your personal financial life as well.

Accounting conveys the financial  position of  the firm or
business  to  anyone  who  wants  to  know.  It  helps  to
translate the workings of a firm into tangible reports that
can be compared
Accounting plays a vital role in businesses of all sizes., A
one-person business,  and a multinational corporation all
use the same basic accounting principles.

The  Italian  Luca  de  Bargo  Pacioli  is  recognized  as  the  father  of
accounting and bookkeeping.He was the first to publish a book on
double-entry bookkeeping.

നിർവചനം

അമേ	രിക്കൻ  ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്്ട  ഓഫ്  സർട്ടിഫൈഫഡ്  പബ്ലിക്  അക്കൗണ്ടന്്റസ്
(എ.ഐ.സി.പി.എ)  അക്കൗണ്ടിംഗിനെന  നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്  -  സാമ്പത്തിക
സ്വഭാവത്തിലുള്ള  ഇടപാടുകളും  സംഭവങ്ങളും  കൃത്യ	ായി
മേരഖനെ:ടുത്തുകയും,വർഗീകരിക്കുകയും  ഉചിത	ായ  രീതിയിൽ  സംഗ്രഹിക്കുകയും,
അന്തി	ഫലം  ശാസ്ത്രീയ	ായി  വ്യഖ്യനിക്കുകയും  നെചയ്യുന്ന  കലയാണ്  അക്കൗണ്ടിംഗ്
എന്നാണ് .

അർത്ഥം 

സാമ്പത്തിക  വിവരങ്ങൾ  ഉപയാഗപ്രദ	ായ  രീതിയിൽ  മേരഖനെ:ടുത്തുകയും
സംഗ്രഹിക്കുകയും നെചയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ്

ബിസിനസ്സിനെല  ആളുകനെQ,  അവരുനെട  കമ്പനികൾക്ക്  പ്രമേയാജനകര	ായ
തീരു	ാനങ്ങൾ  എടുക്കാൻ  സഹായിക്കുന്ന  വിവരങ്ങൾ  അക്കൗണ്ടിങ്
നൽകുന്നു.അക്കൗണ്ടിങ്  ബിസിനസിനെന്റ  ഭാഷയാണ്,  	റ്്റ  ഭാഷകനെQമേ:ാനെല  അതിന്
അതിമേന്റതായ  സ്വന്തം  നിബന്ധനകളും  നിയ	ങ്ങളും  ഉണ്ട്  .  ഈ  ഭാഷ
	നസിലാക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പഠിക്കുകയും നെചയ്യുക എന്നത്  നിങ്ങളുനെട സ്വന്തം
ബിസിനസ്സിലും  നിങ്ങളുനെട  വ്യക്തിഗത  സാമ്പത്തിക  ജീവിതത്തിലും  വിജയിക്കാനുള്ള 
ആദ്യപടിയാണ്

സ്ഥാപനത്തിനെന്റ  അനെ_ങ്കിൽ  ബിസിനസ്സിനെന്റ  സാമ്പത്തിക  സ്ഥിതി  അറിയാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്ന  ആർക്കും  അക്കൗണ്ടിങ്  അത്  അറിയിക്കുന്നു.  ഒരു  സ്ഥാപനത്തിനെന്റ
പ്രവർത്തനങ്ങനെQ,  താരത	്യനെ:ടുത്താവുന്ന  വ്യക്ത	ായ  റിമേ:ാർട്ടുകQിമേലക്ക്
വിവർത്തനം നെചയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
എ_ാ  വലു:ത്തിലുമുള്ള  ബിസിനസ്സുകQിലും  അക്കൗണ്ടിംഗ്  ഒരു  പ്രധാന  പങ്്ക
വഹിക്കുന്നു.,  ഒരു  വ്യക്തിഗത  ബിസിനസ്സ്,  ഒരു  	ൾട്ടിനാഷണൽ  മേകാർ:മേറഷൻ
എന്നിവനെയ_ാം ഒമേര അടിസ്ഥാന അക്കൗണ്ടിംഗ് തത്വങ്ങQാണ് ഉപമേയാഗിക്കുന്നത് 

അക്കൗണ്ടിംഗിനെന്റയും  ബുക്ക്  കീ:ിംഗിനെന്റയും  പിതാവായി  അംഗീകരിക്കനെ:ട്ട
ഇറ്റാലിയൻ ലൂക്കാ പാസിമേയാQി  (Luca de Bargo Pacioli) double-entry bookkeeping-
നെന ക്കുറിച്ച ആദ്യ	ായി ഒരു കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് .
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Objectives of Accounting

1.Maintanance of Business Records

Accounting is used for the maintenance of a systematic record Of all
financial transactions in the Book of Accounts. Proper and complete
records of business transactions are regularly Keeping. In addition, it
enables verification of recorded information and acts as evidence.

2.Calculation of Profit and loss

Business owners are interested to get an idea of the total results of
business activities  i.e.,  whether  the  business has made a profit  or
suffer loss. Accounting helps to find out the profit and loss of the firm.

Depiction  of financial position

Accounting  also  aims  to  find  the  financial  position  in  the  form of
business assets and liabilities at the end of each accounting period.

4. Providing accounting information to users
Through accounting, business information communicates in the form
of reports, statements, graphs and charts to users who need to make
decisions in different situations. There are two main user groups, viz.
Internal  users  and  external  users.  Accounting  provides  them  with
information to make decisions.

QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF ACCOUNTING INFORMATION

The accounting information should possess the following qualities
1.Relevance.
2.Reliability
3.Understandability.
4.Comparability

അക്കൗണ്ടിംഗിനെന്റ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

1. ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ മേരഖനെ:ടുത്തി പരിപാലിക്കുക

അക്കൗണ്ടുകളുനെട  പുസ്തകത്തിനെല  എ_ാ  സാമ്പത്തിക  ഇടപാടുകളുനെടയും  ചിട്ടയായ
മേരഖയുനെട  പരിപാലനത്തിനായി  അക്കൗണ്ടിംഗ്  ഉപമേയാഗിക്കുന്നു.  എ_ാ  ബിസിനസ്സ്
ഇടപാടുകളുനെടയും  ശരിയായതും  പൂർണ്ണവു	ായ  മേരഖകൾ  പതിവായി  സൂക്ഷിക്കുന്നു.
	ാത്ര	_,  നെറമേക്കാർഡുനെചയ് ത വിവരങ്ങൾ പരിമേശാധിച്ചുറ:ിക്കൽ പ്രാപ് ത	ാക്കുകയും
നെതQിവായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നെചയ്യുന്നു.

2. ലാഭനഷ്ടം കനെണ്ടത്തൽ 
 ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളുനെട നെ	ാത്തം ഫലങ്ങനെQക്കുറിച്്ച ,  അതായത്, ബിസിനസ്സ്
ലാഭമുണ്ടാക്കിമേയാ  നഷ്ടം  ഉണ്ടാക്കിമേയാ  എന്നറിയാൻ   ബിസിനസ്സ്  ഉട	കൾക്ക്
പ്രമേത്യക താൽ:ര്യമുണ്ടാകും ,സ്ഥാപനത്തിനെന്റ ലാഭനഷ്ടം കനെണ്ടത്താൻ അക്കൗണ്ടിംഗ്
സഹായിക്കുന്നു
3. സാമ്പത്തിക നില നെവQിനെ:ടുത്തൽ
ഓമേരാ  അക്കൗണ്ടിംഗ്  കാലയQവിനെന്റയും  അവസാനത്തിൽ  ബിസിനസ്സ
ആസ്തികളുനെടയും ബാധ്യതകളുനെടയും രൂപത്തിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി  കനെണ്ടത്താനും
അക്കൗണ്ടിംഗ് ലക്ഷ്യ	ിടുന്നു.
4. ഉപമേയാക്താക്കൾക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് വിവരങ്ങൾ നൽകൽ
അക്കൗണ്ടിംഗിലൂനെട  ബിസിനസ്സ  വിവരങ്ങൾ  വ്യത്യസ്ത  സാഹചര്യങ്ങQിൽ
തീരു	ാനനെ	ടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപമേയാക്താക്കൾക്ക് റിമേ:ാർട്ടുകൾ,  പ്രസ്താവനകൾ,
ഗ്രാഫുകൾ,  ചാർട്ടുകൾ  എന്നിവയുനെട  രൂപത്തിൽ  ആശയവിനി	യം  നടത്തുന്നു.  രണ്ട്
പ്രധാന  ഉപമേയാക്തൃ  ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്,  അതായത്.  ആന്തരിക  ഉപമേയാക്താക്കളും  ബാഹ്യ
ഉപമേയാക്താക്കളും.  അവർക്കു  തീരു	ാനങ്ങൾ  എടുക്കാൻ  മേവണ്ടിയുള്ള  വിവരങ്ങൾ
അക്കൗണ്ടിംഗ് നൽകുന്നു .

അക്കൗണ്ടിംഗ് വിവരങ്ങളുനെട ഗുണപര	ായ സവിമേശഷതകൾ 
അക്കൗണ്ടിംഗ് വിവരങ്ങൾക്ക് ഇനി:റയുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം

അക്കൗണ്ടിംഗ് വിവരങ്ങൾക്ക് ഇനി:റയുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം 
1.പ്രസക്തി. 
2. വിശ്വാസ്യത 
3. 	നസ്സിലാക്കാനാവുന്നത് 4.താരത	്യം നെചയ്യാൻ കഴിയുന്നത് 
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1.Relevance:-The information must  be  relevant  to  the needs of  the
users for decision making.It helps them to understand the past and
predict the future.

2.Reliability:-Accounting information is said to be reliable, if it is free
from  bias  and  material  errors.It  should  be  verifiable  .It  should
faithfully represent the facts.

3.Understandability:-Accounting information needs to be presented in
a way that users can easily understand it.

4.Comparability:-The  accounting  information  can  be  compared  to
information from other enterprises or information to other years.

Basiic  terms in Accouunnting

Business  Transaction:-An  economic  activity  that  affect  financial
position of the business and can be measured interms of money.eg
Purchase of goods,Sales od goods etc

It can be a cash transaction or Credit transaction.

2.Assets:- Assets are economic resources of an enterprise useful in
its  operation.eg  Land,Building,Machinery,Stock,Furniture  etc.Assets
can be broadly classified into two types

(i)Fixed  Assets:-These  are  assets  held  on  long-term  basis.eg
Land,Buildings,Furniture etc.

(ii)Current Assets:-Assets held for a short-term basis and converted
into cash within one year such as debtors, stock etc

3.Liabilities:-Liabilities are obligations or debts that an enterprise has
to pay at some time in the future. Liabilities can be classified as :

1.പ്രസക്തി: -വിവരങ്ങൾ  ഉപമേയാക്താക്കളുനെട തീരു	ാനനെ	ടുക്കാനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക്
പ്രസക്ത	ാകണം.  ഭൂതകാലം  	നസ്സിലാക്കാനും  ഭാവി  പ്രവചിക്കാനും  ഇത്  അവനെര
സഹായിക്കുന്നു. 

2.  വിശ്വാസ്യത:  -അക്കൗണ്ടിംഗ്  വിവരങ്ങൾ  പിഴവുകൾ  _ാത്തതാനെണങ്കിൽ
വിശ്വസനീയ	ാനെണന്്ന പറയാം . 

3.  	നസ്സിലാക്കാൻ  കഴിയുന്നത്  :  -ഉപമേയാഗിക്കുന്ന  വിവരങ്ങൾ  ഉപമേയാക്താക്കൾക്ക്
എളു:ത്തിൽ 	നസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അവതരി:ിമേക്കണ്ടതുണ്ട്. 

4. താരത	്യം:-അക്കൗണ്ടിംഗ് വിവരങ്ങൾ 	റ്്റ സംരംഭങ്ങQിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളു	ായി
അനെ_ങ്കിൽ  	റ്്റ  വർഷങ്ങQിനെല  വിവരങ്ങളു	ായി  താരത	്യം  നെചയ്യാൻ
കഴിയുന്നതാവണം.

അക്കൗണ്ടിനെല അടിസ്ഥാന പാദങ്ങൾ  
1.  ബിസിനസ്സ്  ഇടപാട്:-,  പണത്തിനെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  അQക്കാൻ കഴിയുന്നതും
ബിസിനസ്സിനെന്റ  സാമ്പത്തിക  നിലനെയ  ബാധിക്കുന്നതു	ായ   ഒരു  സാമ്പത്തിക
പ്രവർത്തന	ാണ്   ബിസിനസ്സ്  ഇടപാട്:.  ഉദാ.  സാധനങ്ങളുനെട  വാങ്ങൽ,
സാധനങ്ങളുനെട  വിൽ:ന  തുടങ്ങിയവ  ഇത്  ഒരു  പണ	ിടപാട്  അനെ_ങ്കിൽ  നെക്രഡിറ്്റ
ഇടപാട് ആകാം.

 2.  ആസ്തികൾ:-  ബിസിനസിലിനെന്റ   പ്രവർത്തനത്തിനു   ഉപമേയാഗപ്രദ	ായ
സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങQാണ്  ആസ്തികൾ.  ഉദാ.  നെകട്ടിടം,  യന്ത്രസാ	ഗ്രികൾ,  മേസ്റ്റാക്ക്,
ഫർണിച്ചർ മുതലായവ 

(i)  സ്ഥിര ആസ്തികൾ:-ഇവ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആസ്തികQാണ്.  ഉദാ.  ഭൂ	ി,
നെകട്ടിടങ്ങൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ തുടങ്ങിയവ 

ii)  കറന്്റ  അസറ്റുകൾ:-ഒരു  ഹ്രസ്വകാല  അടിസ്ഥാനത്തിൽ  ഫൈകവശം  വച്ചിരിക്കുന്ന
അസറ്റുകൾ,  ഒരു  വർഷത്തിനുള്ളിൽ  പണ	ാക്കി  	ാറ്റുന്നു.കടക്കാർ,  മേസ്റ്റാക്ക്
മുതലായവയ

3.ബാധ്യതകൾ:-ബാധ്യതകൾ  കട	കQാണ്  അനെ_ങ്കിൽ  ഭാവിയിൽ  സ്ഥാപനം  ചില
സ	യങ്ങQിൽ നൽമേകണ്ട ബാധ്യതകQാണ്. ബാധ്യതകനെQ ഇങ്ങനെന തരംതിരിക്കാം:
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(i).  Long-term  liabilities  are  those  that  are  usually  payable  after  a
period of one Year e.g. a long term loan from a financial institution.

(ii). Short-term liabilities are obligations that are payable within a period of
one year, for example, creditors, bills payable, bank overdraft etc.(i). Long-
term liabilities are those that are usually payable after a period of one Year
e.g. a long term loan from a financial institution.

(ii). Short-term liabilities are obligations that are payable within a period of
one year, for example, creditors, bills payable, bank overdraft etc.

6.Expenditure:-  Spending  money  for  some  benefit  is  called
expenditure.

They are mainly divided into two categories.

Capital Expenditure and Revenue Expenditure.

(i)Capital  Expenditure(Expenditure):-If  the  benefit  of  an  expenditure
lasts  for  more  than  a  year  it  is  treated  as  an  asset  or  capital
expenditure.

Eg: Purchase of Machinery,Building,Furniture etc

(ii)Revenue Expenditure(Expense):- if the benefit of an expenditure is
exhausted with in a year it is called revenue expenditure or expense.

Eg:salary  paid,Wages  Paid,Rent  paid,Telephone
charges,Interest,Depreciation etc

Goods : The products in which the business deal in. The items that
are purchased for the purpose of resale not for use in the business
are called goods.

Eg:For  a  Furniture  dealer  Furniture  is  the  goods,For  a  stationery
dealer stationery is the goods.

(i).  ദീർഘകാല  ബാധ്യതകൾ  സാധാരണയായി  ഒരു  വർഷത്തിന്  മേശഷം
അടമേ¦ണ്ടതാണ് ഉദാ. ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ദീർഘകാല
വായ്പ.  (ii).  ഹ്രസ്വകാല  ബാധ്യതകൾ  ഒരു  വർഷത്തിനുള്ളിൽ  അടമേ¦ണ്ട
ബാധ്യതകQാണ്,  ഉദാഹരണത്തിന്,  കടം  നെകാടുമേക്കണ്ടവർ  ,  അടമേ¦ണ്ട
ബില്ലുകൾ,  ബാങ്്ക  ഓവർ  ഡ്രാഫ്റ്റ്  തുടങ്ങിയവ.അക്കൗണ്ടിനെല  അടിസ്ഥാന
പാദങ്ങൾ  

(i).ദീർഘകാല  ബാധ്യതകൾ  സാധാരണയായി  ഒരു  വർഷത്തിന്  മേശഷം
അടമേ¦ണ്ടതാണ് ഉദാ. ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ദീർഘകാല
വായ്പ. 
(ii).  ഹ്രസ്വകാല  ബാധ്യതകൾ  ഒരു  വർഷത്തിനുള്ളിൽ  അടമേ¦ണ്ട
ബാധ്യതകQാണ്,  ഉദാഹരണത്തിന്,  കടം  നെകാടുമേക്കണ്ടവർ  ,  അടമേ¦ണ്ട
ബില്ലുകൾ, ബാങ്്ക ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ.
6.  നെചലവ്:-  ചില നെനട്ടങ്ങൾക്കായി  പണം നെചലവഴിക്കുന്നത് നെചലവ്  എന്്ന
വിQിക്കുന്നു.  അവ  പ്രധാന	ായും  രണ്്ട  വിഭാഗങ്ങQായി  തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
മൂലധനനെച്ചലവും റവന്യൂ നെചലവും. 

(i)  മൂലധനനെച്ചലവ്  :-ഒരു നെചലവിനെന്റ പ്രമേയാജനം ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ
നീണ്ടുനിൽക്കുകയാനെണങ്കിൽ അത് ഒരു അസറ്്റ അനെ_ങ്കിൽ മൂലധനനെച്ചലവായി
കണക്കാക്കും. ഉദാ: യന്ത്രങ്ങൾ, നെകട്ടിടം, ഫർണിച്ചർ തുടങ്ങിയവ വാങ്ങൽ 

(ii)  റവന്യൂ  നെചലവ്  (നെചലവ്):-  ഒരു  വർഷത്തിനുള്ളിൽ  ഒരു  നെചലവിനെന്റ
പ്രമേയാജനം  തീർന്നുമേപായാൽ അതിനെന റവന്യൂ  നെചലവ്  അനെ_ങ്കിൽ നെചലവ്
എന്്ന  വിQിക്കുന്നു.  ഉദാ:  ശമ്പQം,  മേവതനം,  വാടക,  നെടലിമേഫാൺ  ചാർജ്,
പലിശ, മൂല്യത്തകർച്ച തുടങ്ങിയവ

7.ചരക്കുകൾ:  ബിസിനസ്സ്  ഇടപാടുകൾ  നടത്തുന്ന  ഉൽ:ന്നങ്ങൾ.
ബിസിനസ്സിൽ ഉപമേയാഗിക്കാന_ാനെത റീനെസയ്ൽ ആവശ്യത്തിനായി വാങ്ങിയ
സാധനങ്ങനെQ ചരക്കുകൾ  എന്്ന വിQിക്കുന്നു. ഉദാ:  ഒരു ഫർണിച്ചർ ഡീലർക്്ക
ഫർണിച്ചർ ചരക്കുകQാണ് , ഒരു മേസ്റ്റഷനറി ഡീലർ മേസ്റ്റഷനറി ചരക്കുകQാണ് .
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Capital :This is the amount invested by the owners in the business. It is also
called as owner's equity.. It shows how much is his investment in the assets
of the business.

Drawings : It is the amount of cash or goods drawn by the proprietor from
the business for his personal or domestic use.

Revenue  :  Revenue  refers  to  the  inflow of  money  or  other  assets  that
results from the sale of goods or services or from the use of money

Profit :It is the excess of business revenue over the business expenses for
a period. It is an addition to the owner’s equity.

Losses : I It is the excess of business expenses incurred over the business
revenue earned during the year. It decreases the owners equity.
Debtor:A debtor is a person who owes money.  A person becomes a debtor
when he receives some benefit. It may be in the form of money, goods, or
services
Creditor:A creditor is a person to whom money is owing. A person becomes
a creditor when he gives some benefit
Discount : Discount is the deduction  given by the seller to the buyer. It can
be classified as : Trade discount and 

Trade discount : The purpose of this discount is to persuade the buyer to
buy more goods. It is Offered at an agreed percentage of list price at the
time of selling goods. This discount is not recorded in the account books as
it is deducted in the invoice.

Cash discount : The objective of providing cash discount is to encourage
the  debtors  to  pay  the  dues  promptly.  This  discount  is  recorded  in  the
account books.

മൂലധനം:  ബിസിനസ്സിൽ  ഉട	കൾ  നിമേക്ഷപിച്ച  തുകയാണിത്.  ഇതിനെന  ഉട	യുനെട
ഓഹരി എന്നും വിQിക്കുന്നു . ബിസിനസിനെന്റ ആസ്തികQിൽ അമേ°ഹത്തിനെന്റ നിമേക്ഷപം
എത്രയാനെണന്്ന ഇത് കാണിക്കുന്നു.

മേഡ്രായിംഗുകൾ:  ഉട	സ്ഥൻ  വ്യക്തിപരമേ	ാ  ഗാർഹികമേ	ാ  ആയ  ആവശ്യത്തിനായി
ബിസിനസ്സിൽ  നിന്്ന  ഉപമേയാഗിക്കുന്്നന   പണം  അനെ_ങ്കിൽ  സാധനങ്ങളുനെട
തുകയാണിത്. 

വരു	ാനം:  ചരക്കുകളുനെടമേയാ  മേസവനങ്ങളുനെടമേയാ  വിൽ:നയുനെട  ഫല	ാമേയാ
പണത്തിനെന്റ ഉപമേയാഗത്തിനെന്റമേയാ ഫല	ായുണ്ടാകുന്ന പണത്തിനെന്റ അനെ_ങ്കിൽ 	റ്്റ
ആസ്തികളുനെട വരവിനെനയാണ് വരു	ാനം എന്്ന പറയുന്നത്. 

ലാഭം:  ഒരു  വർഷത്തിൽ  ബിസിനസിൽ     നെചലവുകമേQക്കാൾ  അധികമുള്ള
വരു	ാന	ാണ് ലാഭം  . ഇത് ഉട	യുനെട ഓഹരിയിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാക്കുന്നു 

നഷ്ടങ്ങൾ:  ഒരു   വർഷത്തിൽ  മേനടിയ  ബിസിനസ്സ്  വരു	ാനമേത്തക്കാൾ  കൂടുതലായ
ബിസിനസ്സ് നെചലവുകQാണ് നഷ്ടം . ഇത് ഉട	കളുനെട ഓഹരിയിൽ കുറവുണ്ടാക്കുന്നു.

കടക്കാരൻ:  ഒരു  കടക്കാരൻ  പണം  കടനെ:ട്ടിരിക്കുന്ന  വ്യക്തിയാണ്.  ചില
ആനുകൂല്യങ്ങൾ   സ്വീകരിക്കുംമേമ്പാൾ  ഒരു വ്യക്തി കടക്കാരനാകുന്നു.  അത് പണമേ	ാ
സാധനങ്ങമേQാ മേസവനങ്ങമേQാ ആകാം 
കടം നെകാടുക്കുന്നയാൾ:  കടം നെകാടുക്കുന്നയാൾ പണം കടം നെകാടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്.
ഒരു വ്യക്തി ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുമേമ്പാൾ അയാൾ ഒരു കടക്കാരനായിത്തീരുന്നു.

ഡിസ്കൗണ്ട്:  ഡിസ്കൗണ്ട്  എന്നത്  വിൽക്കുന്നയാൾ  വാങ്ങുന്നയാൾക്ക്  നൽകുന്ന
കിഴിവാണ്. ഇതിനെന രണ്ടായി  തരംതിരിക്കാം: മേ³ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്:ക്യാഷ് ഡിസ് കൗണ്ട്
മേ³ഡ്  ഡിസ്കൗണ്ട്:  ഈ  ഡിസ്കൗണ്ടിനെന്റ  ഉമേ°ശ്യം  കൂടുതൽ  സാധനങ്ങൾ  വാങ്ങാൻ
വാങ്ങുന്നയാനെQ മേപ്രരി:ിക്കുക എന്നതാണ്.  സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സ	യത്്ത ലിസ്റ്റ്
വിലയുനെട  അംഗീകൃത  ശത	ാനത്തിൽ  ഇത്  വാഗ്ദാനം  നെചയ്യുന്നു.  ഈ  കിഴിവ്
ഇൻമേവായ്സിൽ  കുറച്ചതിനാൽ  അക്കൗണ്ട്  പുസ്തകങ്ങQിൽ  മേരഖനെ:ടുത്തി_.  ക്യാഷ്
ഡിസ ്കൗണ്ട്  :  കുടിശ്ശിക  ഉടൻ  നൽകുന്നതിന്  കടക്കാനെര  മേപ്രാത്സാഹി:ിക്കുക
എന്നതാണ്  ക്യാഷ്  ഡിസ്കൗണ്ട്  നൽകുന്നതിനെന്റ  ലക്ഷ്യം.  ഈ  കിഴിവ്  അക്കൗണ്ട്
പുസ്തകങ്ങQിൽ മേരഖനെ:ടുമേത്തണ്ടതുണ്ട്.
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THEORY BASE OF ACCOUNTING

There are some concepts and conventions which are followed in
accounting for a long time. These concepts constitute the very
basis of accounting. All the concepts have been developed over
the years from experience and thus, are universally accepted
rules  and  are  termed  as  ‘Generally  Accepted  Accounting
Principle’ or GAAP

BUSINESS ENTITY CONCEPT

This  concept  assumes  that,  for  accounting  purposes,  the
business enterprise and its owners are two separate entities.
Thus, the business and personal transactions of its owner are
separate.

for example, when the owner invests money in the business, it
is recorded as liability of the business to the owner.

MONEY MEASUREMENT CONCEPT

This concept assumes that all business transactions must be in
terms  of  money  that  is  in  the  currency  of  the  concerned
country..  Thus,  as  per  the  money  measurement  concept,
transactions  which  can  be  expressed  in  terms  of  money  are
recorded in the books of accounts.

For example, sale of goods worth ` 1,00,000,Rent paid ` 20,000
etc. are expressed in terms of money, and so they are recorded
in the books of accounts.

But  the transactions which cannot be expressed in monetary
terms are not recorded in the books of accounts.

For example,  sincerity,  loyalty  and honesty of  employees are
not  recorded  in  books  of  accounts  because  these  cannot  be
measured in terms of money.

അക്കൗണ്ടിംഗ്  തത്വങ്ങൾ 

ദീർഘകാലമായി  അക്കൗണ്ടിംഗിൽ  പിന്തുടരുന്ന  ചില  ആശയങ്ങളും
കൺവെ#ൻഷനുകളും  ഉണ്ട്.  ഈ  ആശയങ്ങൾ  അക്കൗണ്ടിംഗിവെ*  അടിസ്ഥാനമാണ്.
എല്ലാ  ആശയങ്ങളും   #ർഷങ്ങളായുള്ള   അനുഭ#ത്തിൽ  നിന്്ന
#ികസിപ്പിവെചടുത്തതാണ്,അങ്ങവെന,  സാർ#ത്രികമായി  അംഗീകരിക്കവെപ്പട്ട
നിയമങ്ങളാണ. അ#വെയ വെപാതു#ായി അംഗീകരിച്ച അക്കൗണ്ടിംഗ് തത്വം അവെല്ലങ്കിൽ
GAAP എന്്ന #ിളിക്കുന്നു

    ബിസിനസ്സ് എൻറ്റിറ്റി ക�ോൺസെസപ്റ്്റ

അക്കൗണ്ടിംഗ്  ആ#ശ്യങ്ങൾക്കായി,  ബിസിനസും അതിവെ* ഉടമകളും  രണ്ട്  #്യത്യസ്ത
സ്ഥാപനങ്ങളാവെണന്്ന  ഈ  ആശയം  അനുമാനിക്കുന്നു.  അതിനാൽ,  ബിസിനസും
അതിവെ* ഉടമയുവെട #്യക്തിഗത ഇടപാടുകളും  വെ#വ്വേKവെLയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉടമ
ബിസിനസിൽ  പണം  നിവ്വേNപിക്കുവ്വേOാൾ,  അത്  ഉടമവ്വേയാട്  ബിസിനസിനുള്ള
ബാധ്യതയായി  വ്വേരഖവെപ്പടുത്തുന്നു.അതുവ്വേപാവെല  ഉടമ  #്യക് തിഗത  ആ#ശ്യങ്ങൾക്ക്
പണവ്വേമാ സാധനങ്ങവ്വേളാ എടുക്കുവ്വേOാൾ അത് DRAWINGS ആയി കണക്കാക്കുന്നു .

   പണമോയി അളക്കുന്നതിനുള്ള ആശയം

എല്ലാ  ബിസിനസ്സ്  ഇടപാടുകളും  ബന്ധവെപ്പട്ട  രാജ്യത്തിവെ*  കLൻസിയിലുള്ള
പണത്തിവെ* അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം എന്്ന ഈ ആശയം അനുമാനിക്കുന്നു  ..
അങ്ങവെന  പണത്തിവെ*  അടിസ്ഥാനത്തിൽ  പ്രകടിപ്പിക്കാവുന്ന  ഇടപാടുകൾ  മാത്രവ്വേമ
അക്കൗണ്ടു പുസ്തകങ്ങളിൽ വ്വേരഖവെപ്പടുതുകയുള്ളൂ 

ഉദാഹരണത്തിന്, 1,00,000 രൂപയുവെട സാധനങ്ങളുവെട #ിൽപ്പന,  20,000 രൂപ #ാടക
വെകാടുത്തു   മുതലായ#  .പണത്തിവെ*  അടിസ്ഥാനത്തിൽ  പ്രകടിപ്പിക്കാൻ  കഴിയും.
അതിനാൽ അ#  അക്കൗണ്ടു പുസ്തകങ്ങളിൽ വ്വേരഖവെപ്പടുത്തുന്നു .
എന്നാൽ  പണമായി  പ്രകടിപ്പിക്കാൻ  കഴിയാത്ത  ഇടപാടുകൾ  അക്കൗണ്ടു
പുസ്തകങ്ങളിൽ  വ്വേരഖവെപ്പടുത്തില്ല . 
ഉദാഹരണത്തിന്,  ജീ#നക്കാരുവെട ആത്മാർത്ഥതയും #ിശ്വസ്തതയും സത്യസന്ധതയും
അക്കൗണ്ട്  ബുക്കുകളിൽ  വ്വേരഖവെപ്പടുത്തില്ല,  കാരണം  ഇത്  പണത്തിവെ*
അടിസ്ഥാനത്തിൽ അളക്കാനാകില്ല .
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ACCOUNTING PERIOD CONCEPT

All the transactions are recorded in the books of accounts on 
the assumption that profits on these transactions are to be 
ascertained for a specified period.Further, this concept assumes
that, indefinite life of business is divided into parts. These parts
are known as Accounting Period.But usually one year is taken as
one accounting period.

GOING CONCERN CONCEPT

This concept states that a business firm will continue to carry
on its activities for an indefinite period of time. Simply stated, it
means that every business entity has continuity of life. Thus, it
will not be dissolved in the near future.

On the basis  of  this concept,  depreciation is  charged on the
fixed assets.

DUAL ASPECT CONCEPT

Dual aspect is the basic principle of accounting. This concept
assumes that every transaction has a dual effect, i.e. it affects
two accounts. Therefore, the transaction should be recorded at
two places. It means, both the aspects of the transaction must
be recorded in the books

of accounts.  For example,  goods purchased for cash has two
aspects which are:

(i)Giving of cash(ii)Receiving of goods. 

These two aspects are to be recorded.

Thus,  the duality concept is commonly expressed in terms of
fundamental accounting equation:

Assets = Liabilities + Capital

അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് വ്വേകാൺവെസപ്റ്്റ 

ഒരു നിശ്ചിത കാലയള#ിവെല  ഇടപാടുകളിൽ  നിന്നുള്ള ലാഭം  കാണുന്നതിന്   എല്ലാ
ഇടപാടുകളും  അക്കൗണ്ടു  പുസ്തകങ്ങളിൽ  വ്വേരഖവെപ്പടുവ്വേത്തണ്ടതുണ്ട്  .  കൂടാവെത,
ബിസിനസിവെ*  അനിശ്ചിത  പ്ര#ർത്തന  കാലം  #ി#ിധ   ഭാഗങ്ങളായി
#ിഭജിക്കവെപ്പട്ടിട്ടുവെണ്ടന്്ന  ഈ തത്വം അനുമാനിക്കുന്നു.  ഈ ഭാഗങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിംഗ്
കാലയള#്  എന്നാണ്  അLിയവെപ്പടുന്നത്.  സാധാരണയായി  ഒരു  #ർഷം  ഒരു
അക്കൗണ്ടിംഗ് കാലയള#ായി കണക്കാക്കുന്നു.

വ്വേഗായിങ് കൺവ്വേസൺ വ്വേകാൺവെസപ്റ്്റ

ഒരു  ബിസിനസ്സ്  സ്ഥാപനം  അതിവെ*  പ്ര#ർത്തനങ്ങൾ  അനിശ്ചിതകാലവ്വേത്തക്ക്
തുടരുവെമന്്ന  ഈ  ആശയം  പLയുന്നു  .  ലളിതമായി  പLഞ്ഞാൽ,  എല്ലാ  ബിസിനസ്സ്
സ്ഥാപനത്തിനും തുടർച്ച ഉണ്ട്. അതിനാൽ, സമീപഭാ#ിയിൽ ഇത് അ#സാനിപ്പിക്കില്ല .
ഈ  ആശയത്തിവെ*  അടിസ്ഥാനത്തിൽ,  സ്ഥിര  ആസ്തികളിൽ  ഡിപ്രീസിവ്വേയഷൻ
ഈടാക്കുന്നത്

ദ്വൈദ്വതത ആശയം
ഇത്  അക്കൗണ്ടിംഗിവെ*  അടിസ്ഥാന  തത്വമാണ്.  ഈ  ആശയം  എല്ലാ
ഇടപാടുകൾക്കും ഇരട്ട ഫലമുവെണ്ടന്്ന അനുമാനിക്കുന്നു,  അതായത്  ഇത്  രണ്്ട
അക്കൗണ്ടുകവെള  ബാധിക്കുന്നു.  അതിനാൽ,  ഇടപാട്  രണ്്ട  സ്ഥലങ്ങളിൽ
വ്വേരഖവെപ്പടുത്തണം  .  ഇതിനർത്ഥം,  ഇടപാടിവെ*  രണ്്ട  #ശങ്ങളും  അക്കൗണ്ടു
പുസ്തകങ്ങളിൽ വ്വേരഖവെപ്പടുത്തണം എന്നാണ്

ഉദാഹരണത്തിന്, പണത്തിനു #ാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾക്്ക രണ്്ട #ശങ്ങളുണ്്ട:
(i)  പണം  നൽകൽ  (ii)  സാധനങ്ങൾ  സ്വീകരിക്കുന്നു.  ഈ  രണ്്ട  #ശങ്ങളും
വ്വേരഖവെപ്പടുത്തണം.
അതിനാൽ,  അടിസ്ഥാനപരമായ  അക്കൗണ്ടിംഗ്  സമ#ാക്യത്തിവെ*
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദ്വൈദ്വതത ആശയം സാധാരണയായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്:
ആസ്തികൾ = ബാധ്യതകൾ + മൂലധനം
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CONVENTION OF CONSERVATISM

This convention is based on the principle that “Anticipate
no profit,  but  provide for  all  possible  losses”.Thus,  this
convention  clearly  states  that  profit  should  not  be
recorded until it is earned.But if the business anticipates
any loss in the near future, provision should be made

in  the  books  of  accounts  for  the  same.  For  example,
(1)valuing closing stock at cost or market price whichever
is lower,(2) creating provision for doubtful debts.

MATCHING CONCEPT

The  matching  concept  states  that  the  revenue  and  the
expenses incurred to earn the revenues must belong to
the  same  accounting  period.Therefore,  the  matching
concept  implies  that  all  revenues  earned  during  an
accounting  year,  whether  received/not  received  during
that  year  and  all  cost  incurred,  whether  paid/not  paid
during  the  year  should  be  taken  into  account  while
ascertaining profit or loss for that year.

കൺവെ#ൻഷൻ ഓഫ് കൺസർവ്വേ#റ്റിസം
ഈ  കൺവെ#ൻഷൻ,  "ലാഭം  മുൻകൂട്ടി  പ്രതീNിക്കരുത്,  പവ്വേN  സാധ്യമായ
എല്ലാ  നഷ്ടങ്ങളും  നൽകുക"  എന്ന  തത്വവെത്ത  അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.
അതിനാൽ, ഈ കൺവെ#ൻഷൻ #്യക്തമായി പLയുന്നത് ലാഭം വ്വേനടുന്നതു#വെര
വ്വേരഖവെപ്പടുത്തരുത് എന്നാണ്.  എന്നാൽ സമീപഭാ#ിയിൽ എവെ�ങ്കിലും  നഷ്ടം
ബിസിനസ്സ്  പ്രതീNിക്കുന്നുവെ#ങ്കിൽ,  അക്കൗണ്ടു  പുസ്തകങ്ങളിൽ  അതിനായി
#്യ#സ്ഥ വെചവ്വേ�ണ്ടതുണ്്ട .
ഉദാഹരണത്തിന്,  (1)വ്വേ�ാസിംഗ്  വ്വേ�ാക്കിവെ*  മൂല്യം  കാണുവെOാൾ  #ാങ്ങിയ
#ിലയിൽ  അവെല്ലങ്കിൽ  മാർക്കറ്റ്  #ിലയിൽ  ഏതാണ്  കുL#്,അതാണ്
വ്വേരഖവെപ്പടുവ്വേത്തണ്ടത് ,(2)സംശയാസ്പദമായ കടങ്ങൾക്കു തുക #ക ഇരുത്തുക .

മാച്ചിങ് വ്വേകാൺവെസപ്റ്്റ

#രുമാനവും,  അത്  വ്വേനടുന്നതിനുള്ള  വെചലവുകളും  ഒവ്വേര  അക്കൗണ്ടിംഗ്
കാലയള#ിനുള്ളതായിരിക്കണവെമന്്ന  ഈ  ആശയം  പLയുന്നു.  അതിനാൽ,
മാച്ചിങ്  വ്വേകാൺവെസപ്റ്്റ  സൂചിപ്പിക്കുന്നത്  ഒരു  അക്കൗണ്ടിംഗ്  #ർഷത്തിൽ
വ്വേനടിയ എല്ലാ #രുമാനവും, ആ #ർഷത്തിൽ അത് സ്വീകരിച്ചാലും ഇവെല്ലങ്കിലും
അതുവ്വേപാവെല  ആ  #ർഷവെത്ത  എല്ലാ  വെചലവുകളും
,പണമടച്ചാലും/അടച്ചിവെല്ലങ്കിലും,  ആ  #ർഷവെത്ത  ലാഭവ്വേമാ  നഷ്ടവ്വേമാ
കണക്കാക്കുവ്വേOാൾ കണക്കിവെലടുക്കണം
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ACCOUNTING EQUATION 

Accounting equation states that  Total  assets  of  a  business will  be

equal  to  total  liabilities  and  capital.This  is  based  on  dual  aspect

concept .According to dual aspect concept,every transaction has two

aspects debit and credit.ABTES 

ASSETS = LIABILITIES + CAPITAL

A = L + C

C + L – C

L = A – C

It  shows  the  relationship  between  various  components  of  balance

sheet.So this is also called balance sheet equation.

Eg:Develop accounting equation from the following transactions

1.Started business with cash Rs 100000
2.Purchased goods for cash Rs 10000
3.Sold goodsfor Rs 8000
4.Rent paid Rs 3000
5.Interest received Rs 2000
6.Purchased goods on credit Rs 1000

അക്കൗണ്ടിംഗ് സമവാക്യം

ഒരു  ബിസിനസ്സിന്റെ�  ന്റെമാത്തം  ആസ്തികൾ  ന്റെമാത്തം  ബാധ്യതകൾക്കും  മൂലധനത്തിനും
തുല്യമാകുന്റെമന്്ന അക്കൗണ്ടിംഗ്  സമവാക്യം പറയുന്നു.  ഇത് ഡ്യൂവൽ ആന്റെ,ക്്ട കൺന്റെസപ്ടിന്റെന 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.  ഈ  സങ്കല്പമനുസരിച്ചു  ഓരരാ  ഇടപാടിനും  ന്റെഡബിറ്്റ,  ന്റെ>ഡിറ്്റ
എന്നീ രണ്്ട വശങ്ങളുണ്്ട.

ASSETS = LIABILITIES + CAPITAL

A = L + C

C + L – C

L = A – C

ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ� വിവിധ ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇത് കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ 

ഇതിന്റെന ബാലൻസ് ഷീറ്്റ സമവാക്യം എന്നും വിളിക്കുന്നു

ഉദാ :-ഇനിപ്പറയുന്ന ഇടപാടുകളിൽ നിന്്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് സമവാക്യം വികസിപ്പിക്കുക 

1. 100000 രൂപ ഉപരYാഗിച്ച് ബിസിനസ്്സ ആരംഭിച്ചു

2. 10000 രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി 

3. 8000 രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വിറ്റു 

4. വാടക 3000 രൂപ നൽകി 

5. 2000 രൂപ പലിശ ലഭിച്ചു 

6. 1000 രൂപയുന്റെട സാധനങ്ങൾ  കടത്തിന്  വാങ്ങി
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Eg:2 Develop accounting equation from the following transactions

1.Started business with cash  50000₹

2.Purchased goods for cash 5000₹

3.Sold goods for cash  6000₹

4.Salary paid  3000₹

5.Commission received  2000₹

6.Purchased goods on credit  1000₹

ഇനിപ്പറയുന്ന ഇടപാടുകളിൽ നിന്്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് സമവാക്യം വികസിപ്പിക്കുക 

1. 50000 രൂപ  ഉപരYാഗിച്്ച ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ചു 

2. 5000 രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി 

3. 6000 രൂപയുന്റെട സാധനങ്ങൾ ക്യാഷിനു വിറ്റു. 

4. ശമ്പളം  3000 രൂപ  ന്റെകാടുത്തു.

5.കമ്മിഷൻ  ₹ 2000 ലഭിച്ചു 

6. കടത്തിന്  1000 രൂപയുന്റെട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി
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DOUBLE ENTRY SYSTEM
The  double entry system of  accounting means that for every
business transaction, amounts must be recorded in a minimum
of two accounts. The double-entry system also requires that for
all transactions, the amounts entered as debits must be equal to
the amounts entered as credits.

ഡബിൾ -എൻട്രി സിസ്റ്റം
അക്കൗണ്ടിങ്ങി� ഡബിൾ -എൻ ട്രി സമ്പ്രദാYം അർത്ഥമാക്കുന്നത് 
ഓരരാ ബിസിനസ്്സ ഇടപാടിന്റെ�യും  തുക കുറഞ്ഞത് രണ്ട്  
അക്കൗണ്ടുകളിൽ രരഖന്റെപ്പടുത്തണം എന്നാണ്. എല്ലാ ഇടപാടുകൾക്കും 
ന്റെഡബിറ്റുകളാYി നൽകിY തുക ന്റെ>ഡിറ്റാYി നൽകിY തുകയ്ക്ക് 
തുല്യമാYിരിക്കണന്റെമന്നും ഡബിൾ -എൻട്രി സിസ്റ്റം അനുശാസിക്കുന്നു .
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Eg:Identify the accounts involved in the following transactions and
also state the nature of account.Mention which account to be debited
or credited.

1.Started Business with cash  100000.₹
2.Purchased furniture for cash  8000₹
3.Purchased goods for cash  4000₹
4.Purchased goods on credit from Ragesh 7000₹
5.Sold goods for cash  5000₹
6.Purchased Machinery for cash  10000₹
7.Sold goods on credit to Moeen Ali 6000₹
8.Paid Salary 4000₹
9.Received interest  2000₹

ഉദാ:  ഇനിപ്പറയുന്ന ഇടപാടുകളിൽ ഉൾന്റെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും
അക്കൗണ്ടിന്റെ�  സ്വഭാവവും  പ്രസ്താവിക്കുകയും  ന്റെsയ്യുക.ഏത്  അക്കൗണ്ടിന്റെനYാണ്
ന്റെഡബിറ്്റ ന്റെsരvണ്ടന്റെതന്നും  ന്റെ>ഡിറ്്റ ന്റെsരvണ്ടന്റെതന്നും  സൂsിപ്പിക്കുക.

1.100000 രൂപ  ഉപരYാഗിച്്ച ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ചു. 

2.8000 രൂപയ്ക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി 

3.4000 രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി 

4.രാരഗഷിനിന്്ന 7000 രൂപയുന്റെട സാധനങ്ങൾ കടത്തിന്  വാങ്ങി 

5. 5000 രൂപയ്ക്കു സാധനങ്ങൾ  വിറ്റു 

6. 10000 രൂപയ്ക്ക് ന്റെമഷിനറി വാങ്ങി 

7. ന്റെമായ്തീൻ അലിക്ക്  6000 രൂപയുന്റെട സാധനങ്ങൾ കടത്തിന് വിറ്റു 

8. 4000 രൂപ ശമ്പളം ന്റെകാടുത്തു 

9. 2000 രൂപ പലിശ ലഭിച്ചു
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Source Documents

A  written  document  which  provides  detail  of  the
transactions and act as an evidence of the transactions is
called a source document.

Eg:Cash Memo,Invoice/Bill,Receipt,Pay in slip,cheque,Debit
note,Credit Note etc

They  provide  information  about  the  Nature  of
Transaction,Date  of  transaction  and  the  amount  of
transaction.It  helps  us  in  verifying  the  correctness  of
recorded transaction.

Journal
Journal is a book of original entry in which transactions are
recorded in chronological order.

Journalising
The process of recording transaction in the journal is called journalising.

Journal entry
Transaction recorded in the journal is called journal entry.

Narration
A brief description of the transaction entered in the 
journal is called narration

Ledger Folio
This is meant for recording the page number of ledger in which the 
transaction is posted.

ഉറവിട പ്രമാണങ്ങൾ 

ഇടപാടുകളുന്റെട  വിശദാംശങ്ങൾ  നൽകുകയും  ഇടപാടുകളുന്റെട  ന്റെതളിവാYി
പ്രവർത്തിക്കുകയും ന്റെsയ്യുന്ന ഒരു രരഖാമൂലമുള്ള പ്രമാണന്റെത്ത ഉറവിട പ്രമാണം

എന്്ന വിളിക്കുന്നു.  ഉദാ:  ക്യാഷ്  ന്റെമരമ്മാ,  ഇൻരവാY്സ്  /  ബിൽ,  രസീത്,  രപ
ഇൻ സ്ലിപ് , ന്റെsക്്ക, ന്റെഡബിറ്്റ രനാട്ട്, ന്റെ>ഡിറ്്റ രനാട്ട് തുടങ്ങിYവ.

ഇടപാടിന്റെ�  സ്വഭാവം,  ഇടപാടിന്റെ�  തീYതി,  ഇടപാടിന്റെ�  അളവ്
എന്നിവന്റെYക്കുറിച്ചുള്ള  വിവരങ്ങൾ  അവ  നൽകുന്നു.  രരഖന്റെപ്പടുത്തിY

ഇടപാടിന്റെ� കൃത്യത പരിരശാധിക്കാൻ ഇത് നന്റെമ്മ  സഹാYിക്കുന്നു

Journal
ഇടപാടുകൾ  കാല>മത്തിൽ  ആദ്യമാYി  രരഖന്റെപ്പടുത്തുന്ന  ഒരു
പുസ്തകമാണ് ര�ണൽ.

 Journalising
ര�ണലിൽ  ഇടപാട്  രരഖന്റെപ്പടുത്തുന്ന  പ്ര>ിYന്റെY  ര�ണലൈലസിംഗ്
എന്്ന വിളിക്കുന്നു.

Journal entry
ര�ണലിൽ  രരഖന്റെപ്പടുത്തിYിരിക്കുന്ന  ഇടപാടിന്റെന  ര�ണൽ  എൻട്രി
എന്്ന വിളിക്കുന്നു.

Narration
ര�ണലിൽ നൽകിY ഇടപാടിന്റെ� ഒരു ഹ്രസ്വ വിവരണന്റെത്ത നരരഷൻ  
എന്്ന വിളിക്കുന്നു

Ledger Folio
    ഇടപാട് പപാസ്റ്റുചെ�യ്ത ചെ�ഡജ്റിചെ� പപജ് നമ്പർ

ചെറപ�ാർഡുചെ�യ്യുന്നതിനാണിത്.
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Journalise the following transactions.

2017 Dec.01 Business started with cash  1,00,000₹
Dec.07 Purchased goods for cash 10,000₹
Dec.09 Sold goods to Amal 4,500₹
Dec.12 Purchased furniture 3,000₹
Dec.18 Cash received from Amal 5,000₹
Dec.25 Paid Rent 1,000₹
Dec.26 Received Interest 2000.₹
Dec.30 Paid Salary 1,500₹

ഇനിപ്പറയുന്ന ഇടപാടുകൾ ര�ണലൈലസ് ന്റെsയ്യുക
2017 ഡിസംബർ 01 ബിസിനസ്സ്  1,00,000 രൂപരYാന്റെട ആരംഭിച്ചു 
ഡിസം .07 10,000 രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി 
ഡിസം .09 അമലിന് 4,500 രൂപയുന്റെട  സാധനങ്ങൾ വിറ്റു 
ഡിസം.12 3,000 രൂപയ്ക്കു ഫർണിച്ചർ വാങ്ങി 
ഡിസം .18 അമലിൽ നിന്്ന 5,000 രൂപ ക്യാഷ് ലഭിച്ചു 
ഡിസംബർ 25  1,000 രൂപ വാടക ന്റെകാടുത്തു.
ഡിസംബർ 26 2000 രൂപ പലിശ ലഭിച്ചു 
ഡിസംബർ 30 1500 രൂപ ശമ്പളം ന്റെകാടുത്തു 
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BANKING TRANSACTIONS

1.Cash deposited into bank/Opened a bank account

1.Cash deposited into bank/Opened a bank account

 Bank a/c Dr 

Cash a/c 

2.Cash withdrawn from bank for office use

Cash a/c Dr 

Bank a/V

3.Cash withdrawn from bank for personal use 

Drawings a/c Dr 

Bank a/c 

4.Cheque received from a Debtor and deposited into bank

Bank a/c Dr

Debtor a/c

5.Cheque deposited dishonoured

Debtor a/c Dr

Bank a/c

6.Issued cheque to a creditor

Creditor a/c Dr

Bank a/c

ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ

1. ബാങ്കിൽ നിര�പിച്ച പണം/ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറന്നു

 Bank a/c Dr 
Cash a/c 

2. ഓഫീസ് ഉപരYാഗത്തിനാYി ബാങ്കിൽ നിന്്ന പണം പിൻവലിച്ചു 

Cash a/c Dr 
Bank a/V

3. വ്യക്തിപരമാY ആവശ്യത്തിനാYി ബാങ്കിൽ നിന്്ന പണം പിൻവലിച്ചു 

Drawings a/c Dr 
Bank a/c 

4. ഒരു കടക്കാരനിൽ നിന്്ന  ന്റെsക്ക് സ്വീകരിച്്ച ബാങ്കിൽ നിര�പിച്ചു 

 Bank a/c Dr

Debtor a/c

5. ന്റെsക്ക് നിര�പിച്ചത് ഡിസ് രഹാണറാYി  

Debtor a/c Dr
Bank a/c

6. ഒരു കടക്കാരന് ന്റെsക്ക് നൽകി

Creditor a/c Dr

Bank a/c
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Journalise the following transactions 

2021 August 1 Commenced business with cash  100000 ₹

2.Opened a Bank account  10000 ₹

5.Purchased Machinery for cash  5000 ₹

8.Purchased goods from Rahul on credit 8000 ₹

12.Sold goods to Afsal  6000 ₹

14.Paid cheque to Rahul  8000 ₹

16.Deposited cash into bank 10000 ₹

20.Received chque from Aafsal  6000 and deposited into bank.₹

22.Withdrew cash from bank for office use  4000 ₹

24.Paid Rent by cheque  3000 ₹

25.Withdrew cash for personal use  1000 ₹

26.Bank charges charged by bank  500 ₹

27.Interest Allowed by bank  1500 ₹

31.Paid Salary by cheque  5000₹

ഇനിപ്പറയുന്ന ഇടപാടുകൾ ര�ണലൈലസ്  ന്റെsയ്യുക 

2021 ഓഗസ്്റ്റ 1 100000 രൂപ  ഉപരYാഗിച്്ച ബിസിനസ്്സ ആരംഭിച്ചു 

2.10000 രൂപ  നിര�പിച്ചു ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്  തുറന്നു 

5.5000 രൂപയ്ക്ക് ന്റെമഷിനറി വാങ്ങി 

8.രാഹുലിൽ നിന്്ന 8000 രൂപയുന്റെട  സാധനങ്ങൾ കടത്തിന് വാങ്ങി 

12.അഫ്സലിന്  6000 രൂപയുന്റെട  സാധനങ്ങൾ വിറ്റു 

14. രാഹുലിന് 8000 രൂപയുന്റെട ന്റെsക്ക് ന്റെകാടുത്തു 

16. ബാങ്കിൽ 10000 രൂപ നിര�പിച്ചു 

20. അഫ്സലിൽ നിന്്ന  6000 രൂപയുന്റെട  ന്റെsക്ക്  സ്വീകരിച്്ച ബാങ്കിൽ 
നിര�പിച്ചു. 

22. ഓഫിസ് ഉപരYാഗത്തിനാYി ബാങ്കിൽ നിന്്ന 4000 രൂപ പിൻവലിക്കുക 

24. വാടക 3000 രൂപ ന്റെsക്ക് മുരഖന  അടച്ച  

25. വ്യക്തിഗത ഉപരYാഗത്തിനാYി  1000 രൂപ  പിൻവലിച്ചു 

26. ബാങ്ക്  500 രൂപ ബാങ്ക് sാർ�് ഈടാക്കി 

27. ബാങ്ക് 1500 രൂപ പലിശ  അനുവദിച്ചു 

31. ശമ്പളം 5000 രൂപ ന്റെsക്കാYി  നൽകി.
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lise the following transactions
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ASSIGNMENT

2021March 1 Startedbusiness with cash ₹ 200000

2.Opened a Bank account with Canara Bank₹ 20000

5.Purchased Buildings for cash ₹ 10000

8.Purchased goods from Babu on credit ₹16000

12.Sold goods to Sabu ₹ 12000

14.Paid cheque to Babu ₹ 16000

16.Deposited cash into bank ₹20000

 20.Received chque from Sabul ₹ 12000 and 

deposited into bank.

22.Withdrew cash from bank for personal  use ₹ 5000

24.Paid Commission  ₹ 6000

25.Withdrew cash for personal use ₹ 2000

26.Bank charges charged by bank ₹ 1000

 27.Interest Alloed by bank ₹ 2000

 31.Paid Salary by cheque ₹ 10000.

അലൈസൻന്റെമ�് 

    ഇനിപ്പറയുന്നഇടപാടുകൾ പജണ�ിസ് ചെ�യ്യുക

2021 മാർച്്ച 1  200000 രൂപ ഉപരYാഗിച്്ച ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ചു 

2. കാനറ ബാങ്കിൽ 20000 രൂപ നിര�പിച്ചു് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറന്നു 

5. 10000 രൂപയ്ക്ക് ന്റെകട്ടിടങ്ങൾ വാങ്ങി 

8. 16000 രൂപക്ക്  ബാബുവിൽ നിന്്ന കടത്തിന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി 

12.സാബുവിന് 12000 രൂപയുന്റെട സാധനങ്ങൾ വിറ്റു 

14.ബാബുവിന് 16000 രൂപയുന്റെട ന്റെsക്ക് നൽകി  

16. ബാങ്കിൽ 20000 രൂപ നിര�പിച്ചു 

20. സാബൂവില നിന്്ന ൧൨൦൦൦ രൂപയുന്റെട ന്റെsക്ക്  സ്വീകരിച്്ച ബാങ്കിൽ നിര�പിച്ചു. 

22. വ്യക്തിഗത ഉപരYാഗത്തിനാYി ബാങ്കിൽ നിന്്ന 5000 രൂപ പിൻവലിച്ചു   

24. 6000 രൂപ കമ്മീഷൻ ന്റെകാടുത്തു.

25. വ്യക്തിഗത ഉപരYാഗത്തിനാYി  2000 രൂപ പിൻവലിച്ചു 

26. ബാങ്ക് 1000 രൂപ  ബാങ്്ക sാർജുകൾ  ഈടാക്കി 

27. 2000 രൂപ  ബാങ്്ക പലിശ അനുവദിച്ചു  

31. 10000 രൂപ ശമ്പളം ന്റെsക്കാYി നൽകി.
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LEDGER

After recording the business transactions in the journal,the next step
is to transfer the entries to the respective accounts in the Ledger.

Ledger  is  a  book  which  contains  various  accounts.  In

simple words, ledger is a set of accounts. It includes all

accounts of the business enterprise.

ACCOUNT

In its simplest form an account look like the letter - T -.

T format has left  hand side and right hand side for recording

increases and decreases in the item.

In a  T account the left side is called Debit (abbreviated as Dr )
and the right side is known as credit (abbreviated as Cr )

ന്റെലഡ്�ർ 
ബിസിനസ്  ഇടപാടുകൾ  ര�ണലിൽ  ന്റെറരക്കാർഡുന്റെsY് തതിനുരശഷം,
അടുത്ത  ഘട്ടം  ന്റെലഡ്�റിന്റെല  ബന്ധന്റെപ്പട്ട  അക്കൗണ്ടുകളിരലക്ക്
എൻട്രികൾ മാറ്റി എഴുതുക എന്നതാണ്
വിവിധ  അക്കൗണ്ടുകൾ  ഉൾന്റെക്കാള്ളുന്ന  ഒരു  പുസ്തകമാണ്  ന്റെലഡ്�ർ.
ലളിതമാYി  പറഞ്ഞാൽ,  ന്റെലഡ്�ർ  ഒരു  കൂട്ടം  അക്കൗണ്ടുകളാണ്.
ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ� എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും ഇതിൽ ഉൾന്റെപ്പടുന്നു

ACCOUNT

ഒരു  അക്കൗണ്ട്  അതിന്റെ�  ലളിതമാY  രൂപത്തിൽ  -  T  എന്ന
അ�രം രപാന്റെലYാണ് -ഓരരാ ഇനത്തിന്റെ�യും വർധനവും,കുറവും
രരഖന്റെപ്പടുത്തുന്നതിനാYി  ടി  രഫാർമാറ്റിന്  ഇടത്  വശവും,
വലതുവശവും  ഉണ്ട്.  ഒരു  ടി  അക്കൗണ്ടിൽ  ഇടത്  വശന്റെത്ത
ന്റെഡബിറ്റ്  (Dr  എന്്ന  ചുരുക്കത്തിൽ)  എന്നും  വലതുവശന്റെത്ത
ന്റെ>ഡിറ്റ് ( Cr എന്്നചുരുക്കത്തിൽ )എന്നും വിളിക്കുന്നു .
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POSTING
The term ‘Posting’ means transferring the debit and credit items from 
the Journal to their respective accounts in the ledger.

RULES REGARDING POSTING
1.Separate accounts should be opened in the Ledger for posting 
transactions relating to different accounts recorded in the Journal. 

2.The concerned account which has been debited in the Journal 
should also be debited in the Ledger. However, a reference should be 
made of the other account which has been credited in the Journal. For
example, for salaries paid, the salaries account should be debited in 
the Ledger, but reference should be given of the Cash Account which 
has been credited in the Journal.

3.The concerned account, which has been credited in the Journal; 
should also be credited in the Ledger, but reference should be given 
of the account, which has been debited in the Journal. For example, 
for salaries paid, Cash Account has been credited in the Journal. It 
will be credited in the Ledger also, but reference will be given of the 
Salaries Account in the Ledger.

 പപാസ്റ്റിങ്ങ്

രപാസ്റ്റു ന്റെsvൽ’ എന്നതിന്റെ� അർത്ഥം ന്റെഡബിറ്്റ, ന്റെ>ഡിറ്്റ ഇനങ്ങൾ 
ര�ണലിൽ നിന്്ന ന്റെലഡ്�റിന്റെല അതത് അക്കൗണ്ടുകളിരലക്്ക മാറ്റുക എന്നാണ്.

രപാസ്റ്റിങ്ങ് നിYമങ്ങൾ 
ര�ണലിൽ രരഖന്റെപ്പടുത്തിYിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത അക്കൗണ്ടുകളുമാYി 
ബന്ധന്റെപ്പട്ട ഇടപാടുകൾ രപാസ്റ്റുന്റെsയ്യുന്നതിന് പ്രരത്യക അക്കൗണ്ടുകൾ 
ന്റെലഡ്�റിൽ തുറക്കണം.

ര�ണലിൽ  ന്റെഡബിറ്്റ ന്റെsയ്ത ബന്ധന്റെപ്പട്ട അക്കൗണ്്ട  ന്റെലഡ് �റിലും ന്റെഡബിറ്്റ 
ന്റെsvണം. എന്നിരുന്നാലും, ര�ണലിൽ ന്റെ>ഡിറ്്റ ന്റെsയ്തിട്ടുള്ള മരറ്റ  അക്കൗ 
ണ്ടിന്റെനക്കുറിച്ച് ഒരു റഫറൻസ് നൽകണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ന്റെകാടുത്ത 
ശമ്പളത്തിന്, ശമ്പള അക്കൗണ്്ട ന്റെലഡ്�റിൽ ന്റെഡബിറ്്റ ന്റെsvണം, പര� 
ര�ണലിൽ ന്റെ>ഡിറ്്റ ന്റെsയ്തിട്ടുള്ള ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന്റെനക്കുറിച്ച് റഫറൻസ് 
നൽകണം

ര�ണലിൽ  ന്റെ>ഡിറ്്റ ന്റെsയ്ത ബന്ധന്റെപ്പട്ട അക്കൗണ്്ട  ന്റെലഡ് �റിലും ന്റെ>ഡിറ്്റ 
ന്റെsvണം. എന്നിരുന്നാലും, ര�ണലിൽ ന്റെഡബിറ്്റ ന്റെsയ്തിട്ടുള്ള മരറ്റ അക്കൗ 
ണ്ടിന്റെനക്കുറിച്ച് ഒരു റഫറൻസ് നൽകണം. ഉദാഹരണത്തിന്, നൽകിY 
ശമ്പളത്തിന്, ക്യാഷ് അക്കൗണ്്ട ര�ണലിൽ ന്റെ>ഡിറ്്റ ന്റെsയ്തിട്ടുണ്്ട. ഇത് 
ന്റെലഡ്�റിലും ന്റെ>ഡിറ്്റ ന്റെsvന്റെപ്പടും, പര� ന്റെലഡ്�റിന്റെല ശമ്പള 
അക്കൗണ്ടിന്റെനണ്ടിന്റെനക്കുറിച്ച് റഫറൻസ് നൽകും.
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EXAMPLE:1

Journalise the following transactions and Post them to respective Ledgers

2020: January 1 Started Business with cash  100000₹
January 5  Opened a Bank account  10000₹
January 7.  Purchased goods for cash  5000₹
January 10  Sold goods for Cash 6000₹
January25  Paid Salary by cheque ₹ 4000

ഉദാഹരണം: 1 
ഇനിപ്പറയുന്ന ഇടപാടുകൾ ര�ർണലൈലസ്  ന്റെsയ്്ത അവ ബന്ധന്റെപ്പട്ട 
ന്റെലഡ്�റുകളിൽ രപാസ്റ്റ് ന്റെsയ്യുക 
2020: �നുവരി 1 100000 രൂപ ഉപരYാഗിച്ച് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ചു 
�നുവരി 5. 10000 രൂപ നിര�പിച്ചു ബാങ്്ക അക്കൗണ്്ട തുറന്നു 
�നുവരി 7. 5000 രൂപയ്്ക്ക സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി 
�നുവരി 10. 6000 രൂപയ്്ക്ക സാധനങ്ങൾ വിറ്റു
�നുവരി 10. 4000 രൂപ ശമ്പളം ന്റെsക്കാYി നൽകി

Januaary25 Paid Salary by cheque 
₹ 4000
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ASSIGNMENT

Journalise the following transactions and post them to respective 
ledgers
2020
August 1.Commenced business with cash ₹ 200000

  2.Opened a Bank account with SBI ₹ 15000
  5.Purchaased Furniture for cash ₹ 5000
  8.Purchased goods from Gopal Traders ₹ 10000
 10.Sold goods to Amal & Sons ₹ 8000
 14.Paid cash to Gopal traders ₹ 10000
 17.Received cash from Amaal & sons ₹ 8000
 20.Purchased goods for cash ₹5000
 23.Sold goods for cash ₹ 7000
 25.Withdrew caash from bank for personal use ₹ 3000

   28.Paid Rent ₹1000
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SUB DIVISION OF JOURNAL

The  business transactions are first recorded in a journal before being posted 
in the ledger account. But it is true for a small business where the number of 
transactions is less. As the business expands, the number of transactions 
increase significantly.

So it is not possible to journalise each of the transactions. To overcome this 
problem, the journal is divided into sub-journals called “special journals“. 
Each special journal is designed to record the transactions of a specific nature.
These special journals are also known as subsidiary books or daybooks.

Special journals are required only for the types of transactions that occur 
frequently or of repetitive nature

some transactions cannot be recorded in any of the special Journals, such 
transactions are recorded in the journal proper .

SPECIAL JOURNALS

• Cash Book– This book is meant for recording the cash payments and 

cash receipts.

• Sales Book- All the credit sale of goods is recorded in this  book.

• Purchases Book- All the credit purchase of goods is recorded in this 

book.

• Sales Return Book or Return Inward Book- All goods returned by the  

customers are recorded in the book.

• Purchase Return Book or Return Outward Book- All the goods returned 

to the sellers are recorded in the book.

• Journal Proper- In this book, all the transaction which cannot be 

recorded in any other books are recorded

ജേ�ർണലിന്റെ�  ഉപ വിഭ�നം

ന്റെലഡ്�ർ അക്കൗണ്ടിൽ  ജേപോസ്റ്റുന്റെ�യ്യുന്നതിന്  മുമ്്പ  ബിസിനസ്്സ  ഇടപോടുകൾ ആദ്യം  ഒരു
ജേ�ണലിൽ ജേ,ഖന്റെ.ടുത്തുന്നു. ഇടപോടുകളുന്റെട എണ്ണം കുറവുള്ള ഒരു ന്റെ�റുകിട ബിസിനസ്സിന്
ഇത്  ശ,ിയോണ്.  ബിസിനസ്്സ  വികസിക്കുജേമ്പോൾ,  ഇടപോടുകളുന്റെട  എണ്ണം  ഗണ്യമോയി
വർദ്ധിക്കുന്നു.

അതിനോൽ  ഓജേ,ോ  ഇടപോടുകളും  ജേ�ണലൈലസ്  ന്റെ�യ്യോൻ  കഴിയില്ല.  ഈ  പ്രശ്നന്റെJ
മറികടക്കോൻ ജേ�ണലിന്റെന “പ്രജേത്യക ജേ�ണലുകൾ” എന്്ന വിളിക്കുന്ന ഉപ ജേ�ണലുകളോയി
തി,ിച്ചി,ിക്കുന്നു.  ഓജേ,ോ പ്രജേത്യക ജേ�ണലും ഒരു പ്രജേത്യക സ്വഭോവJിലുള്ള  ഇടപോടുകൾ
ജേ,ഖന്റെ.ടുത്തുന്നതിനോയി  രൂപകൽ.ന  ന്റെ�യ്തിട്ടുള്ളതോണ്.  ഈ  പ്രജേത്യക  ജേ�ണലുകന്റെള
സബ്സിഡിയറി ബുക്കുകൾ അന്റെല്ലങ്കിൽ ജേഡബുക്കുകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു.

പതിവോയി  അന്റെല്ലങ്കിൽ  ആവർJിച്ചുള്ള  ഇടപോടുകൾക്ക്  മോത്രം  പ്രജേത്യക  ജേ�ണലുകൾ
ആവശ്യമോണ്

�ില  ഇടപോടുകൾ  ഏന്റെതങ്കിലും  പ്രജേത്യക  ജേ�ണലുകളിൽ  ജേ,ഖന്റെ.ടുJോൻ  കഴിയില്ല,

അJ,ം ഇടപോടുകൾ ജേ�ണൽ ജേപ്രോ.റിൽ  ജേ,ഖന്റെ.ടുത്തുന്നു.

പ്രജേത്യക ജേ�ണലുകൾ  

പണം നൽകുന്നതും സ്വീക,ിക്കുന്നതും  ജേ,ഖന്റെ.ടുത്തുന്നതിനോണ് ഈ പുസ്തകം

സോധനങ്ങളുന്റെട എല്ലോ കടJിനുള്ള  വിൽ.നയും ഈ പുസ്തകJിൽ ജേ,ഖന്റെ.ടുത്തുന്നു

സോധനങ്ങളുന്റെട എല്ലോ കടJിനുള്ള  വോങ്ങലുകളും ഈ പുസ്തകJിൽ ജേ,ഖന്റെ.ടുത്തുന്നു

ഉപജേഭോക്തോക്കൾ മടക്കിയ എല്ലോ സോധനങ്ങളും ഈ പുസ്തകJിൽ ജേ,ഖന്റെ.ടുത്തുന്നു 

വിൽ.നക്കോർക്ക്  മടക്കിയ  എല്ലോ  സോധനങ്ങളും  ഈ  പുസ്തകJിൽ  ജേ,ഖന്റെ.ടുത്തുന്നു

മജേcന്റെതങ്കിലും പുസ്തകങ്ങളിൽ ജേ,ഖന്റെ.ടുJോൻ കഴിയോJ എല്ലോ ഇടപോടുകളും  

ജേ,ഖന്റെ.ടുത്തുന്ന
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ADVANTAGES OF SPECIAL JOURNALS

1.Increases Efficiency

2.Reduction in Errors

3.Reduction in detailed recording

4.Reduction in detailed posting

5.Time saving.

CASH BOOK

Cash book is a book in which all transactions relating to
cash receipts and cash payments are recorded. It starts
with the cash or bank balances at the beginning of  the
period.
It serves the purpose of both journal as well as the ledger
(cash)  account.Transactions  are  recorded  directly  from
source documents in the Cash Book, so this is a journal.
Further, on the basis of the cash transactions recorded in
the  Cash  Book,  cash  and  bank  balances  can  be
determined,  and  so  there  is  no  need  to  prepare  cash
account.

TYPES OF CASH BOOK

1.Single column cash book

2.Double column cash book

3.Triple column cash book

4. Petty cash book

പ്രജേത്യക ജേ�ർണലുകളുന്റെട ഗുണങ്ങൾ 

1. കോ,്യക്ഷമത വർദ്ധി.ിക്കുന്നു 

2. ന്റെതറ്റുകൾ കുറയുന്നു 

3. വിശദമോയ ന്റെറജേക്കോർഡിംഗിന്റെ� ആവശ്യമില്ല  

4. വിശദമോയ ജേപോസ്റ്റിംഗിന്റെ� ആവശ്യമില്ല  

5. സമയം ലോഭിക്കൽ.

ക്യോഷ് ബുക്്ക

പണം  നൽകുന്നതും  സ്വീക,ിക്കുന്നതുമോയി  ബന്ധന്റെ.ട്ട  എല്ലോ  ഇടപോടുകളും
ജേ,ഖന്റെ.ടുത്തുന്ന  ഒരു  പുസ്തകമോണ്  ക്യോഷ്  ബുക്്ക.  കോലയളവിന്റെ�
തുടക്കJിലുള്ള പണജേമോ ബോങ്്ക ബോലൻജേസോ ഉപജേയോഗിച്ച് ഇത് ആ,ംഭിക്കുന്നു.

ഇത്  ജേ�ണലിന്റെ�യും,  ന്റെലഡ്�ർ  (ക്യോഷ്)  അക്കൗണ്ടിന്റെ�യും  ഉജേrശ്യങ്ങൾ
നിറജേവറ്റുന്നു.  ക്യോഷ്  ബുക്കിൽ  ഉറവിട  പ്രമോണങ്ങളിൽ  നിന്്ന  ഇടപോടുകൾ
ജേന,ിട്ട്  ജേ,ഖന്റെ.ടുത്തുന്നു,  അതിനോൽ ഇന്റെതോരു ജേ�ണലോണ്.  കൂടോന്റെത,  ക്യോഷ്
ബുക്കിൽ ജേ,ഖന്റെ.ടുJിയി,ിക്കുന്ന പണമിടപോടിന്റെ� അടിസ്ഥോനJിൽ, ക്യോഷ്
ബോലൻസും ബോങ്ക്  ബോലൻസും  നിർണ്ണയിക്കോനോകും,  അതിനോൽ  ക്യോഷ്
അക്കൗണ്ട് തയ്യോറോജേക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല.

വിവിധ ത,ം ക്യോഷ് ബുക്കുകൾ 

1. ഏക നി, ക്യോഷ് ബുക്്ക 

2. ഇ,ട്ട നി, ക്യോഷ് ബുക്്ക 

3. ട്രി.ിൾ ജേകോളം ക്യോഷ് ബുക്്ക 

4. ന്റെപcി ക്യോഷ് ബുക്്ക
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Eg:-2020 Jan:1  Cash in Hand ₹ 100000

Jan:2Purchased Furniture for cash ₹ 25000

Jan:4 Purchased Goods for Cash ₹ 15000
Jan:8 Paid Freight ₹ 500 
Jan:10 Sold goods for cash ₹14000
Jan:15 Paid to Das ₹ 10000
Jan:18 Sold goods for cash ₹ 5000
Jan:25 Paid Wages ₹ 5000
Jan:28 Purchased goods from Faisal on credit ₹ 10000 

ഉദോ: -2020 �നുവ,ി: 1 കയ്യിലുള്ള പണം  ₹ 100000 

�നുവ,ി: 2 25000 രൂപയ്ക്ക് ഫർണിച്ചർ വോങ്ങി 

�നുവ,ി: 4 15000 രൂപയ്ക്ക്  സോധനങ്ങൾ വോങ്ങി 

�നുവ,ി: 8 500 രൂപ ലൈ}c്  ന്റെകോടുത്തു   

�നുവ,ി: 10 14000 രൂപയുന്റെട സോധനങ്ങൾ വിറ്റു 

�നുവ,ി: 15 ദോസിന് 10000 രൂപ ന്റെകോടുത്തു  

�നുവ,ി: 18 5000 രൂപയ്ക്ക് സോധനങ്ങൾ വിറ്റു  

�നുവ,ി: 25  5000 രൂപയുന്റെട ജേവതനം ന്റെകോടുത്തു 

�നുവ,ി: 28 ലൈഫസലിൽ നിന്്ന 10000 രൂപയുന്റെട സോധങ്ങൾ കടJിന്  വോങ്ങ
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DOUBLE COLUMN CASH BOOK

The double column cash book  has two  amount  columns on both
debit and credit sides – one to record cash transactions and one to
record bank transactions. In other words, we can say that if we add a
bank column to both sides of a single column cash book, it  would
become a double column cash book. 

The cash column is used to record all cash transactions and works as
a cash account whereas bank column is used to record all receipts
and payments made by cheques and works as a bank account. Both
the columns are totalled and balanced at the end of an appropriate
period which is usually one month.

Format of Double Column Cash Book

ഡബിൾ ജേകോളം ക്യോഷ് ബുക്്ക

ഡബിൾ  ജേകോളം  ക്യോഷ്  ബുക്കിൽ  ന്റെഡബിc്,  ന്റെ~ഡിc്  വശങ്ങളിൽ  ,ണ്ട്  എമൗണ്ട്
ജേകോളങ്ങൾ ഉണ്ട്  -  ഒന്്ന പണമിടപോട് ജേ,ഖന്റെ.ടുത്തുന്നതിനും ഒന്്ന ബോങ്്ക ഇടപോടുകൾ
ന്റെറജേക്കോർഡുന്റെ�യ്യുന്നതിനും.  മന്റെcോരു വിധJിൽ പറഞ്ഞോൽ,  സിംഗിൾ ജേകോളം ക്യോഷ്
ബുക്കിന്റെ� ഇരുവശത്തും ഒരു ബോങ്ക് ജേകോളം ജേ�ർJോൽ അത് ഡബിൾ ജേകോളം ക്യോഷ്
ബുക്കോയി മോറുന്നു

എല്ലോ  പണമിടപോടുകളും  ന്റെറജേക്കോർഡുന്റെ�യ്യോൻ  ക്യോഷ്  ജേകോളം  ഉപജേയോഗിക്കുന്നു
അതിനോൽ  ഇന്റെതോരു  ക്യോഷ്  അക്കൗണ്ടോയി  പ്രവർJിക്കുന്നു  ,  എന്നോൽ  ന്റെ�ക്കുകൾ
മുജേഖനയുള്ള  ,സീതുകളും  ജേപയ് ന്റെമന്റുകളും  ന്റെറജേക്കോർഡുന്റെ�യ്യോൻ  ബോങ്്ക  ജേകോളം 
ഉപജേയോഗിക്കുന്നു  അതിനോൽ  ഇന്റെതോരു  ബോങ്്ക  അക്കൗണ്ടോയി  പ്രവർJിക്കുന്നു  .
സോധോ,ണയോയി  ഒരു  മോസന്റെJ  അജേല്ലൽ  ഉ�ിതമോയ  കോലയളവിന്റെ�
അവസോനJിൽ ,ണ്ട് ജേകോളവും ജേടോട്ടൽ ന്റെ�യ്തു ബോലൻസ് കോണുന്നു

ഡബിൾ ജേകോളം ക്യോഷ് ബുക്കിന്റെ� മോതൃക 
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Recording bank transactions

1.When a cheque is received and the same is deposited 
into the bank account on the same date, the amount of the
cheque is entered in the bank column on the debit side.

2.When a cheque  is received and the same is not 
deposited into the bank on the same date, the amount of 
the cheque  is entered in the cash column, not in the bank 
column.

3.When a cheque  received  on a date, deposited into the 
bank account on another date, the entry is made in the 
bank column on the debit side and in the cash column on 
credit side.

4.When a cheque is issued, the amount of the cheque  is 

entered in the bank column on the credit side.

CONTRA ENTRY

The contra entry is an entry which involves a cash account and 
a bank account and which is recorded on both debit and credit 
sides of the double column cash book at the same time.

 In Ledger Folio  column, the letter “C” is written to denote that
the entry is a contra entry.
 Eg:-1.Cash Deposited into Bank ( Bank a/c  Dr    to Cash a/c )
        2.Withdrew cash for office use ( cash a/c Dr to bank a/c )

ബോങ്്ക ഇടപോടുകൾ ന്റെറജേക്കോർഡു ന്റെ�യ്യുന്ന വിധം

1 ഒരു ന്റെ�ക്്ക ലഭിക്കുകയും അജേത തീയതിയിൽ തന്റെന്ന ബോങ്്ക അക്കൗണ്ടിജേലക്്ക
നിജേക്ഷപിക്കുകയും ന്റെ�യ്യുജേമ്പോൾ,  ന്റെ�ക്കിന്റെ� തുക ന്റെഡബിc് ഭോഗത്തുള്ള ബോങ്്ക
എമൗണ്്ട ജേകോളJിൽ ജേ,ഖന്റെ.ടുത്തും.

2 ഒരു  ന്റെ�ക്ക്  ലഭിക്കുകയും  അജേത  തീയതിയിൽ  തന്റെന്ന  ബോങ്കിജേലക്്ക
നിജേക്ഷപിക്കുകയും ന്റെ�യ്യോJജേ.ോൾ,  ന്റെ�ക്കിന്റെ� തുക ബോങ്്ക ജേകോളJിലല്ല  ,
ക്യോഷ് ജേകോളJിലോണ് ജേ,ഖന്റെ.ടുത്തുന്നത് 

3.ഒരു  ന്റെ�ക്്ക  ലഭിച്ചതിന്  ജേശഷമുള്ള  മന്റെcോരു  തീയതിയിൽ  ബോങ്്ക
അക്കൗണ്ടിജേലക്്ക  നിജേക്ഷപിക്കുജേമ്പോൾ,  ന്റെഡബിc്  ഭോഗത്തുള്ള  ബോങ്്ക
ജേകോളJിലും  ന്റെ~ഡിc് വശത്തുള്ള ക്യോഷ് ജേകോളJിലും  ജേ,ഖന്റെ.ടുത്തുന്നു . 

4.ഒരു ന്റെ�ക്്ക ഇഷ്യു ന്റെ�യ്യുജേമ്പോൾ, ന്റെ�ക്കിന്റെ� തുക ന്റെ~ഡിc് വശത്തുള്ള ബോങ്്ക
ജേകോളJിൽ ജേ,ഖന്റെ.ടുത്തുന്നു

ജേകോൺട്രോ എൻട്രി

ഒരു  ക്യോഷ്  അക്കൗണ്ടും  ബോങ്്കഅക്കൗണ്ടും  ഉൾന്റെ.ടുന്ന  ഒരു
എൻ ട്രിയോണ്  ജേകോൺ ട്രോ  എൻ ട്രി,  ഒജേ,  സമയം  ഡബിൾ  ജേകോളം  ക്യോഷ്  ബുക്കിന്റെ�
ന്റെഡബിc്, ന്റെ~ഡിc് വശങ്ങളിൽ  ഇത് ജേ,ഖന്റെ.ടുത്തുന്നു.

 .
ന്റെലഡ് �ർ  ജേഫോളിജേയോ ജേകോളJിൽ  ഈ എൻട്രി ഒരു ജേകോൺട്രോ എൻട്രി ആന്റെണന്്ന 
സൂ�ി.ിക്കുന്നതിനു ജേവണ്ടി  “സി” എന്ന അക്ഷ,ം റജേ,ഖന്റെ.ടുത്തുന്നു.
ഉദ:-1.ബോങ്കിജേലക്ക് പണം നിജേക്ഷപിക്കൽ 

2.ബോങ്കിൽ നിന്്ന ഓഫീസ് ആവശ്യJിന് ജേവണ്ടി ക്യോഷ് പിൻവലിക്കൽ 
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Prepare a double column cash book with the help of 
following information for December 2020 

01.Started business with cash ₹80,000

04.Deposited in bank ₹50,000

10.Received cash from Rahul ₹1000

15.Bought goods for cash ₹8000

22.Bought goods by cheque ₹10000

25.Paid to Shyam by cash ₹20000

28.Drew from Bank for office use ₹2000

30.Rent paid by cheque ₹1000

2020 ഡിസംബറിന്റെല ഇനി.റയുന്ന വിവ,ങ്ങളുന്റെട സഹോയജേJോന്റെട ഒരു ഇ,ട്ട 
നി, ക്യോഷ് ബുക്്ക തയ്യോറോക്കുക

01. 80,000 രൂപ ക്യോഷ് ഉപജേയോഗിച്ച് ബിസിനസ്സ് ആ,ംഭിച്ചു 

04. 50,000 രൂപ ബോങ്കിൽ നിജേക്ഷപിച്ചു 

10. ,ോഹുലിൽ നിന്്ന 1000 രൂപ ലഭിച്ചു 

15. 8000 രൂപയ്്ക്ക സോധനങ്ങൾ വോങ്ങി 

22. ന്റെ�ക്്ക ന്റെകോടുത്തു  10000 രൂപയുന്റെട സോധനങ്ങൾ വോങ്ങി 

25. ശ്യോമിനു  20000 രൂപ ന്റെകോടുത്തു 

28. ഓഫിസ് ഉപജേയോഗJിനോയി ബോങ്കിൽ നിന്്ന 2000 രൂപ പിൻവലിച്ചു .

30. 1000 രൂപ വോടക ന്റെ�ക്്ക മുജേഖന അടച്ചു
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ASSIGNMENT

Prepare a double column cash book with the help of following information for 
December 2020:

01 cash in Hand   100,000,Cash at Bank 20000₹ ₹

03.Cash paid into bank 50,000₹

05 Purchased goods on credit  from Sushmita 20,000₹

06 Sold goods to Dinaker and received a cheque 20,000₹

10 Paid to Sushmita cash 20,000₹

14 Cheque received on December 06, 2016 deposited into bank

18 Sold goods on credit to Rani 12,000₹

20.Cartage paid in cash 500₹

22.Received cash from Rani 12,000₹

27.Commission received 5,000₹

30.Drew cash for personal use 2000₹

[Ans Cash in hand 44500,Cash at bank 90000]₹ ₹

അലൈസൻന്റെമ�് 

2020 ഡിസംബറിന്റെല ഇനി.റയുന്ന വിവ,ങ്ങളുന്റെട സഹോയജേJോന്റെട ഒരു ഇ,ട്ട നി, 
ക്യോഷ് ബുക്്ക തയ്യോറോക്കുക: 

 01 കയ്യിലുള്ള ക്യോഷ് 100,000, ബോങ്കിലുള്ള ക്യോഷ്   ₹ 20000 

03. 50,000 രൂപ ബോങ്കിൽ അടച്ചു 

05  സുസ്മിതയിൽ നിന്്ന 20,000 രൂപയുന്റെട സോധനങ്ങൾ  കടJിന് വോങ്ങി 

06 ദിനകറിന് 20,000 രൂപയുന്റെട സോധനങ്ങൾ വിറ്റു ,ന്റെ�ക്്ക ലഭിച്ചു 

10 സുഷ്മിതക്കു   20,000 രൂപ ന്റെകോടുത്തു 

14 ഡിസംബർ 06, 2016 ന് ലഭിച്ച ന്റെ�ക്്ക ബോങ്കിൽ നിജേക്ഷപിച്ചു 

18 റോണിക്്ക 12,000 രൂപയുന്റെട സോധനങ്ങൾ  കടJിന്  വിറ്റു 

20. കോർജേട്ട�്  ₹ 500 അടച്ചു 

22. റോണിയിൽ നിന്്ന 12,000 രൂപ  സ്വീക,ിച്ചു  

27.കമ്മീഷന്  ₹ 5,000 ലഭിച്ചു 

30. വ്യക്തിഗത ഉപജേയോഗJിന് 2000 രൂപ പിൻവലിചു 

 [ലൈകയിലുള്ള പണം  ₹ 44500, ക്യോഷ് ബോങ്കിൽ  ₹ 90000]
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PETTY CASH BHOOK

Business has to incur small expenses which are repetitive
in nature. For eg;-( stationery,Postage,Conveyance etc)To
save  the  time  and  efforts  of  head  cashier,business
appoints a petty cashier.He is entrusted with the duty of
paying these expenses.

IMPREST SYSTEM

Under this system Head cashier gives a fixed amount to
the Petty cashier for a definite period.At the end of the
given  period  the  Head  cashier  reimburses  the  amount
actually  spent  by  the  Petty  cashier.So  the  the  petty
cashier will have the same amount at the beginning of the
period.

EXAMPLE

Prepare a petty cash book on the imprest system from the
following transactions

2020 Jna 1  Received Cash from Head cashier 1000₹

Jan 5 Bought stationery 80₹

Jan 15  Paid for registered post 120₹

Jan 20 Bought pen/Pencils for office use 90₹

Jan 25 Paid for speed Post 50₹

Jan 28  Paid for Refreshment 250₹

Jan 30  Bought postal stamps ₹40

 

ന്റെപcി ക്യോഷ് ബുക് 

ബിസിനസിന്  ആവർJിച്ചുള്ള  ന്റെ�റിയ  ന്റെ�ലവുകൾ  വഹിജേക്കണ്ടതുണ്്ട
(ഉദോഹ,ണJിന്  ജേസ്റ്റഷനറി, തപോൽ, വോഹന ന്റെ�ലവ്  മുതലോയവ). ന്റെഹഡ്
കോഷ്യറുന്റെട സമയവും പ,ിശ്രമവും ലോഭിക്കോൻ, ബിസിനസ്സ് ഒരു ന്റെപcി കോഷ്യന്റെറ
നിയമിക്കുന്നു.  ഈ  ന്റെ�ലവുകൾ  നൽജേകണ്ട  ചുമതല  അജേrഹന്റെJ
ഏൽ.ിക്കുന്നു .

ഇന്റെ�സ്റ്റ് സിസ്റ്റം 

ഈ സിസ്റ്റJിന് കീഴിൽ ന്റെഹഡ് കോഷ്യർ ഒരു നിശ്ചിത കോലയളവിനോയി ന്റെപcി
കോഷ്യർക്്ക  ഒരു  നിശ്ചിത  തുക  നൽകുന്നു.  തന്നി,ിക്കുന്ന  കോലയളവിന്റെ�
അവസോനJിൽ ന്റെഹഡ് കോഷ്യർ യഥോർത്ഥJിൽ ന്റെപcി കോഷ്യർ ന്റെ�ലവഴിച്ച
തുക തി,ിന്റെക നൽകുന്നു.അതിനോൽ ന്റെപcി കോഷ്യറിന്റെ� പക്കൽ  കോലയളവിന്റെ�
തുടക്കJിലുള്ള  സമോന തുക തന്റെന്ന ഉണ്ടോയി,ിക്കും

ഉദോഹ,ണം 

ഇനി.റയുന്ന ഇടപോടുകളിൽ നിന്്ന ഇംന്റെപ്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റJിൽ ഒരു ന്റെപcി  ക്യോഷ്
ബുക്്ക തയ്യോറോക്കുക

2020 �നുവ,ി1 ന്റെഹഡ് കോഷ്യറിൽ നിന്്ന 1000 രൂപ ക്യോഷ് സ്വീക,ിച്ചു 

�നുവ,ി 5 ജേസ്റ്റഷനറി  ₹ 80 വോങ്ങി 

�നുവ,ി 15 ,�ിസ്റ്റർ ന്റെ�യ്ത ജേപോസ്റ്റിന് 120 രൂപ അടച്ചു 

�നുവ,ി 20 ഓഫീസ് ഉപജേയോഗJിനോയി ജേപന/ന്റെപൻസിലുകൾ  ₹ 90 വോങ്ങി 

�നുവ,ി 25 സ്പീഡ് ജേപോസ്റ്റ് ₹50 അടച്ചു 

�നുവ,ി 28 റി}ഷ് ന്റെമ�ിനു ജേവണ്ടി  ₹250 ന്റെകോടുത്തു.

�നുവ,ി 30 തപോൽ സ്റ്റോമ്പുകൾ ₹40 വോങ്ങി
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Eg:2Prepare a petty cash book on the imprest system from the 
following transactions

2020 December 1 Received imprest amount from Head cashier ₹2000

December 5 Stationery ₹300

December 10 Bus Fair ₹40

December 15 Cartage ₹ 160

December 18  Postal Stamps ₹ 200

December 20 Taxi fair ₹ 320

December 25 Wages to casual laabour ₹360

December 28   Bought Stationery ₹100

December 30 Postage ₹ 120          [ Ans: Cash Balance ₹ 400]

ഉദ :-2 ഇനി.റയുന്ന ഇടപോടുകളിൽ നിന്്ന ഇംന്റെപ്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റJിൽ ഒരു ന്റെപcി  ക്യോഷ് 
ബുക്ക് തയ്യോറോക്കുക 

2020 ഡിസംബർ 1 ന്റെഹഡ് കോഷ്യറിൽ  നിന്്ന ഇംന്റെപ്രസ്റ്റ് തുക 2000 രൂപ സ്വീക,ിച്ചു 

ഡിസംബർ 5  300  ₹ ജേസ്റ്റഷനറി വോങ്ങി  

ഡിസംബർ 10  40 ₹ ബസ് �ോർ�്   

ഡിസംബർ 15  160 ₹ കോർജേട്ട�് 

ഡിസംബർ 18  200  ₹ തപോൽ സ്റ്റോമ്പുകൾ 

ഡിസംബർ 20  320 ₹ ടോക്സി �ോർ�്   

ഡിസംബർ 25  360 ₹ കോഷ്വൽ ജേലബർക്കുള്ള കൂലി  

ഡിസംബർ 28  100 ₹ ജേസ്റ്റഷനറി  വോങ്ങി 

ഡിസംബർ 30  120 ₹ തപോൽ                        [ഉJ,ം :ക്യോഷ് ബോലൻസ്  ₹ 400)
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PURCHASES DAY BOOK

Purchase book is a type of special journal which is used for
recording  only  credit  purchases  of  goods.Recording  is
made on the basis of Bills/Invoices issued by the suppliers.

TRANSACTIONS NOT RECORDED IN PURCHASES DAY BOOK.

• Purchases of goods for cash

• Purchases of Assets 

Format

പർച്ചയ് ന്റെസസ് ജേഡ ബുക്്ക 

സോധനങ്ങൾ  കടJിന്  വോങ്ങുന്നതു  മോത്രം ന്റെറജേക്കോർഡുന്റെ�യ്യോൻ ഉപജേയോഗിക്കുന്ന 
ഒരു  ന്റെസ്പഷ്യൽ ജേ�ണലോണ് പർജേച്ചസ് ബുക്ക്. വിത,ണക്കോർ നൽകുന്ന ബില്ലുകൾ / 
ഇൻജേവോയ്സുകൾ എന്നിവയുന്റെട അടിസ്ഥോനJിലോണ് ന്റെറജേക്കോർഡിംഗ് നടത്തുന്നത്.

            പർജേച്ചസ് ജേഡ ബുക്കിൽ ജേ,ഖന്റെ.ടുJോJ ഇടപോടുകൾ .

• പണJിനു സോധനങ്ങൾ വോങ്ങുന്നത്

• ആസ്തികളുന്റെട വോങ്ങലുകൾ  

മോതൃക
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SALES DAY BOOK

Sales book is a type of special journal which is used for recording

only credit sales of goods.Recording is made on the basis duplicate

copy of Bills/Invoices issued to the customers.

TRANSACTIONS NOT RECORDED IN SALES DAY BOOK.

• Sales of goods for cash
• Sales of Asset

EXAMPLE

Following are the transactions of M/s. Kamal & Bros. Prepare their Sales Day
Book :
2020 December 1: Sold to M/s. Gupta & Sharma on Credit :

30 shirts @ ` 1,500 each
20 trousers @ ` 1,300 each
Less : Trade Discount @ 10%

Dec 2:Sold old furniture to M/s. Palik & Co. on credit ` 8,000.
Dec 3:Sold 50 shirts on credit to M/s. John & Sons @ ` 1,600 each
Dec 4:Sold on credit to M/s. Mahar and Nahar :

100 shirts @ ` 1,750 each
10 overcoats @ ` 1,500 each
Less : Trade Discount @ 10%

ന്റെസയിൽസ് ജേഡ ബുക്്ക  

സോധനങ്ങൾ  കടJിന്  വിൽക്കുന്നത്  മോത്രം  ജേ,ഖന്റെ.ടുത്തുന്നതിന്  ഉപജേയോഗിക്കുന്ന
ഒരു  ന്റെസ്പഷ്യൽ  ജേ�ണലോണ്  ന്റെസയിൽസ്  ബുക്ക്  .ഉപജേയോക്തോക്കൾക്ക്  നൽകുന്ന
ബില്ലുകളുന്റെട  /  ഇൻ ജേവോയിസുകളുന്റെട  പകർ.ിന്റെ�  അടിസ്ഥോനJിലോണ്  ഇതിൽ
ന്റെറജേക്കോർഡിംഗ് നടത്തുന്നത്.

                 സെ�യിൽ�് ഡേ	 ബുക്കിൽ ഡേഖസെ�ടുത്താത്ത ഇടപാടുകൾ .

• പണത്തിനു   �ാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത്

•  ആസ്തികളുസെട വില്പനകൾ

 ഉദാഹണം

 M/s  കമൽ&ജേ«ോസിന്റെ� ഇടപോടുകൾ തോന്റെഴ പറയുന്നവയോണ് . അവരുന്റെട 
ന്റെസയിൽസ് ജേഡ ബുക്ക് തയ്യോറോക്കുക: 

2020 ഡിസംബർ 1: M/s  ഗുപ്ത & ശർമ്മക്കു കടJിന് വിറ്റു   

30 ഷർട്ടുകൾ @ `1,500 വീതം 20 ട്രൗസറുകൾ @ `1,300 വീതം, ജേട്രഡ് ഡിസ്കൗണ്്ട @ 10% 

ഡിസംബർ 2: 8,000 രൂപയുന്റെട പഴയ ഫർണിച്ചറുകൾ M/s പോലിൽ & കമ്പനിക്കു 
കടJിന്  വിറ്റു.  . 

ഡിസംബർ 3: M/s . ജേ�ോൺ ആൻഡ് സൺസിനു  50 ഷർട്ടുകൾ @ `1,600 വീതം 
കടJിന്  വിറ്റു 

ഡിസംബർ 4: M/s- മഹർ & നഹ് റിന്   കടJിന് വിറ്റു 

100 ഷർട്ടുകൾ @ `1,750 വീതം ,10 ഓവർജേകോട്ടുകൾ @ 1,500 വീതം 

ജേട്രഡ് ഡിസ്കൗണ്്ട @ 10%
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ASSIGNMENT-1

Prepare Purchases Book from the following transactions 2020
May 02 Boutht from Dhria & Co., Noida :
110 quintal rice @ ` 2,000 per quintal
115 quintal sugar @ ` 1,500 per quintal
Trade discount 10%
May 09 Purchased from Amit Kumar & Co., Alwar :
30 quintal wheat @ ` 1,800 per quintal.
20 quintal gram @ ` 1,700 per quintal.
May 15 Bought for cash from Gopal Agencies, Hisar:
220 tins ghee @ ` 500 each tin.
May 20 Bought furniture for office use from Bhagwati Furniture, Bhiwani:
70 chairs @ ` 200 each.
20 tables @ ` 1,200 each
Trade discount 10%
May 25 Bought from Gupta Traders, Ambala :
440 quintal rice @ ` 1,500 per quintal
210 quintal sugar @ ` 1,400 per quintal
Trade discount 10%

അലൈസൻന്റെമ�് -

1 ഇനി.റയുന്ന ഇടപോടുകളിൽ നിന്്ന പർച്ചയ്സ്  ജേഡ ബുക്ക് തയ്യോറോക്കുക 

ന്റെമയ് 02 ധ്രിയ & കമ്പനിയിൽ നിന്്ന  110 ക്വി�ൽ അ,ി @ 2,000 രൂപ 115 ക്വി�ൽ പഞ്ചസോ, 
@ 1,500 ക്വി�ലിന് ജേട്രഡ് ഡിസ് കൗണ്്ട  10% 

ജേമയ് 09 അമിത് കുമോർ & കമ്പനിയിൽ നിന്്ന വോങ്ങിയത്, 30 ക്വി�ൽ ജേഗോതമ്പ് @ 1,800 
ക്വി�ലിന്. 20 ക്വി�ൽ പയറു വർഗ്ഗങ്ങൾ @ 1,700 ക്വി�ലിന്. 

ന്റെമയ് 15 ഹിസോറിന്റെല ജേഗോപോൽ ഏ�ൻസികളിൽ നിന്്ന കോശിന്  വോങ്ങി: 220 ടിൻ ന്റെനയ്യ് @ 500 
ഓജേ,ോ ടിന്നിലും. 

ജേമയ് 20 ഭിവോനിയിന്റെല ഭഗവതി ഫർണിച്ചറിൽ നിന്്ന ഓഫീസ് ഉപജേയോഗJിനോയി 
ഫർണിച്ചറുകൾ വോങ്ങി: 70 കജേസ,കൾ @ 200. 20 പട്ടികകൾ @ `1,200 വീതം ജേട്രഡ് 
ഡിസ് കൗണ്്ട 10% 

ജേമയ് 25 ഗുപ്ത ജേട്രജേഡഴ്സ്, അംബോലയിൽ നിന്്ന വോങ്ങി: 440 ക്വി�ൽ അ,ി @ 1,500 ക്വി�ലിന് 
210 ക്വി�ൽ പഞ്ചസോ, @ 1,400 ക്വി�ലിന് ജേട്രഡ് ഡിസ് കൗണ്്ട 10%
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BANK RECONCILIATION STATEMENT

Business concern maintains the cash book for recording cash and
bank transactions.  The  Cash book serves the purpose of  both the
cash account and the bank account. It shows the balance of both at
the  end  of  a  period.  Bank  also  maintains  an  account  for  each
customer in its book. All deposits by the customer are recorded on
the credit side of his/her account and all withdrawals are recorded on
the debit side of his/her account. 

A copy of this account is regularly sent to the customer by the bank.
This is called ‘Pass Book’ or Bank statement. It is usual to tally the
firm’s bank transactions as recorded by the bank with the cash book.

But sometimes the bank balances as shown by the cash book and
that shown by the pass book do not match. If the balance shown by
the pass book is different from the balance shown by bank column of
cash  book,  the  business  firm  will  identify  the  causes  for  such
difference.

It becomes necessary to reconcile them. To reconcile the balances of
Cash Book and Pass Book a statement is prepared. This statement is
called the ‘Bank Reconciliation Statement.

Bank Reconciliation Statement is a statement prepared to reconcile the

difference between the balances as per the bank column of the cash book and

pass book on any given date.

ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേ�ഷൻ യേ�റ്്റമെ�ന്്റ
ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനം പണവും ബാങ്്ക ഇടപാടുകളും യേ!ഖമെ#ടുത്തുന്നതിനുള്ള
ക്യാഷ് ബുക്്ക പ!ിപാലിക്കുന്നു.  ക്യാഷ് ബുക്്ക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിമെന്റയും ബാങ്്ക
അക്കൗണ്ടിമെന്റയും  ഉയേ4ശ്യം  നിറയേ6റ്റുന്നു.  ഒരു  കാല�ള6ിമെന്റ  അ6സാനം
!ണ്ടിമെന്റയും ബാലൻസ് ഇത് കാണിക്കുന്നു. ഓയേ!ാ ഉപയേ<ാക്താ6ിനും ബാങ്്ക ഒരു
അക്കൗണ്്ട പ!ിപാലിക്കുന്നു. ഉപയേ<ാക്താ6ിമെന്റ എല്ലാ നിയേ@പങ്ങളും അ6മെന്റ/
അ6ളുമെട  അക്കൗണ്ടിമെന്റ  മെCഡിറ്്റ  <ാഗത്ത്  യേ!ഖമെ#ടുത്തുകയും  എല്ലാ
പിൻ6ലിക്കലുകളും  അ6മെന്റ/അ6ളുമെട  അക്കൗണ്ടിമെന്റ  മെഡബിറ്്റ  <ാഗത്ത്
യേ!ഖമെ#ടുത്തുകയും മെHയ്യും. ഈ അക്കൗണ്ടിമെന്റ ഒരു പകർ#് ബാങ്്ക പതി6ാ�ി
ഉപയേ<ാക്താ6ിന്  അ�യ്ക്കുന്നു.  ഇതിമെന  'പാസ്  ബുക്്ക'  അമെല്ലങ്കിൽ  ബാങ്്ക
യേ�റ്്റമെ�ന്്റ  എന്്ന  6ിളിക്കുന്നു.  ക്യാഷ്  ബുക്്ക  ഉപയേ�ാഗിച്ച്  ബാങ്്ക
യേ!ഖമെ#ടുത്തി�തുയേപാമെല  സ്ഥാപനത്തിമെന്റ  ബാങ്്ക  ഇടപാടുകൾ
കണക്കാക്കുന്നത് സാധാ!ണ�ാണ്.
എന്നാൽ  Hിലയേ#ാൾ  ക്യാഷ്  ബുക്്ക  കാണിക്കുന്ന  ബാങ്്ക  ബാലൻസും  പാസ്
ബുക്്ക കാണിക്കുന്ന ബാലൻസും മെപാരുത്തമെ#ടില്ല . പാസ് ബുക്്ക കാണിക്കുന്ന
ബാലൻസ്  ക്യാഷ്  ബുക്കിമെന്റ  ബാങ്്ക  യേകാളത്തിൽ  കാണിച്ചി!ിക്കുന്ന
ബാലൻസിൽ  നിന്്ന  6്യത്യസ്ത�ാമെണങ്കിൽ,  അത്ത!ം  6്യത്യാസത്തിമെന്റ
കാ!ണങ്ങൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തി!ിച്ചറിയും. അ6മെ� യേ�ാHി#ിയേക്കണ്ടത്
അത്യാ6ശ്യ�ാ�ിത്തീരുന്നു.  ക്യാഷ്  ബുക്കിമെന്റയും  പാസ്  ബുക്കിമെന്റയും
ബാലൻസ്  മെപാരുത്തമെ#ടുത്താൻ  ഒരു  യേ�റ്്റമെ�ന്്റ  തയ്യാറാക്കുന്നു  .  ഈ
യേ�റ്്റമെ�ന്റിമെന 'ബാങ്്ക റീകൺസിലിയേ�ഷൻ യേ�റ്്റമെ�ന്്റ' എന്്ന 6ിളിക്കുന്നു.

ഒരു  നിശ്ചിത  തിയ്യതിയിൽ  ക്യാഷ്  ബുക്കിന്റെ�  ബാങ്ക്  കകാളമനുസരിച്ചുള്ള

ബാലൻസും,പാസ്  ബുക്കിന്റെ�  അടിസ്ഥാനത്തിലുമുള്ള  ബാലൻസും   തമ്മിലുള്ള

വ്യത്യാസം ന്റെപാരുത്തന്റെ,ടുത്താൻ കവണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ക2റ്റ്ന്റെമ�ാണ് ബാങ്ക്

റീകൺസിലികയഷൻ ക2റ്റ്ന്റെമ�്.
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CAUSES OF  DIFFERENCES BETWEEN CASH BOOK BALNCE 

AND PASS BOOK BALNCE

1.Cheques Issued By The Firm But Not Yet Presented For Payment

2.Cheques Deposited into Bank But Not Yet Collected

3.Amount Directly Deposited in the Bank Account.

4.Bank Charges

5.Interest and Dividend Received by the Bank

6.Direct Payments Made By The Bank On Behalf Of The Customers

7.Dishonour of Cheques/Bill discounted

8.Errors Committed in Recording Transactions by the Firm

9.Errors Committed in Recording Transactions by the Bank

ക്യാഷ് ബുക്ക്   ബാലൻസും പാസ് ബുക്ക്  ബാലൻസും തമ്മിലുള്ള 
6്യത്യാസങ്ങൾക്കുള്ള കാ!ണങ്ങൾ

1.  ബിസിനസ്  മെHക്്ക  നൽകി,പയേ@  ഇതു6മെ!  യേപ�് മെ�ന്റിനാ�ി

ബാങ്കിൽ സ�ർ#ിച്ചിട്ടില്ല

2. ബാങ്കിൽ നിയേ@പിമെച്ചങ്കിലും ഇതു6മെ! യേശഖ!ിച്ചിട്ടില്ല

3. ബാങ്്ക അക്കൗണ്ടിൽ യേന!ിട്ട് നിയേ@പിച്ച തുക.

 4. ബാങ്്ക Hാർജുകൾ

5. ബാങ്്ക സ്വീക!ിച്ച ഉപയേ<ാക്താ6ിമെന്റ പലിശയും ഡി6ിഡന്റും

6. ഉപയേ<ാക്താ6ിനു യേ6ണ്ടി ബാങ്്ക നടത്തി� യേന!ിട്ടുള്ള യേപമെcന്റുകൾ

7. മെHക്്ക/ബില്്ല അനാധാ!ിക്കമെ#ടൽ

8.  സ്ഥാപനം  ഇടപാടുകൾ  മെറയേക്കാർഡുമെHയ്യുന്നതിൽ  6രുത്തി�

പിശകുകൾ

9. ബാങ്്ക ഇടപാടുകൾ യേ!ഖമെ#ടുത്തുന്നതിൽ 6രുത്തി� പിശകുകൾ
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TRIAL BALANCE

Trial Balance is statement, listing in separate columns, the debit and

credit balances of all ledger accounts on a particular date. It indicates

that the books of accounts have been prepared in accordance with the

rules  of  double  entry  and  ensures  the  arithmetical  accuracy  of

accounting entries.

Objectives of Preparing the Trial Balance

1. To ascertain the arithmetical accuracy of the ledger accounts.
2. To help in locating errors.
3. To help in the preparation of the financial statements. (Profit & Loss 
account and Balance Sheet)

Example: Journalise the following transactions, post them into ledger, balance the 
accounts and prepare a  trial balance :
Date
2020  Particulars                                 Amount ( )₹
May 1              Commission received                 10,000
May 2              Rent paid                                      5,000
May 3              Interest received                          6,000
May 4              Salary paid                                   2,000

ട്രയൽബാലൻസ് 

ട്രയൽബാലൻസ് എന്നത് ഒരു പ്രത്യേത�ക തീയതിയിലെല എല്ലാ ലെലഡ്ജർ 
അക്കൗണ്ടുകളുലെ യും ലെഡബിറ്്റ, ലെ%ഡിറ്്റ ബാലൻസുകൾ, പ്രത്യേത�ക 
ത്യേകാളങ്ങളിൽ ലിസ്റ്റുലെ+യ്യുന്ന ഒരു ത്യേ-റ്്റലെ.ന്്റ ആണ്. അക്കൗണ്ട് 
ബുക്കുകൾ ഡബിൾ എൻ ട്രി നിയ.ങ്ങൾ ക്കനുസൃത.ായി 
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുലെണ്ടന്നു ഇത് സൂ+ിപ്പിക്കുന്നു, അക്കൗണ്ടിങ് എൻ ട്രികളുലെ  
ഗണിത കൃത�ത ഇത് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു.

ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിലെന്റ ലക്ഷ�ങ്ങൾ

1.ലെലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളുലെ  ഗണിത കൃത�ത കലെണ്ടത്തുന്നതിന്.

2. ലെതറ്റുകൾ കലെണ്ടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന്.

3. ഫിനാൻഷ�ൽ ത്യേ-റ്്റലെ.ന്റുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുക. 
(ലാഭനഷ്ട അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്്റ).

ഉദാഹരണം:     ഇനിപ്പറയുന്നഇടപാടുകൾ ജേ�ണലൈ�സ് ചെ�യ്യുക,   ചെ�ഡ്�റിൽ ജേപാസ്റ്റ് ചെ�യ്യുക,
  അക്കൗണ്ടുകൾബാ�ൻസ് ചെ�യ്യുക,   ട്രയൽബാ�ൻസ് തയയ്ാറാക്കുക: 

 തീയതി 2020    ചെ'യ് 1  കമ്മീഷന് 10,000  �ഭിച്ചു

 ചെ'യ് 2  വാടക 5,000  അടച്ചു

 ചെ'യ് 3  പ�ിശ 6,000 �ഭിച്ചു                  ലെ.യ് 4 ശമ്പളം 2,000 രൂപ നൽകി
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MEANING OF FINANCIAL STATEMENTS

The statements,prepared to know the result of the business and the
financial position of the business, are called financial statements.

One of the important purposes of accounting is to find out the profit
or loss of a business for a particular accounting period and also to
know  its  financial  position  on  a  particular  date.For  this  purpose,
Income Statement and Position Statement are prepared every year by
all business organisations.

OBJECTIVES OF FINANCIAL STATEMENTS

Following are the objectives of preparing financial statements:

i)Ascertain the result of business activities.

ii)Ascertain the financial position of business

iii)Correct decision making 

iv)Judging the performance of management.

CLASSIFICATION OF FINANCIAL STATEMENTS

Financial  Statements  of  a  sole  trader  comprise  of  the  following
statements:

I.Income Statement

(i)Trading Account and

(ii)Profit and loss Account

II.Position Statement or Balance Sheet

ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേ�റ്്റ മെ�ന്റുകളുമെ� അർത്ഥം

ബിസിനസ്സിമെ�  പ്രവർത്തന  ഫലവും,  സാമ്പത്തിക  നിലയും  അറിയാൻ
തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേ�റ്്റമെ�ന്റുകമെ*  ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേ�റ്്റ മെ�ന്റുകൾ എന്്ന വി*ിക്കുന്നു.

ഒരു പ്രസ്റ്റേത്യക അക്കൗണ്ടിംഗ് കാലയ*വിസ്റ്റേലക്കുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിമെ� ലാഭം
അമെ8ങ്കിൽ  നഷ്ടം  കമെണ്ടത്തുക,  ഒരു  പ്രസ്റ്റേത്യക  തീയതിയിൽ  അതിമെ�
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അറിയുക എന്നിവയാണ് അക്കൗണ്ടിംഗിമെ� ഒരു പ്രധാന
ഉസ്റ്റേAശ്യം.  ഈ  ആവശ്യത്തിനായി,  ഇൻകം  സ്റ്റേ�റ്്റമെ�ന്റും,  മെFാസിഷൻ
സ്റ്റേ�റ്്റമെ�ന്റും  എ8ാ  വർഷവും  എ8ാ  ബിസിനസ്സ്  ഓർഗനൈനസ്റ്റേസഷനുകളും
തയ്യാറാക്കുന്നു 
ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേ�റ്്റ മെ�ന്റുകളുമെ� ലക്ഷ്യങ്ങൾ

ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേ�റ്്റ മെ�ന്റുകൾ  തയ്യാറാക്കുന്നതിമെ� ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്:
i) ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമെ� ഫലം കമെണ്ടത്തുക.
ii) ബിസിനസ്സിമെ� സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കമെണ്ടത്തുക
iii) ശരിയായ തീരു�ാനമെ�ടുക്കൽ
 iv) �ാസ്റ്റേനജ്മെ��ിമെ� പ്രക�നം വിലയിരുത്തുക.

വിവിധ ഇനം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേ�റ്്റ മെ�ന്റുകൾ

ഏകാങ്ക വ്യാFാരിയുമെ� ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേ�റ്്റ മെ�ന്റുക*ിൽ  ഇനിപ്പറയുന്നവ 
ഉൾമെക്കാള്ളുന്നു:

I. ഇൻകം സ്റ്റേ�റ്്റമെ�ന്റുകൾ 

(i) സ്റ്റേXഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്

 (ii) ലാഭനഷ്ട അക്കൗണ്്ട 

II. മെFാസിഷൻ മെ�മെ��്റ് അഥവാ ബാലൻസ് ഷീറ്്റ
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Trading Account

Trading Account is prepared to find out the Gross profit  earned or
Gross loss suffered by the business from business activities during
an accounting year.

Trading account  is  prepared by debiting the account  with Opening
Stock, Purchases and Direct Expenses and credited with Sales and
Closing Stock.If the credit side total is more the diffference is Gross
Prfit otherwise Gross Loss.

Direct Expenses

Those expenses which are incurred on purchasing of goods and for
converting raw material into the finished goods.

Eg:Manufacturing  expenses,Expenses  on  purchases  [Including  all
duty  and  tax  on  Purchases],Carriage/Freight  inwards,Production
Expenses  [such  as  Power&Fuel,Water  etc],Factory  Expenses
[ Lighting,Rent etc],Royalty based on production etc.

സ്റ്റേXഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്

 ഒരു  അക്കൗണ്ടിംഗ്  വർഷത്തിൽ  ബിസിനസ്സ്  പ്രവർത്തനങ്ങ*ിൽ  നിന്്ന
സ്റ്റേന�ിയ  മെ�ാത്തം  ലാഭം  അമെ8ങ്കിൽ  ബിസിനസ്സിന്  ഉണ്ടായ  മെ�ാത്ത  നഷ്ടം
കമെണ്ടത്താൻ  സ്റ്റേXഡിംഗ്  അക്കൗണ്്ട  തയ്യാറാക്കുന്നു.  ഓപ്പണിംഗ്  സ്റ്റേ�ാക്്ക,
Fർസ്റ്റേ[സുകൾ,  ഡയറക്ട്  എസ് മെFൻസീസ്  എന്നിവ  ഈ  അക്കൗണ്ടിസ്റ്റേലക്്ക
മെഡബിറ്റും   മെസയിൽസും  സ്റ്റേ_ാസിംഗ്  സ്റ്റേ�ാക്കും  മെ`ഡിറ്റു  മെaയ്തുമെകാണ്ടാണ്
സ്റ്റേXഡിംഗ്  അക്കൗണ്ട്  തയ്യാറാക്കുന്നത്.  മെ`ഡിറ്്റ  നൈസഡ്  സ്റ്റേ�ാട്ടൽ
കൂടുതലാമെണങ്കിൽ വ്യത്യാസം മെ�ാത്ത ലാഭം അമെ8ങ്കിൽ മെ�ാത്തം നഷ്ടം.

സ്റ്റേനരിട്ടുള്ള മെaലവുകൾ

aരക്കുകൾ  വാങ്ങുന്നതിനും  അസംസ്കൃതവസ്തുക്കൾ  ഫിനിഷ്ഡ്  aരക്കുക*ാക്കി
�ാറ്റുന്നതിനുമുള്ള  മെaലവുകൾ.  ഉദാ:  ഉൽപ്പാദനമെ[ലവ്,  വാങ്ങലുകൾക്കുള്ള
മെaലവുകൾ  [വാങ്ങലുകളുമെ�  എ8ാ  തീരുവയും  നികുതിയും  ഉൾമെപ്പമെ�],
വണ്ടികൂലി  അകസ്റ്റേത്തക്്ക  /  aരക്്കകൂലി  അകസ്റ്റേത്തക്്ക,  ഉൽFാദനമെ[ലവുകൾ
[നൈവദ്യുതി,  ഇന്ധനം,  മെവള്ളം തു�ങ്ങിയവ],  ഫാക്ടറി  മെaലവുകൾ  [നൈലറ്റിംഗ്,
വാ�ക മുതലായവ], ഉൽFാദനമെത്ത അ�ിസ്ഥാന�ാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറായൽറ്റി.

Abdussalam PV Hsst commerce,GHSS Kattilangadi

FINANCIAL STATEMENTS-CHAPTER-7
05.08.2021 Downloaded from www.Hsslive.in ®



3
_______________________________________________________________________________________________

From the following balances extracted from the books of M/s Raja &
Sons, prepare a Trading Account for the year ended 31 st March, 2012.

Particulars Amount (` )₹

Opening stock 6,500

Purchases 45,000

Sales 72,000

Purchases Returns     500

Sales Returns 1,500

Carriage 1,200

Wages 4,800

Fuel & Power 3,200

Closing stock 8,000

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

After finding out the gross profit/ gross loss by preparing the Trading
Account, Profit and Loss Account is prepared to find out the net profit
or net loss of the business during an accounting year. 

It  begins  with  Gross Profit  or  Gross  loss transferred from Trading
account.It  is debited with all  indirect expenses/Losses and credited
with all incomes or gains of revenue nature.The amount of Net Profit
or Net Loss is transferred to Capital account.

ലാഭ-നഷ്ട അക്കൗണ്്ട

സ്റ്റേXഡിംഗ്  അക്കൗണ്ട്  തയ്യാറാക്കി  മെ�ാത്ത  ലാഭം  /  മെ�ാത്തനഷ്ടം
കമെണ്ടത്തിയതിനുസ്റ്റേശഷം,  ഒരു  അക്കൗണ്ടിംഗ്  വർഷത്തിൽ  ബിസിനസ്സിമെ�
അറ്റ ലാഭം / അറ്റനഷ്ടം കമെണ്ടത്താൻ ലാഭ-നഷ്ട അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു 

സ്റ്റേXഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്്ന മെ�ാത്ത ലാഭം  അമെ8ങ്കിൽ മെ�ാത്തനശ്ഠ�ാണ്
ആദ്യ�ായി  ഇതിസ്റ്റേലക്്ക  സ്റ്റേരഖമെപ്പടുത്തുന്നത്.എ8ാ  Fസ്റ്റേരാക്ഷ  മെaലവുകൾ  /
നഷ്ടങ്ങൾ  എന്നിവ  ഇതിസ്റ്റേലക്്ക  മെഡബിറ്്റ  മെaയ്യുകയും  എ8ാ  Fസ്റ്റേരാക്ഷ
വരു�ാനങ്ങളും,  സ്റ്റേനട്ടങ്ങളും  മെ`ഡിറ്്റ  മെaയ്യുകയും  മെaയ്യുന്നു.  അറ്റ  ലാഭം
അമെ8ങ്കിൽ അറ്റ നഷ്ടം മൂലധന അക്കൗണ്ടിസ്റ്റേലക്്ക �ാറ്റുന്നു.
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From the following information ,Prepare profit  and Loss account of
M/S Shamil Bros

 for the year ending 31/12/2020

Gross Profit ₹97,000

Discount allowed 2,000₹

Printing and stationery ₹2,000

Office rent ₹5,000

Repair 42,400

Insurance Premium ₹5,100

Telephone Charges ₹1,000

Discount received 3,000₹

Interest earned during the year ₹5,000
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Position Statement or Balance Sheet

Balance Sheet or Position Statement is prepared to find out the financial
position of a business on a particular date. Generally it is prepared on the
last  date  of  anaccounting  year.  It  is  prepared  after  preparing  Trading
Account and Profit &Loss Account.

Balance Sheet has two sides. Left hand side is known as Liabilities side
andright hand side is known as Assets side.

The Liabilities side is used for showing liabilities of the business. The
term liabilities include ‘Internal Liabilities’ and ‘External Liabilities’ of
the  business.Internal  liabilities  means  the  amount  payable  by  the
business to its owner [ owners’ equity], while external liabilities mean
the amount payable to outsiders.

The Assets side is used for showing the assets of the business. The
term assets includes fixed assets and current assets of the business.

GROUPING AND MARSHALLING OF ASSETS AND LIABILITIES
Grouping means putting together items of similar nature under a common
heading.

For Example : Under the heading “ Sundry Creditors”the balances of ledger
accounts of all the suppliers from whom goods have been purchased on credit
will be shown.

MARSHALLING

The term marshalling means the order in which the assets and liabilities are
shown in the Balance Sheet.The assets and Liabilities are shown either in the
order of liquidity or in the order of permanence.

മെFാസിഷൻ സ്റ്റേ�റ്്റമെ��് അമെ8ങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്്റ

ഒരു പ്രസ്റ്റേത്യക തീയതിയിമെല ബിസിനസ്സ്മെ� സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കമെണ്ടത്താൻ
ബാലൻസ് ഷീറ്്റ തയ്യാറാക്കുന്നു.

സാധാരണയായി  ഇത്  ഒരു  അക്കൗണ്ടിംഗ്  വർഷത്തിമെല  അവസാന
തീയതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്  .  സ്റ്റേXഡിംഗ്  &  സ്റ്റേപ്രാഫിറ്്റ  &സ്റ്റേലാസ്സ് അക്കൗണ്്ട
തയ്യാറാക്കിയ  സ്റ്റേശഷ�ാണ്  ഇത്  തയ്യാറാക്കുന്നത്  .  ബാലൻസ്  ഷീറ്റിന്  രണ്്ട
വശങ്ങളുണ്്ട. ഇ�ത് വശമെത്ത ബാധ്യതാ വശം എന്നും വലതുവശത്ത് അസറ്്റസ്
വശം എന്നു�റിയമെപ്പടുന്നു.

ബിസിനസ്സിമെ�  ബാധ്യതകൾ  കാണിക്കുന്നതിന്  ബാധ്യതകളുമെ�  വശം
ഉFസ്റ്റേയാഗിക്കുന്നു.  ബാധ്യതകൾ  എന്ന  Fദത്തിൽ  ബിസിനസിമെ�  ‘ആന്തരിക
ബാധ്യതകൾ’,  ‘ബാഹ്യ  ബാധ്യതകൾ’  എന്നിവ  ഉൾമെപ്പടുന്നു.  ആന്തരിക
ബാധ്യതകൾ  എന്നാൽ  ബിസിനസ്സ്  അതിമെ�  ഉ��യ്ക്ക്  [ഉ��കളുമെ�  ഇക്വിറ്റി]
നൽസ്റ്റേകണ്ട  തുകയാണ്,  അസ്റ്റേതസ�യം  ബാഹ്യ  ബാധ്യതകൾ  അർത്ഥ�ാക്കുന്നത്
പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്്ക  നൽസ്റ്റേകണ്ട  തുകയാണ്.  ബിസിനസ്സിമെ�  ആസ്തികൾ
കാണിക്കുന്നതിന്  അസറ്്റ  നൈസഡ്  ഉFസ്റ്റേയാഗിക്കുന്നു.  അസറ്റുകൾ  Fദത്തിൽ
ബിസിനസ്സിമെ� സ്ഥിര ആസ്തികളും  അസ്ഥിര ആസ്തികളും ഉൾമെപ്പടുന്നു.

അസറ്റുകളുമെ�യും ബാധ്യതകളുമെ�യും ഗ്രൂപ്പിംഗും �ാർഷലിംഗും

 ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്നാൽ സ�ാന സ്വഭാവമുള്ള ഇനങ്ങൾ ഒരു മെFാതു ശീർഷകത്തിന്
കീഴിൽ  സ്റ്റേaർക്കുക.  ഉദാഹരണത്തിന്:  “സൺ ഡ്രി  മെ`ഡിസ്റ്റേറ്റഴ്സ് ”  എന്ന
ശീർഷകത്തിൻ  കീഴിൽ  മെ`ഡിറ്റിൽ  സാധനങ്ങൾ  വാങ്ങിയ  എ8ാ
വിതരണക്കാരുമെ�യും മെലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളുമെ� ബാലൻസ് കാണിക്കും. 

�ാർഷലിംഗ് 

�ാർഷലിംഗ് എന്ന വാക്കിമെ� അർത്ഥം ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും ബാലൻസ്
ഷീറ്റിൽ  കാണി[ിരിക്കുന്ന  `��ാണ്.  ആസ്തികളും  ബാധ്യതകളും  ദ്രവ്യതയുമെ�
`�ത്തിസ്റ്റേലാ സ്ഥിരതയുമെ� `�ത്തിസ്റ്റേലാ കാണിക്കുന്നു.
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Arrange the following assets in the order of liquidity and in the order
of permanence.

Cash in hand,Cash at bank,Stock,Machinery ,Building ,Land ,Furniture ,Debtors

From  the  following  information  supplied  by  Mr.  Roshan  Lal,  prepare  a
Balance

Sheet of Gagan traders as on 31 st March, 2021`

Capital ₹50,000

Furniture ₹15,000

Debtors ₹25,000

Creditors ₹30,00

Plant and Machinery ₹58,000

Investments ₹5,000

ഇനിപ്പറയുന്ന  ആസ്തികൾ  ദ്രവ്യതയുമെ�  `�ത്തിലും  സ്ഥിരതയുമെ�  `�ത്തിലും
`�ീകരിക്കുക.  കയ്യിലുള്ള  Fണം,  ബാങ്കിലുള്ള  Fണം  ,  സ്റ്റേ�ാക്്ക,  മെ�ഷിനറി,
മെകട്ടി�ം, ഭൂ�ി, ഫർണി[ർ, ക�ക്കാർ
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In the order of Liquidity

1.Cash in Hand
2.Cash at bank
3.Debtors
4.Stock
5.Furniture 
6.Building
7.Machinary
8.Land

In the order of Permenance

1.Land
2.Machinary
3.Building
4.Furniture
5.Stock
6.Debtors
7.Cash at bank
8.Cash in Hand

ദ്രവ്യ `�ം 

1.കയ്യിലുള്ള Fണം
2. ബാങ്കിലുള്ള Fണം 
3. ക�ക്കാർ
4..സ്റ്റേ�ാക്്ക
5.ഫർണി[ർ
6.മെകട്ടി�ം
7.മെ�ഷിനറി
8.ഭൂ�ി

സ്ഥിര `�ം 

1.ഭൂ�ി
2.മെ�ഷിനറി
3.മെകട്ടി�ം
4.ഫർണി[ർ
5.സ്റ്റേ�ാക്്ക
6.ക�ക്കാർ
7.   ബാങ്കിലുള്ള പണം
8.കയ്യിലുള്ള Fണം

Cash in hand ₹1,000

Cash at Bank ₹1,000

Stock at the end ₹10,000

Bank Overdraft ₹8,000

Bank Loan ₹20,000

Net Profit ₹10,000

Drawings ₹3,000
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ACCOUNTING ADJUSTMENTS

These financial statements are prepared with the help of a given Trial

Balance. It  is possible that the expenses given in the Trial  Balance

may not be the total expenses for that accounting year for which trial

balance has been prepared.Similarly a portion  of the expenses given

in the Trial Balance may relate to future year.If Financial Statements

are  prepared  with  the  help  of  such  a  Trial  balance,  they  will  not

present a correct picture of the business.

So, before preparing the financial statement, it is necessary to find out

the items of Expenses or Incomes which relate to the current year but

have not been paid or received.Similarly it is necessary to find out the

items of expenses or Incomesd which relate to future year but have

been  paid  or  received  during  current  year.Therefore,  it  becomes

necessary to make some ‘adjustments’ in respect of some items of

expense and income. These are called accounting adjustments.

All adjustments are recorded in the final accounts at two places to

complete the double entry

TYPES OF ADJUSTMENTS

i)Closing Stock

ii)Outstanding Expenses

iii)Prepaid Expenses

iv)Accrued Income

v)Income received in advance

vi)Depreciation on Fixed assets

 അക്കൗണ്ടിംഗ് അഡ്ജസ്്റ്റമെൻറുകൾ

തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ� സഹായത്ത�ാന്റെ�യാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ 
ത്ത�റ്്റന്റെ�ന്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
ന്റെ$ലവുകൾ,ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കിയ അക്കൗണ്ടിംഗ് വർഷത്ത�ക്കുള്ള ന്റെ�ാ�ം
ന്റെ$ലവുകളാകണന്റെ�ന്നില്ല . അതുത്ത3ാന്റെല തന്റെന്ന ട്രയൽ ബാലൻസിൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്ന ന്റെ$ലവുകളുന്റെ� ഒരു ഭാഗം ഭാവി വർഷന്റെ�ക്കുള്ളതാത്തയക്കാം . 
അ�രന്റെ�ാരു ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ� സഹായത്ത�ാന്റെ� ഫിനാൻഷ്യൽ ത്ത�റ്്റന്റെ�ന്റുകൾ 
തയ്യാറാക്കിയാൽ, അവ ബിസിനസിന്റെ� ശരിയായ $ിത്രം നൽകില്ല.

ഫിനാൻഷ്യൽ ത്ത�റ്്റന്റെ��്കൾ  തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, ന�പ്പുവർഷവു�ായി ബന്ധന്റെ@ട്ട 
എന്നാൽ 3ണ��യ്ക്കുകത്തയാ സ്വീകരിക്കുകത്തയാ ന്റെ$യ്യാ� ന്റെ$ലവുകൾ അന്റെല്ലങ്കിൽ 
വരു�ാനം എന്നിവ  കന്റെണ്ടത്ത�ണ്ടത് ആവശ്യ�ാണ്  . അതുത്ത3ാന്റെല തന്റെന്ന ഭാവിയിന്റെല 
വർഷവു�ായി ബന്ധന്റെ@ട്ട,എന്നാൽ  ഈ വർഷം 3ണ��യ്ക്കുകത്തയാ സ്വീകരിക്കുകത്തയാ 
ന്റെ$യ്തു ന്റെ$ലവുകളുന്റെ� അന്റെല്ലങ്കിൽ വരു�ാന�ിന്റെ� ഇനങ്ങൾ കന്റെണ്ടത്ത�ണ്ടതും  
ആവശ്യ�ാണ്. അതിനാൽ, ന്റെ$ലവിന്റെ�യും വരു�ാന�ിന്റെ�യും ഇനങ്ങളു�ായി 
ബന്ധന്റെ@ട്്ട $ില ‘ക്ര�ീകരണങ്ങൾ’ ന�ത്ത�ണ്ടത് ആവശ്യ�ാണ് . ഇവന്റെയ 
അക്കൗണ്ടിംഗ് അഡ്ജ�ന്്റെ�ൻറുകൾ എന്്ന വിളിക്കുന്നു

ഡബിൾ  എൻ ട്രി പൂർ�ിയാക്കുന്നതിന് എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്ന്റെ��് ഇനങ്ങളും  ഫൈഫനൽ 
അക്കൗണ്ടുകളിൽ  രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ത്തരഖന്റെ@ടുത്തുന്നു 

വിവിധ ഇനം അഡ്ജസ്റ്ന്റെ�ന്റുകൾ 

i) ത്ത^ാസിംഗ് ത്ത�ാക്ക് 

ii) കു�ിശ്ശിക ന്റെ$ലവുകൾ 

iii) പ്രീന്റെ3യ്ഡ് ന്റെ$ലവുകൾ

 iv) ത്തന�ിയ വരു�ാനം 

v) മുൻകൂട്ടി ലഭിച്ച വരു�ാനം

vi) സ്ഥിര ആസ്തികളുന്റെ� മൂല്യ�കർ$

FINANCIAL STATEMENTS WITH ADJUSTMENTS
__________________________________________________________________________________________________________________________05.08.2021 Downloaded from www.Hsslive.in ®



2

1.CLOSING STOCK
Closing stock is the stock of goods which remains unsold at the end of the
accounting year.

Adjustments needed

1.Firstly shown on the credit side of Trading account.

2.Then shown on the Assets side of the balance sheet.

ADJUSTING ENTRY

Closing stock a/c   Dr

     Trading a/c

2.OUTSTANDING EXPENSES

An expense which relates to the current year but has not been
paid till the end of the accounting year is known as outstanding
expenses.

Adjustments needed

1.Firstly added to the concerned item  on the Trading and Profit and 

Loss account.

2.Then shown on the Liabilities side of the balance sheet.

ADJUSTING ENTRY                             

Expenses a/c     Dr

      Outstanding expense a/c

1.ത്ത^ാസിങ് ത്ത�ാക്്ക 

അക്കൗണ്ടിംഗ് വർഷ�ിന്റെ� അവസാന�ിൽ വിറ്റുത്ത3ാകാ� 
വസ്തുക്കളുന്റെ� ത്ത�ാക്കാണ് ത്ത^ാസിംഗ് ത്ത�ാക്ക് 

ആവശ്യ�ായ ക്ര�ീകരണങ്ങൾ 

1. ത്തട്രഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ� ന്റെക്രഡിറ്്റ ഭാഗ�് ആദ്യം കാണിക്കുക . 

2. തു�ർന്്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ� അസറ്്റ ഭാഗ�് കാണിക്കുക 
 ADJUSTING ENTRY

Closing stock a/c   Dr
     Trading a/c

 2.കു�ിശ്ശിക ന്റെ$ലവുകൾ
നിലവിന്റെല  വർഷവു�ായി  ബന്ധന്റെ@ട്ടതും  എന്നാൽ  അക്കൗണ്ടിംഗ്
വർഷാവസാനം വന്റെര അ�യ്ക്കാ�തു�ായ ന്റെ$ലവ് കു�ിശ്ശിക ന്റെ$ലവുകൾ
എന്നറിയന്റെ@ടുന്നു. ക്ര�ീകരണം ആവശ്യ�ാണ്

ആവശ്യ�ായ ക്ര�ീകരണങ്ങൾ 

 1. ആദ്യം ത്തട്രഡിംഗ്, ലാഭനഷ്ട അക്കൗണ്ടിന്റെല ബന്ധന്റെ@ട്ട 
ഇന�ിത്തലക്ക് ത്ത$ർക്കുന്നു 
 2. തു�ർന്്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ� ബാധ്യതകളുന്റെ� ഭാഗ�് കാണി$ക്കുന്നു 

ADJUSTING ENTRY                             
Expenses a/c     Dr

      Outstanding expense a/c

For eg : Outstanding Salary
  Salary a/c        Dr
    Outstanding salary a/c

For eg : Outstanding Salary
  Salary a/c        Dr
    Outstanding salary a/c
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PREPAID EXPENSES

Sometimes, a part of the expenses given in the trial balance may 
relate to future year. Such part of expenses is known as ‘Prepaid 
Expenses.

Adjustments needed

1.Firstly deducted from  the concerned item  on the Trading and Profit 

and Loss account.

2.Then shown on the Assets side of the balance sheet.

ADJUSTING ENTRY                         

 Prepaid Expenses a/c    Dr

    Eexpense a/c

ACCRUED INCOME

These are incomes earned during the current accounting year but 
have not been actually received by the end of the same year.

Adjustments needed

1.Firstly added  to   the concerned item  on the Trading and Profit and Loss 

account.

2.Then shown on the Assets side of the balance sheet.

ADJUSTING ENTRY

Accrued Income a/c   Dr

        Income  a/c

പ്രീന്റെ3യ്ഡ് ന്റെ$ലവുകൾ

$ിലത്ത@ാൾ, ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ന്റെ$ലവുകളുന്റെ� ഒരു 
ഭാഗം ഭാവി വർഷവു�ായി ബന്ധന്റെ@ത്തട്ടക്കാം. ന്റെ$ലവുകളുന്റെ� അ�രം 
ഭാഗം ‘പ്രീന്റെ3യഡ്് ന്റെ$ലവുകൾ’ എന്നറിയന്റെ@ടുന്നു. 
ആവശ്യ�ായ ക്ര�ീകരണങ്ങൾ

1. ആദ്യം ത്തട്രഡിംഗ്, ലാഭനഷ്ട അക്കൗണ്ടിന്റെല ബന്ധന്റെ@ട്ട ഇന�ിൽ 
നിന്്ന കുറയ്ക്കുക. 

2. തു�ർന്്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ� അസറ്്റ ഭാഗ�് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു

ADJUSTING ENTRY

 Prepaid Expenses a/c    Dr

    Eexpense a/c

സമ്പാദിച്ച വരു�ാനം 

നിലവിന്റെല അക്കൗണ്ടിംഗ് വർഷ�ിൽ ത്തന�ിയ വരു�ാന�ാണിത്, എന്നാൽ അത്തത 
വർഷം അവസാനത്ത�ാന്റെ� ഇത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ആവശ്യ�ായ ക്ര�ീകരണങ്ങൾ

1. ആദ്യം ത്തട്രഡിംഗ്, ലാഭനഷ്ട അക്കൗണ്ടിന്റെല ബന്ധന്റെ@ട്ട ഇന�ിത്തനാ�് കൂട്ടുന്നു 
2. തു�ർന്്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ� അസറ്റ് ഭാഗ�് കാണിക്കുന്നു

ADJUSTING ENTRY

Accrued Income a/c   Dr

        Income  a/c

For eg : Prepaid  Insurance
  Prepaid  Insurance a/c        Dr
              Insurance a/c

For eg : Prepaid  Insurance
  Prepaid  Insurance a/c        Dr
              Insurance a/c

For eg : Accrued   Interest
Accrued  Interest  a/c        Dr
              Interest a/c

For eg : Accrued   Interest
Accrued  Interest  a/c        Dr
              Interest a/c
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INCOME RECEIVED IN ADVANCE

Sometimes, a certain income is received but the whole amount of it
does  not  belong  to  the  current  period.  The  portion  of  the  income
which belongs to  the  next  accounting period is  termed as  income
received in advance.

Adjustments needed

1.Firstly deducted from the concerned item on the Trading and Profit 

and Loss account.

2.Then shown on the Liabilities side of the balance sheet.

ADJUSTING ENTRY

Income a/c        Dr

      Income Received in advance a/c

DEPRECIATION
Depreciation is the decline in the value of Fixed assets on account of 
wear and tear and passage of time. It is treated as a business expense
and is debited to profit and loss account.

Adjustments needed

1.Firstly debited to  Profit and Loss account.

2.Then deducted from concerned assets  on the Assets side of the 

balance sheet.

ADJUSTING ENTRY                      

Depreciation a/c     Dr

       Asset a/c

മുൻകൂട്ടി  ലഭിച്ച വരു�ാനം 
$ിലത്ത@ാൾ, ഒരു നിശ്ചിത വരു�ാനം ലഭിക്കുന്റെ�ങ്കിലും അതിന്റെ� മുഴുവൻ തുകയും  
നിലവിന്റെല കാലയളവിൽ ഉൾന്റെ@ടുന്നതാകില്ല . ഈ വര്ഷം ലഭിച്ച വരു�ാന�ിൽ 
നിന്്ന അടു� അക്കൗണ്ടിംഗ് കാലയളവിത്തലക്കുൾന്റെ@ടുന്ന ഭാഗന്റെ�  മുൻകൂട്ടി ലഭിച്ച 
വരു�ാനം എന്നാണ്  വിളിക്കുന്നത്.
 
ആവശ്യ�ായ ക്ര�ീകരണങ്ങൾ

1.ആദ്യം ത്തട്രഡിംഗ്, ലാഭനഷ്ട അക്കൗണ്ടിന്റെല ബന്ധന്റെ@ട്ട ഇന�ിൽ നിന്്ന  കുറയ്ക്കുക. 
2. തു�ർന്്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ� ബാധ്യതകളുന്റെ� ഭാഗ�് കാണിക്കുന്നു.

ADJUSTING ENTRY

Income a/c        Dr

      Income Received in advance a/c

ഡിപ്രീസിത്തയഷൻ 

ത്തതയ്മാനം , സ�യം ക�ന്നുത്ത3ാകൽ എന്നിവ കാരണം സ്ഥിര ആസ്തികളുന്റെ� 

മൂല്യം കുറയുന്നതാണ് മൂല്യ�കർച്ച. ഇത് ഒരു ബിസിനസ് ന്റെ$ലവായി 

കണക്കാക്കുകയും ലാഭനഷ്ട അക്കൗണ്ടിത്തലക്്ക ന്റെഡബിറ്്റ ന്റെ$യ്യുകയും ന്റെ$യ്യുന്നു. 

ആവശ്യ�ായ ക്ര�ീകരണങ്ങൾ

1. ലാഭനഷ്ട അക്കൗണ്ടിത്തലക്്ക ആദ്യം ന്റെഡബിറ്്റ ന്റെ$യ്യുക. 

2. തു�ർന്്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ� അസറ്റുകളുന്റെ� ഭാഗത്തുള്ള ബന്ധന്റെ@ട്ട 

ആസ്തികളിൽ നിന്്ന കുറയ്ക്കുക.

ADJUSTING ENTRY

Depreciation a/c     Dr

       Asset a/c

 eg : Commission Received in Advance

 Commission  a/c        Dr
      Commission ReceForived in Advance a/c

 eg : Commission Received in Advance

 Commission  a/c        Dr
      Commission ReceForived in Advance a/c

For eg : Depreciated Furniture

 Depreciation  a/c        Dr
Furniture  a/c

For eg : Depreciated Furniture

 Depreciation  a/c        Dr
Furniture  a/c
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Computerised Accounting System [C A S]

Computerised  accounting  system  refers  to  the  processing  of

accounting information through the use of hardware and software in

order  to  produce  accounting  records  and  reports.CAS  takes

accounting  transactions  as  inputs  that  are  processed  through

accounting software to generate various accounting reports.

FEATURES OF C A S

1.Simple  and  Integrated:-It  is  designed  to  integrate  all  business

operations and to provide uptodate business information rapidly.

2.Transparency  and  Control:-It  provides  greater  transparency  and

control for business operations.

3.Accuracy and speed :-It  hellps to input the data and take reports

with  greater accuracy and speed.

4.Scalability:-The accounting software can be used for  any type of

business with any size.

5.Reliability:- It ensures the reliability of data processed.

കമ്പ്യൂട്ടറൈ�സ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം [C A S]

കമ്പ്യൂട്ടറൈ�സ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അക്കൗണ്ടിംഗ് റെ�ക്കക്കോർഡുകളും

�ിക്ക�ോർട്ടുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനോയി ഹോർഡ് റെ'യറും ക്കസോഫ് റ്്റ റെ'യറും 

ഉപക്കയോഗിച്്ച അക്കൗണ്ടിംഗ് 'ി'രങ്ങൾ ക്ക1ോസസ്്സ റെ3യ്യുന്നതിറെന 

സൂ3ി�ിക്കുന്നു.

സി എ എസിറെ9 സ'ിക്ക:ഷതകൾ

1. ലളിതവും സംക്കയോജിതവും: -ഇത് എല്ലോ ബിസിനസ്്സ 1'ർത്തനങ്ങളും 

സംക്കയോജി�ിക്കോനും ക്ക'ഗത്തിലുള്ള അപ് ക്കഡറ്റഡ് ബിസിനസ്്സ 

'ി'രങ്ങൾ നൽകോനും രൂപകൽ�ന റെ3യ്തിട്ടുള്ളതോണ്.

2. സുതോര്യതയും നിയന്ത്രണവും: -ഇത് ബിസിനസ്്സ 1'ർത്തനങ്ങൾക്ക് 

കൂടുതൽ സുതോര്യതയും നിയന്ത്രണവും നൽകുന്നു.

3.കൃത്യതയും ക്ക'ഗതയും:-ഡോറ്റ ഇൻപുട്ട് റെ3യ്ത് കൂടുതൽ കൃത്യതക്കയോടും 

ക്ക'ഗക്കത്തോടും കൂടി �ിക്ക�ോർട്ടുകൾ എടുക്കോൻ കഴിയുന്നു

4.സോദ്ധ്യത: -അക്കൗണ്ടിംഗ് ക്കസോഫ് റ്്റ റെ'യർ ഏത് 'ലു�ത്തിലും ഏത് 

തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സിനും ഉപക്കയോഗിക്കോം.

5. 'ി:്വോസ്യത:- ക്ക1ോസസ് റെ3യ്ത ഡോറ്റയുറെട 'ി:്വോസ്യത ഇത് 

ഉ��ോക്കുന്നു.

Abdussalam PV Hsst commerce,GHSS Kattilangadi
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Advantages of Computerised Accounting

1.Speed and Accuracy:- Large volume of data can be processed with

speed and accuracy.

2.Reliability:-Computer  can  perform  repetitive  operation  without

tiredness  or  Boredom.so  the  results  provided  by  C  A S  are  more

reliable.

3.Scalability;-A computerised accounting system is scalable to handle

the growing transactions.

4.Storage and Retrieval:- computerised accounting allowes the user to

store  large  data  with  a  minimum  space.It  also  permits  fast  and

accurate retrieval of information.

5.Timely  reporting:-A  computerised  accounting  system  makes  the

reports available as and when

Required by the management.

6.Less Paper Work : Under the computerised process, there is less

paper work

as compared to the paper work in the manual process.

7.Lower Cost : The cost of maintaining books of accounts under the

computerised

process is lower than in comparison to the manual process.

കമ്പ്യൂട്ടറൈ�സ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗിറെ9 ഗുണങ്ങൾ

1. ക്ക'ഗതയും കൃത്യതയും:- 'ലിയ അള'ിലുള്ള ഡോറ്റ ക്ക'ഗതയിലും 

കൃത്യതയിലും ക്ക1ോസസ്്സ റെ3യ്യോൻ കഴിയും.

2.'ി:്വോസ്യത: -കമ്പ്യൂട്ട�ിന് ക്ഷീണക്കeോ 'ിരസതക്കയോ ഇല്ലോറെത 

ആ'ർത്തിച്ചുള്ള 1'ർത്തനം നടത്തോൻ കഴിയും. അതിനോൽ C A S 

നൽകുന്ന ഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ 'ി:്വസനീയeോണ്.

3.സോദ്ധ്യത; -കമ്പ്യൂട്ടറൈ�സ്ഡ് അക്കക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം 'ളരുന്ന 

ഇടപോടുകൾ റൈകകോര്യം റെ3യ്യോൻ പര്യോപ്തeോണ് .

4. സംഭരണവും 'ീറെണ്ടടുക്കലും:- കമ്പ്യൂട്ടറൈ�സ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് 

ഉപക്കയോക്തോ'ിറെന ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലം ഉപക്കയോഗിച്്ച 'ലിയ ഡോറ്റ 

സംഭരിക്കോൻ അനു'ദിക്കുന്നു. 'ി'രങ്ങൾ ക്ക'ഗത്തിലും കൃത്യeോയും 

'ീറെണ്ടടുക്കോനും ഇത് സഹോയിക്കുന്നു .

5. കൃത്യസeയത്ത് �ിക്ക�ോർട്ടുറെ3യ്യൽ: -ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈ�സ്ഡ് 

അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം �ിക്ക�ോർട്ടുകൾ eോക്കനജ്റെe9് ആ':്യറെ�ടുന്ന 

സeയത്തു ലഭ്യeോക്കുന്നു .

6. കു�'് ക്കപ�ർ 'ർക്ക്: കമ്പ്യൂട്ടറൈ�സ്ഡ് 1ക്രിയയിൽ, eോനു'ൽ 

1ക്രിയയിറെല ക്കപ�ർ 'ർക്കിറെന അക്കപക്ഷിച്്ച ക്കപ�ർ 'ർക്ക് കു�'ോണ്

.7. കു�ഞ്ഞ റെ3ല'്: കമ്പ്യൂട്ടറൈ�സ്ഡ് റെ3യ്ത അക്കൗണ്ടുകളുറെട 

പുസ്തകങ്ങൾ പരിപോലിക്കുന്നതിനുള്ള റെ3ല'് eോനു'ൽ 1ക്രിയയുeോയി 

തോരതe്യറെ�ടുത്തുക്കമ്പോൾ കു�'ോണ്
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