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अनुच्छेद ५१ क 

मूलभूत कत्तव्छे – प्रत्छेक भारती् नागररकाचछे हछे कत्तव् असछेल की त्ानछे –

(क)	 प्रत्येक	 नागरिकानये	 संविधानाचये	 पालन	 किािये.	 संविधानातील	 आदराांचा,	 िाष्ट्रधिज	 ि	
िाष्ट्रगीताचा	 आदि	 किािा.

(ख)	 सिातंत््ाच्ा	 चळिळीला	 प्रयेिणा	 दयेणाऱ्ा	 आदराांचये	 पालन	 किािये.

(ग)	 दयेराचये	 साि्वभौमति,	 एकता	 ि	 अखंडति	 सुिवषित	 ठयेिण्ासाठी	 प्र्तनरील	 असािये.

(घ)	 आपल्ा	 दयेराचये	 िषिण	 किािये,	 दयेराची	 सयेिा	 किािी.

(ङ)	 सि्व	 प्रकािचये	 भयेद	 विसरून	 एकोपा	 िाढिािा	 ि	 बंधुतिाची	 भािना	 जोपासािी.	
स्सरि्ांच्ा	 प्रवतष्येला	 कमीपणा	 आणतील	 अरा	 प्रथांचा	 त्ाग	 किािा.

(च)	 आपल्ा	 संवमश्र	 संसककृतीच्ा	 िािराचये	 जतन	 किािये.

(छ)	 नैसवग्वक	 प्ा्वििणाचये	 जतन	 किािये.	 सजीि	 प्राण्ांबद्दल	 द्ाबुद्ी	 बाळगािी.

(ज)	 िैज्ावनक	 दृष्ी,	 मानितािाद	 आवण	 वजज्ासूिृतती	 अंगी	 बाळगािी.

(झ)	 साि्वजवनक	 मालमततयेचये	 जतन	 किािये.	 विंसयेचा	 त्ाग	 किािा.

(ञ)	 दयेराची	 उततिोतति	 प्रगती	 िोण्ासाठी	 व्स्तिगत	 ि	 सामूविक	 का्ा्वत	 उच्चतिाची	
पातळी	 गाठण्ाचा	 प्र्तन	 किािा.

(ट)	 ६	 तये	 १४	 ि्ोगटातील	आपल्ा	 पाल्ांना	 पालकांनी	 वरषिणाच्ा	 संधी	 उपलबध	करून	
द्ाव्ात.

भारताचछे संविधान
भाग ४ क

नागररकांची मूलभूत कत्तव्छे
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प्रसता्वना

दप्र्य दवद्ार्थी दमत्रांिो,

शैक्षदणक वष्स २०२०-२१ पासूि इ्यतता बारावरीच्या पुिर्सदित अभ्यासक्मािुसार त्यार करण्यात आलेले पुसतपालि 
व लेखाकम्स ्या दवष्यािे क्दमक पुसतक आपणास सािर करतािा दवशेष आिंि ्होत आ्ेह.

अकरावरीच्या अभ्यासक्मात प्रामुख्यािे सवादमतव संसर्ेिे लेखांकि व लेखांकिाच्या मूलभूत संकलपिांिा समावेश 
आ्हे. बारावरीच्या अभ्यासक्मात प्रामुख्यािे भादगिाररी संसर्ा व िफा ि कमदवणाऱ्या संसर्ांच्या लेखांकिािा समावेश 
आ्हे. तसेि प्रमंडळ लेखांकिामध्ये भागांिे लेखांकि, दवततरी्य दववरणांिे दवशलेषण, दवदिम्य दवपत्र, लेखांकिात 
संगणकािा उप्योग इत्यािींिा समावेश केलेला आ्हे.

दवदवि संकलपिा व घटकांिरी माद्हतरी सािर करतािा दवद्ार्याांिा तरी स्हज, सोप्या पद्धतरीिे समजेल ्यािरी ्योग्य 
काळजरी घेतलेलरी आ्हे. तसिे ज्या दवद्ार्याांिरी वादणज्य शाखािंरी पवू्स पाशव्सभूमरी िा्हरी आदण वादणज्य शाखेत पुढरील 
दशक्षण घेण्यािरी इच्ा आ्हे अशा दवद्ार्याांिा्हरी ्हा दवष्य स्हजपणे समजण्यास मित ्होईल. कौशल्य व उप्योजिावर 
आिाररत दवदवि प्रात्यदक्षक उिा्हरणांिा समावेश ्या क्दमक पुसतकात करण्यात आलेला आ्हे. 

घटकाच्या शेवटरी दिलेल्या सवाध्या्यावरूि दवदवि प्रकारच्या संकलपिांबाबत सपष्ता अिूकपणे दसद्ध ्होण्यास 
मित ्होईल. ्यातूिि दवद्ार्याांच्या कौशल्य व उप्योदजत ज्ािास िालिा दमळाल्यामुळे भदवष्यात पुढरील दशक्षणासाठरी 
त्याला प्रोतसा्हि दमळेल.

आपरांस सनूित करणयात येत आहे की या पुसतकातील काही उिाहररे ्व स्वाधयायांिी रिना अनरक 
स्व्णसमा्वेशक करणयात आलेली आहे. तयामुळे प्रशनपनत्रका तयार करताना गरुानुसार सिर उिाहररांमधय ेबिल कररे 
आ्वशयक आहे.

अभ्यासक्मातरील उपघटकांच्या कागिपत्रांिे िमुिे व आवश्यक माद्हतरी पुसतकाच्या सुरुवातरीला क्यू. आर. 
कोडच्या माध्यमातूि िेत आ्होत. जेणेकरूि अध्य्यि व अध्यापि पररणामकारक ्होईल.

्या पुसतकािे सदमतरी सिस्य, अभ्यासगट सिस्य, समरीक्षक, गुणवतता पररीक्षक आदण ज्यांिरी ्या पाठ्यपुसतक 
दिदम्सतरीसाठरी स्हका्य्स केले त्या सवाांिे मिःपूव्सक आभार !

दशक्षणतजज् व दवद्ार्थी ्या क्दमक पुसतकािे सवागत करतरील अशरी अपेक्षा आ्हे.

पुणे   
दििांक : २१ फेबु्वाररी २०२०

भारतरी्य  सौर : २ फालगुि १९४१
   

(न्व्ेवक गोसा्वी)
संिालक

म्हाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुसतक दिदम्सतरी
व अभ्यासक्म संशाेिि मंडळ, पुणे



घटक 
क्र

क्षमता न्वराने

१ या प्रकरणाचा अभयास केलयानंतर विद्ार्थी सक्षम होतील :
	भागरीिाररीिा अर््स व वदैशषट्े समजूि घेण्यास.
	भागरीिाररी का्यिा १९३२ च्या तरतिुरी समजूि घेण्यास.
	भागरीिाररी करारािे अर््स व म्हत्व ओळखण्यास.
	भागरीिाररी करारािे अभावरी लागू ्होणाऱ्या तरतिुरी समजण्यास.
	भादगिारांिरी भांडवल खातरी कशा प्रकारे ठेवलरी जातात ्यािरी माद्हतरी दमळण्यास.
	अंदतम खात्यािा अर््स, गरज आदण म्हत्व
	अंदतम खात्यामिरील सम्योजिांिे प्रभाव
	व्यापार खाते, िफातेटा खाते आदण ताळेबिंािा अर््स
	व्यवसा्यािे आदर््सक पररणाम कशाप्रकारे शोिावेत.

२ या प्रकरणाचा अभयास केलयानंतर विद्ार्थी सक्षम होतील :
	िफा ि कमदवणाऱ्या संसर्ेिा अर््स व वैदशषट्े समजतो.
	प्राप्री शोिि खात्यािा अर््स व वैदशषट्े सांगतो .
	उतपन् खि्स खात्यािा अर््स समजूि िफा-तोटा खाते व उतपन् - खि्स ्यातरील फरक जाणतो.
	िफा कमदवणाऱ्या व िफा ि कमदवणाऱ्या संसर्ेतरील फरक जाणतो.
	उतपन् खि्स खाते व ताळेबिं त्यार करण्यासाठरी आवश्यक तरी कौशल्ये आतमसात करतो.

३ या प्रकरणाचा अभयास केलयानंतर विद्ार्थी सक्षम होतील :
	भागरीिाररीच्या पुिर्सिेिेिा अर््स व प्रकार समजतो.
	भागरीिाराच्या प्रवेशिा अर््स व गरज समजतो. 
	भागरीिाराच्या प्रवेशासंबंिरी समा्योजिांिा अभ्यास करतो. 
	िफा-तोटा वाटपािे व त्यागािे िवरीि प्रमाण काढतो. 
	ख्यातरीिे मूल्य काढण्याच्या दवदवि पद्धतरी व ्हाताळणरी जाणतो. 
	संदित िफा/ तोट्ािरी लेखांकरी्य ्हाताळणरी जाणतो. 
	संपततरी व िे्यतांच्या पिुमू्सल्यांकिाच्या समा्योजि िोंिरीिरी आवश्यकता समजूि घेतो. 
	िवरीि िफा दवभाजिाच्या प्रमाणात भांडवलािे समा्योजि करतो.

४ या प्रकरणाचा अभयास केलयानंतर विद्ार्थी सक्षम होतील :
	भागरीिाररी व्यवसा्यातूि दिवृतत ्होणाऱ्या भागरीिारािा संबंिरीिा अर््स समजतो.
	दिवृतत भागरीिाररीशरी संबंदित असणाऱ्या दवदवि अिुपतांिरी गणिा करता ्येईल.
	ख्यातरीिरी ्हाताळणरी करण्या संबिंरीिे ज्ाि प्राप् ्होईल. राखरीव दििरी, सदंित िफा दकंवा तोट्ासंबंिरीिे 

्होणारे पररणाम समजतो.
	संपततरीिे पिुमू्सल्यांकि आदण िे्यतेिरी  पिुदि्सशशितरीिे पररणाम संबिंरीिरी माद्हतरी ्होईल.
	दिवृततरीिंतर भागरीिाररीत असलेल्या भागरीिारांच्या भांडवलािे समा्योजि करण्यासंबंिरीिरी माद्हतरी 

्होईल.
	दिवृतत भागरीिाराला द्ाव्याच्या अंतरीम राशरी शोििाच्या दवदवि प्या्स्यांिरी माद्हतरी ्होईल.



५ या प्रकरणाचा अभयास केलयानंतर विद्ार्थी सक्षम होतील :
	दवदवि अिुपातांिरी गणिा कशा प्रकारे करावरी ्हे जाणतरील. 
	मृत भागरीिाराच्या मृत्यू दतर्रीप्यांतच्या लाभातरील द्हश्यािरी गणिा करू शकतरील.
	मृत भागरीिाराच्या ख्यातरीतरील द्हश्यािे आगणि करू शकतरील. 
	मृत भागरीिाराच्या वारसिाराला िे्य असलेल्या रकमिेरी दिशशितरी करू शकतरील. 
	वारसिारािे खाते कशाप्रकारे समा्योदजत करावे ्यािरी माद्हतरी ्होईल.

६ या प्रकरणाचा अभयास केलयानंतर विद्ार्थी सक्षम होतील :
	भागरीिाररी संसर्ेच्या दवसज्सिािा अर््स आदण कारणे. 
	भागरीिाररी संसर्ेच्या दवसज्सिािे पररणाम.
	खातरी बिं करतांिा लेखांकि ्हाताळणरी / मांडणरी
	सािे दवसज्सि आदण भागरीिाराच्या दिवाळखोर पररशसर्तरीतरील दवसज्सिाबाबत लेखांकि प्रदक््या.

७ या प्रकरणाचा अभयास केलयानंतर विद्ार्थी सक्षम होतील :
	दवद्ार्थी दवदिम्य दवपत्रािा अर््स समजण्यास पात्र ठरतरील.
	दवद्ार्याांिा दवदिम्य दवपत्राच्या संकलपिा समजल्यामुळे प्रत्यक्ष ते त्यािा उप्योग करतरील.
	दवद्ार्थी दवदिम्य दवपत्रािा मसुिा त्यार करतरील आदण त्यािे प्रकार समजिू घेतरील.
	िे्यदििांकप्य्सनत दवपत्र सवतःजवळ ठेवणे, रादशसंग्र्हणाकररता बँकेत पाठदवणे, िूतिरीकरण व दवपत्रािे 

दिवत्सि इ. बाबरी समजूि घेतरील.
	दविम्य दवपत्रािरी दवदवि पररशसर्त लेखांकरी्य ्हाताळणरी दशकतरील.

८ या प्रकरणाचा अभयास केलयानंतर विद्ार्थी सक्षम होतील :
	भागांिे प्रकार आदण भाग भांडवलािरी माद्हतरी ्होईल.
	भागांिे साव्सजदिक अदभिाि आदण खाजगरीररत्या दवतरण समजतो. 
	भागांिे अदिक दकंवा कमरी भागांसाठरी प्राप् अदभिाि आदण सममूल्यावर अदिमूल्यावर व कसररीवर 

भागािंे दिग्समि ह्ा संकलपिांशरी पररदित ्होतरील.
	कमरी दकंवा जासत भागांसाठरी प्राप् अदभिाि, तसेि अप्राप् आदण पूव्सप्राप् ्याििा (मागणरी) 

संबिंरीिरी दवदभन् लेखांकि ्हाताळणरीशरी पररदित ्होतरील.
९ या प्रकरणाचा अभयास केलयानंतर विद्ार्थी सक्षम होतील :

	दवततरी्य दववरण दवश लेषणांिा अर््स,उदे्श आदण म्या्सिा जाणूि घेण्यास समर््स ्होतरील.
	दवततरी्य दववरण दवश लेषणांिरी साििे समजतो.
	सामान्य आकारािरी तुलिातमक दववरणे आदण रोख प्रवा्ह दववरणे दवद्ार्याांिा त्यार करता ्येतरील.
	लेखांकरी्य आदण दवश लेषणातमक अिुपातांिा अर््स,उद्ेश आदण वगथीकरणािरी माद्हतरी दवद्ार्याांिा 

दमळेल.
१० या प्रकरणाचा अभयास केलयानंतर विद्ार्थी सक्षम होतील :

	संगणकरी्य लेखांकि व त्यािे घटक समजतो.
	संगणकरी्य लेखांकिािरी वदैशषटे्, म्हत्व आदण म्या्सिा समजतो.
	लेखांकिाच्या दवदवि दववरणे संगणकाद्ारे समजिू घेवू शकतो. 
	दवदवि संगणकरी्य पॅकेजेस वापरण्यास सक्षम ्होतो.
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१.  भागीदारीची ओळख व भागीदारीची अंतिम खािी  
(Introduction of Partnership and Partnership Final Accounts)

१.१	 भागीदारीचा	अर्थ	आणि	व्ाख्ा

१.२	 भारती्	भागीदारी	का्दा	१९३२.

१.३	 भांडवल	खात्ाची	पद्धती

क्षमिा तवधाने

o ्ा	प्रकरिाचा	अभ्ास	केल्ानंतर	णवद्ारथी	सक्षम	होतील	:

	 भागीदारीचा	अर्थ	व	वैणिष्ट्ये	समजून	घयेण्ास.

	 भागीदारी	का्दा	१९३२	च्ा	तरतुदी	समजून	घयेण्ास.

	 भागीदारी	कराराचये	अर्थ	व	महत्व	ओळखण्ास.

	 भागीदारी	कराराचये	अभावी	लाग	ूहोिाऱ्ा	तरतुदी	समजण्ास.

 भागीदारांची	भांडवल	खाती	किा	प्रकारये	ठयेवली	जातात	्ाची	माणहती	णमळण्ास.

अभ्ास घटक

प्ासिातवक (Introduction) :

एकल स्वामित् व्य्सवा्यवालवा ि्यवायादवा असतवात जसे ि्यवायामदत भवांड्ल, ि्यवायामदत व्य्स्वापन अरयातवा, अि्यवायाद द्ेयतवा, स्थै्यया नसणे, 
म्शेमिकरणवाचवा अभवा् इत्यवादी मरणून जेवरवा व्य्सवा्य सुरळीत सुरू रोतो तेवरवा जवासत भवांड्ल आमण जवासत धोकवा संभ्तो, दोन मकं्वा 
अमधक व्यक्तींनी एकत्र ्येऊन तो किी करतवा ्येतो ते भवांड्ल म्भवागण्यवास त्यवार असतवात, व्य्स्वापन ् धोकवा आमण व्य्सवा्यवातील 
नफवा म्भवागण्यवास त्यवार असतवात त्यवालवा भवागीदवारी असे मरणतवात. भवागीदवारी संस्ेत सरभवागी रोण्यवाऱ्यवा व्यक्ीलवा  “भवागीदवार” असे 
मरणतवात. त्यवा व्यक्ीच्यवा परसपरवातील संबंधवानवा “भवागीदवारी संस्वा” मरणतवात. 

१.१ भागीदारीचा अर्थ आति व्ाख्ा (Meaning and Definition of Partnership) :

भवागीदवारी री एक व्य्सवा्य संघटनवा आरे. री दोन मकं्वा जवासत व्यक्ीची 
संघटनवा रो्य. भवागीदवारीत ्यवा स्या व्यक्ी व्य्सवा्य करण्यवाच्यवा रेतूने आमण 
व्य्सवा्यवातील नफवा तोटवा आपसवात ्वाटून घेण्यवाच्यवा रेतूने एकमत्रत ्येतवात. 

व्ाख्ा (Definition) :

भवारती्य भवागीदवारी कवा्यदवा १९३२ कलि ४ नुसवार- “स्वाांनी मकं्वा 
स्वाांतफफे एकवाने चवालम्लेल्यवा व्य्सवा्यवातील नफ्यवाची आपसवात ्वाटणी 
करण्यवाचे ज्यवा व्यक्तींनी िवान्य केले आरे त्यवा व्यक्तींच्यवा परसपरवातील संबंधवांनवा भवागीदवारी असे मरणतवात.”

प्रो. हॅन्ी ्यवांच्यवािते,“करवार करण्यवास सक्षि असणवारे आमण जे स्वाांनी मिळून कवा्यदेशीर व्य्सवा्यवाचे िवाध्यिवाने नफवा प्वाप्त 
करण्यवाचे रेतूने एकवा पेक्षवा अमधक व्यक्ी एकमत्रत ्येत असतील तर त्यवांचेिधे प्स्वामपत रोणवाऱ्यवा संबंधवालवा भवागीदवारी असे मरणतवात.”
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भागीदारीची वैतिष्ट्े (Features of Partnership Firm)

भागीदारीची 
वैतिष्टे् 

प्धवान आमण 
अमभकतवाया

नोंदणी

अिवा्यवायामदत 
जबवाबदवारी

नफवा तोटवा 
म्भवागणी

कवा्यदेशीर 
व्य्सवा्य

भवागीदवारवांची 
संख्यवा

म्सजयान

करवार

१)  करार (Agreement):- भवागीदवारीची मनमियाती री करवारवातून रोते. रवा करवार लेखी मकं्वा तोंडी असू शकतो. भम्ष्यकवालीन 
संघिया टवाळण्यवासवाठी भवागीदवारी करवार रवा मलखखत स्रूपवात असणे मरतवा्र ठरते. ्यवा लेखी करवारवालवाच भवागीदवारी म्लेख/करवार 
(Partnership Deed) असे मरणतवात. 

२)  भागीदारांची संख्ा (Number of Partners) :- भवागीदवारी संस्ेच्यवा मनमियातीसवाठी किीत किी दोन सभवासदवांची  
आ्श्यकतवा असते. आमण जवासतीत जवासत संख्यवा री ५० ए्ढी असू शकते. (कंपनी कवा्यदवा २०१३, सुधवारीत २०१४ अनुसवार) 

३)  का्देिीर व्वसा् (Lawful business) :- भवागीदवारी री कवा्यद्वाने पर्वानगी असलेल्यवा व्य्सवा्यवाचे संचवालन करू 
शकते. अ्थैध व्य्सवा्य रे कवा्यद्यवाने िवान्य नवारी. भवागीदवारी संस्ेच्यवा व्यवाख्येत सुद्वा कोणत्यवारी अ्थैध संघटनेलवा िवान्यतवा 
नवारी.  

४)  नफा िरोटा तवभागिी (Sharing of Profit and Losses) :- भवागीदवारीचवा रेतू जवासतीत जवासत नफवा किम्णे रवा असतो. 
भवागीदवारी करवारवािध्ये नफवा/्वाटपवाचे प्िवाण रे मदलेले असते. स्या भवागीदवार रे त्यवाच प्िवाणवात नफवा तोटवा ्वाटून घेतील असे 
अपेमक्षत असते. जर भवागीदवारी करवारवािध्ये नफवा तोटवा ्वाटपवाचे प्िवाण मदले नसेल तर स्या भवागीदवार नफवा-तोटवा सिवान प्िवाणवात 
्वाटून घेतील. 

५)  अम्ा्थतदि जबाबदारी (Unlimited Liability) :- स्या भवागीदवारवांची जबवाबदवारी अि्यवायामदत असते. सवांमघकपणे ् 
्थै्यक्ीकपणे जो प्यांत तो स्तः ज्ळील पथैसे देण्यवास सि्या असेल. मरणजे जेवरवां व्य्सवा्यवातील देणी फेडण्यवासवाठी व्य्सवा्यवाची 
संपतती अपुरी पडत असेल तेवरवां बवाह्य दे्यतवंाची परतफेड करण्यवासवाठी भवागीदवारवांच्यवा ्थै्यखक्क संपततीचवारी उप्योग केलवा जवाऊ 
शकतो. 

६)  नोंदिी (Registrations) :-  भवागीदवारी संस्ेची नोंदणी री अमन्वा्यया नवारी. परंतु िरवारवाष्ट्र रवाज्यवािध्ये १ एमप्ल २००५ 
पवासून अमन्वा्यया करण्यवात आली आरे. भवारती्य भवागीदवारी कवा्यदवा १९३२ नुसवार भवागीदवारीची नोंदणी री ऐखचछिक आरे. भवागीदवारी 
करवारवाची नोंदणी करणे रे कवा्यद्यवाचे दृष्ीने सुरमक्षत ठरते.  

७)  सं् ुक्त मालकी आति व्वसरापन (Joint Ownership & Management) :- संस्ेच्यवा संपततीिध्ये प्त्येक 
भवागीदवारवाची िवालकी सं्युक् असते. कोणतवारी भवागीदवार संस्ेच्यवा संपततीचवा उप्योग ्थै्यखक्क उप्योगवासवाठी करू शकत नवारी. 
स्या भवागीदवारवांनवा सिवान अमधकवार असतवात. मरणून स्या भवागीदवार सं्युक्पणे संस्ेच्यवा व्य्स्वापनवालवा जबवाबदवार असतवात.  

सं्युक् 
िवालकी आमण 

व्य्सवा्य
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८)  प्धान आति अतभकिा्थ (Principal and Agent) :- भवागीदवारी व्य्सवा्यवात स्या भवागीदवार प्धवान आमण अमभकतवाया मरणून 
मकं्वा स्वाांचे ्तीने त्यवाचंे पथैकीच कुणी एक व्य्सवा्यवाचे संचवालन करू शकतो. मरणजेच प्त्येक भवागीदवार रवा संस्ेचवा प्धवान 
त्यवाच बरोबर अमभकतवाया ्यवा नवात्यवाने कवा्यया करीत असतो.  

९)  तवसज्थन (Dissolution) :- म्सजयान मरणजे भवागीदवारी व्य्सवा्य बंद करणे रो्य. कोणतवारी भवागीदवार व्य्सवा्य म्सजयानवा 
करीतवा सक्ी्य भवाग घेऊ शकतो. जर एखवाद्वा भवागीदवारवालवा भवागीदवारी व्य्सवा्य बंद करवा्वा ्वाटलवा तर तो १४ मद्स अगोदर 
सूचनवा (Notice) देऊन भवागीदवारी संस्वा म्समजयात करू शकतो. भवागीदवारवाचवा िृत्यू, मन्ृतती मकं्वा भवागीदवार नवादवार घोिीत 
झवाल्यवास भवागीदवारी संस्वा म्समजयात रोऊ शकते.

भागीदारीचा करार (Partnership Deed) 
भागीदारीच्ा तलखखि कराराला भागीदारी तवलेख असे 

महििाि. ्यवािध्ये भवागीदवारीच्यवा अटी ् मन्यि मदलेले असतवात. 
ज्यवािुळे संस्ेचे अंतगयात व्य्स्वापन सुरळीत सुरू रवारते. भवागीदवारवांचे 
आपसवातील संबंध भवागीदवारी करवारवाचे सवारवाय्यवानेच मन्यंत्रीत केले 
जवातवात.

भवागीदवारी करवार मलखखत स्रूपवातच असवा्वा अशी सक्ी नवारी. 
कवारी ्ेळवा भवागीदवारवांिध्ये ्वाद मनिवायाण झवाल्यवास मलखखत भवागीदवारी 
करवारवाचवा स्या भवागीदवारवांनवा उप्योग रोतो. भवागीदवारी मलखखत करवारवात 
अटी ्  मन्यि असतवात, ज्यवािुळे संस्ेचे अतगंयात व्य्स्वापन सुरळीत 
चवालते. एकवा अ्वायाने भवागीदवारी संस्ेची री मन्यिवा्ली असते.

भागीदारी करारािील घटक (Contents of the Partnership 
Deed)
१)  भवागीदवारी संस्ेचे नवा्, पततवा आमण िुख्य व्य्सवा्य. 
२)  भवागीदवारवांची नवा्े पतते आमण भवागीदवारीतील कवालवा्धी.
३)  स्या भवागीदवारवांचे भवांड्ल ्योगदवान. 
४)  भवागीदवारवांचे नफवा - तोटवा म्भवाजनवाचे प्िवाण. 
५)  भवागीदवारवांचे अमधकवार, कतयाव्ये आमण दे्यतवा
६)  भवागीदवारवांच्यवा प््ेश, मन्ृतती, िृत्यू इ. संबंधी प्मक््यवा. 
७)  भवंाड्ल, कजया, उचल ्यवा्र व्यवाजवाचवा दर. 
८)  भवागीदवारवालवा मदले जवाणवारे ्ेतन, कमिशन इत्यवादी. 
९)  भवागीदवारीच्यवा म्सजयानवाची प्मक््यवा आमण म्सजयानवानंतर खवात्यवाचे मरशेब चुकते करणे. 
१०)  भवागीदवारवािधील ्वाद (तंटवा) मन्वारण करण्यवाची पद्ती. 
११)  स्या भवागीदवारवांनवा िवान्य असलेल्यवा इतर अटी मकं्वा शतती. 

भागीदारी कराराचे महत्व (Importance of Partnership Deed)
 भवागीदवारवातील करवार रवा फवार िरत््वाचवा दसतऐ्ज आरे. कवारण रवा लेखी करवार आरे ज्यवािध्ये भवागीदवारी संबंधी स्या शतती ्  अटी 
असतवात. त्यवाचबरोबर भवागीदवारी करवारवािध्ये भवागीदवारवंाचे अमधकवार, कतयाव्य, दवाम्यत् ्यवांचवा सि्ेश असतो. भम्ष्यवात जर भवागीदवारवांिध्ये 
कवारी ्वाद मनिवायाण झवाल्यवास ते सोडम्ण्यवास िदत रवाते.
 मरणून भवागीदवारी करवार लेखी स्रूपवात असवा्वा. भवागीदवारी कवा्यदवा १९३२ नुसवार भवागीदवारी करवारवा्र स्या भवागीदवारवांच्यवा सह्यवा 
असवाव्यवात. 

भागीदारीचा करार
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१.२ भारिी् भागीदारी का्दा १९३२ नुसार िरिुदी :
भवागीदवारीसंस्वा उभवारणीच्यवा ्ेळी त्यवार करण्यवात ्येणवाऱ्यवा दसतऐ्जवालवा भवागीदवारीचवा करवार असे मरणतवात. आमण त्यवात स्या 

शतती ् अटी सिवाम्ष् असतवात परंतु भवागीदवारी करवारवाचे अभवा्ी मकं्वा एखवाद्यवा पदवासंबंधी भवागीदवारीचवा करवार िौन असेल तर अशवा 
प्संगी भवारती्य भवागीदवारी कवा्यदवा १९३२ िधील तरतुदी लवागू रोतवात. आमधमन्यि १२ आमण १७ िधील कवारी िरत््वाच्यवा तरतुदी 
पुढील प्िवाणे -

२)  नफ्ाचे तविरि (Distribution of profit) : भवागीदवारीच्यवा करवारवािध्ये नफवा ् वाटपवाच्यवा प्िवाणवाचवा उल्ेख नसल्यवास
 स्या भवागीदवार रे सिवान िवानले जवातवात आमण ते नफवा-तोटवा सिप्िवाणवात म्भवाजीत करतील, परंतु जर भवागीदवारीच्यवा 

करवारवािध्ये नफवा तोटवा म्भवाजनवाचे प्िवाण देण्यवात आले असेल तर त्यवा प्िवाणवातच भवागीदवारवांनवा नफवा तोटवा म्भवाजीत 
करण्यवात ्येईल. 

२)  उचलीवर व्ाज (Interest on drawing) : भवारती्य भवागीदवारी कवा्यदवा १९३२ िध्ये भवागीदवारवांनी केलेल्यवा उचल 
रकिे्र व्यवाज आकवारणीसंबंधी कोणतीरी तरतूद नवारी. जेवरवा उचल करण्यवात आलेली एकूण रक्कि मदलेली असेल परंतु 
उचल केल्यवाच्यवा रकिेच्यवा तवारखवा मदलेल्यवा नसतील, तेवरवा व्यवाजवाची आकवारणी करतवांनवा ६ िमरने ए्ढवा कवालवा्धी 
म्चवारवात घ्यवा्वा. 

३)  भागीदाराक्ून घेिलेल्ा कजा्थवर व्ाज (Interest on partner loan) : भवागीदवारी कवा्यद्वाप्िवाणे संस्ेने 
भवागीदवारवांकडून कजया मकं्वा अमरिि घेतले असल्यवास त्यवा्र ६% ्वामियाक दरवाने व्यवाज मदले जवाईल. 

४)  भां्वलावर व्ाज (Interest on capital) : भवागीदवारी करवारवात जर भवांड्लवा्रील व्यवाजवाचवा उल्ेख नसेल  तर 
भवांड्लवा्र व्यवाज आकवारले जवात नवारी. 

५)  भागीदारांना वेिन तकंवा कतमिन (Salary or commission to Partners) : भवागीदवारी कवा्यदवा १९३२ प्िवाणे 
एखवाद्वा भवागीदवारवाने संस्ेकरीतवा अमतरीक् कवाि केले असेल तरीदेखील कोणतेच प्कवारचे ्ेतन मकं्वा कमिशन देण्यवात 
्येऊ न्ये.परंतु जर भवागीदवारी कवारवारवािध्ये ्यवा संबंधी म्शिे तरतूद करण्यवात आली असेल तर करवारवा प्िवाणे भवागीदवारवानवा 
्ेतन मकं्वा कमिशन देतवा ्यईल. 

६)  नवीन भागीदाराचा प्वेि (Admission of a new partner) : एखवाद्वा न्ीन भवागीदवारवालवा स्या भवागीदवारवांच्यवा 
सिंतीने भवागीदवारीत प््ेश मदलवा जवाऊ शकतो.

१.३  भां्वल खात्ाच्ा पद्धिी (Methods of Capital Accounts)
 भवागीदवारवाने रोख मकं्वा ्सतूच्यवा स्रूपवात व्य्सवा्यवात गंुतम्लेल्यवा रकिेलवा भवागीदवारवाचे भवांड्ल असे मरणतवात. भवागीदवार 
भवंाड्ल खवात्यवाच्यवा कोणत्यवारी पद्तीचवा ्वापर करू शकतवात.

भां्वल खात्ाच्ा पद्धिी 
(Methods of Capital Account)

  

खसरर भां्वल पद्धि
 Fixed Capital Method

 

अखसरर भां्वल पद्धि 
Fluctuating Capital Method

  

    

                                

 

भां्वल खािे 
Capital Account            

चालू खािे
Current Account                     

भां्वल खािे
Capital Account
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भांडवल खात्ाच्ा दोन पद्धती खालील प्रमाणे ः
स्थिर भांडवल पद्धत (Fixed Capital Method) :
	 या	पद्धतीत	आर्थिक	वराथिचया	शेवटी	भागीदाराच	ेभांडवल	स््र	राहते.	वरथिभरात	भांडवलात	वाढ	रकंवा	घट	होत	नाही.जेवहा	
या	पद्धतीचा	अवलंब	करतात	तेंवहा	भागीदारांच	ेचाल	ूखाते	उघडले	जाते	आरि	भागीदाराचया	भांडवला	संबंधीचया	सवथि	समायोजना	या	
खातयात	केलया	जातात.	उदा.-उचल,	उचलीवरील	वयाज,	अरतररक्त	भांडवल,	भांडवलावरील	वयाज,	भागीदाराचे	वेतन,	करमशन,	
दलाली,	नफा-तोट्ातील	रह्सा	ह	ेसवथि	भागीदाराचया	चालू	खातयात	नोंदरवले	जातात.

भागीदारचे सं्ुक्त भांडवल खाते
नाव े               जमा

ददनांक दववरण ‘क्ष’
(`)

‘्’
(`)

ददनांक दववरण ‘क्ष’
(`)

‘्’
(`)

... रशल्लक	पु/ने xxx xxx ... रशल्लक	पु/आ
रोख/बँक	खाते
[अरतरीक्त	भांडवल]
संपतती	खाते
[व्तू	्वरूपात	भांडवल]

xxx
xxx

xxx

xxx
xxx

xxx

एकूि xxx xxx एकूि xxx xxx
... रशल्लक	पुढ	ेआिली xxx xxx

रोज दकद्द नोंदी
१)  जेव्ा भागीदारा द ्वारे अदतररक्त भांडवल गुंतदवले जाते 
	 रोख	/	बँक	खात	े	.............................................	नावे
	 	 भागीदाराचया	भांडवल	खातयाला
	 	[अरतररक्त	भांडवल	वयवसायात	गंुतरवलयाबद्दल]	
२)  जेव्ा भागीदारावदारे भांडवलाची रक्कम ्ी संपततीचे ्वरूपात आणली जाते 
	 संपतती	खात	े	.................................................	नावे
	 	 भागीदाराच	ेभांडवल	खातयाला
	 [अरतररक्त	भांडवल	ह	ेव्तू	्वरूपात	आिलयाबद्दल]	
३)  जेव्ा भागीदार भांडवलाच्ा का्ी रकमेची उचल करतात ः 
	 भागीदाराच	ेभांडवल	खाते	.....................................	नावे
	 	 रोख	/	बँक	खातयाला	
	 [भागीदारान	ेरकमेची	उचल	केलयाबद्दल]	

भागीदारांचे चालू खाते (Partner's Current Accounts):
 जेवहा	 भागीदार	 स््र	 भांडवल	 पद्धतीचा	 अवलंब	 करतात	 तेवहा	 तयांचे	 ‘चालू	 खाते’	 उघडणयात	 येते.	 या	 खातयात	
भांडवलासंबंधीचया	सवथि	समायोजनांचया	नोंदी	केलया	जातात.	भागीदाराचया	चालू	खातयात	नावे	रकंवा	जमा	रशल्लक	असू	शकते.
१)		 भागीदारांनी	चालू	आर्थिक	वराथित	वयवसायामधून	्वतःच	ेउपयोगाकरीता	रकमेची	केलेली	उचल	
२)		 भागीदारान	ेवयवसायामधून	्वतःच	ेउपयोगाकरीता	घेतलेलया	व्तू	महिजेच	व्तू	्वरूपात	केलेली	उचल.	
३)		 भागीदारांच	ेभांडवलावर	वयाज	सं््ेने	मानय	केलयास.	
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४)  भागीदारांनी ‘उचल’ म्हणून घेतलेल्ा रकमेवर व्ाज. 
५)  भागीदाराचे वेतन ककंवा ककमशन. 
६)  शुद्ध नफा ककंवा शुद्ध तोट्ाचे कवतरण.

भागीदाराचे चालू खाते (प्ारूप) :
नावे              जमा

वववरण ‘क्ष’
(`)

‘य’
(`)

वववरण ‘क्ष’
(`)

‘य’
(`)

कशल्लक पु/आ (नावे कशल्लक)
उचल
उचलीवरील व्ाज 
नफा तोटा खाते (तोटा)
कशल्लक पु/ने

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

कशल्लक पु/आ (जमा कशल्लक)
भांडवलावर व्ाज खाते
वेतन खाते
ककमशन खाते
नफा तोटा खाते (नफा)
कशल्लक पु/नेली

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx xxx xxx xxx
कशल्लक पु/आ xxx xxx कशल्लक पु/आणली xxx xxx

रोजकीद्द नोंदी
१)  भागीदाराचे भांडवलावर द्ावयाचे वयाज
 अ)  भांडवलावर व्ाज खाते ..................................................... नावे  xxx
    भागीदाराचे चालू खात्ाला/ भांडवल खात्ाला   xxx
  [भांडवलावरील व्ाज चालू / भांडवल खात्ाला स्ानांतररत केल्ाबद्दल] 
 ब) नफा - तोटा खात े........................................................... नावे  xxx  
   भांडवलावर व्ाज खात्ाला 
 [भांडवलावरील व्ाज नफा-तोटा खात्ाला ्हसतांतर] 

२)  भागीदारांना द्ावयाचे वेतन / कवमशन 
 अ) वेतन / ककमशन खाते ....................................................... नावे  xxx
   भागीदाराचे चालू खात्ाला/ भांडवल खात्ाला   xxx 
 [वेतन / ककमशन चालू भांडवल / खात्ाला जमा केल्ाबद्दल] 
 ब) नफा - तोटा खात े........................................................... नावे xxx 
   वेतन / ककमशन खात्ाला xxx 
 [भागीदारांचे वेतन / ककमशन / नफा - तोटा खात्ाला ्हसतांतर] 

३)  भागीदाराने वैयक्तिक उपयोगाकररता रोख / वसतू घेतलयास. 
 अ)  उचल खात े................................................................. नावे  xxx 
   रोख / वसत ूखात्ाला xxx 
 [वै् क्तिक उप्ोगाकररता रोख / वसतूची उचल केल्ाबद्दल]
 ब)  भागीदाराचे चालू खात े...................................................... नावे xxx 
   उचल खात्ाला xxx 
 [उचल खात्ाची कशल्लक चालू खात्ाला स्ानांतररत केल्ाबद्दल]



7 PB

४)  भागीदाराच्ा उचलीवर व्ाजाची आकारणी 
	 अ)		 भागीदाराचे	चालू	भांडवल	खाते .............................................. नाव	े	 xxx	
	 	 	 उचलीवर	व्ाज	खात्ाला	 xxx	
	 [भागीदाराच्ा	उचलीवर	व्ाज	आकारल्ाबद्दल]	
	 ब)		 उचलीवर	व्ाज	खाते	 ....................................................... 	नावे	 xxx	
	 	 	 नफा-तोटा	खात्ाला	 xxx	
	 [उचलीवरील	व्ाज	नफा-तोटा	खात्ाला	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल]

५)  शुद्ध नफ्ाचे ववतरण 
 नफा-तोटा	खाते	 .................................................................. नावे	 xxx
	 	 भागीदाराच	ेचालू	खात्ाला		 xxx	
	 [शुद्ध	नफा	भागीदाराच्ा	चाल	ूखात्ाला	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल]	

६)  शुद्ध तोट्ाचे ववतरण : 
	 भागीदाराच	ेचाल	ूखाते ............................................................. नाव	े	 xxx	
	 	 नफा-तोटा	खात्ाला	 xxx	
	 [शुद्ध	तोटा	भागीदाराच्ा	चालू	खात्ाला	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल]

नफा - तोटा खाते
नाव े                        जमा

वववरण ‘क्ष’ (`) ‘्’ (`) वववरण ‘क्ष’ (`) ‘्’ (`)
भांडवलावरील	व्ाज	खाते
भागीदाराचे	वेतन	खाते/
भागीदाराच	े	कमिशन	खाते

xxx
xxx
xxx

उचलीवरील	व्ाज	खाते xxx

xxx xxx
अस्थिर भांडवल पद्धत:
 ्ा	पद्धतीिध्े	भागीदाराच्ा	भांडवलाची	मशल्लक	ही	दरवर्षी	बदलते.	्ा	पद्धतीला	असस्र	भांडवल	पद्धती	असे	महणतात.	
्ा	पद्धतीिध्े	भागीदाराच	ेचाल	ूखात	ेउघडण्ाची	आवश्कता	नसते.	महणून	भागीदाराशी	संबंमित	सव्व	सिा्ोजना	भागीदाराच्ा	
भांडवल	खात्ातच	नोंदमवले	जातात.
१)		 भागीदाराच्ा	भांडवलाची	प्ारंमभक	मशल्लक	
२)		 भागीदारांनी	आणलेल	ेअमतररक्त	भांडवल.	
३)		 भागीदारांना	दे्	असलेल	ेवेतन	/	कमिशन	
४)		 भागीदारांच्ा	भांडवलावर	व्ाज	
५)		 भागीदारांनी	वर््वभरात	कलेली	उचल	आमण	उचल	रकिेवर	व्ाज	
६)		 भांडवलाच्ा	रकिेतून	करण्ात	आलेली	उचल	
७)		 संस्ेच्ा	शुद्ध	नफा	मकंवा	शुद्ध	तोट्ाच	ेमवतरण	
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अस्थिर भांडवल पद्धती अंतग्दत नमूना.

भागीदारांचे भांडवल खाते
नावे             जमा

दववरण ‘क्ष’ (`) ‘्’ (`) दववरण ‘क्ष’ (`) ‘्’ (`)
रशल्लक	पु/आ	
(नाव	ेरशल्लक	असलयास)
उचल	खाते
उचलीवर	वयाज	खाते
नफा	तोटा	खाते	(तोटा)
रशल्लक	पु/ने

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

रशल्लक	पु/आ	(जमा	रशल्लक)
रोख	/	बँक	खाते	[अरतररक्त	भांडवल]
भांडवलावर	वयाज	खाते
वेतन	खाते
करमशन	खाते
नफा	तोटा	खाते	(नफा)

xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx xxx xxx xxx
रशल्लक	पुढे	अािली	

उदा्रण १ : आनंद	आरि	भरत	हे	२	:	३	या	प्मािात	नफा	तोटा	रवभागून	घेिारे	भागीदार	आहेत.	०१.०४.२०१९	रोजी	तयांचया		
भांडवल	खातयाचया	रशलका	पुढील	प्मािे	होतया.	आनंद	̀ .६०,०००	आरि	भरत	`.	३०,०००	तयांची	उचल	ही	अनुक्रम	े`.१२,०००	
आरि	`.१०,०००	होती.	भागीदारी	करारानुसार	भांडवलावर	१०%	वयाज	रदले	जाईल	आरि	उचलीवर	१२%	वाररथिक	दराने	वयाज	
आकारले	जाईल.	आनंदला	दरमहा	`.२,५००	प्मािे	वेतन	 रमळेल	आरि	भरतला	शुद्ध	 रवक्ररीवर	३%	करमशन	प्ाप्त	करणयाचा	
अरधकार	आहे.		शुद्ध	रवक्ररी	`.५,००,०००	आहे.	तसेच	रवतरि	योगय	नफा	`.६०,०००	आहे.	

३१	माचथि,	२०२०	रोजी	संपिाऱया	वराथिकररता	भागीदाराचे	भांडवल	खाते	पुढील	प्मािे	तयार	करा.	
१)	स््र	भांडवल	पद्धती	२)	अस््र	भांडवल	पद्धती

उततर  : १) स्थिर भांडवल पद्धती
नावे   भागीदारांचे भांडवल खाते  जमा

दववरण आनंद
(`)

भरत
(`)

दववरण आनंद
(`)

भरत
(`)

रशल्लक	पु/ने ६०,००० ३०,००० रशल्लक	पु/आ	 ६०,००० ३०,०००

६०,००० ३०,००० ६०,००० ३०,०००

नावे  भागीदारांचे चालू खाते             जमा

दववरण आनंद
(`)

भरत
(`)

दववरण आनंद
(`)

भरत
(`)

उचल	खाते
उचलीवर	वयाज	खाते
रशल्लक	पु/ने

१२,०००
७२०

४७,२८०

१०,०००
६००

४३,४००

भांडवलावर	वयाज	खाते
वेतन	खाते
करमशन	खाते
नफा	तोटा	खाते

६,०००
३०,०००

२४,०००

३,०००

१५,०००
३६,०००

६०,००० ५४,००० ६०,००० ५४,०००

xxx xxx
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२) अखसरर भां्वल पद्धिी
नावे         भागीदारांचे भां्वल खािे                जमा

तववरि आनंद
(`)

भरि
(`)

तववरि आनंद
(`)

भरि
(`)

उचल खवाते
उचली्र व्यवाज खवाते
मशल्क पु/ने

१२,०००
७२०

१,०७,२८०

१०,०००
६००

७३,४००

मशल्क पु/आ 
भवांड्लवा्र व्यवाज खवाते
्ेतन खवाते
कमिशन खवाते
नफवा तोटवा खवाते

६०,०००
६,०००

३०,०००

२४,०००

३०,०००
३,०००

१५,०००
३६,०००

१,२०,००० ८४,००० १,२०,००० ८४,०००
सपष्ीकरिातमक टीपा ः
१)  भां्वलावर व्ाज
 आनंद  ६०,०००   × १०

१००
  = ` ६,०००

      

 भरत  ३०,०००   ×  १०
१००

  =  ` ३,००० 
     
२)  उचलीवर व्ाज

 आनंद  १२,००० × १२
१०० × 

६
१२  =  ` ७२० 

     

 भरत  १०,०००  × १२
१००

  × ६
१२  =  ` ६००    

 (उचल केल्यवाची तवारीख मदली नसल्यवािुळे ६ िमरन्यवाचे व्यवाज म्चवारवात घ्यवा्े.) 
३)  आनंदला वेिन
  दरिरवा ` २,५००
  २५०० × १२ = ` ३०,०००.

४)  भरिला तवक्ीवर कतमिन

  शुद् म्क्ी ` ५,००,०००

  ५,००,००० × 
३

१००
  = ` १५,०००.

५)  नफ्ाचे तविरि

  शुद् नफवा ` ६०,०००   

 आनंदचवा मरससवा 

  ६०,००० × 
२
५  = ` २४,०००    

 भरतचवा मरससवा

  ६०,००० × 
३
५   = ` ३६,०००       
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उदाहरि २ ः करण आमण मकरण िेरतवा एंटरप्वा्यजेसचे भवागीदवार आरेत. त्यवांनी १ एमप्ल २०१९ रोजी त्यवार कवापडवाचवा व्य्सवा्य सुरू 
केलवा. त्यवासवाठी त्यवांनी प्त्येकी `५,००,००० भवांड्ल गुंतम्ले. त्यवांनी व्य्सवा्यवातून खवाजगी उप्योगवाकरीतवा करण ्यवंानी `२०,००० 
आमण मकरण ्यवांनी `१५,००० उचल केली. भवागीदवारी करवारवानुसवार भवांड्लवा्र १२% ् वामियाक दरवाने व्यवाज मदले जवाईल आमण उचली्र 
३% ्वामियाक दरवाने व्यवाज आकवारले जवाईल. करणलवा दरिरवा `१,८०० प्िवाणे ्ेतन मिळेल आमण मकरण ्यवांनवा शुद् म्क्ी्र ५%. 
कमिशन प्वाप्त करण्यवाचवा अमधकवार आरे. ्ियाभरवातील शुद् म्क्ी `२,५०,००० असून ्ियाभरवातील शदु् नफवा `६०,००० आरे.
 भवागीदवारवाचे भवंाड्ल खवाते पुढील प्िवाणे त्यवार करवा.

 (१) खसरर भां्वल पद्धि  (२) अखसरर भां्वल पद्धि 

उतिर  :                                                 मेहिा एंटर प्ा्जेसच्ा पुसिकाि

१)   खसरर भां् वल पद्धि 

नावे       भागीदारांचे भां्वल खािे                जमा
तववरि करि (`) तकरि (`) तववरि करि (`) तकरि (`)

मशल्क पु/ने ५,००,००० ५,००,००० रोख / बँक खवाते ५,००,००० ५,००,०००

५,००,००० ५,००,००० ५,००,००० ५,००,०००
नावे        भागीदारांचे चालू खािे                 जमा

तववरि करि (`) तकरि (`) तववरि करि (`) तकरि (`)
उचल खवाते २०,००० १५,००० भवांड्लवा्र व्यवाज खवाते ६०,००० ६०,०००
उचली्र व्यवाज खवाते ३०० २२५ ्ेतन खवाते २१,६००
मशल्क पु/ने ९१,३०० ८७,२७५ कमिशन खवाते १२,५००

नफवा तोटवा खवाते ३०,००० ३०,०००
१,११,६०० १,०२,५०० १,११,६०० १,०२,५००

२) अखसरर भां्वल पद्धि
नावे       भागीदारांचे भां्वल खािे                जमा

तववरि करि (`) तकरि (`) तववरि करि (`) तकरि (`)
उचल खवाते २०,००० १५,००० रोख / बँक खवाते ५,००,००० ५,००,०००
उचली्र व्यवाज खवाते ३०० २२५ भवांड्लवा्र व्यवाज खवाते ६०,००० ६०,०००
मशल्क पु/ने ५,९१,३०० ५,८७,२७५ ्ेतन खवाते २१,६००

कमिशन खवाते १२,५००
नफवा तोटवा खवाते ३०,००० ३०,०००

६,११,६०० ६,०२,५०० ६,११,६०० ६,०२,५००
सपष्ीकरिातमक टीपा ः
१)  भां्वलावर व्ाज :

 करणचे भवांड्ल   :  ५,००,००० ×  
१२

१००
  =  ` ६०,०००

 मकरणचे भवांड्ल  :  ५,००,००० × 
१२

१००    =  ` ६०,००० 
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२)  उचलीवरील व्ाज    

 करणची उचल : २०,००० ×  ३
१००

  × ६
१२

     = ` ३०० 
    

 मकरणची उचल : १५,००० × 
३

१००   × 
६

१२    = ` २२५     

उदाहरि ३ ः  िेससया आनंद एंटरप्वा्यजेस िध्ये ३ः२ ्यवा प्िवाणवालवा नफवा-तोटवा ्वाटून घेणवारे श्ी. अिे्य आमण श्ी. आमशि भवागीदवार 
आरेत. १ एमप्ल, २०१८ रोजी श्ी. अिे्य `१,००,००० आमण श्ी. आमशि ्यवांनी `५०,००० भवांड्ल खवात्यवा्र मशल्क रोती. 
त्यवाचंी उचल श्ी. अिे्य `२०,००० आमण श्ी. आमशि ्यवांनी `२५,००० रोती. भवागीदवारी करवारवाप्िवाणे भवांड्लवा्र १०% ्वामियाक 
दरवाने व्यवाज मदले जवाईल आमण उचल केलेल्यवा रकिे्र ्वामियाक १२% दरवाने व्यवाज आकवारले जवाईल. श्ी. अिे्य ्यवांनवा दरिरवा `३,००० 
प्िवाणे ्ेतन मिळेल. आमण श्ी. आमशि ्यवांनवा म्क्ी्र ५% प्िवाणे कमिशन मिळेल. म्क्ी  `४,००,००० आरे. म्तरण ्योग्य नफवा  
`९०,०००.
 ३१ माच्थ, २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थकररिा भागीदाराचे भां्वल खािे पुढील प्मािे ि्ार करा.
 (१) खसरर भां्वल पद्धि,  (२) अखसरर भां्वल पद्धि 

उतिर  :                                                   मेसस्थ आनंद एंटरप्ा्जेसच्ा पुसिकाि

१)   खसरर भां्वल पद्धि 

नावे       भागीदारांचे भां्वल खािे                जमा
तववरि अमे् (`) आतिर (`) तववरि अमे्  (`) आतिर (`)

मशल्क पु/ने १,००,००० ५०,००० मशल्क पु/आ १,००,००० ५०,०००

१,००,००० ५०,००० १,००,००० ५०,०००
नावे        भागीदारांचे चालू खािे                जमा

तववरि अमे् (`) आतिर (`) तववरि अमे् (`) आतिर (`)
उचल खवाते २०,००० २५,००० भवांड्लवा्र व्यवाज खवाते १०,००० ५,०००
उचली्र व्यवाज खवाते १,२०० १,५०० ्ेतन खवाते ३६,०००
मशल्क पु/ने ७८,८०० ३४,५०० कमिशन खवाते २०,०००

नफवा तोटवा खवाते ५४,००० ३६,०००
१,००,००० ६१,००० १,००,००० ६१,०००

२) अखसरर भां् वल पद्धि
नावे       भागीदारांचे भां्वल खािे                जमा

तववरि अमे् (`) आतिर (`) तववरि अमे् (`) आतिर (`)
उचल खवाते २०,००० २५,००० मशल्क पु/आ १,००,००० ५०,०००
उचली्र व्यवाज खवाते १,२०० १,५०० भवांड्लवा्र व्यवाज खवाते १०,००० ५,०००
मशल्क पु/ने १,७८,८०० ८४,५०० ्ेतन खवाते ३६,०००

कमिशन खवाते २०,०००
नफवा तोटवा खवाते ५४,००० ३६,०००

२,००,००० १,११,००० २,००,००० १,११,०००
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्पष्ीकरणातमक टीपा : 
१)  भांडवलावर व्ाज :      

	 श्ी.	अमेय		 =	 १,००,०००	× 
१०
१०० 		 = ` १०,०००	 	 	 	 	 	

	 श्ी.	आरशर		 =	 ५०,०००	×  १०
१००

		 =	 ` ५,०००

२)  उचलीवर व्ाज :

	 उचल	केलयालया	रकमेची	तारीख	रदली	नाही	महिून	६	मरहनयाचे	वयाज	रवचारात	घयावे.	 	 	 	 

	 श्ी.	अमेय		 =	 २०,०००	× 
१२
१००

   ×  
६
१२

		 =	 ` १२००
      
 श्ी.	आरशर		 =	 २५,०००	× १२

१००
   ×  ६

१२
		 =	 ` १५००

३)  नफा दवतरण   

	 श्ी.	अमेयचा		 =	 ९०,०००	×  
३
५		 =	 ` ५४,०००	 	 	 	

 श्ी.	आरशरचा		 =	 ९०,०००	× 
२
५ 	 =	 ` ३६,०००

उदा्रण ४ : सन	अारि	मून	भागीदार	असून	तयांचे	भांडवल	अनुक्रमे	` १०,००,०००	अारि	` ५,००,०००	आहे.	ते	नफा	तोटा	 
३	:	२	प्मािात	रवभागून	घेतात.	पुढील	दोनही	प्मािे	भांडवल	खाते	दशथिवा.	(१)	स््र	भांडवल	पद्धत,	(२)	अस््र	भांडवल	पद्धत	
चालू	वराथित	तयानंी	अनुक्रमे	` २,२५,०००	व	` १,५०,०००	अरतररक्त	भांडवल	गुंतरवले.			                   

        भागीदारांचे चालू खाते                  

तपशील सन (`) मून (`)
भांडवलावरील	वयाज ५	% ५	%
उचल २२,५०० १५,०००
उचलीवरील	वयाज १,३५० ९००
पगार १५,०००
करमशन	 ७,५०० ५,२५०
तोटा ४५,००० ३०,०००

उततर ः १) अस्थिर भांडवल पद्धत  
नावे         भागीदारांचे भांडवल खाते                जमा

तपशील सन (`) मून (`) तपशील सन (`) मून (`)
उचल	खाते २२,५०० १५,००० रशल्लक	पु/आ १०,००,००० ५,००,०००
उचलीवर	वयाज	खाते १३५० ९०० रोख	/	बँक	खाते २,२५,००० १,५०,०००
नफा	तोटा	खाते	(तोटा) ४५,००० ३०,००० भांडवलावर	वयाज	खाते ५५,६२५ २८,७५०
रशल्लक	पु/ने १२,३४,२७५ ६,३८,१५० पगार	खाते १५,०००

करमशन	खाते ७,५०० ५,२५०
१३,०३,१२५ ६,८४,००० १३,०३,१२५ ६,८४,०००
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२) स्थिर भांडवल पद्धत
भागीदारांचे भांडवल खाते

नावे                               जमा

तपशील सन (`) मून (`) तपशील सन (`) मून (`)
रशल्लक	पु/आ १२,२५,००० ६,५०,००० रशल्लक	पु/आ

रोख	/	बँक	खाते
(अरतररक्त	भांडवल)

१०,००,०००
२,२५,०००

५,००,०००
१,५०,०००

१२,२५,००० ६,५०,००० १२,२५,००० ६,५०,०००
भागीदारांचे चालू खाते

नावे                              जमा 
तपशील सन (`) मून (`) तपशील सन (`) मून (`)

उचल २२,५०० १५,००० भांडवलावर	वयाज	 ५५,६२५ २८,७५०
उचलीवर	वयाज	 १३५० ९०० भागीदारांचे	वेतन	 १५,०००
नफा	तोटा	खाते	(तोटा) ४५,००० ३०,००० करमशन	 ७,५०० ५,२५०
रशल्लक	पु/ने ९,२७५ रशल्लक	पु/ने ११,९००

७८,१२५ ४५,९०० ७८,१२५ ४५,९००
भांडवलावर व्ाज
सन - ` १०,००,०००	वर	५%	प्मािे	वरथिभरासाठी	

	 	 =	
१०,००,०००	×	५

१००
	=	` ५०,०००

   
 ` २,२५,०००	वर	५%	प्मािे	६	मरहनयाचे	वयाज		

	 	 =	
२,२५,०००	×	५	× ६

१००	×	१२ 	=	` ५,६२५	
   
	 एकूि	वयाज		` ५०,०००	+	५,६२५	=	` ५५,६२५	

मून - ` ५,००,०००	वर	५%	प्मािे	वरथिभरासाठी

  ५,००,०००	×	५
१००

	=	` २५,०००
   
 `	१,५०,०००	वर	५%	प्मािे	६	मरहनयाचे	वयाज

	 	 =	 १,५०,०००	×	५	×	६
१००	× १२

		=	` ३,७५०

   
 एकूण व्ाज  २५,००० + ३,७५० = ` २८,७५०
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टीप :
१.  चवालू मशल्क नवा्े मकं्वा जिवा बवाजू्र दशयाम्ली जवाते.
२.  जर कवारी सूमचत केले नसेल तर अखस्र भवांड्ल पद्तीचवा ्वापर केलवा जवातो. 
३.    भवागीदवारवाच्यवा कजवाया्रील व्यवाज बवाह्य दे्यतवा मरणून गृरीत धरवा्ी मरणून भवागीदवारवाच्यवा चवालू खवात्यवा्र जिवा बवाजू्र दशया्वा्े. 

परंतु जर चवालू खवाते नसेल ् अखस्र भवंाड्ल पद्ती असेल तर भवागीदवारवाच्यवा भवांड्ल खवात्यवाच्यवा जिवा बवाजू् र  दशया्वा्े.

 क्षमिा तवधाने -
 ्यवा प्करणवाचे अध्य्यन केल्यवानंतर म्द्वार्यवाांनवा पुढील गोष्ीचे आकलन रवाईल:- 

• अंमति खवात्यवाचवा अ्या, गरज आमण िरत््. 
•  अंमति खवात्यवािधील सिवा्योजनवांचे प्भवा्. 
•  व्यवापवार खवाते, नफवा तोटवा खवाते आमण तवाळेबंदवाचवा अ्या.

•  व्य्सवा्यवाचे आम्याक पररणवाि कशवा प्कवारे शोधवा्ेत.

भागीदारीची अंतिम खािी 
(Partnership Final Accounts)

अभ्ास घटक (Contents) -
२.१  प्सतवा्नवा आमण अंमति खवाती त्यवार करण्यवाची गरज
२.२ पुढील सिवा्योजनवांसर व्यवापवार खवाते, नफवा तोटवा खवाते ् तवाळेबंद त्यवार करणे. 

१)  ्िया अखेरचवा मशल्क िवाल (सं्रण सकंध) 
२)  अदतत खचया 
३)  पू्यादतत खचया 
४)  पू्याप्वाप्त उतपन्न 
५)  ्ेयणे उतपन्न
६)  बुडीत कजया 
७)  संशम्यत कजयामनधीसवाठी तरतूद 
८) ऋणको आमण धनको्र कसरमनधी
९)  घसवारवा 
१०)  भवांड्ल, उचल आमण कजया ्यवा्रील व्यवाज. 
११)  गुंत्णूक आमण मदलेल्यवा कजवाया्र व्यवाज. 
१२)  आगीिुळे/अपघवातवािुळे िवाल नष् रोणे (म्िवा कवाढलेलवा ् म्िवा न कवाढलेलवा) 
१३)  चोरीस गेलेलवा िवाल 
१४)  िोफत निुनवा मरणून म्तररत केलेलवा िवाल 
१५)  भवागीदवारवांनी केलेली िवालवाची उचल 
१६)  नोंद न करण्यवात आलेली खरेदी आमण म्क्ी 
१७)  िरसुली खचवायाचवा भवांड्ली खचवायात सिवा्ेश ् भवांड्ली खचवायाचवा िरसुली खचवायात सिवा्ेश रोणे 
१८)  प्वाप्य म्पत्रवाचे अनवादरण
१९)  दे्य म्पत्रवांचे अनवादरण
२०)  आस्वामगत खचया
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२१)  भवांड्ली प्वाप्तीचवा सिवा्ेश िरसुली प्वाप्तीत रोणे ् िरसुली प्वाप्तीचवा सिवा्ेश भवांड्ली प्वाप्तीत रोणे
२२)  समक््य भवागीदवारवांनवा ढोबळ नफ्यवाच्यवा, शुद् नफ्यवाच्यवा मकं्वा म्क्ीच्यवा आधवारवा्र देण्यवात ्येणवारे कमिशन. 

 
२.१  प्सिावना :

एकल व्यवापवारी संस्ेप्िवाणेच भवागीदवारी संस्ेलवादेखील एकवा म्मशष् तवारखेलवा आपल्यवा व्य्सवा्यवाची म्तती्य खस्ती जवाणून 
घेण्यवासवाठी अंमति खवाती त्यवार करवा्ी लवागतवात. अंमति खवाती त्यवार करणे रवा लेखवांकनवाचवा शे् टचवा टपपवा आरे.लेखवांकनवाचे म्मभन्न 
टपपे रे पुढील प्िवाणे असतवात.

लेखांकनाचे तवतभन्न टपपे :

 रोज मकदया/सरवाय्यक पुसतके त्यवार करणे.

 खतवा्णी करणे.

 तेरीज पत्रक सिवा्योजनवंासर त्यवार करणे.

 अंमति खवाती त्यवार करणे.

   

 अ) व्यवापवार खवाते ब) नफवा तोटवा खवाते  क) तवाळेबंद

 आ्यकर अमधमन्यि कवा्यदवा १९६१ नुसवार प्त्येक आम्याक ्िया १ एमप्ललवा  सुरू रोऊन ३१ िवाचयालवा संपते.
अंतिम खािी ि्ार करण्ाची आवश्किा :
 खवालील म्म्ध कवारणवांसवाठी अमंति खवाती त्यवार करण्यवात ्येतवात. 

१.  व्य्सवा्यवातील ढोबळ नफवा मकं्वा ढोबळ तोटवा शोधून कवाढणे. 
२.  व्य्सवा्यवातील शुद् नफवा मकं्वा शुद् तोटवा शोधून कवाढणे. 
३.  आम्याक ्िवायाच्यवा शे्टी व्य्सवा्यवाची आम य्ाक खस्ती जवाणून घेणे. 
४.  ऋणको आमण धनकोची रक्कि शोधून कवाढणे. 
५.  भम्ष्यकवालीन मन्योजनवासवाठी म्मभन्न म्तती्य म््रणे त्यवार करणे. 
६.  व्य्सवा्यवातील मनमधचे स्ोत ् मतचवा उप्योग जवाणून घेणे. 
७.  भवागीदवारीच्यवा पनुयारचनेच्यवा ्ेळी लौमकक िूल्यवाची मकंित / िूल्य ठरम्णे. 
८.  संस्ेच्यवा आ्यकरवाची, म्क्ीकरवाची गणनवा करणे.

अंतिम खािी ि्ार करिे :
अंमति खवाती री तेरीज आमण सिवा्योजनवंाचे अवाधवारे केली जवातवात. खवाते् रीतील खवात्यवांच्यवा नवा्े मकं्वा जिवा मशल्कवांच्यवा 

्यवादीलवा तेरीज असे मरणतवात. अंमति खवाती री म्तती्य ्िवायाच्यवा शे् टी त्यवार केली जवातवात. 
व्य्सवा्यवालवा रोणवारवा ढोबळ नफवा मकं्वा ढोबळ तोटवा ्यवाची िवामरती व्यवापवार खवात्यवा्रून रोते आमण त्यवाच कवालवा्धीतील शुद् 

नफवा मकं्वा शुद् तोटवा ्यवाची िवामरती नफवातोटवा खवात्यवा्रून रोते. तवाळेबंद रे एकवा म्मशष् तवारखेलवा व्य्सवा्यवाची संपतती आमण दे्यतवा 
दशयाम्णवारे म््रण आरे. 

व्ापार खािे (Trading Account) :

व्यवापवार खवाते रे एक नवािधवारी खवाते आरे. एकवा आम य्ाक ्िवायात व्य्सवा्यवालवा ढोबळ नफवा मकं्वा ढोबळ तोटवा मकती झवालवा रे 
शोधून कवाढण्यवाकरीतवा व्यवापवार खवाते व्यवापवारी संस्वा त्यवार करतवात. व्यवापवार खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू् र स्या प्त्यक्ष खचया तर जिवा बवाजू्र 
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स्या प्त्यक्ष उतपन्न नोंदम्ले जवाते. जर व्यवापवार खवात्यवाच्यवा जिवा बवाजूची बेरीज नवा्े बवाजूच्यवा बेरजेपेक्षवा ज्यवासत असेल तर ढोबळ नफवा 
दशयाम्ते आमण जर नवा्े बवाजूची बेरीज जिवा बवाजूच्यवा बेरजेपेक्षवा ज्यवासत असेल तर ढोबळ तोटवा दशयाम्ते. रवा ढोबळ नफवा मकं्वा ढोबळ 
तोटवा नफवा तोटवा खवात्यवालवा स्वानवांतररत केलवा जवातो.

J. R. Batliboi :
“व्यवापवार खवाते रे खरेदी आमण म्क्ी व्य्रवारवांचे पररणवाि दशयाम्ते. रे खवाते त्यवार करतवांनवा सवािवान्य आस्वापन खचवायाचवा म्चवार 

करण्यवात ्येत नवारी ्यवािधे के्ळ ्सतूशी संबमंधत (Related to goods) व्य्रवारवांचवाच सिवा्ेश रोतो.”
व्ापार खािे

....... ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थकररिा
नावे                                        जमा

िपिील रक्कम (`) रक्कम (`) िपिील रक्कम (`) रक्कम (`)

प्वारंभण सकधं xxx म्क्ी
(-) म्क्ी परत

xxx
xxx xxx

खरेदी xxx आमगिुळे जळलेलवा िवाल xxx
(-) खरेदी परत xxx xxx
खरेदी्रील ्वारतूक खचया xxx चोरीस गेलेलवा िवाल xxx
गवाडी भवाडे xxx निुनवा मरणून िोफत ्वाटलेलवा िवाल xxx
गोदी भवाडे (Dock Charges) xxx अपघवातवािुळे नुकसवान झवालेलवा िवाल xxx
सीिवा शुलक (Custom Duty)
िजुरी

xxx
xxx

भवागीदवारवाने स्तःच्यवा ्थै्यक्ीक
उप्योगवाकरीतवा उचल केलेलवा िवाल xxx

उतपवादक िजुरी
िजुरी आमण ्ेतन

xxx
xxx

्ियाअखेरचवा मशल्क िवाल
(सं्रण सकंध)

xxx

आ्यवात शुलक (Import Duty)
कोळसवा, गॅस, पवाणी,

xxx
xxx

ढोबळ तोटवा 
(नफवा तोटवा खवात्यवालवा स्वानवांतररत)

xxx

इंधन, तेल इ.
अमधकवार शुलक xxx
प्वा्मिक सं्ेष्न शुलक xxx
कवारखवानवा प्कवाश ् उषणतवा xxx
कवारखवानवा भवाडे xxx
कवारखवानवा म्िवा xxx
कवारखवानवा व्य्स्वापकवाचवा पगवार/
्ेतन xxx
ढोबळ नफवा
(नफवा तोटवा खवात्यवालवा स्वानवांतररत)

xxx

xxx xxx

जर उदवाररणवात िजुरी आमण ्ेतन रे सं्युक् ररत्यवा मदले असेल तर त्यवाची रवातवाळणी पुढील प्िवाणे करवा्ी :
अ)  जर सुरु्वातीलवा िजुरी रवा शबद ‘िजुरी ् ्ेतन’ मदलवा असेल तर व्यवापवार खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू्र मलरवा्वा. 
ब)  जर सुरु्वातीलवा ्ेतन रवा शबद ‘्ेतन ् िजुरी’ मदलवा असेल तर नफवा तवाेटवा खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू्र मलरवा्वा.
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नफा तोटा खाते (Profit and Loss Account) :
 नफा	ताेटा	खाते	ह	ेनामधारी	खाते	आहे.	नफा	ताेटा	खाते	हे	महत्वाचे	खाते	असून	वयवसायातील	चालू	आर्थिक	वराथितील	शुद्ध	
नफा	रकंवा	शुद्ध	तोटा	जािून	घेणयासाठी	तयार	करणयात	येते.	चालू	वराथिशी	संबंरधत	सवथि	अप्तयक्ष	खचथि	जयांचे	शोधन	करणयात	आले	
आहे	रकंवा	करावयाच	ेआह	ेते	सवथि	नफातोटा	खातयाचया	नावे	बाजूवर	दशथिरवल	ेजातात.	तसेच	चालू	वराथिशी	संबंरधत	अप्तयक्ष	उतपन्न	जे	
रमळाले	आहे	रकंवा	रमळावयाचे	आह	ेते	सवथि	नफातोटा	खातयाचया	जमा	बाजूवर	दशथिरवले	जातात.	नफा	तोटा	खातयाची	जमा	रशल्लक	
शुद्ध	नफा	दशथिरवते.	हा	शुद्ध	नफा	भागीदारांचया	भांडवल	खातयाचया	जमा	बाजूवर	दशथिरवला	जातो	रकंवा	भांडवलात	आरधक(+)	
केला	जातो.	नफातोटा	खातयाची	नावे	रशल्लक	शुद्ध	तोटा	दशथिरवते.	हा	शुद्ध	तोटा	भागीदारांचया	भांडवल	खातयाचया	नावे	बाजूवर	
दशथिरवला	जातो	रकंवा	भांडवलातून	वजा	(-)	केला	जातो.

R.N. Carter, 
“नफा - तोटा खाते ्े असे खाते आ्े ज्ामधे व्वसा् सं् थिेला ्ोणाऱ्ा नफा दकंवा तोट्ाची माद्ती प्राप्त करून 

घेण्ासाठी उतपन्न आदण ्ानीच्ा पदांचा दवचार केला जातो.”
नफा तोटा खात्ाचे प्रारूप

नफा तोटा खाते ३१ माच्द ....... रोजी संपणाऱ्ा वरा्दकररता
नावे                                        जमा           

तपशील रक्कम (`) रक्कम (`) तपशील रक्कम (`) रक्कम (`)
ढोबळ	तोटा	पु/आ
(वयापार	खातयावरून)	

xxx ढोबळ	नफा	पु/आ
(वयापार	खातयावरून)

xxx

वेतन	/	पगार xxx प्ाप्त	करमशन xxx
वेतन	आरि	मजुरी xxx रमळालेली	कसर xxx
भाड	ेआरि	कर xxx प्ाप्त	वयाज xxx
रवदु्त	खचथि xxx प्ाप्त	लाभांश xxx
टेलीफोन	खचथि xxx प्ाप्त	भाडे xxx
छपाई	आरि	लेखन	सामग्ी xxx इतर	रकरकोळ	प्ाप्ती xxx
प्वास	खचथि xxx स््र	संपतती	रवक्ररीवर	नफा	 xxx
स््र	संपततीवर	घसारा
अंकेक्षि	शुलक

xxx
xxx

शुद्ध	तोटा
(भांडवल	खातयाला	् ्ानांतररत)	

xxx

करमिूक	खचथि xxx
दुरु्ती	आरि	नूतनीकरि xxx
कजाथिवरील	वयाज xxx
रकरकोळ	खचथि xxx
वाहन	भतता	(Conveyance) xxx
आगीमुळे/चोरीमुळे/अपघातामुळे
झालेले	नुकसान

xxx

वखार	भाडे xxx
भ	रवषय	रनधी	योगदान xxx
नमुना	महिून	मोफत	वाटलेला	माल xxx
करमशन xxx
कसर xxx
भतते	(Allowance) xxx
जारहरात xxx
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म्क्ी्रील ्वारतूक खचया xxx
म्क्ी खचया xxx
बुडीत कजया xxx
मन्यवायात कर xxx
कर xxx
सवािवान्य खचया xxx
व्यवापवार खचया xxx
्थैध खचया (Legal Charges) xxx
व्यवा्सवाम्यक खचया xxx
बँक शुलक xxx
कवा्यदेशीर खचया xxx
दुय्यि सं्ेष्न खचया xxx
खस्र संपतती म्क्ी्र तोटवा xxx
शुद् नफवा
(भवंाड्ल खवात्यवालवा स्वानवांतररत)

xxx

xxx xxx

िाळेबंद (Balance Sheet) :
 तवाळेबंद रे एकवा म्मशष् तवारखेलवा व्य्सवा्यवाची म्तती्य खस्ती दशयाम्णवारे म््रण आरे. स्या प्कवारची द्ेयतवा तवाळेबंदवाच्यवा 
डवाव्यवा बवाजूलवा तर स्या प्कवारची संपतती उजव्यवा बवाजूलवा मदशयाम्ली जवाते. तवाळेबंद खवाते नसून व्य्सवा्यवाची म्तती्य खस्ती दशयाम्णवारे 
म््रण आरे. रे व्य्सवा्यवाची संपतती ् दे्यतवा दशयाम्ते. 

A.  Palmer:
 “तवाळेबंद रे म््रण पत्रक आरे. जे म्मशष् मद्शी व्य्सवा्यवाची आम्याक खस्ती दशयाम्ते. त्यवाच बरोबर व्य्सवा्यवाची दे्यतवा 

आमण संपतती दशयाम्ते.”
खसरिी तववरि .............. ररोजीचे  

दे्िा रक्कम
(`)

रक्कम
(`)

संपतिी रक्कम
(`)

रक्कम
(`)

भवांड्ल खवाते
अ
ब
क

xxx
xxx
xxx

xxx

ख्यवाती
जिीन ् इिवारत
(-) घसवारवा

xxx
xxx

xxx

xxx

भवागीदवारवाचे चवालू खवाते
(जिवा मशल्क)

xxx ्यंत्र ् सं्यत्र
(-) घसवारवा

xxx
xxx xxx

रवाखी् मनधी xxx उपसकर ् अन्वा्युक्ी
(-) घसवारवा

xxx
xxx xxx

नफवा तोटवा खवाते xxx उपकरणे
(-) घसवारवा

xxx
xxx xxx

तवारण असलेले कजया xxx
xxx

िोटवार गवाडी
(-) घसवारवा

xxx
xxx xxx
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बँक	कजथि xxx पट्टधृत	/	्वमालकरीचा	पररसर
(-)	घसारा

xxx
xxx xxx

भागीदारांकडून	कजथि xxx एक्व	(Patents)
(-)	घसारा

xxx
xxx xxx

देय	रवपत्र xxx सुटी	अवजारे
(-)	घसारा

xxx
xxx xxx

अरधकोर	अरधरवकरथि xxx गुंतविूक xxx

रवरवध	धनको
अरधक	/	वजा	समायोजना

xxx
xxx xxx

सुटी	सारहतय
(-)	घसारा

xxx
xxx xxx

(-)	धनकोवरील	कसर
xxx
xxx

पूवथि	दतत	खचथि xxx

अदतत	खचथि xxx अप्ाप्त	उतपन्न xxx
पूवथि	प्ाप्त	उतपन्न xxx ऋि	आरि	अरग्म xxx

संवरि	्कंध xxx
कर	तरत�द xxx रवरवध	ऋिको

(-)	बुडीत	कजथि
xxx
xxx

भ	रवषय	रनधी xxx (-)	नवीन	बुडीत	कजथि
xxx
xxx

अरधक:	भ	रवषय	रनधी
											गंुतविूकवरील	वयाज xxx xxx (-)	संरदगध	ऋिायथि	संरचती

xxx
xxx xxx

रवमा	कंपनीकडून	रमळालेली	-
						नुकसान	भरपाई xxx
प्ापय	रवपत्र xxx
ह्त््	रोख xxx
अरधकोर््	रोख xxx
मुदत	ठेव xxx
भागीदाराचे	चालू	खाते xxx

xxx (नावे	रशल्लक) xxx

टीप :
१)		 तेरीजपत्रकातील	प्तयेक	पदाची	वाररथिक	खाती	तयार	करतांना	एकच	नोंद	होत	ेफक्त	अदृशय	समायोजन	वगळता.	
२)		 प्तयेक	समायोजनाचे	वाररथिक	खाती	तयार	करतांना	दोन	पररिाम	होतात.	
३)		 या	अगोदर	आपि	वगथि	११	वी	मधये	“्वारमतव	सं््ेची	अंरतम	खाती”	ह	ेप्करि	अभयासले	आहे.	तयामुळ	ेतयाची	

पुनरावृतती	टाळणयासाठी	बराचसा	सैद्धांरतक	(Theory)	भाग	वगळला	आहे.	परंत	ुरोजकरीदथि	नोंदी	व	समायोजना	
रदलेलया	आहेत.	काही	सामानय	भाग	अभयासणयासाठी	रशक्षक	आरि	रवद्ारयाांनी	वगथि	११	वी	च	ेपु्तक	अभयासावे.	
भागीदारीची	ओळख	हे	परहले	प्करि	भागीदारांची	वाररथिक	खाती	या	प्करिाशी	संबंरधत	आहे.

समा्ोजना नोंदींचा सारांश (Summary ofAdjustments) :

अ.क्र. समा्ोजना प्रथिम पररणाम दुसरा पररणाम
१. संवरि	्कंध ताळेबंदाचे	संपतती	बाजूवर	दशथिवा	 वयापार	खाते	जमा	बाजूवर	दशथिवा
२. अदतत	खचथि	(देिे	बाकरी	खचथि)	 वयापार	रकंवा	नफा-तोटा	खातयाचे	नावे	

बाजूवर	 तया	 रवरशष्ट	 खचाथिचया	 पदात	
रमळवा

ताळेबंदाचे	देयता	बाजूवर	दशथिवा
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३. पू्यादतत खचया (अगवाऊ केलेलवा 
खचया)

व्यवापवार मकं्वा नफवा तोटवा खवाते नवा्े 
बवाजू् र त्यवा म्मशष् खचवायाचे पदवातून 
्जवा करवा

तवाळेबंदवाचे संपतती बवाजू्र दशया्वा

४. पू्याप्वाप्त उतपन्न
(अगवाऊ मिळवालेले उतपन्न)

नफवा-तोटवा खवात्यवाचे जिवा बवाजू्र त्यवा 
म्मशष् उतपन्नवातून ्जवा करवा.

तवाळेबंदवाचे द्ेयतवा बवाजू्र दशया्वा

५. अप्वाप्त उतपन्न (्येणे उतपन्न) नफवा-तोटवा खवात्यवाचे जिवा बवाजू् र 
संबंमधत उतपन्नवाचे पदवात मिळ्वा. 

तवाळेबंदवाचे संपतती बवाजू्र दशया्वा

६. बुडीत कजया (अमतररक् मकं्वा न्ीन 
बुडीत कजया)

नफवा-तोटवा खवात्यवाचे नवा्े बवाजू् र 
दशया्वा (जुने बुडीत कजया रकिेिध्ये 
मिळ्वा)

तवाळेबंदवाचे संपतती बवाजू् र ऋणकोिधून ्जवा 
करवा

७. संशवाम्यत कजया मनधीकररतवा तरतूद नफवा-तोटवा खवाते नवा्े बवाजू्र दशया्वा
 (जुने बुडीत कजया रकिेत मिळ्वा)

तवाळेबंदवाचे संपतती बवाजू् र ऋणकोिधून ्जवा 
करवा

८. ऋणकों्र दे्य कसर मनधी नफवा-तोटवा खवाते नवा्े बवाजू्र दशया्वा
 (दतत कसर िध्ये मिळ्वा)

तवाळेबंदवाचे संपतती बवाजू् र ऋणकोिधून ्जवा 
करवा

९. घसवारवा नफवा-तोटवा खवाते नवा्े बवाजू्र दशया्वा तवाळेबंद संपतती बवाजू म्मशष् संपततीिधून 
्जवा करवा

१०. (i) भवांड्लवा्र व्यवाज नफवा-तोटवा खवाते नवा्े बवाजू्र दशया्वा भवागीदवारवाचे भवांड्ल/चवालू खवात्यवात जिवा 
मकं्वा भवांड्लवािध्ये मिळ्वा

१०. (ii) उचली्र व्यवाज नफवा-तोटवा खवात्यवाचे जिवा बवाजू्र 
दशया्वा

भवागीदवारवाचे भवांड्ल/चवालू खवात्यवात नवा्े 
करवा मकं्वा भवांड्लवा िधून ्जवा करवा

१०. (iii) घेतलेल्यवा कजवाया्र व्यवाज नफवा-तोटवा खवाते नवा्े बवाजू्र दशया्वा तवाळेबंदवाचे दे्यतवा बवाजू्र घेतलेल्यवा कजवायाच्यवा 
रकिेत मिळ्वा

११. गुंत्णुकी्र आमण मदलेल्यवा 
कजवाया्र व्यवाज

नफवा-तोटवा खवाते जिवा बवाजू्र दशया्वा तवाळेबदवाच्यवा संपतती बवाजू्र दशया्वा

१२. (i)  म्िवा कवाढलेलवा िवाल 
आगीिुळे/ अपघवातवािुळे 
नष् झवाल्यवास

व्यवापवार खवाते जिवा बवाजू्र संपणूया रक्कि 
दशया्वा 

(१) तवाळेबंद संपतती बवाजू्र (म्िवा 
कपनीद्वारे ्येणे रक्कि) दशया्वा

(२)  नफवा-तोटवा खवाते नवा्े बवाजू्र 
्वासतम्क रवानीची रक्कि दशया्वा

१२. (ii) म्िवा न कवाढलेल्यवा िवालवाचे 
आगीिुळे / चोरीिुळे 
नुकसवान झवाल्यवास

नफवा-तोटवा खवाते - नवा्े बवाजू्र दशया्वा व्यवापवार खवाते जिवा बवाजू् र दशया्वा मकं्वा 
खरेदीिधून ्जवा करवा.

१३. चोरीस गेलेलवा िवाल नफवा-तोटवा खवाते - नवा्े बवाजू्र दशया्वा व्यवापवार खवाते जिवा बवाजू् र दशया्वा मकं्वा 
खरेदीिधून ्जवा करवा.

१४. निुनवा मरणून िवालवाचे िोफत ्वाटप नफवा-तोटवा खवाते - नवा्े बवाजू्र
(जवामररवात खचवायािधे मिळ्वा)

व्यवापवार खवाते जिवा बवाजू् र दशया्वा मकं्वा 
खरेदीिधून ्जवा करवा.

१५. भवागीदवारवाने स्तःचे खवाजगी 
उप्योगवा कररतवा केलेली िवालवाची 
उचल

व्यवापवार खवाते जिवा बवाजू्र दशया्वा मकं्वा 
खरेदीिधून ्जवा करवा. 

भवागीदवारवंाचे भवांड्ल/चवालू खवाते - नवा्े 
बवाजू्र दशया्वा

१६. (i) अनोंमदत खरेदी
 (Unrecorded Purchases)

व्यवापवार खवाते नवा्े बवाजू्र खरेदीिध्ये 
मिळ्वा

तवाळेबंदवाचे दे्यतवा बवाजू्र धनकोंिध्ये मिळ्वा
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१६. (ii) अनोंमदत म्क्ी
 (Unrecorded Sales)

व्यवापवार खवाते जिवा बवाजू् र म्क्ीिध्ये 
मिळ्वा

तवाळेबंदवाचे संपतती बवाजू्र ऋणकोिध्ये 
मिळ्वा

१७.१ भवांड्ली खचया िरसुली खचवायात 
सिवाम्ष् असल्यवास

व्यवापवार मकं्वा नफवा-तोटवा खवात्यवाचे नवा्े 
बवाजू् र त्यवा म्मशष् िरसुली खचवायातून 
्जवा करवा. 

तवाळेबंदवाचे संपतती बवाजू्र म्मशष् 
संपततीिध्ये मिळ्वा

१७.२ िरसुली खचया भवांड्ली खचवायात 
सिवाम्ष् असल्यवास

त्यवा म्मशष् खचवायािध्ये मिळ्वा तवाळेबंदवाचे संपतती बवाजू्र त्यवा म्मशष् 
संपततीिधून ्जवा करवा

१८. अनवादररत प्वाप्य म्पत्रे तवाळेबंदवाचे संपतती बवाजू् र ऋणकोिध्ये 
अनवादररत म्पत्रवांची रक्कि मिळ्वा

प्वाप्य म्पत्रवांचे रकिेतून अनवादररत म्पत्रवांची 
रवाशी ्जवा करवा 

१९. अनवादररत दे्य म्पत्रे तवाळेबंदवाचे द्ेयतवा बवाजू्र धनकोंचे 
रकिेिधे अनवादररत म्पत्रवांची रक्कि 
मिळ्वा

द्ेय म्पत्रवांचे रकिेतून अनवादररत  म्पत्रवांची 
रक्कि ्जवा करवा

२०. आस्वामगत खचया (Differed 
expenses)जसे जवामररवातीचे मदले 
५ ्िवायाकररतवा

चवालू ्िवायाशी संबमंधत जवामररवातीचे 
नफवा-तोटवा खवात्यवालवा नवा्े करवा

मशल्क रवामरलेली जवामररवात खचवायाची रक्कि 
तवाळेबंदवाचे संपतती बवाजू्र दशया्वा 

२१. (i)  भवांड्ली प्वाप्तीचवा सिवा्ेश 
िरसुली प्वाप्तीिध्ये झवाल्यवास 
उदवा. ्यंत्र म्क्ीचवा सिो्श 
‘म्क्ी’िध्ये झवालवा.

व्यवापवार खवाते जिवा बवाजू् र म्क्ीिधून 
्जवा करवा

तवाळेबंदवाचे संपतती बवाजू्र ्यंत्रवाचे रकिेतून 
्यंत्र म्क्ीची रवाशी ्जवा करवा

२१. (ii) िरसुली प्वाप्तीचवा सिवा्ेश 
भवांड्ली प्वाप्तीिधे झवाल्यवास 
जसे िवाल म्क्ीचवा सिवा्ेश 
फमनयाचर म्क्ीिधे झवालवा

व्यवापवार खवाते जिवा बवाजू्र म्क्ीिध्ये 
मिळ्वा

तवाळेबंद संपतती बवाजू् र फमनयाचरचे रकिेतून 
्जवा करवा.

२२. भवागीदवारवंानवा ढोबळ नफवा/ म्क्ी्र 
(%) कमिशन

नफवा-तोटवा खवाते नवा्े बवाजू् र दशया्वा भवागीदवारवांचे भवांड्ल/चवालू खवाल्यवा्र दशया्वा 
मकं्वा भवागीदवारवांचे भवांड्लवािध्ये मिळ्वा

िेरीज पत्रक/परीक्षा सूचीिील गुप्त/गतभ्थि/धवतनि समा्रोजना

अ.क्. परीक्षा सूचीिील समा्रोजना व्ापार आति नफा िरोटा खािे िाळेबंद
१. ्ेतन / भवाडे मदले

 (१० िमरन्यवासवाठी)
्ेतन / भवाडे ्यवा पदवात २ िमरन्यवाचे 
अदतत रक्कि अमधक करवा. 

तवाळेबंद पत्रकवाच्यवा द्ेयतवा बवाजू्र २ िमरन्यवाचे 
अदतत ्ेतन/भवाडे दशया्वा

२. म्िवा प्व्यवाजी ३० जून २०१९ 
रोजी संपणवाऱ्यवा ्िवायाकररतवा मदलवा.
(आम य्ाक ्िया ३१िवाचया २०१९ 
रवाेजी संपते.)

म्िवा ्यवा पदवातून  ३ िमरन्यवाचवा पू्यादतत 
म्िवा ्जवा करवा.

पू्यादतत म्िवा रे पद तवाळेबंद पत्रकवाच्यवा 
संपतती बवाजू्र दशया्वा

३. जवामररवात खचया (४ ्िवायासवाठी) नफवातोटवा खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू् र  
१
४  जवामररवात खचया दशया्वा

तवाळेबंद पत्रकवाच्यवा संपतती बवाजू्र ३
४  

जवामररवात खचया दशया्वा 

४. भवाडे मिळवाले
(११िमरन्यवाचे)

नफवातोटवा खवात्यवाच्यवा जिवा बवाजू्र 
प्वाप्त भवाडे ्यवा पदवात १ िमरन्यवाचे भवाडे 
अमधक करवा.

तवाळेबंद पत्रकवाच्यवा संपतती बवाजू्र अप्वाप्त 
भवाडे १ िमरन्यवाचे दशया्वा
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५. १०% दरवाचे कजया
(१ जवाने्वारीलवा घेतले, लेखवा 
खवाते ३१ िवाचया रोजी संपते)

नफवातोटवा खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू्र ३ 
िमरन्यवाचे देणे व्यवाज दशया्वा

तवाळेबंद पत्रकवाच्यवा दे्यतवा बवाजू्रील १०% 
दरवाचे कजया ्यवा पदवात ३ िमरन्यवाचे अदतत 
व्यवाज अमधक करवा.

६. १६% दरवाची गुंत्णूक 
(१ जवाने् वारीलवा खरेदी, लेखवा 
खवाते ३१ िवाचया रोजी संपते)

नफवातोटवा खवात्यवाच्यवा जिवा बवाजू्र ३ 
िमरन्यवाचे अप्वाप्त व्यवाज दशया्वा

तवाळेबंद पत्रकवाच्यवा संपतती बवाजू्रील 
गुंत्णूक ्यवा पदवात ३ िमरन्यवाचे व्यवाज अमधक 
करवा.

७. १०% सरकवारी रोखे नफवातोटवा खवात्यवाच्यवा जिवा बवाजू्र 
अप्वाप्त व्यवाज दशया्वा

तवाळेबंद पत्रकवाच्यवा संपतती बवाजू्रील 
सरकवारी रोखे ्यवा पदवात अप्वाप्त व्यवाजवाची रवाशी 
अमधक करवा.

महत्वाचे मुद्े (Important Points) : 
१)  परीक्षवा सूचीतील प्त्येक पदवाची एकच नोंद ् वामियाक खवाती त्यवार करतवानवा रोते. व्यवापवार मकं्वा नफवातोटवा खवात्यवात मकं्वा तवाळेबंदवात.
२)  प्त्येक सिवा्योजनेच्यवा दोन पररणवाि रोतवात.
३)  परीक्षवा सूचीतील नवा्े मशल्क असलेली पदे व्यवापवार मकं्वा नफवातोटवा खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू्र अ््वा तवाळेबंद पत्रकवाच्यवा संपतती 

बवाजू्र मलरवाम्त. 
४)  परीक्षवा सूचीतील जिवा मशल्क असलेली पदे व्यवापवार मकं्वा नफवातोटवा खवात्यवाच्यवा जिवा बवाजू्र अ््वा तवाळेबंद पत्रकवाच्यवा द्ेयतवा 

बवाजू्र मलरवाम्त. 
५)  जेवरवा परीक्षवा सूचीत ्ेतन, िजुरी री स्तंत्र पदे मदली असतील तर ्ेतन रे पद नफवातोटवा खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू्र मलरवा्े ् 

िजुरी  रे पद व्यवापवार खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू्र मलरवा्े. जर िजुरी ् ्ेतन रे पद मदले असेल तर व्यवापवार खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू्र 
मलरवा्े. जर ्ेतन ् िजुरी पद मदले असेल तर नफवा तोटवा खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू् र मलरवा्े.

६)  जर परीक्षवा सूचीत व्यवापवार खचया रे एकच पद मदले असेल तर नफवातोटवा खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू्र मलरवा्े. परंतु जर परीक्षवा सूचीत 
व्यवापवार खचया, सवािवान्य खचया री दोन पदे मदली असतील तर व्यवापवार खचया व्यवापवार खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू्र मलरवा्े. सवािवान्य खचया 
नफवातोटवा खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू् र मलरवा्े. व्यवापवार खचया, सवािवान्य खचया ्यवापथैकी कोणतरेी एकच पद मदले असेल तर ते नफवातोटवा 
खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू्र मलरवा्े.

७)  ऋणको्र बुडीत कजया, बुडीत कजया मनधी, बुडीत ् संशम्यत कजया मनधी ्यवा सिवा्योजनवा करतवांनवा ऋणकोत अनोंमदत उधवार 
म्क्ीची रवाशी अमधक (+) करवा्ी नंतर बुडीत कजया आकवारवा्े. नंतर बुडीत कजया मनधीचे सिवा्योजन करवा्े.

८)  ऋणकोतून बुडीत कजया ्जवा (-) केल्यवानंतर बुडीत ् संशम्यत कजया मनधीची तरतूद करवा्ी. 
९)  धनकोशी संबंमधत स्या सिवा्योजनवा झवाल्यवानंतर धनको्र प्वाप्त कसर मनधीची सिवा्योजनवा करवा्ी. 
१०)  गुप्त / गमभयात / ध्मनत सिवा्योजनवांचवा पररणवाि उदवाररणवातील सूचनेप्िवाणे करवा्वा. 
११)  सं्रण सकंधवाचे लवागत िूल्य (पररव्य्य िूल्य) आमण म्पणी िूल्य (बवाजवार िूल्य) अशी दोन िूल्य मदली असतील तर जे किी 

असेल ते म्चवारवात घ्यवा्े. 
१२)  जर व्य्स्वापकवालवा मकं्वा भवागीदवारवालवा शुद् नफ्यवा्र कमिशन द्यवा््यवाचे असेल तर खवालील प्िवाणे कवाढवा्े : 
 अ)  शुद् नफ्यवाच्यवा अगोदर कमिशन द्वा््यवाचे असल्यवास :   

  कमिशन रवाशी = 
कमिशनचवा दर × शुद् नफवा

१००
 

 ब)  शुद् नफ्यवाच्यवा नंतर कमिशन द्वा््यवाचे असल्यवास  :      

  कमिशन रवाशी = 
कमिशनचवा दर × शुद् नफवा

१०० + किमशनचवा दर 
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१३)  जर उचलीची तवारीख मदलेली नसल्यवास उचली्रील व्यवाज आकवारतवांनवा खवालील सूत्रवाचवा ्वापर करवा्वा.  

 उचली्रील व्यवाज = उचल  × 
दर

१००  × 
६

१२

१४)  जर भवागीदवारवाने आम य्ाक ्िवायािध्येच अमतररक् भवांड्ल आणले असेल तर त्यवा्रील ते् ढ्वा कवालवा्धीकररतवाचे व्यवाज म्चवारवात 
घ्यवा्े. (रे ्गया १२्ीच्यवा अभ्यवासक्िवात अपेमक्षत नवारी).

फक्त परीक्षा सूचीि तदलेल्ा पदांची हािाळिी : 

१) कोणतवारी अदतत खचया तवाळेबंदवाच्यवा दे्यतवा बवाजू्र
२) कोणतवारी पू्यादतत खचया तवाळेबंदवाच्यवा संपतती बवाजू् र
३) कोणतेरी अप्वाप्त उतपन्न तवाळेबंदवाच्यवा संपतती बवाजू् र
४) कोणतवारी पू्याप्वाप्त उतपन्न तवाळेबंदवाच्यवा दे्यतवा बवाजू्र
५) घसवारवा नफवातोटवा खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू्र
६) संपतती म्क्ी्रील तोटवा नफवातोटवा खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू्र
७) भवागीदवारवांनी केलेली ्सतूंची उचल भवांड्ल/ चवालू खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू् र
८) सवािवान्य समंचती / रवाखी् मनधी तवाळेबंदवाच्यवा द्ेयतवा बवाजू् र
९) जनतेकडून ठे्ी तवाळेबंदवाच्यवा द्ेयतवा बवाजू् र

१०) निुनवा मरणून िोफत ्वाटलेलवा िवाल नफवातोटवा खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू्र
११) मनलंमबत खवाते: 

अ) जर नवा्ेे बवाजू्र असेल तवाळेबंदवाच्यवा संपतती बवाजू्र
ब) जर जिवा बवाजू् र असेल तवाळेबंदवाच्यवा द्ेयतवा बवाजू्र

१२) रवाशी संरिरणवासवाठी म्पत्र बँकेत पवाठम्णे तवाळेबंदवाच्यवा संपतती बवाजू्र

उदाहरि सरो्तवण्ाच्ा पा्ऱ्ा: 
१)  आ्श्यक खवाती उघडवाम्त, सपष्ीकरणवातिक टीपणवांसर. 
२)  सिवा्योजनवा असलेल्यवा पदवा्र म्मशष् मचनर करून घ्यवा्े. 
३)  परीक्षवा सूचीतील पदवांची एकच नोंद करून घ्यवा्ी. 
४)  प्त्येक सिवा्योजनेच्यवा दोन नोंदी करून घ्यवाव्यवात. 
५)  नंतर खवाती बंद करवा्ीत. प््ि व्यवापवार खवाते बंद करवा्े. 
६)  व्यवापवार खवात्यवा्रील ढोबळ नफवा/ ढोबळ तोटवा नफवातोटवा खवात्यवालवा स्वानवांतररत करवा्वा. नंतर नफवातोटवा खवाते बंद करून शदु् 

नफवा / शदु् तोटवा कवाढवा्वा. 
७)  भवंाड्लवाचे खवाते बंद करवा्े ् भवंाड्ल खवात्यवातील मशल्क तवाळेबंद पत्रकवाच्यवा दे्यतवा बवाजू्र दशया्वा्ी. 
८)  शे्टी तवाळेबंदवाची बेरीज करवा्ी ् तवाळेबंद बंद करवा्वा. तवाळेबंद पत्रकवाच्यवा दोनरी बवाजूंची बेरीज सिवान असते.
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उदाहरिे 

१.  द्ा आति क्षमा भागीदार असून िे १ः१ ्ा प्मािाि नफािरोटा तवभागून घेिाि. खालील परीक्षा सूची आति समा्रोजनांच्ा 
आधारे ३१ माच्थ, २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थकररिा व्ापार व नफािरोटा खािे आति त्ाच िारखेचा िाळेबंद ि्ार करा.

परीक्षा सूची ३१ माच्थ २०१९
नावे तिल्लक रक्कम ` जमा तिल्लक रक्कम `

सकधं (१/४/२०१८) ६५,००० रवाखी् मनधी १४,५००
प्वाप्य म्पत्र २८,००० भवांड्ल:
िजुरी ् ्ेतन ९,०००  द्यवा १,६०,००० 
म्म्ध ऋणको १,३२,५००  क्षिवा १,२०,०००
बुडीत कजया १,००० धनको ९८,०००
खरेदी १,४८,००० संशम्यत कजया मनधी १,८०० 
िोटवार गवाडी ६८,००० म्क्ी २,८५,५००
्यंत्रसवािरिी १,१४,८०० अदतत िजुरी ७००
अंकेक्षण शुलक १,२०० खरेदी परत ४,००० 
म्क्ी परत २,००० कसर १८००
कसर २,३००
इिवारत ७५,०००
बँकेतील रोख १२,००० 
१०% गुंत्णूक २०,००० 
जवामररवात (९ िमरन्यवासवाठी) ४,५००
अमधकवार शुलक ३,०००

६,८६.३०० ६,८६.३००
सम्रोजना : 
(१)  सं्रण सकंध  ` ४०,०००. 
(२)  इिवारत आमण ्यंत्रसवािरिी्र अनुक्िे ्वामियाक ५% आमण ३% घसवारवा आकवारवा. 
(३)  प्वाप्य म्पत्रवात  ` ३,००० च्यवा अनवादरीत म्पत्रवाचवा सिवा्ेश आरे. 
(४)  द्यवा ्यवांनी स्तःच्यवा खवाजगी उप्योगवाकररतवा  ` १,००० चवा िवाल उचललवा त्यवाची लेखवा पुसतकवात नोंद नवारी. 
(५)  बुडीत कजया  ` १,८०० अपलेखखत करून ऋणको्र  ५% प्िवाणे बुडीत ् संशम्यत कजया मनधीची तरतूद करवा. 
(६)  ` ६,००० चवा िवाल म्कलवा परंतु त्यवाची लेखवा पुसतकवात नोंद नवारी. .

द्ा आति क्षमा ्ांच्ा पुसिकाि 
व्ापार व नफा िरोटा खािे तद.३१ माच्थ २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थकररिा 

नावे                                                                                                                                                       जमा
 िपिील रक्कम ` रक्कम `   िपिील रक्कम ` रक्कम `

प्वारंभण सकंध ६५,००० म्क्ी
(+) नोंद न झवालेली म्क्ी

२,८५,५००
६,०००

खरेदी
(-) खरेदी परत

१,४८,०००
४,००० १,४४,००० (-) म्क्ी परत

२,९१,५००
२,००० २,८९,५००

अमधकवार शुलक ३,००० द्यवा ्यवांनी स्तःच्यवा ्थै्यखक्क - 
उप्योगवाकरीतवा उचललेलवा िवाल १,०००

िजुरी ् ्ेतन ९,००० सं्रण सकंध ४०,०००
ढोबळ नफवा (पु/ने) १,०९,५००

३,३०,५०० ३,३०,५००
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नफा िरोटा खािे 
नावे                                                                                                                                                       जमा

 िपिील रक्कम
`

रक्कम
`

  िपिील रक्कम
`

रक्कम
`

जवामररवात
(+)अदतत जवामररवात (३ िमरन्यवासवाठी)

४,५००
१,५०० ६,०००

ढोबळ नफवा (पु/आ) १,०९,५००

अंकेक्षण शुलक १,२०० गुंत्णुकी्र अप्वाप्त व्यवाज २,०००

घसवारवा : कसर (प्वाप्त) १,८००
 इिवारत ३,७५०
 ्यंत्रसवािरिी ३,४४४ ७,१९४
बुडीत कजया १,०००
(+) न्ीन बुडीत कजया १,८००
(+) बुडीत ् संशम्यत कजया मनधी ६,९८५

(-) जुनवा बुडीत कजया
९,७८५
१,८०० ७,९८५

कसर (मदलेली) २,३००
शदु् नफवा
(भवंाड्ल खवात्यवालवा स्वानवंातररत)

८८,६२१

  द्यवा ४४,३११
  क्षिवा ४४,३१०

१,१३,३०० १,१३,३००
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िाळेबंद ३१ माच्थ २०१९ ररोजीचा 

दे्िा रक्कम
`

रक्कम
`

 संपतिी रक्कम
`

रक्कम
`

भां्वलः द्यवा १,६०,००० इिवारत ७५,०००
(+) शुद् नफवा ४४,३११ (-) घसवारवा ५% ३,७५० ७१,२५०

२,०४,३११ ्यंत्रसवािरिी १,१४,८००
(-) उचल १,००० २,०३,३११ (-) घसवारवा ३% ३,४४४ १,११,३५६
(्थै्यखक्क उप्योगवाकरीतवा 
उचललेलवा िवाल)

प्वाप्य म्पत्र २८,०००

भां्वलः क्षिवा १,२०,००० (-) अनवादरीत म्पत्र ३,००० २५,०००
(+) शुद् नफवा  ४४,३१० १,६४,३१० िोटवार गवाडी ६८,०००
रवाखी् मनधी १४,५०० बँकेतील रोख १२,०००
अदतत जवामररवात (३ िमरने) १,५०० सं्रण सकंध ४०,०००

म्म्ध ऋणको : १,३२,५००
धनको ९८,०००  (+) अनवादरीत म्पत्र ३,०००
अदतत िजुरी ७००  (+) नोंद न झवालेली म्क्ी ६,०००

१,४१,५००
 (-) न्ीन बुडीत कजया १,८००

१,३९,७००
 (-) बुडीत ् संशम्यत कजया  
               मनधी

६,९८५ १,३२,७१५

१०% गुंत्णूक २०,०००
(+) अप्वाप्त व्यवाज २,००० २२,०००

४,८२,३२१ ४,८२,३२१
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२. खालील परीक्षा सूची आदण समा्ोजनांच्ा आधारे दशलपा आदण कॅटररना ्ा भागीदारांच्ा पु् तकात व्ापार खाते व 
नफातोटा खाते आदण त्ाच तारखेचे ताळेबंद त्ार करा.

परीक्षा सूची / तेरीज पत्रक ३१ माच्द २०१९ रोजीची

नावे दशल्लक नावे रक्कम
 `

जमा दशल्लक  जमा रक्कम
 `

जमीन	आरि	इमारत ३७,८०० भांडवल
उप्कर १७,२५० 	 रशलपा ४५,०००
रवरवध	ऋिको ४०,००० 	 कॅटररना ४५,०००
्कधं(१/०४/२०१८) ६५,००० रवक्ररी १,२०,०००
बुडीत	कजथि ४०० देय	रवपत्र १७,५००
छपाई	व	लेखन	सामग्ी ४,००० अरधकोर	अरधरवकरथि(Bank	Overdraft) १०,०००
मजुरी ३,००० खरेदी	परत १,४८०
वेतन ५,००० रवरवध	धनको २२,०००
खरेदीवरील	वाहन	वयय ४,००० बँक	कजथि १५,०००
रवक्ररी	परत २,००० संशरयत	कजथि	रनधी १,०००
उचल : प्ाप्त	वयाज १,५००
	 रशलपा २,०००
	 कॅटररना ३,०००
कसर २,०३०
शाहरूखला	अरग्म	(Advance	to	Shaharukh) १०,०००
ह्त््	रोख २०,०००
बँकेतील	रोख ८,०००
वयाज १,०००
करमशन २,०००
अरधकार	शुलक २,०००
खरेदी ५०,०००

२,७८,४८० २,७८,४८०

समा्ोजना 
	 (१)		 ३१	माचथि	२०१९	रोजी	रशल्लक	असलेलया	मालाचे	मूलय ` ५८,०००.	
	 (२)		 अदतत	खचथि	:	अरधकार	शुलक	` १,५००	आरि	मजुरी	` ८००.	
	 (३)		 कमथिचाऱयांना	अरग्म	रदलेल	ेवेतन		` २,०००.	
	 (४)		 ऋिकोवर	` १,०००	बुडीत	कजथि	अपलेखीत	करून	३%	प्मािे	बुडीत	व	संशरयत	कजथि	रनधी	रनमाथिि	करा.	
	 (५)		 जमीन	व	इमारतीवर	वाररथिक	५%	आरि	उप्करावर	वाररथिक	१०%	दरान	ेघसारा	आकारा.
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तिलपा आति कॅटररना ्ांच्ा पुसिकाि
व्ापार व नफा िरोटा खािे तद.३१ माच्थ २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थचे 

नावे                        जमा
िपिील रक्कम 

`
रक्कम 

`
िपिील रक्कम  

`
रक्कम 

`

प्वारंभण सकंध ६५,००० म्क्ी १,२०,०००
खरेदी ५०,००० (-) म्क्ी परत २,००० १,१८,०००
(-) खरेदी परत १,४८० ४८,५२० सं्रण सकंध ५८,०००
िजुरी ३,०००
(+) अदतत िजुरी ८०० ३,८००
अमधकवार शुलक २,०००
(+) अदतत १,५०० ३,५००
खरेदी्रील  ्वारन व्य्य ४,०००
ढोबळ नफवा (पु/ने) ५१,१८०

१,७६,००० १,७६,०००
्ेतन ५,००० ढोबळ नफवा (पु/आ) ५१,१८०
(-) पू् यादतत ्ेतन २,००० ३,००० प्वाप्त व्यवाज १,५००
बुडीत कजया ४००
(+) न्ीन बुडीत कजया १,०००
(+) संशम्यत कजया मनधी १,१७०

२,५७०
(-) जुनवा बुडीत कजया १,००० १,५७०
घसाराः
 जिीन आमण इिवारत १,८९०
 उपसकर १,७२५ ३,६१५
छिपवाई ् लेखन सवािरिी ४,०००
कसर २,०३०
व्यवाज १,०००
कमिशन २,०००
शुद् नफवा 
(भवंाड्ल खवात्यवालवा ्गया)
 मशलपवा १७,७३२
 कॅटररनवा १७,७३३ ३५,४६५

५२,६८० ५२,६८०
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ताळेबंद ३१ माच्द २०१९ रोजीचा 
दे्ता रक्कम ` रक्कम `  संपतती रक्कम ` रक्कम `

भांडवल जमीन	आरि	इमारत ३७,८००
रशलपा ४५,००० (-)	घसारा १,८९० ३५,९१०
(+)	शुद्ध	नफा १७,७३२ उप्कर १७,२५०

६२,७३२ (-)	घसारा १,७२५ १५,५२५
(-)	उचल २,००० ६०,७३२ रवरवध	ऋिको ४०,०००
भांडवल (-)	नवीन	बुडीत	कजथि १,०००
कॅटररना ४५,००० ३९,०००
(+)	शुद्ध	नफा १७,७३३ (-)	संशरयत	कजथि	रनधी १,१७० ३७,८३०

६२,७३३ ह्त््	रोख २०,०००
(-)	उचल ३,००० ५९,७३३ बँकेतील	रोख ८,०००
देय	रवपत्र १७,५०० संवरि	्कंध ५८,०००
अदतत	खचथिः पूवथिदतत	वेतन २,०००
	 मजुरी	 ८०० शाहरूखला	अरग्म १०,०००
	 अरधकार	शुलक	 १,५०० २,३००
अरधकोर	अरधरवकरथि १०,०००
रवरवध	धनको २२,०००
बँक	कजथि १५,०००

१,८७,२६५ १,८७,२६५
३.  ऋचा आदण जुली भांडवलाच्ा प्रमाणात नफा - तोटा वाटून घेणाऱ्ा भागीदार आ्ेत. खालील परीक्षा सूची आदण 

समा्ोजनांच्ा आधारे वादर्दक खाती त्ार करा. 
परीक्षा सूची / तेरीज पत्रक ३१ माच्द २०१९ रोजीची

नावे दशल्लक रक्कम ` जमा दशल्लक  रक्कम `
खरेदी ४८,००० भांडवल	खाते
वयापार	खचथि ३,००० ऋचा ८०,०००
वेतन ४,५०० जुली ४०,०००
मजुरी	व	वेतन २,८०० रवरवध	धनको २२,०००
जारहरात(२	वराथिकररता) ४,००० रवक्ररी १,४८,०००
रवक्ररी	परत ८,००० संशरयत	कजथि	रनधी १,२००
्वमालकरीची	संपतती २३,००० देयय	रवपत्र १२,०००
कायाथिलय	भाडे ५,००० खरेदी	परत ६,०००
मोटार	गाडी ४०,०००
्कधं	(०१/०४/२०१८) ८९,५००
सामानय	खचथि २,५००
रवरवध	ऋिको ६२,०००
कोळसा,	गॅस	व	इंधन १,०००
खरेदीवरील	वाहतूक	खचथि ८००
रवक्ररीवरील	वाहतूक	खचथि १,३००
यंत्र	व	सयंत्र	 १३,८००

३,०९,२०० ३,०९,२००
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समा्रोजना:
(१)  ्ियाअखेरच्यवा मशल्क िवालवाचे लवागत िूल्य ` ८८,००० असून त्यवाचे बवाजवार िूल्य ` ९०,००० आरे. 
(२)  ऋचवा आमण जुली ्यवांनी व्य्सवा्यवातून अनकु्िे ` ३,००० आमण ` २,००० स्तःच्यवा ्थै्यखक्क उप्योगवाकरीतवा िवाल उचललवा.
(३)  िोटवार गवाडी्र ्वामियाक ५% आमण ्यंत्र सवािरिी्र ्वामियाक ७% दरवाने घसवारवा आकवारवा. 
(४)  ऋणको्र ५% प्िवाणे बुडीत ् संशम्यत कजया मनधीची तरतूद करवा. 
(५)  अदतत िजुरी ` ८००.
(६)  ` ६,००० चवा िवाल उधवार खरेदी केलवा परंतु लेखवा पुसतकवात नोंद नवारी. तसेच ` ६,००० चवा िवाल म्कलवा पण त्यवाची नोंद झवाली 

नवारी.
ऋचा आति जुली ्ांच्ा पुसिकाि

व्ापार व नफा िरोटा खािे तद.३१ माच्थ २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थचे 
नावे             जमा

िपिील रक्कम ` रक्कम ` िपिील रक्कम  ` रक्कम `
प्वारंभण सकंध ८९,५०० म्क्ी १,४८,००० १,४६,०००
खरेदी ४८,००० (-) म्क्ी परत ८,०००

(+) नोंद न झवालेली म्क्ी ६,०००
(+) नोंद न झवालेली खरेदी  ६,००० सं्रण सकंध ८८,०००

५४,००० भवागीदवारवांनी केलेली उचल ः ५,०००
(-) खरेदी परत ६,००० ४८,०००  ऋचवा ३,०००
िजुरी ् ्ेतन २,८००  जुली २,०००
(+) अदतत िजुरी ८०० ३,६००
व्यवापवार खचया ३,०००
कोळसवा, गॅस, ् इंधन १,०००
खरेदी्रील  ्वारतूक खचया ८००
ढोबळ नफवा (पु/ने) ९३,१००

२,३९,००० २,३९,०००
्ेतन ४,५०० ढोबळ नफवा (पु/आ) ९३,१००
घसारा ः
 िोटवार गवाडी २,०००
 ्यंत्र ् ्यंत्रसवािरिी ९६६ २,९६६
न्ीन बुडीत कजया ३,४००
(-) जुनवा बुडीत कजया १,२०० २,२००
जवामररवात ४,०००
(-) पू्यादतत जवामररवात २,००० २,०००
कवा्यवायाल्य भवाडे ५,०००
सवािवान्य खचया २,५००
म्क्ी्रील ्वारतूक खचया १,३००
शुद् नफवा(भवांड्ल खवात्यवालवा 
स्वानवंातररत)
 ऋचवा ४८,४२३
 जुली २४,२११ ७२,६३४

९३,१०० ९३,१००
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िाळेबंद ३१ माच्थ २०१९ ररोजीचा
दे्िा रक्कम

`
रक्कम

`
 संपतिी रक्कम

`
रक्कम

`

भवंाड्ल
 ऋचवा 
 जुली 
अदतत िजुरी

म्म्ध धनको
(+)नोंद न झवालेली उधवार खरेदी

दे्यम्पत्र

१,२५,४२३
६२,२११

२२,०००
६,०००

१,८७,६३४
८००

२८,०००

१२,०००

िोटवार गवाडी
(-) घसवारवा 

्यंत्र ् ्यंत्रसवािरिी 
(-) घसवारवा

ऋणको
(+) नोंद न झवालेली म्क्ी

(-) न्ीन बुडीत कजया
सं्रण सकंध
 पू्यादतत जवामररवात
स्िवालकीची संपतती

४०,०००
२,०००

१३,८००
९६६

६२,०००
६,०००

६८,०००
३,४००

३८,०००

१२,८३४

६४,६००
८८,०००

२,०००
२३,०००

२,२८,४३४ २,२८,४३४

नावे          भागीदाराचे भां्वल खािे जमा
िपिील ऋचा

`
जुली
`

िपिील ऋचा
`

जुली
 `

उचल
मशल्क पु/ने

३,०००
१,२५,४२३

२,०००
६२,२११

मशल्क पु/आ  
नफवा तोटवा खवाते

८०,०००
४८,४२३

४०,०००
२४,२११

१,२८,४२३ ६४,२११ १,२८,४२३ ६४,२११
मशल्क पु/आ १,२५,४२३ ६२,२११

टीप :  
(१) जवामररवात २ ्िवायाकररतवा ` ४,००० मदली आरे. मरणून १ ्िवायाची जवामररवात ` २,००० पू्यादतत आरे. मरणून जवामररवात ्यवा पदवातून  

` २,००० ् जवा केले आरेत ्  ̀  २,००० आगवाऊ केलेलवा खचया असल्यवािुळे तवाळेबंद पत्रकवाच्यवा संपतती बवाजूलवा दशयाम्ले आरे.
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४.  खालील परीक्षा सूची / िेरीज पत्रक श्ी. तप्ुर व श्ी. अरुि ्ांची आहे. त्ावरून व्ापार व नफािरोटा खािे आति त्ाच 
िारखेचा िाळेबंद ि्ार करा. :

परीक्षा सूची / िेरीज पत्रक ३१ माच्थ २०१९ ररोजीची

िपिील नावे तिल्लक
 `

िपिील  जमा तिल्लक
 `

सकधं (१/४/२०१८) ३०,८०० भवांड्ल खवाते
खरेदी ८०,०००   मप्युि ८०,००० 
्ेतन ५,०००  अरुण ८०,०००
िजुरी ७,५०० म्म्ध धनको २०,५००
्वारतूक खचया ३,००० िुदत ठे् ी्र व्यवाज १,०००
अमधकवार शुलक २,५०० अमधकोि अमधम्किया १०,०००
गवाडी भवाडे ७०० म्क्ी १,२०,०००
छिपवाई ् लेखन सवािरिी १,०५०
म्म्ध ऋणको ४३,०००  
उपसकर २०,२०० 
पट्टधृत संपतती २५,००० 
गुंत्णूक १५,०००
प््वास खचया ३,४५०
जवामररवात (३्िवायासवाठी) ३०,०००
बुडीत कजया ५०० 
मदलेली कसर १,८००
रसतस् रोख ७,००० 
बँकेतील रोख २०,०००
िुदती ठे् १५,०००

३,११,५०० ३,११,५००

समा्रोजना: 
(१)  ३१ िवाचया २०१९ रोजी मशल्क असलेल्यवा िवालवाचे लवागत िूल्य ` ४०,००० असून बवाजवार िूल्य ` ३५,००० रोते. 
(२)  िुदत ठे्ी्रील व्यवाज ` १,२०० अप्वाप्त आरे. 
(३)  म्म्ध ऋणको्र २.५% प्िवाणे बुडीत ् संशम्यत कजया मनधीची तरतूद करवा. 
(४)  उपसकरवा्र ्वामियाक ५% दरवाने घसवारवा आकवारवा.
(५)  ` ८,०००चवा िवाल आमगिुळे नष् झवालवा म्िवा कंपनीने ` ६,००० चवा दवा्वा िवान्य केलवा.
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तप्ुर आति अरुि ्ांच्ा पुसिकाि
व्ापार व नफा िरोटा खािे तद.३१ माच्थ २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थचे 

नावे                        जमा

िपिील रक्कम
 `

रक्कम
`

िपिील रक्कम
 `

रक्कम 
`

प्वारंभण सकंध ३०,८०० म्क्ी १,२०,०००
खरेदी ८०,००० आगीिुळे नुकसवान ८,०००
िजुरी ७,५०० सं्रण सकंध ३५,०००
्वारतूक खचया ३,०००  
अमधकवार शुलक २,५००
गवाडी भवाडे ७००
ढोबळ नफवा (पु/ने) ३८,५००

१,६३,००० १,६३,०००

कसर १,८०० ढोबळ नफवा (पु/आ) ३८,५००
्ेतन ५,०००
छिपवाई ् लेखन सवािरिी १,०५० िुदत ठे्ी्रील व्यवाज १,०००
बुडीत कजया ५०० (+) अप्वाप्त व्यवाज १,२०० २,२००
(-) न्ीन बुडीत कजया १,०७५ १,५७५

आगीिुळे नुकसवान २,०००
उपसकरवा्र घसवारवा १,०१०
प््वास खचया ३,४५०
जवामररवात ३०,०००
(-) पू् यादतत जवामररवात २०,००० १०,०००
 
शुद् नफवा
(भवंाड्ल खवात्यवालवा 

स्वानवांतररत) 
 मप्युि ७,४०८ 
 अरुण ७,४०७ १४,८१५

४०,७०० ४०,७००
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िाळेबंद ३१ माच्थ २०१९ ररोजीचा
दे्िा रक्कम  ` रक्कम ` संपतिी रक्कम `  रक्कम `

भवंाड्ल ः
मप्युि
(+) शुद् नफवा

भवांड्ल ः
अरुण 
(+) शुद् नफवा

म्म्ध धनको

अमधकोि अमधम्किया

८०,०००
७,४०८

८०,०००
७,४०७

८७,४०८

८७,४०७

२०,५००

 
१०,०००

पट्टधृत संपतती
गुंत्णूक 
िुदत ठे्ी 
(+)अप्वाप्त व्यवाज

उपसकर
(-) घसवारवा 

म्म्ध ऋणको
(-) न्ीन बुडीत कजया

म्िवा कंपनीकडून नुकसवान 
भरपवाई
पू्यादतत जवामररवात
रसतस् रोख
बँकेतील रोख
सं्रण सकंध

१५,०००
१,२००

२०,२००
१,०१०

४३,०००
१,०७५

२५,०००
१५,०००

१६,२००

१९,१९०

४१,९२५

६,०००

२०,०००
७,०००

२०,०००
३५,०००

२,०५,३१५ २,०५,३१५

५. मेसस्थ सुदि्थन ट्े्स्थ ्ा भागीदारी संसरेि राम आति कषृ्िा १ ः १ ्ा प्मािाि नफािरोटा वाटून घेिारे भागीदार आहिे.  
खालील परीक्षा सूची वरून / िेरीज पत्रकावरून २०१८-१९ वरा्थचे वातर्थक खािी ि्ार करा.

परीक्षा सूची / िेरीज पत्रक ३१ माच्थ २०१९ ररोजीची
िपिील नावे तिल्लक ` जमा तिल्लक `

प्वारंभण सकंध ३६,००० ...
भवांड्ल : रवाि ... १,६०,०००
  कृषणवा ... ८०,००० 
चवालू खवाते : रवाि ... ८,०००
  कृषणवा ४,००० ...
खरेदी १,००,००० ...
म्क्ी ... २,०८,०००
म्म्ध ऋणको १,७३,५०० ...
म्म्ध धनको ... ४१,८००
प्वाप्य म्पत्र ४७,००० ...
देय्य म्पत्र ... २१,०००
कमिशन २,८०० ...
िजुरी १,७६० ...
्ेतन ३,०००
उपसकर २५,००० ...
्यंत्र ् स्यंत्र ६३,००० ...
बुडीत ् संशम्यत कजया मनधी ... १,०००
गुंत्णूक १०,५०० ...
ऋण आमण अमरिि ३५,२४० ...
म्िवा २,५०० ...
बुडीत कजया
१२% सरकवारी रोखे (१.१.२०१९ लवा खरेदी केले)

५००
१५,०००

...

५,१९,८०० ५,१९,८००
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समा्रोजना: 
(१)  ३१ िवाचया २०१९ रोजी मशल्क असलेलवा िवालसवाठवा ` ३८,०००. 
(२)  रवािलवा ्वामियाक ` ६,००० ्ेतन तर कृषणवालवा मनव्ळ म्क्ी्र ३% कमिशन मिळण्यवाचवा अमधकवार आवारे. 
(३)  भवंाड्लवा्र ्वामियाक ५% दरवाने व्यवाज आकवारवा. 
(४)  ्ंयत्र ् स्यंत्र सवािरिी्र ्वामियाक ५% दरवाने घसवारवा अवाकवारवा.  
(५)  एकवा रिवारकवाकडून ्येणे असलेले ` ३००० ्सूल रोण्यवाजोगे नवारी. 
(६)  पू्यादतत म्िवा ` ५००.

मेसस्थ सुदि्थन ्ांच्ा पुसिकाि
व्ापार व नफा िरोटा खािे तद.३१ माच्थ २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थचे 

नावे                                   जमा
िपिील रक्कम 

`
रक्कम 

`
िपिील रक्कम 

`
रक्कम 

`

प्वारंभण सकंध ३६,००० म्क्ी २,०८,०००
खरेदी १,००,००० सं्रण सकंध ३८,०००
िजुरी १,७६०
ढोबळ नफवा(पु/ने) १,०८,२४०

२,४६,००० २,४६,०००
कमिशन २,८०० ढोबळ नफवा(पु/आ) १,०८,२४०
्ेतन ३,००० सरकवारी रोख्यवा्र अप्वाप्त 

व्यवाज
४५०

म्िवा २,५००
(-) पू् यादतत म्िवा ५०० २,०००
रवािलवा ्ेतन ६,०००
कृषणवालवा म्क्ी्र कमिशन ६,२४०
्यंत्र ् स्यंत्र सवािरिी्र घसवारवा ३,१५०
बुडीत कजया ५००
(+) बुडीत कजया (न्ीन) ३,०००

३,५००
(-) बुडीत कजया (जुनवा) १,००० २,५००
भवांड्लवा्र व्यवाज :
  रवाि ८,००० १२,०००
  कृषणवा ४,०००
शुद् नफवा(भवंाड्ल खवात्यवालवा 
्गया)
  रवाि ३५,५००
  कृषणवा ३५,५०० ७१,०००

१,०८,६९० १,०८,६९०
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िाळेबंद
३१ माच्थ २०१९ ररोजीचा

दे्िा रक्कम ` रक्कम ` संपतिी रक्कम `  रक्कम `
भवंाड्ल खवाते : म्म्ध ऋणको १,७३,५००
  रवाि १,६०,००० (-) न्ीन बुडीत कजया ३,००० १,७०,५००
  कृषणवा ८०,००० २,४०,०००
चवालू खवाते : प्वाप्य म्पत्र ४७,०००
  रवाि ५७,५०० ्यंत्र ् स्यंत्र सवािरिी ६३,०००
  कृषणवा ४१,७४० ९९,२४० (-) घसवारवा ३,१५० ५९,८५०

उपसकर २५,०००
म्म्ध धनको ४१,८०० गुंत्णूक १०,५००
देय्य म्पत्र २१,००० ऋण ् अमरिि ३५,२४०

सं्रण सकंध ३८,०००
पू्यादतत म्िवा ५००
१२% सरकवारी रोखे १५,०००
(+) अप्वाप्त व्यवाज ४५० १५,४५०

४,०२,०४० ४,०२,०४०

भागीदारांचे चालू खािे
नावे             जमा

िपिील राम ` कृष्िा ` िपिील राम `  कृष्िा `
मशल्क पु/आ
मशल्क पु/ने

-
५७,५००

४,०००
४१,७४०

मशल्क पु/आ
नफवा तोटवा खवाते
(रवािलवा ्ेतन)
नफवा तोटवा खवाते
(कृषणवालवा कमिशन)
नफवा तोटवा खवाते
(भवांड्लवा्र व्यवाज)
नफवा तोटवा खवाते
(शदु् नफवा)

८,०००
६,०००

-

८,०००

३५,५००

-
-

६,२४०

४,०००

३५,५००

५७,५०० ४५,७४० ५७,५०० ४५,७४०
मशल्क पु/आ ५७,५०० ४१,७४०

सपष्ीकरिातमक टीप : 
(१)  ्यवा उदवाररणवात चवालू खवाते मदले आरे. मरणून भवांड्ल खवात्यवाची मशल्क रवाि `१,६०,००० आमण कृषणवा `८०,००० =  

` २,४०,००० प्त्यक्ष तवाळेबंद पत्रकवात द्ेयतवा बवाजूलवा दशयाम्ली आरे. भवांड्लवा्रील व्यवाज, भवागीदवारवालवा ् ेतन, कमिशन चवालू 
खवात्यवात दशयाम्ले आरे. 

(२)  एकवा रिवारकवाकडून ्येणे असलेले `३,००० ्सूल रोण्यवाजोगे नवारी मरणून ते तवाळेबंद पत्रकवातील संपतती बवाजू्रील म्म्ध 
ऋणको ्यवा पदवातून न्ीन बुडीत कजया मरणून ्जवा केले आरे. 
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(३)  १२% सरकवारी रोखे १/०१/२०१९ लवा खरेदी केले आरे. १/०१/२०१९ ते ३१/०३/२०१९ प्यांत ३ िमरने रोतवात  
३ िमरन्यवाचो व्यवाज म्चवारवात घेतले आरे.

  
१५,०००

१  ×  
१२

१००   ×  
३

१२   = `  ४५०

  ∴ ३ िमरन्यवाचे व्यवाज ` ४५०

६.  खालील परीक्षा सूची श्े्स आति मिृाल ्ांची असून ३१ माच्थ २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थकररिा व्ापार व नफा िरोटा 
खािे आति त्ाच िारखेचा िाळेबंद ि्ार करा.:

परीक्षा सूची ३१ माच्थ २०१९ ररोजीची
िपिील नावे तिल्लक

`
जमा तिल्लक

`

भां्वल खािे ः
 श्े्यस - ३५,०००
 िृणवाल - २०,०००
खरेदी ३७,८००  -
म्क्ी - ६६,७००
प्वाप्य म्पत्र ८,००० -
देय्य म्पत्र - ६,५००
कमिशन २,४०० -
्ेतन ६,००० -
म्िवा (९ िमरन्यवाकररतवा) ९,००० -
पू्यादतत भवाडे ३,००० -
म्म्ध धनको - ४८,९००
म्म्ध ऋणको २५,००० -
टपवाल खचया १,७०० -
पररसर १७,३०० -
उपसकर २०,००० -
बुडीत कजया ५०० -
रोख मशल्क ४,५०० -
बँक मशल्क १६,००० -
खरेदी्रील ्वारतूक खचया ८०० -
म्क्ी्रील ्वारतूक खचया १,७०० -
सकंध (१/४/२०१८) २२,५०० -
परत (Returns) १,२०० १,८००
िजुरी ३,१०० -
अदतत िजुरी - १,६००

१,८०,५०० १,८०,५००



38 PB

समा्रोजना : 
(१)  सं्रण सकधं  ` ३०,००० 
(२)  अदतत खचया - ्ेतन ` १,२००, कमिशन ` ४००. 
(३)  उपसकरवा्र ्वामियाक १०% दरवाने घसवारवा आकवारवा.
(४)  न्ीन बुडीत कजवायासवाठी ` १,२०० ची तरतूद करवा. 
(५)  ` ५,००० चवा िवाल आमगिुळे नष् झवालवा. म्िवा कंपनीने ` २,००० चवा दवा्वा िवान्य केलवा.
(६) शे््यस आमण िृणवाल  २:१ ्यवा प्िवाणवात नफवातोटवा म्भवागून घेतवात.

श्े्स आति मृिाल ्ांच्ा पुसिकाि
व्ापार व नफा िरोटा खािे तद.३१ माच्थ २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थचे 

नावे             जमा
िपिील तिल्लक

`
तिल्लक 

`
िपिील तिल्लक

`
तिल्लक

`

प्वारंभण सकंध २२,५०० म्क्ी ६६,७००
खरेदी ३७,८०० (-) परत १,२०० ६५,५००
(-) परत १,८०० ३६,००० आगीिुळे जळलेलवा िवाल ५,०००
खरेदी्रील ्वारतूक खचया ८०० सं्रण सकंध ३०,०००
िजुरी ३,१००
ढोबळ नफवा(पु/ने) ३८,१००

१,००,५०० १,००,५००
म्िवा ९,००० ढोबळ नफवा(पु/आ) ३८,१००
(+)  अदतत म्िवा (३ िमरन्यवाचवा) ३,००० १२,०००
्ेतन ६,०००
(+) अदतत ्ेतन १,२०० ७,२००
कमिशन २,४००
(+) अदतत म्िवा ४०० २,८००
उपसकरवा्र घसवारवा २,०००
टपवाल खचया १,७००
म्क्ी्रील ्वारतूक खचया १,७००
बुडीत कजया ५००
(+) न्ीन बुडीत कजया १,२०० १,७००
आगीिुळे जळवालेलवा िवाल ३,०००
शदु् नफवा (भवंाड्ल खवात्यवालवा 
स्वानवांतररत)

६,०००

 श्े्यस ४,०००
 िृणवाल २,०००

३८,१०० ३८,१००
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ताळेबंद ३१ माच्द २०१९ रोजीचा
दे्ता रक्कम ` रक्कम ` संपतती रक्कम `  रक्कम `

भांडवल उप्कर २०,०००
	 शे्यस ३५,००० (-)	घसारा २,००० १८,०००
	 (+)	शुद्ध	नफा ४,००० ३९,०००
भांडवल रवरवध	ऋिको २५,०००
	 मिृाल २०,००० (-)	नवीन	बुडीत	कजथि १,२०० २३,८००
	 (+)	शुद्ध	नफा २,००० २२,०००

प्ापय	रवपत्र ८,०००
रवरवध	धनको ४८,९०० पररसर १७,३००
देय	रवपत्र ६,५०० रोख	रशल्लक ४,५००
अदतत	खचथि बँक	रशल्लक १६,०००
	 वेतन १,२०० संवरि	्कंध ३०,०००
	 करमशन ४०० १,६०० रवमा	कंपनीकडून	नुकसान	भरपाई २,०००

पूवथिदतत	भाडे ३,	०००
अदतत	रवमा ३,०००
अदतत	मजुरी १,६००

१,२२,६०० १,२२,६००

७.  सप्रे आदण अत्र ेसमान प्रमाणात नफा तोटा वाटून घेणारे भागीदार आ्ेत. खालील परीक्षा सूची व समा्ोजनांच्ा आधारे  
३१ माच्द २०१९ रोजी संपणाऱ्ा वरा्दकररता व्ापार व नफा तोटा खाते आदण त्ाच तारखेचा ताळेबंद त्ार करा.

परीक्षा सूची ३१ माच्द २०१९ रोजीची
नावे दशल्लक रक्कम ` जमा दशल्लक रक्कम `

रवरवध	ऋिको	 ४०,०००	 रवक्ररी ८५,०००	
खरेदी	 ६५,००० रवरवध	धनको २३,०००	
रवक्ररी	परत ८०० रकरकोळ	उतपन्न	 २,०००
प्ारंभि	्कधं	 १८,००० भांडवल	ः	
जमीन	आरि	इमारत	 १०,०००  सपे्	 ३५,०००	
गाडी	भाडे १,२००  अत्रे	 ३५,०००	
भाडे,	दर	व	कर	 १,००० भरवषय	रनधी १०,०००	
उचल	: खरेदी	परत	 १,५००
 सप्े ३,००० पूवथिप्ाप्त	करमशन ८००
 अत्रे	 २,००० संशरयत	कजथि	रनधी	 ४००
वेतन	 ३,२००	
बुडीत	कजथि १,०००
यंत्र	सामग्ी २५,०००
(१	 ऑकटोंबर	 २०१८ला	 `१०,०००ची	

वाढ)	
जारहरात ४,०००	
भरवषय	रनधी	गुंतविूक १८,५००

१,९२,७०० १,९२,७००
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समा्रोजना :
१)  सं्रण सकधं ` २३,०००. 
२)  जिीन आमण इिवारती्र ्वामियाक ५% दरवाने ् ्यंत्रसवािरिी्र ्वामियाक १०% दरवाने घसवारवा आकवारवा. 
३)  बुडीत कजया ` १,००० अपलेखीत करून ऋणको्र ५% दरवाने बुडीत ् संशम्यत कजया मनधी मनिवायाण करवा. 
४)  ` ३,००० चवा िवाल म्कलवा परंतु लेखवा पुसतकवात नोंद नवारी. 
५)  अदतत गवाडी भवाडे ` ५००. 
६)  ३१ िवाचया २०१९ रोजी ` ८,००० चवा िवाल खरेदी केलवा ् सं्रण सकंधवात त्यवाचवा सिवा्ेश देखील करण्यवात आलवा परंतु लेखवा 

पुसतकवात त्यवाची नोंद नवारी.
सप्े आति अत्रे ्ांच्ा पुसिकाि

व्ापार व नफा िरोटा खािे तद.३१ माच्थ २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थचे 
नावे             जमा

िपिील रक्कम
 `

रक्कम
`

िपिील रक्कम
`

 रक्कम
`

प्वारंभण सकंध १८,००० म्क्ी ८५,०००
खरेदी ६५,००० (+) नोंद न झवालेली म्क्ी ३,०००
(+) नोंद न झवालेली खरेदी ८,००० ८८,०००

७३,००० (-) म्क्ी परत ८०० ८७,२००
(-) खरेदी परत १,५०० ७१,५०० सं्रण सकंध २३,०००
गवाडी भवाडे १,२००
(+) अदतत गवाडी भवाडे ५०० १,७००
ढोबळ नफवा (पु/ने) १९,०००

१,१०,२०० १,१०,२००
्ेतन ३,२०० ढोबळ नफवा (पु/आ) १९,०००
भवाडे, दर ् कर १,००० मकरकोळ उतपन्न २,०००
घसवारवा
जिीन ् इिवारत ५००
्यंत्र सवािरिी २,००० २,५००
बुडीत कजया १,०००
(+) न्ीन बुडीत कजया १,०००
(+) संशम्यत कजया मनधी २,१००

४,१००
(-) जुनवा बुडीत कजया ४०० ३,७००
जवामररवात ४,०००
शुद् नफवा (भवांड्ल 
खवात्यवालवा स्वानवांतररत)
 सप्े ३,३००
 अत्रे ३,३०० ६,६००

२१,००० २१,०००
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िाळेबंद  ३१ माच्थ २०१९ ररोजीचा
दे्िा रक्कम ` रक्कम ` संपतिी रक्कम `  रक्कम `

भवंाड्ल ः जिीन ् इिवारत १०,०००
 सप्े ३५,००० (-) घसवारवा ५०० ९,५००
(+)- शदु् नफवा ३,३०० ्यंत्रसवािरिी २५,००० 

३८,३०० (-) घसवारवा  २,००० २३,०००
(-)- उचल ३,००० ३५,३०० म्म्ध ऋणको ४०,०००
भवंाड्ल ः (+) नोंद न झवालेली म्क्ी ३,००० 
 अत्रे ३५,००० ४३,००० 
(+)- शदु् नफवा ३,३०० (-) न्ीन बुडीत कजया १,०००

३८,३०० ४२,००० 
(-) उचल २,००० ३६,३०० (-) संशम्यत कजया मनधी २,१०० ३९,९००
भम्ष्य मनधी १०,००० सं्रण सकंध २३,०००
अदतत गवाडी भवाडे ५०० भम्ष्य मनधी गुंत्णूक १८,५००
म्म्ध धनको २३,०००
(+) नोंद न झवालेली खरेदी  ८,००० ३१,०००
पू्याप्वाप्त कमिशन ८००

१,१३,९०० १,१३,९००

सपष्ीकरिातमक तटपा :
१)  ्ंयत्र सवािरिी्र घसवारवा -
   १ ऑकटोंबर २०१८ रोजी `१०,००० ची ्वाढ

२५,०००

      १५,०००   १०,०००
 १५,०००  ` ्र ्वामियाक १०% प्िवाणे १२ िमरन्यवाचवा घसवारवा  १०,०००  ` च्यवा ्यंत्रसवािरिी्र ्वामियाक १०% प्िवाणे  

        ६ िमरन्यवाचवा घसवारवा    

  १५,००० ×  
१०

१००   =  ` १,५००    १०,००० × 
१०

१००  × 
६

१२  =  ` ५००

 ∴ एकूण घसवारवा  `१,५०० +  ` ५०० =  ` २०००
२)  नोंद न झवालेली म्क्ी  ` ३,००० म्क्ी आमण म्म्ध ऋणको ्यवा पदवात सिवाम्ष् केली आरे. त्यवानंतर न्ीन बुडीत कजया, 

संशम्यत कजया मनधीची तरतूद केली आरे. 

प्रम प्भाव खवदिी् प्भाव
म्म्ध ऋणको ४०,००० (i)  व्यवापवार खवात्यवाच्यवा 

जिवा बवाजू्र
(ii)  नफवा तोटवा खवाते नवा्े 

बवाजू् र
(+) नोंद न झवालेली म्क्ी ३,०००  म्क्ी ८५,००० बुडीत कजया १,०००

४३,००० (+) नोंद न झवालेली म्क्ी ३,००० (+) बुडीत कजया (न्ीन) १,०००
(-) बुडीत कजया (न्ीन) १,००० ८८,००० (+)संशम्यत कजया मनधी २,१००

४२,००० (-) म्क्ी परत ८०० ४.१००
(-) ५% संशम्यत कजया मनधी २,१०० (-) बुडीत कजया (जुनवा) ४००

३९,९०० ८७,२०० ३,७००
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३)  नोंद न झवालेली खरेदी
 व्यवापवार खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू्र खरेदी ्यवा पदवात अमधक केले आरे आमण तवाळेबंद पत्रकवातील म्म्ध धनको ्यवा पदवात अमधक 

केले आरे.
 खरेदी (` ६५,००० + ` ८,०००) म्म्ध धनको (` २३,००० + ` ८,०००)

८. नेने आति कािे ६ः४ ्ा प्मािाि नफािरोटा वाटून घेिारे भागीदार आहिे. खालील परीक्षा सूची आति समा्रोजनांच्ा 
आधारे ३१ माच्थ २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थकररिा व्ापार व नफािरोटाखािे आति त्ाच िारखेचा िाळेबंद ि्ार करा.

परीक्षा सूची ३१ माच्थ २०१९ ररोजीची

िपिील रक्कम ` रक्कम `
भवांड्ल ः
 नेने - १५,००,०००
 कवाणे - १०,००,०००
म्म्ध ऋणको ४,५०,००० -
म्म्ध धनको - ३,००,०००
भवाडे (१० िमरन्यवाचे) १०,००० -
सकंध (१/४/२०१८) ५,३५,५०० -
पररसर ८,५०,००० -
्ेतन ५०,००० -
कसर ८०० ९५०
िोटवार गवाडी ३,७०,००० -
म्क्ी - ८,४०,५००
खरेदी ६,४०,५०० -
िजुरी १०,००० -
कवा्यवायाल्य खचया २०,००० -
अमधकोि अमधम्किया - १,५०,०००
परत (Returns) ५,५०० ३,५००
भम्ष्य मनधी गुंत्णूक ८,००,००० -
रोख मशल्क ४०,००० -
भम्ष्य मनधी ्योगदवान १,००,००० -
बँकेतील मशल्क २,००,००० -
भम्ष्य मनधी - २,८०,०००
भम्ष्य मनधी गुंत्णुकी्र व्यवाज - ४२,०००
उचल ः
 नेने २०,००० -
 कवाणे १५,००० -
बुडीत कजया ३,३५० -
संशम्यत कजया मनधी - ३,७००

४१,२०,६५० ४१,२०,६५०
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समा्रोजना :
१)  सं्रण सकधं ` ३,६०,०००. 
२)  अदतत िजुरी ` ३,००० आमण अदतत ्ेतन ` २,०००. 
३)  िोटवार गवाडी्र ्वामियाक ५% दरवाने घसवारवा आकवारवा. 
४)  बुडीत कजया ` ५,००० अपलेखीत करून म्म्ध ऋणको्र ५% प्िवाणे संशम्यत कजया मनधीसवाठी तरतूद करवा. 
५)  कवाणे ्यवांनी स्तःच्यवा ्थै्यखक्क उप्योगवासवाठी ` ६,००० चवा िवाल उचललवा.

नेने आति कािे ्ांच्ा पुसिकाि
व्ापार व नफा िरोटा खािे तद.३१ माच्थ २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थचे 

नावे             जमा

िपिील रक्कम ` रक्कम ` िपिील रक्कम `  रक्कम `
प्वारंभण सकंध ५,३५,५०० म्क्ी ८,४०,५००
खरेदी ६,४०,५००  (-) परत ५,५०० ८,३५,०००
(-) परत ३,५०० ६,३७,०००
िजुरी १०,००० कवाणे ्यवांनी स्तःच्यवा ्थै्यखक्क 

उप्योगवाकरीतवा उचललेलवा िवाल
६,०००

(+) अदतत िजुरी ३,००० १३,०००
ढोबळ नफवा (पु/ने) १५,५०० सं्रण सकंध ३,६०,०००

१२,०१,००० १२,०१,०००
्ेतन ५०,०००
(+) अदतत ्ेतन २,००० ५२,००० ढोबळ नफवा (पु/आ) १५,५००

कसर ९५०
िोटवार गवाडी्र घसवारवा १८,५०० शुद् तोटवा
बुडीत कजया (जुनवा) ३,३५० (भवांड्ल खवात्यवालवा 

स्वानवांतररत)
(+) बुडीत कजया (न्ीन) ५,०००  नेने १,२८,२५०
(+) सं.क.मन. २२,२५०  कवाणे ८५,५०० २,१३,७५०

३०,६००
(-) सं. क. मनधी (जुनवा) ३,७०० २६,९००
भवाडे १०,०००
(+) अदतत भवाडे (२िमरन्यवाचे) २,००० १२,०००
कसर ८००
कवा्यवायाल्य खचया २०,०००
भम्ष्य मनधी ्योगदवान १,००,०००

२,३०,२०० २,३०,२००
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िाळेबंद
३१ माच्थ २०१९ ररोजीचा

दे्िा रक्कम
`

रक्कम
 `

संपतिी रक्कम
`

 रक्कम
  `

भवंाड्ल : िोटवार गवाडी ३,७०,०००
 नेने १५,००,००० (-) घसवारवा १८,५०० ३,५१,५००
(-) शुद् तोटवा  १,२८,२५० म्म्ध ऋणको ४,५०,०००

१३,७१,७५० (-) बुडीत कजया (न्ीन) ५,०००
(-) उचल २०,००० १३,५१,७५० ४,४५,०००
भवांड्ल (-) संशम्यत कजया मनधी २२,२५० ४,२२,७५०
 कवाणे १०,००,०००  
(-) शुद् तोटवा ८५,५०० पररसर ८,५०,०००

९,१४,५०० भम्ष्य मनधी गुंत्णूक ८,००,०००
(-) उचल  १५,०००  
(-) ्सतूंची उचल   ६,००० ८,९३,५०० रोख मशल्क ४०,०००

बँक मशल्क २,००,०००
म्म्ध धनको ३,००,००० सं्रण सकंध ३,६०,०००
अदतत खचया ः
िजुरी ३,०००
्ेतन २,०००
भवाडे २,००० ७,०००
अमधकोि अमधम्किया १,५०,०००
भम्ष्य मनधी २,८०,०००
(+) भम्ष्य मनधी गुंत्णुकी्र ४२,००० ३,२२,०००

व्यवाज
३०,२४,२५० ३०,२४,२५०
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९.  क्रांती आदण सुमंगला भांडवलाच्ा प्रमाणात नफा तोटा दवभागणाऱ्ा भागीदार आ्ेत. खालील परीक्षा सूची आदण 
समा्ोजनांच्ा आधारे ३१ माच्द २०१९ रोजी संपणाऱ्ा वरा्दकररता व्ापार व नफातोटा खाते आदण त्ाच तारखेचा ताळेबंद 
त्ार करा.

परीक्षा सूची / तेरीज पत्रक ३१ माच्द २०१९ रोजीची

नावे दशल्लक रक्कम 
`

जमा दशल्लक रक्कम 
`

्कधं	(१/४/२०१८)	 ३२,५००	 भांडवल
खरेदी ४०,०००	  क्रातंी	 १,२०,०००	
रवरवध	ऋिको	 १,००,०००	  सुमंगला ४०,०००
प्ापय	रवपत्र	 ८,५००	
मजुरी	 ३,०००	 रवक्ररी ६०,०००
गुंतविूक ३२,०००	 रवरवध	धनको	 ३०,०००	
टपाल	खचथि	 २,७००	 देय	रवपत्र	 १५,०००
रवमा	 ७,५०० करमशन	 ३२५	
यंत्र	व	संयत्र १५,०००	 खरेदी	परत १,०००
वेतन	 ४,८५०	
पूवथिदतत	भाड	े २,०००
बुडीत	कजथि	 ५००
उप्कर १२,५००	
रोख	रशल्लक ३,७७५	
रवक्ररी	परत १,५००

२,६६,३२५ २,६६,३२५

समा्ोजना :
१)		 संवरि	्कधंाचे	पररवयय	मूलय	(लागत	मूलय)	`	२८,०००	असून	रवपिी	मूलय	(बाजार	मूलय)  ` ३२,०००	आहे.	
२)		 रवमा	३०	जून	२०१९	रोजी	संपिाऱया	वराथिकररता	रदलेला	आहे.	
३)		 अदतत	मजुरी		`	८००	व	अदतत	वेतन	 `	७००.	
४)		 यंत्र	व	सयंत्राचे	मूलय		` १३,०००	झाल	ेआहे.	
५)		 उप्करावर	वाररथिक	५%	दराने	घसारा	आकारा.	
६)		 बुडीत	कजाथिसाठी		`	८००	ची	तरतूद	करा.	
७)		 नमुना	महिून		`	३,०००	चा	माल	मोफत	वाटणयात	आला.
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क्ांिी आति सुमंगला ्ांच्ा पुसिकाि
व्ापार व नफा िरोटा खािे तद.३१ माच्थ २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थचे 

नावे             जमा

दे्िा रक्कम 
`

रक्कम
`

िपिील रक्कम
 `

 रक्कम
 `

प्वारंभण सकंध ३२,५०० म्क्ी ६०,०००
खरेदी ४०,००० (-) म्क्ी परत १,५०० ५८,५००
(-) खरेदी परत १,००० ३९,०००  
िजुरी ३,००० सं्रण सकंध २८,०००
(+) अदतत िजुरी ८०० ३,८०० निुनवा मरणून िोफत ्वाटलेलवा िवाल ३,०००
ढोबळ नफवा (पु/ने) १४,२००

८९,५०० ८९,५००
टपवाल खचया २,७०० ढोबळ नफवा (पु/आ) १४,२००
म्िवा ७,५०० कमिशन ३२५
(-) पू्यादतत म्िवा १,८७५ ५,६२५ शुद् तोटवा 
 (भवांड्ल खवात्यवालवा 

स्वानवांतररत)
्ेतन ४,८५०  क्वांती ४,७०६
(+) अदतत ्ेतन ७०० ५,५५०  सुिंगलवा १,५६९ ६,२७५
घसवारवा ः
 ्यंत्र ् स्यंत्र  २,०००
 उपसकर ६२५ २,६२५
बुडीत कजया ५००
(+) न्ीन बुडीत कजया ८०० १,३००
जवामररवात ३,०००
(निुनवा मरणून िोफत 
्वाटलेलवा िवाल) 

२०,८०० २०,८००
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िाळेबंद  ३१ माच्थ २०१९ ररोजीचा

दे्िा रक्कम
 `

रक्कम
`

संपतिी रक्कम
`

 रक्कम
`

भां्वल ्ंयत्र ् स्यंत्र १५,०००

 क्वांती १,२०,००० (-) घसवारवा २,००० १३,०००

(-) शुद् तोटवा ४,७०६ १,१५,२९४ उपसकर १२,५००

(-) घसवारवा ६२५ ११,८७५

भां्वल

 सुिंगलवा ४०,००० म्म्ध ऋणको १,००,०००

(-) शुद् तोटवा १,५६९ ३८,४३१ (-) न्ीन बुडीत कजया ८०० ९९,२००

अदति खच्थ

िजुरी ८०० प्वाप्य म्पत्र ८,५००

्ेतन ७०० १,५०० गुंत्णूक ३२,०००

रोख मशल्क ३,७७५

म्म्ध धनको ३०,००० सं्रण सकंध २८,०००

दे्य म्पत्र १५,००० पू्यादतत म्िवा १,८७५

पू्यादतत भवाडे २,०००

२,००,२२५ २,००,२२५
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१०.  खालील परीक्षा सूची ररद्धी आति तसद्धी ्ा भागीदारांची आहे. ३१ माच्थ २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थकररिा व्ापार व 
नफािरोटा खािे आति त्ाच िारखेचा िाळेबंद खालील समा्रोजना तवचाराि घेऊन ि्ार करा. 

परीक्षा सूची ३१ माच्थ २०१९ ररोजीची

िपिील नावे तिल्लक
`

जमा तिल्लक
`

सकंध(१/४/२०१८) ४८,००० -
भां् वल ः ररद्ी - ५०,०००
  मसद्ी - ३०,००० 
खरेदी २२,५०० -
िजुरी ८०० -
खरेदी्रील ्वारतूक खचया १,००० -
म्म्ध धनको - २७,६०० 
देय्य म्पत्र - २०,०००
रसतस् रोख २,८५० -
म्िवा १,२०० -
म्म्ध ऋणको ३२,००० -
अमधकोि अमधम्किया - १८,०००
म्क्ी्रील ्वारतूक खचया ९०० -
जिीन ् इिवारत ४२,५०० -
उपसकर ३८,७०० -
म्क्ी - ४७,००० 
खरेदी परत - ५००
म्क्ी परत ४०० -
भवाडे - १,८००
बुडीत कजया ३०० -
संशम्यत कजया मनधी - ३५०
कसर ७०० १,०००
प््वास खचया २५० -
जवामररवात ४,१५० -

१,९६,२५० १,९६,२५०

समा्रोजना :
१)  सं्रण सकंध ` ४८,७००. 
२)  अदतत खचया - िजुरी ` ७०० आमण प््वास खचया ` २००. 
३)  जिीन ् इिवारती्र ्वामियाक १०% दरवाने तसेच उपसकरवा्र ्वामियाक ५% दरवाने घसवारवा आकवारवा. 
४)  पू्यादतत म्िवा  ` ३००. 
५)   ` ३,००० चवा िवाल आमगिुळे नष् झवालवा म्िवा कंपनीने नुकसवान भरपवाईचवा दवा्वा अिवान्य केलवा.
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ररद्धी आति तसद्धी ्ांच्ा पुसिकाि
व्ापार व नफा िरोटा खािे

तद.३१ माच्थ २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थचे 
नावे                       जमा

िपिील रक्कम
 `

रक्कम
 `

िपिील रक्कम
 `

 रक्कम
 `

प्वारंभण सकंध ४८,००० म्क्ी ४७,०००
खरेदी २२,५०० (-) म्क्ी परत ४०० ४६,६००
(-) खरेदी परत ५०० २२,०००   

सं्रण सकंध ४८,७००
िजुरी ८०० आगीिुळे जळवालेलवा िवाल ३,०००
(+) अदतत िजुरी ७०० १,५००

खरेदी्रील ्वारतूक खचया १,०००
ढोबळ नफवा (पु/ने) २५,८००

९८,३०० ९८,३००
म्िवा १,२०० ढोबळ नफवा (पु/आ) २५,८००
(-) पू्यादतत ्ीिवा ३०० ९०० भवाडे १,८००
कसर ७०० संशम्यत कजया मनधी ३५०
घसवारवा (-) बुडीत कजया ३०० ५०
जिीन ् इिवारत ४,२५०
उपसकर १,९३५ ६,१८५ कसर १,०००
प््वास खचया २५०
(+) अदतत प््वास खचया २०० ४५०
 
आगीिुळे नुकसवान ३,०००
म्क्ी्रील ्वारतूक खचया ९००
जवामररवात ४,१५०
शुद् नफवा(भवांड्ल खवात्यवालवा 
स्वानवंातररत) 
 ररद्ी ६,१८३
 मसद्ी ६,१८२ १२,३६५

२८,६५० २८,६५०
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िाळेबंद
३१ माच्थ २०१९ ररोजीचा

दे्िा रक्कम
`

रक्कम
`

संपतिी रक्कम
`

 रक्कम
`

भवंाड्ल :
ररद्ी
(+) शुद् नफवा

भवांड्ल 
मसद्ी
(+) शुद् नफवा

म्म्ध धनको
अदतत खचया :
 िजुरी
 प््वास खचया
देय्य म्पत्र
अमधकोि अमधम्किया

५०,०००
६,१८३

३०,०००
६,१८२

७००
२००

५६,१८३

३६,१८२

२७,६००

९००
२०,०००
१८,०००

जिीन ् इिवारत
(-) घसवारवा

उपसकर
(-) घसवारवा

पू्यादतत म्िवा
रसतस् रोख
म्म्ध ऋणको
सं्रण सकंध

४२,५००
४,२५०

३८,७००
१,९३५

३८,२५०

३६,७६५

३००
२,८५०

३२,०००
४८,७००

१,५८,८६५ १,५८,८६५

सवाध्ा् : १HHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHH

 वसिूतनष्ठ प्शन (Objective type questions)
१ अ) खालील तदलेल्ा प्ा्थ्ामधून ्रोग् प्ा्थ् तनव्ून संपूि्थ वाक् पुनहा तलहा. : 

१)  जेवरवा भवागीदवारीच्यवा करवारनवाम्यवात भवागीदवारवांच्यवा नफवातोटवा म्भवाजनवा संबंधी उल्ेख नसतो तेवरवा भवागीदवार कोणत्यवा 
अनुपवातवात नफवातोटवा ्वाटून घेतवात? 

  अ) सिवान    ब) भवांड्लवाच्यवा प्िवाणवात  
  क) प्वारंमभक ्योगदवान    ड) भवागीदवारवाचवा अनुभ् आमण कवा्ययाकवाळ.

२) व्य्सवा्यवाचवा शुद् नफवा मकं्वा तोटवा शोधण्यवाकररतवा ................. खवाते त्यवार केले जवाते. 
  अ) व्यवापवार     ब) भवांड्ल  
  क) चल    ड) नफवा - तोटवा

३) ................. री अदृश्य संपतती आरे. 
  अ) ख्यवाती     ब) सकंध (Stock)
  क) रोख    ड) उपसकर (Furniture).

४) भवागीदवारी करवारवात उले्ख नसेल तर भवागीदवारवाच्यवा कजवाया्र ................. दरवाने व्यवाज दे्य असेल. 
  अ) ५%    ब) ६ %   
  क) १० %    ड) ९% 

५) भवागीदवारी संस्ेिध्ये भवागीदवारवाची दे्यतवा री ................. असते. 
  अ) ि्यवायामदत    ब) अि्यवायाद 
  क) ि्यवायामदत आमणअि्यवायाद   ड) ्रील पथैकी कवारीरी नवारी
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६) भवारती्य भवागीदवारी कवा्यदवा ................. िधे अखसतत्वात आलवा.
  अ) १९३२    ब) १८८१ 
  क) १९५६    ड) १९८४

७) कंपनी कवा्यद्वातील २०१३ िधील तरतुदीनुसवार भगीदवारी संस्ेत जवासतीत जवासत ................. भवागीदवार असू 
शकतवात. 

  अ) १०     ब) २५ 
  क) २०       ड) ५०

ब)  खालील तवधानांनसाठी एक िबद / िबद समूह / संज्ा तलहा.
१)  भवागीदवारी संस्ेिधील व्यक्ी कोण. 
२)  भवागीदवारवांनी स्तःच्यवा ्थै्यखक्क उप्योगवाकरीतवा ्ेळो्ेळी व्य्सवा्यवातून उचललेली रोख मकं्वा िवाल. 
३)  दोन मकं्वा दोनवापके्षवा जवासत व्यक्तींची भवारती्य भवागीदवारी संस्वा कवा्यद्वाप्िवाणे संघटनवा. 
४)  भवागीदवारी संस्ेसंबंधी मन्यमित ्वापरलवा जवाणवारवा कवा्यदवा.
५)  भवागीदवारी संस्वा नोंदणी आमधकवाऱ्यवाकडे नोंदम्ण्यवाची प्मक््यवा. 
६)  भवागीदवारवांिधील मलखीत असलेलवा करवार. 
७)  अशी भवंाड्ल पद्ती ज्यवािधे भवागीदवारवांचे भवांड्ल खवाते खस्र रवारते.
८)  भवागीदवार कोणत्यवा प्िवाणवात नफवा ्वाटून घेतवात. 
९)  अशवा भवंाड्ल पद्तीिध्ये प्त्येक भवागीदवारवाचे फक् भवांड्ल खवाते उघडले जवाते. 
१०)  खस्र भवांड्ल पद्ती असतवंानवा स्या सिवा्योजनवांची तरतूद कोणत्यवा भवांड्ल खवात्यवािधे करण्यवात ्येते. 
११) असवा खचया जो दे्य असण्यवापू् तीच केलवा जवातो.
१२) प्त्येक लेखवांकन ्िवायाचे शे्टी त्यवार करण्यवात ्येणवारी खवाती.
१३) अशी संपतती मजचे सरजपणे रोखीत रूपवांतर करतवा ्येते.
१४) तवाळेबंद पत्रकवात संपतती कोणत्यवा क्िवाने नोंदम्ली जवाते.
१५) म्क्ी्रील खचया कोणत्यवा खवात्यवात मलरीलवा जवातो.
१६) व्यवापवार खवात्यवा्रील नवा्े मशल्क.
१७) नफवातोटवा खवात्यवाची जिवा मशल्क.

क)  खालील तवधाने ‘बररोबर’ तकंवा ‘चूक िे तलहा  : 
१)  भवागीदवारीसंस्वा री अ-व्यवापवारी संस्वा आरे. 
२)  नफवातोटवा खवाते रे ्वासतम्क खवाते आरे. 
३)  आगत ्वारतूक खचया रवा खरेदी्रील ्वारतूक खचया आरे.
४)  खस्र भवंाड्ल पद्तीिध्ये भवागीदवारवांशी संबमधत स्या सिवा्योजन तरतुदी भवागीदवारवाच्यवा चवालू खवात्यवात केल्यवा जवातवात.
५) पू्यादतत खचया रवा दे्यतवा सिजण्यवात ्येते. 
६)  जर भवागीदवारी करवारवात उल्ेख नसेल तर भवागीदवार त्यवांच्यवा भवांड्लवाच्यवा प्िवाणवात नफवातोटवा ्वाटून घेतवात.
७) तवाळेबंद पत्रक रे खवाते आरे. 
८) ्ंयत्रवाच्यवा स्वापने करीतवा मदलेली िजुरी रवा िरसुली (आगि) खचया आरे.
९)  आमरिि मिळवालेले उतपन्न री दे्यतवा आरे. 
१०)  बुडीत ् संशम्यत कजया मनधी (R.D.D.) धनको्र आकवारली जवाते.
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११)  चल संपतती्र घसवारवा आकवारलवा जवात नवारी.
१२)  ख्यवाती री अदृश्य संपतती आरे. 
१३)  अप्त्यक्ष खचया व्यवापवार खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू्र दशयाम्लवा जवातो. 
१४)  बँकेचे कजया री चल द्ेयतवा आरे. 
१५)  नफवातोटवा खवात्यवाची नवा्े मशल्क शुद् नफवा दशयाम्ते.

्)  गटाि न बसिारा िबद ओळखा (Find odd one)
 १) िजुरी, ्ेतन, अमधकवार शुलक (Royalty), आ्यवात शुलक (Import duty)
 २) पोसटेज, लेखनसवािरिी, जवामररवात, खरेदी
 ३) भवांड्ल, प्वाप्य म्पत्र (Bills Receivable), रवाखी् मनधी, बँक ओवररडट्रवाफट
 ४) इिवारत, ्यंत्रसवािरिी, उपसकर (Furniture), दे्य म्पत्र
 ५) प्वाप्त कसर, प्वाप्त लवाभवंाश, प्वाप्त व्यवाज, घसवारवा 

इ)  तवधाने पूि्थ करा.  
१)  जर नफवातोटवा ्वाटपवाचे प्िवाण न मदल्यवास भवागीदवार नफवातोटवा  .................... प्िवाणवात ्वाटून घेतवात. 
२)  भवारतवात भवागीदवारी संस्ेची नोंदणी करणे  ....................  आरे. 
३)  भवागीदवारी व्य्सवा्य  .................... असणेआ्श्यक आरे. 
४)  भवागीदवारी संस्ेिधील भवागीदवारवाची दे्यतवा  .................... असते. 
५)  खस्र भवांड्ल पद्तीिध्ये उचल खवात्यवाचवा मशल्क ....................  खवात्यवाल स्वानवांतररत करतवात. 
६)  भवागीदवारवाच्यवा भवांड्लवा्रील व्यवाज रे ....................  खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजू्र दशयाम्तवात. 
७)  भवागीदवारवांची भवागीदवारी संस्ेिधील दे्यतवा ....................  असे. 
८)  .................... री भवागीदवारी संस्ेची मन्यिवा्ली आरे. 
९)  भवागीदवारवाने स्तःच्यवा ्थै्यखक्क उप्योगवाकरीतवा व्य्सवा्यवातून कवारी घेतल्यवास भवागीदवारवाचे ्थै्यखक्क खवाते 

.................... रोते.
१०)  भवागीदवारवालवा द्वा््यवाचे कमिशन भवागीदवारी संस्ेचवा .................... आरे.
११)  जेवरवा भवागीदवार खस्र भवांड्ल पद्तीचवा ्वापर करतवात तेवरवां ते .................... खवाते उघडतवात. 
१२)  जेवरवां भवागीदवारवाच्यवा चवालू खवात्यवा्र....................  मशल्क असते तेवरवा ती तवाळेबंद पवात्रकवात द्ेयतवा बवाजू्र 

मलरीली जवाते. 
१३)  व्यवापवारी रेतूसवाठी केल्यवा जवाणवाऱ्यवा खचवायास  ....................  मरणतवात.
१४)  मन्यिीत प्वाप्त रोणवाऱ्यवा रोख प्वाप्तीस ....................  मरणतवात.
१५)  खरेदी परत .................... िधून ्जवा केली जवाते.
१६)  दे्य मत्ी पू् तीच्यवा केलेल्यवा खचवायास .................... मरणतवात.
१७)  व्य्सवा्यवािध्ये दीघयाकवाळवासवाठी रवारणवाऱ्यवा संपततीस .................... असे मरणतवात.
१८)  व्यवापवार खवाते.................... खचवायाच्यवा आधवारे त्यवार केले जवाते. 
१९)  जेवरवां एखवाद्यवा भवागीदवारवालवा कमिशन दे्य असते तेवरवां तो भवागीदवारी संस्ेचवा .................... असतो.
२०)  जेवरवा निुनवा मरणून िोफत िवाल ्वाटलवा जवातो, तेवरवा तो भवागीदवारी संस्ेचवा  .................... खचया सिजण्यवात ्ेयतो.
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ग)  खालील दवधानांशी तुम्ी स्मत आ्ात की अस्मत ते दल्ा.  
१)		 जेवहां	भागीदारी	करारात	उल्लेख	नसेल	तेवहा	भागीदार	भांडवलाचया	प्मािात	नफातोटा	रवभागून	घेतात.	
२)		 चाल	ूखाते	नेहमी	नावे	रशल्लक	दशथिरवते.
३)	 भागीदारीचा	करार	हा	रलखीत	्वरूपात	असिे	अरनवायथि	आहे.	
४)		 भागीदारी	सं् ्ा	ही	वयापारी	सं््ा	आहे.
५)		 भागीदाराचया	भांडवलावरील	वयाज	हा	भागीदारी	सं््ेचा	खचथि	आहे.	
६)		 भागीदारी	ही	दोन	रकंवा	दोन	पके्षा	जा्त	वयक्ततींची	संघटना	आहे.
७)	 भागीदाराला	अशीरथिकांकरीत	वेतन	रकंवा	करमशन	रमळाले	पारहजे.
८)	 स््र	भांडवल	पद्धतीमधये	भागीदाराचया	भांडवल	खातयाची	रशल्लक	स््र	असते.	
९)		 रवद्मान	भारतीय	भागीदारी	कायदा	१९४५	या	वराथिचा	आहे.	
१०)		 नफातोटा	खात	ेवयवसायाची	खरी	रवततीय	कामगीरी	दशथिरवते.
११)		 भागीदारान	े्वतःचया	वैयसक्तक	उपयोगाकरीता	वयवसायातून	रक्कम	घेतलयास	चालू	खातयाचया	नावे	बाजूवर	दशथिरवतात.	
१२)		 रवकलेलया	परंतु	न	रवतरीत	केलेलया	मालाचे	मूलयांकन	संवरि	्कंधात	केले	जाते.	
१३)		 खरेदीवरील	वाहतूक	खचथि	हा	रवक्ररी	व	रवतरि	खचथि	आहे.
१४)		 ढोबळ	नफा	हा	पररचालन	नफा	आहे.	(operating)	
१५)		 सवथि	प्कारचे	प्तयक्ष	खचथि	नफातोटा	खातयाचया	नावे	बाजूवर	दशथिरवले	जातात.
१६)		 मोफत	वाटलेला	माल	वयापार	खातयाचया	नावे	दशथिरवला	जातो.	

फ) एका वाक्ात उततरे दल्ा
१)		 आर््र	भांडवल	महिज	ेकाय?	
२)		 भागीदारी	करार	का	आवशयक	आहे?	
३)		 भागीदारी	करारात	जर	उल्लेख	नसेल	तर	भागीदार	कोितया	प्मािात	नफातोटा	वाटून	घेतात	?	
४)		 स््र	भांडवल	पद्धती	महिज	ेकाय	?	
५)		 भागीदारी	सं् ्ेत	रकमान	रकती	सभासद	असतात	?	
६)		 भागीदारी	करार	महिजे	काय?
७)		 भागीदारी	सं् ्ेच	ेउसद्दषट्	काय	आह	े?	
८)		 भागीदारी	करारात	जर	उल्लेख	नसेल	तर	भागीदाराचया	कजाथिवर	रकती	टक्के	दराने	वयाज	रदले	जाते?	
९)		 भारतीय	भागीदारी	कायदा	१९३२	नुसार	भागीदारी-सं््ेत	कमीत	कमी	रकती	सभासद	असतात	?	
१०)		 भागीदाराची	देयता	महिज	ेकाय?
११)	 भागीदारी	करारात	जर	उल्लेख	नसेल	तर,	भागीदारी	कोितया	प्मािात	नफा	तोटा	वाटून	घेतात.
१२)	 पवूथि	प्ाप्त	उतपन्न	महिजे	काय?
१३)	 भागीदारांचया	वाररथिक	खातयावर	ऋिकोवर	कसर	या	समायोजनेचा	काय	पररिाम	होतो?
१४)	 भागीदाराचया	चाल	ूखातयावरील	नावे	रशल्लक	कुठे	््ानांतररत	केली	जाते?
१५)	 वरथि	अखेरचया	मालसाठ्ाच	ेलागत	मूलय	व	बाजार	मूलय	रदली	असतील	तर	तयाचे	मूलयांकन	कसे	केले	जाते	?
१६)	 भारतीय	भागीदारी	कायदयात	भागीदाराचया	भांडवलावर	वयाज	देणयाची	काय	तरतूद	आह	े?
१७)	 परीक्षा	सूची	का	तयार	केली	जाते?
१८)	 यतं्राचया	््ापन	ेकरीता	रदलेली	मजुरी	वयापार	खातयात	का	दशथिरवली	जात	नाही	?
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१९) अप्त्यक्ष उतपन्न मरणजे कवा्य ?
२०) भवागीदवारवाचे भवांड्ल रे भवागीदवारी संस्ेची दीघया िुदतीची दे्यतवा असते असे कवा?

ह) पुढील ची गिना करा. (Calculate the following) :-
१) सं्रण सकंधवाचे िूल्य १०% ने किी लवा्ण्यवात ्यवा्े. सं्रण सकंधवाचे िूल्य ` ३०,००० आरे. सं्रण सकंधवाचे िूल्य 

शोधवा.
२) फमनयाचर ्र ्वामियाक १२.५% दरवाने घसवाऱ्यवाची गणनवा करवा -
 अ)  ` २२,००० ्र १ ्िवायाचे
 ब)  ` १०,००० ्र ६ िमरन्यवाचे 
३) १ सपटेंबर २०१९ रोजी संपणवाऱ्यवा ्िवायाकररतवा म्िवा प्व्यवाजीचे  `१५०० देण्यवात आले. संस्ेचे आम्याक ्िया ३१ िवाचया 

२०१९ रोजी संपते असे गृरीत िवानून पू्यादतत म्म्यवाच्यवा रवाशीची गणनवा करवा.
४) ढोबळ नफवा मकं्वा तोटवा शोधवा -
 खरेदी  ` ३०,०००, म्क्ी  `१५,०००, आगत ्वारन व्य्य  `२,४००, प्वारंभण सकंध  `१०,०००, खरेदी परत  

`१,०००, सं्रण सकंध  `३६,०००.
५) १ ऑकटोंबर २०१९ लवा बँक ऑफ िरवारवाष्ट्रकडून १५% ्वामियाक दरवाने  `२,००,००० चे कजया घेतले. प्त्येक आम्याक 

्िया ३१ िवाचयालवा संपते असे गृरीत धरून २०१९-२० ्यवा ्िवायासवाठी बँक कजवाया्रील व्यवाजवाची गणनवा करवा.
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प्रात्दक्षक उदा्रणे

१. अदमतभाई आदण नरेन्द्रभाई ् े समान प्रमाणात नफातोटा वाटून घेणारे भागीदार आ्ेत. खालील परीक्षा सूची व समा्ोजनांच्ा 
आधारे ३१ माच्द २०१९ रोजी संपणाऱ्ा वरा्दकररता व्ापार व नफातोटा खाते आदण त्ाच तारखेचा ताळेबंद त्ार करा.

परीक्षा सूची ३१ माच्द २०१९ रोजीची 

नावे दशल्लक रक्कम
 `

जमा दशल्लक रक्कम
 `

यंत्र	व	सयंत्र	 २,८०,०००	 भांडवल	:
इमारत ७५,००० 	 अरमतभाई	 ३,५०,०००	
रवरवध	ऋिको	 २८,७०० 	 नरनेद्र	भाई ३,००,०००
खरेदी	 ८५,५००
बुडीत	कजथि ५०० रवक्ररी	 १,८०,०००
रवक्ररी	परत	 २,२०० देयरवपत्र	 ८,५००	
१०%	सरकारी	रोखे	(१	ऑकटो.२०१८	ला	खरेदी) ४०,००० कसर १,२००	
आयात	कर	 १,८००	 धनको ३८,५००
वैध	खचथि	 २,००० संशरयत	कजथि	रनधी	 २,७००	
गामक	शक्ती	 १२,००० बँक	कजथि	 १५,०००	
वखार	भाडे	 १,८००	 खरेदी	परत २,०००
ह्त््	रोख	 २०,०००	
बँकेतील	रोख	 ७०,०००	
जारहरात	(१	जाने.२०१९	पासून	२	वराथिसाठी)	 १०,०००
वेतन	 ३,८००	
भाडे	 १,५००
उचल	:	
	 अरमतभाई	 २,४००
	 नरेनद्र	भाई ३,२००	
उप्कर १,९५,८००
प्ापय	रवपत्र	 २०,७००	
आतमधृत	संपतती	(Free	hold	property) ४१,०००

८,९७,९०० ८,९७,९००

समा्ोजना :
१)		 ३१	माचथि	२०१९	रोजी	रशल्लक	असलेला	माल	साठ्ाच	ेमूलय	`	४३,०००.	
२)		 ` ८,०००	रकमतीचा	माल	चोरीला	गेला.	
३)		 रवरवध	ऋिकोवर	२%	बुडीत	व	संशरयत	कजथि	रनधीची	तरतूद	करा.	
४)		 श्ी.	पाटील	आपले	ग्ाहक	नादार	झालयामुळे	तयांचयाकडील	`	५००	वसूल	होणयाजोगे	नाही.
५)	 अदतत	खचथि	-	भाड	े` ८००	आरि	वेतन	` ३००
६)	 इमारतीवर	` २,५००	आरि	उप्कारावर	` १,८००	घसारा	आकारा.

उततर : ढोबळ	नफा	-	` १,३१,५००,	रनववळ	नफा	-	` १,१२,०८६,	ताळेबंद	बेरीज	-	` ८,१९,५८६



56 PB

२. खालील परीक्षा सूची तमिेि आति मंगेि ्ा भागीदारांची आहे. त्ावरून ३१ माच्थ २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थकररिा 
व्ापार व नफािरोटा खािे आति त्ाच िारखेचा िाळेबंद ि्ार करा.

परीक्षा सूची ३१ माच्थ २०१९ ररोजीची 

नावे तिल्लक रक्कम  ` जमा तिल्लक रक्कम `
सकधं (१/४/२०१८) २५,००० म्म्ध धनको ३८,०००
इिवारत ४८,५०० म्क्ी १,७५,०००
गवाडीभवाडे १,७८० भवांड्ल :
कवारखवानवा म्िवा २,७००  मितेश १,५०,०००
टपवाल खचया १,६००  िंगेश ५०,०००
प्वाप्य म्पत्र १३,७०० अदतत ्ेतन २,०००
म्म्ध ऋणको ५२,२०० दे्य म्पत्र १८,०००
म्क्ी परत १,६०० खरेदी परत १,८००
खरेदी ६८,९०० चवालू खवाते :
अंकेक्षण शुलक १,८००  मितेश ३,०००
सुटी अ्जवारे ३२,०००  िंगेश २,०००
उतपवादन खचया १,८२०
म्द्ुत खचया २,६००
सवािवान्य खचया ३,४००
मन्यवायात कर १,०००
रोख मशल्क ७५,०००
बँक मशल्क २९,०००
प््वास खचया ४,१००
उपसकर ६४,०००
्ेतन २,०००
भवाडे, दर आमण कर ३,७००
उचल :
 मितेश १,२००
 िंगेश २,२००

४,३९,८०० ४,३९,८००
समा्रोजना :
१)  मितेश आमण िंगेश ३:१ ्यवा प्िवाणवात नफवातोटवा ्वाटून घेतवात. 
२)  भवागीदवारवांनवा ढोबळ नफ्यवा्र प्त्यकेी १% कमिशन देण्यवात ्यवा्े. 
३)  ्िया अखेरचवा मशल्क िवालसवाठवा  ` २३,७००. 
४)  अदतत खचया - अंकेक्षण  ` ४००; गवाडी भवाडे  ` ६००. 
५)  इिवारतीचे िूल्यवांकन  ` ४६,५००. 
६)  उपसकरवा्र ्वामियाक ५% दरवाने घसवारवा आकवारवा. 
७)  भवागीदवारवाच्यवा भवांड्लवा्र २.५% दरवाने व्यवाज आकवारवा. 
८)  िंगेश ्यवांनी स्तःच्यवा ्थै्यखक्क उप्योगवाकरीतवा  ` ९०० चवा िवाल उचललवा. 
९)   ` १,००० बुडीत कजया अपलेखीत करून ऋणको्र ३% प्िवाणे बुडीत ् संशम्यत कजया मनधी मनिवायाण करवा. 

उतिर : ढोबळ नफवा - ` ९९,०००, मनव्ळ नफवा - ` ६३,६८४, तवाळेबंद बेरीज - ` ३,३०,३६४
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३. खालील परीक्षा सूची व समा्रोजनांच्ा आधारे ३१ माच्थ २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थकररिा व्ापार व नफािरोटा खािे आति 
त्ाच िारखेचा िाळेबंद ि्ार करा.

परीक्षा सूची ३१ माच्थ २०१९ ररोजीची 

नावे तिल्लक रक्कम
`

जमा तिल्लक रक्कम
`

खरेदी ३५,५०० म्क्ी ५८,२०० 
म्म्ध ऋणको ४०,००० म्म्ध धनको २५,७००
म्क्ी परत १,००० खरेदी परत ५००
प्वारंभण सकधं १८,१०० संशम्यत कजया मनधी ८००
बुडीत खचया ५०० कसर ५०
जिीन ् इिवारत २५,००० कमिशन २५०
उपसकर २०,००० भवांड्ल ः
कसर १,०००  ररनवा ५०,००० 
अमधकवार शुलक ७००  आरती ३०,०००
भवाडे १,९००
्ेतन ३,०००
िजुरी ८०० 
म्िवा १,५०० 
उचल ः
 ररनवा २,००० 
 आरती १,००० 
बँक मशल्क ११,५०० 
रोख मशल्क २,०००

१,६५,५०० १,६५,५००
समा्रोजना :
१)  सं्रण सकधंवाचे िूल्य ` २२,०००. 
२)  बुडीत कजया ` ९०० अपलेखीत करून ऋणको्र ` १,००० बुडीत ् संशम्यत कजया मनधीची तरतूद करवा. 
३)  ऋणको्र ३% प्िवाणे दे्य कसर मनधी ् धनको्र ५% प्िवाणे प्वाप्त कसर मनधी मनिवायाण करवा. 
४)  अदतत खचया - िजुरी ` ७०० आमण ्ेतन ` ८००. 
५)  म्िवा १ एमप्ल २०१८ पवासून १५ िमरन्यवाकरीतवा मदलवा आरे. 
६)  जिीन आमण इिवारती्र ्वामियाक ५% दरवाने घसवारवा आकवारवा.
७)  ररनवा आमण आरती भवंाड्लवाच्यवा प्िवाणवात नफवातोटवा म्भवागून घेतवात. 

उतिर : ढोबळ नफवा - ` २३,९००, मनव्ळ / शुद् नफवा - ` १३,५९२, तवाळेबंद बेरीज - ` १,१६,५०७
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४.  खालील परीक्षा सूची मेसस्थ मीरा आति माधव ्ा भागीदारी संसरेची आहे. ३१ माच्थ २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थकररिा 
व्ापार व नफािरोटा खािे आति त्ाच िारखेचा िाळेबंद ि्ार करा.

परीक्षा सूची ३१ माच्थ २०१९ ररोजीची 

नावे तिल्लक  रक्कम
 `

जमा तिल्लक  रक्कम
 `

सकधं (१/४/२०१८) २५,००० बँक अमधम्किया ५,००० 
ऋणको ८०,५०० देय्य म्पत्र १२,५०० 
प्वाप्य म्पत्र १०,००० धनको ६८,००० 
खरेदी २,०८,५०० म्क्ी ३,२५,०००
परत १,००० अदतत भवाडे २,००० 
खरेदी ्रील ्वारन व्य्य ३,००० देणे बवाकी िजुरी १,५००
म्क्ी ्रील ्वारन व्य्य ४,५०० भवांड्ल :
िोटवार गवाडी ५५,०००   िीरवा ७५,००० 
सवािवान्य खचया १,८००   िवाध् ७५,००० 
मन्यवायात कर ९०० खरेदी परत १०००
जवामररवात ४,८०० 
(१/१०/२०१८ पवासून ३ ्िवायाकररतवा)
छिपवाई ् लेखन सवािरिी १,२००
उचल :
 िीरवा ३,५००
 िवाध् २,००० 
पट्टधृत पररसर १,१०,००० 
(Lease hold Premises) 
बँकेतील रोख ४५,००० 
उपसकर ८,३००

५,६५,००० ५,६५,०००

समा्रोजना :
१)  सं्रण सकधंवाचे िूल्य ` ३२,०००. 
२)  संशम्यत कजया मनधी करीतवा ` २,००० ची तरतूद करवा. 
३)  ऋणको्र ३% दरवाने दे्यकसर मनधी मनिवायाण करवा. 
४)  ३१ िवाचया २०१९ रोजी पट्टधृत पररसरवाचे िूल्यवांकन ` १,००,००० रोते.
५)  अदतत छिपवाई ् लेखनसवािरिी ` ५००. 

उतिर : ढोबळ नफवा - ` १,२०,५००, मनव्ळ नफवा - ` ९६,४४५, तवाळेबंद बेरीज - ` ३,३०,४४५
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५. सुचेिा आति गा्त्री ३ः२ ्ा प्मािाि नफािरोटा तवभागून घेिाऱ्ा भागीदार आहेि. खालील परीक्षा सूची आति अतिरीक्त 
मातहिीच्ा आधारे ३१ माच्थ २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थकररिा व्ापार व नफािरोटा खािे आति त्ाच िारखेचा िाळेबंद 
ि्ार करा.

परीक्षा सूची ३१ माच्थ २०१९ ररोजीची 

िपिील नावे तिल्लक 
`

जमा तिल्लक 
`

खरेदी आमण म्क्ी ६५,००० १,८५,५००
मनिवायाणी व्य्स्वापकवाचे ्ेतन २,३०० -
भवांड्ल ः
 सुचेतवा - ७५,०००
 गवा्यत्री - ४०,०००
प्वारंभण सकंध १८,७०० -
ऋणको आमण धनको ४७,५०० ३५,०००
िजुरी आमण ्ेतन ४,००० -
प्वाप्य म्पत्र २२,००० -
दे्य म्पत्र - २७,३००
कसर - ४००
गवािक शक्ी(Motive Power) १,३५० -
सीिवा शुलक (Custom duty) १,५०० -
व्यवाज - १,३००
अनुतपवादक िजुरी ३,००० -
अंकेक्षण शुलक २,५०० -
भवाडे १,८०० -
प््वास खचया २,००० -
ख्यवाती (Goodwill) २५,००० -
प्तीलीपी रक्क (Copy rights) २०,००० -
इिवारत ८८,००० -
सुचेतवाचे कजया खवाते - ६,१५०
गुंत्णूक ४०,००० -
बँकेतील रोख २६,००० -

३,७०,६५० ३,७०,६५०

समा्रोजना :
१)  ३१ िवाचया २०१९ रोजी मशल्क असलेलवा िवाल ` १९,७००. 
२)  ` ३,००० चवा िवाल निुनवा मरणून िोफत ्वाटण्यवात आलवा. 
३)  पवाॅ्र मिटरसवाठी ठे्  मरणून ठे् लेली रक्कि ` ५०० गवािक शक्ी ्यवा पदवात सिवाम्ष् आरे. 
४)  इिवारती्र ्वामियाक ५% दरवाने घसवारवा आकवारवा. 
५)  ` २,००० बुडीत कजया अपलेखीत करून ऋणको्र ३% प्िवाणे संशम्यत कजया मनधी मनिवायाण करवा. 
६)  प्वाप्य म्पत्रवात ` ४,००० च्यवा अनवादरीत म्पत्रवाचवा सिवा्ेश आरे.

उतिर : ढोबळ नफवा - ` १,१५,८५०, मनव्ळ नफवा - ` ८६,९९६, तवाळेबंद बेरीज - ` २,८०,८१५
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६.  अच्थना आति प्ेरिा २ः१ ्ा प्मािाि नफािरोटा तवभागिाऱ्ा भागीदार आहेि. खालील परीक्षा सूची आति समा्रोजनांच्ा  
आधारे ३१ माच्थ २०१९ ररोजी व्ापार व नफािरोटा खािे आति त्ाच तदविीचे िाळेबंद ि्ार करा.

परीक्षा सूची ३१ माच्थ २०१९ ररोजीची 

नावे तिल्लक रक्कम
`

जमा तिल्लक रक्कम
`

सकधं - (१/४/२०१८) ८,५६० भवांड्ल : 
एकस् (Patents) २,०००  अचयानवा ४०,००० 
म्म्ध ऋणको १८,५००  पे्रणवा २०,०००
लेखन सवािरिीचवा सकंध ३,००० इतर कजया ३,००० 
व्यवापवार मचनर (Trade Mark) २,००० रवाखी् मनधी १,००० 
प्वाप्य म्पत्र ६,३०० म्म्ध धनको १७,५०० 
म्द्ुत शुलक १,४५० दे्य म्पत्र ५,००० 
िजुरी ९५० खरेदी परत १,०००
उषणतवा आमण प्कवाश १,००० संशम्यत कजया मनधी (R.D.D.) ५०० 
व्यवापवार व्य्य ८५० म्क्ी ३०,२००
म्क्ी परत ४०० व्यवाज ३१०
जिीन आमण इिवारत २२,०००
उपसकर १३,००० 
बँकेतील रोख ५,००० 
गंुत्णूक ७,५०० 
उचल :
 अचयानवा १,२०० 
 प्ेरणवा ९०० 
बुडीत कजया २०० 
खरेदी २३,७००

१.१८,५१० १.१८,५१०

समा्रोजना :
१)  ३१िवाचया २०१९ रोजी मशल्क असलेल्यवा िवालवाचे लवागत िूल्य (परीव्य्य िूल्य) ̀  १२,००० असून बवाजवार िूल्य (म्पणी िूल्य) 

` १७,००० आरे. 
२)  आपले रिवारक श्ी. शेखर ` ८०० देण्यवास असि्या आरेत. 
३)  ऐकस् १/८ खवाते बवाद करवा. 
४)  उपसकरवाचवा एक भवाग ` ५,००० िूल्यवाचवा १ ऑकटोंबर २०१८ रोजी खरेदी करण्यवात आलवा. 
५)  जिीन आमण इिवारती्र ्वामियाक १०% प्िवाणे उपसकरवा्र ्वामियाक ५% प्िवाणे घसवारवा आकवारवा.
६)  अदतत खचया - िजुरी ` ३००, म्द्ुत शुलक ` २००.  
७)  भवंाड्लवा्र ्वामियाक ३% दरवाने व्यवाज आकवारवा. 

उतिर : ढोबळ नफवा - ` ८,२९०, मनव्ळ नफवा - ` ८२५, तवाळेबंद बेरीज - ` ८७,५२७
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७. श्ी. सिीि आति श्ी. प्मरोद हे भागीदार आहेि. ३१ माच्थ २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थ कररिा व्ापार खािे व नफािरोटा खािे 
ि्ार करून ढरोबळ नफा आति िुद्ध नफा िरोधून काढा.

परीक्षा सूची ३१ माच्थ २०१९ ररोजीची 

नावे तिल्लक रक्कम
`

जमा तिल्लक रक्कम
`

सकधं (१/४/२१८) ८,७०० म्क्ी ६८,००० 
खरेदी १८,३०० लवाभवांश २,०००
िजुरी १,००० खरेदी परत ५००
म्िवा ८०० म्म्ध धनको १३,००० 
अनुतपवादक िजुरी १,४०० १०% बँक कजया ८,०००
गोदवाि भवाडे ६०० (१/७/२०१८ रोजीचे)
म्क्ी्रील ्वारन व्य्य १,२०० इतर प्वाप्ती १,०००
म्क्ी परत ६०० 
मन्यवायात कर १,४०० 
सीिवा शुलक(Customs duty) ८००
म्म्ध ऋणको ४०,००० 
गुंत्णूक १५,७००
कवारखवानवा भवाडे १,६०० 
टपवाल आमण तवार ४००

९२,५०० ९२,५००

समा्रोजना :
१)  सं्रण सकधंवाचे िूल्यवांकन ` १५,४००. 
२)  अदतत िजुरी ` ५००. 
३)  बुडीत कजवायासवाठी ` ८०० ची तरतूद करून ऋणको्र ३% दरवाने बुडीत ् संशम्यत कजयामनधी मनिवायाण करवा. 
४)  ` १,८०० चवा िवाल निुनवा मरणून िोफत ्वाटण्यवात आलवा. 
५)  ३१ िवाचया २०१९ लवा ` २,००० चवा िवाल म्कलवा आमण म्तरीत करण्यवात आलवा परंतु लेखवापुसतकवात त्यवाची नोंद करण्यवात 

आली नवारी. 

उतिर : ढोबळ नफवा - ` ५६,२००, शुद् नफवा - ` ४८,९६४
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८.  नाना आति नानी समान प्मािाि नफािरोटा वाटून घिेारे भागीदार आहेि. खालील परीक्षा सूची आति समा्रोजनांच्ा  
आधारे ३१ माच्थ २०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थकररिा  नफािरोटा खािे आति त्ाच िारखेचा िाळेबंद ि्ार करा.

परीक्षा सूची ३१ माच्थ २०१९ ररोजीची 

िपिील नावे तिल्लक
`

जमा तिल्लक
`

म्िवा १५,००० -
जिीन आमण इिवारत ५०,००० -
(१ जुलथै २०१८ रोजी `२०,००० ची ्वाढ)
्ेतन ५,००० -
भवांड्ल :
 नवानवा - ५०,०००
 नवानी - ५०,०००
१०% दरवाने बँक कजया (१/१०/२०१८ रोजी घेतले) - ३०,०००
मन्यवायात कर २,५०० -
व्यवाज १,००० १,५००
उपसकर ४०,००० -
द्ेय म्पत्र - ८,०००
ऋणको २६,००० -

१,३९,५०० १,३९,५००

अतिररक्त मातहिी :
१)  ढोबळ नफवा ` ३४,५००. 
२)  म्िवा १ एमप्ल २०१८ पवासून १५ िमरन्यवाकरीतवा मदलवा आरे.  
३)  जिीन आमण इिवारती्र ्वामियाक १०% दरवाने तसेच उपसकरवा्र ्वामियाक ५% दरवाने घसवारवा आकवारवा. 
४)  बुडीत कजया ` १,००० अपलेखखत करून ऋणको्र ५% प्िवाणे बुडीत ् संशम्यत कजया मनधीची तरतूद करवा. 
५)  सं् रण सकधंवाचे िूल्य ` ३४,५०० 

उतिर :  शुद् नफवा - ` ५,२५०, तवाळेबंद बेरीज - ` १,४४,७५०
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९.  सन आदण मुन समान प्रमाणात नफातोटा दवभागणारे भागीदार आ्ेत. खालील माद्तीच्ा  आधारे ताळेबंद व भागीदाराचे 
चालू खाते त्ार करून समा्ोजनांचा ्ोणारा पररणाम दश्दवा.

परीक्षा सूची ३१ माच्द २०१९ रोजीची 

नावे दशल्लक रक्कम
 `

जमा दशल्लक रक्कम
 `

जमीन	व	इमारत ४०,००० भांडवल	खाते	:
उप्कर	 १८,००० 	 सन ३३,५००
मजूरी २,००० 	 मून ३३,५००
सयंत्र ४०,००० चालू	खाते	:	सन ६,०००
(१/७/२०१८	ला	खरेदी)  
खयाती	(Goodwill)	 २,००० रवरवध	धनको २५,०००
चालू	खाते	:	मून ४,००० बँक	अरधरवकरथि १०,०००
८%	कजथिरोखे ८,००० राखीव	रनधी ५,०००
(१/१०/२०१८ला	खरेदी) भरवषय	रनवाथिह	रनधी	(Providend	Fund) ५,०००
भरवषय	रनवाथिह	रनधी	गुंतविूक	 ३,५००
पोष्ट	रतकरीटांचा	साठा ५००

१,१८,००० १,१८,०००

समा्ोजना:
१)		 भागीदारांना	नफातोटा	रवभाजना	वयतीरीक्त	वाररथिक	` ६,०००	वेतन	देणयात	यावे.	
२)		 जमीन	व	इमारत,	उप्कर	आरि	सयंत्रावर	अनुक्रम	े१०%,	५%	आरि	३%	वाररथिक	दराने	घसारा	आकारणयात	यावा.	
३)	 	भांडवलावर	वाररथिक	५%	दराने	वयाज	आकारा.	
४)		 संवरि	्कंध	`	६०,७४३.	
५)		 कामगारांना	रदलेलया	मजुरीत	` १,०००	अरग्म	रदलेलया	मजुरीचा	समावेश	आहे.	
६)		 `	८००	वयाज	देय	झाले	परंतु	रदले	नाही.	
७)		 चाल	ूवराथिचा	शुद्ध	नफा	` ३८,११३	आहे.

उततर : ताळेबंद	बेरीज	-	` १,६८,२६३,	चाल	ूखात	े:	सन	-	` ३२,७३१,	मून	-	` २२,७३२
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१०. तक्षप्ा आति मतनरा भां्वलाच्ा प्मािाि नफािरोटा तवभागून घेिाऱ्ा भागीदार आहेि. खालील मातहिीवरून ३१ माच्थ 
२०१९ ररोजी संपिाऱ्ा वरा्थकररिा व्ापार व नफािरोटा खािे आति त्ाच िारखेचा िाळेबंद ि्ार करा.  

परीक्षा सूची ३१ माच्थ २०१९ ररोजीची 

नावे तिल्लक रक्कम
 `

जमा तिल्लक रक्कम
 `

म्म्ध ऋणको २८,००० म्क्ी १,२०,०००
खरेदी ५५,००० भवाडे १,८००
उपसकर ३८,५०० म्म्ध धनको ३८,५००
्यंत्र ् स्यंत्र ६०,००० खरेदी परत १,०००
िजुरी ८०० कसर ५००
्ेतन ३,५०० दे्य म्पत्र ९,०००
कसर ८०० भवांड्ल :
प्वाप्य म्पत्र १४,४००  मक्षप्वा ९०,०००
म्क्ी्रील ्वारन व्य्य १,०००  िमनिवा ३०,०००
टपवाल आमण तवार ५०० चवालू खवाते :
म्क्ी परत ५००  मक्षप्वा ५,०००
रसतस् रोख ४,०००  िमनिवा ३,०००
बँकेतील रोख ४७,०००
म्िवा २,०००
प्वारंभण सकधं १७,८००
व्यवापवार खचया १,५००
गोदवाि भवाडे २,५००
जवामररवात १,०००
इिवारत २०,०००

२,९८,८०० २,९८,८००

समा्रोजना :
१)  ३१ िवाचया २०१९ रोजी मशल्क असलेल्यवा िवालवाचे िूल्य ` ३७,०००. 
२)  १ एमप्ल २०१८ रोजी म्कण्यवात आलेल्यवा ` २,००० च्यवा ्यंत्रसवािरिीचवा सिवा्ेश म्क्ी ्यवा पदवात करण्यवात आलवा. 
३)  स्या खस्र संपतती्र ्वामियाक ५% दरवाने घसवारवा आकवारवा. 
४)  भवागीदवारवांनवा ढोबळ नफ्यवा्र १% प्िवाणे कमिशन देण्यवात ्यवा्े आमण भवागीदवारवाच्यवा भवांड्लवा्र ्वामियाक ५% प्िवाणे व्यवाज 

देण्यवात ्यवा्े.
५)  अदतत खचया - िजुरी ` २००, ्ेतन ` ५००. 
६)  म्म्ध ऋणको्र ३% दरवाने संशम्यत कजयामनधी कररतवा तरतूद करवा.
उतिर : ढोबळ नफवा - ` ८१,७००, शुद् नफवा - ` ५६,४०१, तवाळेबंद बेरीज - ` २,४०,२३५

bbb



65 PB

२.  नफा न कमविणाऱ्ा संस्ांची खाती  
(Accounts of Not for Profit Concerns)

२.१.१	 प्रस्तावनता
२.१.२	 नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्तांचता	अ््थ.
२.१.३	 नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्थेची	वैविष्ट्थे.
२.१.४	 नफता	कमववणतारी	आवण	नफता	न	कमववणतारी	संस्ता	्तामधील	फरक.
२.१.५	 लथेखता	पुस्के	ठथेवण्ताची	आवण	अंव्म	खता्ी	््तार	करण्ताची	गरज.
२.२.१	 प्रताप्ी-िोधन	खतात्ताचता	अ््थ.
२.२.२	 प्रताप्ी-िोधन	खतात्ताची	वैविष्ट्थे.
२.२.३	 प्रताप्ी	चथे	प्रकतार	(Types	of	Receipts)	
	 i)	भतांडवली	प्रताप्ी	
	 ii)	महसुली	प्रताप्ी
२.२.४		िोधनताचथे	प्रकतार	(Types	of	Payments)
	 	i)	भतंाडवली	खच्थ
	 	ii)	महसुली	खच्थ	
	 iii)	आस्वग्	महसुली	खच्थ	(Deferred	Revenue	Expenditure).
२.२.५.		प्रताप्ी	-िोधन	खतात्ताचथे	प्रतारूप	/	नमूनता.
२.३.१		 उतपन्न	-खच्थ	खतात्ताचता	अ््थ
२.३.२		 उतपन्न	-खच्थ	खतात्ताची	वैविष्ट्थे
२.३.३		 उतपन्न	-खच्थ	खतात्ताचथे	प्रतारूप/नमूनता
२.३.४		 प्रताप्ी	-िोधन	खता्थे	आवण	उतपन्न	-खच्थ	खता्थे	्तामधील	फरक
२.३.५		 उतपन्न	-खच्थ	खता्थे	््तार	करणथे
२.३.६		 ्ताळथेबंद	््तार	करणथे
२.३.७		 गवभ्थ्	(धववन्)	समता्ोजनता	(Implied	Adjustments)	
२.३.८		 भतांडवल	वनधी
२.३.९		 ्ताळथेबंदताचथे	प्रतारूप/नमूनता
२.३.९	 (अ)	अव्ररक्त	मतावह्ी	ः
	 १.		 अदत्	आवण	पूव्थदत्	खच्थ.
	 २.		 उपतावज्थ्	अप्रताप्	उतपन्न	आवण	अगताऊ	(Advance)	वमळतालथेलथे	उतपन्न.
	 ३.		 अगताऊ	वमळतालथेली	वग्थणी	आवण	अप्रताप्	वग्थणी.
	 ४.		 घसतारता.
	 ५.		 प्रवथेि	िुलकताचथे	भतांडवलीकरण.
	 ६.		 दथेणग्तांमधून	वविथेष	वनधी	वनमता्थण	करणथे.

अभ्ास घटक
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	 ७.		 लेखन	सामग्रीचा	साठा	(स्कंध)	Stock	of	Stationery,
	 ८.		 संपत्री	आणि	देय्ांचया	प्ारंणि्	णिल्ा.
		 (ब)		महत्त्वपिू्ण	पदे
	 १.		 प्त्वेि	िुल्	
	 २.		 त्वर्णिरी
	 ३.		 मृतयुपत्री्	दान(Legacy)
	 ४.		 आजरीत्वन	सदसय्ा	िुल्
	 ५.		 जुनया	संपत्रीचरी	णत्वक्री,	णनरुपयोररी	सामग्री,	त्व््णमान	पते्	(News	Papers)	इ.	चरी	णत्वक्री
	 ६.		 णत्वणिष्ट	देिगया	
	 ७.		 सामानय	देिगया
	 ८.		 णत्वणिष्ट	णनधरी	
	 ९.		 दिेररी	(दान)	णनधरी	(Endowment	Funds)

क्षमता विधाने

o	 या	प््रिाचा	अभयास	्ेलयानं्र	णत्वद्ार्थी	सक्षम	हो्रील	:
	 नफा	न	्मणत्विाऱया	संसर्ेचा	अर््ण	त्व	त्वैणिष्ट्े	समज्ो.
	 प्ाप्री	िोधन	खातयाचा	अर््ण	त्व	त्वैणिष्ट्े	सांर्ो	.
	 उतपन्न	खच्ण	खातयाचा	अर््ण	समजून	नफा-्ोटा	खा्े	त्व	उतपन्न	-	खच्ण	या्रील	फर्	जाि्ो.
	 नफा	्मणत्विाऱया	त्व	नफा	न	्मणत्विाऱया	संसर्े्रील	फर्	जाि्ो.
	 उतपन्न	खच्ण	खा्े	त्व	्ाळेबंद	्यार	्रणयासाठरी	आत्वशय्	्री	्ौिलये	आतमसा्	्र्ो.

२.१.१  प्रसतािना (Introduction) :

संस्ताचथे	दोन	प्रकतार	आढळ्ता्.

१)	व्तावसताव्क	संस्ता	वकंवता	नफता	कमववणताऱ्ता	संस्ता	आवण	

२)	अव्तावसताव्क	वकंवता	नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्ता

व्तावसताव्क	संस्थेचता	मुख्	उद्थेि	नफता	कमववणथे	हता	अस्ो.	त्ता	व्तावसताव्क	कता्ता्थ्	गुं्लथेल्ता	अस्ता्	जसथे	वस्ू	आवण	सथेवता	
्तंाची	खरथेदी-ववक्री	करणथे.	अिता	संस्तांमधथे	एकल	व्वसता्	संस्ता,	भतागीदतारी	संस्ता,	सहकतारी	संस्ता,	सताव्थजवनक	म्ता्थवद्	प्रमंडळ	
(Public	Limited	Company)	इत्तादींचता	समतावथेि	हो्ताथे.	ह्ता	संस्ता	नफता	वमळववण्ताच्ता	उद्थेितानथे	स्तापन	करण्ता्	्थे्ता्.	
अिता	 संस्ता	आपल्ता	 व्वसता्ताच्ता	कतारभतारताचथे	 ववविष्ट	कतालतावधी्ील	 पररणताम	िोधून	कताढण्ताकरर्ता	अंव्म	खता्ी,	 महणजथेच	
व्तापतार	व	नफता-्ोटता	खता्थे	आवण	्ताळथेबंद	््तार	कर्ता्.

नफता	न		कमववणताऱ्ता	संस्तांचता	मुख्	उद्थेि	आपल्ता	सभतासदतांनता	वकंवता	समताजतालता	सथेवता	प्रदतान	करणथे	हता	अस्ो.	अिता	संस्ता	
ह्ता	 नफता	 वमळववण्ताचथे	 उद्थेितानथे	 स्तापन	 झतालथेल्ता	 नस्ता्.	 ्ता	कोणत्ताही	 व्तापताररक	 वकंवता	 उतपतादन	कता्ता्थ्	 	 (Trading	 or	
manufacturing	activities)	गुं्लथेल्ता	नस्ता्.

क्रीडता	मंडळथे	 (Sports	 club),	धमता्थ््थ	 दवताखतानथे,	िताळता,	महताववद्ताल्थे,	 ववद्तापीठथे,	कतामगतार	संघटनता,	वतावणज्	मंडळ,	
(Chember	of	Commerce),	व्तावसताव्क	(पथेिथेवर)	संस्ता	(Professional	Institutions),	ववशवस्	संस्ता	(Trusts),	
समताज	कल्ताण	संस्ता,	धतावम्थक	संस्ता,	सताव्थजवनक	ग्ं्ताल्थे	इ.	नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्तांची	उदताहरणथे	हो्.	्तंाचता	मुख्	उद्थेि	
आपल्ता	सभतासदतांनता	सथेवता	पुरववणथे	हता	अस्ो.		अिता	सव्थ	संस्ता	वववभन्न	पद्ध्ीनथे	वहिथेबताची	लथेखता	पुस्के	ठथेव्ता्.
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नफता	कमववणथे	हता	उद्थेि	नसल्तामुळथे	नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्ता	्ता	नफता-्ोटता	खता्थे	््तार	करी्	नताही्	मतात्र	त्ता	ऐवजी	
उतपन्न-खच्थ	खता्थे	््तार	कर्ता्.	त्ताच	बरोबर	्ता	संस्ता	्थेरीज	पत्रकदथेखील	््तार	करी्	नताही्	्र	त्ताऐवजी	प्रताप्ी-िोधन	खता्थे	
््तार	कर्ता्.	् सथेच	एकता	ववविष्ट	् तारखथेलता	संस्थेचथे	िुद्ध	मूल्	(Net	Worth)	जताणून	घथेण्तासताठी	् ताळथेबंद	् ्तार	कर्ता्.	् ोडक्ता्	
नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्थेच्ता	अंव्म	खतात्तामंधथे	उतपन्न	-खच्थ	खता्थे	आवण	्ताळथेबंदताचता	समतावथेि	हो्ो.

२.१.२ नफा न कमविणाऱ्ा संस्ेचा अ ््थ  :
नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्ता	ह्ता	अिता	संस्ता	 हो्	करी	ज्तांचता	 प्रतारंभ	 नफता	 वमळववण्तासताठी	झतालथेलता	 नस्ो.	 त्ता	आपल्ता	

सभतासदतंानता	कमी्	कमी	खचता्थ्	गुणवत्तापणू्थ	सथेवता	प्रदतान	करण्तावर	लक्ष	केन्द्रि्	कर्ता्.	्तंाचता	मुख्	उद्थेि	समताजतालता	सथेवता	पुरववणथे	
आवण	कलता,	संसककृ्ी,	खथेळ,	विक्षण	इत्तावदंनता	प्रोतसताहन	दथेणथे,	त्तांचथे	संवध्थन	करणथे	हता	अस्ो.

नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्ताचथे	सवरूप	हथे	इ्र	व्तावसताव्क	संस्तांच्ता	सवरूपतापथेक्षता	वथेगळथे	अस्थे.	्ता	संस्ता	सभतासदतांनी	वकंवता	
इ्रतंानी	वदलथेली	वग्थणी,	प्रवथेि	िुलक,	व	दथेणग्ता	आवण	सरकतार	कडून	प्रताप्	अनुदतान	(Grants)	अ््थसहताय्	(Subsidies),वकंवता	सूट	
(Concession)	इत्तादींचथे	मताध्मता्ून	उतपन्न	प्रताप्	करी्	अस्ता्.

२.१.३ नफा न कमविणाऱ्ा संस्ांची िैविष्ट्े (Features of ‘Not for Profit’ concerns) :
१.		 अिता	संस्तांचता	प्रता्वमक	उद्थेि	आपल्ता	सभतासदतांनता	वकंवता	इ्रतांनता	सथेवता	प्रदतान	करणथे	हता	अस्ो.	नफता	वमळववणथे	हता	उद्थेि	

नस्ो.
२.		 अिता	संस्तांची	स्तापनता	ही	कलता,	संसककृ्ी,	विक्षण,	खथेळ,	धमता्थदता्	(Charity),	आरोग्,	धतावम्थक	इत्तादींच्ता	संवध्थनतासताठी	

करण्ता्	्थे्थे.
३.		 अिता	संस्तांच्ता	सदस्तांनता	लताभतंाि	दथेण्ता्	्थे्	नताही,	्तावर	प्रव्बंध	आहथे.	
४.		 अिता	संस्तांचथे	व्वस्तापन	व	संचतालन	संस्थेच्ता	सभतासदतांनी	वनवडून	वदलथेल्ता	प्रव्वनधींद्तारथे	करण्ता्	्थे्थे.
५.		 ह्ता	संस्ता	उतपन्न-खच्थ	खता्थे,	प्रताप्ी-िोधन	खता्थे	आवण	्ताळथेबंद	््तार	कर्ता्.
६.		 अिता	संस्ता	भतांडवल	वनधी	वनमता्थण	कर्ता्.	भतांडवल	वनधी	ही	प्रवथेि	िुलक,	वताढतावता,	मृत्ुपत्री्	दथेणगी	आवण	भतांडवल	वनधीसताठी	

वमळतालथेल्ता	वविथेष	दथेणग्ता	्तांचथे	मताध्मता्ून	वनमता्थण	करण्ता्	्थे्थे.		

२.१.४   नफा कमविणाऱ्ा संस्ा आवण नफा न कमविणाऱ्ा संस्ा ्ामधील फरक

फरकाचे मुदे् नफा कमविणाऱ्ा संस्ा नफा न कमविणाऱ्ा संस्ा
१.	प्रता्वमक	उद्थेि	 ्ता	संस्ताचंता	प्रता्वमक	उद्थेि	नफता	कमववणथे	

हता	आहथे.
्ता	संस्तांचता	प्रता्वमक	उद्थेि	सथेवता	प्रदतान	करणथे	
हता	आहथे.

२.		्थेरीज	पत्रक	््तार	करणथे ्थेरीज	पत्रक	््तार	केलथे	जता्थे ्थेरीज	पत्रक	््तार	करण्ता्	्थे्	नताही.	त्ता	
ऐवजी	प्रताप्ी-िोध	खता्थे	््तार	करण्ता्	्थे्थे.	

३.		लथेखता	वववरणथे i)		 व्तापतार	खता्थे
ii)			नफता-्ोटता	खता्थे
iii)		्ताळथेबंद

i)	 प्रताप्ी-िोधन	खता्थे
ii)		 उतपन्न-खच्थ	खता्थे
iii)	 ्ताळथेबंद

४.			िुद्ध	पररणताम	
(Net	Result)

िुद्ध	नफता	/	िुद्ध	्ोटता
(Net	Profits	/	Net	Loss)

वताढतावता	/	्ूट
(Surplus	/	Deficit)

५.			सवतावमतव	वनधी(Owner’s	
Fund)/	भतांडवल	वनधी

सवतावमतव	वनधीची	रतािी	ही	व्वसता्	
सवतामीच्ता	गुं्वणुकरीमध्थे	वमळववली	जता्थे.	
अ्ता्थ्	-	भतंाडवल	(+)	रताखीव	वनधी	(+)	
अवधिथेष(Surplus)

भतांडवल	वनधी	ही	वताढताव्ताची	संवच्	
रक्कम	(Accumulated	amount	of	
Surplus),	प्रवथेि	िुलक,	दथेणगी	व	उतपन्न-
खच्थ	खतात्तामधील	वताढवता	संबंधी	रकमतांचथे	
प्रव्वनवधतव	कर्थे.
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२.१.५ लेखा पुसतके ठेिण्ाची ि अवंतम खाती त्ार करण्ाची आिश्कता :

नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्ता	ह्ता	व्तावसताव्क	कता्ता्थ्	गंु्लथेल्ता	नस्ता्.	त्ता	सताव्थजवनक	पैितांनी	आपलता	कतारभतार	कर्ता्.	्ता	
संस्ता	जन्थेकडून	वग्थणी,	दथेणग्ता,	अनुदतानथे,	प्रवथेि	िुलक	इत्तादीचथे	मताध्मतानथे	रकमता	जमता	कर्ता्.	महणून	् ता	संस्ता	त्तांनी	जमता	केलथेल्ता	
आवण	खच्थ	केलथेल्ता	रकमथेकरी्ता	समताजतालता	उत्रदता्ी	अस्ता्.	महणून	्ोग्	प्रकतारथे	लथेखता-पुस्के	ठथेवणथे	गरजथेचथे	अस्थे.	

नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्तानंता	पुढील	कतारणतांमुळथे	्ोग्	प्रकतारथे	लथेखता	पुस्के	ठथेवतावी	लताग्ता्.
१.		 ववन्त््	व्वहतारतांवर	्ोग्	्थे	वन्ंत्रण	ठथेवणथे.	
२.		 उतपन्नताचथे	स्ो्	व	खचता्थची	पदथे	जताणणथे.
३.		 त्तांनता	लतागू	असलथेल्ता	कता्दथेिीर	्र्ुदींची	पू् ्थ्ता	करणथे
	 उदताहरणता््थ	-	नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्तांचथे	धमता्थदता्	संस्ता	महणून	मुंबई	सताव्थजवनक	ववशवस्	अवधवन्मतां्ग्थ्	नोंदणी	करण्ता्	

्थे्थे,	वकंवता	सहकतारी	संस्ता	महणून	सहकतारी	संस्ता	कता्द्ता	अं्ग्थ्	नोंदणी	करण्ता्	्थे्थे,	व	संबंवध्	कता्द्ताच्ता	्र्ुदींनुसतार	
अंदताजपत्रक	््तार	करणथे.	लथेखतापुस्कतांचथे	अंकेक्षण	करून	घथेणथे,	्सथेच	इ्र	वववभन्न	पुस्के	व	वववरणथे	ठथेवतावी	लताग्ता्.

४.		 एकता	ववविष्ट	कतालतावधी्	संस्थेलता	झतालथेलता	वताढवता	(Surplus)	वकंवता	्ूट	(Deficit)	जताणून	घथेणथे.
५.		 एकता	ववविष्ट	वदविी	संस्थेजवळ	असलथेल्ता	िुद्ध	संपत्ीचथे	मूल्(Net	Worth)	जताणून	घथेणथे.
६.		 रोख	रकमता	व	संपत्ीचता	दुरूप्ोग	आवण	भ्रष्टताचतार	टताळणथे.	

२.२.१  प्राप्ी-िोधन खात्ाचा अ््थ :

अ ््थ (Meaning) -	नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्तांच्ता	दैनवंदन	आव््थक	व्वहतारतांची	नोंद	सव्थप्र्म	रोख	पुस्कता्	करण्ता्	्थे्थे	
व	्द्ं्र	त्तांची	नोंद	खता्थेवही्ील	खतात्तांमधथे	करण्ता्	्थे्थे.	लथेखतांकन	अवधीच्ता	िथेवटी	रोखपुस्कताचथे	व	खता्थेवही्ील	खतात्तांचथे	
सं्ुलन	करण्ता्	्थे्थे	व	खतात्ता्ील	विलकतांचथे	आधतारथे	प्रताप्ी-िोधन	खता्थे	््तार	करण्ता्	्थे्थे.	

प्रताप्ी-िोधन	खता्थे	हथे	‘वतास्ववक	खता्थे’	आहथे.	उधतारीच्ता	व्वहतारतांची	नोंद	प्रताप्ी-िोधन	खतात्ता्	करण्ता्	्थे्	नताही.	प्रताप्ी-
िोधन	खता्थे	हता	रोख	व	बँक	व्वहतार	्तांचता	एकता	ववविष्ट	कतालतावधीचता	सतारतांि	(गोषवतारता)	(Summary)	हो्.	्तामधथे	नतावथे	बताजूस	सव्थ	
प्रताप्ी	आवण	जमता	बताजूस	सव्थ	िोधन	(Payments)	दि्थववलथे	जता्थे.

्ता	खतात्ताची	सुरवता्	प्रतारंभीच्ता	रोख	आवण	बँक	विलकेनी	हो्थे	व	लथेखतांकन	अवधीचथे	िथेवटीच्ता	रोख	आवण	बँक	विलकेनी	्थे	
बंद	करण्ता्	्थे्थे.

प्राप्ी (Receipts) :	एकता	ववविष्ट	कतालतावधी्ील	सव्थ	प्रताप्ी	(Receipts)	मग	् ी	कोणत्ता	वषता्थिी	संबंवध्	वमळक्	आहथे,	
्ी	महसूल	करी	भतांडवली	्ता	पैकरी	कोणत्ता	सवरूपताची	आहथे,	्सथेच	प्रताप्	रोख	ही	मतागील	वषता्थिी	वकंवता	चतालू	वषता्थची	वकंवता	पुढील	
वषता्थिी	संबवंध्	आहथे	असता	कोण्ताही	ववचतार	न	कर्ता	प्रताप्	रक्कम	प्रताप्ी-िोधन	खतात्ता्	‘नतावथे’	करण्ता्	्थे्थे.	

िोधन (Payments)	:	एकता	ववविष्ट	कतालतावधी्	करण्ता्	आलथेलथे	सव्थ	िोधन	मग	्थे	कोणत्ता	कतालतावधीिी	संबंवध्	आहथे,	
्थे	भतांडवली	करी	महसुली	्ता	पैकरी	कोणत्ता	सवरूपताचथे	आहथे,	असथे	िोधन	हथे	मतागील	वषता्थिी	वकंवता	चतालू	वषता्थिी	वकंवता	पुढील	वषता्थिी	
संबंवध्	आहथे	असता	कोण्ताही	ववचतार	न	कर्ता	प्रताप्ी-िोधन	खतात्तालता	‘जमता’	करण्ता्	्थे्थे.
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प्राप्ी-िोधन खाते  
 ३१ माच्थ .............रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता 

नािे  जमा
प्राप्ी रक्कम

`
िोधन रक्कम

`

सव्थ	प्रताप्ी	(रोख)
(महसुली	वकंवता	भतांडवली)

xxx सव्थ	िोधन	(रोख)
(महसुली	वकंवता	भतांडवली)

xxx

	 मतागील	वषता्थची	 xx 	 मतागील	वषता्थचथे	 xx

	 चताल	ूवषता्थची	 xx 	 चतालू	वषता्थचथे	 xx

	 पुढील	वषता्थची	 xx 	 पुढील	वषता्थचथे													 xx

२.२.२ प्राप्ी - िोधन खात्ाची िैविष्ट्े:
१.		 प्रताप्ी-िोधन	खता्थे	हथे	एक	वतास्ववक	खता्थे	(Real	Account)आहथे.
२.		 प्रताप्ी-िोधन	खता्थे	हथे	रोख	पुस्कता	सतारखथेच	(Similar)	अस्थे.(हता	रोख	व	बँक	व्वहतारतांचता	सतारतांि	हो्)
३.		 ्ता	मधथे	सव्थप्रकतारच्ता	प्रताप्ी	आवण	िोधनतांचता	समतावथेि	हो्ो.	(महसुली	असो	करी	भतांडवली	असो)
४.		 ्ता	मधथे	एकता	ववविष्ट	कतालताववध्ील	सव्थ	प्रताप्ी	आवण	झतालथेल्ता	िोधनताची	नोंद	करण्ता्	्थे्थे.	(मग	्थे	मतागील,	चतालू	

वकंवता	पुढील	वषता्थचथे	असो)
५.		 कोणत्ताही	प्रकतारची	्थेणथे	असलथेली	रतािी	(Receivable	amount)	वकंवता	दथे्	असलथेली	रतािी	(Payable	amount)	

ची	नोंद	्ता	खतात्तामधथे	केली	जता्	नताही.
६.		 ्ता	खतात्ताचथे	आधतारथे	नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्थेची	अंव्म	खता्ी	््तार	कर्ता	्थे्ता्.
७.		 हथे	खता्थे	वषता्थच्ता	प्रतारंभीची	आवण	वषता्थचथे	िथेवटी	असलथेली	 रोख	आवण	बँके्ील	 विल्लक	(वकंवता	बँक	ओवहरड्ताफट)	

दताखवव्थे.
८.		 चतालू	वषता्थिी	संबंवध्	बुडी्	कज्थ,	संिव््	बुडी्	कज्थ	वनधी,	घसतारता	्ता	सतारखी	पदथे	्ता	खतात्ता्	दि्थववण्ता्	्थे्	नताही्.

२.२.३  प्राप्ीचे प्रकार (Types of Receipts) :
i)		 भतंाडवली	प्रताप्ी	(Capital	Receipts)	
ii)		 महसुली	प्रताप्ी	(Revenue	Receipts)
i)		 भांडिली प्राप्ी :- सव्थ	अनताव्ती	(Non	recurring)	सवरूपताच्ता	महणजथेच	ज्ता	वतारंवतार	प्रताप्	हो्	नताही्	आवण	ज्ता	

संस्थेच्ता	वन्मी्	उतपन्नताचता	भताग	ठर्	नताही	अिता	सव्थ	प्रताप्ी	महणजथे	भतांडवली	प्रताप्ी	हो्.	
	 उदताहरणता््थ	-		इमतार्,	क्रीडता	सपधता्थ,	गं््ताल्	अिता	ववविष्ट	कता्ता्थकरर्ता	प्रताप्	झतालथेल्ता	दथेणग्ता,	अताजीवन	सभतासद	

िुलक,	न्स्र	संपत्ीच्ता	ववक्रीपतासून	वमळणतारथे	उतपन्न	इत्तादी.	भतांडवली	प्रताप्ीची	रक्कम	ही	एक्र	भतांडवल	वनधीमधथे	
वमळववली	जता्थे	वकंवता	्ताळथेबंदताचथे	दथे््ता	बताजूवर	वथेगळी	दि्थववली	जता्थे.

ii)		 महसुली प्राप्ी :-	अिी	प्रताप्ी	जी	आव्ती	(Recurring)	सवरूपताची	महणजथेच	वतारंवतार	प्रताप्	होणतारी	अस्थे	आवण	
वन्वम्	उतपन्न	दथेणतारी	अस्थे	्ी	महसुली	प्रताप्ी	समजली	जता्थे.

	 उदताहरणता््थ	-	वग्थणी,	भताडथे,	लॉकर	भताडथे,	प्रताप्	व्ताज	इत्तादी.
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	 	 	 	 प्रताप्ी	(Receipts)	

	 	 	 महसुली	 	 भतांडवली

	 	 																													
	 	 																				उतपन्न
	 सव्थच	प्रताप्ी	ही	उतपन्नताची	पदथे	नस्ता्.	भतांडवली	प्रताप्ीचता	वववभन्न	प्रकतारथे	ववचतार	केलता	जता्ो.

२.२.४  िोधनाचे प्रकार (Types of Payments) :
	 	 िोधन

	 	
	 भतांडवली	खच्थ	 	 महसुली	खच्थ	आवण	स्वग्	महसुली	खच्थ
	 (दीघ्थ	कतालतावधी)	 	 	(अलप	कतालतावधी)
	 जमीन,	फवन्थचर,	स्ंत्र	 	 पगतार,	कर	(Taxes),	ववमता	हप्ता,
	 इत्तादींची	खरथेदी	 	 इत्तादी.
i)		 भतांडवली	खच्थ	(Capital	Expenditure)	:-	हथे	खच्थ	अनताव्ती	(Non-Recurring)	सवरूपताचथे	अस्ता्.	अिता	खचता्थचथे	

फता्दथे	संस्थेलता	दीघ्थकताळ	प्यं्	वमळ्ता्.	हथे	खच्थ	् ताळथेबंदताच्ता	संपत्ी	बताजूवर	दि्थववलथे	जता्ता्	आवण	त्तांची	विल्लक	ही	पुढील	
लथेखतांकन	कतालतावधी्	नथेली	जता्थे.

ii)		 महसुली	 खच्थ	 (Revenue	 Expenditure)	 :-	 जर	 एखताद्ता	 खचता्थचथे	 फता्दथे	 हथे	 एकता	 लथेखतांकन	 कतालतावधी्ून	 पुढील	
लथेखतांकन	कतालतावधी्	नथेलथे	जताऊ	िक्	नस्ील	अिता	खचतायंनता	महसुली	खच्थ	मतानलथे	जता्थे.	हथे	खच्थ	आव्ती	सवरूपताचथे	अस्ता्.	
सव्थसताधतारणपणथे	अिता	खचता्थचथे	फता्दथे	तवरर्	वमळ्ता्.	

iii)		 स्वग्	महसुली	खच्थ	(Deferred	Revenue	Expenditure)	:-	वस्ु्ः	स्वग्	महसुली	खच्थ	हता	महसुली	खच्थच	हो्.	
अिता	खचता्थचथे	फता्दथे	हथे	एकता	वषता्थपथेक्षता	अवधक	कतालतावधीप्यं्	वमळ्	अस्ता्.

	 उदताहरणता््थ	-	३	वषता्थकरर्ता	जतावहरता्	खचता्थचथे	वदलथे	̀ 	३०,०००	् ता	एकूण	जतावहरता्	खचता्थपैकरी	१/३	वहससता	(	̀ 	३०,०००चता	१/३	
वहससता)	महणजथे	`१०,०००	चताल	ूवषता्थचता	खच्थ	समजलता	जताईल.	ही	रक्कम	उतपन्न-खच्थ	खतात्तालता	नतावथे	करण्ता्	्थेईल	आवण	
२/३	वहश्ताची	महणजथे	`	२०,०००	ही	रतािी	्ताळथेबंदताच्ता	संपत्ी	बताजूवर	दि्थववण्ता्	्थेईल.

	 एकूण	प्रताप्ी	

	 	 महसुली	 	 उतपन्न	खच्थ	खतात्ताची	जमता	बताजू	

	 	 भतांडवली	 	 ्ताळथेबंदताची	दथे््ता	बताजू

	 एकूण	िोधन

	 	 महसुली	 	 उतपन्न	खच्थ	खतात्ताची	नतावथे	बताजू	

	 	 भतांडवली	 	 ्ताळथेबंदताची	संपत्ी	बताजू
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२.२.५  प्राप्ी - िोधन खात्ाचे प्रारूप :
................... ्ांचे पुसतकात 

प्राप्ी - िोधन खाते
३१ माच्थ ................. रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता

नािे  जमा
प्राप्ी रक्कम  ` रक्कम  ` िोधन रक्कम ` रक्कम `

विल्लक	(पुढथे	आणली) विल्लक	(पुढथे	आणली) xxx
	 हस्स्	रोख	 xxx (बँक	ओवहरडत्ाफट	असल्तास)
	 बँके्ील	रोख	 xxx पगतार	/	वथे्न

(बँकतांची	नतावथे)(Name	of	Banks)	 xxx 	 मतागील	वषता्थचता	 xxx
िर्थणी	 	 चताल	ूवषता्थचता	 xxx xxx
	 मतागील	वषता्थची	 xxx भताडथे,	दर	आवण	कर
	 चतालू	वषता्थची	 xxx 	 मतागील	वषता्थचता	 xxx
	 पुढील	वषता्थची	 xxx xxx 	 चतालू	वषता्थचता	 xxx
प्रवथेि	िुलक	(Entrances	/	 xxx 	 पुढील	वषता्थचता	 xxx xxx
Admission	fees)
आजीवन	सभतासद	िुलक xxx छपताई	व	लथेखन	सतामग्ी xxx
मृत्ुपत्रताद्तारथे	प्रताप्	रतािी	(Legecies) xxx सतामताद््	खच्थ	 xxx
सरकतारी	अनुदतान xxx बँक	कजता्थवरील	व्ताज xxx
सतामताद््	दथेणगी xxx ववद्ु्	िुलक xxx
ववविष्ट	वनधी	करर्ता	दथेणगी xxx अंकेक्षण	िुलक xxx
(जसथे	-	इमतार्	वनधी,	पतारर्ोवषक	वनधी,	
खथेळ	सपधता्थ	वनधी	इ.)

क्रीडता	महोतसव	खच्थ xxx

प्रताप्	लताभतांि xxx खथेळ	सतामग्ीची	खरथेदी xxx
सभतागृहताचथे	प्रताप्	भताडथे xxx ववमता xxx
ववववध	उतपन्न xxx टथेलीफोन	/	मोबताइल	खच्थ xxx
जुद््ता	सतामग्ीची	ववक्री xxx बँक	िुलक	/	आकतार xxx
जदु््ता	व््थमतानपत्रताचंी	ववक्री/	रद्ी	ववक्री	 xxx पोसटथेज xxx
वकरकोळ	प्रताप्ी xxx वताहन	व््(Conveyance)	 xxx
क्रीडता	महोतसवतापतासून	प्रताप्ी xxx वतावष्थक	कता््थक्म	खच्थ xxx
वक्केट	िुलक xxx मुद्	ठथेव xxx
विक्षण	िुलक xxx न्स्र	संपत्ीची	खरथेदी xxx
सत्र	िुलक(Term	Fees) xxx पुस्के xxx
दंड	वसुली xxx फवन्थचर xxx
लॉकर	भताडथे xxx इमतार्
परीक्षता	िुलक xxx गुं्वणूक xxx
विल्लक	(पुढथे	नथेली) xxx व््थमतान	पत्रथे xxx
	 (बँक	ओवहरड्ताफट	असल्तास)	 कता्ता्थल्	खच्थ xxx

दुरुस्ी/खच्थ xxx
विल्लक	(पुढथे	नथेली) xxx
	 हस्स्	रोख	 xxx
	 बँक	रोख	(बँकतांची	नतावथे)	 xxx

xxxx xxxx
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२.३.१  उतपन्न - खच्थ खात्ाचा अ ््थ :

अ््थ (Meaning) :	एकता	ववविष्ट	कतालताववध्ील	महसुली	उतपन्न	आवण	खचता्थचता	सतारतांि	महणजथे	उतपन्न	-	खच्थ	खता्थे	हो्.	्ता	
खतात्ताचथे	सवरूप	हथे	नफता	-	्ोटता	खतात्तासतारखथेच	अस्थे.	हथे	एक	नतामधतारी	खता्थे	(Nominal	Account)	आहथे.	नफता	न	कमववणताऱ्ता	
संस्ता	्ता	उतपन्न	-	खच्थ	खता्थे	््तार	कर्ता्.	्ता	खतात्तामधथे	चतालू	वषता्थिी	संबंवध्	सव्थ	खच्थ	व	हतानीची	पदथे	नतावथे	करण्ता्	्थे्ता्	आवण	
चतालू	वषता्थिी	संबंवध्	उतपन्न	व	लताभ	संबंधीची	सव्थ	पदथे	जमता	करण्ता्	्थे्ता्.

उतपन्न/ आ् (Incomes) : उतपन्न	-	खच्थ	खतात्तामधथे	केवळ	चतालू	वषता्थिी	संबंवध्	महसुली	उतपन्न	वता	लताभ	जमता	करण्ता्	
्थे्ो.

उदताहरणता ््थ	-	प्रताप्	वग्थणी,	गुं्वणुकरीवर	प्रताप्	व्ताज,	ववववध	प्रताप्ी,	वमळतालथेल्ता	सतामताद््	दथेणग्ता,	प्रताप्	विक्षण	िुलक	इत्तादी.	
मतागील	वषता्थच्ता	वकंवता	पुढील	वषता्थिी	संबंवध्	उतपन्नताचता	्ता्	समतावथेि	हो्	नताही.	असथे	असलथे	्री	चताल	ूवषता्थिी	संबंवध्	उतपन्न	मग	
्थे	वतास्ववक	वमळतालथेलथे	असो	वकंवता	नसो	वकंवता	चतालू	वषता्थचथे	जथे	मतागील	वषता्थ्	वमळतालथेलथे	असथेल	अिता	सव्थ	उतपन्नतांचता	्ता	मधथे	समतावथेि	
हो्ो.	दुसऱ्ता	िबदतांमधथे	चतालू	वषता्थिी	संबंवध्	अप्रताप्	उतपन्न	आवण	पूव्थप्रताप्	उतपन्नताचता	्ता	मधथे	ववचतार	करण्ता्	्थे्ो.

खच्थ / व्् (Expenditure) : उतपन्न	-	खच्थ	खतात्तामधथे	केवळ	चतालू	वषता्थिी	संबंवध्	महसुली	खच्थ	वता	हतानी	नतावथे	करण्ता्	
्थे्थे.	नफता	न	कमववणताऱ्ता	वववभन्न	संस्तांचथे	अनुरूप	खचता्थची	पदथे	ही	वथेगवथेगळी	असु	िक्ता्.	्ता	मधथे	मतागील	वषता्थसताठी	वकंवता	पुढील	
वषता्थसताठी	करण्ता्	आलथेल्ता	खचता्थचता	 ववचतार	केलता	जता्	नताही.	असथे	असथेल	्री	चतालू	वषता्थिी	संबंवध्	असलथेलथे	सव्थ	खच्थ	मग	्थे	
वतास्ववक्ः	करण्ता्	आलथेलथे	आहथे्	वकंवता	नताही्	वकंवता	त्तांचथे	िोधन	मतागील	वषता्थ्	झतालथेलथे	असथेल	अिता	सव्थ	खचतायंचता	समतावथेि	चतालू	
वषता्थमधथे	करण्ता्	्थे्ो.	अद््	िबदतांमधथे	अदत्	(दथेणथे	बताकरी)	खच्थ	आवण	मतागील	वषता्थ्ील	पूव्थदत्	खचता्थचता	ववचतार	करण्ता्	्थे्ो.	

उतपन्न	-	खच्थ	खतात्तामधथे	वताढतावता	वकंवता	्ूट	वदसून	्थे्थे.	जर	‘वताढतावता’	असथेल	्र	‘भतांडवल	वनधी्’	वमळववण्ता्	्थे्ो	आवण	जर	
‘्ूट’	असथेल	् र	‘भतांडवल	वनधी्ून’	वजता	करण्ता्	् थे्थे.	भतांडवली	प्रताप्ी	आवण	भतांडवली	िोधन	(Capital	Receipts	and	Capital	
Payments)	्ता	पदतांची	उतपन्न	-	खच्थ	खतात्ता्	नोंद	केली	जता्	नताही.

२.३.२ उतपन्न - खच्थ खात्ाची िैविष्ट्े :
१)		 उतपन्न	-	खच्थ	खता्थे	हथे	नतामधतारी	खता्थे	आहथे.
२)		 ्ता	खतात्तामधथे	केवळ	चतालू	आव््थक	वषता्थिी	संबंवध्	महसुली	खच्थ	व	महसुली	उतपन्नताची	नोंद	करण्ता्	्थे्थे.
३)		 हथे	नफता	-	्ोटता	खतात्तासतारखथेच	आहथे.
४)		 नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्ता	्ता	नफता	-	्ोटता	खतात्ता	ऐवजी	उतपन्न	-	खच्थ	खता्थे	््तार	कर्ता्.
५)		 संस्थेलता	 वताढवता	 (Surplus)	 वकंवता	 ्ूट	 (Deficit)	 झताली	आहथे.	 ्ताची	 मतावह्ी	करून	 घथेण्ताकरर्ता	 हथे	 खता्थे	 ््तार	

करण्ता्	्थे्थे.	
६)		 उतपन्न	-	खच्थ	खता्थे	हथे	नथेहमी	्ताळथेबंदताबरोबर	जोडलथे	जता्थे.
७)		 ्ता	खतात्तालता	प्रतारंवभक	विल्लक	नस्थे.
८)		 वताढतावता	वकंवता	्ूट	भतांडवल	वनधीलता	स्तानतां्रर्	करण्ता्	्थे्थे.
९)		 ्ता	मधथे	चतालू	वषता्थिी	संबवंध्	सव्थ	 रोख	व	अरोखीककृ्	पदतांची	(Cash	as	well	as	Non	-	Cash	 items)	नोंद	

करण्ता्	्थे्थे.	उदताहरणता््थ	-	दथेण्ता्	आलथेलता	पगतार	(दत्	वथे्न),	दथेथेणथे	बताकरी	पगतार	(अदत्	वथे्न),	बुडी्	कज्थ,	न्स्र	
संपत्ीवरील	घसतारता	इत्तादी.
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२.३.३  उतपन्न - खच्थ खाते / आ् - व्् खाते - प्रारूप  :
.................... चे पुसतकात 

उतपन्न - खच्थ खाते
३१ माच्थ ................. रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता

नािे  जमा
खच्थ रक्कम

` 

रक्कम
` 

उतपन्न रक्कम
` 

रक्कम
`

पगतारताचथे	वदलथे	/	दत्	वथे्न xxx प्रताप्	वग्थणी xxx
	 (-)	मतागील	वषता्थचता	वदलथेलता xxx (-)	ः
	 (-)			पुढील	वषता्थचता	वदलथेलता xxx 	 i)	 मतागील	वषता्थची	प्रताप्ी			 xxx

xxx 	 ii)	 पुढील	वषता्थची	प्रताप्ी										 xxx xxx
	 (+)	अदत्	पगतार	(दथेणथे	बताकरी) xxx 	 	 (+)	:																									

xxx 	 i)		 चतालू	वषता्थची	मतागील	वषता्थमधथे	प्रताप्				
	 झतालथेली																										 xxx

	 (+)मतागील	वषता्थ्ील	पूव्थदत् xxx xxx 	 ii)	 चतालू	वषता्थची	अप्रताप्										 xxx xxx xxx
मजुरी xxx प्रताप्	भताडथे																														 xxx
छपताई	व	लथेखन	सतामग्ी xxx व्ताज	वमळतालथे xxx
भताडथे xxx प्रताप्	लताभतांि xxx
व्ताज xxx ितासकरी्	अनुदतान	(सतामताद््) xxx
वताहन	खच्थ	(Conveyence) xxx मैदतान	भताडथे	(Ground	Rent) xxx
दर	आवण	कर(Rates	&	Taxes) xxx ववववध	प्रताप्ी xxx
ववमता	हप्ता	/	प्रव्ताजी
(Insurances	Premium)

xxx प्रवथेि	िुलक	(महसुली)
(Entrance	/	Admission	fees)

xxx

अंकेक्षण	िुलक xxx आजीवन	सभतासद	िुलक xxx
कता्ता्थल्	खच्थ xxx 	दथेणगी	(सतामताद््) xxx
टथेलीफोन	/	मोबताईल	खच्थ xxx संपत्ी	-	ववक्री	वरील	नफता xxx

औषधी xxx ्ूट	(खचता्थचथे	उतपन्नतावरील	आवधक्	) xxx
वतापरलथेली	क्रीडता	सतामग्ी	
(Sports	Materials)
लथेखन	सतामग्ी	/	औषधी
	 प्रतारवंभची	विल्लक xxx
	 (+)	खरथेदी xxx

xxx
	 (-)	िथेवटची	विल्लक xxx xxx
दुरुस्ी	व	दथेखभताल xxx
ववदु््	खच्थ	(िुलक) xxx
व््थमतान	पत्रथे	आवण	वन््कतावलके xxx
ववववध	खच्थ xxx
संपत्ी	ववक्रीवरील	्ोटता xxx
न्स्र	संपत्ीवर	घसतारता xxx
वताढतावता	
(उतपन्नताचथे	खचता्थवरील	आवधक्)	

xxx

xxx xxx
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२.३.४  प्राप्ी िोधन खाते ि उतपन्न - खच्थ खाते ्ातील फरक. 

मुद्े प्राप्ी िोधन खाते उतपन्न - खच्थ खाते
१)		 खता्थे	प्रकतार हथे	वतास्ववक	खता्थे	आहथे. हथे	नतामधतारी	खता्थे	आहथे.

२)			सवरूप हथे	रोख	पुस्कतासतारखथेच	अस्थे. हथे	नफता-्ोटता	खतात्तासतारखथेच	अस्थे.
३)			हथे्ू हथे	खता्थे	रोख-व्वहतारतांचता	सतारतांि	प्रस्ु्	कर्थे. हथे	खता्थे	आपणतास	उतपन्न	व	खच्थ	व्वहतारतां्ून		िुद्ध	

पररणताम	-	वताढतावता	वकंवता	्ूट	सवरूपता्	दि्थवव्थे.
४)			प्रतारंवभक	विल्लक ्ता	खतात्ताची	सुरूवता्	 रोख	व	बँक	 विलकेनथे	

हो्थे.
्ता	खतात्तालता	प्रतारंवभक	विल्लक	नस्थे.

५)			अवं्म	विल्लक ववविष्ट	 कतालतावधीच्ता	 िथेवटी	 ्ता	 खतात्ताची	
अवं्म	 विल्लक	 ही	 हस्स्	 रोख	 व	
अवधकोषस्	 रोखथेचथे	 (बँक	 विलकेचथे)
प्रव्वनवधतव	कर्थे.

्ता	खतात्ताची	अंव्म	विल्लक	वताढवता	वकंवता	्ूट	हता	
पररणताम	दि्थवव्थे.

६)			प्रताप्ी	िोधन चताल	ू वषता्थ्	 वमळतालथेल्ता	 सव्थ	 प्रताप्ी	 आवण	
केलथेलथे	सव्थ	िोधनताची	नोंद	्ता	खतात्ता्	केली	
जता्थे.	मग	्थे	महसुली	वकंवता	भतांडवली	असो.

्ता	खतात्ता्	केवळ	चतालू	वषतायंिी	संबंवध्	महसुली	
उतपन्न	व	खचता्थची	नोंद	केली	जता्थे.

७)			पदतांचथे	सवरूप ्ता	 खतात्ता्	 अरोखीककृ्	 (Non	 -	 Cash)	
पदतांचता	समतावथेि	हो्	नताही.

्ता	खतात्ता्	अरोखीककृ्	(Non	-	cash)	पदतांचता	
समतावथेि	हो्ो.	उदता.	बुडी्	कज्थ,	घसतारता,	अदत्	
खच्थ	इ.

८)			सव्थ	खता्ी ्ता	 खतात्ता्	 वै्न्क्तक,	 वतास्ववक	 आवण	
नतामधतारी	 अिता	 सव्थच	 खतात्तांिी	 संबंवध्	
पदतंाचता	समतावथेि	हो्ो.

्ता	खतात्तामध्थे	केवळ	नतामधतारी	खतात्तािी	संबंवध्	
पदतांचता	समतावथेि	हो्ो.

९)			कतालतावधी ्ता	 खतात्ता्	 कोणत्ताही	 कतालतावधीिी	
संबंवध्प्रताप्ी	 व	 िोधनताच्ता	 रकमता	 असल्ता	
्री	 त्ताचंता	 समतावथेि	 हो्ो	 मग	 त्ता	 मतागील,	
चतालू	वकंवता	पुढील	वषता्थिी	संबंवध्	असो.

्ता	 खतात्तांमध थ्े	 केवळ	 चतालू	 वषता्थिी	 संबंवध्	
रकमतांचताच	समतावथेि	हो्ो.

१०)	्ताळथेबंद प्रताप्ी	िोधन	खतात्तालता	्ताळथेबंद	जोडलता	जता्	
नताही.

उतपन्न-खच्थ	 खतात्तालता	 नथेहमीच	 ्ताळथेबंद	 जोडलता	
जता्ो.

२.३.५  उतपन्न - खच्थ त्ार करणे :
उतपन्न	-	खच्थ	खता्थे	हथे	एक	नतामधतारी	खता्थे	आहथे.	सव्थ	खच्थ	आवण	हतानी	(नुकसतानीची)	ची	पदथे	नतावथे	केली	जता्ता्	व	सव्थ	उतपन्न	

व	लताभताची	पदथे	जमता	केली	जता्ता्.	नफता-्ोटता	खतात्तासतारखथेच	हथे	खता्थे	अस्थे.
२.३.६  ताळेबंद त्ार करणे :

्ताळथेबंदतामध्थे	 संस्थेची	 दथे््ता	 व	 संपत्ी	 दताखववलथेली	अस्थे.	 नफता-्ोटता	 न	 कमववणताऱ्ता	 संस्थेचता	 ्ताळथेबंद	 हता	 नफता-्ोटता	
कमववणताऱ्ता	संस्ताचं्ता	्ताळथेबंदतासतारखता	अस्ो.	्ताळथेबंदताच्ता	डताव्ता	बताजूलता	दथे््ता	अस्थे	व	उजव्ता	बताजूलता	संपत्ी	अस्थे.

्ताळथेबंद	हथे	फक्त	भतांडवली	जमता	व	भतंाडवली	खच्थ	दताखवव्थे.	्ताळथेबंद	एकता	ववविष्ट	वदविी	व्वसता्ताची	/	संस्थेची	आव््थक	
पररन्स््ी	दि्थवव्थे.

संपत्ी	हथे	दथे््थे	पथेक्षता	जतास्	असथेल	्र	त्तालता	भतांडवल	वनधी	असथे	महण्ता्.	भतांडवल	वनधीची	आरंभीची	विल्लक	वदली	नसथेल	
्र	सुरूवता्ीचता	्ताळथेबंद	््तार	केलता	जता्ो.	संपत्ी-दथे््ता	्ता्ील	फरक	भतांडवल	वनधी	अस्ो.
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२.३.७  धिवनत (रवभ्थत) समा्ोजना :

प्रताप्ी-िोधन	खतात्तामध्थे	 कताही	 वथेळता	 जतास्ीची	 मतावह्ी	कताही	 ववविष्ट	 गोष्टींच्ता	 बताब्ी्	 वदलथेली	अस्थे.	 ्ता	अव्ररक्त	
मतावह्ीच्ता	आधतारथे	कताही	लथेखतांकरी्	समता्ोजनता	आवश्क	अस्ता्.	समता्ोजनता	आहथे	असथे	कोठथेही	वलवहलथेलथे	नस्थे	वकंवता	उल्लथेख	
नस्ो.	अिता	समता्ोजनतांनता	धववन्	वकंवता	गुप्	समता्ोजनता	असथे	महण्ता्.	्तांचता	पररणताम	कमी्	कमी	दोन	खतात्तावर	हो्ो.

कताही	धववन्	(गभती्)	समता्ोजनता	खताली	वदल्ता	आहथे्.	(्ता	समता्ोजनता	प्रताप्ी	-	िोधन	खतात्तांमध्थे	वदलथेल्ता	अस्ता्).
	 १)	 भताडथे	(११	मवहनथे)		`	११,०००
	 २)	 १०	%	कज्थ	बँक	ऑफ	इंवड्ता	कडून.	` २०,०००	(१	जतानथेवतारी	२०२०लता	घथे्लथे)
	 ३)	 भताडथेपट्तावरील	जमीन	` १,००,०००	(१	-	४	-	२०१९	पतासून	१०	वषता्थसताठी)
	 ४)	 फवन्थचर	ववक्री	(पुस्क	मूल्	` ७५००)	` ८,०००

प्राप्ी िोधन खाते
३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थसाठी

नािे  जमा

प्राप्ी रक्कम ` िोधन रक्कम `

१०	%	मुद्	ठथेव
(वद.१	-	१-	२०२०	रोजी	जमता	कलथे)

१,००,०००

वरील	उदताहरणतामध्थे	धवनी्	समता्ोजनता	वदलथेली	आहथे.	्ता्	अप्रताप्	व्ताजताची	रक्कम	वनन्शच्	करताव्ताची	आहथे.
	 i)	 मुद्	ठथेवीवरील	एकूण	व्ताज	वक्ी	आलथे	्ताचता	उल्लथेख	नताही.
	 ii)	 मुद्	ठथेवीवरील	व्ताजताच्ता	दर	मुद्	ठथेव	ठथेवल्तापतासून	वदलथेलता	आहथे.
	 	 त्तामुळथे	एकूण	३	मवहद््ताचंथे	मुद्	ठथेवीवरील	व्ताज	(वद.	१	-	१	-	२०२०	पतासून	३१-३-२०२०	प्यं्)	` २,५००	
	 	 ्थेणथे	आहथे.	त्ताचता	ववचतार	करतावता	लतागथेल.
	 अवं्म	खतात्तामध्थे	समता्ोजनता	
	 i)	 अप्रताप्	व्ताज	ः	उतपन्न	-	खच्थ	खतात्ताच्ता	जमता	बताजूस	` २,५००	वलवहणथे.
	 ii)	 ्ताळथेबंदताच्ता	संपत्ी	बताजूलता	` २,५००	अप्रताप्	व्ताज	मुद्	ठथेवीमध्थे	जमता	करतावथे	वकंवता	सव्ंत्र	वलवहणथे.

२.३.८  भांडिल वनधी :
भतंाडवल	हथे	सव्थ	सभतासदतांचथे	अस्थे.	त्तालताच	भतांडवल	वनधी	असथे	महण्ता्.	भतांडवल	वनधी	हता	् ताळथेबंदच्ता	दथे््ता	बताजूलता	वलवहलता	

जता्ो.	भतांडवल	वनधी	हता	भतंाडवली	उतपन्न	आवण	वताढताव्ताचथे	भतांडवलीकरण	्तामधून	वनमता्थण	हो्थे.	जर	उतपन्न	खच्थ	खतात्ता्	वताढतावता	
आढळून	्थे्	असथेल	्र	्ी	रक्कम	भतंाडवल	वनधी्	वमळववली	जता्थे	आवण	जर	्ूट	आढळून	्थे्	असथेल	्र	्ी	भतांडवल	वनधी्ून	वजता	
करण्ता्	्थे्थे.

जर	भतांडवल	वनधीची	प्रतारंवभक	विल्लक	मतावह्ी	नसथेल	् र	् ी	संस्थेचता	प्रतारंवभक	् ताळथेबंद	् ्तार	करून	त्तामध्थे	जी	सं्ुवल्	रक्कम	
्थेईल	्ी	भतांडवल	वनधीची	प्रतारंवभक	विल्लक	समजण्ता्	्थे्थे.
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ताळेबंदाचे स्वरूप (Specimen of Balance Sheet)

.................... चे पुसतकात 
ताळेबंद

३१ माच्च ................. रोजीचा
ना्वे  जमा

देयता रक्कम ` रक्कम ` संपतती रक्कम ` रक्कम `

भांडवल निधी हस्तस्थ रोख (रोख निल्लक) xxx
 आरंभीची निल्लक xxx अनधकोषस्थ रोख (बँक निल्लक) xxx
 (+) देणगी xxx मुद्त ठेवी xxx
 (+) प्रवेि िुलक xxx गु्ंतवणूक xxx
 (+) वाढावा xxx नवनवध ऋणको xxx
 (-) ्तूट xxx xxx जमीि आनण इमार्त xxx
इमार्त निधी xxx फनिनिचर आनण नफकचर/उपसकर व 

अनवायुक्ी xxx
दाि निधी xxx सयंत्र व यंत्र xxx
क्रीडा सपधानि निधी xxx उपकरणे xxx
नविेष निधी xxx खेळाचे मैदाि xxx
धमानिदाय निधी xxx मोटार वाहि xxx
नवनवध धिको xxx ग्ं्थालय पुस्तके xxx
अनधकोष अनधकषनि xxx खेळ सामािाचा साठा xxx
अनय कजनि xxx लेखि सामग्ीचा साठा xxx
अदत्त खचनि xxx औषधांचा साठा xxx
पूवनिप्राप्त उतपन्न (वगनिणी अगाऊ जमा) xxx नदलेली कजजे xxx
उतपन्न खचनि खा्ते(जमा निल्लक) xxx उपनजनि्त अप्राप्त वयाज xxx
अाजीवि सभासद िुलक xxx पूवनिदत्त खचनि xxx

येणेबाकरी उतपन्न (जसे - वगनिणी) xxx

xxxx xxxx

नकतयेकदा उतपन्न-खचनि खातयावरील वाढणयाची रक्कम ही भांडवल निधीमधये नमळनवणयाचे ऐवजी ्ती ्ताळेबंदा्त देय्ता बाजूवर 
वेगळीच उतपन्न खचनि खातयावरील रक्कम दिनिनवली जा्ते. ्ती खालील प्रमाणे -

रक्कम  ` रक्कम  ` 

उतपन्न खच्च खाते
प्रारंनभक जमा निल्लक xxx

 (+) चालू वषानिचा वाढावा xxx xxx
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२.३.९  अवतररक्त मावहती :
 अदतत (देणे बाकी) खच्थ (Outstanding Expenses) आवण पूि्थदतत खच्थ (संदभ्थ ४ ्े उदाहरण) 

१.  अदतत / देणे बाकी खच्थ (Outstanding Expenses) - दथेणथे	बताकरी	खच्थ	महणजथे	असथे	खच्थ	करी	जथे	चतालू	वषता्थिी	संबंवध्	
आहथे्	परं् ु	वष्थअखथेरलता	दथेणथे	बताकरी	आहथे्.	

 दोन प्रभाि
i)	 उतपन्न	खच्थ	खतात्ताचथे	नतावथे	बताजूवर	(खच्थ	बताजू)	संबंवध्	खचता्थमध्थे	अदत्	खचता्थची	रतािी	वमळववण्ता्	्तावी.

ii)	 ्ताळथेबंदताचथे	दथे््ता	बताजूवर	अदत्	खचता्थची	रक्कम	दि्थवतावी.	
२. पूि्थदतत खच्थ (Prepaid Expenses) -	पूव्थदत्	खच्थ	महणजथे	असथे	खच्थ	हो्	करी	जथे	आगताऊ	(Advance)	करण्ता्	्थे्ता्	

आवण	अिता	िोधनताचथे	फता्दथे	हथे	पुढील	वषता्थमध्थे	वमळ्ता्.

 दोन प्रभाि
i)		 उतपन्न	खच्थ	खतात्ताचथे	खच्थ	बताजूवर	संबंवध्	खचता्थ्ून	पूव्थदत्	खचता्थची	रतािी	वजता	करण्ता्	्तावी.
ii)	 ्ताळथेबंदताचथे	संपत्ी	बताजूवर	पवू्थदत्	खचता्थची	रतािी	वववभन्न	वषता्थनुसतार	वथेगळी	दि्थववण्ता्	्तावी.

३.  उपवज्थत अप्राप् उतपन्न / ् ेणे बाकी उतपन्न (Accured Income/Outstanding Income/Income Receivable) 
: (उदाहरण क्रमांक २चा संदभ्थ घ्ािा)

 जथे	उतपन्न	चतालू	वषता्थ्	कमववलथे	परं् ु	्थे	चतालू	वषता्थ्	वमळतालथे	नताही	अिता	उतपन्नतालता	उपतावज्थ्	परं्ु	अप्रताप्	उतपन्न	असथे	महण्ता्	
.

 दोन प्रभाि
 i) उतपन्न	खच्थ	खतात्ताचथे	उतपन्न	बताजूवर	संबंवध्	उतपन्नताच्ता	पदता्	वमळववण्ता्	्थे्थे.	मतात्र	संबंवध्	पद	त्ता	वठकताणी			

	 नसथेल	्र	उतपन्न	बताजूवर	त्ताची	सव्ंत्र	नोंद	दि्थववण्ता्	्तावी.
 ii) उपतावज्थ्	अप्रताप्	उतपन्न	हथे	्ताळथेबंदताचथे	संपत्ी	बताजूवर	सव्ंत्रपणथे	दि्थवतावथे.

४. आराऊ वमळालेले उतपन्न / पूि्थ प्राप् उतपन्न (Income received in advance / Pre - received Income) :
 जथे	उतपन्न	चतालू	वषता्थ्	वमळतालथे	परं्ु	्थे	वतास्ववक्ता	पुढील	वषता्थिी	संबंवध्	अस्थे	असथे	उतपन्न	चताल	ूवषता्थ्	प्रताप्	झतालथेलथे	असलथे	

्री	्थे	्ता	वषता्थ्	कमववलथेलथे	नस्थे	महणून	संस्थेची	ही	दथे््ता	ठर्थे.
 दोन प्रभाि
 i) उतपन्न	खच्थ	खतात्ताचथे	उतपन्न	बताजूवर	संबंवध्	उतपन्नताचथे	रक्कमथे्ून	पूव्थप्रताप्	उतपन्नताची	रक्कम	वजता	करण्ता्	्थे्थे.
 ii) ्ताळथेबंदताचथे	दथे््ता	बताजूवर	पूव्थप्रताप्	उतपन्नताची	रक्कम	दि्थववण्ता्	्तावी.

५.  चालू आवण मारील िरा्थत आराऊ वमळालेली िर्थणी / पिू्थप्राप् िर्थणी आवण अप्राप् िर्थणी (Subscription received 
in advance and subscription outstanding of the account and previous year) :

 (संदभ्थ क्रमांकासाठी उदाहरण २ पहािे)

वग्थणी	ही	नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्थेचथे	महसूल	उतपन्न	आहथे.	‘वग्थणी’	हथे	नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्थेचथे	उतपन्नताचथे	एक	महत्वताचथे	
स्ो्	(Source)	आहथे.	वग्थणी	ही	कतालतावधीनुसतार	वदली	जता्थे.	सव्थ	सभतासदतांनता	वग्थणी	ही	वन्वम्पणथे	द्तावी	लताग्थे.	वग्थणी	ही	उतपन्न	
खच्थ	खतात्ता्	जमता	केली	जता्थे.

आजीवन	सभतासदतवताकरर्ता	एक	रकमी	रक्कम	वग्थणी	महणून	वदली	जताऊ	िक्थे.
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 िर्थणीचे खालील प्रकार आहेत.
	 i)	 चतालू	वषता्थची	वग्थणी	चतालू	वषता्थ्	वमळताली.
	 ii)	 चतालू	वषता्थ्	मतागील	वषता्थची	वग्थणी	वमळताली.
	 iii)		 पुढील	वषता्थची	वग्थणी	चतालू	वषता्थ्	वमळताली.
	 iv)	 चतालू	वषता्थची	वग्थणी	्थेणथे	आहथे.
	 	 (उदताहरण	क्मतांक	२	चता	संदभ्थ	घ्तावता)

६.  घसारा (Depreciation) :
	 घसताऱ्ताचता	अभ्तास	आपण	व्क्तीग्	व्तापतारी	व	भतागीदतारी	संस्थेच्ता	अंव्म	लथेख्तांमध्थे	केलता	आहथे.	घसतारता	खता्थे	हथे	नतामधतारी	

खता्थे	आहथे.	घसतारता	खतालील	प्रमताणथे	आकतारलथे	जता्थे.
  १० % घसारा ्ंत्ािर (्ंत् हे  १/०४/२०१९ रोजी `२०,००० चे घेतले)
  घसाऱ्ाचे रणन करा
  ्ंत्ाची वकंमत ` २०,०००

  घसारा = 
२०,०००
१  ×

१०
१००  = ` २०००

  दोन प्रभाि
	 १)		 उतपन्न	खच्थ	खतात्ताच्ता	नतावथे	बताजूलता.
	 २)	 ्ताळथेबंदताच्ता	संपत्ी	बताजूलता	्ंत्रतामधून	घसतारता	वजता	करतावता.	(उदताहरण	क्मतांक	३चता	संदभ्थ	घ्तावता)

७.  प्रिेि िुलकाचे भांडिलीकरण (Capitalisation of Entrances fees) :

एखताद्ता	संस्थेचता	सभतासद	होण्ताकरर्ता	व्क्तीद्तारथे	संस्थेलता	जथे	िुलक	वदलथे	जता्थे.	त्तालता	प्रवथेि	िुलक	असथे	संबोवधलथे	जता्थे.	नफता	
न	कमववणताऱ्ता	संस्थेचथे	हथे	अताव्ती	(Recurring)	सवरूपताचथे	महणजथे		वतारंवतार	वमळणतारथे	उतपन्न	अस्थे.	

सतामताद्््ः	प्रवथेि	िुलक	हथे	संस्थेचथे	भतांडवली	उतपन्न	समजलथे	जता्थे.	परं्ु	कताही	वथेळता	प्रवथेि	िुलकताचता	कताही	भताग	महसुली	उतपन्न	
समजलथे	जता्थे.

जसथे	-	प्रवथेि	िुलक		` ५०,०००	आहथे.
 ` ५०,०००	पैकरी	५०	%	प्रवथेि	िुलकताचथे	भतांडवलीकरण	करता.
 ५० % ` ५०,००० चे = ` २५,०००
 ` २५,०००	हथे	भतांडवल	वनधीमध्थे	वमळववलथे	जता्ील	व	` २५,०००	हथे	महसुली	उतपन्न	महणून	उतपन्न-खच्थ	खतात्ताच्ता	जमता	

बताजूलता	वलवहलथे	जताईल.		

प्रिेि फी ` ५०,०००

   ` २५,००० ` २५,०००
   भांडिली उतपन्न  महसूल उतपन्न

८.  देणग्ामधून वििेर वनधी वनमा्थण करणे (Creation of special funds out of Donations) :
	 दथेणग्ता	महणजथे	अिता	रक्कमता	करी	ज्ता	संस्थेच्ता	सभतासदतांद्तारथे	वकंवता	बताहथेरील	व्क्तीद्तारथे	बक्षीसतांच्ता	/	उपहतारताच्ता	(Gifts)	

सवरूपता्	संस्थेलता	दथेण्ता्	्थे्ता्.	दथेणगी	हता	नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्थेचता	एक	महत्वताचता	उतपन्नताचता	स्ो्	(Source)	आहथे.
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  देणग्ांचे प्रकार -
१) सामान् देणग्ा -	सतामताद््	 दथेणग्ता	 हथे	 महसुली	 उतपन्न	समजलथे	जता्थे	 व	 त्ता	 उतपन्न-खच्थ	खतात्ताच्ता	जमता	बताजूलता	

वलवहल्ता	जता्ता्.	्ता	दथेणग्ता	दथेण्तामतागथे	कोणत्ताही	ववविष्ट	अटी	नस्ता्.
२) विविष्ट देणग्ा -	 	 वकत्थेकदता	दतानदतात्ताद्तारथे	संस्थेलता	 ववविष्ट	उद्थेिताचथे	 पू् ्थ्थेसताठी	दथेणग्ता	दथेण्ता्	्ो्ता्.	दथेणगी	

दथे्तानता	दतानदता्ता	कोणत्ता	कता्ता्थसताठी	वकंवता	उप्ोगतासताठी	वकंवता	उद्थेितासताठी	दथेणगी	दथेण्ता्	्थे्	आहथे,	्ता	गोष्टीचता	सपष्ट	
उल्लथेख	करी्	अस्ो.	

    जसथे	-	इमतार्	वनधीसताठी	दथेणगी,	पतारर्ोवषक	वनधीकरी्ता	दथेणगी,	खथेळ	व	क्रीडतांगणतासताठी	दथेणगी	इ.
	 	 ववविष्ट	दथेणग्ता	्ताळथेबंदताच्ता	दथे््ता	बताजूलता	दताखववण्ता्	्थे्ता्.
९.  लेखन सामग्ीचा साठा / सकंध (Stock of Stationery) :	सव्थच	संस्ताकरर्ता	लथेखन	सतामग्ी	खच्थ	हता	सतामताद््	खच्थ	

आहथे.	लथेखन	सतामग्ीच्ता	वतापरतामुळथे	्ी	संपुष्टता्	्थे्थे.
	 उप्ोगता्	आलथेल्ता	लथेखन	सतामग्ीची	वनन्शच्ी	खतालीलप्रमताणथेदथेखील	कर्ता	्थे्थे.
	 चतालू	वषता्थ्	उप्ोगता्	आलथेली	लथेखन	सतामग्ी	=	लथेखन	सतामग्ीचता	प्रतारवंभक	सताठता	 ` -------
     +	चतालू	वषता्थ्	लथेखन	सतामग्ीची	खरथेदी	 ` -------
	 	 	 	 	 +	लथेखन	सतामग्ीचथे	बताकरी	वबल	दथेणथे	 ` -------
	 	 	 	 	 -	वष्थअखथेरीस	विल्लक	सताठता	 ` -------
	 	 	 	 	 लथेखन	सतामग्ीचता	उप्ोग	 xxxx

वरील	सूत्र	(चताल	ूवषता्थ्	उप्ोगता्	आलथेली	लथेखन	सतामग्ी)	हथे	उतपन्न-खचता्थच्ता	नतावथे	बताजूलता	्थे्थे	व	अखथेरचता	विल्लक	सताठता	
्ताळथेबंदताच्ता	संपत्ी	बताजूलता	वलवह्ता्.

लथेखन	सतामग्ीप्रमताणथेच	संस्तामध्थे	कताही	ववविष्ट	सतामग्ी	अिी	अस्थे	करी	वजचता	वतापर	केल्तामुळथे	्ी	नताि	पताव्थे.	उदता.	खथेळताचथे	
सतावहत्	(Sports	Material),	दवताखताद््तामध्थे	औषध	इ.	(उदताहरण	क्मतांक	१	चता	संदभ्थ	घ्तावता)

१०.  संपतती ि दे्तांच्ा प्रारवंभक विलका (Opening Balances) ि प्रारंवभक ताळेबंद (Opening Balance Sheet) : 
लथेखतांकन	वषता्थच्ता	प्रतारंभी	संपत्ी	व	दथे््तांच्ता	प्रतारवंभक	विलकता	दताखववल्ता	जता्ता्.	्ता	प्रतारंवभक	विलकतांच्ता	सहताय्तानथे	
प्रतारवंभक	्ताळथेबंद	््तार	करण्ता्	्थे्ो.

प्रताप्ी	 िोधन	खतात्ताच्ता	 सुरुवता्ीलता	असलथेली	 रोख	 विल्लक	 व	 बँक	 विल्लक	 हथे	 प्रतारवंभक	 ्ताळथेबंदताच्ता	 संपत्ी	 बताजूलता	
वलवह्ता्.	बँक	अवधववकष्थ	असथेल	्र	्ो	दथे््ता	बताजूस	वलहतावता.	भतांडवल	वनधी	हता	्ताळथेबंदताच्ता	दथे््ता	बताजूस	दताखवतावता.

(संदभ्थ	२:३:८)

ब)  महत्िाची पदे (Important Terms):
१)	 प्रवथेि	िुलक	-	संदभ्थ	-अव्रीक्त	मतावह्ी्ील	मुद्ता	क्मतांक	५	पहता.
२)	 वग्थणी	-	अव्रीक्त	मतावह्ी्ील	मुद्ता	क्मतांक	३	पहतावता.
३)	 मृत्ुपवत्र्	दतान(Legacy)	-	मृत्ूपवत्र्	दतान	महणजथे	एखद्ता	व्क्तीनथे	संस्थेलता	मृत्ुपत्रतानुसतार	वदलथेली	दथेणगी	हो्.	हथे	दतान	

सतामताद््	वकंवता	ववविष्ट	हथे्ूसताठी	अस्थे.
i)	 सतामताद््	दतान	-	महसुली	उतपन्न	हो्.	हथे	उतपन्न-खच्थ	खतात्ताच्ता	जमता	बताजूस	वलवह्ता्.
ii)	 ववविष्ट	दतान	-	्तालता	भतांडवली	उतपन्न	महण्ता्.	हथे	्ताळथेबंदताच्ता	दथे््ता	बताजूलता	वलवहलथे	जता्थे.

४.  आजीि सभासद िुलक (Life Membership Fees) :
नफता-्ोटता	न	कमववणताऱ्ता	संस्थेमध्थे	सभतासद	एकताच	वथेळी	सव्थ	वग्थणी	दथे्ता्	अिता	वग्थणीलता	आजीव	सभतासद	िुलक	असथे	

महण्ता्.	हथे	िुलक	भतांडवली	अस्थे	त्तामुळथे	्थे	्ताळथेबंदताच्ता	दथे््ता	बताजूस	दि्थवव्ता्.
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५.  जुनया संपततीची व्वक्री (Sale of old Assets) :
जयावेळी कायमसवरूपी मालमत्ता बाजारा्त नवकली जा्ते तयावेळेस तयाची पुस्तकरी नकंम्त (Book - Value) मालमत्तेचया 

बाजूस तया नवनिष्ट संपत्तीमधूि वजा केली जा्ते. संपत्ती नवक्तािा जर िफा झाला ्तर ्तो उतपन्न - खचानिचया जमा बाजूस नलनह्ता्त 
व ्तोटा झाला ्तर ्तो उतपन्न - खचानिचया िावे बाजूस नलनह्ता्त. संपत्ती नवक्रीची रोख ही रोख खातया्त नकंवा बँक खातया्त जमा केली 
जा्ते. 

भंगार नकंवा जुनया व्तनिमािपत्रांचया नवक्रीपासूि नमळणारी रक्कम हे महसुली उतपन्न समजले जा्ते. आनण ्ेत उतपन्न-खचनि 
खातयाला जमा करणया्त ये्ते. जुनया व्तनिमाि पत्रांचया नवक्री्तूि जे उतपन्न नमळ्ेत तयाला नकरकोळ उतपन्न महण्ता्त.
 ६) नवनिष्ट देणगी (याकरर्ता अन्तररक् मानह्ती्तील मुद्ा पहावा)
 ७) सामानय देणगी (याकरर्ता अन्तररक् मानह्ती्तील मुद्ा पहावा)
 ८) नवनिष्ट निधी (याकरर्ता अन्तररक् मानह्ती्तील मुद्ा पहावा)
 ९) दाि निधी (याकरर्ता अन्तररक् मानह्ती्तील मुद्ा पहावा)

नवनिष्ट कायानिकरर्ता बनषिसाकरर्ता नकंवा देणगीकरर्ता नवनिष्ट रक्कमिेे हा निधी निमानिण केला जा्तो. दािनिधी हे नवनिष्ट 
उतपन्न अस्ते. 

उदाहरणे 

१. लेखन सामग्ीची हाताळणी (Treatment of Stationery)
ताळेबंद ३१ माच्च २०१७ रोजीचा

देय्ता रक्कम ` रक्कम ` संपत्ती रक्कम ` रक्कम `

लेखि सामग्ीचा साठा ८००
 

प्ाप्ी-शोधन खाते (३१ माच्च २०१८ रोजी संपणाऱया ्वरा्चकररता)
ना्वे             जमा

प्राप्ती रक्कम ` रक्कम ` िोधि रक्कम ` रक्कम `

लेखि सामग्ीची खरेदी ७,०००

समायोजन :
१) ` १,५०० लेखि सामग्ीचे देणे बाकरी आहे.
२) ३१ माचनि २०१८ ला चालू वषानिचया लेखि सामग्ीचा साठा ` १,३०० चा हो्ता.

्वरील मावहतीचे आधारे चालू ्वरा्चत उपयोगात (्वापरात) आलेलया लेखन सामग्ीचया रकमेची गणना (वनश्चती) करा.

तपशील रक्कम ` रक्कम `
लेखि सामग्ीचा साठा १-४-२०१७ चा ८००
अनधक : चालू वषानि्तील खरेदी ७,०००
           देणे बाकरी (outstanding bill) १,५००
 ९,३००
वजा : वषनि अखेरचा साठा (३१-३-२०१८) १,३००
         चालू वषानि्त उपयोगा्त आलेली लेखि सामग्ी ८,०००
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२.
के्वळ ्वग्चणी संबंवधत समायोजना 

प्ाप्ी - शोधन खाते ३१ माच्च २०१८ रोजी संपणाऱया ्वरा्चकररता
ना्ेव             जमा

प्राप्ती रक्कम ` रक्कम ` िोधि रक्कम ` रक्कम `

वगनिणी

 २०१६ - १७ १,५००

 २०१७ - १८ ८०,०००

 २०१८ - १९ ३,५०० ८५,०००

समायोजना :
१) चालू वषानिची वगनिणी येणे बाकरी ` ७,०००
२) २०१६ - १७ या वषानिमधे वगनिणीचे येणे बाकरी ` २,०००/- हो्ते, ्तसेच चालू वषानिची मागील वषषी अनग्म नमळालेली वगनिणी  

` ८,००० हो्ती. 
 ्वरील मावहतीचे आधारे अंवतम खातयामधे होणारे प्भा्व दश्च्वा.

उततर : 
उतपन्न - खच्च खाते ३१ माच्च २०१८ रोजी संपणाऱया ्वरा्चकररता

ना्वे                       जमा

खच्च रक्कम ` रक्कम ` उतपन्न रक्कम ` रक्कम `

वगनिणी ८०,०००

अनधक - चालू वषानिची मागील वषषी 
नमळालेली वगनिणी

८,०००

अनधक- चालू वषानिची येणे बाकरी वगनिणी ७,००० ९५,०००

ताळेबंद ३१ माच्च २०१८ रोजीचा 

देयता रक्कम ` रक्कम ` संपतती रक्कम ` रक्कम `

अगाऊ नमळालेली वगनिणी
(२०१८-१९)

३,५०० अप्राप्त वगनिणी
 २०१६ - १७ ५००
 २०१७ - १८ ७,००० ७,५००

३.  घसाऱयाची वनश्चती (गणना) (Calculations of Depreciation)

१ एनप्रल २०१८ ला उपसकर (Furniture) खातयामधे ` १,००,०००. एवढी निल्लक दिनिनवणया्त आली आहे. 

१ जुलै २०१८ ला ` ३०,००० नकंम्तीचे अन्तररक् उपसकर (Furniture) खरेदी करणया्त आले.

उपसकरावर वानषनिक १२ % दरािे घसारा आकारणया्त यावा. 
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अंवतम खात्ांमधे ही बाब प्रसतुत करा.

उतपन्न - खच्थ खाते ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे                        जमा

खच्थ रक्कम	` रक्कम	` उतपन्न रक्कम	` रक्कम	`

उपसकरतावर	घसतारता	
(कता््थ	वटप	बघता)

१४,७००

ताळेबंद ३१ माच्थ २०१९ रोजीचा 

दे्ता रक्कम ` रक्कम ` संपतती रक्कम ` रक्कम `

उपसकर	(१.०४.२०१८) १,००,०००

(+)		खरथेदी(१.७.२०१८	लता) ३०,०००

१,३०,०००
(-)	घसतारता(वतावष्थक१२	%दरतानथे) १४,७०० १,१५,३००

का््थ टीप (Working Note) :
                    `  
 अ)	 वतावष्थक	१२	%	दरतानथे	घसतारता ` १,००,०००	वर	एकता	वषता्थचता १२,०००
 ब)	 वतावष्थक	१२	%	दरतानथे	घसतारता ` ३०,०००	वर	९	मवहद््ताकरर्ता २,७००

                                एकूण घसारा १४,७००

४.  चालू िरा्थिी आवण मारील िरा्थिी संबवंधत अदतत आवण पूि्थदतत खच्थ
ताळेबंद ३१ माच्थ २०१८ रोजीचा 

दे्ता रक्कम ` रक्कम ` संपतती रक्कम ` रक्कम `
पूव्थदत्	पगतार
(२०१८	-	१९	करर्ता)

२,०००

प्राप्ी - िोधन खाते ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे                        जमा

प्राप्ी रक्कम ` रक्कम ` िोधन रक्कम ` रक्कम `

पगतार

	 २०१८	-	१९ ३०,०००

	 २०१९	-	२० १,००० ३१,०००

समा्ोजन : चतालू	वषता्थचता	अदत्	पगतार	(Outstanding	Salaries)  ` ५,५०० 

	 वरील	मतावह्ीचथे	आधतारथे	२०१८	-	१९	्ता	वषता्थकरर्ता	अंव्म	खतात्तांमधथे	‘पगतार’	संबंधीची	बताब	प्रस्ु्	करता.
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उततर :
उतपन्न - खच्थ खाते ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता

नािे                        जमा

खच्थ रक्कम ` रक्कम ` उतपन्न रक्कम ` रक्कम `
पगतार ३०,०००

अवधक	 :	 २०१७	 -	 १८मधथे	
चतालू	वषता्थचता	वदलथेलता

२,०००

चताल	ूवषता्थचता	दथेणथे	बताकरी	(अदत्) ५,५००
३७,५००

ताळेबंद ३१ माच्थ २०१९ रोजीचा 

दे्ता रक्कम ` रक्कम ` संपतती रक्कम ` रक्कम `

अदत्	पगतार ५,५०० पूव्थदत्	पगतार
(२०१९	-	२०िी	संबंधी्)

१,०००

५.  सोपे उदाहरण - उतपन्न आवण खच्थ खाते त्ार करा.
खताली	वदलथेल्ता	प्रताप्ी-िोधन	खता्थे	आवण	समता्ोजनतांचथे	आधतारथे	वथेणणता	कलचरल	असोवसएिन	सता्तारता	चथे	३१	मताच्थ	२०२०	रोजी	

संपणताऱ्ता	वषता्थचथे	उतपन्न-खच्थ	खता्थे	््तार	करता.
प्राप्ी िोधन खाते ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता

नािे                        जमा
प्राप्ी रक्कम ` रक्कम ` िोधन रक्कम ` रक्कम `

विल्लक	(पुढथे	आणली) भताडथे
	 रोख १०,००० 	 २०१८	-	१९ ७००
	 बँक १९,२०० २९,२०० 	 २०१९	-	२० ५४,३०० ५५,०००

वग्थणी मुद्	ठथेव ४७,०००

	 २०१८	-	१९ १५,००० सतामताद््	खच्थ ८,०००

	 २०१९	-	२० १,००,००० ववमता	(Insurance) १२,०००

	 २०२०	-	२१ ८,००० १,२३,००० छपताई	व	लथेखन	सतामग्ी ६,०००

दथेणगी	(सतामताद््) २५,००० सहल	खच्थ १८,०००

प्रवथेि	िुलक १५,००० पगतार २०,०००

मुद्	ठथेवीवर	व्ताज ४,८०० प्रवतास	खच्थ १३,०००

सहल	प्रताप्ी
	

२०,००० जतावहरता्	(२०१८	-	१९	वषता्थिी	संबंधी्) ७,०००

विल्लक	(पुढथे	नथेली)
	 रोख १५,०००
	 बँक १६,००० ३१,०००

२,१७,००० २,१७,०००



84 PB

समा्ोजना :
१)	 चताल	ूवषता्थचथे	दथेणथे	बताकरी	भताडथे	`	७,०००.
२)	 प्रवथेि	िुलकताच्ता	६०	%	रकमथेचथे	भतांडवलीकरण	करता.
३)	 चतालू	वषता्थची	अप्रताप्	वग्थणी	`	२०,०००.
४)	 पवू्थदत्	ववमता	` १,०००.

उततर :
िेणणा कलचरल असोवसएिन साताराचे पुसतकात

उतपन्न - खच्थ खाते ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे             जमा

खच्थ रक्कम ` रक्कम ` उतपन्न रक्कम ` रक्कम `
भताडथे ५४,३०० वग्थणी १,००,०००

(+)	अदत् ७,००० ६१,३०० (+)	अप्रताप् २०,००० १,२०,०००

सतामताद््	खच्थ ८,००० दथेणगी २५,०००

ववमता १२,००० प्रवथेि	िुलक १५,०००

(-)	पूव्थदत्	ववमता १,००० ११,००० (-)	६०%	भतांडवल	वनधीलता ९,००० ६,०००

छपताई	व	लथेखन	सतामग्ी ६,००० स्तानतां्रर्

सहल	खच्थ १८,००० मुद्	ठथेवीवर	व्ताज ४,८००

पगतार २०,००० सहल	प्रताप्ी २०,०००

प्रवतास	खच्थ १३,०००

वताढतावता	(Surplus) ३८,५००

(उतपन्नताचथे	खचता्थवरील	
आवधक्)

१,७५,८०० १,७५,८००

संकेत (Hint) :	सहल	खचता्थची	रक्कम	ही	सहल	प्रताप्ीमधून	वजता	करून	दथेखील	दि्थवव्ता	्थेईल.

६. प्राप्ी-िोधन खात्ाचे आधारे िर्थणी संबंधीची मावहती पुढील प्रमाणे देण्ात आलेली आहे.

२०१८-१९	्ता	वषता्थमधथे	वग्थणी	वमळताली	` ५०,०००.	३१	मताच्थ	२०१८	लता	वग्थणीचथे	्थेणथे	बताकरी	हो्थे	`१०,०००,	३१	मताच्थ	
२०१९	लता	्थेणथे	बताकरी	असलथेली	वग्थणी		` २०,०००,		३१	मताच्थ	२०१८	लता	अगताऊ	वमळतालथेली	वग्थणी	` १५,०००,	३१	मताच्थ	२०१९	
लता	अगताऊ	वमळतालथेली	वग्थणी	` १०,०००.	

वरील	मतावह्ी	३१	मताच्थ	२०१९	रोजी	संपणताऱ्ता	वषता्थच्ता	उतपन्न	-	खच्थ	खतात्ता्	आवण	त्ताच	्तारखथेच्ता	्ताळथेबंदतामधथे	प्रस्ु्	
करता.
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उतपन्न -खच्थ खाते
३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता

नािे  जमा

खच्थ रक्कम ` उतपन्न रक्कम `
चताल	ूवषता्थची	वग्थणी	(कता््थ	टीप	नुसतार) ६५,०००

ताळेबंद
३१ माच्थ २०१९ रोजीचा

  

दे्ता रक्कम ` संपतती रक्कम `

अगताऊ	वमळतालथेली	वग्थणी १०,००० अप्रताप्	वग्थणी	(्थेणथे	बताकरी) २०,०००

का््थ टीपा :-

चतालू	वषता्थमधथे	वग्थणीपतासून	प्रताप्	उतपन्नताची	वनन्शच्ी	एक	्र	वग्थणी	खता्थे	वकंवता	वववरणपत्र	््तार	करून	कर्ता	्थेईल.
i) िर्थणी वििरणपत् (Statement of Subscription)

तपिील रक्कम `
वग्थणी	ः-	प्रताप्ी	-	िोधन	खतात्ताप्रमताणथे	 ५०,०००
(+)		३१-३-२०१९	लता	्थेणथे	बताकरी २०,०००
(+)			३१-३-२०१८	लता	अगताऊ	वमळतालथेली	वग्थणी १५,०००

(-)			३१-३-२०१८	ची	्थेणथे	बताकरी	वग्थणी	 १०,०००
																८५,०००

(-)			३१-३-२०१९	लता	अगताऊ	वमळतालथेली	वग्थणी	 १०,००० 						
२०,०००

                                                                                                 ६५,०००
िर्थणी खाते

नािे  जमा
तपिील रक्कम ` तपिील रक्कम `

्थेणथे	बताकरी	वग्थणी	(पुढथे	आणली) १०,००० अगताऊ	वमळतालथेली	वग्थणी	(पुढथे	आणली) १५,०००

उतपन्न	-	खच्थ	खता्थे	(सं्ुवल्	रक्कम) ६५,००० बँक	खता्थे ५०,०००

चतालू	वषता्थ्	अगताऊ	वमळतालथेली	(पुढथे	नथेली) १०,००० चतालू	वषता्थची	्थेणथे	बताकरी २०,०००

८५,००० ८५,०००
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७.  खाली वदलेल्ा प्राप्ी - िोधन खाते वदलेल्ा अवतररक्त मावहतीचे आधारे ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता 
उतपन्न - खच्थ खाते आवण त्ाच तारखेचा ताळेबंद त्ार करा.

प्राप्ी - िोधन खाते ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे             जमा

प्राप्ी रक्कम ` रक्कम ` िोधन रक्कम ` रक्कम `
विल्लक	(पुढथे	आणली) ३,००० पगतार ४,०००
वग्थणी ५,००० छपताई	व	लथेखन	सतामग्ी १,०००
दथेणगी	(महसुली) ५,००० कवमिन ५००
प्रवथेि	िुलक ४,००० भताडथे २,०००
व्ताज १,००० ववद्ु्	खच्थ १,५००

उपसकर(Furniture) ८,०००
विल्लक	(पुढथे	नथेली) १,०००

१८,००० १८,०००

अवतररक्त मावहती :
१)	 अदत्	भताडथे	(Outstanding	Rent)	` २००.
२)	 वग्थणी	्ता	पदतामधथे	अगताऊ	वमळतालथेल्ता	वग्थणीच्ता	` १,०००	्ता	रकमथेचता	समतावथेि	आहथे	आवण	चतालू	वषता्थची	अप्रताप्	वग्थणी	

`५००	आहथे.
३)	 उपसकरवर	वतावष्थक	८%	दरतानथे	घसतारता	आकतारता.
४)	 प्रवथेि	िुलकताच्ता	५०%	रकमथेचथे	भतांडवलीकरण	करता.
५)	 भतंाडवल	वनधी	` ३,०००
उततर ः

उतपन्न - खच्थ खाते ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे                        जमा

खच्थ रक्कम
`

रक्कम
`

उतपन्न रक्कम
`

रक्कम
`

पगतार ४,००० वग्थणी ५,०००
छपताई	व	लथेखन	सतामग्ी १,००० वजता	ः	अगताऊ	वमळतालथेली १,०००
कवमिन ५०० ४,०००
भताडथे २,००० अवधक	ः	अप्रताप् ५०० ४,५००
अवधक	ः	अदत् २०० २,२०० दथेणगी ५,०००
ववद्ु्	खच्थ १,५०० प्रवथेि	िुलक ४,०००
उपसकरतावर	घसतारता ६४० वजता	 ः	 ५०%	 भतांडवल	 वनधीलता	

स्तानतां्रर्
२,००० २,०००

वताढतावता	(Surplus) २,६६० व्ताज १,०००
(उतपन्नताचथे	खचता्थवरील	
आवधक्)

१२,५०० १२,५००
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ताळेबंद ३१ माच्थ २०१९ रोजीचा 

दे्ता रक्कम ` रक्कम ` संपतती रक्कम ` रक्कम `

भतंाडवल	वनधी ३,००० उपसकर ८,०००
(+)५०%	प्रवथेि	िुलक २,००० (-)	८%	घसतारता ६४० ७,३६०
(+)	वताढतावता २,६६० ७,६६०

रोख	विल्लक १,०००
अदत्	भताडथे २०० अप्रताप्	वग्थणी ५००
पूव्थप्रताप्	वग्थणी १,०००

८,८६० ८,८६०

८. १ एवप्रल २०१९ रोजी डॉ. अवभनि भारत ्ांनी िैद्यकी् व्िसा् सुरू केला. त्ांनी ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा 
िरा्थचे प्राप्ी-िोधन खाते आवण केलेल्ा समा्ोजना वदलेल्ा आहेत.	त्ा आधारे ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थचे 
उतपन्न-खच्थ खाते आवण त्ाच तारखेचा ताळेबंद त्ार करा.

डॉ. अवभनि भारत ्ांचे
प्राप्ी - िोधन खाते ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता

नािे             जमा

प्राप्ी रक्कम ` िोधन रक्कम `
व्वसता्ताचथे	प्रतारंभी	रोख	आणली २५,००० उपसकर	(Furniture) ८,०००
(Cash	introduce) उपकरणथे १०,०००
्पतासणी	िुलक १०,००० औषधी ७,०००
दवताखताद््तापतासून	प्रताप्ी ३०,००० पगतार १२,०००
ववववध	प्रताप्ी(Sundry	Receipts) ५,००० भताडथे ६,०००

वताहन	खच्थ(Conveyance) ४,०००

लथेखन	सतामग्ी ५००
ववद्ु्	िुलक ५,०००
वन््कतावलके	(Journals) ५००
उचल १५,०००
विल्लक	(पुढथे	नथेली) २,०००

७०,००० ७०,०००

अवतररक्त मावहती:
१)	 ्पतासणी	िुलक	चथे	` २,०००	आवण	दवताखतानता	प्रताप्ी	चथे	` ५००	्थेणथे	बताकरी	आहथे्.
२)	 अदत्	खच्थ	-	भताडथे	` ५००	आवण	पगतार	` १,०००	.
३)	 ४०	%	वताहन	खच्थ	हता	घरगु्ी	वतापरतािी	संबंवध्	आहथे.
४)	 औषधींचता	सताठता	` १,०००	.
५)	 उपसकरतावर	वतावष्थक	८%	दरतानथे	आवण	उपकरणतांवर	` ५००	घसतारता	आकतारण्ता्	्तावता.
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उततर ः 

डॉ. अवभनि भारत ्ांचे पुसतकात
उतपन्न - खच्थ खाते ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता

नािे             जमा
खच्थ रक्कम

`
रक्कम

`
उतपन्न रक्कम

`
रक्कम

`

औषधी ७,००० ्पतासणी	फरी १०,०००
						वजता	ः	औषध	सताठता	 १,००० ६,००० अवधक	ः	अप्रताप्	 २,००० १२,०००
पगतार १२,०००
						अवधक	ः	अदत्	पगतार १,००० १३,००० दवताखतानता	प्रताप्ी ३०,०००
भताडथे ६,००० अवधक	ः	अप्रताप् ५०० ३०,५००
						अवधक	ः	अदत्	भताडथे ५०० ६,५००
वताहन	खच्थ ४,००० ववववध	प्रताप्ी ५,०००
वजता	ः	४०%घरगु् ी	वतापरतािी	संबवंध् १,६०० २,४००
लथेखन	सतामग्ी ५००
ववद्ु्	िुलक ५,०००
वन््कतावलके	 ५००
घसतारता	:
	 उपसकरतावर ६४०
	 उपकरणतांवर ५०० १,१४०
वताढतावता	(Surplus) १२,४६०
(उतपन्नताचथे	खचता्थवररल	आवधक्)

४७,५०० ४७,५००
ताळेबंद

३१ माच्थ २०२० रोजीचा

दे्ता रक्कम
`

रक्कम
`

संपतती रक्कम
`

रक्कम
`

भतंाडवल	वनधी	(व्वसता् २५,००० उपसकर ८,०००
प्रतारंभी	रोख	आणली) (-)	८%	घसतारता ६४० ७,३६०

(+)	वताढतावता १२,४६० उपकरणथे १०,०००

३७,४६० (-)	घसतारता ५०० ९,५००
(-)	उचल			 १५,००० औषधींचता	सताठता १,०००
घरगु् ी	वताहन	खच्थ		 १,६०० १६,६०० २०,८६० अप्रताप्	्पतासणी	फरी २,०००

अदत्	भताडथे									 ५०० दवताखतानता	प्रताप्ीचथे	्थेणथे	 ५००

अदत्	पगतार १,००० रोख	विल्लक २,०००

२२,३६० २२,३६०
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९.  पण्थवनल क्रीडा मंडळ, पुणे ्ांचे प्राप्ी-िोधन आवण अवतररक्त मावहती पुढील प्रमाणे देण्ात आलेली आहे. त्ािरून	३१ 
माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता उतपन्न - खच्थ खाते आवण त्ाच तारखेचा ताळेबंद त्ार करा.

प्राप्ी - िोधन खाते ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे             जमा

प्राप्ी रक्कम
`

रक्कम
`

िोधन रक्कम
`

रक्कम
`

रोख	विल्लक	(पुढथे	आणली) ५,००० बँक	ओवहरड्ताफट	(पर्	फेड) ३२,०००
वग्थणी पगतार १०,०००
	 २०१६	-	१७										 २,००० ववद्ु्	िुलक	(आकतार) ४,०००
	 २०१७	-	१८										 ३,००० महतानगरपतावलकता	कर २,७००
	 २०१८-१९ ७०,००० ७५,००० खथेळ	सतामग्ी	खरथेदी ५०,०००
दथेणगी १५,००० सतामताद््	खच्थ ५००
प्रवथेि	िुलक १,७०० वबवल्ड्थ	खथेळता	संबंधीचता	खच्थ ३,०००
आजीवन	सभतासद	िुलक	(महसुली) १७,००० खथेळ	मैदतानताची	दुरुस्ी ५००
खथेळ	सपधतायंपतासून	प्रताप्ी ६०,००० खथेळ	सपधतायंवर	खच्थ ५०,०००
(Tournament	Receipt) (Tournaments	Exp.)

विल्लक	(पुढथे	नथेली)
	 हस्स्	रोख ७,०००
	 बँक	विल्लक १४,०००

१,७३,७०० १,७३,७००
अवतररक्त मावहती :
१)	 दथेणगीची	५०	%	रक्कम	ही	इमतार्	वनधीिी	संबंवध्	आहथे.
२)	 प्रवथेि	िुलकताच्ता	७०	%	रकमथेचथे	भतांडवलीकरण	करता.
३)	 २०१६	-	१७	्ता	वषता्थची	` ५००	आवण	२०१७	-	१८	्ता	वषता्थची	` १,०००	वग्थणी	अद्ताप	्थेणथे	बताकरी	आहथे.
४)	 १-४-२०१८	रोजी	संस्थेच्ता	पुस्कतामधथे	पुढील	प्रमताणथे	विलकता	वदसून	आल्ता	-	इमतार्	वनधी	` ४७,०००,	बँक	

ओवहरडत्ाफट		` ३२,०००,	जमीन	` १,५०,०००.	खथेळ	सतामग्ी	` ३०,०००,	अप्रताप्	वग्थणी	२०१६	-	१७	्ता	वषता्थची	
`२,५००	आवण	२०१७	-	१८	्ता	वषता्थची	` ४,०००.

५)	 चतालू	वषता्थची	अप्रताप्	वग्थणी	` ८,०००
६)	 खथेळ	सतामग्ीचता	सताठता	` ८,०००	एवढता	हो्ता	आवण	्ता	खथेळ	सतामग्ी	सताठ्तावर	वतावष्थक	१२.५	%	नथे	घसतारता	आकतारता.
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उततर :
पण्थवनल क्रीडा मंडळ, पुणे ्ांचे पुसतकात 

उतपन्न- खच्थ खाते ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता

नािे                       जमा

खच्थ रक्कम
`

रक्कम
`

उतपन्न रक्कम
`

रक्कम
`

पगतार १०,००० खथेळ	सपधतायंपतासून	प्रताप्ी ६०,०००
ववद्ु्	िुलक ४,००० (-)	खथेळ	सपधतायंवर	खच्थ ५०,००० १०,०००
नगरपररषद	कर २,७०० वग्थणी	 ७०,०००
वतापरण्ता्	आलथेली	खथेळसतामग्ी (+)	अप्रताप् ८,००० ७८,०००
प्रतारंभीची	विल्लक	: ३०,००० दथेणगी १५,०००
	 (+)	खरथेदी ५०,००० (-)	५०	%	रतािी	इमतार् ७,५०० ७,५००

८०,००० वनधीलता	स्तानतां्रर्
	 (-)	वष्थ	अखथेरचता	सताठता ८,००० ७२,००० प्रवथेि	िुलक १,७००
सतामताद््	खच्थ ५०० (-)	७०	%	भतांडवल १,१९० ५१०
वबवल्ड्थ	खथेळ	संबंधी	खच्थ ३,००० वनधीलता	स्तानतां्रर्
खथेळ	मैदतान	दुरुस्ी ५०० आजीवन	सभतासद	िुलक १७,०००
खथेळ	सतामग्ी	सताठ्तावर	घसतारता १,०००
वताढतावता	 (उतपन्नताचथे	खचता्थवरील	
आवधक्)

१९,३१०

१,१३,०१० १,१३,०१०
ताळेबंद ३१ माच्थ २०१९ रोजीचा 

दे्ता रक्कम
`

रक्कम
`

संपतती रक्कम
`

रक्कम
`

इमतार्	वनधी ४७,००० रोख	विल्लक ७,०००
(+)	५०	%	दथेणगी ७,५०० ५४,५०० बँक	विल्लक	 १४,०००
भतंाडवल	वनधी १,१२,५०० अप्रताप्	वग्थणी	:
(+)	७०	%	प्रवथेि	िुलक १,१९० 	 २०१६	-	१७ ५००
(+)	वताढतावता १९,३१० १,३३,००० 	 २०१७	-	१८ १,०००

	 २०१८	-१९ ८,००० ९,५००
जमीन १,५०,०००
खथेळ	सतामग्ीचता	सताठता ८,०००
(-)	घसतारता	१२.५	% १,००० ७,०००

१,८७,५०० १,८७,५००
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काय्च टीपा (Working Notes) :
१) भांड्वल वनधीची वनश्चती -

ताळेबंद ३१ माच्च २०१८ रोजीचा 

देयता रक्कम
`

रक्कम
`

संपतती रक्कम
`

रक्कम
`

इमार्त निधी ४७,००० जमीि १,५०,०००

बँक ओवहरड्ाफट ३२,००० खेळ सामग्ी ३०,०००

भांडवल निधी(स्ंतुनल्त रक्कम) १,१२,५०० अप्राप्त वगनिणी

 २०१६ - १७ २,५००

 २०१७ - १८ ४,००० ६,५००

रोख निल्लक ५,०००

१,९१,५०० १,९१,५००

२. खेळ सामग्ी ्वर घसाऱयाची आकारणी
  ` ८,००० ्वर  १२      % दराने घसारा 

 =  ८,००० × 
१२.५
१००   =  ` १,०००  

१०. ३१ माच्च २०१८ रोजी सरस्वती हायसककूल, खेड ची शसथिती पुढीलप्माणे वदसून आली.

ताळेबंद ३१ माच्च २०१८ रोजीचा
देयता रक्कम

`
रक्कम

`
संपतती रक्कम

`
रक्कम

`
भांडवल निधी ६,८०,००० रोख निल्लक ५,०००
प्रविे िुलक २०,००० बँक निल्लक ८,०००

प्रयोगिाळा १५,०००

इमार्त ६,००,०००

फनिनिचर ४०,०००

पुस्तके २२,०००

निषिण िुलक येणे बाकरी १०,०००

७,००,००० ७,००,०००

१
२
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प्राप्ी - िोधन खाते ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे                       जमा

प्राप्ी रक्कम
`

रक्कम
`

िोधन रक्कम
`

रक्कम
`

विल्लक	(पुढथे	आणली) विक्षकतांचता	पगतार १,८०,०००
	 रोख ५,००० कता्ता्थल्ीन	कम्थचताऱ्तांचता
	 बँक ८,००० १३,००० पगतार ३०,०००
विक्षण	िुलक पुस्के	(१-१-२०१९	लता १५,०००
	 २०१७	-	१८ ८,००० खरथेदी)
	 २०१८	-	१९ १,००,००० १,०८,००० छपताई	व	लथेखन	सतामग्ी ५,०००
दंड	वसुली(Fine	Collected) २,००० वतावष्थक	संमथेलन	खच्थ १०,०००
प्रवथेि	िुलक १०,००० कता्ता्थल्	भताडथे १६,०००
सत्र	िुलक	(Term	fees) ७,००० दुरुस्ी १५,०००
ग्ं्ताल्तासताठी	दथेणगी १,००० क्रीडता	खच्थ	(Sports	Exp.) ५,०००
बँक	ठथेवीवर	व्ताज	 ५,००० फवन्थचर	(१-७-२०१८	लता ५०,०००
सरकतारी	अनुदतान	(महसुली) २,००,००० खरथेदी)

विल्लक	(पुढथे	नथेली)
	 रोख ८,०००
	 बँक १२,००० २०,०००

३,४६,००० ३,४६,०००

अवतररक्त मावहती :-
१)	 चतालू	वषता्थच्ता	विक्षण	िुलकताचथे	्थेणथे	बताकरी	आहथे	`	५,०००
२)	 विक्षकतांचता	दथेणथे	बताकरी	पगतार	`	१५,०००
३)	 भताडथे	अगताऊ	(advance)	वदलथेलथे	आहथे	` ३,०००
४)		 पुस्कतांवर	वतावष्थक	१५%		आवण	फवन्थचर	वर	वतावष्थक	१०%	नथे	घसताऱ्ताची	आकतारणी	करता.  
 आपणास ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता उतपन्न - खच्थ खाते आवण त्ाच तारखेचा ताळेबंद त्ार कराि्ाचा 

आहे.
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उततर :
सरसिती हा्सकलू, खेड ्ांचे पुसतकात

उतपन्न - खच्थ खाते ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे                        जमा

खच्थ रक्कम ` रक्कम ` उतपन्न रक्कम ` रक्कम `
विक्षकतांचता	पगतार १,८०,००० विक्षण	िुलक १,००,०००
(+)	दथेणथे	बताकरी १५,००० १,९५,००० (+)	्थेणथे	बताकरी ५,००० १,०५,०००
कता्ता्थल्ीन	कम्थचताऱ्तांचता	पगतार ३०,००० दंड	वसुली २,०००
छपताई	व	लथेखन	सतामग्ी	 ५,००० प्रवथेि	िुलक १०,०००
वतावष्थक	संमथेलन	खच्थ १०,००० सत्र	िुलक ७,०००
कता्ता्थल्	भताडथे	 १६,००० बँक	ठथेवीवर	व्ताज ५,०००
(-)	अगताऊ	वदलथेलथे ३,००० १३,००० सरकतारी	अनुदतान २,००,०००
दुरुस्ी १५,०००
क्रीडता	खच्थ ५,०००
घसतारता
	 पुस्कतांवर ७,७५०
	 उपसकरवर ३,८६३ ११,६१३
वताढतावता	(उतपन्नताचथे	खचता्थवरील	आवधक्) ४४,३८७

३,२९,००० ३,२९,०००
ताळेबंद ३१ माच्थ २०१९ रोजीचा

दे्ता रक्कम ` रक्कम ` संपतती रक्कम ` रक्कम `
भतंाडवल	वनधी ६,८०,००० रोख	विल्लक ८,०००
(+)	वताढतावता ४४,३८७ ७,२४,३८७ बँक	विल्लक १२,०००
प्रवथेि	िुलक २०,००० विक्षण	िुलक	्थेणथे	बताकरी	:
गं््ताल्	दथेणगी १,००० 	 २०१७	-	१८	 २,०००
विक्षकतांचता	दथेणथे	बताकरी	पगतार १५,००० 	 २०१८	-	१९	 ५,००० ७,०००

अगताऊ	वदलथेलथे	भताडथे ३,०००
प्र्ोगिताळता	 १५,०००
इमतार् ६,००,०००
फवन्थचर	: ४०,०००
	 (+)	खरथेदी ५०,०००

९०,०००
	 (-)	घसतारता	१०	%	 ७,७५० ८२,२५०
पुस्के	: २२,०००
	 (+)	खरथेदी १५,०००

३७,०००
	 (-)	घसतारता	१५% ३,८६३ ३३,१३७

७,६०,३८७ ७,६०,३८७
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का््थ टीपा (Working Notes) :
 १) फवन्थचरिर घसाऱ्ाची आकारणी - `

  अ)	` ४०,०००	वर	वतावष्थक	१०	%	दरतानथे	वष्थभरताचथे		 ४,०००

  ब)	`	५०,०००	वर	वतावष्थक	१०	%	दरतानथे	९	मवहद््तासताठी

  ५०,००० × 
१०
१००

   ×             = ३७५०
  
   एकूण फवन्थचर घसारा ७,७५०

 २) पुसतकांिर घसाऱ्ाची आकारणी - `

 अ)	` २२,०००	वर	वतावष्थक	१५	%	दरतानथे	वष्थभरताचथे		 ३,३००

	 	ब)	` १५,०००	वर	वतावष्थक	१५	%		दरतानथे	३	मवहद््तासताठी

  १५,००० × 
१५
१००  ×  

३
१२                = ५६३      

  पुसतकांिर घसारा एकूण ३,८६३

११. द्ानंद गं््ाल्, अंबेजोराई ्ांचा ३१ माच्थ २०१९ रोजीचा ताळेबंद ि ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थसाठीचे प्राप्ी 
- िोधन खाते ि समा्ोजना खालील प्रमाणे आहे.

त्ािरून ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता उतपन्न - खच्थ खाते आवण त्ाच तारखेचा ताळेबंद त्ार करा.
ताळेबंद ३१ माच्थ २०१९ रोजीचा

दे्ता  रक्कम ` संपतती रक्कम `
भतंाडवल	वनधी ७,५०,००० फवन्थचर	 ५०,०००

पूव्थप्रताप्	वग्थणी	 ३,००० पुस्के ६,५०,५००

अदत्	खच्थ २,००० पोसट	व्करीटतांचता	सताठता ५००

प्रव्भू्ीमध्थे	गुं् वणूक	 ७,०००

रोख	विल्लक ७,०००

बँक	विल्लक ४०,०००

७,५५,००० ७,५५,०००

९
१२
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प्राप्ी - िोधन खाते ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे  जमा

प्राप्ी रक्कम (`) िोधन रक्कम (`)

विल्लक	(पुढथे	आणली) पगतार	 २४,०००
	 रोख ७,००० पोसट	व्करीटतांची	खरथेदी १,५००
	 बँक ४०,००० पुस्कतांची	खरथेदी	(१-१०-२०१९	लता) १,००,०००
सभतासद	वग्थणी १,८०,००० अदत्	खचता्थचथे	िोधन २,०००
प्रवथेि	िुलक ३०,००० गुं्वणूक ५०,०००
जुद््ता	व््थमतानपत्रतांची	ववक्री २,००० फवन्थचर	(१-७-२०१९लता	खरथेदी	केलथे) ३०,०००
व्ताख्तान	कक्षताचथे	भताडथे	(Hire	of १०,००० छपताई	व	लथेखन	सतामग्ी ६,०००
Lecture	Hall) भताडथे १८,०००
प्रव्भू्ींवरील	व्ताज ५,००० विल्लक	(पुढथे	नथेली)
आजीवन	सभतासद	िुलक १०,००० 	 रोख ९,५००

	 बँक ४३,०००
२,८४,००० २,८४,०००

समा्ोजना :
१) पुस्कतांवर	वतावष्थक	१०	%	दरतानथे	घसतारता	आकतारता.
२) फवन्थचरवर	वतावष्थक	८.५	%	दरतानथे	घसतारता	आकतारता.
३)	 प्रवथेि	िुलकताच्ता	५०	%	रकमथेचथे	आवण	आजीवन	सभतासद	िुलकताच्ता	संपूण्थ	रकमथेचथे	भतांडवलीकरण	करता.
४) ग्ं्ताल्ताचथे	प्रत्थेकरी	 ` १००	वग्थणी	दथेणतारथे	असथे	२,०००	सभतासद	आहथे्.
५) उप्ोगता्	न	आलथेल्ता	पोसट	व्करीटतांची	वकंम् ` २००	आहथे.
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उततर :
द्ानंद ग्ं्ाल्, अंबेजोराई ्ांचे पुसतकात

उतपन्न ि खच्थ खाते ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे  जमा

खच्थ रक्कम ` रक्कम ` उतपन्न रक्कम ` रक्कम `
पगतार २४,००० सभतासद	वग्थणी	 १,८०,०००
पोसटथेज	: (+)	पूव्थप्रताप्	वग्थणी ३०००
	 प्रतारंवभक	विल्लक ५०० (+)	अप्रताप्	 १७,००० २,००,०००
	 (+)	खरथेदी १,५०० प्रवथेि	िुलक ३०,०००

२,००० (-)	५०	%भतांडवल	वनधीलता
	 (-)	िथेवटची	विल्लक २०० १,८०० 	स्तानतां्रर् १५,००० १५,०००
छपताई	व	लथेखन	सतामग्ी ६,००० जुद््ता	व््थमतानपत्रतांची	ववक्री २,०००
भताडथे १८,००० व्ताख्तान	कक्षताचथे	भताडथे १०,०००
घसतारता	: प्रव्भूव्ंवररल	व्ताज ५,०००
	 पुस्कतांवर ७०,०५०
	 फवन्थचरवर ६,१६२ ७६,२१२
वताढतावता	(उतपन्नताचथे	खचता्थवरील	
आवधक्)

१,०५,९८८

२,३२,००० २,३२,०००

ताळेबंद ३१ माच्थ २०२० रोजीचा
दे्ता रक्कम ` रक्कम ` संपतती रक्कम ` रक्कम `

भतंाडवल	वनधी ७,५०,००० रोख	विल्लक ९,५००
(+)	५०	%	प्रवथेि	िुलक १५,००० बँक	विल्लक ४३,०००
(+)आजीवन	सभतासद	िुलक १०,००० फवन्थचर ५०,०००
(+)	वताढतावता १,०५,९८८ ८,८०,९८८ (+)	खरथेदी ३०,०००

८०,०००
(-)	८.५%	घसतारता ६,१६२ ७३,८३८
पुस्के	: ६,५०,५००
	 (+)	खरथेदी १,००,०००

७,५०,५००
	 (-)	घसतारता ७०,०५० ६,८०,४५०
पोसट	व्करीटतांचता	सताठता २००
प्रव्भू्ींमधील	गुं् वणूक ७,०००
गुं्वणूक ५०,०००
अप्रताप्	वग्थणी १७,०००

८,८०,९८८ ८,८०,९८८
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का््थ टीपा (Working Notes) :
 १) पुसतकांिरील घसाऱ्ाची रणना `

  अ)  ` ६,५०,५००	वर	१०%	वतावष्थक	दरतानथे	एकता	वषता्थचथे	

  
६,५०,५००

१
×  

१०
१००  = ६५,०५० ६५,०५० 

  ब) ` १,००,०००	वर	१०	%	वतावष्थक	दरतानथे	६	मवहद््ताचथे

    
१००००

१      ×     
१
१००     ×   

६
१२    =       ५,०००

	 	 	

	 	 	 एकूण घसारा   
७०,०५०

 २) फवन्थचर िरील घसाऱ्ाची रणना `

  अ) ` ५०,००० िर िावर्थक ८.५ % ने एका िरा्थचा 

     ५०,००० ×  
८.५
१००  =  ४,२५० 

  ब) ` ३०,००० िर िावर्थक ८.५ % ने ९ मवहन्ाचा

     ३०,००० ×    ८.५
१००

   ×    ९
१२

  = 	 १,९१२
    

   एकूण घसारा   ६,१६२

१२. चेंबर ऑफ कॉमस्थ, बीड ्ांचे ३१ माच्थ २०१८ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थचे प्राप्ी - िोधन खाते आवण काही अवतररक्त मावहती 
पुढील प्रमाणे आहे.	आपणास ३१ माच्थ २०१८ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता उतपन्न - खच्थ खाते आवण त्ाच तारखेचा 
ताळेबंद त्ार कराि्ाचा आहे.

प्राप्ी - िोधन खाते ३१ माच्थ २०१८ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे                                                                                                                                             जमा

प्राप्ी  रक्कम ` िोधन रक्कम `

बँक	विल्लक	(पुढथे	आणली) २२,२५० ववमता १०,०००
वग्थणी	 ७२,००० छपताई	व	लथेखन	सतामग्ी ४,०००
(२०१६	-	१७	च्ता	` ८,०००	चता	समतावथेि		आहथे.) पुस्के ३०,०००
्ंत्रताची	ववक्री	(पुस्क	मूल्	` २५,०००) २०,००० संगणक ६०,०००
दथेणगी ५५,००० प्रवतास	खच्थ ४,०००
प्रवथेि	िुलक ६,००० उपसकर	(Furniture) ६२,०००

बँक	विल्लक	(पुढथे	नथेली) ५,२५०
१,७५,२५० १,७५,२५०
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अवतररक्त मावहती :
१)	 १	.०४.२०१७	लता	संपत्ी	आणी	दथे््ता	पुढील	प्रमताणथे		:
	 अप्रताप्	वग्थणी	`१०,०००,	्ंत्र	`	५०,०००,	इमतार्	वनवध	`	२,१०,०००,	गुं्वणूक	`	३,००,०००.
२)	 ्ंत्रतावर	घसताऱ्ताची	आकतारणी	करता	`	२,५००.
३)	 दथेणगी	ही	इमतार्	वनधी	करर्ता	वमळतालथेली	आहथे.
४)	 चताल	ूवषता्थचथे	िथेवटी	एकूण	्थेणथे	बताकरी	वग्थणी	`	६,०००.
	 [सूचनता	-	चताल	ूवषता्थची	वग्थणी	`	४,०००	आहथे.(` ६,०००	-	` २,०००)]
उततर :

चेमबर ऑफ कॉमस्थ, बीड ्ांचे पुसतकात
उतपन्न - खच्थ खाते  ३१ माच्थ २०१८ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता

नािे  जमा
खच्थ रक्कम ` रक्कम ` उतपन्न रक्कम ` रक्कम `

ववमता	 १०,००० वग्थणी	: ७२,०००
छपताई	व	लथेखन	सतामग्ी ४,००० 	 (-)	२०१६	-	१७	ची ८,०००
प्रवतास	खच्थ ४,००० ६४,०००
्ंत्र	ववक्रीवर	नुकसतान ५,००० 	 (+)	चतालू	वषता्थची	अप्रताप् ४,००० ६८,०००
्ंत्रतावर	घसतारता २,५०० प्रवथेि	िुलक ६,०००
वताढतावता	(उतपन्नताचथे	खचता्थवररल ४८,५००
आवधक्)

७४,००० ७४,०००
ताळेबंद

३१ माच्थ २०१८ रोजीचे

दे्ता रक्कम ` रक्कम ` संपतती रक्कम ` रक्कम `
इमतार्	वनधी २,१०,००० बँके्ील	रोख ५,२५०
(+)	इमतार्	वनधी	दथेणगी ५५,००० २,६५,००० पुस्के ३०,०००
	भतंाडवल	वनधी १,७२,२५० उपसकर ६२,०००
(+)	वताढतावता ४८,५०० २,२०,७५० अप्रताप्	वग्थणी	:

	 २०१६	-	१७ २,०००
	 २०१७	-	१८ ४,००० ६,०००
संगणक ६०,०००
्ंत्र	: ५०,०००
	 (-)	ववक्री २५,०००

२५,०००
	 (-)	घसतारता २,५०० २२,५००
गुं्वणूक ३,००,०००

४,८५,७५० ४,८५,७५०
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का््थ टीप :
१) १-४-२०१७ च्ा भांडिल वनधीची रणना 

ताळेबंद १ एवप्रल २०१७ रोजीचा
दे्ता  रक्कम ` संपतती रक्कम `

इमतार्	वनधी २,१०,००० बँके्	रोख २२,२५०
भतांडवल	वनधी १,७२,२५० अप्रताप्	वग्थणी	 १०,०००
(सं्ुवल्	रक्कम) ्ंत्र ५०,०००

गुं्वणूक ३,००,०००
३,८२,२५० ३,८२,२५०

टीप २) चालू िरा्थची अप्राप् िर्थणी ः

 २०१६-१७	ची	अप्रताप्	वग्थणी	 ` १०,०००

	 वजता	चतालू	वषता्थमधथे	२०१६-१७	ची	प्रताप्	वग्थणी	 ` ८,०००  

	 महणजथेथेच	२०१६-१७	ची	वग्थणी	अद्ताप	्थेणथे	बताकरी	 ` २,०००

	 ३१	मताच्थ	२०१८	लता	एकूण	्थेणथे	बताकरी	(अप्रताप्)	वग्थणी	` ६,०००	्तामध्थेथे	२०१६-१७	च्ता	अप्रताप्	वग्थणी	चथे	` २,०००	चता	
समतावथेि	आहथे.	महणजथेच	चतालू	वषता्थची	अप्रताप्	वग्थणी	ही	` ४,०००	एवढी	आहथे.

१३. ज् हनुमान व्ा्ाम िाळा, औररंाबाद ्ांचा ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थच्ा प्राप्ी - िोधन खात्ाचा रोरिारा 
पुढील प्रमाणे आहे.

प्राप्ी - िोधन खाते ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे  जमा

प्राप्ी रक्कम ` िोधन रक्कम `
विल्लक	(पुढथे	आणली) ३२,८०० पगतार ५०,०००
वग्थणी	 ववदु्् १०,५००
२०१८	-	१९							 ४,००० सतामताद््	खच्थ २०,०००
२०१९	-	२०							 २,३०,००० २,३४,००० दथेखरथेख	िुलक(Maintenances	charges) ४०,०००
दथेणगी																										 ६०,००० करमणुक	खच्थ ३५,०००
करमणुकरीपतासून	प्रताप्ी	 ४०,००० छपताई	व	लथेखन	सतामग्ी ७,०००
मुद्	ठथेवीवर	व्ताज ३,००० २०१८	-	१९	चता	खच्थ २५,०००
प्रवथेि	िुलक ५०,००० गुं्वणूक १,५०,०००
गुं्वणुकरीपतासून	उतपन्न १,००० ८	%	मुद्	ठथेव	(वताई-अब्थन	बँकमधथे) ५०,०००

रोख	विल्लक	(पुढथे	नथेली) ३३,३००
४,२०,८०० ४,२०,८००

अवतररक्त मावहती :
१)	 ज्	हनुमतान	व्ता्ताम	िताळथेचथे	प्रत्थेकरी	` ५०	वतावष्थक	वग्थणी	दथेणतारथे	` ५,०००	सदस्	आहथे्.
२)	 दथेणथे	बताकरी	पगतार	` १२,०००.
३)	 १	एवप्रल	२०१९	लता	संपत्ी	मूल्	पुढील	प्रमताणथे	हो्थे.
	 अ)	 जमीन	व	इमतार्	` ७०,०००
	 ब)	 फवन्थचर	` ४५,०००
	 वरील	संपत्ींवर	वतावष्थक	१०	%	दरतानथे	घसतारता	आकतारता.
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४)	 गुं्वणुकरीवरील	उपवज्थ्	अप्रताप्	उतपन्न	` २,०००
५)	 प्रवथेि	िुलकताचथे	५०	%	आवण	दथेणगीच्ता	६०	%	रकमथेचथे	भतांडवलीकरण	करताव्ताचथे	आहथे.
	 ३१ माच्थ २०२० ला संपणाऱ्ा िरा्थकररता उतपन्न - खच्थ खाते आवण त्ाच तारखेचा ताळेबंद त्ार करा.
उततर :

ज् हनुमान व्ा्ाम िाळा, औरंराबाद ्ांच्ा पुसतकात
उतपन्न - खच्थ खाते ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता

नािे  जमा
खच्थ रक्कम

`
रक्कम

`
उतपन्न रक्कम

`
रक्कम

`

पगतार ५०,००० वग्थणी २,३०,०००
(+)	दथेणथे	बताकरी १२,००० ६२,००० (+)	्थेणथे	बताकरी २०,००० २,५०,०००
ववद्ु् १०,५०० दथेणगी ६०,०००
सतामताद््	खच्थ २०,००० (-)	६०%	भतांडवल	वनधीलता ३६,००० २४,०००
दथेखरथेख	िुलक ४०,००० 							स्तानतां्रर्
करमणूक	खच्थ ३५,००० करमणुकरीपतासून	प्रताप् ४०,०००
छपताई	व	लथेखन	सतामग्ी ७,००० गुं्वणुकरीपतासून	उतपन्न १,०००
घसतारता	: (+)	अप्रताप् २,००० ३,०००
	 जमीन	व	इमतार् ७,००० प्रवथेि	िुलक ५०,०००
	 फवन्थचर ४,५०० ११,५०० (-)	५०	%भतांडवल	वनधीलता		 २५,००० २५,०००
वताढतावता	(उतपन्नताचथे	खचता्थवरील	 १,६०,००० 							स्तानतां्रर्
आवधक्) मुद्	ठथेवीवर	व्ताज ३,०००

(+)	्थेणथे	बताकरी	व्ताज १,००० ४,०००
३,४६,००० ३,४६,०००

ताळेबंद ३१ माच्थ २०२० रोजीचा

दे्ता रक्कम
`

रक्कम
`

संपतती रक्कम
`

रक्कम
`

दथेणथे	बताकरी	पगतार १२,००० रोख	विल्लक	 ३३,३००
भतांडवल	वनधी गुं् वणूक १,५०,०००
प्रतारंवभक	विल्लक	: १,२६,८०० (+)	उपवज्थ्	अप्रताप्	व्ताज २,००० १,५२,०००
					(+)	५०	%	प्रवथेि	िुलक २५,००० ८	%	मुद्	ठथेव ५०,०००
					(+)	६०	%	दथेणगी ३६,००० (+)	अप्रताप्	व्ताज १,००० ५१,०००
					(+)	वताढतावता १,६०,००० ३,४७,८०० ्थेणथे	बताकरी	वग्थणी	 २०,०००

जमीन	व	इमतार् ७०,०००
(-)	घसतारता	१०%	 ७,००० ६३,०००
फवन्थचर ४५,०००
(-)	घसतारता	१०% ४,५०० ४०,५००

३,५९,८०० ३,५९,८००
का््थ टीप : भांडिल वनधीची वनशशचती
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ताळेबंद १ एवप्रल २०१९ रोजीचा

दे्ता  रक्कम ` संपतती रक्कम `

खचता्थचथे	दथेणथे	बताकरी	(२०१८-१९)	चता २५,००० रोख	विल्लक ३२,८००

भतांडवल	वनधी	(सं् ुवल्	रक्कम) १,२६,८०० ्थेणथे	बताकरी	वग्थणी ४,०००

जमीन	व	इमतार् ७०,०००

फवन्थचर ४५,०००

१,५१,८०० १,५१,८००

१४. ्ेसुबाई मवहला मंडळाचा १.०४.२०१८ रोजीचा ताळेबंद आवण ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थचे प्राप्ी-िोधन 
खाते खालील प्रमाणे देण्ात आलेला आहे.

्ेसुबाई मवहला मंडळाचे पुसतकात
ताळेबंद १ एवप्रल २०१८ रोजीचा

दे्ता  रक्कम ` संपतती रक्कम `

भतंाडवल	वनधी ३०,००० रोख	विल्लक ३,०००

अदत्	खच्थ	 बँक	विल्लक ८,०००

	 पगतार	 	 ८,००० उपसकर	(Furniture) २०,०००

	 भताडथे									 ७,००० अप्रताप्	वग्थणी ८,५००

	 सटथेिनरी											 १,००० १६,००० ६	%	गुं् वणूक ६,५००

                                       ४६,००० ४६,०००

प्राप्ी - िोधन खाते ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे  जमा

प्राप्ी रक्कम ` िोधन रक्कम `
विल्लक	(पुढथे	आणली) भताडथे २५,०००
	 रोख ३,००० सटथेिनरी ३,०००
	 बँक ८,००० पगतार २२,०००
प्रवथेि	िुलक २८,००० फवन्थचर	दुरुस्ी १,८००
वग्थणी सवचवताचथे	मतानधन १६,०००
	 २०१७	-	१८	 २,००० वकरकोळ	खच्थ २,०००
	 २०१८	-	१९	 ४५,००० विल्लक	(पुढथे	नथेली)	ः
	 २०१९	-	२०	 ३,००० ५०,००० 	 रोख ८,२००

ववववध	प्रताप्ी																								 ५,००० 	 बँक १६,०००

९४,००० ९४,०००
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अवतररक्त मावहती :
१)	 मतागील	दोन	मवहद््ताचथे	भताडथे	अजून	दथे्	(Still	due)	आहथे		` ५,०००.
२)	 ३१	मताच्थ	२०१९	रोजी	सटथेिनरी	खचता्थचथे	दथेणथे	बताकरी	` ४५०.
३)	 वग्थणी	चथे	` ३,०००	्थेणथे	बताकरी	आहथे्.
४)	 प्रवथेि	िुलकताचथे	भतांडवलीकरण	करता.
५)	 उपसकरतावर	वतावष्थक	१०	%	दरतानथे	घसतारता	आकतारता.

आपणास ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता उतपन्न-खच्थ खाते आवण त्ाच तारखेचा ताळेबंद त्ार कराि्ाचे 
आहे.

्ेसुबाई मवहला मंडळाचे पुसतकात
उतपन्न -खच्थ खाते ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता

नािे  जमा

खच्थ रक्कम
`

रक्कम
`

उतपन्न रक्कम
`

रक्कम
`

भताडथे २५,००० प्रवथेि	िुलक २८,०००
	 (-)२०१७	-	१८	चथे ७,००० (-)	भतांडवल	वनधीलता	 २८,०००

१८,००० स्तानतां्रर्
	 (+)	दथेणथे	बताकरी ५,००० २३,००० वग्थणी ४५,०००
सटथेिनरी	ः ३,००० (+)	्थेणथे	बताकरी ३,००० ४८,०००
	 (-)	२०१७	-	१८	चथे १,००० ववववध	प्रताप्ी ५,०००

२,००० गुं् वणुकरीवरील	व्ताज	्थेणथे	 ३९०
	 (+)	दथेणथे	बताकरी ४५० २,४५० बताकरी
पगतार २२,००० ्ूट	(Deficit)	(खचता्थचथे ७,८६०
(-)	२०१७	-	१८	चता	पगतार ८,००० १४,००० उतपन्नतावरील	आवधक्)
सवचवताचथे	मतानधन १६,००० 	
वकरकोळ	खच्थ २,०००
उपसकरवर	घसतारता २,०००
फवन्थचर	दुरुस्ी १,८००

६१,२५० ६१,२५०
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ताळेबंद ३१ माच्च २०१९ रोजीचा 

देयता रक्कम
`

रक्कम
`

संपतती रक्कम
`

रक्कम
`

भांडवल निधी ः रोख निल्लक ८,२००
 प्रारंनभक निल्लक ३०,००० बँक निल्लक १६,०००
 (+) प्रवेि िुलक २८,००० उपसकर २०,०००

५८,००० (-) १० % घसारा २,००० १८,०००
 (-) ्तूट ७,८६० ५०,१४० ६ % गुं्तवणूक ६,५००
देणे बाकरी खचनि ः (+)वयाज येणे बाकरी ३९० ६,८९०
 भाडे ५,००० वगनिणी येणे बाकरी ः
 सटेििरी ४५० ५,४५० २०१७ - १८  (८५००-२०००) ६,५००
अगाऊ प्राप्त वगनिणी ३,००० २०१८ - १९ ३,००० ९,५००

५८,५९० ५८,५९०
१५. कृषणा जयुवनयर कॉलेज, महाबळे् ्वर यांचे ३१ माच्च २०२० रोजी संपणाऱया ्वरा्चचे प्ाप्ी-शोधन खाते आवण अवतररक्त 

मावहती पुढील प्माणे आहे.
 प्ाप्ी - शोधन खाते ३१ माच्च २०२० रोजी संपणाऱया ्वरा्चकररता  

ना्वे  जमा

प्ाप्ी रक्कम
`

रक्कम
`

शोधन रक्कम
`

रक्कम
`

निल्लक (पुढे आणली) बँक ओवहर डा्फट २८,५००
 रोख २३,५०० निषिकांचा पगार २,००,०००
निषिण िुलक : कायानिलयीि कमनिचाऱयांचा पगार ४०,०००
 २०१८ - १९                            ७,००० पुस्तकांची खरेदी ६०,०००
 २०१९ - २०                            ७०,००० ७७,००० (१ - ७ - २०१९ला)
दंड वसुली ४,००० छपाई व लेखि सामग्ी ७,०००
बँक ठेवीवर वयाज २५,५०० कायानिलय भाडे ६,०००
प्रवेि िुलक १२,००० दुरुस्ती ३,०००
पारर्तोनषक निधी करर्ता ९०,००० क्रीडा खचनि १,५००
देणगी वानषनिक संमेलि खचनि १२,०००
सरकारी अिुदाि १,७३,००० फनिनिचर खरेदी (१-१-२०२०ला) ४०,०००

निल्लक (पुढे िेली)
 रोख २००
 बँक ६,८०० ७,०००

४,०५,००० ४,०५,०००
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अवतररक्त मावहती :
१)	 चताल	ूवषता्थच्ता	(२०१९	-	२०)	विक्षण	िुलकताचथे	्थेणथे	बताकरी		` १०,०००.
२)	 प्रवथेि	िुलकताच्ता	५०	%	रकमथेचथे	भतंाडवलीकरण	करताव्ताचथे	आहथे.
३)	 विक्षकतांचथे	अदत्	पगतार	` १२,०००.
४)	 घसताऱ्ताची	आकतारणी	करता	-
	 	पुस्कतांवर	वतावष्थक	१०	%	आवण	फवन्थचर	वर	वतावष्थक	१५	%	दरतानथे.
५)	 सरकतारी	अनुदतानताच्ता	५०	%	रकमथेचथे	भतांडवलीकरण	करताव्ताचथे	आहथे.
६)	 १	एवप्रल	२०१९	लता	संपत्ी	व	दथे््ता	पुढील	प्रमताणथे	होत्ता.	
	 इमतार्	` १८,००,०००,	फवन्थचर ` ७,००,०००,	पुस्के	` ५,००,०००,	९	%	बँक	ठथेव	(Bank	deposit)	̀ 	३,००,०००,	

्थेणथे	बताकरी	विक्षण	िुलक	`	७,०००,	बँक	ओवहरड्ताफट	`	२८,५००

अापणास ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता उतपन्न - खच्थ खाते आवण त्ाच तारखेचा ताळेबंद त्ार कराि्ाचे 
आहे.

उततर :
कषृ्णा ज्ुवन्र कॉलेज, महाबळेशिर ्ांचे पुसतकात

उतपन्न -खच्थ खाते ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे  जमा

खच्थ रक्कम
`

रक्कम
`

उतपन्न रक्कम
`

रक्कम
`

विक्षकतंाचता	पगतार २,००,००० विक्षण	िुलक ७०,०००

(+)	अदत्	पगतार	 १२,००० २,१२,००० (+)	्थेणथे	बताकरी १०,००० ८०,०००

कता्ता्थल्ीन	कम्थचताऱ्ताचंता	पगतार	 ४०,००० दंड	वसुली ४,०००

छपताई	व	लथेखन	सतामग्ी ७,००० प्रवथेि	िुलक १२,०००

कता्ता्थल्	भताडथे ६,००० (-)	५०%	भतांडवल	वनधीलता	 ६,००० ६,०००

दुरुस्ी ३,००० 							स्तानतां्रर्

क्रीडता	खच्थ १,५०० बँक	ठथेवीवर	व्ताज २५,५००

वतावष्थक	संमलथेन	खच्थ १२,००० (+)	्थेणथे	बताकरी	व्ताज १,५०० २७,०००

घसतारता	ः सरकतारी	अनुदतान	 १,७३,०००

	 १०%	पुस्कतांवर ५४,५०० (-)	५०%	भतांडवल	वनधीलता	 ८६,५०० ८६,५००

	 १५%	फवन्थचरवर १,०६,५०० १,६१,००० 							स्तानतां्रर्

्ूट	(Deficit) २,३९,०००

(खचता्थच्ता	उतपन्नतावरील	

आवधक्)

४,४२,५०० ४,४२,५००
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ताळेबंद ३१ माच्थ २०२० रोजीचा

दे्ता रक्कम

`

रक्कम

`

संपतती रक्कम

`

रक्कम

`

भतंाडवल	वनधी	: ३३,०२,००० ्थेणथे	बताकरी	विक्षण	िुलक १०,०००
	 (+)	५०%	प्रवथेि		

							िुलक
६,००० इमतार् १८,००,०००

	 (+)	५०%	सरकतारी		
																अनुदतान

८६,५०० फवन्थचर	: ७,००,०००

३३,९४,५०० 	 (+)	खरथेदी ४०,०००
	 (-)	्ूट २,३९,००० ७,४०,०००
	 ३१,५५,५०० 	 (-)	१५	%	घसतारता १,०६,५०० ६,३३,५००
पतारर्ोवषक	वनधी	दथेणगी ९०,००० पुस्के	: ५,००,०००
विक्षकतंाच्ता	पगतार	दथेणथे	बताकरी १२,००० 	 (+)	खरथेदी ६०,०००

५,६०,०००
	 (-)	१०	%	घसतारता ५४,५०० ५,०५,५००
९	%	बँक	ठथेव	 ३,००,०००
	 (+)	्थेणथे	बताकरी	व्ताज १,५०० ३,०१,५००
रोख	विल्लक २००
बँक	विल्लक ६,८००

३२,५७,५०० ३२,५७,५००
का््थ टीपा :-
१) भांडिल वनधीची रणना

ताळेबंद १ एवप्रल २०१९ रोजीचा

दे्ता  रक्कम
`

संपतती रक्कम
`

बँक	ओवहरड्ताफट २८,५०० रोख	विल्लक २३,५००
भतांडवल	वनधी	(सं् ुवल्	रतािी) ३३,०२,००० विक्षण	िुलकताचथे	्थेणथे	बताकरी ७,०००

इमतार् १८,००,०००
फवन्थचर ७,००,०००
पुस्के ५,००,०००
९	%	बँक	ठथेव ३,००,०००

३३,३०,५०० ३३,३०,५००

२) पुसतकािंर घसारा आकारणी	 	 	 	`
	 अ)	 वतावष्थक	१०	%	दरतानथे	` ५,००,०००	वर	एकता	वषता्थचथे	 	 	५०,०००
	 ब)	 वतावष्थक	१०	%	दरतानथे	` ६०,०००	वर	९	मवहद््ताचथे	 	 			४,५००

	 	 एकूण	घसतारता						 			 ५४,५००
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३) फवन्थचरिर घसारा वनशशचती	 	 	 	`
	 अ)	 वतावष्थक	१५	%	दरतानथे	` ७,००,०००	वर	वष्थभरताचथे	 १,०५,०००
	 ब)	 वतावष्थक	१५	%	दरतानथे	` ४०,०००	वर	३	मवहद््ताचथे	 १,५००	 	 	

	 	 एकूण	घसतारता	 	 १,०६,५००

४) बँक ठेिीिर ९ % िावर्थक दराने व्ाजाची आकारणी																																		`
	 ९	%		दरतानथे		` ३,००,०००	 	 ` २७,०००	 	
	 ्तापैकरी	` २५,५००	चताल	ूवषता्थ्	वमळतालथे.	
	 ∴ व्ताजताचथे	्थेणथे	बताकरी	=(२७,०००	-	२५,५००)	=	 ` १,५००	

१६. ्ंर पेनिनस्थ असोवसएिन, लेह चे ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थचे प्राप्ी - िोधन खाते पुढील प्रमाणे आहे.
प्राप्ी - िोधन खाते

३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे  जमा

प्राप्ी रक्कम ` रक्कम ` िोधन रक्कम ` रक्कम `

विल्लक	(पुढथे	आणली) ७,००० लथेखन	सतामग्ी ८,०००
वग्थणी	ः पोसटथेज १,०००
	 २०१८	-	१९ ५,००० सहल	खच्थ ८,०००
	 २०१९	-	२० ८३,००० पगतार ८,०००
	 २०२०	-	२१ २,००० ९०,००० वतावष्थक	सव्थसताधतारण	सभता	खच्थ ४,५००
प्रवथेि	िुलक	(भतांडवली	प्रताप्ी) १३,००० प्रवतास	खच्थ ७,५००
दथेणगी ६०,००० भताडथे १२,०००
मृत्ुपत्री्	दतान	(Legacies) ४०,००० धमता्थदता्	(Charity) ७,८००
ठथेवीवर	व्ताज ७,००० ववववध	खच्थ ३,२००
सहल	िुलक १०,००० मुद्	ठथेव १,१०,०००

उपसकर	(Furniture) ५०,०००
विल्लक	(पुढथे	नथेली) ७,०००

२,२७,००० २,२७,०००

समा्ोजना :
१)	 चतालू	वषता्थची	अप्रताप्	वग्थणी	` ७,०००.
२)	 उपसकरताची	खरथेदी	१	ऑकटोबर	२०१९	रोजी	करण्ता्	आली.	त्तावर	वतावष्थक	१०%	दरतानथे	घसतारता	आकतारता.
३)	 सहल	िुलक	्थेणथे	बताकरी	` ७,५००.
४)	 लथेखन	सतामग्ीचता	सताठता	१-४-२०१९	लता	` ३५०	आवण	३१	मताच्थ	२०२०	लता	` १,७००	एवढता	हो्ता.
५)	 मृत्ुपत्री्	दतानतापैकरी	५०%	रकमथेचथे	आवण	दथेणगीच्ता	संपूण्थ	रकमथेचथे	भतांडवलीकरण	करता.	

िरील मावहतीचे आधारे आपणास ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थचे उतपन्न - खच्थ खाते त्ार कराि्ाचे आहे.
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उततर :
्ंर पेनिनरस्थ असोवसएिन, लेह चे पुसतकात

उतपन्न - खच्थ खाते ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे  जमा

खच्थ रक्कम
`

रक्कम
`

उतपन्न रक्कम
`

रक्कम
`

वतापरलथेली	लथेखन	सतामग्ी वग्थणी ८३,०००
वष्थ	प्रतारंभीची	विल्लक ३५० (+)	अप्रताप् ७,००० ९०,०००
(+)	खरथेदी ८,००० मृत्ुपत्री्	दथेणगी ४०,०००

८,३५० (-)	५०%	भतांडवल	वनधीलता	 २०,००० २०,०००
(-)	वष्थ	अखथेर	विल्लक १,७०० ६,६५० स्तानतां्रर्
पोसटथेज १,००० ठथेवीवरील	व्ताज ७,०००
सहल	खच्थ	(Picnic	Exp.) ८,००० सहल	प्रताप्ी	(Picnic १०,०००
पगतार ८,००० Receipts)
वतावष्थक	सव्थसताधतारण	सभता	खच्थ ४,५०० (+)	अप्रताप् ७,५०० १७,५००
प्रवतास	खच्थ ७,५००
भताडथे १२,०००
धमता्थदता्	(Charity) ७,८००
ववववध	खच्थ ३,२००
उपसकरतावर	घसतारता २,५००
उतपन्नताचथे	खचता्थवरील ७३,३५०
आवधक्	(वताढतावता)

१,३४,५०० १,३४,५००

का््थ टीप :
१)	 उपसकरतावरील	घसताऱ्ताची	वनन्शच्ी	-
	 वतावष्थक	१०	%	दरतानथे	` ५०,०००	वर	६	मवहद््ताचथे	=	` २,५००.
सूचना :
 सहल	उतपन्न	आवण	खच्थ	हता	खतालील	प्रमताणथे	दथेखील	दि्थववलता	जताऊ	िक्ो.	अ्ता्थ्	उतपन्न	-	खच्थ	खतात्ताचथे	जमता	बताजूवर		

सहल	प्रताप्ी	+	अप्रताप्	रतािी	्तामधून	सहल	खचता्थची	रतािी	वजता	करून	उरलथेली	वनववळ	रक्कम	ही	सहलीपतासूनचथे	उतपन्न	
महणून	दि्थवव्ता	्थेईल. 

  `

	 सहल	प्रताप्ी	 १०,०००
	 (+)	अप्रताप्																																								 ७,५००
	 	 	 १७,५००

	 (-)	सहल	खच्थ																																				 ८,०००		 ९,५००
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१७. सम््थ हॉशसपटल, सािंतिाडी ्ांचे ताळेबंद आवण प्राप्ी - िोधन खाते पुढील प्रमाणे आहे.

त्ार करा - ३१ माच्थ २०१८  रोजी संपणाऱ्ा िरा्थचे उतपन्न - खच्थ खाते आवण त्ाच तारखेचा ताळेबंद.
ताळेबंद

 १ एवप्रल २०१७ रोजीचा
दे्ता रक्कम

`
रक्कम

`
संपतती रक्कम

`
रक्कम

`

भतंाडवल	वनधी ८,९८,५०० रोख	विल्लक ५,०००
अदत्	पगतार १५,००० बँक	विल्लक २५,०००
औषधींच्ता	वबलताचथे	दथेणथे	बताकरी ९,००० जमीन	व	इमतार् ७,००,०००
ववववध	खचता्थचथे	दथेणथे	बताकरी १,५०० फवन्थचर ५०,०००

उपसकर	(Equipments) १,४०,०००
अप्रताप्	वग्थणी ४,०००

९,२४,००० ९,२४,०००

प्राप्ी - िोधन खाते
३१ माच्थ २०१८ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता

नािे  जमा
प्राप्ी रक्कम

`
िोधन रक्कम

`

विल्लक	(पुढथे	आणली)	ः औषधी(्तामधथे	मतागील	वषता्थिी	संबंवध्	दथे्	 ५०,०००
	 रोख ५,००० वबल	` ९,०००	चता	समतावथेि	आहथे)
	 बँक २५,००० उपकरणतांची	खरथेदी १,३०,०००
वग्थणी	(मतागील	वषता्थची	वग्थणी	` ४,०००	 ९०,००० कर	(Taxes) ७,२००
चता	्तामधथे	समतावथेि	आहथे.) ववववध	खच्थ	(२०१६	-	१७चथे) १,५००
फवन्थचर	ववक्री	(पुस्क	मूल्	`२०,०००) १५,००० पगतार	(मतागील	वषता्थ्ील	दथे्	सतामताववष्ट) ५२,०००
दथेणगी	(भतांडवली) ५०,००० विल्लक	(पुढथे	नथेली)
आजीवन	सभतासद	िुलक ३०,००० 	 रोख ८,३००
भथेट	िुलक	(Visit	fees) ५५,००० 	 बँक २१,०००

२,७०,००० २,७०,०००
अवतररक्त मावहती :
१) पूव्थदत्	कर ` १,०००
२) अदत्	पगतार ` ८,०००
३) घसतारता	-	जमीन	व	इमतार्ीवर	वतावष्थक	१०	%	व	उपकरणतांवर	` १२,०००   
४) अप्रताप्	वग्थणी ` २०,०००    
५) आजीवन	सभतासद	िुलकताच्ता	५०	%	रकमथेचथे	भतांडवलीकरण	करता.
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उततर :
सम ््थ हॉसपीटल, सािंतिाडी ्ांचे पुसतकात

उतपन्न - खच्थ खाते ३१ माच्थ २०१८ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे  जमा

खच्थ रक्कम
`

रक्कम
`

उतपन्न रक्कम
`

रक्कम 
`

औषधी ५०,००० वग्थणी ९०,०००

(-)	मतागील	वषता्थचथे	दथे् ९,००० ४१,००० (-)	मतागील	वषता्थची	अप्रताप् ४,०००

पगतार ५२,००० ८६,०००

(-)	मतागील	वषता्थचता	दथे् १५,००० (+)चतालू	वषता्थची	अप्रताप्	 २०,००० १,०६,०००

३७,००० आजीवन	सभतासद	िुलक ३०,०००

(+)	चतालू	वषता्थचता	दथेणथे	बताकरी ८,००० ४५,००० (-)	५०%	भतांडवल	वनधीलता	 १५,००० १५,०००

कर ७,२०० स्तानतां्रर्

(-)	पूव्थ	दत्	कर १,००० ६,२०० भथेट	िुलक ५५,०००

फवन्थचर	ववक्रीवरील	्ोटता ५,००० ्ूट	(खचता्थचथे	उतपन्नतावरील	 ३,२००

(२०,०००	-	१५,०००) आवधक्)

घसतारता	:

	 जमीन	व	इमतार् ७०,०००

	 उपकरणतांवर १२,००० ८२,०००

१,७९,२०० १,७९,२००
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ताळेबंद ३१ माच्थ २०१८ रोजीचा

दे्ता रक्कम
`

रक्कम
`

संपतती रक्कम
`

रक्कम
`

अदत्	पगतार ८,००० रोख	विल्लक ८,३००

भतांडवल	वनधी	: बँक	विल्लक २१,०००

	 प्रतारंवभक	विल्लक ८,९८,५०० अप्रताप्	वग्थणी २०,०००

	 (+)५०%	आजीवन	सभतासद		
						िुलक १५,०००

जमीन	व	इमतार् ७,००,०००

	 (+)	दथेणगी ५०,००० (-)	१०%	घसतारता ७०,००० ६,३०,०००

९,६३,५०० फवन्थचर	ः

	 (-)	्ूट ३,२०० ९,६०,३०० 	 प्रतारंवभक	विल्लक ५०,०००

	 (-)	ववक्री २०,००० ३०,०००

उपकरणथे	ः

	 प्रतारवंभक	विल्लक १,४०,०००

	 (+)	खरथेदी १,३०,०००

२,७०,०००

	 (-)	घसतारता १२,००० २,५८,०००

पूव्थदत्	कर १,०००

९,६८,३०० ९,६८,३००
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१८. भाऊराि पाटील पॉलीटेकनीक कॉलेज, नारपूर ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थचे प्राप्ी-िोधन खाते आवण अवतररक्त 
मावहती पुढील प्रमाणे देण्ात आलेली आहे.

३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थचे उतपन्न -खच्थ खाते आवण त्ाच तारखेचा ताळेबंद त्ार करा.	
प्राप्ी - िोधन खाते

३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता 
नािे  जमा

प्राप्ी रक्कम

`

िोधन रक्कम

`

विल्लक	(पुढथे	आणली)	ः पगतार	ः
	 रोख १२,००० 	 विक्षकतांचता १५,००,०००
	 बँक २,००,००० कता्ता्थल्	कम्थचताऱ्तांचता ८,५५,०००
व्ताज ६०,००० छपताई	व	लथेखन	सतामग्ी २७,०००
दथेणगी ७,००,००० पुस्के ८८,०००
विक्षण	िुलक १५,००,००० फवन्थचर	(१-१-२०१९	लता	खरथेदी) ७८,०००
प्रवथेि	िुलक ६५,००० ‘नताटक’	खच्थ	(Drama	Expenses) ९०,०००
सत्र	िुलक ४,००,००० पोसटथेज ७,०००
नताटक	(Drama)	पतासून	प्रताप्ी १,००,००० टथेलीफोन	/	मोबताईल	िुलक ६,०००
हॉलच्ता	वतापरतापतासूनचथे	भताडथे ६,००० ववद्ु्	(Electricity) ६१,०००
मृत्ुपत्रताद्तारथे	प्रताप्	दथेणगी	(भतांडवली)	 ६०,००० वन््कतावलके	आवण	व््थमतानपत्रथे	खच्थ ६,०००

विल्लक	(पुढथे	नथेली)
	 रोख ६२,०००
	 बँक ३,२३,०००

३१,०३,००० ३१,०३,०००

अवतररक्त मावहती:
१)		

तपिील १/४/२०१८
` 

३१/३/२०१९ 
` 

पुस्के ९,००,००० ८,८८,०००
फवन्थचर ३,२६,००० ३,००,०००
इमतार्	वनधी ८,२७,००० ?
भतंाडवल	वनधी ६,११,००० ?

२)	 दथेणगीच्ता	६०	%	रक्कम	ही	इमतार्	वनधी	करर्ता	आहथे	आवण	उरलथेली	रक्कम	हथे	महसुली	उतपन्न	हो्.
३)	 कता्ता्थल्ीन	कम्थचताऱ्तांचता	पगतार	दथेणथे	बताकरी	(Outstanding	Salaries)	`	७०,०००.	
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उततर :
भाऊराि पाटील पॉलीटेकनीक कॉलेज, नारपूर ्ांचे पुसतकात

उतपन्न - खच्थ खाते ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे  जमा

खच्थ रक्कम
`

रक्कम
`

उतपन्न रक्कम
`

रक्कम
`

विक्षकतंाचता	पगतार १५,००,००० व्ताज ६०,०००
कता्ता्थल्ीन	कम्थचताऱ्ताचंता	 दथेणगी ७,००,०००
पगतार ८,५५,००० (-)	६०	%	इमतार्	वनधी	 ४,२०,००० २,८०,०००
(+)	अदत् ७०,००० ९,२५,००० करर्ता
छपताई	व	लथेखन	सतामग्ी २७,००० विक्षण	िुलक १५,००,०००
पोसटथेज ७,००० प्रवथेि	िुलक ६५,०००
टथेवलफोन	/	मोबताईल	िुलक ६,००० सत्र	िुलक ४,००,०००
ववद्ु् ६१,००० ‘नताटक’	पतासून	प्रताप्ी १,००,०००
वन््कतावलक	ेआवण	व््थमतान	पत्रथे ६,००० (-)	‘नताटक’	खच्थ ९०,००० १०,०००
घसतारता हॉलचथे	भताडथे ६,०००
	 पुस्के १,००,००० ्ूट	(खचता्थचथे	उतपन्नतावरील ४,१५,०००
	 फवन्थचर १,०४,००० २,०४,००० आवधक्)

२७,३६,००० २७,३६,०००
ताळेबंद ३१ माच्थ २०१९ रोजीचा

दे्ता रक्कम
`

रक्कम
`

संपतती रक्कम
`

रक्कम
`

भतंाडवल	वनधी ६,११,००० पुस्के ९,००,०००
					(+)	मृत्ुपत्रताद्तारथे	दथेणगी ६०,००० 	 (+)	खरथेदी ८८,०००

६,७१,००० ९,८८,०००
					(-)	्ूट ४,१५,००० २,५६,००० 	 (-)	घसतारता १,००,००० ८,८८,०००
ईमतार्	वनधी ८,२७,००० फवन्थचर	: ३,२६,०००
					(+)	दथेणगी ४,२०,००० १२,४७,००० 	 (+)	खरथेदी ७८,०००
कता्ता्थल्ीन	कम्थचताऱ्ताचंता	पगतार ७०,००० ४,०४,०००
	दथेणथे	बताकरी 	 (-)	घसतारता १,०४,००० ३,००,०००

रोख	विल्लक ६२,०००
बँक	विल्लक ३,२३,०००

१५,७३,००० १५,७३,०००



113 PB

१९. सुरमा सिराज मेमोरर्ल हॉशसपटल, जळरांि ्ांनी वदलेल्ा पुढील वििरणाच्ा आधारे ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा 
िरा्थकररता उतपन्न - खच्थ खाते आवण त्ाच तारखेचा ताळेबंद त्ार करा.

प्राप्ी - िोधन खाते
३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता

नािे  जमा
प्राप्ी रक्कम ` िोधन रक्कम `

विल्लक	(पुढथे	आणली) १२,००० फवन्थचर २७,०००
वग्थणी १,००,३०० औषधी ७,०००
प्रवथेि	िुलक	(महसुली) १,७०० कम्थचताऱ्तांचता	पगतार १५,०००
आजीवन	सभतासद	िुलक	(महसुली) १८,००० वचवकतसकतांनता	मतानधन ८०,०००
जुद््ता	व््थमतानपत्रतांची	ववक्री ५०० (Honorarium	to	Doctors)
इमतार्	वनधीकरर्ता	दथेणगी १,५०,००० सतामताद््	खच्थ ८,०००

िसत्रवक््ता	उपकरणथे	(Surgical ६०,०००
Instruments)
मुद्	ठथेव	(३१-३-२०२०) ८०,०००
विल्लक	(पुढथे	नथेली) ५,५००

२,८२,५०० २,८२,५००

अवतररक्त मावहती :

तपिील १/४/२०१९ ` ३१/३/२०२० `
अप्रताप्	वग्थणी ९,००० १०,०००
पूव्थप्रताप्	वग्थणी ८,००० ६,०००
इमतार् १३,००,००० १३,००,०००
गुं्वणूक २,००,००० २,००,०००
भतांडवल	वनधी १०,१३,००० 																	?
इमतार्	वनधी ५,००,००० 																	?

उततर :
सरुमा सिराज मेमोरी्ल हॉशसपटल, जळराि ्ांचे पुसतकात

उतपन्न - खच्थ खाते ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे  जमा

खच्थ रक्कम ` रक्कम ` उतपन्न रक्कम ` रक्कम `
औषध ७,००० वग्थणी	(कता््थ	टीप	प्रमताणथे) १,०३,३००
वचवकतसकतांचथे	मतानधन ८०,००० प्रवथेि	िुलक १,७००
कम्थचताऱ्ताचंता	पगतार १५,००० आजीवन	सभतासद	िुलक १८,०००
सतामताद््	खच्थ ८,००० जुद््ता	व््थमतानपत्रतांची	ववक्री ५००
वताढतावता	(उतपन्नतावरील	खचता्थचथे	 १३,५००
अवधक्)

१,२३,५०० १,२३,५००
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ताळेबंद ३१ माच्थ २०२० रोजीचे

दे्ता रक्कम ` रक्कम ` संपतती रक्कम ` रक्कम `

भतंाडवल	वनधी १०,१३,००० गुं्वणूक २,००,०००
(+)	वताढतावता १३,५०० १०,२६,५०० इमतार् १३,००,०००
इमतार्	वनधी ५,००,००० फवन्थचर २७,०००
(+)	दथेणगी	वमळताली १,५०,००० ६,५०,००० िसत्रवक््ता	उपकरणथे ६०,०००
पूव्थप्रताप्	वग्थणी ६,००० मुद्	ठथेव ८०,०००

अप्रताप्	वग्थणी १०,०००
रोख	विल्लक ५,५००

१६,८२,५०० १६,८२,५००

का््थ टीप : चालू िरा्थच्ा िर्थणीपासूनच्ा उतपन्नाचे आरणन
 तपिील      ३१/३/२०१८ `
	 प्रताप्ी	-	िोधन	खतात्ताप्रमताणथे	एकूण	प्रताप्	रतािी	 		 १,००,३००
	 (+)	चतालू	वषता्थची	अप्रताप्		 	 	 		 		 १०,०००
	 	 	 	 	 	 	 १,१०,३००
	 (-)	मतागील	वषता्थ्ील	अप्रताप्	चताल	ूवषता्थ्	वमळताली																													 ९,०००
	 	 	 	 	 	 	 १,०१,३००
	 (+)	मतागील	वषता्थमधील	पवू्थप्रताप्	 	 	 																														 ८,०००	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 १,०९,३००
	 (-)	चतालू	वषता्थमध्थे	अगताऊ	वमळतालथेली	उतपन्न-खच्थ
	 			 खतात्तामध थ्े	वग्थणी	उतपन्न	 	 	 																															 ६,०००

	 	 	 	 	 																																					 १,०३,३००

सिाध्ा् : २HHHHHHHHHHHHH    HHHHHHHHHHHHH

प्रशन १ ः िसतुवनष्ठ सिरूपाचे प्रशन :
अ)  खाली वदलेल्ा प्ा्थ्ांमधून ्ोग् प्ा्थ्ाची वनिड करा.

१.		 नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्ता	ह्ता	जन्थेलता	मोठ्ता	प्रमताणता्	.............	सथेवता	प्रदतान	कर्ता्.
 अ)	वतावणन्ज्क	 ब)	सतामतावजक	 क)	व्क्तीग्	 ड)	समूह	/गट(Group)

२.		 विष््वृत्ी	वनधी	करर्ता	दथेणगी	ही	.............	आहथे.
	 अ)	भतांडवली	प्रताप्ी		 	 ब)	महसुली	प्रताप्ी		
	 क)	भतंाडवली	खच्थ	 		 ड)		महसुली	खच्थ

३.	 उतपन्न	खच्थ	खता्थे	हथे	...........आहथे.
	 अ)	भतांडवल	खता्थे	 ब)	वतास्ववक	खता्थे						 क)	वै्न्क्तक	खता्थे						 ड)	नतामधतारी	खता्थे

४.	 वषता्थच्ता	िथेवटी	्थेणथे	बताकरी	(अप्रताप्)	वग्थणी	ही	...........चथे	प्रव्वनवधतव	कर्थे.
	 अ)	दथे््ता	 ब)	खच्थ	 क)	संपत्ी	 ड)	भतांडवल	वनधी

५.	 चतालू	लथेखता	वषता्थ्	(Accounting	year)	अगताऊ	वमळतालथेली	वग्थणी	हथे	एक	...........आहथे.
	 अ)	उतपन्न	 ब)	खच्थ	 क)	संपत्ी	 ड)	दथे््ता
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६.	 उतपन्नताचथे	खचता्थवररल	आवधक्तास	............	असथे	महण्ता्.
	 अ)	्ूट(Deficit)	 ब)	नफता(Profit)	 क)	वताढतावता(Surplus)	 ड)	्ोटता	(Loss)

७.	 नफता	न	कमववणतारी	संस्ता	ही	नफता	्ोटता	खता्थे	एथेवजी	...............	खता्थे	््तार	कर्थे.
	 अ)	व्तापतार	खता्थे		 ब)	उतपन्न	-	खच्थ	खता्थे						
	 क)	रोख	खता्थे			 ड)	प्रताप्ी-िोधन	खता्थे

८.	 प्रताप्ी	-	िोधन	खतात्ताची	िथेवटची	विल्लक	ही	सतामताद्््ः	.......चथे	प्रव्वनवधतव	कर्थे.
	 अ)	अखथेरचता	मताल	सताठता	 ब)	रोख	बँक	विल्लक								 क)	वताढवता	 ड)	्ूट

९.	 नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्तांनता	.............	संस्ता	असथे	दथेखील	महटलथे	जता्थे.
	 अ)	सथेवता	 ब)	व्तापताररक	 क)नफता	कमववणतारी	 ड)	वतावणन्ज्क

१०.		 इमतार्	खरथेदीवरील	खच्थ	हता	...........खच्थ	आहथे.
	 अ)	भतांडवली	 ब)	महसुली	 क)	सतामताद््	 ड)	आव्ती

ब)  पुढील विधानाकररता एक िबद / संज्ा वकंिा िबद समूह द्या .
१.		 अिी	संस्ता	जी	सथेवता	पुरववण्ताकरर्ता	स्तापन	झतालथेली	अस्थे.
२.		 नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्थेद्तारथे	नफता-्ोटता	खता्थे	ऐवजी	््तार	करण्ता्	्थेणतारथे	खता्थे.	
३.		 ववविष्ट	उद्थेितासताठी	प्रताप्	झतालथेली	दथेणगी.
४.		 अिी	प्रताप्ी	जी	आव्ती	सवरूपताची	नस्थे.
५.		 नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्थेचथे	असथे	खता्थे	ज्ता	मधथे	केवळ	महसुली	पदतांचीच	(Revenue	items)	नोंद	करण्ता्	्थे्थे.
६.		 नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्थेचथे	असथे	खता्थे	ज्ता	मधथे	केवळ	रोख	व्वहतारतांचीच	नोंद	करण्ता्	्थे्थे.
७.		 असथे	उतपन्न	जथे	चतालू	वषता्थ्	वमळववलथे	(Earned)	परं्ु	्थे	चताल	ूवषता्थ्	प्रताप्	झतालथे	नताही.
८.		 उतपन्न	-	खच्थ	खतात्ताची	जमता	विल्लक.
९.		 नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्थेच्ता	एकूण	संपत्ीचथे	एकूण	दथे््तांवर	असलथेलथे	आवधक्.
१०.		 अिता	सव्थ	प्रताप्ी	ज्ता	अनताव्ती	सवरूपताच्ता	अस्ता्	आवण	त्ता	संस्थेलता	वन्वम्	उतपन्न	प्रदतान	करी्	नताही्.

क)  पुढील विधाने बरोबर की चूक ते सकारण सारंा :.
१.	 नफता	न	वमळववणथे	हता	नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्तांचता	हथे्ू	हो्.
२.	 धमता्थदता्	संस्ता	(Charitable	Institutions)	ह्ता	प्रत थ्ेक	आव््थक	वषता्थच्ता	िथेवटी	नफता-्ोटता	खता्थे	््तार	कर्ता्.
३.	 प्रताप्ी-िोधन	खता्थे	आवण	उतपन्न-खच्थ	खता्थे	्तामधथे	कोण्ताही	फरक	नताही.
४.	 उतपन्न-खच्थ	खता्थे	हथे	‘वताढतावता’	(Surplus)	वकंवता	्ूटीचथे	(Deficit)	चथे	प्रव्वनवधतव	कर्थे.
५.	 प्रताप्ी-िोधन	खतात्तालता	कोण्ीही	सुरुवता्ीची	(प्रतारवंभक)	विल्लक	(Opening	Balance)	नस्थे.
६.	 नफता	न	कमववणतारी	संस्ता	्ताळथेबंद	््तार	करी्	नताही्.
७.	 क्रीडता	उपकरणतांची	खरथेदी	हता	भतंाडवली	खच्थ	आहथे.
८.	 उतपन्न-खच्थ	खता्थे	हथे	‘वतास्ववक	खता्थे’(Real	Account)	आहथे.	
९.	 प्रताप्ी-िोधन	खतात्तामधथे	केवळ	चतालू	वषता्थिी	संबंवध्	असलथेल्ता	व्वहतारतांचताच	अं्भता्थव	करण्ता्	्थे्ो.
१०.	 संपत्ीचथे	दथे््थेवरील	आवधक्तालता	भतांडवल	वनधी	असथे	महण्ता्.
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ड) ररकाम्ा जारा भरा
 १.	 नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्ता	ह्ता	............	कता्ता्थ्	गुं्लथेल्ता	नस्ता्.

२.	 नफता	न	कमववणताऱ्ता	संस्तानंता	.............	संस्ता	असथे	दथेखील	महण्ता्.
३.	 प्रताप्ी-िोधन	खता्थे	हथे	.............	खतात्ताचथे	श्थेणीमधथे	्थे्थे.
४.	 प्रताप्ी-िोधन	खतात्तामधथे	.............		व्वहतारतांच्ता	सतारतांिताची	नोंद	केली	जता्थे.
५.	 उतपन्न-खच्थ	खता्थे	हथे	व्तापताररक	संस्थेच्ता	..........	खतात्तासरखथे	अस्थे.
६.	 प्रताप्ी-िोधन	खतात्ताचथे	जमता	बताजूवर	रोख	.........	दि्थववलथे	जता्थे.
७.	 उतपन्न-खच्थ	खता्थे	हथे		...........	खता्थे	आहथे.
८.	 मुंबई	ववद्तापीठ	हथे	नफता-्ोटता	खता्थे	एथेवजी	...........	खता्थे	््तार	कर्थे.
९.	 एखताद्ता	क्लब	(Club)	च्ता	जुद््ता	फवन्थचरच्ता	ववक्रीपतासून	वमळणतारी	रक्कम	ही	.............हो्.
१०.	 उतपन्न-खच्थ	खतात्तामधथे	नोंदण्ता्	्थेणतारथे	व्वहतार	हथे	फक्त	.............वषता्थिी	संबंवध्	अस्ता्.

इ)   केिळ एका िाक्ात उततरे द्या.
१.		 नफता	न	कमववणतारी	संस्ता	्तापतासून	आपणतास	कता्	अ््थ	बोध	हो्ो?
२.		 कोणत्ता	प्रकतारच्ता	संस्ता	ह्ता	उतपन्न	-	खच्थ	खता्थे	््तार	कर्ता्?
३.		 प्रताप्ी-िोधन	महणजथे	कता्?
४.		 उतपन्न	आवण	खच्थ	खता्थे	कता	््तार	केलथे	जता्थे?
५.		 भतंाडवल	वनधी	महणजथे	कता्?
६.		 वग्थणी	महणजथे	कता्?
७.		 मृत्ु	पत्रताद्तारथे	प्रताप्	दथेणगी	(Legacy)	महणजथे	कता्?
८.		 वताढतावता	(Surplus)	महणजथे	कता्?
९.		 अनताव्ती	(Non-Recurring)	खचता्थपतासून	आपणतास	कता्	अ््थबोध	हो्ो?
१०.	 वताढतावता	(Surplus)	वकंवता	्ूट	(Deficit)	कोणत्ता	खतात्तालता	स्तानतां्रर्	करण्ता्	्थे्थे?

फ) तक्ता पूण्थ करा (Complete the Table)
१)

अ.क्र. उतपन्न ` खच्थ ` िाढािा/तोटा (Surplus/Deficit) `
१ १०,००० ? ५,०००	(्ूट)
२ ८,००० ? ४,०००	(वताढतावता)
३ ? १५,००० ८,०००	(वताढतावता)
४ ७,५०० ९,००० ?
५ १५,००० ११,३०० ?
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२) चालू िरा्थमध्े देण्ात आलेला परार

अ.क्र. एकूण
`

पूि्थदतत / अदतत
(Prepaid / Outstanding)

खच्थ
`

संबंवधत िरा्थचा खच्थ
(Expenditure for the year)

१ १,१०० पूव्थदत् १०० ?
२ २,७०० पूव्थदत् ? २,०००
३ ८,२५० पूव्थदत् ? ६,६५०
४ १,२०० अदत् २०० ?
५ ? अदत् ६०० ५,१००
६ १,८०० अदत् ? २,२००

३) चालू िरा्थतील प्राप् भाडे

अ.क्र. एकूण प्राप्ी
`

आराऊ वमळालेले भाडे/उपवज्थत 
अप्राप्

(Rent received in
Advance/Accrued) 

` संबंवधत िरा्थचे उतपन्न
(Income for the year)

`

१ १,३०० अगताऊ	वमळतालथेलथे	(पवू्थप्रताप्) २०० ?
२ ? अगताऊ	वमळतालथेलथे	(पूव्थप्रताप्) ४०० १,४००
३ २,६५० अगताऊ	वमळतालथेलथे	(पूव्थप्रताप्) ? २,०००
४ ? उपवज्थ्	अप्रताप् २९० ३,१९०
५ १,७०० उपवज्थ्	अप्रताप् ? २,१५०
६ २,६०० उपवज्थ्	अप्रताप् ५०० ?

र)  खालील बाबींची रणना करा.
१.	 १०	%	घसतारता	आकतारता	फवन्थचरवर	` ५०,०००	(्ीन	मवहद््तासताठी)
२.	 १२	%	व्ताज	` ८०,०००	बँक	कज्थ	१	वषता्थसताठी.
३.	 लथेखन	सतामग्ीचता	प्रतारंवभक	सताठता	` ५,०००,		लथेखन	सतामग्ीची	खरथेदी	` ७,०००
	 लथेखन	सतामग्ीचथे	वबल	दथेणथे	बताकरी	` १२,०००,	लथेखन	सतामग्ीचता	अखथेरचता	सताठता	(Closing	Stock)	` १,०००
	 ्तावरून	उप्ोगता्	आलथेली	लथेखन	सतामग्ी	(Consumed	Stationery)	वक्ी?
४.	 पगतार	` १०,०००,	पगतार	दथेणथे	बताकरी	` ५,०००,	उतपन्न	-	खच्थ	खतात्तामधथे	नतावथे	टताकण्ता्	्थेणताऱ्ता	पगतारताची	गणनता	करता.
५.	 गं््ताल्	पुस्के	=	` ................?	वजता	१०	%	घसतारता	` ५,०००	=	` ४५,०००

ह) रटात न बसणारा िबद ओळखा (Find odd one).
१.	 व्तापतार	खता्थे,	नफता	्ोटता	खता्थे,	प्रताप्ी	-	िोधन	खता्थे,	्ताळथेबंद.
२.	 ्ंत्रसतामग्ी,	फवन्थचर,	संगणक,	पगतार
३.	 वग्थणी,	लथेखन	सतामग्ी,	व्ताज	वमळतालथे,	लॉकर	भताडथे	वमळतालथे.
४.	 ररलता्द्स	उद्ोग,	वथेणणता	ववद्ता	मंवदर,	लक्मी	हॉन्सपटल,	मनोज	सपोट्थस	क्लब.
५.	 वताढतावता,	्ूट,	िुद्ध	नफता,	भतांडवल	वनधी.
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प्रात्वक्षक उदाहरणे

१. चालू िरा्थमध्े िापरलेल्ा लेखन सामग्ीची वनशशचती करा.
ताळेबंद  ०१.०४.२०१८ रोजीचा

दे्ता रक्कम ` रक्कम ` संपतती रक्कम ` रक्कम `
लथेखन	सतामग्ी ४००

प्राप्ी-िोधन खाते ३१.०३.२०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे  जमा

प्राप्ी रक्कम ` रक्कम ` िोधन रक्कम ` रक्कम `
लथेखन	सतामग्ीची	खरथेदी ६,३००

समा्ोजना :
 १)		 लथेखन	सतामग्ी	वबलताचथे	दथेणथे	बताकरी	` १,०००.
 २)		 ३१.०३.२०१९	लता	लथेखन	सतामग्ी	सताठ्ताची	वकंम्	` १,८००.

िरील मावहतीच्ा आधारे चालू िरा्थत िापरलेल्ा लेखन-सामग्ीच्ा रकमेची रणना (calculate) करा आवण संस्ेच्ा 
अवंतम खात्ांमध्े प्रसतुतीकरण करा.

उततर : चतालू	वषता्थमध्थे	वतापरता्	आलथेली	लथेखन	सतामग्ी	`	५,९००

२ ः  किेळ िर्थणीचे प्रसतुतीकरण करा. 
ताळेबंद

०१.०४.२०१८ रोजीचा

दे्ता रक्कम ` रक्कम ` संपतती रक्कम ` रक्कम `
अगताऊ	वमळतालथेली	(पूव्थप्रताप्)	 अप्रताप्	वग्थणी	ः
	 वग्थणी	२०१८	-	१९ची २०,००० 	 २०१६	-	१७ २६,०००

	 २०१७	-	१८ ३५,००० ६१,०००
प्राप्ी-िोधन खाते

३१.०३.२०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे  जमा

प्राप्ी रक्कम ` रक्कम ` िोधन रक्कम ` रक्कम `
वग्थणी
	 २०१६	-	१७ २३,०००
	 २०१७	-	१८ ३०,०००
	 २०१८	-	१९ ४,१०,०००
	 २०१९	-	२० २१,००० ४,८४,०००

समा्ोजना :

२०१८	-	१९	ची	्थेणथे	बताकरी	वग्थणी	` ३२,०००.
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िरील मावहतीचे आधारे ३१.०३.२०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता उतपन्न-खच्थ खात्ामधे आवण त्ाच तारखेच्ा 
ताळेबंदात िर्थणी ्ा पदाचे प्रसततुीकरण करा.

उततरे : 	i)	 २०१८-१९	्ता	वषता्थची	एकूण	वग्थणी	`	४,६२,०००
	 ii)		 ३१.०३.२०१९	लता	एकूण	अप्रताप्	वग्थणी	`	४०,०००	(`	३,०००	+	` ५,०००	+	`	३२,०००)
	 iii)		३१.०३.२०१९	लता	पवू्थप्रताप्	वग्थणी	(२०१९	-	२०ची)	`	२१,०००

३.	
प्राप्ी - िोधन खाते ३१.०३.२०१८ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता

नािे  जमा

प्राप्ी रक्कम ` रक्कम ` िोधन रक्कम ` रक्कम `
वग्थणी	:
	 २०१६	-	१७ २,०००
	 २०१७	-	१८ ६०,०००
	 २०१८	-	१९ ४,५०० ६६,५००

समा्ोजना :
	 २०१७	-	१८	्ता	वषता्थची	अप्रताप्	वग्थणी	` ६,०००.
	 मतागील	वषता्थमधथे	२०१७	-	१८	ची	अगताऊ	वमळतालथेली	वग्थणी	` २,०००.
	 २०१६	-	२०१७	ची	्थेणथे	बताकरी	वग्थणी	` २,५००
	 िरील मावहतीचे आधारे ३१.०३.२०१८ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररताच्ा उतपन्न-खच्थ खात्ामधे आवण त्ाच तारखेच्ा 

ताळेबंदात िर्थणी ्ा पदाचे प्रसतुतीकरण करा.

उततर : २०१७-१८	ची	एकूण	वग्थणी	`	६८,०००

४.  (किेळ उतपन्न-खच्थ खाते त्ार करणे)

सातारा सपोट्थस क्लब, सातारा ्ांचे प्राप्ी-िोधन खाते पुढील प्रमाणे वदलेले आहे. त्ािरून ३१ माच्थ २०१९ रोजी 
संपणाऱ्ा िरा्थचे उतपन्न-खच्थ खाते त्ार करा.

प्राप्ी-िोधन खाते ३१.०३.२०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे  जमा

प्राप्ी रक्कम ` रक्कम ` िोधन रक्कम ` रक्कम `
विल्लक	(पुढथे	आणली) वथे्न	(Salaries) ५,०००
					रोख ४,५०० भताडथे	(्तामधथे	२०१७	-	१८	चथे ५,०००
					बँक १२,००० १६,५०० 	` २,०००समताववष्ट	आहथे्)
वग्थणी	: ववद्ु्	िुलक १,४५०
					२०१७	-	१८ ४,००० मुद्	ठथेव ६०,०००
					२०१८	-	१९ ४४,५०० छपताई	व	लथेखन	सतामग्ी ७५०
					२०१९	-	२० ३,५०० ५२,००० सतामताद््	खच्थ	(्तामध्थे	` ५००	पुढील ५,५००
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प्रवथेि	िुलक ८,००० वषता्थिी	संबंवध्	आहथे)
इमतार्	वनधीकरी्ता	दथेणगी ७०,००० क्रीडता	सतामग्ीची	खरथेदी	 ४०,०००
व्ताज ६०० विल्लक	(पुढथे	नथेली)
फवन्थचर	ववक्री ४,५०० 					रोख ८,९००
(पुस्करी	मूल्	` ८०००) 					बँक २५,००० ३३,९००

१,५१,६०० १,५१,६००
समा्ोजना :
१)	 चतालू	वषता्थची	अप्रताप्	वग्थणी	` ४,५००
२)	 चतालू	वषता्थचथे	दथेणथे	बताकरी	भताडथे	` १,०००
३)	 प्रवथेि	िुलकताची	रक्कम	महसुली	उतपन्न	महणून	समजण्ता्	्तावथे.
४)	 क्रीडता	सतामग्ीचता	सताठता	
	 ०१.०४.२०१८	लता	` ६,०००	आवण
	 ३१.०३.२०१९	लता	` १४,०००

उततर : वताढवता	(Surplus)	`	५,९००  

५. “भारती् कला केंद्र”, सोलापूर ्ांनी ३१ माच्थ २०१८ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थची मावहती पुढील प्रमाणे वदली आहे. त्ािरून 
३१ माच्थ २०१८ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररताचे उतपन्न खच्थ खाते त्ार करा. 

प्राप्ी - िोधन खाते  ३१.०३.२०१८ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता 
नािे  जमा

प्राप्ी रक्कम ` िोधन रक्कम `
विल्लक	(पुढथे	आणली) लथेखन	सतामग्ी ६००
					रोख २०० फवन्थचर	खरथेदी ७,०००
					बँक १२,५०० सरकतारी	प्रव्भू्ींमधथे	गुं्वणूक १४,०००
लॉकरचथे	भताडथे ४०० ‘नताटक’	संबंधी	खच्थ ३,०००
प्रवथेि	िुलक २,९०० पोसटथेज ४५०
जुद््ता	व््थमतानपत्रतांची	ववक्री २५० वन््कतावलके	आवण	व््थमतानपत्रथे	 ६००
‘नताटक’	पतासून	प्रताप्ी ९,००० पगतार 		४,४००
मृत्ुपत्रताद्तारथे	दथेणगी १२,००० विल्लक	(पुढथे	नथेली)
सरकतारी	प्रव्भू्ीपतासून	व्ताज ४०० 					रोख ७००
वकरकोळ	खच्थ ४०० 					बँक ७,३००

३८,०५० ३८,०५०
अवतररक्त मावहती :
१)	 मृत्ुपवत्र्	दथेणगीचथे	भतंाडवलीकरण	करता.
२)	 दथेणथे	बताकरी	पगतार	` २००
३)	 प्रवथेि	िुलकताच्ता	५०	%	रकमथेचथे	भतांडवलीकरण	करता.

उततर : वताढवता	(Surplus)	`	२,६५०	 
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६.	 (धमा्थदा् हॉशसपटलचे खाते)
“राधा-कृष्ण चॅरीटेबल हॉसपीटल”, नारपूरची मावहती पुढील प्रमाणे वदलेली आहे. त्ाआधारे
३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता उतपन्न खच्थ खाते आवण त्ाच तारखेचा ताळेबंद त्ार करा. 

प्राप्ी - िोधन खाते ३१.०३.२०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे  जमा

प्राप्ी रक्कम ` िोधन रक्कम `
विल्लक	(पुढथे	आणली)	ः	रोख ८,२३० औषध	खरथेदी ४१,०००
वग्थणी ५२,००० सतामताद््	खच्थ १,०५०
दथेणगी	(सतामताद््) १७,५०० वथे्न	(Salaries) २३,५००
गुं्वणुकरीवर	व्ताज १०,००० लथेखन	सतामग्ी २,०००
चॅरीटी	िोपतासून	उतपन्न ८,५३० चॅरीटी	िो	खच्थ ५५०

िसत्रवक््ता	आवण	दवताखतानता	खच्थ ४,२००
उपकरणथे १०,०००
विल्लक	(पुढथे	नथेली)	
रोख	 	 ९६०
बँक							 १३,००० १३,९६०

९६,२६० ९६,२६०
अवतररक्त मावहती : 

तपिील ०१.०४.२०१९ ` ३१.०३.२०२० `

अप्रताप्	वग्थणी ३१० ३५०

पवू्थप्रताप्	वग्थणी ६०० १५०

औषध	सताठता ८,००० ११,०००

उपकरणतंाचथे	अनुमतावन्	मूल् १५,००० ?

इमतार् ४०,००० ?

भतांडवल	वनधी १,७०,९४० ?

१०	%	गुं्वणूक १,००,००० ?

घसारा आकारा - उपकरणतांवर	` १,९००	इमतार्ीवर ` १,५००

उततर : वताढवता	`	१५,८२०,	्ताळथेबंद	`	१,८६,९१० 
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७. पिन - पुत् हनुमान व्ा्ाम िाळा, परभणी प्राप्ी-िोधन खात्ाचे व्िहार आवण समा्ोजना पुढील प्रमाणे आहेत.	
	 त्ाआधारे ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता उतपन्न-खच्थ खाते आवण त्ाच तारखेचा ताळेबंद त्ार करा.

प्राप्ी - िोधन खाते ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे  जमा

प्राप्ी रक्कम ` िोधन रक्कम `
विल्लक	(पुढथे	आणली)	ः	रोख ५,००० पगतार	 ६,०००
वग्थणी मनोरंजन	खच्थ २,४८०
	 २०१८	-	१९	 १८,००० ववववध	खच्थ १,३००
	 २०१९	-	२०	 ४१० १८,४१० ववद्ु्	िुलक	 १,२००

दथेणगी																																	 ६,००० भताडथे	 ७००

मनोरंजनतापतासून	प्रताप्ी ५,४०० गुं्वणूक १५,०००
व्ताज ४०० छपताई	व	लथेखन	सतामग्ी ८००
प्रवथेि	िुलक ६,२०० पोसटथेज ३,२००

मुद्	ठथेव ३,९००
विल्लक	(पुढथे	नथेली)
	 रोख	 	 ८३०
	 बँक	 	 ६,०००
																																								

६,	८३०

४१,४१० ४१,४१०
समा्ोजना :
१)	 संस्थेचथे	प्रत्थेकरी	`	५०	वतावष्थक	वग्थणी	दथेणतारथे	५,०००	सभतासद	आहथे्.
२)	 पगतारताचथे	दथेणथे	बताकरी	` १,२००
३)	 ०१.०४.२०१८	लता	संपत्ी	पुढील	प्रमताणथे	आहथे्	:	इमतार्	` ५०,०००,	फवन्थचर	` १५,०००
४)	 इमतार्	आवण	फवन्थचर	वर	क्मिः	वतावष्थक	५	%	आवण	१०	%	दरतानथे	घसतारता	आकतारता.
५)	 ५०	%	प्रवथेि	फरी	चथे	भतांडवलीकरण	करता.
६)	 गुं् वणुकरीवर	वतावष्थक	५	%	दरतानथे	६	मवहद््ताचथे	व्ताज	्थेणथे	आहथे.
७)	 ०१.०४.२०१८	चता	भतांडवल	वनधी	` ७०,०००.

उततर : वताढवता	`	१९,३९५,		्ताळथेबंद	`	९४,	१०५
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८. (नव्ाने प्रारंभ केलेले कला मंडळ)

नव्ाने प्रारंभ झालेल्ा “जीिन ज्ोती कला मंडळ” ्ा संस्ेने खालीलप्रमाणे मावहती सादर केली.
प्राप्ी - िोधन खाते ३१ माच्थ २०१८ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता

नािे  जमा

प्राप्ी रक्कम ` रक्कम ` िोधन रक्कम ` रक्कम `
प्रवथेि	फरी २२,००० फवन्थचर १२,०००
वग्थणी ४०,००० सटथेिनरी ४,०००
दथेणगी १८,००० कता्ता्थल्	भताडथे २,६००

व््थमतानपत्रथे	व	वन््कतावलके ३००
टथेवलफोन	खच्थ ५६०
गुं् वणूक २३,०००
विल्लक	(पुढथे	नथेली)
	 रोख ७,५४०
	 बँक ३०,००० ३७,५४०

८०,००० ८०,०००
समा्ोजना :
१)	 ्ता	वषता्थची	अप्रताप्	वग्थणी	` ५,०००.
२)	 फवन्थचरवर	वतावष्थक	१०	%	दरतानथे	घसतारता	आकतारता.
३)	 प्रवथेि	िुलकताच्ता	संपणू्थ	रकमथेचथे	आवण	दथेणगीच्ता	५०	%	रकमथेचथे	भतांडवलीकरण	करता.
	 आपणास ३१ माच्थ २०१८ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता उतपन्न-खच्थ खाते आवण त्ाच तारखेचा ताळेबंद त्ार करा.

उततर : वताढवता	`	४५,३४०,	्ताळथेबंदताची	बथेरीज	`	७६,३४०

९  “विठाई मवहला मंडळ,” पंढरपूरचे ३१ माच्थ २०१८ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थचे प्राप्ी-िोधन खाते खाली वदले आहे. 

३१.०३.२०१८. रोजी संपणाऱ्ा िरा्थचे उतपन्न-खच्थ खाते आवण त्ाच तारखेचा ताळेबंद त्ार करा.

प्राप्ी - िोधन खाते
३१ माच्थ २०१८ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता

नािे  जमा

प्राप्ी रक्कम ` रक्कम ` िोधन रक्कम ` रक्कम `
विल्लक	(पुढथे	आणली) सटथेिनरी ६,०००
रोख ३,००० फवन्थचर	दुरुस्ी ९५०
बँक २०,००० २३,००० भताडथे ८,३००
प्रवथेि	िुलक ३,५०० पगतार १५,०००
वग्थणी १९,००० वकरकोळ	खच्थ ४५०
वकरकोळ	प्रताप्ी ८५० विल्लक	(पुढथे	नथेली)	ः

रोख १,६५०
बँक १४,००० १५,६५०

४६,३५० ४६,३५०
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समा्ोजना :
१)	 ०१.०४.२०१७	लता	भतांडवल	वनधी		` ९०,०००	हो्ी.
२)	 अप्रताप्	वग्थणी	` ४,०००
३)	 प्रवथेि	िुलकताचथे	भतांडवलीकरण	करताव्ताचथे	आहथे.
४)	 वदलथेल्ता	भताड्ताच्ता	रकमथेमधथे	एवप्रल	२०१८	च्ता	भताड्ताचता	समतावथेि	आहथे		` ८००.	
५)	 ०१.०४.२०१७	लता	संपत्ी	व	दथे््ता	पुढील	प्रमताणथे	आहथे्.
	 फवन्थचर	` ९,०००,	इमतार्	` ७०,०००,		ववववध	धनको	` १२,०००

उततर : ्ूट	`	६,०५०,	्ताळथेबंदताची	बथेरीज	`	९९,४५०

१०. “K.B.P. इंवजवनअररंर कॉलेज” नावसकचे ३१.०३.२०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थचे प्राप्ी-िोधन खाते आवण अवतररक्त 
मावहती पुढील प्रमाणे आहे. 

३१.०३.२०१९. रोजी संपणाऱ्ा िरा्थचे उतपन्न-खच्थ खाते आवण त्ाच तारखेचा ताळेबंद त्ार करा.

प्राप्ी - िोधन खाते ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे  जमा

प्राप्ी रक्कम ` िोधन रक्कम `
विल्लक	(पुढथे	आणली)	: विक्षक	कम्थचतारी	पगतार ११,७०,०००
	 रोख १८,००० ववद्ु्	िुलक ५५,०००
	 बँक १,००,४०० पुस्के ६१,०००
व्ताज	 ५५,००० फवन्थचर ५१,०००
वग्थणी २८,३०० लथेखन	सतामग्ी २१,८५०
आजीवन	सभतासद	िुलक २५,००० मुद्	ठथेव	(३१.०३.२०१९) ८,५०,०००
दथेणगी ७,००,००० विल्लक	(पुढथे	नथेली)	:
विक्षण	िुलक १२,३०,००० 	 रोख १६,६५०
सत्र	िुलक २,००,८०० 	 बँक २,००,०००
ववववध	प्रताप्ी ८,०००
प्रवथेि	िुलक	(महसुली) ६०,०००

२४,२५,५०० २४,२५,५००
अवतररक्त मावहती :

तपिील ०१.०४.२०१८ ३१.०३.२०१९
पुस्के ६,००,००० ६,००,०००
फवन्थचर ३,१९,००० ३,००,०००
इमतार्	वनधी १०,००,००० ?
मुद्	ठथेव ९,१०,००० ?
भतांडवल	वनधी ९,४७,४०० ?



125 PB

 १)	 दथेणगीची	५०%	रक्कम	ही	इमतार्	वनधीकरी्ता	असून	विल्लक	रतािी	ही	महसुली	उतपन्न	महणून	समजण्ता्	्थे्थे.
	 २)	 वग्थणी	्थेणथे	बताकरी ` ५,३००
	 ३)	 आजीवन	सदस््ता	िुलकताचथे	भतांडवलीकरण	करता.

उततर : वताढवता	`	५,५९,५५०,	्ताळथेबंदताची	बथेरीज	`	२८,८१,९५०

११.  (िाळेचे खाते)

“न्ू इंगलीि सकूल”, बािशी, चे प्राप्ी-िोधन खाते ि ताळेबंद पुढील प्रमाणे देण्ात अालेले आहे.

त्ािरून ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थचे उतपन्न-खच्थ खाते आवण त्ाच तारखेचा ताळेबंद त्ार करा.

ताळेबंद ०१.०४.२०१९ रोजीचा
दे्ता रक्कम ` संपतती रक्कम `

भतंाडवल	वनधी ६,४३,००० रोख	विल्लक ६,०००
बँक	विल्लक १०,०००
इमतार् ४,५०,०००
उपसकर	(Furniture) ७२,०००
ग्ं्ताल्	-	पुस्के ४५,०००
संगणक	प्र्ोगिताळता ६०,०००

६,४३,००० ६,४३,०००

प्राप्ी - िोधन खाते ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे  जमा

प्राप्ी रक्कम ` रक्कम ` िोधन रक्कम ` रक्कम `
विल्लक	(पुढथे	आणली)	ः वथे्न ९०,०००
	 रोख ६,००० ग्ं्ताल्	पुस्के १४,०००
	 बँक १०,००० १६,००० कता्ता्थल्	भताडथे १०,०००
विक्षण	िुलक ९०,००० छपताई	व	लथेखन	सतामग्ी २२,०००
सत्र	िुलक ३,००० ववववध	खच्थ १२,०००
प्रवथेि	िुलक १२,००० ववमता १०,२००
दथेणगी(भतंाडवली) ६१,००० क्रीडता	खच्थ ८,०००
प्रताप्	व्ताज २,००० वतावष्थक	संमथेलन	खच्थ ९,०००
ितासकरी्	अनुदतान	(महसुली) १,२०,००० फवन्थचर ५०,०००
ववववध	प्रताप्ी ११,००० दुरुस्ी १५,०००

विल्लक	(पुढथे	नथेली)ः
	 रोख ४,८००
	 बँक ७०,००० ७४,८००

३,१५,००० ३,१५,०००

अवतररक्त मावहती :
१)	 अदत्	वथे्न	` ९,०००
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२) अप्राप्त निषिण िुलक ` १५,०००
३) घसारा आकारा गं््थालय पुस्तकांवर ` ९,००० आनण फनिनिचरवर ` १०,०००

उततर : वाढवा ` ४८,८००, ्ताळेबंदाची बेरीज ` ७,६१,८००

१२.  (गं्थिालयाचे खाते)
 मुंबईचे धनंजय गं्थिालय याचे ३१ माच्च २०२० रोजी संपणाऱया ्वरा्चचे प्ाप्ी-शोधन खाते मावहती पुढील प्माणे आहे. 

प्ाप्ी - शोधन खाते ३१ माच्च २०२० रोजी संपणाऱया ्वरा्चकररता
ना्वे  जमा

प्ाप्ी रक्कम ` शोधन रक्कम `
निल्लक (पुढे आणली) ५,००० पगार ९,०००
प्रवेि िुलक ४,५०० भाडे ७,५००
वगनिणी २०,००० गुं्तवणूक ६,०००
वयाखयाि हॉलचे भाडे ४,२०० सटेििरी १,३५०
नकरकोळ खचनि २५० नवद्ु्त िुलक ८५०
गुं्तवणुकरीवरील वयाज ९०० पुस्तके ५,०००

अदत्त खचनि (२०१८ - १९) ५००
निल्लक (पुढे िेली) ४,६५०

३४,८५० ३४,८५०

आपणास ३१.०३.२०२० रोजी संपणाऱया ्वरा्चकररता उतपन्न-खच्च खाते आवण तयाच तारखेचा ताळेबंद तयार करा्वयाचा 
आहे. तयाकरर्ता पुढील अन्तररक् मानह्तीदेखील आपणास उपलबध करूि देणया्त आलेली आहे.

१) ग्ं्थालयामधे  ३१.०३.२०१९, ला पुढील संपत्ती होतया; पुस्तके ̀  ५०,०००, फनिनिचर ̀  ६५००, आनण यंत्र सामग्ी ̀ ३०,०००
२) अगाऊ नमळालेली वगनिणी ` ५००
३) अदत्त पगार ` १,३०० आनण अदत्त भाडे ` ९५०
४) प्रवेि िुलकाचया ५० % रकमेचे भांडवलीकरण करा.
५)  फनिनिचर वर वानषनिक १० % दरािे घसारा आकारा.
६) पुस्तकांची खरेदी १ एनप्रल २०१९ रोजी करणया्त आली. पुस्तकांवर वानषनिक १० % दरािे घसारा आकारा.

७) १ एनप्रल २०१९ ला गुं्तवणुकरीची खरेदी करणया्त आली. तयावर वानषनिक २० % दरािे वयाज प्राप्त हो्ते.

उततर : वाढवा ` ३००, ्ताळेबंदाची बेरीज ` ९६,३००, भांडवल निधी ` ९१,०००
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१३.		 (अप्राप् खच्थ आवण पूि्थदतत खच्थ)

खालील प्रमाणे पुरविण्ात आलेल्ा मावहतीच्ा आधारे “मोर्ा सपोट्थस क्लब, ठाणे” चे ३१.०३.२०२० रोजी संपणाऱ्ा 
िरा्थचे उतपन्न-खच्थ खाते आवण त्ाच तारखेचा ताळेबंद त्ार करा.

ताळेबंद  ०१.०४.२०१९ रोजीचा

दे्ता रक्कम ` संपतती रक्कम `
भतंाडवल	वनधी ६४,५०० ्ंत्र	सतामग्ी ६९,०००
बँक	ओवहरड्ताफट ३८,००० अप्रताप्	वग्थणी ८,०००
अदत्	वथे्न ४,००० पूव्थ	दत्	ववमता	हप्ता २,०००

फवन्थचर १५,०००
रोख	विल्लक १२,०००
लॉकर	भताड्ताचथे	दथेणथे	बताकरी ५००

१,०६,५०० १,०६,५००

प्राप्ी - िोधन खाते ३१ माच्थ २०२० रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे  जमा

प्राप्ी रक्कम ` िोधन रक्कम `
विल्लक	(पुढथे	आणली) १२,००० विल्लक	(पुढथे	आणली)बँक	ओवहरड्ताफट	 ३८,०००
वग्थणी १,०५,००० वथे्न १७,५००
प्रवथेि	िुलक	(भतंाडवली) ९,३०० ववमता	हप्ता ११,०००
लॉकरचथे	भताडथे १,५०० व्ताज १,४००
दथेणगी	(भतांडवली) ८०० अलपोपहतार	खच्थ	(Refreshment	Expenses) ४,२००

फवन्थचर ३०,०००
विल्लक	(पुढथे	नथेली)	ः
	 रोख ६,५००
	 बँक २०,०००

१,२८,६०० १,२८,६००
समा्ोजना :
१)	 प्रताप्	वग्थणी	मधथे	२०१८	-	१९	वषता्थिी	संबंवध्	` ३,०००	चता	समतावथेि	आहथे	आवण	२०१९	-	२०	ची	अप्रताप्	वग्थणी	ही		

` १४,०००	आहथे.
२)	 ३१.०३,२०२०	लता	पूव्थदत्	ववम्ताची	रक्कम	` २,५००	हो्ी.
३)	 फवन्थचरवर	घसतारता	आकतारता	` ३,०००.
४)	 २०१९	-	२०	चथे	लॉकर	भताडथे	दथेणथे	बताकरी	आहथे	` ४००.

उततर : वताढवता	`	८४,८००,	्ताळथेबंदताची	बथेरीज	`	१,५९,४००
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१४. 	 (चॅरीटेबल हॉशसपटल)

 “वििेकानंद चॅररटेबल हॉशसपटल” लातूरनी पुढील प्रमाणे मावहती पुरविली आहे.
 आपणास ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता उतपन्न-खच्थ खाते आवण त्ाच तारखेचा ताळेबंद त्ार करा.

ताळेबंद  ०१.०४.२०१८ रोजीचा

दे्ता रक्कम ` संपतती रक्कम `
भतंाडवल	वनधी ११,००,००० इमतार् १०,५०,०००
बँक	कज्थ ६,५०,००० रुगणवतावहकता	(Ambulance) ४,००,०००
औषधतांचथे	वबलताचथे	दथेणथे	बताकरी ५०,००० औषध	सताठता ४२,०००

रुगणताल्	उपकरणथे ३,०४,०००
रोख	विल्लक ४,०००

१८,००,००० १८,००,०००

प्राप्ी - िोधन खाते ३१ माच्थ २०१९ रोजी संपणाऱ्ा िरा्थकररता
नािे  जमा

प्राप्ी रक्कम ` िोधन रक्कम `
विल्लक	(पुढथे	आणली) ४,००० औषध	खरथेदी २,००,०००
वग्थणी २,२२,००० (्तामधथे२०१७	-	१८	चथे	`४०,०००	सन्ममली्)
आजीवन	सभतासद	िुलक ३०,००० कम्थचताऱ्तांचता	पगतार ८५,०००
रुगणताल्	प्रताप्ी	(महसूल) ५,१०,४०० डॉकटरतांनता	मतानधन ४,००,०००

दुरुस्ी	व	दथेखभताल १८,०००
फवन्थचर ४५,०००
सतामताद््	खच्थ १६,०००
विल्लक	(पुढथे	नथेली) २,४००

७,६६,४०० ७,६६,४००
समा्ोजना :
१)	 ३१.०३.२०१९	लता	औषध	सताठ्ताचथे	मूल्		` २२,०००	हो्थे.
२)	 घसतारता	आकतारता	ः	इमतार्ीवर	वतावष्थक	५	%	दरतानथे	आवण	रुगणवतावहकेवर		` ३०,०००.
३)	 आजीवन	सभतासद	िुलकताचथे	भतांडववलकरण	करता.

उततर : ्ोटता	`	४९,१००,	्ताळथेबंदताची	बथेरीज	`	१७,४०,९००

विद्या्शी कृती ः
१)	 कोणत्ताही	एकता	मवहलता	बच्	गटतालता	भथेट	द्ता	व	्थे्थे	वहिोब	किता	प्रकतारथे	ठथेवलथे	जता्ता्	्ताचता	अभ्तास	करून	त्ता	संबंधीचता	

अहवताल	््तार	करता.
२)	 कोणत्ताही	िताळता	वकंवता	ज्ुवन्र	कॉलथेजलता	भथेट	दथेऊन	त्तांच्ता	उतपन्न-खतात्ताचता	आवण	्ताळथेबंदताचता	अभ्तास	करता.
३)	 सहकतारी	गृह	वनमता्थण	संस्थेलता	भथेट	द्ता	आवण	्थे्ील	लथेखतांकन	कता््थपद्ध्ी	समजून	घ्ता.

bbb
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३.१	 भागीदारीची	पुनर्रचना	अर्र
३.१.१	 पुनर्रचनेच	ेविविध	प्रकार

३.२	 भागीदाराचा	प्रवेश
३.२.१	 गरज
३.२.२	 निीन	भागीदाराने	आणलेले	भांडिल
३.२.३	 नफा	िाटपाच	ेनिीन	प्रमाण
३.२.४	 त्ागाच	ेप्रमाण
३.२.५	 ख्ातीचा	अर्र
३.२.५.१	 ख्ाती	मूल्ांकनाच्ा	पद्धती		
	 	 १)		सरासरी	नफा	पद्धती
	 	 २)		अवतररक्त	नफा	पद्धती
३.२.५.	 ख्ातीची	हाताळणी	
३.२.६	 संपतती	ि	दे् तांचे	पुनमू्रल्ांकन	
३.२.७	 संवचत	नफातोट्ाचे	समा्ोजन
३.२.८	 	भांडिलाच	ेसमा्ोजन		

 क्षमता विधाने  (Competency Statement)

o या प्रकरणाचा अभयास केलयानंतर विद्ार्थी :
	 भागीदारीचया पुनर्रचनेचा अर््र ि प्रकार समजतो.
	 भागीदाराचया प्रिेशचा अर््र ि गरज समजतो. 
	 भागीदाराचया प्रिेशासंबंधी समायोजनांचा अभयास करतो. 
	 नफा-तोटा िाटपाचे ि तयागाचे निीन प्रमाण काढतो. 
	 खयातीचे मूलय काढणयाचया विविध पद्धती ि हाताळणी जाणतो. 
	 संवचत नफा/ तोट्ाची लेखांकीय हाताळणी जाणतो. 
	 संपतती ि देयतांचया पुनमू्रलयाकंनाचया समायोजन नोंदीची आिशयकता समजून घेतो. 
	 निीन नफा विभाजनाचया प्रमाणात भांडिलाचे समायोजन करतो.  

३.१  भागीदारीची पुनर्रचना अर्र (Meaning of Reconstitution of Partnership) : 
भागीदारांचा	 संबधातील	 बदल	 महणजे	 भागीदारीची	 पुनर्रचना	 हो्.	 भागीदारांमध्े	 झालेल्ा	 निीन	 करारामुळे	 भागीदारांच्ा	

आपसातील	संबंधात	बदल	होतो	तसेच,	भागीदारीच्ा	नफा-तोटा	िाटपाच्ा	प्रमाणात	बदल	होतो.	खालील	प्रकारे	हा	बदल	भागीदारी	
संसरेत	होत	असतो.	:

३.  भागीदारीची पुनर्रचना (Reconstitution of Partnership)  
भागीदाराचा प्रिेश (Admission of Partner)

अभ्ास घटक
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पुनर्रचनेचे विविध प्रकार (Different forms of Reconstitution) :
१) विद्यमान भागीदारांच्ा नफा-तोटा िाटपाच्ा प्रमाणात बदल (Change in Profit - sharing of existing 

Partner) 
	 विद्यमान	भागीदार	नफा-तोटा	िाटपाच्ा	प्रमाणात	बदल	करण्ाचा	वनण्र्	घेिू	शकतात.	एक	भागीदार	दुसऱ्ा	भागीदाराचा	

नफ्ातील	वहससा	खरेदी	करू	शकतो.	्ामुळे	भागीदारीचा	जुना	करारनामा	रद्द	होतो	आवण	निीन	करार	अंमलात	्ेऊन	नफा-
तोटा	िाटपाच	ेनिीन	प्रमाण	लाग	ूहोते.	

२) भागीदाराचा प्रिेश (Admission of a Partner)
	 जेवहा	निीन	भागीदार	भागीदारीत	प्रिेश	घेतो,	तेवहां	तो	भांडिल	आवण	ख्ातीतील	वहससा	आणतो.	जुने	भागीदार	आपल्ा	

वहश्ातून	निीन	भागीदाराला	वहससा	देतात,	प्ा्र्ाने	त्ाग	करतात.	त्ामुळ	ेभागीदारीचा	करार	बदलतो.		

३) भागीदाराची वनिृतती (Retirement of a Partner)
	 जेवहा	भागीदार	 वनिृतत	होतो	तेवहां	 त्ाला	नफ्ातील	 वहससा,	भांडिल,	 वनधीतील	 वहससा	आवण	ख्ातीतील	 वहससा	द्यािा	

लागतो.	्ामुळे	जुन्ा	भागीदाराच्ा	लाभाच्ा	प्रमाणात	िाढ	होत	ेआवण	नफा-तोटा	िाटपाचे	प्रमाण	बदलते.	

४) भागीदाराचा मृत्यू (Death of a Partner) 
	 जेवहा	एखाद्या	भागीदाराचा	मृत्ू	होतो.	तेवहां	त्ाच्ा	का्देशीर	िारसास	त्ाचा	व्िसा्ातील	वहससा	द्यािा	लागतो.	त्ामुळे	

वन्मीत	(उरलेले)	भागीदारांचे	नफा-तोटा	िाटपाचे	प्रमाण	बदलते	आवण	जुना	भागीदारीचा	करार	रद्द	होतो.		

३.२  भागीदाराचा प्रिेश (Admission of a Partner) : 
भारती्	भागीदारी	का्दा	१९३२	च्ा	कलम		३१	(१)	नुसार	ित्रमान	(ह्ात)	सि्र	भागीदारांच्ा	संमतीने	निीन	भागीदारास	

भागीदारीत	 प्रिेश	 वदला	 जातो.	 निीन	 भागीदार	 भागीदारीत	 भांडिल	आवण	ख्ातीतील	 वहससा	आणतो.	 ्ामुळे	 त्ाला	 भविष्ात	
होणाऱ्ा	नफ्ात	वहससा	प्राप्त	करण्ाचा	अवधकार	वमळतो.	

्ा	प्रकरणात	अससततिात	असलेल्ा	भागीदारी	संसरेत	निीन	भागीदाराला	प्रिेश	देण्ासंबंधीचा	लेखांकनाची	हाताळणी	कशी	
करािी	्ासंबंधीची	मावहती	वदलेली	आहे.		
३.२.१  गरज (Need) : 

सहसा	भांडिलाची	िाढ	आवण	निीन	भागीदाराचे	व्िसाव्क	कौशल्	ह्ा	गोष्ी	लक्ात	घेऊन	भागीदारीचा	विकास	ि	प्रगती	
करण्ाच्ा	उद्दशेाने	निीन	भागीदाराला	प्रिेश	वदला	जातो.		

३.२.२ निीन भागीदाराने आणलेले भांडिल (Capital  brought by new partner) : 
भागीदारी	संसरेच्ा	भांडिलात	िाढ	वहािी	्ा	उद्दशेाने	निीन	भागीदाराला	भागीदारीत	प्रिेश	वदला	जातो.	निीन	भागीदार	रोख	

वकंिा	 इतर	साधन	सामग्ीच्ा	 सिरूपात	भांडिल	आणत	असतो.	 निीन	भागीदार,	भागीदारीच्ा	करारातील	तरतुदीनुसार	भांडिल	
आणत	असतो.	:	

निीन	भागीदारान	ेआणलेल्ा	भांडिलाची	नोंद	जमा	खचा्रच्ा	पुसतकात	खालील	प्रमाणे	होते.	

व्िहार वकद्रनोंद 
निीन	भागीदारान	ेभांडिल	रोख	आणल्ास		 रोकड	/	बँक	खाते		.....................................नािे.

	 निीन		भागीदाराचे	भांडिल		खात्ाला	
निीन	भागीदारान	ेभांडिल	महणून	एखादी	संपतती	आणल्ास	-	 विवशष्	संपततीचे	खाते	.................................नािे.

	 निीन	भागीदाराचे	भांडिल	खात्ाला		
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निीन प्रमाण (New ratio) 
जेवहा	निीन	भागीदाराला	भागीदारीत	प्रिेश	वदला	जातो,	तेवहां	विद्यमान	भागीदारांच्ा	नफा-तोटा	िाटपाच्ा	प्रमाणात	बदल	

होतो	आवण	निीन	भागीदाराला	विचारात	घेऊन	निीन	नफा-तोटा	प्रमाण	काढािे	लागते.	तेवहा	खालील	सुत्ाचा	िापर	करतात.		
१-	निीन	भागीदाराचा	वहससा	-	वशल्लक	नफा	
निीन	प्रमाण	=	जुने	प्रमाण	×	वशल्लक	प्रमाण	(नफा)	
वकंिा	
जेवहा	जुन्ा	भागीदारांच	ेत्ागाचे	प्रमाण	वदले	असेल	तेवहा	निीन	प्रमाण	खालील	प्रमाणे	काढािे.	
निीन	प्रमाण	=	जुने	प्रमाण	-	त्ागाच	ेप्रमाण

त्ागाचे प्रमाण (Sacrifice Ratio) :
जेवहा	निीन	व्क्तीला	भागीदारीत	प्रिेश	वदला	जातो,	तेवहा	जुने	भागीदार,	निीन	भागीदाराला	आपल्ा	नफ्ातील	वहश्ाचा	

त्ाग	करतात.	् ा	प्रमाणाला	त्ागाच	ेप्रमाण	सुद्धा	महणतात.	हप्ता	पद्धतीत	ख्ाती	खाते	उघडण्ासाठी	् ा	प्रमाणाचा	उप्ोग	करतात.		
त्ागाचे	प्रमाण	=	जुने	प्रमाण	-	निीन	प्रमाण

भागीदाराच्ा प्रिेशामुळे नफा िाटपाच्ा प्रमाणात होणारे बदल (Change  in the Profit  sharing ratio due to admis-
sion of a partner) 

उदाहरण  १ निीन प्रमाणाचे आगणन (Calculation of New ratio) 
मोहन	आवण	गणपत	२:३.्ा	प्रमाणात	नफा-तोटा	िाटून	घेतात.	त्ांनी	भविष्ातील		१/४		वहश्ासाठी	चंद्रकांतला	प्रिेश	वदला.	

त्ाचंे	निीन	लाभ	िाटपाच	ेप्रमाण	खालील	प्रमाण	ेराहील.
वशल्लक	नफा			 	 =	 १	-  निीन	भागीदाराचा	नफ्ातील	वहससा	

	 	 	 	 =	 १-	 १
४
	 =	३

४
		उि्रिरीत	नफा

	 निीन	प्रमाण	 	 =	 जुने	प्रमाण	×	वशल्लक	नफा	

	 मोहनच	ेप्रमाण			 	 =	 	
२
५ 		×  

३
४

 	=	
६
२०	

	 गणपतचे	प्रमाण		 	 =	 	 ३
५
		×		

३
४ 	=		

९
२०

	 चंद्रकांतचे	प्रमाण		 	 =	 	
१
४
		×		

५
५
	=		

५
२०

		 निीन	नफा	िाट्ाचे	प्रमाण		६:९:५

उदाहरण २  त्ागाच्ा प्रमाणाचे आगणन (Calculation of  Sacrifice Ratio) 
अ	आवण	ब	६:४.	्ा	प्रमाणात	नफा-तोटा	िाटून	घेतात	क	ला	भागीदारीत	प्रिेश	देण्ात	आला.	अ,	ब,	क	्ांचे	निीन	नफा-

तोटा	िाटपाचे	प्रमाण	१०	:	६:	४	अस	ेआहे.		
त्ागाचे	प्रमाण			 	 =		 जुने	प्रमाण	-	निीन	प्रमाण	

‘अ’	च	ेत्ागाचे	प्रमाण		 =		 	
६
१०
	- 
१०
२०
	=	१२०	- १००

२००
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	 	 	 =	 	
२०
२००

	=	
२
२०	

‘ब’	च्ा	त्ागाच	ेप्रमाण		 =	 	
४
१०
		- 	

६
२०
	=	

८०	- ६०
२००

	 	 	 =	 	
२०
२००

	=
२
२०	

	 	‘अ’	आवण	‘ब’		च्ा	त्ागाचे	प्रमाण	
२
२०	:	

२
२०	वकंिा	२:२	,	१:१	महणजे	समप्रमाण.		

उदाहरण ३  त्ागाचे प्रमाण आवण निीन प्रमाणाचे आगणन (Calculation of  Sacrifice Ratio and New Ratio) 

प्रिीण 	आवण		निीन	७:३	्ा	प्रमाणात	नफा-तोटा	िाटून	घेतात.	त्ांनी	ररनाला	
१
५ 	वहश्ासाठी	भागीदारीत	प्रिेश	वदला,	जो	

प्रिीण आवण	निीनकडून	समप्रमाणात	घेणार	आहे.	तेवहा	त्ागाच	ेप्रमाण	आवण	निीन		नफा	िाट्ाचे	प्रमाण	काढून	दाखिा.		

प्रिीण	ि	निीन	्ांचे	त्ागाच	ेप्रमाण	 	=		 	१:१	
१
२
	:	
१
२
	(समान)	

	 प्रिीणचा	त्ाग		 	 	 					 =		 १
५
	×	 १

२
			=		

१
१०		

	 निीनचा	त्ाग		 	 	 					 =		 १
५
	×	 १

२
			=		

१
१०		

	 प्रिीणचे	निीन	नफा	िाटपाच	ेप्रमाण		 =		
७
१० 	-	

१
१०

	=		 ७०	- १०
१००

	 	 	 	 	 	 =		
६०
१०० 	 =		 ६१०

	 निीनच	ेनिीन	नफा	िाटपाच	ेप्रमाण	 =		
३
१० 	-	

१
१०

=		 ३०	- १०
१००

	 	 	 	 	 	 =		
२०
१०० 	 =		 २१०

	 ररनाचा	वहससा		 	 	 	 =		 १
५
	×	 २२ 			=		

२
१०		

	 प्रिीण,	निीन,	ररना	चे	प्रमाण		 	 =		 ६	:	२:	२		 =	३:१:१	

उदाहरण ४  त्ागाचे प्रमाण आवण निीन प्रमाण काढणे. (Calculation of  Sacrifice Ratio and New Ratio) 

क्ष	ि	् 	ह	े	७:३	्ा	प्रमाणात	नफा-तोटा	िाटून	घेतात.	‘क्’	ने	त्ाच्ा	वहश्ातून		
१
७ 	वहससा	ि	‘्’		ने			

१
३ 	वहश्ा	‘झ’	ला	

देण्ाचे	ठरविले.	तेवहां	नफा	िाटपाचे	निीन	प्रमाण	आवण	त्ागाचे	प्रमाण	काढून	दाखिा.		

क्	ि	्	चे	जुने	प्रमाण	 =	 ७
१० 	:	

३
१०

‘क्’	चा	त्ाग		 =		
१
७ 	×	 ७१० 	=		

१
१०

‘्’	चा	त्ाग		 =	 	 १
३
	×		 ३१० 	=		

१
१०
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‘क्’	ि	‘्’चे	त्ागाचे	प्रमाण	 =		 १
१०

,			 १
१०

	=	१:१		समान

‘झ’	चा	वहससा			 =		 क्	चा	वहससा	+	्	चा	वहससा

	 	 =				 १
१०

	+		 १
१०

	

	 	 =			 २२०

‘क्’	चा	वहससा		 =		 जुने	प्रमाण	-	निीन	प्रमाण	

	 	 =			
७
१० 	- 	 १

१०

	 	 =		 	 ६१०

‘्’	चा	वहससा		 =	जुने	प्रमाण	-	निीन	प्रमाण	

	 	 =			
३
१० 	- 	 १

१०

	 	 =		 	 २१०

‘क्’	‘्’	ि	‘झ’	च	ेनिीन	प्रमाण	-	६	:२:	२	=	३:१:१	

३.२.५ ख्ातीचा अर्र (Meaning of Goodwill) : 
ख्ाती	महणजे	व्िसा्ाच	ेनांि,	प्रवसद्धी,	वकतती	आवण	चांगले	व्ािसाव्क	संबंध	की	ज्ामुळे	व्िसा्ात	अवधकावधक	नफा	

वमळविण्ास	मदत	होते.	गत	काही	िरा्रत	भागीदारांनी	केलेल्ा	मेहनतीमुळ	ेह	ेशक्	झालेल	ेअसते.	सामान्त:	भविष्ातील	नफा	हा	
भुतकाळातील	नफ्ािर	आधारीत	असतो.	त्ािरून		ख्ातीचे	मूल्	वनसशचत	होते.		

३.२.५.१  ख्ातीच्ा मयूल्ांकनाच्ा विविध पद्धती आहेत. ्ा विकाणी आपण दोन मुख् पद्धतींचा समािेश केला आहे.: 
१) सरासरी नफा पद्धती  (Average Profit Method)

्ा	पद्धतीनुसार	ख्ातीचे	मूल्	हे	भागीदारी	संसरेच्ा	मागील	काही	िरा्रच्ा	सरासरी	नफ्ाच्ा	आधारािर	केले	जाते.	पुढील	
काही	िरा्रत	भागीदारी	संसरेला	सरासरी	नफा	होईल	ह	ेगृहीत	धरले	जाते	आवण	महणूनच	ख्ातीचे	मूल्	वनसशचत	करतांना	मागील	काही	
िरा्रतील	नफ्ाच्ा	खरेदीच्ा	आधारािर	करण्ात	्ेते.		

्ा	पद्धतीत	ख्ातीचे	मूल्ाकंन	करतांना	खालील	तीन	पा्ऱ्ांचा	अिलंब	केला	जातो.	
i) एकूण नफ्ाचे आगणन (Calculation of total profit)
	 ज्ािेळी	एकूण	नफ्ाच	ेआगणन	(बेरीज)	करण्ात	्ेते,	त्ािेळी	त्ातून	एकूण	तोटा	िजा	करण्ात	्ेतो.	

	 उदा.	मागील	४	िरा्रतील	नफा-	तोटा	खालील	प्रमाणे	होता.	
	 िर्र		 	 	 राशी		
	 २०१६	 	 ` १,२०,०००	(नफा)
	 २०१७	 	 	`	८०,०००	(नफा)
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	 २०१८	 	 	`	२०,०००	(तोटा)
	 २०१९	 	 	`	६०,०००	(नफा)	
	 एकूण	नफा	खालील	प्रमाण	ेराहील	:	
	 एकूण	नफा				 =	१,२०,	०००	+ ८०,०००	- २०,०००	+	६०,०००
	 	 	 =	` २,	४०,०००

ii) सरासरी नफ्ाची गणना (Calculation of Average Profit) 
 

 सरासरी	नफा		 =	
एकूण	नफा

एकूण	िरषे

 सरासरी	नफा		 = 
२,४०,०००

४	िरषे

	 सरासरी	नफा		 =  `	६०,०००

iii) ख्ातीचे आगणन  (Calculation of  Goodwill) : 
 ख्ातीचे	मूल्	हे	मागील	काही	िरा्रच्ा	सरासरी	नफ्ाच्ा	खरेदीच्ा	आधारे	वनसशचत	केल	ेजाते.	
	 ्ाकररता	ख्ातीचे	मूल्	वनसशचत	करण्ासाठी	खालील	सूत्ांचा	उप्ोग	करािा.	
	 ख्ाती		=	सरासरी	नफा		×	खरेदीच्ा	िराांची	संख्ा	
	 िरील	उदाहरणात	ख्ातीचे	मूल्	दोन	िरा्रच्ा	खरेदीच्ा	सरासरी	नफ्ाच्ा	एिढे	लािािे.		
	 ख्ाती				 =	`	६०,	०००	×	२
   =	 ` १,२०,	०००	 

२)  अवतररक्त नफा पद्धत (Super Profit Method)
	 अवतररक्त	 नफा	 महणजे	 साधारण	 नफ्ापेक्ा	 वमळणारा	 जासतीचा	 नफा	 हो्.	 जर	 संसरा	 सामान्	 वकंिा	 साधारण	 नफ्ापेक्ा	

जासतीचा	नफा	वमळविते	्ाला	कारण		संसरेचा	नािलौवकक	हो्,	महणून	ख्ातीचे	मूल्ांकन	करतांना	अवतररक्त	नफा	विचारात	
घेण्ात	्ेतो.	व्िसा्ात	गुंतिलेल्ा	भांडिलािर	साधारण	परतािा	अपेवक्त	असतो,	तोच	साधारण	नफा	समजला	जातो.	जेवहा	
संसरा	साधारण	नफ्ापेक्ा	जासतीचा	नफा	वमळविते	तोच	अवतररक्त	नफा	असतो.	अवतररक्त	नफ्ाचे	आधार	े		ख्ातीचे	मूल्ांकन	
खालीलप्रमाणे	करण्ात	्ेते.			

उदाहरण  १ 
	 अवतररक्त	नफा	पद्धतीचा	िापर	करून	खालील	मावहतीच्ा	आधारे	ख्ातीचे	मूल्	शोधून	काढा.		

	 िर्र	 	 राशी	(`)

	 २०१४	 ` ८०,०००		(नफा)
	 २०१५	 ` ९५,०००	(नफा)
	 २०१६	 ` १,१०,०००	(नफा)
	 २०१७	 ` ४०,०००	(तोटा)
	 २०१८	 ` ८५,०००	(नफा)	
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i)		 भांडिलाची	गुंतिणूक			` ३,	५०,	०००आहे.
ii)	 गुंतिणूकीिरील	परतािा		१२%
iii)	 ख्ातीचे	मूल्	२	िरा्रच्ा	अवतरीक्त	नफ्ाच्ा	खरेदी	एिढे	लािािे.	

i)  सरासरी नफ्ाचे आगणन (Calculation of Average Profit )

	 सरासरी	नफा		 =		
एकूण	नफा

एकूण	िरषे

	 	 =	

८०,०००	+	९५,०००	+	१,१०,०००	-	४०,०००	+	८५,०००

५	िरषे

	 	 =		 `		
३,३०,०००

५

	 	 =			 `	६६,०००

ii)  साधारण नफ्ाचे आगणन (Calculation of Normal Profit) 

	 सामान्	नफा				 =	
गुंतिलेले	भांडिल	×	परताव्ाचा	दर	(NRR)

१००

	 	 =			 `		
३,५०,०००	× १२

१००
	 	 =			 ` ४२,०००

ii)  अवतररक्त नफ्ाचे आगणन  (Calculation of  Super Profit)  
	 अवतररक्त	नफा		 =		 सरासरी	नफा		-	सामान्	नफा	
	 	 =		 ६६,०००-	४२,०००
	 	 =		 	`	२४,०००	

iii)  ख्ातीचे मयूल्ांकन (Calculation of  Goodwill) 
	 ख्ाती	 =		 अवतररक्त	नफा		×	खरेदीच्ा	िराांची	संख्ा
	 	 =		 २४,०००		×	२	
	 	 =		 `	४८,०००	

३.२.५.२  ख्ातीची हाताळणी  (Treatment of Goodwill)
भागीदारीच्ा	पुनर्रचनेच्ा	प्रसंगी	इतर	संपततीप्रमाणे	न	हाताळता	वतची	सिततं्ररत्ा	हाताळणी	करण्ात	्ेते.	निीन	भागीदाराला	

प्रिेश	देताना	जमाखचा्रच्ा	पुसतकात	नोंदी	करण्ाच्ा	दोन	पद्धती	आहेत.		

(अ) अवधमयूल् पद्धत (Premium Method) 
	 ्ा	पद्धतीनुसार	निीन	भागीदार	त्ाच्ा	िाट्ाची	ख्ाती	रोख	वकंिा	िसतू	सिरूपात	आणतो.	ही	रक्कम	व्िसा्ात	ठेिली	जाते	

वकंिा	जुने	भागीदार	ते	काढून	घेतात.		
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अ.क्र व्िहार वकद्रनोंद
१	 जेवहा	निीन	भागीदार	ख्ातीची	रक्कम	आणतो	

आवण	ती	रक्कम	व्िसा्ातच	ठेिली	जाते.
(अ)		रोकड	/	बँक	खाते			.................................... नािे.	
		 		 ख्ाती	खात्ाला	
		 (निीन	भागीदाराने	ख्ाती	रोख	आणल्ाबद्दल)
(ब)		 ख्ाती	खाते		........................................... नािे.
		 		 जुन्ा	भागीदारांचे	भांडिल	/	वकंिा	चालू	खात्ाला										
			 (त्ागाच्ा	प्रमाणात)	
		 (जुन्ा	भागीदारांना	ख्ातीची	रक्कम	िाटून	वदल्ाबद्दल)

२ 	जेवहा	निीन	भागीदार	ख्ातीची	रक्कम	रोख	
आणतो	आवण	जुने	भागीदार	ती	काढून	घेतात.	

(अ)		रोकड	/	बँक	खाते			.................................... नािे.	
			 		 ख्ाती	खात्ाला		
										 (निीन	भागीदाराने	ख्ाती	रोख	आणल्ाबद्दल)	
(ब)		 ख्ाती	खाते		........................................... नािे.
		 		 जुन्ा	भागीदारांचे	भांडिल	/	चालू	खात्ाला		
		 (ख्ाती	राशी	जुन्ा	भागीदारांना	त्ागाच्ा	प्रमाणात	िाटून		 	
	 वदल्ाबद्दल)       	
(क)		जुन्ा	भागीदारांचे	भांडिल	/	चालू	खाते		................ नािे.	
				 		 रोकड	/	बँक	खात्ाला	
			 (जुन्ा	भागीदारांनी	ख्ातीची	रक्कम	काढून	घेतल्ाबद्दल)	

३ जेवहा	 निीन	 भागीदार	 ख्ातीची	 रक्कम	 रोख	
आणतो	 आवण	 ती	 परसपरररत्ा	 जुन्ा	
भागीदारांना	िाटून	देतो.	

अशा	िेळी	संसरचे्ा	जमाखचा्रच्ा	पुसतकात	नोंद	होणार	नाही.	

(ब)  मयूल्ांकन पद्धती (Valuation Method) : 
	 ्ा	पद्धतीमध्े	निीन	भागीदार	ख्ाती	रक्कम	रोख	सिरूपात	आणू	शकत	नाही.	तेवहां	निीन	भागीदाराच्ा	प्रिेशािेळी	जुने	

भागीदार	ख्ातीचे	मूल्ाकंन	करून	तेिढ्ा	रकमेने	ख्ाती	खाते	उघडतात.	

अ.क्र. व्िहार वकद्रनोंदी
१ निीन	भागीदार	ख्ातीची	 राशी	 रोख	न	आणू	

शकल्ामुळे	 भागीदारीच्ा	 पुसतकात	 ख्ाती	
खाते	उघडणे.		

(अ)		ख्ाती	खाते			............................................नािे.
		 				जुन्ा	भागीदारांचे	भांडिल	/	चालू	खात्ाला 
						(भागीदारीच्ा	पुसतकात	ख्ाती	खाते	उघडल्ाबद्दल)							
l		 सूचना	 :	 निीन	 ताळेबंदात	 ख्ाती	 संपतती	 बाजूला	 दाखविली	

जाईल.		
२ ख्ाती	खाते	उघडण	ेआवण	बंद	केल्ास.	 (अ)		ख्ाती	खाते		............................................नािे.

			 		 जुन्ा	भागीदारांचे	भांडिल	/	चालू	खात्ाला		
		 		 (त्ागाच्ा प्रमाणात) 
						(ख्ाती	खाते	उघडल्ाबद्दल)	
(ब)			सि्र	भागीदारांचे	भांडिल	/	चाल	ूखाते	....................नािे.	
		 (निीन प्रमाणात)
     		 		 ख्ाती	खात्ाला	
			 (ख्ातीचे	अपलेखन	केल्ाबद्दल)	   
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३ जेव्हा ख्हाती खहाते अगोदरच संस्ेच्हा 
पुसतकहात उघडलेले असते व तहाळेबंदहात त्हाची 
नहाेंद असते. 

जेव्हा ख्हाती जुन्हा तहाळेबंदहात अगोदरच 
असेल व नवीन भहागीदहार ख्हाती रोख आणतो

अशहा पररसस्ततत जर ख्हातीचे पुनर्मूल्हांकन करण्हात आले. तेव्हां 
पुनर्मूल्हांकनहात पुसतकी रल्् आतण नवीन र्ल् ्हातील फरक जुन्हा 
भहागीदहारहांच्हा भहांडवल तकंवहा चहाल् खहात्हालहा तकंवहा पुनर्मूल्हाकंन 
खहात्हालहा स्हानहांतररत करण्हात ्ेईल. 
l  

३.२.६  संपत्ती आणि देय्ांचे पुनर्मूलयांकन  (Revaluation of Assets and Liabilities)
अरमू Meaning 

भहागीदहारीच्हा पुनरमूचेनेच्हा वेळी संपतती व दे्तेचे पुनर्मूल्हांकन करण्हात ्ेते. संपतती व दे् तेच्हा र्ल्हातील ्हा बदल 
‘पुनर्मूल्हांकन खहाते’ तकंवहा नफहा-तोटहा सरहा्ोजन खहात्हालहा तलत्लहा जहातो. संपतती व दे् तेतील वहाढ तकंवहा घट ्हा पुनर्मूल्हांकनहावरील 
नफहा तकंवहा तोटहा सरजलहा जहातो व ्हा नफहा-तोटहा जुन्हा भहागीदहारहांच्हा भहांडवल / चहाल् खहात्हालहा स्हानहांतररत करण्हात ्ेतो ्े खहाते 
नहारधहारी सवरूपहाचे खहाते आ्े.  

अ.क्र. वयवहार णकदमूनोंदती
१. संपततीचे र्ल् वहाढतवल्हास आतण दे् तेचे 

र्ल् करी केल्हास. 
संपतती खहाते  .................................................. नहावे.
दे्तेचे खहाते .. ................................................ नहावे.
   पुनर्मूल्हांकन खहाते / नफहा-तोटहा सरहा्ोजन खहात्हालहा 
  (संपततीचे रल्् वहाढतवले व दे् तेचे र्ल् करी केल्हाबद्दल ) 

२. संपततीचे र्ल् करी केल्हास व दे्तेचे र्ल् 
वहाढतवल्हास

 पुनर्मूल्हांकन खहाते / नफहा-तोटहा सरहा्ोजन खहाते  ...............नहावे. 
   संपतती खहात्हालहा 
    दे्तेच्हा खहात्हालहा 
 (संपततीचे र्ल् करी केल्हास आतण दे् तेचे रल्् वहाढतवल्हाबद्दल)

३. नोंद न झहालेली संपतती जरहाखचहामूच्हा पुसतकहात 
नोंदतवल्हास

संपततीचे खहाते   ............................................... नहावे.
   पुनर्मूल्हांकन खहात्हालहा 
 (नोंद न झहालेली संपतती जरहाखचहामूच्हा पुसतकहात नोंदतवल्हाबद्दल)

४. नवीन दे्तहा उद्भवल्हास / तनरहामूण झहाल्हास पुनर्मूल्हांकन खहाते  ............................................ नहावे.
  नवीन दे्तेच्हा खहात्हालहा  
 (नवीन दे् तहा उद्भवल्हाबद्दल)  

५. पुनर्मूल्हाकंनहावरील नफहा भहागीदहारहांच्हा 
भहंाडवल / चहाल् खहात्हालहा स्हानहंातररत 
केल्हाबद्दल  

पुनर्मूल्हांकन खहाते . ........................................... नहावे.
    जुन्हा भहागीदहारहांचे भहांडवल / चहाल् खहात्हालहा
 (पुनमूर्ल्हांकनहावरील नफहा जुन्हा भहागीदहारहांच्हा भहांडवल / चहाल् खहात्हालहा 
नेल्हाबद्दल) 

६. पुनर्मूल्हाकंनहावरील तोटहा भहागीदहारहांच्हा 
भहंाडवल / चहाल् खहात्हालहा नेल्हाबद्दल) 

 जुन्हा भहागीदहारहांचे भहांडवल / चहाल् खहात े....................... नहावे.
   पुनर्मूल्हांकन खहात्हालहा 
   (पुनर्मूल्हांकनहावरील नफहा भहागीदहारहांच्हा भहांडवल / चहाल् खहात्हालहा 
नेल्हाबद्दल) 

  अशहा वेळी तहाळेबंदहात तदलेल्हा ख्हातीचे जुन्हा भहागीदहारहारध्े जुन्हा 
�रहाणहात अपलेखीत करणे ्ोग् असते.

l  



138 PB

नाव े                                  पुनर्मूलयांकन णकंवा नफा-्ोटा सरायोजन खातयाचा नरुना         जरा

णववरि रक्कर (`) णववरि रक्कर (`) 
संपतती खहाते (संपततीची घट)  
दे् चेचे खहाते (दे् तेतील वहाढ)
जुन्हा भहागीदहारहंाचे भहंाडवल / चहाल् खहाते 
 (पुनर्मूल्हांकनहावरील नफहा स्हानहंातररत केलहा)

xxx
xxx
xxx
xxx

संपतती खहाते (संपततीत वहाढ) 
दे्तेचे खहाते (दे् तेतील घट)  
जुन्हा भहागीदहारहांचे भहांडवल / चहाल् खहाते
(पुनर्मूल्हांकनहावरील तोटहा स्हानहांतररत) 

xxx
xxx

xxx
 
३.२.७  सणंच् नफा-्ोट्ाचे सरायोजन  (Adjustment of accumulated Profits and Losses) 

सतंचत नफहा म्णजे नवीन भहागीदहारहालहा �वेश देण्हाप्ववी जुन्हा भहागीदहारहांनी करतवलेलहा नफहा असतो. ्हा अततररक्त नफहा, रहाखीव 
तनधी, सहारहान् तनधी, करमूचहारी भरपहाई तनधी तकंवहा सं्ुक्त तवरहापत्र तनधी इ. सवरूपहात असतो. 

जेव्हा ंअसे तनधी तहाळेबंदहाच्हा दे्तेच्हा बहाज्लहा तदलेले असतहात. तेव्हा ते जुन्हा भहागीदहारहांच्हा भहांडवल / चहाल् खहात्हालहा 
स्हानहंातररत केले जहातहात. 

संबतंधत तनधीचे खहाते  ............................................... नहावे
 जुन्हा भहागीदहारहांचे भहांडवल / चहाल् खहात्हालहा   
(संतचत नफहा/रहाखीव तनधी भहागीदहारहांनहा स्हानहंातररत केल्हाबद्दल)

संतचत तोटहा म्णजे नवीन भहागीदहारहालहा �वेश देण्हाप्ववी जुन्हा भहागीदहारहांनहा झहालेलहा तोटहा असतो. ्हा तवतरीत झहालेलहा नसतो. 
सदर तोटहा तहाळेबंदहारध्े संपतती बहाज्लहा तदसतो. (उदहा. नफहा - तोटहा खहात्हाची नहावे तशल्लक �हा्तरक खचमू इ.). 

जुन्हा भहागीदहारहंाचे भहंाडवल / चहाल् खहाते  ............................ नहावे
  संबतंधत सतंचत तोटहा खहात्हालहा
(सतंचत तोटहा भहागीदहारहांनहा स्हानहंातररत केल्हाबद्दल)

३.२.८  भांडवलाचे सरायोजन (Adjustment of Capitals)
बऱ्हाच वेळेलहा नवीन भहागीदहारहालहा �वेश तदल्हानंतर नवीन नफहा-तोटहा वहाटपहाच्हा �रहाणहात भहांडवलहाचे सरहा्ोजन करण्हात ् ेते. 

भहागीदहारहांच्हा भहांडवलहाचे सरहा्ोजन खहालीलपैकी कोणत्हा्ी एकहा रहागहामूने केले जहाते.  
(१)   नवीन भहागीदहारहाने आणलेल्हा भहंाडवलहाच्हा �रहाणहात जुन्हा भहागीदहारहांचे भहांडवल सरहा्ोतजत करणे. अशहा पररसस्त नवीन 

भहागीदहारहाच्हा भहंाडवलहाच्हा आधहारे भहागीदहारीचे एकूण भहांडवल शोध्न कहाढहावे लहागेल. त्हाकररतहा नवीन भहागीदहारहाचहा नफहा 
त्ससहा ्हा आधहार असेल.

 एकूण भहंाडवल खहालील पद्धतीने शोधहावे लहागेल. 
 एकूण भहंाडवल = नवीन भहागीदहारहाचे भहंाडवल × त्हाचे नफहा तोटहा तवभहाजनहाचे व्सत �रहाण
 Total Capital = New partner’s capital × Reciprocal of his PSR (Profit sharing ratio) 

 सरजहा : ‘C’  लहा 
१
५   त्श्हासहाठी भहागीदहारीत �वेश तदलहा आतण त्हाने भहांडवल म्ण्न ` ५०,००० आणले. ‘A’ आतण ‘B’ 

२:३ ्हा �रहाणहात नफहा-तोटहा तवभहाग्न घेणहारे भहागीदहार आ्ेत. 

 तेव्हा ‘A’आतण ‘B’ चे नवीन भहंाडवल कहा् ते खहालील�रहाणे शोध्न कहाढले जहाईल. : 

 नवीन नफहा �रहाणहाचे गणन :

  ‘A’ चे नवीन नफ्हाचे �रहाण  =  २
५

 × (१-  १
५

 )  = २
५

 ×  ४
५

  =  ८
२५
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	 ‘B’	चे	निीन	नफ्ाचे	प्रमाण		=			 ३
५
	×	(१-		 १

५
	)		=	 ३

५
	×		 ४

५
		=		 १२

२५
	

	

	 ‘C’	च	ेनिीन	नफ्ाचे	प्रमाण	=			 १
५
	× 	 ३५ 	= 		 ५२५ 	

	 महणून	निीन	प्रमाण		 									=	८:१२:५

	 जर	‘C’		 १
५
	वहश्ासाठी	`	५०,०००	भांडिल	असेल	तर	

	 भागीदारीच	ेएकूण	भांडिल		=	`	५०,०००	×	५	=	`	२,५०,०००

	 	∴	 ‘A’	चा	भांडिलातील	वहससा	=		२,५०,०००	× 	 ८२५ 	
	 	 	 	 	 							=	`	८०,०००

	 ∴	 ‘B’	चा	भांडिलातील	वहससा	=		२,५०,०००	× 	 १२२५ 	
	 	 	 	 	 							=	`	१,२०,०००
(२)		जुन्ा	भागीदारांच्ा	एकूण	भांडिलांच्ा	आधारािर	निीन	भागीदाराचे	भांडिल	ठरविणे	शक्	असते.	अशा	पररससरतीत	निीन	

भागीदाराला	जुन्ा	भागीदारांच्ा	एकूण	भांडिलांच्ा	प्रमाणात	भांडिल	आणािे	लागते.	हे	खालीलप्रमाणे	आगवणत	केले	जाते.		
	 समजा.	ख्ाती,	राखीि	वनधी,	संपतती	ि	दे्तेच्ा	पुनमू्रल्ांकनािरील	नफा-तोटा	इ.	विचारात	घेतल्ानंतर		‘P’	आवण		‘Q’	

चे	भांडिल	अनुक्रमे	` ६०,०००	आवण	` ४८,०००	आहे.	त्ांचे	नफा-तोटा	िाटपाचे	प्रमाण	अनुक्रम	े	३:२	आहे.

	 	‘R’	ला	 १
४
	वहश्ाकररता	भागीदारीत	प्रिेश	वदला.		्ा	पररससरतीत	‘R	ला	त्ाच्ा	नफ्ाच्ा	प्रमाणानुसार	वकती	भांडिल	

आणािे	लागेल	ते	खालीलप्रमाण	ेकाढता	्ेईल.	

	 ‘R’	ला	नफ्ात		 १
४
		वहससा	वमळतो	महणजे	भागीदारीच्ा	वशल्लक	नफ्ाच	ेप्रमाण		 १

१
	- 	 १

४
	=	 ३

४

	 जुन्ा	भागीदारांच	ेएकवत्त	भांडिल	(`	६०,०००	+	४८,०००)	=	` १,०८,०००	 ३
४
	च	ेप्रवतवनवधति	करते.	

	 अशाप्रकारे		भागीदारीच	ेएकूण	भांडिल	

	 `	१,०८,०००	× ४
३
	=	`	१,४४,०००

	 महणून	‘R’		ला	`	१,४४,०००	एकूण	भांडिलांतील		 १
४
	 वहससा	`	१,४४,०००	×		 १

४
	 	 	 =	`	३६,०००	भांडिल		महणून	आणािे	लागेल.

	 निीन	भागीदारीच्ा	भांडिलाची	समा्ोजना	झाल्ानंतर	भांडिल	खात्ाला	त्ाची	नोंद	करण्ात	्ेईल.	प्रमाणापेक्ा	जाासत	
असलेली	फरकाची	रक्कम	भागीदार	रोख	काढून	घेतात	वकंिा	त्ांच्ा	कज्र	खात्ाला	भांडिल	/	चालू	खात्ाच्ा	माध्मातून	
सरानांतररत	करण्ात	 ्ेते.	 ्ाउलट	प्रमाणापेक्ा	कमी	 पडणारी	 रक्कम	 रोख	 सिरूपात	आणािी	लागते.	 तेवहा	जमाखचा्रच्ा	
पुसतकात	खालील	वकद्रनोंदी	होतात.		

	 १)		 प्रमाणापेक्ा	जासत	भांडिल	असल्ास		
	 	 संबंवधत	भागीदाराच	ेभांडिल	खात	े		............................... 	नािे.
	 	 	 रोकड	/	बँक	/	चालू	खात्ाला		
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	 २)		 प्रमाणापेक्ा	कमी	भांडिल	असल्ास.	
	 	 रोकड	/	बँक	/	चाल	ूखाते			...................................... 	नािे.
	 	 	 संबवंधत	भागीदाराच	ेभांडिल	खात्ाला

उदाहरणे 
  

१. सुजाता आवण पौवण्रमा समप्रमाणात नफा-तोटा िाटून घेणारे भागीदार आहेत. त्ांचा ताळेबंद खालीलप्रमाणे होता.  
	 	

 ३१ माच्र २०१८ रोजीचा ताळेबंद       
दे्ता रक्कम ` संपतती रक्कम `

भांडिल	ः
	 सुजाता	 १,००,०००		
	 पौवण्रमा	 १,४०,०००
	 																											
धनको	
दे्विपत्	

२,४०,०००

३४,०००
२६,०००

जमीन	ि	इमारत	
्ंत्सामग्ी	
उपसकर	
ऋणको
सकंध
रोकड	

६०,०००
७०,०००
२४,०००
२६,०००
४०,०००
८०,०००

३,००,००० ३,००,०००

१ एवप्रल २०१८ रोजी अपणा्रला १
५

 वहश्ासािी भागीदारीत प्रिेश देण्ात आला. तेवहां प्रिेशाच्ा अटी खालीलप्रमाणे 
होत्ा.	:

अ)		 ख्ातीचे	मूल्	` २,००,०००	करण्ात	आले.	अपणा्रने	त्ाचा	वहससा	रोख	आणाि्ाचा	आहे.		
ब)	 अपणा्रने	भांडिल	महणून	`	१,००,०००	आणािे.	
क)	 ऋणकोकररता	१०%		तरतूद	करािी.	
ड)		 जमीन	अावण	इमारतीचे	मूल्	`	८०,०००	करािे.	
इ)	 सकधं	आवण	्ंत्सामग्ीच	ेमूल्	२०%	ने	कमी	करािे.	
िरील ्ोजना का्ा्रन्ित करण्ासािी भागीदारीच्ा पुसतकात वकद्रनोंदी देऊन निीन संसरचेा ताळेबंद त्ार करा. 
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भागीदारीच्ा पुसतकात वकद्रनोंदी 

वदनांक वििरण खा.पा. नािे राशी जमा राशी
२०१८
एवप्रल	१	

एवप्रल	१	

एवप्रल	१

एवप्रल	१

एवप्रल	१

रोकड	खाते	..	.................................................. नािे.
				 अपणा्रच	ेभांडिल	खात्ाला		..	..........................
				 ख्ाती	खात्ाला		..	.....................................
(अपणा्रने	ख्ाती	ि	भांडिल	रोख	आणल्ाबद्दल	)	

१,४०,०००

४०,०००

२४,६००

२०,०००

२,३००
२,३००

१,००,०००
४०,०००

२०,०००
२०,०००

२,६००
८,०००
१४,०००

२०,०००

४,६००

		ख्ाती	खात	े		................................................ नािे.
				 सुजाताच	ेभांडिल	खात्ाला	
				 पौवण्रमाच्ा	भांडिल	खात्ाला	
		(भागीदारांना	ख्ातीची	रक्कम	िाटून	वदल्ाबद्दल)	
	पुनमू्रल्ांकन	खाते		............................................. नािे.	
			 प्राप्त	विपत्	तरतूद	खात्ाला		
			 सकंध	खात्ाला		
			 ्ंत्सामग्ी	खात्ाला
	(प्राप्त	विपत्,	सकंध	ि	्ंत्सामग्ी	चे	मूल्	कमी	केल्ाबद्दल)		

जमीन	ि	इमारत	खाते			......................................... नािे.
		 पुनमू्रल्ांकन	खात्ाला
	(जमीन	ि	इमारतीच	ेमूल्	िाढविल्ाबद्दल)

सुजाताच	ेभांडिल	खात	े	........................................ नािे.
अपणा्रच	ेभांडिल	खात	े	........................................ नािे.
		 पुनमू्रल्ांकन	खात्ाला
		(पुनमू्रल्ांकनािरील	तोटा	भागीदारांच्ा	भांडिल	खात्ाला	नेल्ाबद्दल)	

१ एवप्रल २०१८ रोजीचा ताळेबंद
दे्ता  रक्कम ` रक्कम ` संपतती रक्कम ` रक्कम `

धनको ३४,००० रोकड २,२०,०००
दे्विपत्		 २६,००० ऋणको २६,०००
भांडिल ः 	 (-)	तरतूद २,६०० २३,४००
	 सुजाता १,१७,७०० 	 सकंध ४०,०००
	 पौवण्रमा १,५७,७०० 	 (-)	घट ८,००० ३२,०००
	 अपणा्र १,००,००० ३,७५,४०० उपसकर २४,०००

जमीन	ि	इमारत ६००००
	 (+)	िाढ २०००० ८०,०००
्ंत्	सामग्ी ७००००
	 (-)	घट १४००० ५६,०००

४,३५,४०० ४,३५,४००
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का््र टीप - १)	हसतर	रोख	वशल्लक	`	८०,०००	+	भांडिल	`	१,००,०००	+	ख्ाती	`	४०,०००	=	` २,२०,०००
	 	
नािे       पुनमयू्रल्ांकन खाते  जमा

वििरण रक्कम ` वििरण रक्कम `
सं.	क.	वन.	खाते	
मालसाठा	खाते
्ंत्सामग्ी	खाते

२,६००
८,०००
१४,०००

इमारत	खाते
सुजाताचे	भांडिल	खाते	(तोटा)	
पौवण्रमाचे	भांडिल	खाते	(तोटा)	

२०,०००
२,३००
२,३००

२४,६०० २४,६०००

२. पद्ा आवण कुमुद ्ा ३:२ प्रमाणात नफा-तोटा िाटून घेणारे भागीदार आहेत. ३१ माच्र २०१९ रोजी त्ांचा ताळेबंद 
खालीलप्रमाणे होता. 	

३१ माच्र २०१९ रोजीचा ताळेबंद

दे्ता रक्कम ` रक्कम ` संपतती रक्कम ` रक्कम `
धनको
दे्विपते्
बँकेच	ेकज्र	
सामान्	वनधी	
भांडिल	:
	 पद्ा
	 कुमुद																																

																																							

४५,०००
३६,०००

३७,५००
३०,०००
४८,०००
७,५००

८१,०००

बँक	वशल्लक	
प्राप्त	विपत्
ऋणको	
(-)	संशव्त	कज्र	वनधी
सकंध	 	 																						
उपसकर	
्ंत्	सामग्ी	
इमारत	

६२,४००
२,४००

२२,५००
११,४००

६०,०००
३६,०००
१४,१००
१५,०००
४५,०००

२,०४,००० २,०४,०००

१.०४.२०१९ रोजी त्ांनी  आशाला खालील अटींिर भागीदारीत प्रिेश वदला. : - 

१)			
१
२ 	वहश्ासाठी	आशाने	`	३०,०००	भांडिल	आवण	`	१५,०००	ख्ाती	नगदी	आणािी.		

२)		 जुन्ा	भागीदारांनी	ख्ातीची	अधती	रक्कम	उचलली.	
३)	 सकधंाच	े	१०%	आवण	्ंत्ाचे	५%	मूल्	कमी	करण्ात	्ािे.	
४)	 संशव्त	कज्र	वनधी	`	३,०००	प्ांत	ठेिािा.	
५)		 फवन्रचरचे	मूल्	`	१६,०५०	प्ांत	करािे	ि	इमारतीच	ेमूल्		२०%	िाढिािे.	

	 भागीदारीच्ा पुसतकात वकद्र नोंदी करा.
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भागीदारीच्ा पुस्तका्त ककद्दनोंदी  

कदनांक कििरण खा.पा. नािे रक्कम 
(`)

जमा रक्कम
(`)

२०१९
एप्रिल १

सामान्य प्िधी खाते .. .......................................... िावे.
    पद्ाच्या  भांडवल खात्याला  .. .........................
    कुमुदच्या भांडवल खात्याला  .. .........................
( सामान्य प्िधी जुन्या भागीदारांिा वाटूि प्दल्याबद्दल ) 

७,५००
४,५००
३,०००

एप्रिल १   िफा-तोटा समा्योजिा खाते   ................................. िावे.
    सककंध खात्याला 
    ्ंयत्र खात्याला 
         संशप््यत कज्ज प्िधी खात्याला   
(संपतती आप्ि संशप््यत कज्जप्िधीत वाढ झाल्याबद्दल) 

४,९५०
३,६००

७५०
६००

एप्रिल १  उपसकर खाते  ................................................. िावे. 
  इमारत खाते ..................................................  िावे.
        िफा -तोटा समा्योजि खात्याला  
  (संपततीचे मूल्य वाढप्वल्याबद्दल) 

१,९५०
९,०००

१०,९५०

एप्रिल १ बँक खाते   ................................................... िावे.
        आशाचे भांडवल खात्याला  
  (आशािे भांडवल आिल्याबद्दल)

३०,०००
३०,०००

एप्रिल १  बँक खाते .. ................................................... िावे. 
        ख्याती खात्याला  
(आशािे ख्याती रोख आिल्याबद्दल)

१५,०००
१५,०००

एप्रिल १ ख्याती खाते   .................................................. िावे.
    पद्ाचे भांडवल  खात्याला 
    कुमुदच्या भांडवल खात्याला 
 (त्यागाच्या रिमािात ख्याती वाटूि प्दल्याबद्दल) 

१५,०००
९,०००
६,०००

एप्रिल १ पदमाचे भांडवल खाते   ......................................... िावे.
कुमुदचे भांडवल खाते  .......................................... िावे.
         बँक खात्याला 
(जुन्या भागीदारांिी ख्यातीची अधधी रक्कम काढूि घेतल्याबद्दल

४,५००
३,०००

७,५००

एप्रिल १ िफा-तोटा समा्योजि खाते ..................................... िावे.
  पद्ाचे भांडवल खात्याला 
         कुमुदच्या भांडवल खात्याला 
 (पिुमू्जल्यांकिावरील िफा भागीदारांत वाटिू प्दल्याबद्दल) 

६,०००
३,६००
२,४००
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का््रवटप :
संसरेच्ा पुसतकात 

नफा-तोटा समा्ोजन खाते  
नािे            जमा

वििरण रक्कम (`) वििरण रक्कम (`)

सकधं	खाते	
्ंत्	खात	े
संशव्त	कज्र	वनधी	खाते.
नफा	(भांडिल	खात्ाला	सरानांतररत)		
	 पद्ा	 ३,६००							
	 कुमुद		 २,४००
																																				 	

						

३,६००	
७५०
६००

६,०००

उपसकर	खाते	
इमारत	खाते

१,९५०
९,०००

१०,९५० १०,९५०

नािे.        ख्ाती खाते                                जमा

वििरण रक्कम  (`) वििरण रक्कम (`)

पद्माचे	भांडिल	खाते	
कुमुद	चे	भांडिल	खाते

९,०००	
६,०००

बँक खाते  १५,०००

१५,००० १५,०००

३. आनंद आवण रोवहत  ४:१ ्ा प्रमाणात नफा -तोटा िाटून घेतात. ३१ माच्र २०१८ रोजी त्ांचा ताळेबंद खालीलप्रमाणे होता.
३१ माच्र २०१८ रोजीचा ताळेबंद

दे्ता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`) 
भांडिल	:	 आनंद	
	 रोवहत
राखीि	वनधी
धनको
दे्विपत्

१,३५,०००
७५,०००
९०,०००
५४,०००
६,०००

ख्ाती
उपकरण	े
मालसाठा
ऋणको
रोकड

९०,०००
४५,०००
५४,०००

१,२०,०००
५१,०००

३,६०,००० ३,६०,०००

त्ांनी नवचकेतला खालील अटींिर भागीदारीत प्रिेश देण्ाचे िरिले.  : 
१	 नवचकेतच्ा	प्रिेशानंतर	ख्ातीचे	पूण्रपण	ेअपलेखन	करािे.	

२	 उपकरणांचे	
१
४ 	अपलेखन	करािे.	

३	 मालसाठ्ाच	े१०%	अिमूल्न	झाल्ामुळे	त्ाचे	्ोग्ररत्ा	समा्ोजन	करािे.	
४	 `	१,८००च	ेऋणको	िसूल	होणारे	नाही.	

५	
२
५ 	वहश्ाकररता	नवचकेतने	`	१,२०,०००	भांडिल	आणािे.	

६	 आनंदने	भागीदारीतून	`	६०,०००	ची	उचल	केली.	



145 PB

	 पुनमयू्रल्ाकंन खाते त्ार करून ख्ातीशी संबंवधत वकद्रनोंदी करा. 

उततर : 
नािे पुनमयू्रल्ांकन खाते  जमा

वििरण  रक्कम (`) वििरण रक्कम (`)

उपकरण	खात	े
बुडीत	खाते

११,२५०
१,८००

मालसाठा	
पूनमू्रल्ांकन	नफा	ः	
	 आनंद			 ५,६४०
	 रोवहत	 १,४१०
	 																																 	

६,०००

७,०५०

१३,०५० १३,०५०

रोजकीद्र
वदनांक वििरण खा.पा. नािे (`) 	जमा  (`)
२०१८
माच्र	३१

आनंदच	ेभांडिल	खाते		.....................................नािे.
रोवहतच	ेभांडिल	खाते			....................................नािे.
	 ख्ाती	खात्ाला	
	(भागीदाराच्ा	प्रिेशानंतर	ख्ातीचे	अपलेखन	करण्ात	आले.)	

७२,०००
१८,०००

९०,०००

४. खालील ताळेबंद हा मकरंद आवण महेश ्ांचा आहे. ते ३:२ प्रमाणात नफा-तोटा िाटून घेतात.	
३१ माच्र २०१९ चा ताळेबंद

दे्ता रक्कम (`) रक्कम (`) संपतती रक्कम (`) रक्कम (`)
भांडिल खाती इमारत ७२,०००
	 मकरंद ९५,००० ्ंत्	सामग्ी	 ६०,०००
	 महेश १,००,००० १,९५,००० ऋणको	 ४२,०००
विविध	धनको																				 ४,००० संशव्त	कज्र	वनधी									 २,००० ४०,०००
दे् विपत्	 ३,००० बँक	 	 																								 २०,०००

फवन्रचर १०,०००
२,०२,००० २,०२,०००

१ एवप्रल २०१९ रोजी त्ांनी मंगेशला खालील अटींिर भागीदारीत प्रिेश वदला. :

१	
१
२ 	वहश्ासाठी	त्ाने	भांडिलाचे	`	१,००,०००	आवण	ख्ातीचे	`	४०,०००	द्यािे.		

२	 ्ंत्सामग्ीचे	पुनमू्रल्ाकंन	`	४८,०००	करािे.	
३.	 मकरंदने	इमारत	`	१,००,०००	ला	घेतली.	
४.	 संशव्त	कज्र	बुडीत	वनधी	`	४,०००	प्ांत	िाढिा
५.	 जुन्ा	भागीदारांनी	ख्ातीची	अधती	रक्कम	व्िसा्ातच	ठेिण्ाचा	वनण्र्	घेतला.	
६.	 जुन्ा	भागीदारांच	ेत्ागाचे	प्रमाण	समान	होते.	
	 भांडिल खाती त्ार करा. 
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उततर : 
नािे. भांडिल खाते जमा.

वििरण मकरंद (`) महेश (`) मंगेश (`) वििरण मकरंद (`) महेश (`) मंगेश( `)
इमारत	खात	े
बँक	खाते
वश./खा./	नेली

१,००,०००
१०,०००
१३,४००

१०,०००
१,१५,६०० १,००,०००

वश/	खा./आणली
	बँक	खाते
ख्ाती	खाते
पुनमू्रल्ांकन	खाते	
नफा

९५,०००

२०,०००
८,४००

१,००,०००

२०,०००
५,६००

१,००,०००

१,२३,४०० १,२५,६०० १,००,००० १,२३,४०० १,२५,६०० १,००,०००

का््रवटप :
नािे पुनमयू्रल्ांकन खाते  जमा.

वििरण राशी (`) वििरण राशी (`)
्ंत्सामग्ी	खाते	
संशव्त	कज्र	वनधी	खाते
नफा	(भांडिल	खात्ाला	सरानांतररत)		
	 मकरंद	 ८,४००
	 महेश		 ५,६००
	 																																		

१२,०००
२,०००

१४,०००

इमारत	खाते	(मकरंदन	ेघेतला)	 २८,०००

२८,००० २८,०००

५ खालील ताळेबंद हा माधुरी ि मवनषाचा आहे. त्ा ३:२ ्ा प्रमाणात नफा-तोटा िाटून घेतात. 
३१ माच्र २०१९ रोजीचा ताळेबंद

दे्ता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`)
भांडिल खाते 
	 माधुरी
	 मवनरा
विविध	धनको
दे्विपत्

८०,०००
१,००,०००
६०,०००
१०,०००

इमारत
्ंत्सामग्ी
सकंध
ऋणको			 ४२,०००
(-)	संशव्त	कज्र	वनधी	 २,०००
बँक		 																															 	
फवन्रचर

७२,०००
६०,०००
४८,०००

४०,०००
२०,०००
१०,०००

२,५०,००० २,५०,०००

्ाच तारखेला मोवहनीला खालील अटींिर भागीदारीत प्रिेश देण्ात आला :
१	 वतने	`	१,००,०००	भांडिल	ि	ख्ातीतील	वहससा	`	४०,०००	आणािे.
२	 नफा-तोटा	िाटपाच	ेनिीन	प्रमाण		५:३:२	आहे.
३.	 संपतती	दे्तांचे	खालील	प्रमाणे	पुनमू्रल्ांकन	करािे.	:	
	 इमारत	`	१,००,०००,	्ंत्सामग्ी	`	४८,०००
४.	 सं.क.वनधी.	`	४,०००.	प्ांत	िाढिा.
५	 जुन्ा	भागीदारांनी	ख्ातीची	अधती	रक्कम	व्िसा्ातच	ठेिण्ाचा	वनण्र्	घेतात.		
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६	 विविध	धनकोचे	`	६६,०००पुनमू्रल्ांकन	करण्ात	आले.	
	 पुनमयू्रल्ांकन खाते, भागीदारांची भांडिल खाती, निीन ताळेबंद त्ार करा.  
उततर: 
नािे पुनमयू्रल्ांकन खाते       जमा

वििरण रक्कम (`) वििरण रक्कम (`)
्ंत्सामग्ी
सं.क.	वनधी
विविध	धनको
नफा	(भांडिल	खात्ाला	नेला)		
	 माधुरी	 ४,८००
	 मवनरा		 ३,२००
	 																																	

१२,०००
२,०००
६,०००

८,०००

इमारत	 २८,०००

२८,००० २८,०००

नािे भागीदाराचे भांडिल खाते जमा

वििरण माधुरी (`) मवनषा (`) मोवहनी (`) वििरण माधुरी (`) मवनषा (`) मोवहनी  (`)

बँक	खाते

वश/	खा/नेली

१०,०००

९४,८००

१०,०००

१,१३,२०० १,००,०००

	वश/खा.	आ.
	बँक	खाते
	ख्ाती	खाते	
	पुनमू्रल्ांकन	खाते	(नफा)

८०,०००

२०,०००
४,८००

१,००,०००

२०,०००
३,२००

१,००,०००

१,०४,८०० १,२३,२०० १,००,००० १,०४,८०० १,२३,२०० १,००,०००

१ एवप्रल २०१९ रोजीचा ताळेबंद

दे्ता रक्कम (`) रक्कम (`) संपतती रक्कम (`) रक्कम (`)
भांडिल खाते ः
	 माधुरी
	 मवनरा
	 मोवहनी
विविध	धनको
(+)	िाढ																	
दे्विपत्

९४,८००
१,१३,२००
१,००,०००
६०,०००
६,०००

३,०८,०००

६६,०००
१०,०००

इमारत
(+)	िाढ
्ंत्सामग्ी
(-)	घट
सकंध
ऋणको
							(-)	संशव्त	कज्र	वनधी

बँक
फवन्रचर

७२,०००
२८,०००
६०,०००
१२,०००

४२,०००
४,०००

१,००,०००

४८,०००
४८,०००

३८,०००

१,४०,०००
१०,०००

३,८४,००० ३,८४,०००
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६. समीर आवण वनशा  ३
४

 ि  १
४

  ्ा प्रमाणात नफा-तोटा िाटून घेणारे भागीदार आहेत. त्ांचा ३१ माच्र २०१८ रोजीचा 

ताळेबंद खालीलप्रमाणे. 

३१ माच्र २०१८ चा ताळेबंद

दे्ता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`)
भांडिल :
	 समीर																				 १,५०,०००
	 निशा																									१,६२,०००
	 	 																						
सामान्	वनधी	
धनको

३,१२,०००

४८,०००
९०,०००

मालसाठा
फवन्रचर	/	उपसकर
ऋणको																 १,५०,०००
संशव्त	कज्र	वनधी								 १५,०००
प्राप्	विपत्े																									
हसतसर	रोख

९०,०००
६०,०००

१,३५,०००
९०,०००
७५,०००

४,५०,००० ४,५०,०००

त्ांनी	
१
५ 	वहश्ाकररता	१	एवप्रल	२०१८	रोजी	पूनमला	खालील	अटींिर	भागीदारीत	प्रिेश	वदला.	:

१.	 पुनमने	भांडिल ` १,२०,०००	आणले.	 
२.	 ख्ातीचे	मूल्	मागील	५	िरा्रच्ा	सरासरी	नफ्ाच्ा	४	पट	लािािे.	पूनमन	ेवतच्ा	वहश्ाची	ख्ाती	नगदी	आणािी. 
३.	 संपततीचे	पुनमू्रल्ांकन	खालीलप्रमाण	ेकरािे.		:	
 उपसकर ` ४५,०००,	प्राप्तविपते् ` १,२०,०००,	मालसाठा	 ` ६०,०००	ऋणकोिर	२०%	सं.क.वन.	ठेिा.	
४.	 िसतू	खरेदी	केल्ाबद्दल	दे्	विपत्ाची	सिीकृतीची	नोंद	पुसतकात	कराि्ाची	राहून	गेली ` १५,०००
५.	 मागील	पाच	िरा्रतील	नफा		:	
	 I  ` ६०,०००
 II  ` ४५,०००
 III  ` ७५,०००
 IV  ` ३०,०००  
 V  ` ४५,०००
 त्ार करा : पुनमयू्रल्ांकन खाते, भागीदारांची भांडिल खाती, पुनमच्ा प्रिेशानंतरचा ताळेबंद. 

उततर  : 
नािे. पुनमयू्रल्ांकन खाते        जमा

वििरण रक्कम (`) वििरण रक्कम (`)
उपसकर	खात	े
मालसाठा	खाते	
सं.क.	वनधी
दे्विपत्	

१५,०००
३०,०००
१५,०००
१५,०००

प्राप्त	विपत्
तोटा	(भागीदारांच्ा	भांडिल	खात्ाला	नेला)
	 समीर		 ३३,७५०
	 वनशा								 ११,२५०
																																									

३०,०००

		४५,०००
७५,००० ७५,०००
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नािे  भागीदारांचे भांडिल खाते  जमा

वििरण समीर (`) वनशा (`) पयूनम (`) वििरण समीर (`) वनशा (`) पयूनम (`)

पुनमू्रल्ाकंन	
खात	े(तोटा)	
वश/खा./नेली

३३,७५०

१,८२,८५०

११,२५०

१,७२,९५० १,२०,०००

वश/	खा.	आणली	
ख्ाती	खाते
सामान्	वनधी.	
रोकड	खाते

१,५०,०००
३०,६००
३६,०००

१,६२,०००
१०,२००
१२,०००

१,२०,०००

२,१६,६०० १,८४,२०० १,२०,००० २,१६,६०० १,८४,२०० १,२०,०००

१ एवप्रल २०१८ रोजीचा ताळेबंद 
दे्ता रक्कम (`) रक्कम  (`) संपतती रक्कम (`) रक्कम (`)

धनको ९०,००० रोकड																																 २,३५,८००
दे् ता	 १५,००० ऋणको																												 १,५०,०००

	 (-)	सं.क.वन.																													 ३०,००० १,२०,०००
भांडिल ः प्राप्त	विपत्े																									 ९०,०००
	 समीर १,८२,८५० 	 (+)	िाढ																													 ३०,००० १,२०,०००
	 वनशा १,७२,९५० मालसाठा																											 ९०,०००
	 पूनम १,२०,००० 	 (-)	घट																											 ३०,००० ६०,०००

उपसकर ४५,०००
५,८०,८०० ५,८०,८००

का््र वटप :
ख्ातीचे मयूल्ाकंन

i)   सरासरी नफा  = 
एकूण	नफा

एकूण	िरषे

  ∴  सरासरी नफा   =  
६०,०००	+	४५,०००	+	७५,०००	+	३०,०००	+	४५,०००

५	िरषे
 

  ∴  
२,५५,०००

५
 = ` ५१,००० सरासरी नफा. 

 ख्ाती  =  ५१,००० × ४ =  ` २,०४,००० 

ii)  पयूनमचा वहससा  = २,०४,००० × १
५

 = ` ४०,८००. 
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 ख्ातीची हाताळणी (Treatment of Goodwill)

वदनांक वििरण खा.पा. नािे रक्कम
(`)

जमा रक्कम
(`)

२०१६
१	एप्रील

१	एप्रील

रोकड	खाते		. ...............................................नािे.	
					पूनमच्ा	भांडिल	खात्ाला	
					ख्ाती	खात्ाला	
	(पूनमने	भांडिल	ि	ख्ाती	नगदी	आणल्ाबद्दल)

१,६०,८००

४०,८००

१,२०,०००
४०,८००

३०.६००
१०,२००

ख्ाती	खात	े	 ...............................................नािे.
					समीरच्ा	भांडिल	खात्ाला		
					वनशाच्ा	भांडिल	खात्ाला
	(जुन्ा	भागीदारांना	ख्ातीची	रक्कम	िाटून	वदल्ाबद्दल)	

७. ३:१	्ा	प्रमाणात	नफा-तोटा	िाटून	घेणार	ेभािेश	ि	चंद्रा	्ांचा	३१	माच्र	२०१८	रोजीचा	ताळेबंद	खालीलप्रमाणे.		:	
३१ माच्र, २०१८ रोजीचा ताळेबंद

दे्ता रक्कम  (`) रक्कम (`) संपतती रक्कम  (`) रक्कम  (`)
धनको	
कम्रचारी	नुकसान	भरपाई	वनधी
सामान्	वनधी
भािेशच	ेभांडिल
चदं्राचे	भांडिल

२०,०००
३०,०००
२४,०००
३२,०००
२८,०००

बँक			
ऋणको
(−)	संशव्त	कज्र	वनधी
प्राप्त	विपते्																												
मालसाठा	
जमीन	ि	इमारत	
ख्ाती

१३,०००
१,०००

२०,०००

१२,०००
१०,०००
२०,०००
३०,०००
४२,०००

१,३४,००० १,३४,०००

१.४.२०१८ रोजी आवल्ाला १
५

 वहश्ासािी भागीदारीत खालील अटींिर प्रिेश वदला.  :
१	 आवल्ाने	ख्ातीतील	वहससा	`.	२०,०००	नगदी	आणािा.आवण	आिश्क	भांडिलातील	वहससापण	नगदी	आणािा.	
२	 जुनी	ग्ाहक	अंजूचे	खाते	बुडीत	कज्र	महणून	बाद	केले	होते.	वतने	`.	४००	देऊन	खात्ाचा	पूण्र	वहशेब	चुकता	केला.		
३.	 जमीन	ि	इमारतीचे	बाजारमूल्	`.	४०,०००	समजािे.	
४.	 कम्रचारी	नुकसान	भरपाई	वनधी	`.	४०,०००	करण्ात	आले.	
५.	 चालू	िरा्रतील	`.	२००	अप्राप्त	व्ाज	आहे.
६.	 सि्र	 समा्ोजन	 नोंदी	 झाल्ानंतर	 जुन्ा	 भागीदारांच्ा	 भांडिल	खात्ाच्ा	आधारे	 निीन	 नफा-तोटा	 िाट्ाच्ा	 प्रमाणात	

भांडिलाचे	समा्ोजन	करािे.	
७.	 निीन	ताळेबंदात	ख्ाती	दाखिू	न्े.	
	 त्ार करा. पुनमयू्रल्ांकन खाते, भागीदारांची भांडिल खाती आवण संसरचेा निीन ताळेबंद 
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उत्र  : 
नावे पुनर्मूलयाकंन खा्े    जरा

णववरि रक्कर (`) णववरि रक्कर (`)
करमूचहारी नुकसहान भरपहा्ी तनधी
पुनर्मूल्हांकन नफहा (भहांडवल खहात्हालहा 
स्हानहंातररत केलहा)  
	 भावेश					 ४५०
	 चंद्ा																						 १५०
                                            

१०,०००

६००

अ�हाप्त उतपन्न 
जरीन व इरहारत 
बुडीत कजमू वसुली 

२००
१०,०००

४००

१०,६०० १०,६००

नावे भागतीदारांचती भांडवल खा्ती जरा

णववरि भावेश
(`)

चंद्ा
(`)

आणलया 
(`)

णववरि भावेश (`) चंद्ा 
(`)

आणलया  
(`)

ख्हाती खहाते 
रोकड खहाते (भहंाडवल परत) 
तश / खहा. नेली

३१,५००

४६,९५०

१०,५००
१३,०००
१५,६५० १५,६५०

तश./ खहा./ आणली 
रहाखीव तनधी
पुनर्मूल्हांकन नफहा 
ख्हाती 
रोकड खहाते 
(भहांडवल) 

३२,०००
१८,०००

४५०
१५,०००
१३,०००

२८,०००
६,०००

१५०
५,०००

१५,६५०

७८,४५० ३९,१५० १५,६५० ७८,४५० ३९,१५० १५,६५०

१ एणरिल २०१८ रोजतीचा ्ाळेबंद

देय्ा रक्कर (`) रक्कर (`) संपत्ती रक्कर (`) रक्कर (`)
धनको 
करमूचहारी नुकसहान भरपहाई तनधी 
(+) वहाढ
भांडवल
	 भावेश
	 चंद्ा
	 आलिया
                                       

३०,०००
       १०,०००

४६,९५०
१५,६५०
१५,६५०

२०,०००
४०,०००

७८,२५०

रोकड 
बँक 
ऋणको
(-) संशत्त कजमू तनधी
�हाप्त तवपत्र                         
रहालसहाठहा 
जरीन व इरहारत
 (+) वहाढ
अ�हाप्त उतपन्न                     

१३,०००
१,०००

३०,०००
१०,०००

३६,०५०
२०,०००

१२,०००
१०,०००
२०,०००

४०,०००
२००

१,३८,२५० १,३८,२५०

कायमूणटप : 
 सरायोणज् भांडवल
 सरहा्ोजनेनंतर भहावेशचे भहंाडवल  .............. ` ३३,९५०
 सरहा्ोजनेनंतर चंद्हाचे भहंाडवल  ............. ` २८,६५०

 ४
५

 त्श्हासहाठी भहावेश व चंद्हाचे एकूण भहांडवल    ............. ` ६२,६००



152 PB

	 संसरचेे	एकूण	भांडिल	=	रु. ६२,६००	× ५
४
	=	` ७८,२५०

	 भािेश,	चंद्रा	आवण	आवल्ाचे	निीन	प्रमाण	:		३:१:१

	 भािेशचे	भांडिल		 ` ७८,२५०	×	 ३
५
	 =	 ` ४६,९५०	

	 	 ` ४६,९५०

	 चदं्रांचे	भांडिल		 ` ७८,२५०	×  १
५

 =	 ` १५,६५०	
	 	 ` १५,६५०

	 आवल्ाचे	भांडिल	 ` ७८,२५०	×	 १
५
	 =	 ` १५,६५०	

	 	 	 	 ` ७८,२५०	
ख्ातीच्ा नोंदी 

वदनांक वििरण खा.पा. नािे रक्कम 
(`)

जमा  
रक्कम (`)

२०१८
१	एप्रील

१	एप्रील

१	एप्रील

रोकड	खात	े. ....................................................नािे.	
 ख्ाती	खात्ाला	
	(आवल्ाने	ख्ाती	नगदी	आणल्ाबद्दल	)

२०,०००

२०,०००

२०,०००

१५,०००

५,०००

ख्ाती	खाते	. ...................................................नािे.
 भािेशच	ेभांडिल	खात्ाला	
 चदं्राचे	भांडिल	खात्ाला	
(ख्ातीची	रक्कम	जुन्ा	भागीदारांना	िाटून	वदल्ाबद्दल)

भािेशच	ेभांडिल	खात	े ..........................................नािे.
चंद्राचे	भांडिल	खात	े ............................................नािे.	
 ख्ाती	खात्ाला
(ख्ातीचे	अपलेखन	केल्ाबद्दल	)

३१,५००
१०,५००

४२,०००

८. आवदल आवण समीर २:१  ्ा प्रमाणात नफा-तोटा िाटून घेणारे भागीदार आहेत. ३१ माच्र २०१८ रोजी त्ांचा ताळेबंद 
खालीलप्रमाणे होता. 

३१ माच्र २०१८ रोजीचा ताळेबंद

दे्ता रक्कम (`) रक्कम (`) संपतती रक्कम (`) रक्कम (`)
भांडिल :
	 आवदल
	 समीर
गुंतिणूक	चढउतार	वनधी										
सामान्	वनधी
विविध	धनको	
दे् विपत्	

९०,०००
४८,६०० १,३८,६००

१५,०००
१२,०००
६३,०००
६०,०००

जमीन	ि	इमारत	
गुंतिणूक	
ऋणको	
ख्ाती	
नफा-तोटा	खाते	
आसरवगत	महसुली	खच्र	
रोकड

७५,०००
१,०८,०००
३९,०००
१२,०००
१२,०००
१२,०००
३०,६००

२,८८,६०० २,८८,६००
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१.४.२०१८  रोजती तयांनती राज्ला खालतील अटतीवर रिवेश णदला.  :

१ रहाज्ने भहांडवल ` ३०,००० आणहावे त्हालहा नफ्हात १
४

 त्ससहा द्हावहा. 

२ रहाजुने ख्हातीचे ` १५,००० आणले. आतदलने व सरीरने ख्हातीची ५०% रहाशी  कहाढून घेतली.  
३. संशत्त कजमू तनधी १०%. तनरहामूण करहा. 
४. जरीन व इरहारतीचे र्ल् ` ३०,००० ने वहाढवहा. 
५. गुंतवण्कीचे र्ल् ` २२,५०० ने करी करण्हात आले ्ोते. 
६. धनकोचे र्््ल् ` ६२,२५०.  लहावहावे. आतदल व सरीरचे भहांडवल रहाज्च्हा भहांडवलहा आधहारे सरहा्ोतजत करहावे. करी पडलेली 

रोख आणहावी तकंवहा जहासतीची कहाढून घ्हावी. 
 ्यार करा : पुनर्मूलयांकन खा्े, भागतीदारांचती भांडवल खा्ती आणि संसरेचा १.४. २०१८ रोजतीचा ्ाळेबंद. 
उत्र : 
नाव े पुनर्मूलयांकन खा्े    जरा 

णववरि रक्कर (`) णववरि रक्कर (`)
बुडीत व सं.क.तनधी 
गुंतवण्क खहाते (२२५००- १५०००) 
नफहा (भहंाडवल खहात्हालहा स्हानहांतररत) 
	 आलिि					 १२,९००
	 समीर																 ६,४५०
                                       

३,९००
७,५००

१९,३५०

जरीन आतण इरहारत
धनकोचे खहाते 

३०,०००
७५०

३०,७५० ३०,७५०

नावे भागतीदारांचे भांडवल खा्े    जरा 

णववरि आणदल (`) सरतीर (`) राज् (`) णववरि आणदल (`) सरतीर (`) राज् (`)
ख्हाती खहाते 
अहास्तगत र्सुली 
रोकड खहाते
नफहा-तोटहा खहाते
रोकड खहाते 
(अततररक्त भहंाडवल) 
तश/खहा./ नेली 

८,०००
८,०००
५,०००
८,०००

३१,९००

६०,०००

४,०००
४,०००
२,५००
४,०००

१९,५५०

३०,००० ३०,०००

तश./खहा./ आणली 
पुनर्मूल्हांकन खहाते
रोकड खहाते 
ख्हाती खहाते 
सहारहान् तनधी खहाते

९०,०००
१२,९००

१०,०००
८,०००

४८,६००
६,४५०

५,०००
४,०००

३०,०००

१,२०,९०० ६४,०५० ३०,००० १,२०,९०० ६४,०५० ३०,०००
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१ एणरिल २०१८ रोजतीचा ्ाळेबंद

देय्ा रक्कर (`) रक्कर (`) संपत्ती रक्कर (`) रक्कर (`)
दे्  तवपत्र ६०,००० रोकड १६,६५०
तवतवध धनको ६२,२५० ऋणको ३९,०००
भहंाडवल खहाते ः (-) सं.क.तन. ३,९०० ३५,१००
 आतदल ६०,००० गुंतवण्क ८५,५००
  सरीर ३०,००० जरीन व इरहारत १,०५,०००
 रहाज् ३०,००० १,२०,०००

२,४२,२५० २,४२,२५०
स्चना  : 
 भहागीदहारहाच्हा �वेशहावेळी जेव्हां भहागीदहारहाच्हा पुसतकहात प्ववीपहास्नच ख्हाती तनरहामूण केलेली असते, तेव्हां त्हा ख्हातीचे जुन्हा 

नफहा-तोटहा वहाटपहाच्हा �रहाणहात अपलेखन करण्हात आलेले असते. 
कायमू णटपा :

१) आतदलचहा त्ससहा  =  १
४

 तशल्लक �रहाण  =  १ - १
४

 = ३
४

 आतदलचे नवीन �रहाण  =  
२
३  × ३

४
 = ६

१२
 = २

४

 सरीरचे नवीन �रहाण   =  १
३

 × ३
४

 = ३
१२

 = 
१
४

 नवीन �रहाण   =   २: १:१ 
 ्हा �रहाणहात भहांडवलहाचे सरहा्ोजन केले. 
२) गुंतवणुकीच्हा र्ल्हातील बदलहाचहा उप्ोग ्हा गुंतवणुकीच्हा चढउतहारहासहाठी करण्हात ्ेतो.  

९. खालतील ्ाळेबंद हा ‘णरिवेिती ट्ेडसमू’ यांचा आहे. नरमूदा आणि गोदावरती ह्ा ३:२ रिरािा् नफा-्ोटा वाटून घे्ा्.   
३१ राचमू २०१९ रोजतीचा ्ाळेबंद 

देय्ा रक्कर (`) रक्कर (`) संपत्ती रक्कर (`) रक्कर (`)
धनको ४९,६०० बँकेतील रोख ४,०००
भहांडवल ः इरहारत २०,०००
	 नम्मिा २८,००० ्ंत्र २८,०००
	 गोिावरी २८,००० ५६,००० उपसकर १,२००

सकंध १६,४००
ऋणको  ३६,०००

१,०५,६०० १,०५,६००

१.४.२०१९  रोजी त्हांनी खहालील शतवीवर कहावेरीलहा भहागीदहारीत घेतले. :

१ कहावेरी ने ख्हातीकररतहा ` ४,००० आणहावे ्ी रक्कर व्वसहा्हातच ठेवहावी.  

२ भतवष्हातील १
४  त्श्हाकररतहा `  १५,००० भहांडवल आणहावे. 



155 PB

३.	 संपततीचे	खालीलप्रमाण	ेपुनमू्रल्ांकन	करण्ात	आले.	:

	 इमारत		̀  २४०००,	् ंत्	आवण	उपसकराचे	१०%,	अिमूल्न	आवण	ऋणकोिर	५%	सं.क.	वनधी	वनमा्रण	करािा.	सकंधाचे	मूल्	
`२०,०००	करािे.		

४.	 भांडिलाचे	 नफा-तोटा	 िाटपाच्ा	 प्रमाणात	 समा्ोजन	 केल्ािर	 वदसणारी	 नम्रदा	आवण	 गोदािरीच्ा	 भांडिल	 खात्ािर	
जासतीची	वशल्लक	कज्र	खात्ाला	न्ािी.		

	 त्ार करा : नफा-तोटा समा्ोजन खाते, भागीदारांचे भांडिल खाते आवण निीन ताळेबंद. 
उततर  : 
नािे. नफा-तोटा समा्ोजन खाते  ज म ा 

वििरण रक्कम (`) वििरण रक्कम (`)

्ंत्	खाते	
उपसकर	खाते
संशव्त	कज्र	वनधी
नफा	(भांडिल	खात्ाला	सरानंतररत)
	 िम्मिा																				 १,७२८
	 गोिावरी																									१,१५२

                                      

२,८००
१२०

१,८००

२,८८०

इमारत
सकंध

४,०००
३,६००

७,६०० ७,६००

नािे भागीदारांचे भांडिल खाते  जमा.

वििरण नम्रदा (`) गोदािरी (`) कािेरी (`) वििरण नम्रदा (`) गोदािरी (`) कािेरी (`)
कज्र	खाते
वश/	खा/	नेली

१०,५२८
२१,६००

१६,३५२
१४,४०० १२,०००

वश/खा/	नेली
बँक	खाते
ख्ाती	
नफा

२८,०००

२,४००
१,७२८

२८,०००

१,६००
१,१५२

१२,०००

३२,१२८ ३०,७५२ १२,००० ३२,१२८ ३०,७५२ १२,०००
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  १.४. २०१९ रोजीचा ताळेबंद
दे्ता रक्कम (`) रक्कम (`) मालमतता रक्कम (`)

भांडिल :	
	 िम्मिा
	 गोिावरी
	 कावेरी

कज्र खाते :
	 िम्मिा
	 गोिावरी
धनको	

२१,६००
१४,४००
१२,०००

१०,५२८
१६,३५२

४८,०००

२६,८८०
४९,६००

इमारत	
(+)	वाढ
यंत्र
(-) 	घट
उपसकर
(-) 	घट
सककंध
(+)	वाढ	
ऋणको
(-)	सं.क.नि.
बँकेतील	रोख

२०,०००
४,०००
२८,०००
२,८००
१,२००
-	१२०
१६,४००
३,६००
३६,०००
१,८००

२४,०००

२५,२००

१,०८०

२०,०००

३४,२००
२०,०००

१,२४,४८० १,२४,४८०

१०. कबीर आवण रेशमा  ४:१ प्रमाणात नफा-तोटा िाटून घेणारे भागीदार आहेत. त्ांचा ३१ माच्र २०१९ चा ताळेबंद :	  
३१ माच्र २०१९ रोजीचा ताळेबंद

दे्ता  रक्कम (`) रक्कम (`) संपतती रक्कम (`) रक्कम (`)
भांडिल ः
	 कबीर		
	 रेशमा
                            
सामान्	वनधी	
नफा-तोटा	खाते
खरेदीबद्दल	धनको
खचा्रबद्दल	धनको

१,०५,०००
७५,००० १,८०,०००

३०,०००
६,०००
४८,०००
१२,०००

ख्ाती	
विविध	ऋणको	
(-) संशव्त	कज्र	वनधी
जमीन	ि	इमारत																			
बँक

३०,०००
३,०००

६६,०००

२७,०००
१,००,०००
८३,०००

२,७६,००० २,७६,०००

१ एवप्रल  २०१९  रोजी त्ांनी सुिणा्रला खालील अटींिर भागीदारीत प्रिेश वदला.  :
१	 भविष्ातील	नफ्ाच्ा	२०%	वहश्ासाठी	वतने	भांडिल	`	४५,०००	आणािे.		
२	 ख्ातीचे	मूल्	` ७५,०००	करािे	
३.	 संशव्त	कज्र	वनधीची	गरज	नाही.		
४.	 `	४,५००च	ेभाड	ेअप्राप्त	आहे.		
५.		 चाल	ूखात्ाच्ा	माध्मातून	भागीदारांच	ेभांडिल	खाते,	निीन	नफा-तोटा	िाटपाच्ा	प्रमाणात	समा्ोवजत	करा.	

	 त्ार करा: १) नफा-तोटा समा्ोजन खाते  २) भागीदारांचे भांडिल खाते  ३) निीन ताळेबंद.  
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उततर  : 
नािे. नफा-तोटा समा्ोजन खाते  जमा

वििरण रक्कम (`) वििरण रक्कम (`)
नफा	(भांडिल	खात्ाला	सरानांतररत)		
कबीर			 	 ६,०००
रेशमा					 	 १,५००

																																						

७,५००

सं.क.वनधी
अप्राप्त	भाडे	

३,०००
४,५००

७,५०० ७,५००

नािे भागीदारांचे भांडिल खाते जमा

वििरण कबीर (`) रेशमा (`) सुिणा्र (`) वििरण कबीर (`) रेशमा (`) सुिणा्र (`)

वश/	खा.	नेली
चालू	खाते

१,४४,०००
३,०००

३६,०००
४९,५००

४५,००० वश/	खा/	नेली	
सामान्	वनधी	
नफा-तोटा	खाते	
बँक	खाते	
ख्ाती	खाते	
नफा	

१,०५,०००
२४,०००
४,८००

७,२००
६,०००

७५,०००
६,०००
१,२००

१,८००
१,५००

४५,०००

१,४७,००० ८५,५०० ४५,००० १,४७,००० ८५,५०० ४५,०००
 

१.४. २०१९ रोजीचा ताळेबंद

दे्ता रक्कम (`) रक्कम (`) मालमतता रक्कम (`) रक्कम (`)
भांडिल खाते :
	 कबीर	
	 रेशमा	
	 सुवणा्म	
                                       
चालयू खाते :
	 कबीर	
	 रेशमा	
खरेदीबद्दल	धनको														
खचा्रबद्दल	धनको	

१,४४,०००
३६,०००
४५,०००

३,०००
४९,५००

२,२५,०००

५२,५००
४८,०००
१२,०००

ख्ाती
ऋणको	
जमीन	ि	इमारत	
बँक	
अप्राप्त	भाडे

७५,०००
३०,०००

१,००,०००
१,२८,०००

४,५००

३,३७,५०० ३,३७,५००
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११. तारा, चंद्ा आवण सयू््र हे एका भागीदारीत २:३:१ ्ा प्रमाणात नफा-तोटा िाटून घेतात. त्ांनी ३१ माच्र २०१७ रोजी 
आकाशला प्रिेश वदला. त्ांच्ा त्ाच वदिशीचा ताळेबंद पुढीलप्रमाणे.  

३१ माच्र २०१८ रोजीचा ताळेबंद

दे्ता रक्कम (`) मालमतता रक्कम (`)

चंद्राच	ेभांडिल																
सू् ा्रचे	भांडिल																						

१,०५,०००
६६,०००

उपसकर
मोटार	कार
रोकड
ताराचे	भांडिल

३०,०००
६०,०००
५४,०००
२७,०००

१,७१,००० १,७१,०००

नफा-तोटा	िाटपातील	आकाशचा	 वहससा	 १४ 	असेल	आवण	इतर	भागीदारांमधील	नफा-तोटा	िाटपाचे	प्रमाण	पूितीप्रमाणेच	

असेल.	आकाशच्ा	प्रिेशाकररता	खालील	समा्ोजना	कराि्ाच्ा	आहेत.	:
१	 चदं्रा	ने	मोटार	कार	` ७५,०००	ला	ठेऊन	घेतली.
२	 फवन्रचर	(उपसकर)	चे	मूल्	` ५४,०००	लािण्ात	आले.
३.	 पुसतकात	`	१,५०,०००	ने	ख्ाती	खाते	उघडा.		
४.	 अनोंदीत	ऋणको	`	३३,०००.	
५.		 अदतत	खचा्रबद्दल	देणे	`	९,०००.
६.	 आकाश	ने	भांडिलाबद्दल	` ६०,०००	आणािे.	
	 आिश्क वकद्रनोंदी देऊन आकाशच्ा प्रिेशानंतरचा ताळेबंद त्ार करा. 
उततर  : 
 भागीदारीच्ा पुसतकात रोजकीद्र नोंदी 

वदनांक वििरण खा.पा नािे राशी
(`)

जमा राशी
(`)

१ ख्ाती	खात	े..	................................................. नािे १,५०,०००
	 ताराच	ेच	ेभांडिल	खात्ाला ५०,०००
	 चदं्राचे			भांडिल	खात्ाला	 ७५,०००
	 सू् ्र	च	ेभांडिल	खात्ाला	 २५,०००
(भागीदारीच्ा	पुसतकात	ख्ाती	खाते	उघडल्ाबद्दल)	

२ चंद्राचे	भांडिल	खाते	..	......................................... नािे ७५,०००
	 मोटारकार	खात्ाला ७५,०००
(चंद्राने	मोटारकार		` ७५,००००	ला	घेतली)

३ नफा-तोटा	समा.खाते	..	........................................ नािे 	 ९,०००
	 अदतत	खच्र	खात्ाला		 ९,०००
(अदततखचा्रची	नोंद	केल्ाबद्दल)	
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४ मोटारकार	खाते	..	.............................................. नािे १५,०००
ऋणकोच	ेखात	े..	.............................................. नािे ३३,०००
उपसकर	खाते	..	................................................ नािे २४,०००
	 नफा-तोटा	समा्ोजन	खात्ाला ७२,०००
(अनोंवदत	ॠणकोची	 नोंद	 घेतल्ाबद्दल	आवण	 मोटार	 ि	 उपसकराच्ा	
मूल्ात	िाढ	झाल्ाबद्दल)	

५ रोकड	खाते	..	.................................................. नािे ६०,०००
	 आकाशच्ा	भांडिल	खात्ाला	 ६०,०००
(आकाशन	ेभांडिल	आणल्ाबद्दल	)

६ नफा-ताेटा	समा्ोजन	खाते..	................................... नािे		 ६३,०००
	 ताराचे	भांडिल	खात्ाला २१,०००
	 चंद्र	च्ा	भांडिल	खात्ाला ३१,५००
	 सू् ्रच्ा	भांडिल	खात्ाला	 १०,५००
(पुनमू्रल्ाकंनािरील	नफा	जुन्ा	भागीदारांना	िाटून	वदल्ाबद्दल	)

३१  माच्र २०१८ रोजीचे ताळेबंद

दे्ता रक्कम (`) रक्कम (`) संपतती रक्कम (`) रक्कम (`)
भांडिल	खाती	: ख्ाती	 १,५०,०००
	 तारा ४४,००० उपसकर ५४,०००
	 चदं् १,३६,५०० ऋणको	 ३३,०००
	 सयू्म १,०१,५०० रोकड १,१४,०००
	 आकाश	 	६०,००० ३,४२,०००
अदतत	खच्र																							 ९,०००

३,५१,००० ३,५१,०००

१२. प्रिीण आवण दीपक ३:१ ्ा प्रमाणात नफा-तोटा िाटून घेणारे भागीदार आहेत. ३१ माच्र २०१९ रोजी त्ांचा ताळेबंद 
खालीलप्रमाणे होता.		

३१ माच्र २०१९ रोजीचा ताळेबंद

दे्ता रक्कम (`) रक्कम (`) संपतती रक्कम (`) रक्कम (`)
धनको	
दे् विपत्
राखीिवनधी	
अदतत	िेतन	
भांडिल	:	
	 प्रवीण
	 िीपक
                                      

१,२०,०००
४०,०००

६०,०००
२,०००
३२,०००
६,०००

१,६०,०००

ऋणको			     
(-) सं.क.वन.																	 
   
सकंध																														
प्राप्त	विपत्
एकसिवधकार
्ंत्	
रोकड

१,००,०००
१०,००० ९०,०००

६०,०००
२०,०००
२,०००
८०,०००
८,०००

२,६०,००० २,६०,०००



160 PB

्ाच	तारखेला	त्ानंी	संवदपला	भागीदारीत		प्रिेश	वदला.	निीन	नफा-तोटा	िाटपाचे	प्रमाण	३:२:३		ठरल	ेअसून	त्ाने	भांडिल		
` ९६,०००	आणािे.	इतर	अटी	पुढीलप्रमाणे.	
१.	 संवदपने	खाजगीररत्ा	भागीदारांना	ख्ातीकररता	` ३२,०००	वदले.	
२.	 संशव्त	कज्र	वनधी	िरील	तरतूद	` ४,०००	ने	कमी	करा.
३.	 जुने	संगणक	`	४८,००	चे	जमा-खचा्रच्ा	पुसतकात	त्ाची	नोंद	नाही.	त्ाची	नोंद	करािी.	
४.	 एकसिवधकाराच	ेअपलेखन	करािे.
	 त्ार करा : पुनमयू्रल्ांकन खाते, भागीदारांचे भांडिल खाते आवण निीन ताळेबंद 
उततर : 
नािे पुनमयू्रल्ांकन खाते      जमा

तपशील रक्कम (`) तपशील रक्कम (`)
एकसिवधकार	खाते
भांडिल	खाते	(नफा)	
	 प्रवीण						 ५,१००
	 िीपक						 	 													१,७००
                                        

२,०००

६,८००

संशव्त	कज्र	वनधी
जुने	संगणक	

४,०००
४,८००

८,८०० ८,८००

नािे भांडिल खाते      जमा
वििरण प्रिीण(`) दीपक (`) संवदप (`) वििरण प्रिीण (`) दीपक (`) संवदप (`)

वश	/खा/	नेली १,४९,१०० ४९,७०० ९६,००० वश/खा/	आणली
राखीि	वनधी
नफा
बँक	खाते

१,२०,०००
२४,०००
५,१००

४०,०००
८,०००
१,७००

९६,०००

१,४९,१०० ४९,७०० ९६,००० १,४९,१०० ४९,७०० ९६,०००

 ३१ माच्र २०१९ रोजीचा ताळेबंद 

दे्ता रक्कम (`) रक्कम (`) संपतती रक्कम (`) रक्कम (`)
धनको	
दे् विपत्
अदतत	िेतन	
भांडिल ः
	 प्रवीण									
	 िीपक		
	 सनंिप																																						

१,४९,१००
४९,७००
९६,०००

६०,०००
२,०००
६,०००

२,९४,८००

ऋणको																				          
(-)	संशव्त	कज्र	वनधी	
सकंध																																		
प्राप्त	विपत्
्ंत्
संगणक	
रोकड	

१,००,०००
६,००० ९४,०००

६०,०००
२०,०००
८०,०००
४,८००

१,०४,०००

३,६२,८०० ३,६२,८००
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१३. राधा आवण विकास ३:२ ्ा प्रमाणात नफा-तोटा िाटून घेणारे भागीदार आहेत. ३१ माच्र  २०१९ रोजी त्ांचा ताळेबंद 
खालीलप्रमाणे होता.   

३१ माच्र  २०१९ रोजीचा ताळेबंद
दे्ता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`)

भांडिल	:	
	 राधा																												२,००,०००
	 नवकास																														१,२०,०००
चािू	खाते	:																								
	 राधा																																				२,४००
	 नवकास																																			२,८००
बाळूच	ेकज्र																						
धनको

३,२०,०००

५,२००
४०,०००
१२,०००

पररसर
उपसकर
सककंध
ऋणको	
बँक	नशल्लक	

२,८०,०००
२२,८००
५४,०००
१८,२००
२,२००

३,७७,२०० ३,७७,२००

 १, एवप्रल	२०१९	रोजी	त्ानंी	ओमला	खालील	अटीिर	भागीदारीत	प्रिेश	वदला.		
१	 पररसरमूल्		`	३,४०,०००	करािे.	उपसकराचे	मूल्	` २०,८००	लािािे.	संशव्त	कज्र	 वनधी	`	२,०००	वनमा्रण	करािी.	

सकधंाच	ेमूल्	` ५८,०००	लािािे.	
२.	 ओम	ने	भांडिल	महणून	`	८०,०००	आणािे	आवण	ख्ातीकररता	` २०,०००	आणािे	ि	ही	रक्कम	व्िसा्ातच	ठेिािी.	

त्ाला	नफ्ातील	 १४ 	वहससा	द्यािा.		

३	 बाळूकडील	कजा्रची	परतफेड	NEFT	ने	करािी.	
	 त्ार करा : नफा-तोटा समा्ोजन खाते, भागीदारांचे चालयू खाते, निीन ताळेबंद. 
उततर  : 
नािे पुनमयू्रल्ांकन खाते  जमा

वििरण रक्कम (`) वििरण रक्कम (`)
उपसकर
संशव्त	कज्र	वनधी
नफा	(चाल	ूखात्ाला	सरानंतररत)	
	 राधा		 	 ३६,०००
	 नवकास	 २४,०००
                                    

२,०००
२,०००

६०,०००

पररसर
सकंध	

६०,०००
४,०००

६४,००० ६४,०००
नािे भागीदारांची चालयू खाती    जमा

वििरण राधा (`) विकास (`) वििरण राधा (`) विकास (`)
वश./	खा./नेली ५०,४०० ३४,८०० वश/	खा/	आनली	

ख्ाती	खात	े
पुनमू्रल्ांकन	खाते	(नफा)	

२,४००
१२,०००
३६,०००

२,८००
८,०००
२४,०००

५०,४०० ३४,८०० ५०,४०० ३४,८००
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निीन ताळेबंद
दे्ता रक्कम (`) रक्कम (`) संपतती रक्कम (`) रक्कम (`)

भांडिल	ः व्िसा्	पररसर २,८०,०००
	 राधा २,००,००० (+)	वाढ ६०,००० ३,४०,०००
	 नवकास १,२०,००० उपसकर २२,८००
	 ओम ८०,००० ४,००,००० (-) घट २,००० २०,८००
चालू	खाती	ः	                      सककंध ५४,०००
	 राधा ५०,४०० (+)	वाढ ४,००० ५८,०००
	 विकास ३४,८०० ऋणको १८,२००
	 धनको	 १२,००० (-) संशनयत	कर्म	निधी २,००० १६,२००

बँक	वशल्लक	 ६२,२००
४,९७,२०० ४,९७,२००

१४. सावहल  आवण  िवनता ३:१ ्ा प्रमाणात नफा-तोटा िाटून घेणारे भागीदार आहेत. ३१ माच्र २०१९ रोजी त्ांचा ताळेबंद 
खालीलप्रमाणे होता.	  

३१ माच्र २०१९ रोजीचा ताळेबंद
दे्ता रक्कम (`) रक्कम (`) संपतती रक्कम (`) रक्कम (`)

भांडिल	:
	 सावहल	 
 
	 िवनता	
धनको		
सामान्	वनधी
																																				

९०,०००
७५,००० १,६५,०००

३१,५००
६,०००

इमारत
सकंध
ऋणको
रोकड	

९०,०००
६०,०००
४६,५००
६,०००

२,०२,५०० २,०२,५००

खालील अटीिर	वदनेशला	भागीदारीत	प्रिेश	वदला.		:	

१	 संसरचे्ा	नफ्ात	त्ाला		 १४ 		वहससा	द्यािा.	
२.	 भांडिल	महणून	त्ाने	` ६०,०००	आवण	ख्ाती	कररता	` ३०,०००	नगदी	आणािे.	
३	 `	१२,०००	ने	इमारतीचे	अवधमूल्न	करण्ात	आले	ि	सकंधाचे		२०%		अिमूल्न	करण्ात	आले	असून	त्ांचे	पुसतकीमूल्ािर	

समा्ोजन	करािे.		
४.	 संशव्त	कज्र	वनवधकररता	`	१,२००	ची	तरतूद	करािी.
	 पुनमयू्रल्ांकन खाते, भागीदारांची भांडिल खाती आवण वदनेशच्ा प्रिेशानंतरचा ताळेबंद त्ार करा. 
उततर : 

भागीदारी संसरांच्ा पुसतकात
नािे पुनमयू्रल्ांकन खाते      जमा

वििरण रक्कम (`) वििरण रक्कम (`)
इमारत
संशव्त	कज्र	वनधी	
नफा	(भांडिल	खात्ाला	सरानांतररत)		
	 सानिि	 १,३५०
	 वनिता		 ४५०
                                           

१२,०००
१,२००

१,८००

सकंध	खाते		
	

१५,०००

१५,००० १५,०००
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नािे  भांडिल खाती     जमा
वििरण सावहल (`) िवनता (`) वदनेश (`) वििरण सावहल (`) िवनता (`) वदनेश (`)

वश/	खा/नेली १,१८,३५० ८४,४५० ६०,००० वश./खा./आणली
सामान्	वनधी
बँक	/	रोकड
ख्ाती	खाते	
पुनमू्रल्ांकन	खात	े
(नफा)	

९०,०००
४,५००

२२,५००
१,३५०

७५,०००
१,५००

७,५००
४५०

६०,०००

१,१८,३५० ८४,४५० ६०,००० १,१८,३५० ८४,४५० ६०,०००

मे. सावहल, िवनता ि वदनेश  १.४. २०१९ रोजीचा ताळेबंद

दे्ता रक्कम (`) रक्कम (`) संपतती रक्कम (`) रक्कम (`)
भांडिल	:
	 सावहल
	 िवनता
	 विकास
																																										
विविध	धनको

१,१८,३५०
८४,४५०
६०,००० २,६२,८००

३१,५००

इमारत
(-)	घट

सकंध
(+)	िाढ
ऋणको
(-)	संशव्त	कज्र	वनधी
बँकेतील	रोख

९०,०००
१२,०००

६०,०००
१५,०००
४६,५००
१,२००

७८,०००

७५,०००

४५,३००
९६,०००

२,९४,३०० २,९४,३००

सिाध्ा्  ३HHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHH

प्र.१ िसतुवनष्ठ प्रशन
अ. खाली वदलेल्ा प्ा्र्ापैकी ्ोग् प्ा्र् वनिडा आवण संपयूण्र विधान पु्हा वलहा. 

१.	 अंज	ूआवण	इशा	३:२	्ा	प्रमाणात	नफा-तोटा	िाटून	घेतात.	त्ांनी	 १५ 		वहश्ासाठी	आरोहला	भागीदारीत	प्रिेश	देण्ाचे	
ठरविले.	तेवहा	नफा-तोटा	िाटपाच	ेनिीन	प्रमाण		.......................	रावहल.	

	 (अ)	१२:८:५			 (ब)	४:३:१				 (क)	१२:८:१				 (ड)	१२:३:१

२.	 समा्ोवजत	भांडिलापेक्ा	वदसणार	ेप्रत्क्	जासतीचे	भांडिल	.......................
	 (अ)	समान	भांडिल					 (ब)	अवतररक्त	भांडिल						 (क)	कमी	भांडिल					 (ड)	लाभ

३.	 जेवहा	व्िसा्ात	अनोंदीत	संपतती	आणली	जाते.	तेवहा	.......................खाते	जमा	होते.		

	 (अ)	पुनमू्रल्ांकन			 (ब)ताळेबंद	 	 	(क)	व्ापार	खाते		 (ड)	भागीदारांचे	भांडिल	खाते.	
४.	 जेवहा	भागीदारांकडून	ख्ातीची	उचल	केली	जाते,	तेवहा	.......................खाते	जमा	करतात.	
	 (अ)पुनमू्रल्ांकन					 (ब)	रोकड	/	बँक					 (क)	चालू	 	 (ड)	नफा-तोटा	समा्ोजन	खाते.

५.	 जर	भागीदाराने	एखादी	संपतती	ठेऊन	घेतली	असेल	तर		.......................खाते	नािे	होते.		
	 (अ)	पुनमू्रल्ाकंन				 (ब)	भांडिल		 				 (क)	संपतती				 (ड)	ताळेबंद
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ब. खालील विधानासािी एक शबद, शबदसमयूह वकंिा संज्ा सयूचिा. 
१	 सामान्	नफ्ापेक्ा	वमळालेल्ा	जासतीच्ा	नफ्ाच्ा	आधारािर	ख्ातीचे	मूल्ांकन	करण्ात	्ेणारी	पधदत.	
२	 निीन	भागीदाराच्ा	प्रिेशाच्ा	िेळी	संपतती	ि	दे्ता	मूल्ांकन	करण्ासाठी	उघडण्ात	आलेल	ेखाते.	
३	 पैशामधे	मोजता	्ेणारी	व्िसा्ाची	प्रवतष्ा.
४	 जुन्ा	भागीदारांना	सामान्	वनधीच	ेिाटप	कराि्ाचे	प्रमाण.	
५	 जेवहा	निीन	भागीदार	ख्ातीची	रक्कम	रोख	आणतो.	तेवहा	ख्ातीची	हाताळणी	कोणत्ा	पद्धतीने	केली	जाते.		
६	 जुन्ा	भागीदारांच्ा	त्ागाच्ा	प्रमाणाच	ेप्रमाण.	
७	 विवन्ोवजत	भांडिल	×		 परताव्ाचा	दर	(NRR)

१००
	=		.............

८	 भागीदाराने	संपतती	ठेऊन	घेतल्ास	नािे	होणारे	खाते.		
९	 ताळेबंदाच्ा	दे्ता	बाजूला	नफा-तोटा	खात्ाची	असलेली	वशल्लक.	
१०	 जुने	प्रमाण	-  निीन	प्रमाण		=

क.  चयूक वक बरोबर सकारण सांगा. 
१	 निीन	भागीदार	भांडिल	रोख	वकंिा	इतर	सिरूपात	आणू	शकतो.	
२	 जेवहा	भागीदारांना	ख्ाती	खाजगी	सिरूपात	वदली	जाते.	तेवहा	पुसतकात	त्ांची	नोंद	केली		जात		नाही.	
३.	 निीन	भागीदाराच्ा	प्रिेशाच्ा	िेळी	निीन	लाभाचे	प्रमाण	काढले	जाते.	
४.	 पुनमू्रल्ांकनािरील	नफा	सि्र	भागीदारांना	निीन	भागीदारासह	वितरीत	केला	जातो.	
५.	 भागीदारांच	ेआपसातील	संबंध	बदलण	ेमहणजे	भागीदारीची	पुनरच्रना	हो्.	
६.		 निीन	भागीदार	त्ाच्ा	वहश्ाची	ख्ाती	रोख	सिरूपातच	आणतो.	
७.	 ख्ातीच	ेअपलेखन	करतेिेळी	ख्ाती	खाते	नािे	करतात.	
८.	 निीन	प्रमाण	िजा	जुने	प्रमाण	बरोबर	त्ागाचे	प्रमाण.	
९.	 सहसा	व्िसा्ाच्ा	विसतारासाठी	निीन	भागीदाराला	संसरेत	प्रिेश	वदला	जातो.	
१०.	 जेवहा	जुन्ा	भागीदारांकडून	ख्ातीची	उचल	केली	जाते,	तेवहा	रोकड	/	बँक	खाते	जमा	करतात.	

ड.  गटात न बसणारा शबद ओळखा.
१.	 सामान्	वनधी,	धनको,	्ंत्सामग्ी,	भांडिल.
२.	 उपसकरातील	घट,	सिावमत्ि	अपलेखन,	प्राप्त	विपत्ातील	िाढ,	सं.	कज्र	वनधीचे	अपलेखन	
३	 अवतररक्त	नफा	पद्धत,	मूल्ांकनाची	पद्धत,	सरासरी	नफा	पद्धत,	अससरर	भांडिल	पधदत.

इ.  खालील उदाहरणे सोडिा. 

१.	 एका	संसरेत	अ	आवण	ब	२:१	् ा	प्रमाणात	नफा-तोटा	िाटून	घेणारे	भागीदार	आहेत.	त्ांनी	‘क’	भागीदारीत	प्रिेश	वदला.	
तेवहा	‘अ’	ने	आपल्ा	वहश्ातून	

१
४ 	ि	‘ब’	ने		

१
५ 	वहससा	देण्ाचे	ठरविले.	तेवहा	निीन	नफा-तोटा	िाटपाचे	प्रमाण	

काढा.		

२.	 अवनका	आवण	रावधका		५:१	्ा	प्रमाणात	नफा-तोटा	िाटून	घेणारे	भागीदार	आहेत.	त्ांनी	सावनका	ला	 १
५
	वहश्ासाठी	

भागीदारीत	प्रिेश	वदला.	अवनका	आवण	रावधकाचे	त्ागाचे	प्रमाण	काढा.				

३.	 प्रमोद	आवण	विनोद	३:२	्ा	प्रमाणात	नफा-तोटा	िाटून	घेणारे	भागीदार	आहेत.	रमेशला	भागीदारीत	प्रिेश	वदल्ानंतर	
त्ाचंे	निीन	प्रमाण		४:३:२	अस	ेराहणार	आहे,	तेवहा	त्ागाचे	प्रमाण	शोधून	काढा.	
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ई. खालतील रिशनांचती फक्त एका वाकया् उत्रे णलहा. 
१ पुनर्मूल्हाकंन खहाते म्णजे कहा्?
२ भहागीदहारीची पुनरमूचनेचहा अ्मू सहांगहा?
३ नवीन भहागीदहारहालहा �वेश कहा तदलहा जहातो?
४ त्हागहाचे �रहाण (sacrifice ratio) म्णजे कहा्?
५ नवीन भहागीदहारहाच्हा �वेशहाच्हा वेळी ख्हाती खहाते उघडणे ्हाचहा अ्मू कहा्? 
६ ख्हातीच्हा र्ल्हांकनहाची अततररक्त नफहा पद्धत म्णजे कहा्? 
७ ख्हातीचे वहाटप करतहानहा त्हागहाचे �रहाण केव्हा अहागतणत (कहाढणे) केले जहाते.?
८ नवीन भहागीदहारहालहा �वेश देतेवेळी संतचत नफ्हाची ्हातहाळणी कशी केली जहाते.? 
९ जेव्हा नवीन भहागीदहार ख्हातीची रक्कर रोख आण् शकत नहा्ी, तेव्हा जुन्हा भहागीदहारहांच्हा भहांडवल खहात्हाच्हा जरहा 

बहाज्लहा ख्हाती कोणत्हा �रहाणहात तलत्ली जहाते. 
१०. नफहा-तोटहा सरहा्ोजन खहात्हाची जरहा बहाज्पेक्हा रोठी असलेली नहावे बहाज् कहा् दशमूतवते? 

ग.  कोष्टक प्िमू करा. 

१.  =  

एकूण नफहा

एकूण वरमू

२. सहारहान् नफहा =    × 
परतहाव्हाचहा दर (NRR)

१००
३. तहाळेबंदहात दहाखतवलेलहा सकंध   → सकंधहाचे र्ल् २०% करी दहाखतवले      →  सकंध रल्् 
          

  ` १,६०,०००
        

रिातयणषिक उदाहरिे

१. णवक्रर आणि रिज्ा २:३ या रिरािा् नफा-्ोटा वाटून घे्ा्. ३१ राचमू २०१८ रोजती तयाचंा ्ाळेबंद खालतीलरिरािे हो्ा.  
३१ राचमू २०१८ रोजतीचा ्ाळेबंद

देय्ा रक्कर (`) संपत्ती रक्कर (`)
धनको 
भहांडवल :
तवक्रर 
�ज्हा

१,०५,०००

७५,०००
७५,०००

रोकड 
जरीन व इरहारत 
्ंत्रसहारग्ी
उपसकर 
सकंध
ऋणको

७,५००
३७,५००
४५,०००

३,०००
७५,०००
८७,०००

२,५५,००० २,५५,०००
१ एत�ल २०१८ रोजी त्हानंी अवनीलहा भहागीदहारीत �वेश देण्हाचे ठरतवले. :

१ भतवष्हातील नफ्हात ततलहा १/४ त्ससहा द्हावहा. 
२. ततने भहंाडवल म्ण्न ` ३७,५०० आतण ख्हातीतील त्ससहा ` ३०,००० रोख आणहावेत.  
३. जरीन व इरहारतीचे र्ल् ` ४५,००० करहावे आतण उपसकरहाचे रल्् १० % करी करहावे. 
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४.	 विविध	ऋणकोिर	५%	दराने	संशव्त	कज्र	वनधी	ची	तरतूद	करािी.	
५.	 	सकधंाचे	`	८२,५००	मूल्	लािािे.	

	 सि्र	भागीदारांच	ेभांडिल	खाते	निीन	नफा-तोटा	विभाजनाच्ा	प्रमाणात	समा्ोवजत	करािे	आवण	प्रमाणापेक्ा	जासत	असणारी	
रक्कम	कज्र	खात्ाला	सरानांतररत	करािी.		

	 त्ार करा : अ)  नफा-तोटा समा्ोजन खाते  ब) भागीदारांची भांडिल खाती क) निीन ताळेबंद 	
उततर :  नफा	-	` १०,३५०,	विक्रमचे	भाडंिल	खात	े-	`	४५,०००,	अिनीच	ेभाडंिल	खात	े-	`	३७,५००,	ताळबेदं	-	` ३,३२,८५०
	 प्रज्ाचे	भांडिल	खाते	`	६७,५००

२. अमलेंदू आवण समीर ३:२ ्ा प्रमाणात नफा -तोटा िाटून घेणारे भागीदार आहेत. ३१ माच्र  २०१७ रोजी त्ांचा ताळेबंद 
खालीलप्रमाणे होता.	

३१ माच्र २०१७ रोजीचा ताळेबंद 
दे्ता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`)
विविध	धनको	
अमलेंदू	च	ेभांडिल
समीरचे	भांडिल
सामान्	वनधी

१०,०००
६०,०००
४०,०००
२०,०००

बँकेतील	रोख
विविध	ऋणको	
जमीन/	इमारत	
सकंध
्ंत्सामग्ी
उपसकर	ि	अनिा्ुक्ती

१२,०००
२४,०००
५०,०००
१६,०००
२०,०००
८,०००

१,३०,००० १,३०,०००

१	एवप्रल	२०१७	रोजी	त्ानंी	परेशला	भागीदारीत	प्रिेश	वदला.	तेवहा	प्रिेशाच्ा	अटी	खालीलप्रमाणे	होत्ा.	: 
१.	 त्ाने	ख्ातीतील	वहससा	महणून	`	१६,०००	आणािे.	जुन्ा	भागीदारांनी	ख्ातीची	५०%	राशी	काढून	घ्ािी.		
२.	 भविष्ातील	नफ्ातील	१/४	वहश्ासाठी	त्ाने	भांडिल	महणून	`	२०,०००	आणािे.		
३.	 परेशच्ा	प्रिेशासाठी	संपततीच	ेखालीलप्रमाण	ेपुनमू्रल्ांकन	करण्ात	्ािे.	
अ)		 जमीन	ि	इमारतीच	ेमूल्	`	६०,०००	करािे.
ब)	 ्ंत्सामग्ीचे	मूल्	`	१६,०००	करािे.
क)		 सकधंाचे	मूल्		`२०,०००	आवण	उपसकर	ि	अनिा्ुक्ती	` ४,०००
ड)	 संशव्त	कज्र	वनधीकरीता	ऋणकोिर		५%	तरतूद	करािी.	
 निीन संसरेच्ा पुसतकात आिश्क वकद्रनोंदी करा. 

३. िसयू आवण विराज अनुक्रमे ३:२ प्रमाणात नफा-तोटा िाटून घेणारे भागीदार आहेत. त्ांचा ३१ माच्र २०१९ रोजीचा ताळेबंद 
खालीलप्रमाणे. 

३१ माच्र २०१९ रोजीचा ताळेबंद

दे्ता रक्कम (`) रक्कम (`) संपतती रक्कम (`) रक्कम (`)
विविध	धनको	
सामान्	वनधी		

भांडिल	
िसू	
विराज

१,०८,०००
७२,०००

४५,०००
३०,०००

१,८०,०००

हसतसर	रोख
विविध	ऋणको
सकंध
गुंतिणूक	
्ंत्सामग्ी
इमारत

७५०
६६,७५०
२५,५००
३६,०००
९०,०००
३६,०००

२,५५,००० २,५५,०००
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१	एवप्रल	२०१९	रोजी	त्ांनी	हरीला	खालील	अटीिर	भागीदारीत	प्रिेश	वदला.	:

१.	 त्ाने	भांडिल	महणून	`	६०,०००	आणािे.	भविष्ातील	नफ्ात	त्ाला		
१
४ 	वहससा	वमळेल.	

२.	 ख्ातीच	ेमूल्	मागील	३	िरा्रच्ा	सरासरी	नफ्ाच्ा	दुपपट	लािािे.	मागील	तीन	िरा्रचा	नफा	अनुक्रमे	
	 २०१६	-	१७					`	४८,०००,	
	 २०१७	-	१८					` ८१,०००
	 २०१८	-	१९					` ७३,५००
	 हरी	ख्ातीची	रक्कम	रोख	आणण्ास	असमर्र	आहे,	महणून	भागीदारीच्ा	पुसतकात	तिेढ्ा	रकमेन	ेख्ाती	खाते	उघडा.	
३.	 ऋणकोिर	`	१,५००	संशव्त	कज्र	वनधी	वनमा्रण	करा.	
४.	 संिरण	सकंधाच	ेमूल्	` २२,	५००	लािा.	
५.	 ्ंत्सामग्ी	आवण	इमारतीच	ेमूल्	५%.	कमी	करा.	
	 त्ार करा. नफा-तोटा समा्ोजन खाते, भागीदारांची भांडिल खाती, आवण निीन संसरेचा ताळेबंद 

उततर : 	पुनमू्रल्ाकंन	 तोटा	 -	 `	 १०,८००,	 भांडिलाच्ा	 वशलका	 :	 िसू	 -	 `	 १,६०,०२०,	 विराज	 -	 `	 १,०६,६८०,		
हरी	-	`	६०,०००,		ताळेबंद	बेरीज		-	`		३,७१,७००

४. वदप आवण करण हे एका भागीदारीत ३:१ ्ा प्रमाणात नफा-तोटा िाटून घेणारे भागीदार आहेत. ३१ माच्र २०१८ रोजी 
त्ांचा ताळेबंद खालीलप्रमाणे आहे. 

३१ माच्र  २०१८ रोजीचा ताळेबंद
दे्ता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`)

विविध	धनको	
दे्विपत्
अवधकोर	अवधविकर्र
भांडिल	:	
	 दीपचे	भांडिल																		६०,०००
	 करणच	ेभांडिल																२०,०००
सामान्	वनधी																						

४०,०००
१०,०००
११,०००

८०,०००
८,०००

रोकड
विविध	ऋणको	
जमीन	ि	इमारत
मालसाठा	
्ंत्सामग्ी
फवन्रचर	

४०,०००
३२,०००
१६,०००
२०,०००
३०,०००
११,०००

१,४९,००० १,४९,०००
१	एवप्रल	२०१८	रोजी	शुभमला	खालील	अटीिर	भागीदारीत	प्रिेश	वदला.	: 

१.	 १/५	वहश्ासाठी	त्ाने	भांडिल	` २०,०००	आवण	ख्ातीतील	वहससा	` १०,०००	आणािा.	
२.	 ऋणकोिर	५%	दराने	सं.क.	वनधीची	तरतूद	करािी.	
३.	 फवन्रचरिर		२०%	घसारा	आकारािा.
४.	 मालसाठ्ाच	े	५%	आवण	इमारतीचे		२०%	मूल्	िाढिािे.	
५.	 सि्र	 भागीदारांचे	 भांडिल	खाते	 त्ांच्ा	 निीन	 नफा-तोटा	 विभाजनाच्ा	 प्रमाणात	 रोखीच्ा	 माध्मातून	समा्ोवजत	

करािी.	
	 त्ार करा : नफा-तोटा समा्ोजन खाते, भागीदारांची भांडिल खाती, निीन भागीदारीचा ताळेबंद.

उततर : पुनमू्रल्ांकन	नफा		-	४००,	दीप-रोख	हसतांतर	-	१३,८००,	करण	-	४,६००,	ताळेबंद	बेरीज	-	१,६१,००० 
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५. णकशोर आणि लाल ३
४   व 

१
४  या रिरािा् नफा-्ोटा वाटून घेिारे भागतीदार आहे्. 

३१ राचमू २०१८ रोजतीचा ्ाळेबंद

देय्ा रक्कर (`) संपत्ती रक्कर (`)
धनको
सहारहान् तनधी 

भहांडवल खहाते :
 तकशोर                       ९०,०००
 लहाल                             ४८,०००
                                      

१,२०,०००
१२,०००

१,३८,०००

जरीन व इरहारत 
फतनमूचर 
सकंध
ऋणको 
�हाप्त तवपत्रे 
बँक तशल्लक

७५,०००
६,०००

६०,०००
६०,०००
३९,०००
३०,०००

२,७०,००० २,७०,०००

१ एत�ल २०१८ रोजी त्हानंी रहारलहा भहागीदहारीत �वेश तदलहा. : 

१. त्हालहा भतवष्हातील नफ्हात 
१
५  त्ससहा द्हावहा. ्हाकररतहा त्हाने भहांडवल ` ६०,००० RTGS  �णहालीद्हारे आणहावे.

२. `. ६०,००० ने ख्हाती खहाते उघडहावे.

३. जरीन व इरहारतीचे र्ल्  २०% ने वहाढवहावे. 

४. फतनमूचर व सकंधहाचे र्ल् १०% ने करी करहा. 
५. सवमू भहागीदहारहांनी त्हाचंे भहांडवल खहाते नवीन नफहा -तोटहा तवभहाजनहाच्हा �रहाणहात बँक खहात्हाच्हा रहाफ्फत सरहा्ोतजत 

करहावे. 
 भागतीदारतीचया पुस्का् णकदमूनोंदती देऊन नवतीन संसरेचा ्ाळेबंद ्यार करा. 

उत्रे : पुनर्मूलयांकन नफा  - ८,४००, दतीप-रोख हस्ां्र - १३,८००, करि - ४,६००, ्ाळेबंद बेरतीज - ४,२०,०००

६. वृषालती आणि लतीना या सरान भागतीदार आहे् . ३१ राचमू २०१८ रोजती तयांचा ्ाळेबंद खालतील रिरािे हो्ा. 
३१ राचमू २०१८ रोजतीचा ्ाळेबंद

देय्ा रक्कर (`) रक्कर (`) संपत्ती रक्कर (`) रक्कर (`)
तवतवध धनको ९०,००० बँक तशल्लक ६२,०००
सहारहान् तनधी १८,००० ऋणको ३१,०००
भहांडवल: (-) संशत्त कजमू तनधी १,००० ३०,०००
 वृरहाली ४५,००० इरहारत ५५,०००
 लीनहा ३०,००० ७५,००० ्ंत्र २४,०००

�हाप्त तवपत्रे १२,०००
१,८३,००० १,८३,०००

त्हांनी १ एत�ल २०१८ रोजी अपणहामूलहा भहागीदहारीत �वेश देण्हाचे ठरतवले. :
१. ्ंत्र आतण इरहारतीचे रल्् १०% करी करहा. संशत्त कजमू तनधी  ` ५,००० रु. ने वहाढवहा.
२. वृरहालीने १०%कसरीवर �हाप्त तवपत्र ठेऊन घेतले. 



169 PB

३.	 भविष्ातील	 १४ 	वहश्ासाठी	अपणा्रने		`	६०,०००	भांडिल	आणािे.	

४.	 चालू	खात	ेउघडून	सि्र	भागीदारांच	ेभांडिल	खाते	निीन	नफा-तोटा	विभाजनाच्ा	प्रमाणात	समा्ोवजत	करािे.	
	 नफा-तोटा समा्ोजन खाते, भागीदारांची भांडिल खाती आवण निीन संसरेचा ताळेबंद त्ार करा.  

उततर :	 पुनमू्रल्ाकंन	 तोटा	 	 -	 `	 १४,१००,	 िृरालीचे	 चालू	 खाते	 -	 `	 ५३,८५०,	 लीनाचे	 चालू	 खाते	 -	 `	 ५८,०५०,		
ताळेबंद	-	३,३०,०००

७. मेधा आवण राधा  ३:१ ्ा प्रमाणात नफा-तोटा िाटून घेणाऱ्ा भागीदार आहेत. : 
३१ माच्र २०१८ रोजीचा ताळेबंद 

दे्ता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`)
विविध	धनको	
दे् विपत्
बँक	ओवहर	ड्ाफट	
	
भांडिल	:		
	 मेधा																			
	 राधा																		
सामान्	वनधी	

८०,०००
२०,०००
२०,०००

१,२०,०००
४०,०००
१६,०००

रोकड	
विविध	ऋणको	
मालसाठा	
्ंत्सामग्ी	
फनतीचर	
जमीन	ि	इमारत		

७८,०००
६४,०००
४०,०००
६०,०००
२२,०००
३२,०००

२,९६,००० २,९६,०००

१	एवप्रल	२०१८	रोजी	कृतीकाला	भागीदारीत	प्रिेश	वदला	:

१.	 वतने	भांडिल	`	४०,०००	आवण	ख्ाती	`	२,५००	आणािे.	वतला	नफ्ात	
१
५ 	वहससा	वमळेल.	

२.	 ऋणकोिर	५%		सं.क.	वनधी	ची	तरतूद	करािी.		
३.	 फवन्रचरचे	मूल्	२०%	ने	कमी	करािे.	
४.	 मालसाठ्ाच	े५%	आवण	्ंत्सामग्ीच	े२%	मूल्	िाढिा.	
५.	 चालू	खाते	उघडून	सि्र	भागीदारांच	ेभांडिल	खाते	निीन	नफा-तोटा	विभाजनाच्ा	प्रमाणात	समा्ोवजत	करािे.	

६.	 निीन	नफा-तोटा	िाटपाचे	प्रमाण	अनुक्रम	
३
५ 	,	

१
५ ,			

१
५ 		असे	रावहल.	

	 नफा-तोटा समा्ोजन खाते, कज्र खात्ांच्ा माध्माने भागीदारांचे भांडिल खाते आवण निीन संसरेचा ताळेबंद 
त्ार करा.		

उततर : 	पुनमू्रल्ांकन	तोटा	-	`	४,४००,	मेधाचे	चाल	ूखाते	-	`	१०,५७५,	राधा	-	`	३,५२५,	ताळेबंद	बेरीज	-	`	३,३४,१००



170 PB

८. ३:२  ्ा प्रमाणात नफा-तोटा िाटून घेणारे भागीदार सावहल आवण वननखल ्ांचा ताळेबंद.  
३१ माच्र  २०१७ रोजीचा ताळेबंद 

दे्ता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`)
धनको	
भांडिल	:	
	 सावहल																			 ८०,०००
	 वनसखल																					१,००,०००
																																							

६०,०००

१,८०,०००

फवन्रचर	
इमारत	
ऋणको	
मालसाठा	
हसतसर	रोख

६०,०००
७२,०००
४०,०००
४८,०००
२०,०००

२,४०,००० २,४०,०००

१	एवप्रल	२०१७		रोजी	िरदला	खालील	अटीिर	भागीदारीत	प्रिेश	वदला.	: 
१.	 िरदनेे	भांडिलासाठी	`	१,००,०००	वदले.		
२.	 ख्ाती	महणून		`	४०,०००	वदले.		
३.	 निीन	नफा-तोटा	िाटपाच	ेप्रमाण		३:२:३	ठरले.	
४.	 जुन्ा	भागीदारांनी		संपततीचे	मूल्	खालील	प्रमाणे	ठरविले.	:	
	 इमारत		` १,००,०००,	फवन्रचर	` ४८,०००,	ऋणको	` ३८,०००			
५.	 माच्र	२०१७	मध्े	` 	३,०००	च्ा	िसतू	खरेदी	करण्ात	आल्ा.	त्ाची	नोंद		२	एवप्रल	२०१७	रोजी	करण्ात	आली.		ही	दे्ता	

विचारात	घ्ािी.	
	 त्ार करा : 

अ)  नफा-तोटा समा्ोजन खाते
ब) भागीदारांची भांडिल खाती
क)  भागीदारी संसरेचा निीन ताळेबंद  

उततर : नफा-तोटा	खाते	नफा	-	`	११,०००,	सावहलच	ेभांडिल	-	`	१,१०,६००,	वनसखलचे	भांडिल	खाते	-	`	१,२०,४००	
िरदचे	भांडिल	-	`	१,००,०००,	ताळेबंद	-	`	३,९४,०००)

९. अमीत आवण बबन  २:३ ्ा प्रमाणात नफा-तोटा िाटून घेणारे भागीदार आहे.  
३१ माच्र २०१८ रोजीचा ताळेबंद 

दे्ता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`)
धनको	

भांडिल	:	
	 अमीत															
	 बबन																		

१,४०,०००

१,००,०००
१,००,०००

रोकड	
जमीन	ि	इमारत	
्ंत्	
फवन्रचर	
मालसाठा	
ऋणको	

१,१०,०००
५०,०००
६०,०००
४,०००

१,००,०००
१६,०००

३,४०,००० ३,४०,०००

१	एवप्रल	२०१८	रोजी	त्ानंी	कमल	्ांना	भागीदारीत	प्रिेश	वदला.: 

१.	 वतला	भविष्ातील	नफ्ात	 १४ 	वहससा	वमळेल.	

२.	 वतने	भांडिल	रु.	५०,०००	आवण	ख्ाती	`	४०,०००	नगदी	आणािी.	
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३.	 जमीन	ि	इमारतीच	ेमूल्	`	६०,०००	आवण	फवन्रचर	चे	मूल्	१०%	कमी	करािे.	
४.	 विविध	ऋणकोिर	५%	दराने	संशव्त	कज्र	वनधीची	तरतूद	करािी.
५.	 मालसाठ्ाच	ेमूल्	`	१,१०,०००	करािे.	
६.	 सि्र	 भागीदारांचे	 भांडिल	 खाते,	 निीन	 नफा-तोटा	 िाटपाच्ा	 प्रमाणात	 समा्ोवजत	 करािे.	 जासतीची	 रक्कम	 कज्र	

खात्ाला	सरानांतररत	करािी.	
	 त्ार करा : नफा-तोटा समा्ोजन खाते, भागीदारांचे भांडिल खाते, आवण निीन ताळेबंद.	

उततर :	 पुनमू्रल्ांकन	 नफा	 -	 `	 १८,८००,	 अमीतचे	 कज्र	 खाते	 -	 `	 ६३,५२०,	 बबनचे	 कज्र	 खाते	 -	 `	 ४५,२८०,		
ताळेबंद	-	`	४,४८,८००

१०. ओम आवण ज् ्ांचा ३१ माच्र २०१८ रोजीचा ताळेबंद खालीलप्रमाणे होता. ते नफा-तोटा  ३:२ प्रमाणात िाटून घेतात.
३१ माच्र  २०१८ रोजीचा ताळेबंद 

दे्ता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`)
धनको	
भांडिल	ः
	 ओम
	 ज्
चाल	ूखात	ेः
	 ओम	
	 ज्	

३०,०००

२१,०००
२१,०००

३,७५०
३,४५०

बँक	वशल्लक	
इमारत
्ंत्
फवन्रचर
सकंध
ऋणको

३,०००
१५,०००
२१,०००

९००
१२,३००
२७,०००

७९,२०० ७९,२००

१	एवप्रल		२०१८	रोजी	जगवदशला	खालील	अटीिर	प्रिेश	वदला. 
१.	 जगवदशने	ख्ातीचा	वहससा	`	३,०००	द्यािा.	भागीदारांकडून	रोख	सिरूपात		५०%		ख्ाती	उचलण्ात	आली.		
२.	 त्ाने	भांडिल	`	९,०००	आणािे.	भविष्ातील	नफ्ात	त्ाला		 १४ 	वहससा	वमळेल.	
३.		 इमारतीच	ेमूल्	`	१८,०००	करािे,	्ंत्	ि	फवन्रचर	चे	मूल्		१०%	ने	कमी	करािे.	
४.	 ऋणको	५%	दराने	संशव्त	कज्र	वनधीची	तरतूद	करािी.	
५.	 सकंधाच	ेमूल्	`	१५,०००	ठरले.	
 त्ार करा : नफा-तोटा समा्ोजन खाते, भागीदारांची चालयू खाती आवण निीन ताळेबंद . 

उततर :  पुनमू्रल्ांकन	नफा	-	`	२,१६०,	ओमचे	चाल	ूखाते	-	`	५,९४६,		ज्च	ेचालू	खाते	-	`	४,९१४,	ताळेबंद	-	`	९१,८६०

bbb
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४. भागीदारीची पुनर्रचना (Reconstitution of Pertnership)  
भागीदाराची ननवृत्ी (Retirement of Partner)

४.१	 प्रस्तावनता
४.२	 नवीन	प्रमताण
४.३	 लताभताचे	प्रमताण
४.४	 खता्ी	नोंदववण्ताच्ता	पद्ध्ी
४.५	 रताखीव	वनधी,	संवच्	नफता	विंवता	्ताेटता
४.६	 संपत्ीचे	पुनम्मूल्तांिन	आवण	दे््ेची	पुनमूवनश्च्ी
४.७	 भतांडवलताचे	समता्ोजन
४.८	 वनवृत्	भतागीदतारतालता	द्ताव्ताची	रताशी

क्षम्ा नवधाने Competency Statement

o ्ता	प्रिरणताचता	अभ्तास	िेल्तानं्र	ववद्तार्थी	:
	 भतागीदतारी	व्वसता्ता््न	वनवृत्	होणताऱ्ता	भतागीदतारताचता	संबंधीचता	अर्मू	समज्ो.
	 वनवृत्	भतागीदतारीशी	संबंवध्	असणताऱ्ता	ववववध	अनुप्तांची	गणनता	िर्ता	्ेईल.
	 ख्ता्ीची	हता्ताळणी	िरण्ता	संबंधीच	ेज्तान	प्रताप्त	होईल.	रताखीव	वनधी,	संवच्	नफता	विंवता	्ोट्तासंबंधीचे	होणतार	ेपररणताम	

समज्ो.
	 संपत्ीचे	पुनम्मूल्तांिन	आवण	दे््ेची	पुनमूवनश्च्ीचे	पररणताम	संबंधीची	मतावह्ी	होईल.
	 वनवृत्ीनं्र	भतागीदतारी्	असलेल्ता	भतागीदतारतांच्ता	भतांडवलताच	ेसमता्ोजन	िरण्तासंबंधीची	मतावह्ी	होईल.
	 वनवृत्	भतागीदतारतालता	द्ताव्ताच्ता	अंव्म	रताशी	शोधनताच्ता	ववववध	प्तामू्तांची	मतावह्ी	होईल.		 

४.१  प्रस्ावना (Introduction)  : 

अस्तित्वाति किं् वा प्रचकिति भवागीदवारी व्य्सवा्यवातूिन एखवाद्वा भवागीदवारवाची व्य्सवा्य सोडून जवाण्यवाची इच्वा असल्यवास आकि 
उ ््वररति भवागीदवारवांनी व्य्सवा्य सुरू ठे्ण्यवाचे ठरक्ल्यवास त्यवािवा ‘भवागीदवारवाची कन्ृततिी’ असे म्हितिवाति. एि प्रिवारे ्ही भवागीदवारीची 
पुनर्वचनवा असतिे. न्ीन भवागीदवारी व्य्सवा्य उ््वररति भवागीदवार सुरू ठे् तिवाति अवाकि कन्ृतति भवागीदवारवािवा त्यवाचे कन्ृततिीचे ्ेळी त्यवािवा 
द्वा््यवाची रवाशी शोधून िवाढिे आ्श्यि असतेि. ्यवासवाठी कन्ृतति भवागीदवारवाच्यवा भवांड्ि ् चवािू खवात्यवाची कशल्लि, नफवातिोट्वातिीि 
त्यवाचवा ्वाटवा, संपततिी ् दे्यतिेचे पुनरू्वल्यवांिन, संकचति नफ्यवातिीि ्वाटवा, ख्यवातिी इत्यवादी, गोष्टींचवा क्चवार िरण्यवाति ्येतिो. भवागीदवार 
व्य्सवा्यवातिून कन्ृतति ्होण्यवाची अनेि िवारिे आ्हेति तिी म्हिजे ्ृद्वापिवाळवारुळे, भवागीदवारवारध्ये गैरसरज कनरवा्वि झवािवा असिे, 
व्य्सवा्यवाति तिोटवा ्होति असेि, भवागीदवारवाची दुसरवा न्ीन व्य्सवा्य सुरू िरण्यवाची इच्वा असेि इत्यवादी. 

भवागीदवार कन्ृतति ्होऊ शितिो. 

१. ऐसच्ि भवागीदवारी असल्यवास उ््वररति भवागीदवारवांनवा सूचनवा देऊन 

२. भवागीदवारी िरवारनवाम्यवाच्यवा अटीप्ररवािे

३. स््व भवागीदवारवंाचे संरतिीने. 

अभ्ास घटक
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४.२ नवीन प्रमाण (New ratio)
 एखवाद्वा भवागीदवारवाच्यवा कन्ृततिीनंतिर सं््ेतिीि उ््वररति भवागीदवार आपसवाति नफवा-तिोटवा ्वाटून घेण्यवाचे जे प्ररवाि ठरक्तिवाति त्यवास 

नफवा क्भवाजनवाचे न्ीन प्ररवाि असे म्हितिवाति. 

उदाहरण : 
१. अ, ब आकि ि भवागीदवारीति ४:२:१ ्यवा प्ररवािवाति नफवा ्वाटून घिेवारे भवागीदवार आ्हेति. जर भवागीदवारीतूिन ‘ब’ कन्ृतति ्होति असेि 

तिर न्ीन नफ्यवाचे प्ररवाि िवा्य रवा्हीि? 
 उततिर : अ आकि ि भवागीदवारवंाचे न्ीन नफवा ्वाटपवाचे प्ररवाि ४:१ रवा्हीि ्हे न्ीन प्ररवाि ब चे नफ्यवाचे प्ररवाि रद्द िरून 

आगकिति िेिेिे आ्हे.  
२. क्ष, ्य आकि ज्ञ सरवान प्ररवािवाति नफवातिोटवा ्वाटून घेतिवाति. ज्ञ च्यवा कन्ृततिी नंतिर त्यवाचवा क्ह्सवा क्ष आकि ्य ्यवांनी ३:१ ्यवा प्ररवािवाति 

्वाटून घ्यवा्यचे ठरक्ल्यवास न्ीन नफवातिोटवा क्भवाजनवाचे प्ररवाि िवा्य रवा्हीि?
 उततिर : नफवातिोटवा क्भवाजनवाचे न्ीन प्ररवाि 
 जुने प्ररवाि क्ष, ्य, ज्ञ = १:१:१
 ज्ञ चवा क्ह्सवा क्ष आकि ्य ्यवांनी ३:१ प्ररवािवाति ्वाटून घेण्यवाचे ठरक्ल्यवास 

 क्ष चे प्ररवाि = 
१
३  ×  

३
४  = ३

१२  

 ्य चे प्ररवाि = 
१
३  × 

१
४  = 

१
१२

 क्ष चवा क्ह्सवा = 
१
३   + 

३
१२   = 

७
१२  

 ्य चवा क्ह्सवा = १
३  +  १

१२ = 
५

१२  

 क्ष चे अवाकि ्य चे न्ीन नफवातिोटवा क्भवाजनवाचे प्ररवाि  = ७:५ 

४.३ लाभाचे प्रमाण (Gain Ratio )
 एिवा भवागीदवारवाच्यवा कन्ृततिीनंतिर उ््वररति भवागीदवारवांची नफ्यवाति जवा्तिीचवा क्ह्सवा करळवा्वा अशी अपके्षवा असतेि. कन्ृतति भवागीदवारवाच्यवा 

नफ्यवाचवा क्ह्सवा उ््वररति भवागीदवारवांरध्ये ् वाटून दतेिवाति. ्यवाचवा उप्योग सवाधवारितिः कन्ृतति भवागीदवारवाच्यवा क्हश्यवाच्यवा ख्यवातिीची कनकर्वतिी 
किं्वा उभवारिी िेिी असल्यवास कतिचे अपिेखन िरण्यवासवाठी िरतिवाति. 
िवाभवाचे प्ररवाि = न्ीन प्ररवाि - जुने प्ररवाि 

उदाहरण १
 अ, ब आकि ि नफवातिोटवा ४:३: २ प्ररवािवाति क्भवागून घेिवारे भवागीदवार आ्ेहति. ब च्यवा कन्ृततिीनतंिर अ अवाकि ि ने नफवातिोटवा सरवान 

प्ररवािवाति क्भवागून घेण्यवाचे ठरक्िे. िवाभवाचे प्ररवाि िवा्य रवा्हीि?
  उततिर िवाभवाचे प्ररवाि = न्ीन प्ररवाि - जुने प्ररवाि

 ‘अ’ चे प्ररवाि = १
२  - ४

९
 = १

१८

 ि चे प्ररवाि = १
२  - २

९  = ५
१८  

 अ आकि ि चे िवाभवाचे प्ररवाि : १:५
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उदाहरण २
 क्ष, ्य अवाकि ज्ञ नफवातिोटवा ४:३:२ प्ररवािवाति क्भवागून घेिवारे भवागीदवार आ्हेति. ज्ञ च्यवा कन्ृततिीनंतिर क्ष आकि ्य ने नफवातिोटवा ३:२ 

प्ररवािवाति क्भवागून घेण्यवाचे ठरक्िे. िवाभवाच्यवा प्ररवािवाचे आगिन िरवा. 

 क्ष चे प्ररवाि  = 
३
५  - ४

९  = 
७

४५

 ‘्य’ चे प्ररवाि  = २
५  - ३

९  = 
३

४५
 िवाभवाचे प्ररवाि  = ७ ः ३

उदाहरण ३
 P,Q, आकि R नफवातिोटवा २ :२:१. प्ररवािवाति ्वाटून घतेिवाति. Q कन्ृतति झवाल्यवास न्ीन प्ररवाि िवा्य रवा्हीि? 
 जुने प्ररवाि  = २:२:१
 न्ीन प्ररवाि  = २:१

 P चे प्ररवाि  = २
३  - २

५  = ४
१५

 R चे प्ररवाि  = 
१
३  - १

५  = 
२

१५
 िवाभवाचे प्ररवाि = ४:२ = २:१

४.४ ख्ा्ी नोंदनवण्ाच्ा पद्ध्ी 

अ. क्र. व्वहार रोजकीद्र नोंद 
१. पूि्व रूल्यवाने ख्यवातिी कनरवा्वि िरून 

व्य्सवा्यवातिच ठे् िे
ख्यवातिी खवातिे   ..................................................... नवा्े
 स््व भवागीदवारवांच्यवा भवांड्ि खवात्यवािवा 
(पुनरू्वल्यवांिन ख्यवातिी जुन्यवा प्ररवािवाति स््व भवागीदवारवांनवा ्वाटून कदल्यवाबद्दि)
नटप : ्यवा पररस््कतिति सं््ेच्यवा न्ीन तिवाळेबंदवाति पिू्व रूल्यवाने संपततिी बवाजूिवा 
ख्यवातिीची रवाशी कदसेि.

२. ख्यवातिी खवातिे कनरवा्वि िरून अपिेखीति 
िेिी जवाति असेि तिर 

अ)  ख्यवातिी कनरवा्वि िरिे 
  ख्यवातिी खवातिे ................................................ नवा्े 
  स ््व भवागीदवारवांच्यवा भवांड्ि खवात्यवािवा  
 (जुन्यवा प्ररवािवाति स््व भवागीदवारवांनवा ्वाटून कदल्यवाबद्दि) 

ब)  ख्यवातिी अपेिेसखति िेल्यवास 
  व्य्सवा्य चवािू ठे्िवाऱ्यवा भवागीदवारवांचे भवांड्ि खवातिे ......... नवा्े
 (न्ीन िवाभवाच्यवा प्ररवािवाति) 
  ख्यवातिी खवात्यवािवा 
(ख्यवातिी कनरवा्वि िरून व्य्सवा्यवाति असिवाऱ्यवा भवागीदवारवांच्यवा खवात्यवािवा नवा्े 
टवािून अपिेसखति िेल्यवाबद्दि) 
नटप : ्यवा पररस््तिीति सं् ्ेच्यवा न्ीन तिवाळेबंदवाति ख्यवातिी कदसिवार नवा्ही.  
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३. िे्ळ कन्ृतति भवागीदवारवाच्यवा 
क्हश्यवाइतििीच ख्यवातिी कनरवा्वि िरून 
व्य्सवा्यवाति ठे् िी जवाति असेि तिर 

ख्यवातिी खवातिे  नवा्े  ................................................ नवा्े
 कन्ृतति भवागीदवारवाच्यवा भवांड्ि खवात्यवािवा
(कन्ृतति भवागीदवारवाच्यवा क्हशशवाइतििी ख्यवातिी त्यवांच्यवा भवांड्ि खवात्यवािवा जरवा 
िेल्यवाबद्दि) 
नटप : ्यवा पररस््तिीति सं््ेच्यवा न्ीन तिवाळेबंदवाति क््तिवाररति ख्यवातिी कदसिे. 

 ४. िे्ळ कन्ृतति भवागीदवारवाच्यवा क्हश्यवाइतििी 
ख्यवातिी खवातिे कनरवा्वि िरून अपिेेसखति 
िेिी जवाति असेि तिर 

अ) ख्यवातिी खवातिे .................................................. नवा्े 
         कन्ृतति भवागीदवारवाच्यवा भवंाड्ि खवात्यवािवा 
ब)  व्य्सवा्य चवािू ठे् िवाऱ्यवा भवागीदवारवांचे  भवांड्ि खवातिे........... नवा्े 
           ख्यवातिी खवात्यवािवा 
     (ख्यवातिी खवातिे अपिेसखति िेल्यवाबद्दि) 
     नटप : ्यवा पररस््तिीति सं््ेच्यवा तिवाळेबंदवाति ख्यवातिी कदसिवार नवा्ही. 

५. जर ख्यवातिी आधीपवासूनच तिवाळेबंदवाति 
कदिी असेि तिर 

ख्यवातिीच्यवा पुनरू्वल्यवांिनवाचवा पररिवार नफवा-तिोटवा सरवा्योजन खवात्यवाति 
दश्वक्िवा जवाईि किं्वा भवागीदवारवांच्यवा भवांड्ि खवात्यवाति दश्वक्िवा जवाईि. 

४.५ राखीव ननधी, संच्ी् नफा नकंवा ्ोट्ाची समा्ोजना -
 तिवाळेबंदवाति दे्यतिवा बवाजूिवा असिेिी सकंचतिी, रवाखी् कनधी, संकचति नफवा इ. संबंधीचवा रिरवा स््व भवागीदवारवांच्यवा भवांड्ि खवात्यवािवा 

त्यवांच्यवा नफवा क्भवाजनवाच्यवा प्ररवािवाति जरवा िेल्यवा जवातिवाति. 
 ्ा संपूण्र बाबी भागीदारां् झालेल्ा करारावर अवलंूबन अस्ा्. ्ासाठी खाली नोंद केली जा्े :  
 सवारवान्य सकंचतिी खवातिे  ...............................................नवा्े    

 रवाखी् कनधी खवातिे  ..................................................नवा्े    

 नफवा तिोटवा खवातिे  ....................................................नवा्े   

          स ््व भवागीदवारवंाच्यवा भवांड्ि / चवािू खवात्यवािवा

 (संकचति नफवा ्हवा कन्ृतति भवागीदवारवास्ह स््व भवागीदवारवांच्यवा भवांड्ि खवात्यवािवा जरवा िेल्यवाबद्दि) 

 ननवृत्ीच्ा वेळी ्ाळेबंदाच्ा संपत्ी बाजूला सनंच् ्ोटा नदस् असेल ्र ्ो सव्र भागीदारांच्ा भांडवल खात्ाला 
त्ांच्ा जुन्ा प्रमाणा् नावे केला जा्ो.

 त्ावेळी खालील नोंद केली जाईल : 

 स््व भवागीदवारवंाचे भवांड्ि / चवािू खवातिे  ..............................नवा्े    

          नफवा तिोटवा खवात्यवािवा             
 (संकचति तिोटवा स््व भवागीदवारवांच्यवा भवांड्ि / चवािू खवात्यवािवा नवा्े टवािल्यवाबद्दि) 

४.६ संपत्ीचे पुनमू्रल्ांकन आनण दे््ेची पुननन्रश्च्ी.
 जेव्हवा भवागीदवार व्य्सवा्यवातिून कन्ृतति ्होतिो तिेव्हवा संपततिीच्यवा ्वाढी् रूल्यवाति किं्वा दे्यतेिच्यवा िरी झवािेल्यवा रूल्यवाति त्यवािवा 

क्ह्सवा प्रवाप्त िरण्यवाचवा अकधिवार करळतिो. तिो िुठल्यवा्ही संपततिीच्यवा िरी झवािेल्यवा रूल्यवाति किं्वा द्ेयतिेच्यवा ्वाढी् रूल्यवाति 
क्ह्सवा प्रवाप्त िरण्यवास पवात्र असतिो. ्यवाचवा पररिवार दश्वक्ण्यवासवाठी पुनरू्वल्यवांिन खवातिे / नफवातिोटवा सरवा्योजन खवातिे ति्यवार 
िरण्यवाति ्येतेि.  

 ्यवा खवात्यवाच्यवा नवा्े बवाजूिवा संपततिीच्यवा रूल्यवाति झवािेिी घट आकि दे्यतिेचे ् वाढिेिे रूल्य दश्वक्तिवाति तिर जरवा बवाजूिवा संपततिीच्यवा 
रूल्यवाति झवािेिी ्वाढ आकि दे्यतिेच्यवा रूल्यवाति झवािेिी घट दश्वक्तिवाति. 
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 नटप (Note) :  मागच्ा प्रकरणामध्ें (भागीदाराचा प्रवेश) नफा ्ोटा समा्ोजन खात्ाच्ा / पुनमू्रल्ांकन खात्ाचा 
नमुना (प्रारूप) नदलेला आहे. ्ो पाहावा. 

४.७  भांडवलाचे समा्ोजन :
भवागीदवारवाच्यवा कन्ृततिीनंतिर भवागीदवारीति कशल्लि असिवारे भवागीदवार ्हे त्यवांचे भवांड्ि त्यवांच्यवा नफवातिोटवा क्भवाजनवाच्यवा प्ररवािवाति 

पुनर्वरचनवा िरण्यवाचे ठर्ू शितिवाति. ्यवािररतिवा : 
१)  सं््ेचे एिूि भवांड्ि न्ीन नफवातिोटवा क्भवाजनवाच्यवा प्ररवािवाति क्भवागण्यवाति ्येईि. 
२) न्ीन भवंाड्िवाची सद्स््तिीति असिवाऱ्यवा भवांड्िवाशी तुििनवा िरिे. 
३)  व्यक्ीगति भवांड्ि खवात्यवाति अकधक्य किं्वा तिूट शोधिे.
४)  असे अकधिचे भवांड्ि व्य्सवा्यवातिून िवाढून घेतििे जवातिे किं्वा चवािू खवात्यवािवा किं्वा िज्व खवात्यवािवा ््वानवांतिररति िेिे 

जवातिे. आकि तिूट असल्यवास व्य्सवा्यवाति आििे जवातिे किं्वा भवागीदवारवाच्यवा चवािू खवात्यवािवा किं् वा िज्व ््वानवांतिररति िेिे 
जवातिे. 

अनु. क्र. व्वहार रोजकीद्र नोंदी 
१. अकतिररक् रवाशी व्य्सवा्य चवािू ठे् िवाऱ्यवा 

भवागीदवारवांनवा कदल्यवास  
व्य्सवा्य चवािू ठे्िवाऱ्यवा भवागीदवारवांचे भवांड्ि खवातिे  ............... नवा्े 
 रोख / बिँ खवात्यवािवा 
(अकतिररक् रवाशी भवागीदवारवांनवा कदल्यवाबद्दि)  

२. अकतिररक् रवाशी भवागीदवारवंाच्यवा चवािू 
खवात्यवािवा ््वानवांतिररति िेल्यवास 

भवागीदवारवांचे भवांड्ि खवातिे ......................................... नवा्े 
  भवागीदवारवंाच्यवा चवािू खवात्यवािवा 
(अकतिररक् रवाशी चवािू खवात्यवािवा ््वानवांतिररति िेल्यवाबद्दि) 

३. िरी पडिेिी रवाशी व्य्सवा्य चवािू 
ठे्िवाऱ्यवा भवागीदवारवंानी आिल्यवास

रोख / बिँ खवातिे  ................................................ नवा्े 
 भवागीदवारवांच्यवा भवांड्ि खवात्यवािवा 
(भवागीदवारवांनी िरी पडिेिी रवाशी आिल्यवाबद्दि) 

४ जर अकतिररक् रवाशी (तिूट) भवागीदवारवंाच्यवा 
िज्व खवात्यवािवा किं् वा चवािू खवात्यवािवा  
््वानवांतिररति िेल्यवास  

भवागीदवारवांचे चवािू खवातिे / िज्व खवातिे ............................... नवा्े
 भवागीदवारवांच्यवा भवांड्ि खवात्यवािवा 
(तिूट भवागीदवारवंाच्यवा चवािू / िज्व खवात्यवािवा ््वानवांतिररति िेल्यवाबद्दि) 

ननवृत् भागीदाराची ननवृत्ीच्ा ्ारखेप य्ं्च्ा लाभा्ील नह्््ाची ननश्च्ी.
जर भवागीदवार खवातिे बंद ्होण्यवाची तिवारीख सोडून अन्य िोित्यवा्ही तिवारखेिवा कन्ृतति ्होति असिे तिर त्यवािवा िवाभवाति कन्ृततिीच्यवा 

तिवारखेप्ययंति क्ह्सवा घेण्यवाचवा अकधिवार आ्हे. 
त्यवािवा करळिवारवा क्ह्सवा रवागीि ्रवा्वच्यवा नफ्यवाच्यवा किं्वा नफ्यवाच्यवा आधवारे िवाढतिवाति तिसेच सं््ेच्यवा त्यवा ्रवा्वच्यवा संबंकधति 

िवािवा्कधतिीि नफ्यवाची गिनवा िरून (अ्वा्वति जेव्हवां कदिेल्यवा तिवाळेबंदवाची तिवारीख आकि भवागीदवार कन्ृततिीची तिवारीख ्ही कभन्न 
असल्यवास) त्यवा आधवारे कन्ृतति भवागीदवारवाच्यवा क्हश्यवाच्यवा नफ्यवाची कनसशचतिी िरतिवा ्येईि. 

नफवा किं् वा तिवाेटवा ््वानवंातिररति िरण्यवासवाठी सं् ्ेच्यवा पु् तििवाति खवािीिप्ररवािे नोंदक्तिवाति  
कन्ृतति भवागीदवारवाच्यवा भवांड्ि / चवािू खवात्यवािवा नफवा ््वानवांतिररति िेल्यवास -
नफवा / तिोटवा कनिंकबति खवातेि .............................................. नवा्े 
 कन्ृतति भवागीदवारवाच्यवा भवांड्ि/ चवािू खवात्यवािवा 
तिवाेटवा ््वानवंातिररति िेल्यवास 
कन्ृतति भवागीदवारवाचे भवांड्ि / चवािू खवातिे ................................. नवा्े
 नफवातिोटवा कनिंकबति खवात्यवािवा 
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४.८	 निवृत्त	भागीदाराला	द्ावयाची	राशी	-	(अनं्तम	शोधि)	

अिु.	क्र.	 वयवहार	 रोजकीद्द	िोंदी	
१. एकरकमी रकमेने ननवृत्त भागीदाराला 

द्ावयाची राशी एकाच वेळी नदली जा्ेत 
्तेव्ाां 

ननवृत्त भागीदाराचे भाांडवल खा्ेत ..................................नावे 
 रोख / बँक खातयाला 
(ननवृत्त भागीदाराला अांन्तम शोधन केलयाबद्दल)   

२. ्पतयाने - ननवृत्त भागीदाराला 
द्ावयाची राशी ्पतया ्पतयाने शोधन 
केलयास नशल्लक राशी भागीदाराचया 
कज्ज खातयाला स्ानाां्तरर्त केली जा्ते. 

   (अ) द्ावयाची राशी कज्ज खातयाला 
स्ानाां्तरर्त केलयास

ननवृत्त भागीदाराचे भाांडवल खा्ेत ..................................नावे 
 ननवृत्त भागीदाराचया कज्ज खातयाला 
(द्ावयाची राशी कज्ज खातयाला स्ानाां्तरर्त केलयाबद्दल) 

   (ब) कज्ज खातयावर वयाजाची राशी देय 
झालयास  

वयाज खा्ते  .....................................................नावे. 
 ननवृत्त भागीदाराचया कज्ज खातयाला 
(्पतयावरील वयाज देय झालयाबद्दल) 

२. (क) वयाजाची राशी राेख नदलयाबद्दल ननवृत्त भागीदाराचे कज्ज खा्ते ......................................नावे 
 रोख / बँक खातयाला 
(वयाजाची राशी राेख नदलयाबद्दल)  

३. जर ननवृत्त भागीदाराला द्ावयाची पूर्ज 
राशी कज्ज खातयाला स्ानाां्तरर्त केलयास 

ननवृत्त भागीदाराचे भाांडवल खा्ेत ..................................नावे 
 ननवृत्त भागीदाराचया कज्ज खातयाला 
(देय पूर्ज राशी कज्ज खातयाला स्ानाां्तरर्त केलयाबद्दल) 

४. ननवृत्त भागीदाराला द्ावयाचया पूर्ज 
राशीपैकी का्ी राशी रोख आनर का्ी 
राशी कज्ज खातयाला स्ानाां्तरर्त केलयास 

ननवृत्त भागीदाराचे भाांडवल खा्ेत ..................................नावे  
 रोख/ बँक खातयाला 
 ननवृत्त भागीदाराचया कज्ज खातयाला 
(पूर्ज देय राशीपैकी का्ी राशी राेख देऊन का्ी राशी कज्ज खातयाला 
स्ानाां्तरर्त केलयाबद्दल) 

उदाहरणे	
	

१.	 राजा,	राणी	आनण	प्रधाि	हे	भागीदार	असिू	्ेत	५:३:२	या	प्रमाणा्त	िफा्तोटा	वाटूि	घे्ता्त.	तयांचा	३१	माच्द	२०१९	रोजी	
्ताळेबंद	खालील	प्रमाणे	हो्ता.	

्ताळेबंद	३१	माच्द	२०१९	रोजीचा		
देय्ता	 रक्कम	(`) संपत्ती रक्कम	(`)

धनको
अनधकोष अनधनवकष्ज
राखीव ननधी 
भाांडवल :
राजा
रारी
प्रधान

११,२००
९,७००

१५,०००

४२,०००
३७,०००
३३,२००

रोख
ऋरको
मालसाठा 
सांयांत्र 
जमीन 
उपसकर

७,६००
१८,०००
१७,५००
३०,०००
७०,०००

५,०००

१,४८,१०० १,४८,१००
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१ एनप्रल २०१९ रोजी प्रधान खालील अटींवर ननवृत् झाला.
 १. सं््ेच्यवा ख्यवातिीचे रूल्य ` २०,००० िवा्वा्े.
 २. रवािसवाठ्वाचे रूल्य १० % आकि उप्िरवाचे ५% ने िरी िरवा्े तिसेच सं्यंत्रवाचे रूल्य ` २६,७०० िवा्वा्े.
 ३ ऋििो्र ५% प्ररवािे बुडीति ् संशक्यति िज्व कनधी कनरवा्वि िरवा. 
 ४. धनिोंरधून ` २०० अपिेसखति िरवा. 
 ५. प्रधवानवािवा द्वा््यवाच्यवा रवाशीपैिी ` ५००० रोख आकि उ ््वररति रवाशी त्यवाच्यवा िज्व खवात्यवािवा ््वानवांतिररति िरवा. 
 ््ार करा :  अ) नफा्ोटा सम्ोजन खा्े     ब) भागीदाराचे भांडवल खा्े      क) संस्ेचा नवीन ्ाळेबंद 
उत्र : 

भागीदारी संस्ेच्ा पुस्का्
नाव े                     नफा्ोटा समा्ोजन खा्े                                       जमा

्पशील रक्कम (`) ्पशील रक्कम (`)
रवािसवाठवा खवातिे 
उप्िर खवातिे 
बुडीति ् संशक्यति िज्व कनधी 
स्ंयंत्र खवातिे

१,७५०
२५०
९००

३,३००

धनिो खवातिे
शुद् तिोटवा (भवांड्ि खवात्यवािवा ््वानवांतिररति)  
 रवाजवा ३,०००
 रवािी १,८०० 
 प्रधवान १,२००
                                        

२००

६,०००

६,२०० ६,२००

नाव े                                                         भागीदाराचे भांडवल खा्े                                                              जमा
्पशील राजा 

(`)
राणी 
(`)

प्रधान 
(`)

्पशील राजा
 (`)

राणी 
(`)

प्रधान 
(`)

नफवातिोटवा 
सरवा्योजन खवातिे (तिोटवा) 
रोख खवातिे
प्रधवानवाचे िज्व खवातेि 
कशल्लि पु/ने

३,०००

५६,५००

१,८००

४५,७००

१,२००
५,०००

३४,०००

कशल्लि पुआ
रवाखी् कनधी
ख्यवातिी खवातिे

४२,०००
७,५००

१०,०००

३७,०००
४,५००
६,०००

३३,२००
३,०००
४,०००

५९,५०० ४७,५०० ४०,२०० ५९,५०० ४७,५०० ४०,२००
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्ाळेबंद १ एनप्रल २०१९ रोजीचा 

दे््ा रक्कम  
`

रक्कम
`

संपत्ी रक्कम 
`

रक्कम 
`

धनिो ११,२०० रोख २,६००
(-) अपिेखन २०० ११,००० ऋििो १८,०००
अकधिोर अकधक्िर्व ९,७०० (-) बुडीति िज्व कनधी ९०० १७,१००
भवागीदवारवांचे भवांड्ि खवातिे रवािसवाठवा १७,५००
                रवाजवा ५६,५०० (-) घट १,७५० १५,७५०
                रवािी ४५,७०० सं्यंत्र ३०,०००
प्रधवानवाचे िज्व खवातिे ३४,००० (-) घसवारवा ३,३०० २६,७००

जरीन ७०,०००
उप्िर ५०००
(-) घसवारवा २५० ४,७५०
ख्यवातिी २०,०००

१,५६,९०० १,५६,९००

२. नाना, नानी आनण सोनी ्ांचा ्ाळेबंद खालीलप्रमाणे आहे. ्े भांडवलाच्ा प्रमाणा् नफा्ोटा नवभाग्ा्. 
्ाळेबंद ३१ माच्र २०१९ रोजीचा 

दे््ा रक्कम 
(`)

संपत्ी रक्कम 
(`)

भवांड्ि नवानवा
  नवानी
  सोनी 
धनिो
द्ेय क्पत्र

५०,०००
२०,०००
३०,०००
१०,०००

५,०००

्यंत्रसवारग्ी       
इरवारति
्िंध 
ऋििो                   १२,०००
(-) संशक्यति िज्व कनधी           १,०००
रोख                                   

२०,०००
५५,०००
१२,०००

११,०००
१७,०००

१,१५,००० १,१५,०००

सोनी व्वसा्ा्ून १ एनप्रल २०१९ रोजी खालील अटींवर ननवृत् हो्े.  
१. ्िधंवाचे पु्तििरूल्यवाच्यवा  ९२% रूल्यवांिन ठे्वा्े.
२. ऋििो्र १०% दरवाने संशक्यति िज्वकनधीची तिरतिूद िरवा. 
३.  जरीन आकि इरवारतिीचे रूल्य २०% ने ्वाढ्वा्े. 
४ सं् ्ेच्यवा ख्यवातिीचे रूल्य ` १२,०००. कनसशचति िरवा्े. सोनीच्यवा क्हशश्यवाची ख्यवातिी उरिेिे व्य्सवा्य चवािक्िवारे भवागीदवार 

त्यवांच्यवा िवाभवाच्यवा प्ररवािवाति सरवा्योकजति िरून घेतिवाति. 
५. न्ीन सं् ्ेचे भवांड्ि ` १,६०,००० कनसशचति िरण्यवाति आिे. नवानवा आकि नवानी ्यवांच्यवा न्ीन ३:१ िवाभवाच्यवा प्ररवािवाति रोख 

रिरेचवा फरि सरवा्योकजति िरवा. 
 ््ार करा - नफा्ोटा समा्ोजन खा्े, भागीदारांचे भांडवल खा्े आनण सोनीच्ा ननवृत्ीनं्रचा संस्ेचा ्ाळेबंद ््ार 

करा. 
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उत्तर 
नफा्तोटा समायोजन खा्ते 

्तपशील रक्कम (`) ्तपशील रक्कम (`)
स्कंध  
संशयित ्र्ज यिधी 
शुद्ध िफा (स्ािांतरित): 
 िािांचे भांडवल खाते          
 िािीचे भांडवल खाते        
 सोिीचे भांडवल खाते

९६०
२००

४,९२०
१,९६८
२,९५२

 रमीि आयि इमाित ११,०००

११,००० ११,०००
नावे भागीदारांचे भांडवल खा्ते      जमा

्तपशील नाना (`) नानी (`) सोनी (`) ्तपशील नाना (`) नानी (`) सोनी (`)
खिाती खाते
(५:१ प्रमाि) 
िोख खाते
यशल्ल् पु / िे

३,०००

१,२०,०००

६००

४०,०००

 

३६,५५२

यशल्ल् पु /आ
खिाती खाते 
िफातोटा समािोरि खाते 
िोख खाते

५०,०००
 

४,९२०
६८,०८०

२०,०००

१,९६८
१८,६३२

३०,०००
३,६००
२,९५२

१,२३,००० ४०,६०० ३६,५५२ १,२३,००० ४०,६०० ३६,५५२

्ताळेबंद १ एप्रिल २०१९ रोजीचा 

देय्ता रक्कम  ` रक्कम ` संपत्ती रक्कम ` रक्कम `
धि्ो 
देि यवपत्र
भांडवल :  
 िािा 
 िािी 

१०,०००
५,०००

१,२०,०००
४०,०००

िंत्रसामग्ी
इमाित
(+) अयधमूलिि (वाढ) 
स्कंध 
(-) घट
ऋि्ो
(-) संशयित ्र्ज यिधी
िोख 

५५,०००
११,०००
१२,०००

९६०
१२,०००

१,२००

२०,०००

६६,०००

११,०४०

१०,८००
६७,१६०

१,७५,००० १,७५,०००

यटप  १) खिाती - १२,००० × सोिीचे प्रमाि 
३

१०  = ` ३,६००

 २) खिातीचे अपलेखि ............ िािा = ३,६०० × ५
६  = ` ३,०००

                              िािी  = ३,६०० × १
६  = ` ६००

 ३) लाभाचे प्रमाि = िवीि प्रमाि - रुिे प्रमाि 

  िािा  = ३
४  - ५

१० = ३०-२०
४०  = १०

४०
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 नवानी = १
४  - २

१० = १०-८
४०  = २

४०
  िवाभवाचे प्ररवाि  = १०:२ = ५:१

३. ््ाम ट्ेडस्र पुणे ्ांचा ्ाळेबंद खालीलप्रमाणे आहे. भागीदार नफा्ोटा ५:२:३ प्रमाणा् नवभाग्ा्.
्ाळेबंद ३१/३/२०१९ रोजीचा 

दे््ा रक्कम ` संपत्ी रक्कम `
भवंाड्ि खवातिे :
 रंभवा
 रेनिवा
 उ््वशी
धनिो 
दे्यक्पत्र
रवाखी् कनधी

३६,०००
३२,०००
१७,६००
२०,०००

१,२००
१४,०००

्यंत्र ् सं्यत्र 
इरवारति 
्िंध 
ऋििो  १६,८००
(-) संशक्यति िज्व कनधी ८००
बँि                                   

३२,०००
४०,०००
२०,४००

१६,०००
१२,४००

१,२०,८०० १,२०,८००

 १ एनप्रल २०१९ ला मेनका व्वसा्ा्ून खालील अटींवर ननवृत् झाली.  

१. संपततिीचे पुनरू्वल्यवांिन खवािीि प्ररवािे िेिे ्होतेि. 
 अ) ्िंध ` २८,००० ब) इरवारतिीचे रूल्य १०% ्वाढ्वा्े.
 ि) ऋििो्र  ` १,००० संशक्यति िज्वकनधीची तिरतिूद िरवा्ी.
 ड) ्यंत्र आकि सं्यत्रवा्र १०% दरवाने घसवारवा आिवारवा.
२. कन्ृतति ्होिवाऱ्यवा भवागीदवारवाच्यवा क्हशश्यवाच्यवा ख्यवातिीचे रूल्य ` ८,००० िवा्वा्े आकि उरिेल्यवा भवागीदवारवांनी असे ठरक्िे िी 

ख्यवातिीचे अपिेखन त्यवांच्यवा न्ीन िवाभ क्भवाजनवाच्यवा प्ररवािवाति िरवा्े, िवाभ क्भवाजनवाचे न्ीन प्ररवाि ५:३ आ्हे. 
३. रेनिवास कन्ृततिीच्यवा ्ेळी द्वा््यवाची रवाशी कतिच्यवा िज्व खवात्यवािवा ््वानवांतिररति िरवा्ी. 
 ््ार करा - अ) नफा्ोटा समा्ोजन खा्े ब) भागीदाराचे भांडवल खा्े क) नवीन संस्ेचा ्ाळेबंद 
उत्र : 

््ाम ट्ेडस्र पुणे ्ांचे पुस्का्
नावे                                                           नफा्ोटा समा्ोजन खा्े                                                            जमा

्पशील रक्कम ` ्पशील रक्कम `
संशक्यति िज्व कनधी खवातिे 
्यंत्र ् सं्यत्र खवातिे
नफवा [भवांड्ि खवात्यवािवा ्ग्व]
 रंभवा   ४,१००
 रेनिवा  १,६४०
 उ््वशी  २,४६०
                                         

२००
३,२००

८,२००

्िंध खवातिे 
इरवारति खवातिे

७,६००
४,०००

११,६०० ११,६००
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उत्र : 
नावे भागीदाराचे भांडवल खा्े  जमा 

्पशील रंभा 
(`)

रेनिवा
(`)

उ््वशी
(`)

्पशील रंभा  
(`)

रेनिवा 
(`)

उव्रशी 
(`)

ख्यवातिी खवातिे 
िज्वखवातिे 
कशल्लि पु / कन

५,०००

४२,१००
४४,४४०

३,०००

२१,२६०

कशल्लि पु/आ
ख्यवातिी खवातिे 
रवाखी् कनधी 
नफवातिोटवा सरवा्योजन 
खवातिे

३६,०००

७,०००
४,१००

३२,०००
८,०००
२,८००
१,६४०

१७,६००

४,२००
२,४६०

४७,१०० ४४,४४० २४,२६० ४७,१०० ४४,४४० २४,२६०

 ्ाळेबंद १ एनप्रल २०१९ रोजीचा 

दे््ा रक्कम ` रक्कम ` संपत्ी रक्कम ` रक्कम `
धनिो
दे्य क्पत्र
भवंाड्ि खवातिे 
 रंभवा 
 रेनिवा 
रेनिवाचे िज्व खवातिे

४२,१००
२१,२६०

२०,०००
१,२००

६३,३६०
४४,४४०

्िंध
(+) ्वाढ
इरवारति
(+) ्वाढ
ऋििो
(-) सं. ि. कन.
सं्यत्र ् ्यंत्रसवारग्ी
(-) घसवारवा
बँि 

२०,४००
७,६००

४०,०००
४,०००

१६,८००
१,०००

३२,०००
३,२००

२८,०००

४४,०००

१५,८००

२८,८००
१२,४००

१,२९,००० १,२९,०००

४. काळे, गाेरे आनण पांढरे ३:३:२ प्रमाणा् नफा्ोटा वाटून घेणारे भागीदार आहे् . त्ांचा ३१ माच्र २०१८ रोजीचा ्ाळेबंद 
खालील प्रमाणे 

्ाळेबंद ३१ माच्र २०१८ रोजीचा 
दे््ा रक्कम ` संपत्ी रक्कम `

भवंाड्ि
 िवाळे
 गोरे
 पवांढरे
धनिो
दे्य क्पत्र
रवाखी् कनधी 

११,०००
१५,०००

८,०००
८,९००
२,०००
४,०००

इरवारति
सं्यत्र ् ्यंत्रसवारग्ी
पशुधन
ऋििो
्िंध 
रोख 

१०,०००
१०,७००
१०,०००

५,०००
६,६००
६,६००

४८,९०० ४८,९००

१ एकप्रि २०१८ िवा पवांढरे सं््ेतूिन खवािीि अटी्र कन्ृतति झवािे.
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१. संपततिीचे पुनरू्वल्यवांिन पुढीि प्ररवािे :
 अ) ्िंध ` ६,३००, सं्यत्र ् ्यंत्रसवारग्ी ` १०,००० पशुधन ` १०,२००
२. सं््ेच्यवा ख्यवातिीचे रूल्य ̀  ४,००० रवानून त्यवातिीि फक् पवांढरे ्यवांच्यवा क्हशश्यवाने सं््ेच्यवा पु्तििवाति ख्यवातिी खवातिे उघडवा्े आकि 

तिवाबडतिोब अपिेसखति िरवा्े. 
३. ऋििो्र १०% संशक्यति िज्वकनधीची तिरतिूद िरवा्ी. 
४. धनिो रधून ` १०० अपिेसखति िरवा््यवाचे आ्हे. 
५.  कन्ृततिीनंतिर पवांढरेिवा द्वा््यवाची रवाशी त्यवाच्यवा िज्व खवात्यवािवा ््वानवांतिररति िरवा््यवाची आ्हे.
 ््ार करा :
 १) नफा्ोटा सम्ोजन खा्े     २) भागीदारीचे भांडवल खा्े     ३) नवीन संस्ेचा ्ाळेबंद 
उत्र : 

संस्ेच्ा पुस्का् 
नावे                                   नफा्ोटा समा्ोजन खा्े                                          जमा

्पशील रक्कम (`) ्पशील रक्कम (`)

सं्यत्र ् ्यंत्रसवारग्ी खवातिे 
्िधं खवातिे
संशक्यति िज्व कनधी खवातिे

७००
३००
५००

पशुधन खवातिे
धनिो
भवांड्ि खवातिे (तिोटवा) :
 िवाळे  ४५०
 गोर े  ४५०
 पवांढरे  ३००
                                           

२००
१००

१,२००

१,५०० १,५००
उत्र : 
नाव े भागीदाराचे भांडवल खा्े   जमा

्पशील काळे
(`)

गाेरे
(`)

पांढरे
(`)

्पशील काळे
(`)

गाेेरे  
(`)

पांढरे 
(`)

ख्यवातिी
नफवातिोटवा 
सरवा्योजन खवातिे 
िज्व खवातिे 
कशल्लि पु / कन

५००

४५०

११,५५०

५००

४५०

१५,५५०

३००
९,७००

कशल्लि पु / आ
रवाखी् कनधी
ख्यवातिी 

११,०००
१,५००

१५,०००
१,५००

८,०००
१,०००
१,०००

१२,५०० १६,५०० १०,००० १२,५०० १६,५०० १०,०००
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 ्ाळेबंद १ एनप्रल २०१८ रोजीचा

दे््ा रक्कम ` रक्कम ` संपत्ी रक्कम ` रक्कम `
भवंाड्ि :
 िवाळे
 गोरे 
पवांढरेचे िज्व खवातिे 
धनिो
(-) अपिेखन
दे्यक्पत्र

११,५५०
१५,५५०

८,९००
१००

२७,१००

९,७००

८,८००
२,०००

इरवारति
सं्यत्र ् ्यंत्रसवारग्ी 
(-) घसवारवा 
पशुधन (Live stock) 
(+) ्वाढ 
ऋििो
(-) संशक्यति िज्व कनधी
्िधं 
(-) घट
रोख

१०,७००
७००

१०,०००
२००

५,०००
५००

६,६००
३००

१०,०००

१०,०००

१०,२००

४,५००

६,३००
६,६००

४७,६०० ४७,६००

५. खालील ्ाळेबंद वैशाली, माधुरी आनण मानसी ्ांचा असून त्ा समान प्रमाणा् नफा्ोटा नवभागून घेणाऱ्ा भागीदार 
आहे्.  

्ाळेबंद ३१ माच्र २०१९ रोजीचा 

दे््ा रक्कम ` संपत्ी रक्कम `
धनिो
अकधिोर अकधक्िर्व
रवाखी् कनधी
भवांड्ि :
 ्ैशवािी
 रवाधुरी 
 रवानसी 

१०,५००
५,०००

१२,०००

२८,७००
३१,८००
३०,०००

रोख 
ऋििो   १६,०००
(-) संशक्यति िज्व कनधी २,०००
उप्िर                               
स्यंत्र
रोटवार गवाडी 
नफवातिोटवा खवातिे

१९,५००

१४,०००
१५,०००
४०,०००
२५,०००

४,५००

१,१८,००० १,१८,०००

१ एकप्रि २०१९ रोजी ्ैशवािी व्य्सवा्यवातिून खवािीि अटटीं्र कन्ृतति झवािी. 
१. उप्िरवाचे पुनरू्वल्यवांिन  ` १४,०००, सं्यत्र ` ३८,००० आकि रोटवारगवाडी ` २३,००० िरण्यवाति आिे. 
२. ऋििो्र ५% दरवाने संशक्यति िज्वकनधीची तिरतिूद िरवा्ी. 
३. सं् ्ेच्यवा ख्यवातिीचे रूल्य ` १५,००० रवानून त्यवातिीि फक् ्ैशवािीच्यवा क्हशश्यवाने सं््ेच्यवा पु् तििवाति ख्यवातिी खवातिे उघडवा्े.  
४. ्ैशवािीिवा द्वा््यवाच्यवा रवाशीपैिी ` १०,००० रवाेख देऊन कशल्लि रवाशी कतिच्यवा िज्व खवात्यवािवा ््वानवांतिररति िरवा्ी.  

््ार करा :
 १) नफा्ोटा समा्ोजन खा्े
 २) भागीदाराचे भांडवल खा्े
 ३) नवीन संस्ेचा ्ाळेबंद 
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उत्र : 
संस्ेच्ा पुस्का् 

नावे  नफा्ोटा समा्ोजन खा्े          जमा 
्पशील रक्कम (`) ्पशील रक्कम (`)

उप्िर खवातिे

सं्यत्र खवातिे

रोटवार गवाडी खवातिे

१,०००

२,०००

१,२००

संशक्यति िज्व कनधी

भवांड्ि खवातिे :

 ्ैशवािी १,०००

 रवाधुरी  १,०००

 रवानसी  १,०००

                                       

१,२००

३,०००

४,२०० ४,२००
उत्र : 
नाव े भागीदाराचे भांडवल खा्े     जमा

्पशील वैशाली
(`)

माधुरी
(`)

मानसी 
(`)

्पशील वैशाली
(`)

माधुरी
(`)

मानसी
(`)

नफवातिोटवा सरवा्योजन खवातिे  
नफवातिोटवा खवातिे 
रोख खवातिे
िज्व खवातिे 
कशल्लि पु/ने

१,०००
१,५००

१०,०००
२५,२००

१,०००
१,५००

३३,३००

१,०००
१,५००

 
३१,५००

कशल्लि पु/आ
रवाखी् कनधी
ख्यवातिी खवातिे

२८,७००
४,०००
५,०००

३१,८००
४,०००

३०,०००
४,०००

३७,७०० ३५,८०० ३४,००० ३७,७०० ३५,८०० ३४,०००

्ाळेबंद १ एनप्रल २०१९ रोजीचा

दे््ा रक्कम (`) रक्कम (`) संपत्ी रक्कम (`) रक्कम (`)

धनिो १०,५०० रोख ९,५००
अकधिोर अकधक्िर्व ५,००० ऋििो              १६,०००
्ैशवािीचे िज्व खवातिे २५,२०० (-) सं.ि.कन.          ८०० १५,२००
भवांड्ि खवातिे : उप्िर १५,०००
                  रवाधुरी ३३,३०० (-) घसवारवा     १,००० १४,०००
                  रवानसी ३१,५०० स्यंत्र ४०,०००

(-) घसवारवा     २,००० ३८,०००
रोटवार गवाडी २५,०००
(-) घसवारवा     १,२०० २३,८००
ख्यवातिी ५,०००

१,०५,५०० १,०५,५००
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६. समान प्रमाणा् नफा्ोटा नवभागून घेणारे अननल, सुनील आनण सुरेश ्ांचा ्ाळेबंद खालील प्रमाणे आहे. 
्ाळेबंद ३१ माच्र २०१९ रोजीचा 

दे््ा रक्कम (`) संपत्ी रक्कम (`)

धनिो
दे्य क्पत्र 
रवाखी् कनधी 
भवांड्ि खवातिे ः
 अकनि 
 सुनीि
 सुरेश 

२०,३००
१०,६००
१३,५००

४३,६००
३५,०००
३२,०००

बँि
ऋििो  १८,०००
(-) सं.ि.कन. ९,००
संगिि                              
जरीन ् इरवारति
सं्यत्र
उप्िर
ख्यवातिी 

८,४००

१७,१००
१७,५००
७०,०००
१०,०००
२०,०००
१२,०००

१,५५,००० १,५५,०००

१ एकप्रि २०१९ रोजी सुरेश खवािीि अटटीं्र व्य्सवा्यवातूिन कन्ृतति झवािवा.
१. जरीन ् इरवारतिीचे रूल्य १०% ने ्वाढ्वा्े आकि संगििवाचे रूल्य ` १,९०० ने िरी िरवा्े. 
२. संपूि्व ऋििो शोध्य असून ्यवापुढे संशक्यति िज्वकनधीची गरज नवा्ही. 
३. स्यंत्रवाचे पुनरू्वल्यवांिन ` ९,४०० िरवा्े. 
४. सं् ्ेच्यवा ख्यवातिीचे रूल्य ` १६,५०० कनसशचति िरवा्े.
५. उप्िर `२१,८०० िवा क्ििे आकि सुरेशिवा द्वा््यवाच्यवा रवाशीपैिी ` १५,००० RTGS ने देऊन कशल्लि रवाशी त्यवाच्यवा 

िज्व खवात्यवािवा ््वानवांतिररति िरवा्ी. 
 ््ार करा : 
 १) नफा्ोटा समा्ोजन करावे.  २) भागीदारीचे भांडवल खा्े ३) अननल आनण सुनील ्ांचा ्ाळेबंद.
उदाहरण : 

संस्ेच्ा पुस्का्  
नावे  नफा्ोटा समा्ोजन खा्े   जमा

्पशील रक्कम 
(`)

्पशील रक्कम 
(`)

संगिि खवातिे 
सं्यत्र खवातिे 
भवंाड्ि खवातिे (नफवा) :
 अकनि  २,४००
 सुनीि  २,४००
 सुरेश  २,४००
                                      

१,९००
६००

७,२००

जरीन ् इरवारति खवातिे
संशक्यति िज्वकनधी खवातिे 
उप्िर खवातिे

७,०००
९००

१,८००

९,७०० ९,७००
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नाव े भागीदाराचे भांडवल खा्े  जमा

्पशील अननल
(`)

सुनील
(`)

सुरेश 
(`)

्पशील अननल
(`)

सुनील
(`)

सुरेश 
(`)

बिँ खवातिे 
सुरेशचे िज्व खवातेि
कशल्लि पु / ने ५२,००० ४३,४००

१५,०००
२५,४००

कशल्लि पु / अवा
रवाखी् कनधी 
ख्यवातिी खवातिे
नफवातिोटवा सरवा्योजन 
खवातिे (नफवा)

४३,६००
४,५००
१,५००
२,४००

३५,०००
४,५००
१,५००
२,४००

३२,०००
४,५००
१,५००
२,४००

५२,००० ४३,४०० ४०,४०० ५२,००० ४३,४०० ४०,४००

अननल अानण सुनील ्ांचा ्ाळेबंद १ एनप्रल २०१९ रोजीचा 

दे््ा रक्कम (`) रक्कम (`) संपत्ी रक्कम (`) रक्कम (`)

धनिो
दे्य क्पत्रे
सुरेशचे िज्व खवातिे 
भवंाड्ि :
 अकनि 
 सुनीि 

२०,३००
१०,६००
२५,४००

५२,०००
४३,४००

बँि कशल्लि
ऋििो       
संगिि
(-) घसवारवा
जरीन ् इरवारति
(+) ्वाढ
सं्यत्र
(-) घसवारवा
ख्यवातिी 

१७,५००
१,९००

७०,०००
७,०००

१०,०००
६००

१५,२००
१८,०००

१५,६००

७७,०००

९,४००
१६,५००

१,५१,७०० १,५१,७००

७. खालील ्ाळेबंद ज्ा, मा्ा आनण मम्ा ्ांचा असून त्ा अनुक्रमे   ३
८  :  ३

८   : २
८   ्ा प्रमाणा् नफा्ाेटा नवभागून 

घेणाऱ्ा भागीदार आहे् . 
्ाळेबंद ३१ माच्र २०१९ रोजीचा 

दे््ा रक्कम (`) संपत्ी रक्कम (`)

धनिो
दे्य क्पत्रे
भवंाड्ि खवातिे : 
 ज्यवा 
 रवा्यवा
 ररतिवा
रवाखी् कनधी 

३४,४००
९,२००

४८,०००
५२,०००
३६,०००
१६,०००

बिँ कशल्लि
सं्यत्र ् ्यंत्रसवारग्ी
ऋििो
पशुधन (Live Stock)
उपिरिे
गुंति्िूि  

२१,६००
३४,८००
५०,०००
२५,२००
१६,०००
४८,०००

१,९५,६०० १,९५,६००
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१ एनप्रल २०१९ रोजी संस्े्ून मम्ा खालील अटीवर ननवृत् झाली.
१. संपततिीचे पुनरू्वल्यवांिन खवािीि प्ररवािे : 
 पशुधन  ` २४,०००; सं्यत्र ् ्यंत्रसवारग्ी ` ३२,०००, उपिरिे ` १६,८००
२. ` ४०० चे धनिो ्यवापुढे दे्यतिवा रवा्हिवार नवा्ही म्हिून तिे सरवा्योकजति िरवा्े. 
३. आपिे ग्वा्हि कर्टर रवार ्यवांच्यवािडून ्येिे ` २,००० ्सूि ्होण्यवाजोगे नवा्ही. 
४. ररतिवािवा द्वा््यवाची रवाशी कतििवा कतिच्यवा िज्व खवात्यवािवा ््वानवांतिररति िरवा.  
 नवीन संस्ेच्ा पुस्का् रोजकीद्र द्ा.  

नवीन संस्ेच्ा पुस्का् रोजकीद्र नोंदी 

नदनांक ्पशील खा. पा. नावे रक्कम
(`)

जमा रक्कम
(`)

१ एकप्रि 
२०१९

रवाखी् कनधी खवातिे ..........................................नवा्े
   ज्यवाच्यवा भवांड्ि खवात्यवािवा  
   रवा्यवाच्यवा भवांड्ि खवात्यवािवा
   ररतिवाच्यवा भवांड्ि खवात्यवािवा 
(रवाखी् कनधी भवांड्ि खवात्यवािवा ््वानवांतिररति िेल्यवाबद्दि) 

१६,०००
६,०००
६,०००
४,०००

१ एकप्रि 
२०१९

 पुनरू्वल्यवांिन खवातिे .........................................नवा्े
 पशुधन खवात्यवािवा
 सं्यत्र ् ्यंत्रसवारग्ी खवात्यवािवा
 संशक्यति िज्वकनधी खवात्यवािवा  
(संपततिीचे अ्रूल्यन िेल्यवाबद्दि आकि ऋििो्र संशक्यति 
िज्वकनधी कनरवा्वि िेल्यवाबद्दि)

६,०००
१,२००
२,८००
२,०००

१ एकप्रि 
२०१९

उपिरि खवातिे ..............................................नवा्े
 धनिो खवातिे 
  पुनरू्वल्यवांिन खवात्यवािवा 
(संपततिीचे अकधरूल्यन िेल्यवाबद्दि ् धनिोचे अपिेखन 
िेल्यवाबद्दि) 

८००
४००

१,२००

१ एकप्रि
२०१९

ज्यवाचे भवांड्ि खवातिे .......................................नवा्े
रवा्यवाचे भवांड्ि खवातिे .......................................नवा्े
ररतिवाचे भवंाड्ि खवातिे ......................................नवा्े
  नफवातिोटवा पुनरू्वल्यवांिन खवात्यवािवा 
(पुनरू्वल्यवांिनवाचवा तिोटवा ््वानवांतिररति िेल्यवाबद्दि) 

१,८००
१,८००
१,२००

४,८००

१ एकप्रि
२०१९

ररतिवाचे भवंाड्ि खवातिे ......................................नवा्े
  ररतिवाच्यवा िज्व खवात्यवािवा 
(कन्ृततिीच्यवा ्ेळी ररतिवािवा द्वा््यवाची रवाशी कतिच्यवािज्व खवात्यवािवा 
््वानवांतिररति िेल्यवाबद्दि)

३८,८००
३८,८००

एकूण ६६,८०० ६६,८००
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सपष्ीकरणातमक टीपणे : - संपत्ी व दे््ेच्ा पुनमू्रल्ांकनावर नफा्ोटा 
नावे                                                              नफा्ोटा समा्ोजन खा्े                                                       जमा

्पशील रक्कम (`) ्पशील रक्कम (`)

पशुधन खवातिे 
सं्यत्र ् ्यंत्रसवारग्ी खवातिे
संशक्यति िज्व खवातिे 

१,२००
२,८००
२,०००

उपिरि खवातिे 
धनिो खवातिे  
भवांड्ि खवातिे (तिोटवा) :  
  ज्यवा   १,८००
  रवा्यवा   १,८००
  ररतिवा  १,२००
                                       

८००
४००

४,८००

६,००० ६,०००

नाव े भागीदाराचे भांडवल खा्े  जमा

्पशील ज्ा
(`)

मा्ा 
(`)

मम्ा
(`)

्पशील ज्ा 
(`)

मा्ा 
(`)

मम्ा
(`)

नफवातिोटवा सरवा्योजन खवातिे (तिोटवा)
िज्व खवातिे
कशल्लि पु / ने

१,८००
 

५२,२००

१,८००

५६,२००

१,२००
३८,८००

कशल्लि पु / आ
रवाखी् कनधी

४८,०००
६,०००

५२,०००
६,०००

३६,०००
४,०००

५४,००० ५८,००० ४०,००० ५४,००० ५८,००० ४०,०००
कशल्लि पु / आ ५२,२०० ५६,२०० ----

सवाध्ा् : ४ HHHHHHHHHHHHH   HHHHHHHHHHHHH

वस्ुननष्ठ प्र्न (Objective Questions)

अ) खालील नदलेल्ा प्ा्र्ामधून ्ोग् उत्र ननवडा
१. भवागीदवारवाच्यवा कन्ृततिीचे ्ेळी पुनरू्वल्यवांिनवा्र झवािेिवा नफवा किं्वा तिोटवा ........... क्भवागून घेतििवा जवातिो. 
 अ) उरिेिे भवागीदवार ब) स््व भवागीदवारवांरध्ये ि) फक् कन्ृतति भवागीदवार ड) ्रीिपैिी िवा्ही्ही नवा्ही. 
२. संपततिीच्यवा रूल्यवाति घट ्होतिे तिेव्हवा नफवातिोटवा सरवा्योजन खवातिे ........... िेिे जवातिे. 
 अ) नवा्े  ब) जरवा   ि) अकधि ड) ्यवापैिी िवा्ही्ही नवा्ही
३. कन्ृतति भवागीदवारवािवा द्वा््यवाची रवाशी रोख कदिी नसल्यवास त्यवाच्यवा भवांड्ि खवात्यवाची कशल्लि ........... खवात्यवािवा 

््वानवांतिररति िरतिवाति.  
 अ) पुनरू्वल्यवांिन  ब) तिवाळेबंद  ि) व्यवापवार ड) भवागीदवारवाचे भवांड्ि
४. िवाभवाचे प्ररवाि =........... प्ररवाि ्जवा जुने प्ररवाि 
 अ) न्ीन  ब) सरवान   ि) भवांड्ि ड) त्यवागवाचे
५. न्ीन प्ररवाि = जुने प्ररवाि अकधि (+) ........... प्ररवाि
 अ) िवाभवाच े  ब) भवंाड्िवाचे  ि) त्यवागवाचे ड) चवािू
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६. आपटे, भवाटे आकि कचतिळे 
१
३ , 

३
१०  आकि 

१
५   प्ररवािवाति नफवा क्भवागून घेिवारे भवागीदवार आ्हेति. तिर आपटे कन्ृतति ्होति 

असिे तिर न्ीन प्ररवाि ........... रवा्हीि. 
 अ) ५:२  ब) ३:२   ि) ५:३  ड) २:५

ब) पुढील नवधानांसाठी एक शबद / संज्ा नकंवा शबद समूह द्ा. 
१. नफवातिोटवा सरवा्योजन खवात्यवाची जरवाबवािी
२. भवागीदवारवाच्यवा कन्ृततिीनंतिर उरिेल्यवा भवागीदवारवांनवा करळिवाऱ्यवा फवा्यद्वाचे प्ररवाि
३. पुनरू्वल्यवांिन खवात्यवाची नवा्े बवािी
४. न्ीन प्ररवािवातूिन जुने प्ररवाि ्जवा िेल्यवानंतिर ्येिवारे प्ररवाि
५. सं््ेच्यवा अनेि ्रवा्वच्यवा प्रकतिष्ेरुळे प्रवाप्त झवािेिे रूल्य
६. पुनरू्वल्यवांिन खवात्यवाचवा नफवा किं्वा तिोटवा भवागीदवारवाच्यवा ज्यवा खवात्यवािवा ््वानवांतिररति िेिवा जवातिो तिे खवातिे 

क) खालील नवधाने बरोबर की चूक ्े सकारण नलहा.
१. फवा्यद्वाचे प्ररवाि म्हिजे जुने प्ररवाि ्जवा न्े प्ररवाि
२. कन्ृततिीच्यवा तिवारखेप्ययंतिचवा कन्ृतति भवागीदवारवाचवा िवाभ नफवातिोटवा कनिंंबन (Suspense) खवात्यवािवा नवा्े िरतिवाति.
३. भवागीदवारवाच्यवा कन्ृततिीच्यवा ्ेळी त्यवागवाचे प्ररवाि ग्ृहीति धरतिवाति. 
४. कन्ृतति भवागीदवारवािवा व्य्सवा्यवातिून बवा्हेर जवािवारवा भवागीदवार अस्ेही म्हितिवाति. 
५. भवागीदवारवाच्यवा कन्ृततिीरुळे, उ््वरीति भवागीदवार ख्यवातिीची रवाशी त्यवांच्यवा नफवा क्भवाजनवाच्यवा प्ररवािवाति ्वाटून घतेिवाति. 
६. कन्ृतति भवागीदवारवािवा रवाखी् कनधी आकि संकचति नफवा ्वाटून कदिवा जवाति नवा्ही. 

ड) ररकाम्ा जागी ्ोग् शबद नलहून वाक् पुनहा नलहा. 
१. न्ीन प्ररवाि (-) ्जवा ...........= िवाभवाचे प्ररवाि
२. कन्ृतति भवागीदवारवाच्यवा क्हशश्यवाची ख्यवातिी उ््वरीति भवागीदवारवाच्यवा भवांड्ि खवात्यवािवा ...........टवाितिवाति.  
३. पुनरू्वल्यवांिन खवात्यवािवा ........... खवातिे असे्ही म्हितिवाति. 
४. कन्ृतति भवागीदवारवाच्यवा चवािू खवात्यवाची कशल्लि ........... खवात्यवािवा ््वानवांतिररति िरतिवाति. 
५. भवागीदवारवाच्यवा कन्ृसतति नंतिर उ््वरीति भवागीदवारवांनवा करळिवाऱ्यवा क्हशश्यवाचे प्ररवाि म्हिजे ........... प्ररवाि ्हो्य.

इ) एका वाक्ा् उत्रे द्ा 
१. कन्ृतति भवागीदवार िवाेिवािवा म्हितिवाति? 
२. िवाभवाचे प्ररवाि (benefit ratio)  म्हिजे िवा्य?
३. न्ीन प्ररवाि म्हिजे िवा्य?
४. भवागीदवारवाच्यवा कन्ृतति भवागीदवारवाची दे्यरवाशी िशी कनसशचति िरतिवाति?
५. िवाभवाच्यवा प्ररवािवाचे आगिन िधी िरतिवाति? 
६. ख्यवातिीची रक्कर कन्ृतति भवागीदवारवाच्यवा भवांड्ि खवात्यवािवा जरवा िवा दवाखक्िी जवातिे? 
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 प्रात्नक्षक उदाहरणे

१. मामा, काका आनण बाबा अनुक्रमे ४:३:३ प्रमाणा् नफा्ोटा नवभागून घेणारे भागीदार आहे्. त्ांचा ्ाळेबंद खालील 
प्रमाणे आहे.  

 ्ाळेबंद ३१/३/२०१८ रोजीचा                                                                   

दे््ा रक्कम (`) संपत्ी रक्कम (`)
धनिो
िज्व 
रवाखी् कनधी
भवंाड्ि खवातिे ः
  रवारवा
  िवािवा
  बवाबवा

७,०००
५,०००
६,२५०

२०,०००
१५,०००
१२,२५०

रोख
ऋििो   ५,०००
(-) सं. ि. कन.  ५००
पशुधन (Live Stock)              
रोटवार गवाडी 
उप्िर
्यंत्र

४,५००

४,५००
१२,५००

४,०००
१७,५००
२२,५००

६५,५०० ६५,५००

काकाने १ एनप्रल २०१८ रोजी खालील अटींवर ननवृत् होण्ाचे ठरनवले.  
१. िवािवाच्यवा क्हशश्यवाच्यवा ख्यवातिीचे रूल्य  ` २,७०० िवा्वा्े.
२. उप्िरवा्र ्वाकर्वि १०% अवाकि रोटवार गवाडी्र ्वाकर्वि १२.५% दरवाने घसवारवा आिवारवा. 
३. पशुधनवाचे रूल्य १०% ने ् ्यंत्रवाचे रूल्य २०% ्वाढ्वा्े. 
४. निुसवान भरपवाईच्यवा दवाव्यवासवाठी ` २,००० ची तिरतिूद िरवा. 
५. संशक्यति िज्वकनधीची ्यवापुढे गरज नवा्ही. 
६. िवािवास कन्ृततिीच्यवा ्ेळी द्वा््यवाची रवाशी त्यवाच्यवा िज्व खवात्यवािवा ््वानवांतिररति िरवा्ी. 
 ््ार करा : अ) नफा्ोटा समा्ोजन खा्े    ब) भागीदाराचे भांडवल खा्े क) नवीन संस्ेचा ्ाळेबंद 

उत्र : १) पुनरू्वल्यवांिनवा्रीि नफवा - ` २,०००    २) िवािवाचे िज्व खवातिे - ` २०,१७५   ३) तिवाळेबंदवाची बेरीज - ` ७२,२००

२. राम, ् ्ाम आनण घन््ाम ३:२:१ प्रमाणा् नफा्ोटा नवभागून घेणारे भागीदार आहे्. ३१/३/२०१९ रोजी त्ांचा ् ाळेबंद 
खालील प्रमाणे आहे. 

 ्ाळेबंद ३१/३/२०१९ रोजीचा                                                                   

दे््ा रक्कम (`) संपत्ी रक्कम (`)
भवंाड्ि :
  रवार
  श्यवार 
  घनश्यवार
धनिो
द्ेय क्पत्र 
िज्व

१,२०,०००
९०,०००
६०,०००
२२,०००
१२,०००
५०,०००

बँि
ऋििो
इरवारति 
गुंति्िूि

५४,०००
९०,०००
६०,०००

१,५०,०००

३,५४,००० ३,५४,०००
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घन््ाम १ एनप्रल, २०१९ व्वसा्ा्ून खालील अटीवर ननवृत् झाला. 
१. इरवारति आकि गुंति्िुिीचे रूल्य अनुक्ररे ५% ् १०% ने ्वाढ्वा.
२. ऋििो्र ५% प्ररवािे संशक्यति िज्वकनधीची तिरतिूद िरवा. 
३. अदतति ्ेतिनवािररतिवा  ` ३,००० ची तिरतिूद िरवा.  
४. सं् ्ेच्यवा ख्यवातिीचे रूल्य ` ९०,००० रवानून घनश्यवारच्यवा क्हशश्यवाने सं््ेच्यवा पु् तििवाति ख्यवातिी खवातिे उघडवा्े आकि तिवाबडतिोब 

अपिेसखति िरवा्े.  
५. कन्ृततिीनंतिर घनश्यवारिवा द्वा््यवाची रवाशी त्यवाच्यवा िज्व खवात्यवािवा ््वानवांतिररति िरवा््यवाची आ्हे. 
 ््ार करा  : 
 अ) नफा्ोटा समा्ोजन खा्े       ब) भागीदाराचे भांडवल खा्े  क) नवीन संस्ेचा ्ाळेबंद 

उत्र : १) पुनरू्वल्यवांिनवा्रीि नफवा - ` १०,५००  २) तिवाळेबंद बेरीज - ` ३,६७,५००  ३) घनश्यवारचे िज्व खवातिे - ` ७६,७५०

३. अनु, रेणू आनण नदनू ्ांचा ्ाळेबंद खालील प्रमाणे. ्े नफा्ोटा अनुक्रमे  
२
५  :  

२
५   : १

५   प्रमाणा् वाटून घे्ा्. 

 ्ाळेबंद ३१/३/२०१९ रोजीचा 
दे््ा रक्कम (`) संपत्ी रक्कम (`)

धनिो
द्ेय क्पत्र 
रवाखी् कनधी
भवंाड्ि :
  अनु
  रेिु
  कदनु

८,०००
२,०००
५,०००

४०,०००
३०,०००
१५,०००

बिँ
ऋििो  २०,०००
(-) सं. ि. कन. १,०००
उप्िर                               
सं्यत्र
आतरधृति संपततिी (Free hold property)
ख्यवातिी   

५,०००

१९,०००
१५,०००

४,०००
२७,०००
३०,०००

१,००,००० १,००,०००

नदनूने १ एनप्रल २०१९ रोजी खालील  अटीवर ननवृत् होण्ाचे ठरनवले.  
१. संपततिीचे पुनरू्वल्यवांिन पुढीि प्ररवािे -
 आतरधृति संपततिी ` ३०,०००, स्ंयत्र ` ५,०००, उप्िर `  १२,०००, स ््व ऋििो शोध्य आ्ेहति.  

२. ख्यवातिीचे रूल्य सं् ्ेच्यवा भवागीि ५ ्रवा्वच्यवा सरवासरी नफ्यवाच्यवा कतिपपट िवा्वा्े. रवागीि ५ ्रवा्वचवा नफवातिोटवा खवािीि प्ररवािे 
आ्ेह. 

 २०१४-१५  ` १,००० नफवा  २०१५-१६ ` १०,५०० नफवा
 २०१६-१७  ` १६,००० नफवा  २०१७-१८ ` १४,५०० नफवा
 २०१८-१९  ` १०,००० नफवा

३. कदनिूवा कन्ृततिीच्यवा ्ेळी ` ३,००० धनवादेशवाद्वारे द्वा्े
४. कदनूच्यवा भवांड्ि खवात्यवाची कशल्लि रवाशी त्यवाच्यवा िज्व खवात्यवािवा ््वानवांतिररति िरवा्ी.
 ््ार करा : 
 १) नफा्ोटा समा्ोजन खा्े  २) भागीदाराचे भांडवल खा्े ३) नवीन संस्ेचा ्ाळेबंद 

उत्र :  १) नफवातिोटवा सरवा्योजन खवातिे नफवा - ` ८,६००  २) तिवाळेबंदवाची बेरीज - ` १,०५,६००  ३) बिँ कशल्लि - ` २,००० 
४)  कदनूचे िज्व खवातिे - ` १४,७२०
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४. रोहन, रोनह् आनण सनचन हे भागीदार आहे् . ् े नफा्ोटा अनुक्रमे ३:१:१ प्रमाणा् नवभागून घे् ा्. त्ांचा ३१ माच्र २०१८ 
रोजीचा ्ाळेबंद खालील प्रमाणे :

्ाळेबंद ३१ माच्र २०१८ रोजीचा                    

दे््ा रक्कम (`) संपत्ी रक्कम (`)
धनिो
रवाखी् कनधी
दे्य क्पत्र 
भवंाड्ि खवातिे :
  रो्हन 
  रो्हीति
  सकचन 

४०,०००
५०,०००
२५,०००

१,२५,०००
१,००,०००

५०,०००

बँि
ऋििो
पशुधन 
इरवारति
्यंत्र ् सं्यत्र
रोटवार ट्रि
ख्यवातिी

१२,५००
६०,०००
५०,०००
७५,०००
३५,०००

१,००,०००
५७,५००

३,९०,००० ३,९०,०००
१ एनप्रल २०१८ रोजी सनचन भागीदारी्ून खालील अटीवर ननवृत् झाला.  
१. ख्यवातिीचे पुनरू्वल्यवांिन ` ५०,००० िरण्यवाति आिे.
२. संपततिी आकि दे्यतिेचे पुनरू्वल्यवांिन खवािीिप्ररवािे ्होतेि. 
 ऋििो ` ५०,०००, पशुधन, ` ४५,०००, इरवारति ` १,२५,०००, ्यंत्र ् स्ंयत्र ` ३०,०००, रोटवार ट्रि ` ९५,०००आकि 

धनिो ` ३०,०००
३. रो्हन आकि रोक्हतिने अनुक्ररे ` ५०,००० आकि ` २५,००० अकतिररक् भवांड्ि नेट बिँींगचे रवाध्यरवाने आििे. 
४. सकचनिवा द्वा््यवाची रवाशी त्यवाच्यवा िज्व खवात्यवािवा ््वानवांतिररति िरवा. 
 नवीन संस्ेच्ा पुस्का् रोज नकद्र नोंदी द्ा.  

५. शाह, लोढा आनण ढोले हे अनुक्रमे ४ : ३ : ३ प्रमाणा् नफा्ोटा नवभागून घेणारे भागीदार आहे्. ३१ माच्र २०१९ रोजीचा 
त्ाचंा ्ाळेबंद खालील प्रमाणे आहे.

्ाळेबंद ३१ माच्र २०१९ रोजीचा                                                                              

दे््ा रक्कम (`) संपत्ी रक्कम (`)
क्क्ध धनिो 
द्ेय क्पत्र
भवंाड्ि :
  शवा्ह
  िोढवा
  ढोिे

२०,०००
४,०००

४५,०००
३५,०००
२७,०००

रोख
क्क्ध ऋििो १०,०००
(-) सं. ि. कन. १,०००
उप्िर                             
संगिि
्वा्हन (Vehicles) 

९,०००

९,०००
२५,०००
४३,०००
४५,०००

१,३१,००० १,३१,०००
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१ एनप्रल २०१९ रोजी श्ी. लोढा व्वसा्ा्ून खालील अटींवर ननवृत् झाला. 
१. ख्यवातिीचे रूल्य सं् ्ेच्यवा रवागीि ५ ्रवा्वचवा नफवातिोट्वाच्यवा सरवासरी ए्ढे िवा्वा्े. रवागीि ५ ्रवा्वचवा नफवातिोटवा खवािीिप्ररवािे 

आ्हे.   
२. संगििवा्र ्वाकर्वि १०% दरवाने घसवारवा आिवारवा.
३. उप्िरवाचे पुनरू्वल्यवांकिति रूल्य  ` २७,५०० िवा्वा्े.
४. ्वा्हनवाचे रूल्य २०% ने ्वाढ्वा.
५. ्यवापुढे संशक्यति िज्वकनधीची गरज नवा्ही.  
६. शवा्ह आकि ढोिे भक्ष्यवाति नफवातिोटवा २:१ प्ररवािवाति ्वाटून घेतिीि. 
७. ख्यवातिीचे िवाभ क्भवाजनवाच्यवा न्ीन प्ररवािवाति अपिेखन िरवा.
८. िोढवािवा द्वा््यवाची रवाशी त्यवाच्यवा िज्व खवात्यवािवा ््वानवांतिररति िरवा. 
 ््ार करा : १) नफा्ोटा सम्ोजन खा्े २) भागीदाराचे भांडवल खा्े ३) नवीन संस्ेचा ्ाळेबंद 

उत्र : नफवातिोटवा सरवा्योजन खवातिे नफवा ` ८,२००, तिवाळेबंदवाची बेरीज ` १,३९,२००

bbb
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५.   भागीदारीची पुनर्रचना (Reconstitution of Partnership) 
(भागीदाराचा मृत्यू) (Death of Partner)

५.१	 अर्थ.
५.२	 नफा	विभाजनाच	ेनिीन	प्रमाण.	
५.३	 लाभाचे	प्रमाण.	
५.४	 संपत्ी	ि	देय्ेच	ेपुनम््थलयांकन.	
५.५	 मृ्	भागीदाराचया	िारसाला	द्ाियाची	रक्कम.	
५.६	 देय	रकमेचे	समायोजन.	
५.७	 लेखांकीय	नोंदी.

क्षमता विधाने Competency Statement

o या	प्रकरणाचा	अभयास	केलयानं्र	विद्ारथी	सक्षम	हो्ील	:
	 विविध	अनुपा्ांची	गणना	कशा	प्रकारे	करािी	हे	जाण्ील.	
	 मृ्	भागीदाराचया	मृतय्	व्रीपययं्चया	लाभा्ील	वहशयाची	गणना	करू	शक्ील.
	 मृ्	भागीदाराचया	खया्ी्ील	वहशयाच	ेआगणन	करू	शक्ील.	
	 मृ्	भागीदाराचया	िारसदाराला	देय	असलेलया	रकमेची	वनशशच्ी	करू	शक्ील.	
	 िारसदाराचे	खा्े	कशाप्रकारे	समायोवज्	करािे	याची	मावह्ी	होईल.

५.१  अर्र  : 
भागीदारीतील एखादा भागीदार मयत झालयानंतर मयत भागीदाराचे भागीदारीतील अस्तत्व संपुष्ात येते. म्हणून भागीदाराचया 

मृतयूला भागीदाराची सक्ीची नन्वृतती म्हणतात. भागीदारी सं््ा इतर भागीदाराचया मदतीने भागीदारीचे कामकाज चालू ठ्ेवते. परंतु 
जर भागीदारीचया करारनामयात तशी तरतूद केलेली असेल तरच ते शकय ्होते. मृत भागीदाराचया खातयाचया रकमेची परतफेड ्ही 
तयाचया कायदेशीर ्वारसला/प्रनतननधीला करणयात येते. या देय रकम्ेवर मृत भागीदाराचया ्वारसाला अनधकार प्राप्त ्होतात आनण 
मृत भागीदाराचया मृतयूचया नदनांकापासून तर तयाला नदलया जाणाऱया रकम्ेवर ्वान्षिक ६% दराने वयाजासन्हत रक्कम द्ा्वी लागते. 

५.२ नफा विभाजनाचे निीन प्रमाण : (New Profit Sharing Ratio)   
 भागीदाराचया मृतयूनंतर रान्हलेलया भागीदारांचे नफा न्वभाजनाचे प्रमाण बदलते. म्हणजेच रान्हलेलया भागीदारांचे नफा 

न्वभाजनाचया प्रमाणात ्वाढ ्होते. कारण मृत भागीदाराचया नफयातील न्ह्सा रान्हलेलया भागीदारांना न्वभागून नदला जातो.  

५.३  लाभाचे प्रमाण : (Gain Ratio or Benefit Ratio) 
 भागीदारीतील एखाद्ा भागीदाराचया मृतयूमुळे रान्हलेलया भागीदारांना मृत भागीदाराचया लाभातील न्हशयाचा लाभ ्होतो. मृत 

भागीदाराचया लाभातील न्ह्सा रान्हलेलया भागीदारांचया न्हशयात अनधक केला जातो या न्हशयालाच लाभ नकं्वा ‘‘लाभाचे 
प्रमाण’’ असे म्हणतात. या लाभाचया प्रमाणाचा उपयोग खास करून खयातीचे अपलेखन नकं्वा खयाती खाते उघडतांना मृत 
भागीदाराचा न्ह्सा ठरन्वणयासाठी केला जातो. या लाभाचया प्रमाणाचे आगणन खालील सूत्ाप्रमाणे केले जाते.  

 लाभाचे प्रमाण = न्वीन प्रमाण - जुने प्रमाण. 

अभ्ास घटक
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५.४ संपतती ि दे्तांचे पुनमयू्रल्ांकन : (Revaluation of Assets and Liabilities) 
 भागीदाराचया मृतयूनंतर भागीदारीला संपतती ्व देयतांचे पुनमूषिलयांकन करा्वे लागते. मृत भागीदाराचा आनण भागीदारीतील न्ह्सा 

तयाचया ्वारसदाराला नदला जातो. पुनमूषिलयांकनाचे संपतती ्व देयता्ंवर ्होणारे पररणाम पूनमूषिलयांकन खातयात दशषिन्वले जातात 
्ही प्रनरिया भागीदाराचया नन्वृततीमधयेदेखील केली जाते. पुनमूषिलयांकन खातया्वर येणारा नफा नकं्वा ताेटा मृत भागीदाराचया 
भांड्वल खातयात तयाचया न्हशयाने दाखन्वला जातो.  

५.५ मृत भागीदाराच्ा िारसाला / प्रशासकाला द्ाि्ाची रक्कम :
 (Amount due to deceased Partner’s Executor / Nominee / Administrator)
 भांड्वल : भागीदारी सं््ेचया श्ेवटचया ताळेबंदाचया नशल्लकी्वरून मृत भागीदाराचया भांड्वलाची गणना केली जाते. 

पुनमूषिलयांकन खातया्वरील नफा नकं्वा तोटा, खयातीतील न्ह्सा, भागीदारांचे ्वेतन, भांड्वला्वरील वयाज, उचली्वरील वयाज 
आनण भागीदाराचया मृतयू नदनांकापययंतचा नफा यांचे सुद्ा आगणन केले जाते. 

 ५.६ दे् रकमेचे समा्ोजन : (Settlement of Amount Due )
 मृत भागीदाराला द्ा्वयाची अनंतम रक्कम तयाचया कायदेशीर ्वारसाला नकं्वा प्रनतननधीचया कजषि खातयाला ््ानांतररत केली 

जाते. आनण स्वषि कायदेशीर कायषि्वा्ही पूणषि झालयानंतर कायदेशीर ्वारसाला नकं्वा प्रनतननधीला नदली जाते.  

५.७ लेखांकी् नोंदी : (Accounting Treatment)
 भागीदाराचया नन्ृवततीचया ्वेळी आनण मृतयूचया ्वेळी लेखांकीय समायोजनाचया नोंदी सारखयाच असतात.  

उदाहरणे 

१. रेखा, मेनका आवण मुक्ा हे एका भागीदारीचे भागीदार असयून ्ा अनुक्रमे २:१:१ ्ा नफातोटा विभाजनाच्ा प्रमाणात 
नफाताेटा विभागयून घेणारे भागीदार आहेत. त्ांच्ा भागीदाराचा ३१ माच्र २०१९ रोजीचा ताळेबंद खालील प्रमाणे आहे.   
 

ताळेबंद ३१ माच्र २०१९ रोजीचा

दे्ता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`)
भांड्वल खाते :
 रेखा 
 मेनका
 मुक्ा 
धनको 
देय न्वपत्
सामानय ननधी

६०,०००
७०,०००
३४,०००
१८,०००

२,०००
१६,०००

यंत् ्व संयत् 
ऋणको
फननषिचर 
बँक नशल्लक 

६०,०००
५०,०००
३०,०००
६०,०००

२,००,००० २,००,०००

वद. १ जुलै २०१९ रोजी मुक्ा मृत झाली. 
१. यतं् ्व सयंत्ाचे पुनमूषिलयांकन ` ७०,००० ला करणयात आले तसेच ऋणको्वर ` २,००० ची बुडीत कजषि ननधी ननमाषिण करणयात 

आला. 
२. मुक्ाचया मृतयूचया तारखेपययंत नतने ` १०,००० उचल केली आ्ेह. 
३. उचली्वर ` १,००० वयाज आकारा. 
४. मुक्ाचया खयातीचे मूलयांकन करतांना मागील चार ्व्ाषिचया सरासरी नफयाचया तीनपट घेणे. मागील चार ्व्ाषिचा नफा, प्र्म्व्षि 

` १,५०,०००, नद्वनतय्व्षि  ` १,३०,०००,  तृनतय्व्षि ` ७०,०००, चतु्षि्व्षि  ` ५०,०००. 
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५.	 मृत	भागीदाराच्ा	नफ्ाचे	आगणन	करतांना	त्ाच्ा	मृत्यूच्ा	तारखेप्यंतचा	नफा	मागील	दोन	वराषाच्ा	(३	र	ेव	४	थे)	सरासरी	
नफ्ाच्ा	आधारे	करण्ात	्ावा.		

तयार करा :
 १) पुनर्मूलयाांकन खाते.  २) भागीदाराांचे भाांडवल खाते.  
 ३) नवीन भागीदारी सांस्ेचा ताळेबांद. ४) खयाती आणि नफयाचे कृती कायमू दरमूवा.	 

भागीदारी सांस्ेचया पुसतकात 
नावे                                                           नफा तोटा सरायोजन खात े   जरा

तपरील रक्कर (`) तपरील रक्कर (`)
बुडीत	करषाननधी	खाते
भागीदारांंचे	भांडवल	खाते	:		
	 रेखा		 	 ४,०००
	 मेनका		 २,०००
	 मुक्ा			 २,०००
																																							

२,०००

८,०००

्ंत्र	व	स्ंत्र	 १०,०००

१०,००० १०,०००

नावे भागीदाराांचे भाांडवल खाते जरा

तपरील रेखा 
(`)

रेनका 
(`)

रुक्ा
(`)

तपरील रेखा  
(`)

रेनका 
(`)

रुक्ा 
(`)

उचल	खाते	
उचलीवरील	व्ार
मुक्ाच्ा	वारसदारा	
चे	करषा	खाते	
निल्लक	पुढे	नेली ७२,००० ७६,०००

१०,०००
१,०००

१,०७,७५०

निल्लक	खाली	आणली
सामान्	ननधी
नफा	तोटा	समा्ोरन	खाते	
ख्ाती	
नफातोटा	ननलंनबत	खाते

६०,०००
८,०००
४,०००

७०,०००
४,०००
२,०००

३४,०००
४,०००
२,०००
७५,०००
३,७५०

७२,००० ७६,००० १,१८,७५० ७२,००० ७६,००० १,१८,७५०
ताळेबांद १ जुलै २०१९ रोजीचा 

देयता रक्कर (`) रक्कर (`) सांपतती रक्कर (`) रक्कर (`)
धनको १८,००० ्ंत्र	व	स्ंत्र ६०,०००
दे्	नवपत्र २,००० (+)	अनधमयूल्न	 १०,००० ७०,०००
भांडवल	खात	े: ऋणको ५०,०००
	 रेखा	 ७२,००० (-)	बुडीत	करषा	ननधी २,००० ४८,०००
	 मेनका	 ७६,००० फननषाचर	 ३०,०००
वारसदाराचे	करषा	खाते १,०७,७५० बँक		 ५०,०००

नफातोटा	ननलंनबत	खाते	 २,७५०
(३,७५०-	१,०००	व्ार)	
ख्ाती		 ७५,०००

२,७५,७५० २,७५,७५०
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कृती का््र : 

१. नफ्ातील वहश्ाचे आगणन :  
 चालू ्व्ाषिचा नफा  =  मागील दोन ्व्ाषिचा सरासरी नफा      

    = 
७०,००० +५०,०००

२  

    = 
१,२०,०००

२  

    = ` ६०,०००  

 १ एनप्रल २०१९ ते १ जुलै २०१९ रोजीचा न्वभागून नदलेला नफा  

     =  ६०,००० ×  ३
१२

  
    =  ` १५,०००
 

 मुक्ाला न्वभागून नदलेला नफा = १५,००० ×  
१
४  = ` ३,७५०

२. ख्ातीचे मयूल्ांकन :  
 मागील चार ्व्ाषिचा एकूण नफा = १,५०,००० + १,३०,००० + ७०,००० + ५०,००० = ४,००,०००
 
 सरासरी नफा = 

४,००,०००
४

 =  ` १,००,०००
 
 खयाती = सरासरी नफा × सरासरी नफयाचया पटीत
 खयाती = १,००,००० × ३ (नतपपट) 
  = ` ३,००,००० 

 मुक्ाचया खयातीतील न्ह्सा = ३,००,००० ×  
१
४   = ` ७५,०००

२. राकेश, महेश आवण मुकेश हे एका भागीदारी संसरेचे भागीदार आहेत. ते अनुक्रमे  ३:२:१ ्ा प्रमाणात नफातोटा विभागयून 
घेतात. त्ाचं्ा भागीदारीचा ३१ माच्र २०१९ चा ताळेबंद खालीलप्रमाणे आहे.  

ताळेबंद ३१ माच्र २०१९ रोजीचा

दे्ता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`)
भांड्वल खाते 
 राकेश 
 म्ेहश 
 मुकेश
धनको
बँक कजषि
देय न्वपत्   

३०,०००
२०,०००
१०,०००

८,०००
२०,०००
१८,०००

यंत् ्व सयंत्      
मोटार ट्रक 
ऋणको   १६,०००
्वजा : बुडीत कजषि ननधी २,०००
गंुत्वणूक                            
बँक 

४०,०००
२०,०००

१४,०००
१८,०००
१४,०००

१,०६,००० १,०६,०००



199

वद. ३० जयून २०१९ रोजी मुकेश म्त झाला त्ामुळे खालील समा्ोजना करण्ात आल्ा. 

१. संपततीचे पुनमूषिलयांकन खालील प्रमाणे करणयात आले. 
 यंत् ्व सयतं् ` ४४,०००, मोटार ट्रक  ` १८,०००, गुंत्वणूक ` १७,०००.  
२. स्वषि ऋणको ्वसुलीयोगय आ्हेत.  
३. खयातीचे मूलय सं््ेचया मागील पाच ्व्ाषिचया सरासरी नफयाचया दोनपट ला्वा्ेव. सं् ्ेचया पु् तकात खयाती खाते नदसणार 

ना्ही. 
४ मुकेशचया मृतयूपययंतचा नफयातील न्हशयाचे आगणन करतांना सरासरी नफयाचया दोनपट ला्वणयात या्वा. 
५. नफा पन्हले ्व्षि ` ६,०००, दुसरे ्व्षि ` ११,०००, नतसरे ्व्षि ` ७,०००, चौ्े ्व्षि ` १२,०००, पाच्वे ्व्षि ` २४,०००.
६. त्ार करा :
 १)  पुनमयू्रल्ांकन खाते. २) भागीदारांचे भांडिल खाते. ३) १ जुलै २०१९ रोजीचा ताळेबंद.   

भागीदारी संसरेच्ा पुसतकात 
नािे          नफा तोटा समा्ोजन खाते                                        जमा

तपशील  रक्कम (`) तपशील रक्कम (`)
मोटार ट्रक
गुंत्वणूक 
भागीदारांचे भांड्वल खाते
 राकेश                  १,५०० 
 म्हेश                    १,००० 
 मुकेश                     ५००
                                       

२,०००
१,०००

३,०००

यंत् ्व सयंत्
बुडीत कजषिननधी खाते  

४,०००
२,०००

६,००० ६,०००

नािे भागीदारांचे भांडिल खाते  जमा

तपशील राकेश
(`)

महेश
(`)

मुकेश 
(`)

तपशील राकेश  
(`)

महेश
(`)

मुकेश
(`)

मुकेशचे भांड्वल खाते 
मुकेशचया ्वारसदाराचे खाते 

नशल्लक पुढे नेली

२,४००

२९,१००

१,६००

१९,४००

१५,२५०
नशल्लक खाती आणली 
नफा तोटा समायोजन खाते 
राकेशचे भांड्वल खाते 
म्ेहशचे भांड्वल खाते
नफातोटा ननलनंबत खाते

३०,०००
१,५००

२०,०००
१,०००

१०,०००
५००

२,४००
१,६००

७५०

३१,५०० २१,००० १५,२५० ३१,५०० २१,००० १५,२५०
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 ताळेबंद १ जुलै २०१९ रोजीचा 

दे् ता रक्कम (`) रक्कम (`) संपतती रक्कम (`) रक्कम (`)
भांड्वल खाते : यंत् ्व सयंत् ४०,०००
 राकेश २९,१०० (+) अनधमूलयन ४,००० ४४,०००
 म्हेश १९,४०० मोटार ट्रक २०,०००
मुकेशचया ्वारसदाराचे कजषि खाते १५,२५० (-) अ्वमूलयन २,००० १८,०००
धनको ८,००० ऋणको १६,०००
बँक कजषि २०,००० गुंत्वणूक १८,०००
देय न्वपत् १८,००० (-) अ्वमूलयन १,००० १७,०००

बँक १४,०००
नफातोटा ननलनंबत खाते ७५०

१,०९,७५० १,०९,७५०

का््र वटपा : 
१. ख्ातीच्ा मयूल्ांकनाचे आगणन
   एकूण नफा = ६,००० + १२,००० + ७,००० + ११,००० + २४,०००
    =  ६०,०००

   सरासरी नफा = 
६०,०००

५
 = ` १२,०००

   खयाती  =  १२,००० × २= २४,०००

   मुकेशचया खयातीतील न्ह्सा  = २४,००० × 
१
६  = ` ४,०००

  खयातीचे ३:२ या प्रमाणात न्वभाजन करून राकेश आनण म्हेश यांचया भांड्वल खातयात ना्वे करणयात आले. 

  राकेश =  ४,००० × 
३
५  

   =  ` २,४००

  म्हेश =  ४,००० × २
५  

   =  ` १,६००

२. वद. ०१/०४/२०१९ ते ०१/०७/२०१९ प्यंतचे मुकेशच्ा नफ्ातील वहश्ाचे आगणन.   

 चालू ्व्ाषिचा एकूण नफा = सरासरी नफा मागील दोन ्व्ाषिचा      

  = 
१२,००० + २४,०००

२  

  = 
३६,०००

२  
  = ` १८,००० 

 न्वभानजत केलेला नफा = १८,००० ×
३

१२  

  = ` ४,५००

 मुकेशचा नफयातील न्ह्सा = ४,५०० ×
१
६  

  = ` ७५० 
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३. अणनता, सुनीता आणि कणवता एका भागीदारी सांस्ेचे भागीदार अस्न ते अनुक्ररे २:२:१ या प्ररािात नफातोटा णवभाग्न 
घेिारे भागीदार आहेत. तयाांचया भागीदारीचा ३१ राचमू २०१९ राेजीचा ताळेबांद खालीलप्ररािे होता. 

ताळेबांद ३१ राचमू २०१९ रोजीचा 

देयता रक्कर (`) सांपतती रक्कर (`)
भांडवल	खाते	:
	 अननता
	 सुुनीता
	 कनवता
धनको
दे्	नवपत्र
करषा
	

४०,०००
४०,०००
२०,०००
३०,०००
२,०००
८,०००

रमीन	व	इमारत	
गुंतवणयूक
फननषाचर	
ऋणको	 	 २०,८००
(-)	बुडीत	करषा	ननधी	 ८००
बँक																																		
ख्ाती	

५५,८००
३०,०००
१६,०००

२०,०००
८,२००
१०,०००

१,४०,००० १,४०,०००

णद. १ जुलै २०१९ रोजी कणवता रृत झाली, भागीदारीचया करारानुसार खालील बदल करणयात आले. 
१.	 	सवषा	ऋणको	वसुली	्ोग्	आहेत.		
२.	 नुकसान	भरपाईबद्दल	` ९००	आकस्मक	दे्ता	महणयून	प्रदान	कराव्ाची	आहे.		
३.	 सं् थेची	गुंतवणयूक	बारारात	१०%	नफ्ावर	नवकण्ात	आली.	
४.	 कराषाचे	पयूणषापण	ेिोधन	करण्ात	आले.	
५.		 रमीन	व	इमारतीवर	` ८००	आनण	फननषाचरवर	` १,१००	घसारा	आकाराव्ाचा	आहे.	
६.	 ख्ातीचे	मयूल्	` १५,०००	आनण	सं्थेच्ा	पु्तकात	ख्ाती	खाते	वरील	रकमेन	ेउघडण्ात	आले.	
७.	 कनवताच्ा	सं्थेच्ा	नफ्ात	नतच्ा	मृत्यू	नदनांकाप्यंत	हक्क	आहे.	आनथषाक	वरषा	२०१९	चा	अनुमाननत	नफा	` १०,०००.	

8.	 कनवताला	दे् 	असलेली	रक्कम	नतच्ा	वारसदाराला	NEFT	Ûmao	नदली.	
	 तयार करा :	
	 १) प्नर्मूलयाांकन खाते. २) भागीदाराांचे भाांडवल खाते. ३) नवीन भागीदारी सांस्ेचा ताळेबांद. 

उततर :  
भागीदारी सांस्ेचया पुसतकात 

नावे              पुनर्मूलयाांकन खाते                           जरा 
तपरील रक्कर	(`) तपरील रक्कर	(`)

आकस्मक	दे्ता	
रमीन	व	इमारत	
फननषाचर	
भागीदाराच	ेभांडवल	खात	े(नफा)	:
	 अननता	 ४००
	 सुनीता		 ४००
	 कनवता	 २००
																																									

९००
८००

१,१००

१,०००

बुडीत	करषा	ननधी	
गुंतवणयूक

८००
३,०००

३,८०० ३,८००
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नािे भागीदारांचे भांडिल खाते जमा
तपशील अवनता

(`)
सुनीता
(`)

कविता 
(`)

तपशील अवनता  
(`)

सुनीता 
(`)

कविता
(`)

कन्वताचा ्वारसदार खाते
नशल्लक खाली नेली ४२,४०० ४२,४००

२१,७०० नशल्लक खाली नेली
पुनमूषिलयांकन खाते
खयाती खाते
नफातोटा ननलंनबत खाते

४०,०००
४००

२,०००

४०,०००
४००

२,०००

२०,०००
२००

१,०००
५००

४२,४०० ४२,४०० २१,७०० ४२,४०० ४२,४०० २१,७००
ताळेबंद १ जुलै २०१९ रोजीचा  

दे्ता रक्कम (`) रक्कम (`) संपतती रक्कम (`) रक्कम (`)
भांड्वल खाते :
 अननता
 सुनीता
 धनको
देय न्वपत् 
आकस्मक देयता

४२,४००
४२,४००
३०,०००

२,०००
९००

जमीन ्व इमारत
(-) घसारा 
ऋणको
फननषिचर 
बँक 
खयाती  
नफातोटा ननलंनबत खाते

५५,८००
८०० ५५,०००

२०,८००
१४,९००
११,५००
१५,०००

५००
१,१७,७०० १,१७,७००

का््र वटपा : 
१. ०१ जुलै २०१९ रोजी कन्वताचा मृतयू झालयामुळे नतचया नफयातील न्हशयाचे आगणन मृतयू नदनांकापययंत करा्ेव. २०१९ चा 

अनुमाननत नफा  ` १०,०००.

 नफयातील कन्वताचा न्ह्सा ३ मन्हनयाचा = ` १०,००० × ३
१२   × १

५  
   =  ` ५००
२. कन्वताचया ्वारसदाराचया खातयाचे पणूषिपणे शोधन करणयात आले म्हणून ्हे खाते ताळेबंदात देयता बाजूला ् ्ानांतररत करणयात 

आलेले ना्ही.  
४. रोवहत, सवचन आवण विराट एका भागीदारी संसरेचे भागीदार आहेत. ते अनुक्रमे  ७ :५: ४ ् ा प्रमाणात नफातोटा िाटून घेतात. 

त्ाचं्ा भागीदारीचा ३१ माच्र २०१७ रोजीचा ताळेबंद खालीलप्रमाणे होता. 
ताळेबंद ३१ माच्र २०१७      

दे्ता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`)
भांड्वल खाते : 
 रो्हीत 
 सनचन 
 न्वराट
देय न्वपत् 
धनको
बँक कजषि 
सामानय सनंचती

२३,०००
१५,०००
१२,०००

२,०००
८,०००

१२,०००
१६,०००

्कंध
फननषिचर
जमीन ्व इमारत
बँक

१७,०००
१८,०००
१६,०००
३७,०००

८८,००० ८८,०००
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वद. ३० जयून २०१७ रोजी विराट मृत झाला आवण भागीदारीच्ा करारानुसार खालील समा्ोजना करण्ात आल्ा.  
१. ्कधं, फननषिचर अानण जमीन ्व इमारतीचे पुनमूषिलयांकन ` १६,७००, ` १६,२००, ` ३०,१०० ला करणयात आले. 
२ सं््ेची खयाती मागील चार ्व्ाषिचया सरासरी नफयाचया तीन पट ठरन्वणयात या्वी आनण खयातीतील न्वराटचा न्ह्सा ठरन्वणयात 

या्वा मागील चार ्व्ाषिचा नफा : ` ३०,०००, ` २५,०००, ` २५,०००, ` ४०,०००
३. न्वराटचा नफयातील न्ह्सा मागील ्व्ाषिचया नफयातून तयाचया मृतयू नदनांकापययंत देणयात या्वा. 
४. न्वराटला  ` ५०० प्रमाणे दरम्हा ्वेतन नदले जात ्होते.
५. भांड्वला्वर ्वान्षिक  १०% दराने वयाज देणयाची तरतूद आ्हे. 
६.  न्वराटचया मृतयूपययंतची तयाची उचल ` ९०० दरम्हा ्होती. 
 त्ार करा : 
१)  विराटचे भांडिल ते त्ाच्ा िारसदाराला वदल्ा जाणाऱ्ा रकमेने दाखिा. २) ख्ाती आवण नफ्ाचे कृती का््र सपष्ट करा. 
उततर

भागीदारी संसरेच्ा पुसतकात
नाि े                 विराटचे भांडिल खाते                                                                  जमा

तपशील रक्कम (`) तपशील रक्कम (`)
उचल खाते
्वारसदाराचे कजषि खाते 

२,७००
४५,२००

नशल्लक खाली आणली 
सामानय संनचती खाते
पुनमूषिलयांकन खाते 
खयाती खाते 
नफातोटा ननलंनबत खाते 
्वेतन खाते 
भांड्वला्वरील वयाज

१२,०००
४,०००
३,०००

२२,५००
२,५००
३,६००

३००
४७,९००     ४७,९००

का््र वटपा : 
१. ख्ातीतील वहश्ाचे आगणन :   

 (अ) सरासरी नफा  =  
एकूण नफा
एकूण ्व्षि  =   १,२०,०००

४
  = ` ३०,०००

 (ब) सं् ्ेची खयाती = सरासरी नफा × सरासरी नफयाचया पटीत
    = ३०,०००  ×  ३ (नतपपट)
    = ` ९०,०००
  (क) न्वराटचा खयातीतील न्ह्सा = सं््ेची खयाती ×  न्वराटचा न्ह्सा 

    = ९०,००० × ४
१६   

    = ` २२,५००

२. विराटला दे्  असलेल्ा नफ्ाचे आगणन :
  नफयातील न्ह्सा = मागील ्व्ाषिचा नफा × नफयातील न्ह्सा × काला्वधी           

  = ४०,००० × 
१
४  × 

३
१२  

   = ` २,५००
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५. सोनु, मनेका आवण कररना एका भागीदारी संसरेचे भागीदार असयून ते अनुक्रमे २ : २ : १ ्ा प्रमाणात नफातोटा िाटून घेतात. 
त्ांच्ा भागीदारीचा ३१ माच्र २०१८ रोजीचा ताळेबंद खालीलप्रमाणे होता. 

ताळेबंद ३१ माच्र २०१८ 

दे्ता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`)
भांड्वल खाते :
 सोनु
 मनेका 
 कररना
सामानय सनंचती 
धनको
देय न्वपत्
बँक कजषि  

४०,०००
४०,०००
२०,०००
१०,०००
१०,०००

६,०००
४,०००

यंत् ्व सयंत् 
मालसाठा (्कधं)
ऋणको   २२,०००
(-) बुडीत कजषि ननधी     २,५००
गुंत्वणूक                             
रोकड 

५०,०००
५०,०००

१९,५००
१०,०००

५००

१,३०,००० १,३०,०००
समा्ोजन : 
 १ ऑकटोबर २०१८ रोजी कररना मृत झाली महणयून भागीदारीच्ा करारानुसार पुढीलप्रमाणे समा्ोजना करण्ात आल्ा. 
१.  यतं् ्व सयंत्ाचे पुनमूषिलयांकन ` ६०,००० ला करणयात आले आनण स्वषि ऋणको ्वसुली याेगय आ्हे. 
२. मालसाठ्ाचे (्कंध) मूलय `` ३, ००० ने कमी करा्वे.
३. कररनाचया मृतयूपययंतची नतची उचल ` ४०० दरम्हा ्होती. 
४. भांड्वला्वर १०% दराने वयाज देय आ्हे.
५ मृत भागीदाराचया खयातीतील न्ह्सा मागील तीन ्व्ाषिचया सरासरी नफयाचया दोन ्व्ाषिचया खरेदी ए्वढा ठरन्वणयात या्वा.

मागील तीन िरा्रचा नफा  
 २०१५-१६ = ` १५,०००  २०१६-१७ = ` १७,०००
 २०१७-१८  = ` १३,००० 
६. मृत भागीदाराचा नफयातील न्ह्सा तयाचया मृतयू तारखेपययंत काढणयात या्वा आनण नफा मागील दोन ्व्ाषिचया सरासरी नफयाचया 

आधारा्वर ठरन्वणयात या्वा. 
त्ार करा : 
 १) पुनमयू्रल्ांकन खाते. २) कररनाचे भांडिल खाते आवण त्ाच्ा िारसदाराला वदली जाणारी रक्कम वतच्ा कज्र खात्ाला 

दाखविण्ात ्ािी. ३) मृत भागीदाराच्ा ख्ाती आवण नफ्ातील वहश्ाचे आगणनाची कृती का््र दश्रिा. 
नािे                                      पुनमयू्रल्ांकन खाते                                                   जमा

तपशील रक्कम (`) तपशील रक्कम (`)
माल साठा (्कंध)
भांड्वल खाते (नफा)
 सोनु     ३,८००
 मनेका       ३,८००
 कररना       १,९०० 
                                

३,०००
९,५००

यंत् ्व सयंत् खाते 
बुडीत कजषि ननधी खाते  

१०,०००
२,५००

१२,५०० १२,५००
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नािे                                     कररनाचे भांडिल खाते                                                   जमा

तपशील रक्कम 
(`)

तपशील रक्कम 
(`)

उचल खाते
कररनाचया ्वारसदाराचे कजषि खाते 

२,४००
३०,०००

नशल्लक खाली आणली
सामानय संनचती 
पुनमूषिलयांकन खाते 
भांड्वला्वरील वयाज 
खयाती खाते 
नफातोटा ननलंनबत खाते 

२०,०००
२,०००
१,९००
१,०००
६,०००
१,५००

३२,४००    ३२,४००

क) ख्ातीचे आगणन 

१)  सरासरी नफा = 
एकूण नफा
एकूण ्व्षि  =   

४५,०००
३   = ` १५,०००

 सं््ेची खयाती = सरासरी नफा   × सरासरी नफयाचया पटीत
   = ` १५,००० × २ ्व्षि

    = ` ३०,०००
  कररनाचया खयातीतील न्ह्सा = सं््ेची खयाती ×  कररनाचा न्ह्सा 

    = ` ३०,००० × 
१
५  = `  ६,०००

२ कररनाच्ा नफ्ातील वहश्ाचे आगणन. 

 अ. सरासरी नफा = 
एकूण नफा
एकूण ्व्षि   

    = 
१७,००० + १३,०००

२    

    = 
३०,०००

२
    = ` १५,०००

 ब. कररनाचा नफयातील न्ह्सा = सरासरी नफा × नफयातील न्ह्सा

    = ` १५,००० × 
१
५    × 

६
१२  

    = `  १,५००
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६. अज्, संज् आवण विज् हे भांडिलाच्ा प्रमाणात नफाताेटा िाटून घेणारे भागीदार आहेत. त्ांच्ा भागीदारीचा ३१ माच्र 
२०१९ रोजीचा ताळेबंद खालीलप्रमाणे होता. 

ताळेबंद ३१ माच्र २०१९ रोजीचा

दे्ता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`)
भांड्वल खाते :
 अजय
 संजय 
 न्वजय 
धनको
अदतत ्वेतन 
संनचत / राखी्व ननधी

६०,०००
४०,०००
२०,०००
५०,०००

६,०००
३६,०००

जमीन ्व इमारत 
मोटार ट्रक 
ऋणको   ३२०००
(-) बुडीत कजषि ननधी ४,०००
फननषिचर                                
बँक 

८०,०००
४०,०००

२८,०००
३६,०००
२८,०००

२,१२,००० २,१२,०००
१ ऑगसट २०१९ रोजी विज् म्त झाला आवण खालील समा्ोजना करण्ात आल्ा. 
१. संपततीचे पुनमूषिलयाकंन खालीलप्रमाणे करणयात आले
 जमीन ्व इमारत  ` ८८,०००, मोटार ट्रक ` ३६,००० आनण फननषिचर ` ३४,०००
२. स्वषि ऋणको ्वसुली योगय आ्हेत. 
३. खयातीचे मूलय मागील चार ्व्ाषिचया सरासरी नफयाचया दोनपट ला्वणयात या्वे. 
४. न्वजयचया नफयातील न्हशयाचे आगणन करताना मागील तीन ्व्ाषिचया सरासरी नफयाचया आधारे करणयात या्वे. मागील चार 

्व्ाषिचा नफा - पन्हले ्व्षि ` १२,०००, दुसरे ्व्षि ` २४,०००, नतसरे ्व्षि ` १४,०००, चौ्े ्व्षि ` २२,००० ्होता. 
त्ार करा :  
 १)  विज्च्ा भांडिल खात्ात त्ाच्ा िारसदाराला वदली जाणारी रक्कम दाखिािी. 
 २)  विज्च्ा ख्ातीतील वहससा आवण त्ाच्ा मृत्यू वदनांकाप्यंतच्ा नफ्ाचे कृती का््र दाखिा. 

उततर : 
नािे                               विज्चे भांडिल खाते                                                      जमा

तपशील रक्कम (`) तपशील रक्कम  (`)
्वारसाचे कजषि खाते ३४,१११ नशल्लक खाली आणली 

राखी्व ननधी खाते 
पुनमूषिलयांकन खाते 
खयाती खाते 
नफातोटा ननलंनबत खाते  

२०,०००
६,०००
१,०००
६,०००
१,१११

३४,१११ ३४,१११
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का््र वटपा : 
विज्च्ा ख्ातीतील वहश्ाचे आगणन :  

१)  १. सरासरी नफा = 
एकूण नफा
एकूण ्व्षि  =   

७२,०००
४

  = ` १८,०००

 २. सं््ेची खयाती = सरासरी नफा   ×  सरासरी नफयाचया खरेदी पटीत     
  = १८,०००  × २

    = ` ३६,०००

  ३. न्वजयचया खयातीतील न्ह्सा = सं््ेची खयाती × न्वजयचा न्ह्सा 

    = ३६,००० × 
१
६   = ` ६,०००

३. विज्च्ा नफ्ातील वहश्ाचे आगणन. 

  १. एकूण नफा =  
एकूण नफा
एकूण ्व्षि  =   ६०,०००

३
  = ` २०,०००

 २. न्वजयचा नफयातील न्ह्सा  = सरासरी नफा   × न्वजयचा न्ह्सा ×  मुदत

    = २०,०००     ×    
४

१२  × १
६

 
    = ` १,१११

७. प्रमे, िमा्र आवण शमा्र हे एका भागीदारी संसरेचे भागीदार असयून ते अनुक्रमे २:१:१ ्ा प्रमाणात नफातोटा विभागयून घेतात. 
  त्ाचं्ा भागीदारीचा ३१ माच्र २०२० रोजीचा ताळेबंद खालीलप्रमाणे राहील.  

ताळेबंद ३१ माच्र २०१९ रोजीचा
दे्ता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`)

धनको
बँक कजषि 
देय न्वपत् 
सामानय सनंचती 
भांड्वल खाते
 प्रेम 
 ्वमाषि 
 शमाषि 

२०,०००
९०,०००
१०,०००
६४,०००

२,४०,०००
२,००,०००
१,७६,०००

पररसर 
ऋणको 
फननषिचर 
मालसाठा (्कधं)  
रोकड  

२,४०,०००
२,००,०००

६०,०००
१,००,०००
२,००,०००

८,००,००० ८,००,०००

३० जयून २०१९ रोजी प्रेम म्त झाला आवण खालील समा्ोजना करण्ात आल्ा. 
१. प्रमेचा तयाचया मृतयू नदनांकापययंतचा नफा सं््ेचया मागील दोन ्व्ाषिचया सरासरी नफयाचया आधारा्वर ठरन्वणयात या्वा. 
२. प्रमेचया खयातीतील न्ह्सा ठरन्वतांना खयातीचे मूलयांकन करतांना मागील चार ्व्ाषिचया सरासरी नफयाचया तीनपट ला्वणयात 

या्वे. मागील चार ्व्ाषिचा नफा -  
 २०१५-१६ = ` १,६०,०००  २०१६-१७ = ` १,२०,०००
 २०१७-१८  = ` ८०,०००  २०१८-१९ = ` ४०,०००
३. पररसराचे मूलय ` २,८०,००० ला्वा्वे आनण ऋणको्वर ` ८,००० ची संशनयत ्व बुडीत कजषि ननधी ननमाषिण करा्वा. 
४. प्रमेची तयाचया मृतयू नदनांकापययंतची उचल दरम्हा ` १५,००० ्होती. 
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५.  भांड्वला्वर ्वान्षिक १०% द्ा्वयाचे आनण उचली्वर ` ४,००० वयाज आकारणयात या्वे.
६. प्रमेला नदली जाणारी रक्कम तयाचया ्वारसदाराचया कजषि खातयाला ््ानांतररत करा्वी.  
त्ार करा : 
 १)  प्रेमचे भांडिल खाते. 
 २)  प्रेमच्ा ख्ातीतील वहससा, त्ाचा नफ्ातील वहससा आवण भांडिलािरील व्ाजाचे कृती का््र दश्रिा

उततर : 
नािे प्रेमचे भांडिल खाते जमा  

तपशील रक्कम (`) तपशील रक्कम (`)
उचल खाते
उचली्वरील वयाज खाते
्वारसदाराचे कजषि खाते 

४५,०००
४,०००

४,०२,५००

नशल्लक खाली अाणली 
सामानय संनचती 
पुनमूषिलयांकन खाते 
भांड्वला्वरील वयाज खाते 
खयाती खाते
नफातोटा ननलंनबत खाते 

२,४०,०००
३२,०००
१६,०००

६,०००
१,५०,०००

७,५००
४,५१,५०० ४,५१,५००

कृती का््र : 
१) संसरचे्ा ख्ातीमधील प्रेमच्ा वहश्ाचे आगणन : 

  अ. सरासरी नफा  = 
एकूण नफा
एकूण ्व्षि  =   

४,००,०००

४
  = ` १,००,०००

 ब. सं््ेची खयाती = सरासरी नफा   ×  सरासरी नफयाचया पटीत 
   = १,००,०००   ×  ३

    = ` ३,००,०००

  क. प्रेमचा सं््ेतील खयातीमधील न्ह्सा
     = सं् ्ेची खयाती × प्रमेचा न्ह्सा

    = ` ३,००,००० × 
२
४   = ` १,५०,०००

२. प्रमेच्ा नफ्ातील वहश्ाचे आगणन 
 मागील दोन ्व्ाषिचा सरासरी नफा 

  अ. सरासरी नफा = 
एकूण नफा
एकूण ्व्षि  = ` १,२०,००० 

२
  = ` ६०,०००

  ब. सरासरी नफा = ` ६०,०००, ३ मन्हनयाचा नफा = ६०,००० × 
३

१२   = ` १५,०००

   प्रेमचा नफयातील न्ह्सा = १५,००० × 
२
४  = ` ७,५००

३. प्रमेच्ा भांडिलािरील व्ाजाचे आगणन  
 ३० जून २०२० रोजी प्रेम मयत झाला.  
 प्रेमचया भांड्वलाची नशल्लक ` २,४०,००० 
 १०% वयाज ` २,४०,००० 

 ` २,४०,००० ×  
१०%
१००  ×  ३

१२
 = ` ६,०००
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सिाध्ा् : ५HHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHH

प्रशन ः िसतुवनष्ठ प्रशन
अ. खालील वदलेल्ा प्ा्र्ामधयून ्ोग् प्ा्र् वनिडून िाक् पुनहा वलहा.

 १.  लाभाचे प्रमाण ्ेह असे प्रमाण आ्हे की, जयात   ..............................
  अ) न्वीन भागीदाराचया प्र्ेवशाने जुनया भागीदारांचा फायदा ्होतो. 

 ब)  प्र्वेशा्वेळी न्वीन भागीदाराने आणलेली खयाती जुनया भागीदारांचया भांड्वल खातयात जमा केली जाते 
 क)  भागीदाराची नन्वृतती / भागीदाराचया मृतयूचा फायदा उरलेलया भागीदारांना ्होतो. 
 ड)  स्वषि भागीदारांना लाभ ्होतो.  

२. न्वद्मान भागीदारांना जया प्रमाणाचा फायदा ्होतो, तो ..............................  
 अ) लाभाचे प्रमाण ब) तयागाचे प्रमाण  क) नफा प्रमाण   ड) भांड्वल प्रमाण

३. नफातोटा ननलंनबत खाते ्ेह ताळेबंदात .............................. बाजूला दाखन्वतात.  
 अ) ना्वे  ब) जमा    क) संपतती   ड) देयता 

४. भागीदाराचा मृतयू ्ही सक्ीची .............................. आ्ेह.
 अ) न्वसजषिन ब) प्र्वेश    क) नन्वृतती   ड) समाप्ती.

५. मृत भागीदाराचया भांड्वल खातया्वरील नशल्लक ्ही तयाचया.............................. खातयाला ््ानांतररत 
केली जाते. 

 अ) नात्ेवाईक    ब) ्वारसदार कजषि  
 क) भागीदारांचे भांड्वल   ड) भागीदाराचे कजषि

ब. पुढील विधानासाठी एक शबद / संज्ा / शबदसमयूह द्ा. 
 १. पुनमूषिलयांकन खातयाचया जमा बाजूचे ना्वे बाजू्वरील अनधकय. 
 २. मृत भागीदाराचे प्रनतनननधत्व करणारी वयक्ी. 
 ३. गतकाळातील अन्वतरीत / संनचत नफा जो सं््ेत राखी्व म्हणून ठे्वला जातो.  
 ४. भागीदारांनी खाजगी उपयोगासाठी वय्वसायातून काढलेली रक्कम आनण ्व्त.ू
 ५. भागीदाराचया मृतयूनंतर उरलेलया भागीदारांना नमळणाऱया फायद्ाचे प्रमाण. 

क. खालील विधाने चयूक की बरोबर ते सकारण वलहा. 
१)  मृत भागीदाराचा सं््ेतील खयाती्वर ्हक्क / अनधकार नसतो. 
२)  मृत भागीदाराचा सं््ेतील सामानय ननधी / संनचती्वर तयाचा ्हक्क / अनधकार असतो.  
३)  खयातीचे अपलेखन केलेली रक्कम मृत भागीदाराचया भांड्वल खातयाला ना्वे केली जातेे. 
४)  भागीदाराचया मृतयूनंतर मृत भागीदाराला नदली जाणारी रक्कम तयाचया  ्वारसदाराला / प्रशासकाला नदली जाते.  
५)  मृत भागीदाराचया मृतयू नदनांकापययंतचा नफा नोंदन्वणयासाठी पुनमूषिलयांकन खातयाचा ्वापर केला जातो.  

ड. ररकाम्ा जागी ्ोग् शबद भरून िाक् पुनहा वलहा. 
१. मृत भागीदाराचया ्वारसदाराचे खाते ताळेबंदात .............................. बाजूला दाखन्वले जाते. 
२. भागीदाराचया मृतयूनंतर उरलेलया भागीदारांना भन्वषयातील नफयात नमळणारा अनधक नफा .............................. 

प्रमाणात नमळतो. 
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३. मृतयूचया नदनांकापययंत मृत भागीदाराला नदला जाणारा नफयातील न्ह्सा ताळेबंदात ..............................
बाजूला दाखन्वला जातो. 

४. लाभाचे प्रमाण = न्वीन प्रमाण ..............................
५. जेव्हा खयाती खाते पूणषि रक्कमेने उघडले जाते ्व तयाचे अपलेखन केले जाते तेव्हा .............................. खाते 

जमा केले जाते. 

इ. एका िाक्ात उततरे वलहा. 
 १. लाभाचे प्रमाण म्हणजे काय?
 २. भागीदाराचया मृतयूचया ्वेळी तुम्ही सामानय संनचती कशी ्वाटप करणार?
 ३. भागीदाराचया मृतयूचया ्वेळी सामानय संनचती कोणाला ्वाटप करणार? 
 ४. भागीदाराचया मृतयूचया ्वेळी भागीदाराची नन्वृतती सक्ीची कशी ठरते? 
 ५. भागीदाराचया मृतयू पययंत नफा कोणतया खातयाला ्वगषि केला जातो?

प्रात्वक्षक उदाहरणे

१. राजेश, राकेश आवण महेश हे वतन भागीदार समान प्रमाणात नफातोटा विभागयून घेतात. त्ांच्ा भागीदारीचा ३१ माच्र २०१९ 
रोजीचा ताळेबंद खालीलप्रमाणे होता. 

ताळेबंद  ३१ माच्र २०१९ रोजीचा

दे्ता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`)
भांड्वल खाते :
 राजेश 
 राकेश 
 म्हेश 
न्वन्वध धनको
देय न्वपत् 
बँक कजषि 

५,००,०००
२,००,०००
२,००,०००

९०,०००
६०,०००

१,५०,०००

जमीन ्व इमारत 
फननषिचर 
ऋणको
मालसाठा (्कंध) 
रोख 

४,००,०००
३,००,०००
३,००,०००
१,००,०००
१,००,०००

१२,००,००० १२,००,०००
वद. ३० जयून २०१९ रोजी राजेश म्त झाला त्ाच्ा मृत्यूनंतर करारानुसार खालील समा्ोजना करण्ात आल्ा.  
१)  फननषिचरचे समायोजन करून तयाचे न्वपणी मूलय ` ३,४०,००० ला्वणयात आले. 
२) जमीन ्व इमारती्वर ्वान्षिक १०% दराने घसारा आकारणयात या्वा. 
३) ऋणको्वर ५% संशनयत ्व बुडीत कजषि ननधीची तरतूद करा्वी. 
४)  सं््ेचया खयाती मूलय ` ९०,००० ला्वणयात आले. 
५) राजेशचया नफयातील न्हशयाचे आगणन तयाचया मृतयू नदनांकापययंत करतांना मागील दोन ्व्ाषिचा सरासरी नफा ` १,८०,०००.
त्ार करा :
 १) पुनमयू्रल्ांकन खाते. २) भागीदारांचे भांडिल खाते.  ३) रावहलेल्ा भागीदारांचा ताळेबंद. 

उततर :  नफा तोटा समायोजन खातया्वरील नफा ` १५,०००, ताळेबंदाची बेरीज ` १२,००,०००
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२. राहुल, रोहीत आणि ररेर हे भागीदार अस्न ते अनुक्ररे ३ : २ : १ या प्ररािात नफातोटा णवभाग्न घेिारे भागीदार आहेत. 
तयाांचया भागीदारीचा णद. ३१ राचमू २०१७ रोजीचा ताळेबांद खालीलप्ररािे होता. 

ताळेबांद ३१ राचमू २०१७ रोजीचा
देयता रक्कर	(`) सांपतती रक्कर	(`)

भांडवल	खात	े:
	 राहुल	
	 रोहीत	
	 रमेि		
धनको
दे्	नवपत्र	
सामान्	ननधी		

२,२०,०००
२,१०,०००
२,४०,०००
८०,०००
७,०००
९६,०००

ऋणको																										 १,००,०००
वरा	-	बुडीत	करषा	ननधी							 १०,०००
्ंत्र	व	स्ंत्र																						
गुंतवणयूक	
मोटार	ट्रक	
इमारत	
बँक	

९०,०००
८५,०००

३,५०,०००
१,००,०००
८०,०००

१,४८,०००
८,५३,००० ८,५३,०००

णद. १ ऑकटोबर २०१७ रोजी ररेर रयत झाला. भागीदारीचया कराराप्ररािे खालील सरायोजन करणयात आले.  
१	 ऋणकोवर		५%	दरान	ेसंिन्त	व	बुडीत	करषाननधीची	तरतयूद	करावी.	
२.	 ्ंत्र	व	स्ंत्र	गुंतवणयूक	्ांच	ेमयूल्ांकन	अनुक्रमे		` ८०,०००	आनण		` ४,१०,०००	ने	करण्ात	आले.	
३.	 धनकोपैकी		` ६,०००	दे्	नाही	त्ामुळे	त्ाचे	्ोग्	प्रकारे	समा्ोरन	करा.	
४.	 २०१७-१८	्ा	वराषाचा	अनुमाननत	नफा	` १,२०,०००	आहे.	्ा	नफ्ातयूनच	रमेिचा	त्ाच्ा	मृत्यूप्यंतचा	नफा	देण्ात	्ावा.	
५.	 ख्ातीचे	 मयूल्ांकन	 मागील	 पाच	 वराषाच्ा	 सरासरी	 नफ्ाच्ा	 दोनपट	 लावण्ात	 ्ावे.	 सं्थचेा	 मागील	 पाच	 वराषाचा	 नफा	

पुढीलप्रमाणे	आह	े:	
	 २०१२-१३		 ` १,८०,०००	 	 २०१३-१४	 ` २,००,०००
	 २०१४-१५		 ` २,५०,०००	 	 २०१५-१६	 ` १,५०,०००
	 २०१६-२०१७		 ` १,२०,०००
	 रमिेचा	नफ्ातील	नह्सा	त्ाला	देण्ात	्ावा.	
६.	 रमेि	` ५,०००	दरमहा	वेतन	द्ाव्ाच	ेआहे.		
७.	 भागीदारांच्ा	भांडवलावर	५%	वानरषाक	दराने	व्ार	दे्	आहे	आनण	उचलीवर	` २,०००	व्ार	आकाराव्ाचे	आहे.	
८.	 रमेिने	नद.	३०	सपटेंबर	२०१७	प्यंत	दरमहा	` ५,०००	प्रमाणे	उचल	केलेली	आहे.	
तयार करा :
 १) ररेरचया वारसदाराला णदली जािारी रक्कर तयाचया भाांडवल खातयावर णदसणयासाठी ररेरचे भाांडवल खाते तयार करा. 
 २) नफा आणि खयातीचया आगिनाचे कृती कायमू दाखवा. 

उततर : पुनमयूषाल्ांकन	खात्ावरील	नफा	`	६६,०००.
	 रमेिच्ा	वारसदाराला	नदली	राणारी	रक्कम	`	३,४१,०००.
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३. राम, माधि आवण केशि हे भागीदार असयून अनुक्रमे ५ : ३ : २ ्ा प्रमाणात नफातोटा िाटून घेणारे भागीदार आहेत. त्ांच्ा 
भागीदारीचा ३१ माच्र २०१८ रोजीचा ताळेबंद खालीलप्रमाणे होता. 

ताळेबंद ३१ माच्र २०१८ रोजीचा

दे्ता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`)
सामानय ननधी 
धनको
अदतत भाडे 
भांड्वल खाते 
 राम
 माध्व
 केश्व  

२५,०००
१,००,०००

२५,०००

१,००,०००
७५,०००
५०,०००

खयाती
सुटे अ्वजारे 
ऋणको 
मालसाठा (्कंध) 
रोख  

५०,०००
५०,०००

१,५०,०००
१,००,०००

२५,०००

३,७५,००० ३,७५,०००

 वद. ३१ जुलै २०१८ रोजी केशि म्त झाला महणयून भागीदारी करारानुसार खालील समा्ोजना करण्ात आल्ा. 
१. धनको मधये १०,००० ची ्वाढ करणयात आली. 
२. खयातीचे आगणन सं््ेचया मागील पाच ्व्ाषिचया सरासरी नफयाचया दुपपट खरेदीनुसार करणयात या्वे. 
३. २०१३-१४  ` ९०,०००  २०१४-१५ ` १,००,००० 
 २०१५-१६  ` ६०,०००  २०१६-१७  ` ५०,०००
 २०१७-१८  ` ५०,००० (तोटा). यातील केश्वचा न्ह्सा तयाला देणयात या्वा.
४. सुटी अ्वजारे आनण नज्वंत मालसाठ्ाचे पुनमूषिलयांकन अनुरिमे  ` ८०,००० आनण  ` १,२०,००० करणयात आले.  
५. संशनयत ्व बुडीत कजषि ननधी ` १०,००० ठ्ेवणयात आला. 
६. केश्वला दरम्हा ` २,००० कनमशन द्ा्वयाचे आ्हे. 
६.  सं््ेचया २०१८ -१९ चा अनुमाननत नफा ` ४५,००० आ्हे. म्हणून केश्वला नदला जाणारा तयाचया मृतयूपययंतचा नफा ्वरील 

नफयाचया आधारा्वर ठरन्वणयात या्वा. 
त्ार करा : 
 १)  पुनमयू्रल्ांकन खाते. 
 २)  केशिच्ा भांडिल खात्ात त्ाच्ा िारसदाराला वदली जाणारी रक्कम दाखविण्ात ्ािी. 

उततर : पुनमूषिलयाकंना्वरील नफा ` ३०,०००,  केश्वचया ्वारसदाराला कजषि खातया्वर नदली जाणारी रक्कम ` ९२,०००
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४ . विरेंद्र, देिेंद्र आवण नरेंद्र हे ३  :२ : १.  ्ा प्रमाणात नफातोटा िाटून घेणारे भागीदार आहेत. त्ांच्ा भागीदारीचा ३१ माच्र 
२०१९ रोजीचा ताळेबंद खालीलप्रमाणे होता. 

ताळेबंद ३१ माच्र २०१९ रोजीचा 

दे्ता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`)
बँक कजषि 
धनको 
देय न्वपत्
सनंचत ननधी
भांड्वल खाते : 
 न्वरेंद्र 
 दे्वेंद्र 
 नरेंद्र

२५,०००
२०,०००

५,०००
३०,०००

९०,०००
६०,०००
३०,०००

फननषिचर
जमीन ्व इमारत
मोटार कार 
न्वन्वध ऋणको 
प्रापय न्वपत् 
गुंत्वणूक
बँक नशल्लक 

५०,०००
५०,०००
२०,०००
५०,०००
२०,०००
५०,०००
२०,०००

२,६०,००० २,६०,०००

 वद. ३१ ऑगसट २०१९ राेजी विरेंद्र म्त झाला आवण भागीदारी करारानुसार विरेंद्रच्ा मृत्यूनंतर त्ाच्ा वहश्ाची रक्कम 
त्ाच्ा िारसदाराला देण्ात ्ािी.  

१. मागील ताळेबंदातील तयांचया भांड्वलाची रक्कम तयाचया भांड्वल खातयात दाखन्वणयात या्वी. 
२.  सनंचतीमधील न्वरेंद्रचा न्ह्सा मागील ताळेबंदातील संनचतीमधून देणयात या्वा.  
३. न्वरेंद्रचया सं््ेचया नफयातील तयाचया मृतयूपययंतचा नफा मागील चार ्व्ाषिचया नफयाचया आधारे ठरन्वणयात या्वा.  
४. न्वरेंद्रचया खयाती न्ह्सा ठरन्वतांना खयातीचे आगणन करत्ेवेळी मागील चार ्व्ाषिचया सरासरी नफयाचया दोनपट खरेदी खयातीची 

रक्कम / मूलय ठर्वा्वे, ३१ माचषि रोजी संपणाऱया ्व्ायंचा नफा पुढील प्रमाणे -  
 २०१६  ` ४९,०००  २०१७ ` ६०,०००  

  २०१८  ` ७०,०००  २०१९ ` ३०,०००
५.  न्वरेंद्रने तयाचया मृतयू नदनांकापययंत दरम्हा ` ३,००० प्रमाणे उचल केलेली आ्ेह. 
६. संपतती ्व देयतांचया मूलयात कोणतया्ही प्रकारची ्वाढ नकं्वा घट करणयात आलेली ना्ही. 

त्ार करा :
 विरेंद्रच्ा िारसदाराचे खाते.

उततर : ्वारसदाराचे कजषिखाते ` १,५०,४१७
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५. सोहन, रोहन आवण मोहन ्ांच्ा भागीदारीचा ताळेबंद वदलेला आहे. िरील भागीदार हे त्ांचा नफातोटा ३ : २ : १ ्ा 
प्रमाणात िाटून घेतात. त्ांच्ा भागीदारीची आवर्रक ससरती पुढीलप्रमाणे आहे. 

ताळेबंद ३१ माच्र २०१९ रोजीचा 

दे्ता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`)
अनधको् अनधन्वक्षि
धनको
देय न्वपत् 
बँक कजषि
सामानय सनंचती 
भांड्वल खाते : 
 सो्हन
 रो्हन
 मो्हन

१८,०००
८५,०००
४०,०००

१,५०,०००
२७,०००

२०,०००
२०,०००
२०,०००

बँक
ऋणको
भूमी ्व इमारत
सयंत्
गुंत्वणूक
संगणक
मालसाठा (्कंध)
एक््वाधीकार 

४८,०००
३०,०००
४०,०००
८०,०००
४०,०००
४०,०००
९०,०००
१२,०००

३,८०,००० ३,८०,०००
०१ ऑकटोबर २०१९ रोजी रोहन म्त झाला आवण त्ामुळे खालील समा्ोजन करण्ात आल्ा. 
१. सं््ेचया खयातीचे मूलय ` ३०,००० ठरन्वणयात आले.
२. भूमी ्व इमारत सयंत्ाचे मूलय २०% कमी करणयात आले.
३. गुंत्वणुकीचे मूलय सधया ` ६०,००० ठे्वणयात आले.
४. मालसाठ्ाचे मूलय ` ५,००० ने कमी करणयात आले तसेच ऋणको्वर बुडीत कजषि ननधीसाठी १०% तरतूद करा्वयाची आ्हे.
५. एक््वाधीकाराचे मूलय शूनय समजणयात आले.
६. रो्हनचया मृतयू नदनांकापययंत तयाचया न्हशयाचा संपूणषि नफा आनण तयाची उचल नफा म्हणून मृतयू नदनांकपययंत वय्वसायात रा्हील 

रो्हनची मृतयू नदनांकापययंत ` २५,००० उचल ्होती. 
त्ार करा :  
 सि्र भागीदारांचे भांडिल खाते 

उततर : पुनमूषिलयांकना्वरील नफा ` ३०,०००, रो्हनचया ्वारसदाराचे कजषि खाते ` ४९,०००, सो्हनचया भांड्वल खातयाची नशल्लक 
` ६३,५०० मो्हनचे भांड्वल खाते ` ३४,५००

विद्ारथी कृती ः
 सनदी लेखापालाकडून (C.A.) एखाद्ा मृत भागीदाराचया दावयाची मान्हती गोळा करा.
 भागीदारांचया संयकु् न्वमापत् काढणयाची प्ररिीया ्व मृत भागीदाराचया दावयाची रक्कम काढणयाबाबतची मान्हती एखाद्ा 

आयुन्वषिमा मंडळाचया कायाषिलयाकडून गोळा करा.

bbb
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६ .  भागीदारीचे विसर्जन (प्रविलयन विंिा समाप्ी) 
(Dissolution of Partnership)

६.१	 प्रस्तावनता,	भतागीदतारी,	संस्ता	ववसर्जनताचता	अ््ज	व	व्ताख्ता

६.२	 भतागीदतारी	संस्ता	/	ववसर्जनताची	कतारणे

६.३	 भतागीदतारीच	ेववसर्जन	आवण	भतागीदतारी	संस्ेच	ेववसर्जन	्ता्ील	फरक

६.४	 लेखतांकन	प्रवरि्ता	/	खता्ी	बंद	कर्तांनता	लेखतांकन	हता्ताळणी.	

६.६	 लेखतांकन	पद्ध्

	 (अ)	 सताधे	ववसर्जन	
	 (ब)	 वदवताळ	खोरीच्ता	पररसस््ी्ील	ववसर्जन

क्षमता विधाने Competency Statement

o ्ता	प्रकरणताचता	अभ्तास	केल्तानं्र	ववद्ता्थी	सक्षम	हो्ील	:

	 भागीदारी	संस्थेच्ा	विसर्जनाचा	अ््ज	आवि	कारिथे.	

	 भागीदारी	संस्थेच्ा	विसर्जनाचथे	पररिाम.

	 खाती	बंद	करतांना	लथेखांकन	हाताळिी	/	मांडिी

	 साधथे	विसर्जन	आवि	भागीदाराच्ा	वदिाळखोर	पररसस्तीतील	विसर्जनाबाबत	लथेखांकन	प्रवरि्ा.	

६.१ प्रसतािना  Introduction :
भागीदारांमधील	आपापसातील	व्ािसाव्क	संबंध	संपुष्ात	्थेतात	तथेवहा	ती	भागीदारी	संस्ा	 विसवर्जत	झाली	असथे	 महिता	

्थेईल.	भागीदारीचथे	विसर्जन	ि	भागीदारी	संस्थेचथे	विसर्जन	्ात	काही	प्रमािात	फरक	आहथे.	रथेवहा	एक	वकंिा	अनथेक	व्क्ी		भागीदारी	
संस्थेशी	आपलथे	संबंध	तोडतात	परंत	ुउरलथेलथे	भागीदारांनी	आपला	व्िसा्	सुरूच	ठथेिला	त्ाला	भागीदारीचथे	विसर्जन	असथे	महितात.	
भागीदारी	संस्थेचथे	विसर्जन	महिरथे	सि्ज	भागीदारांचथे	व्ािसाव्क	संबंध	संपुष्ात	्थेऊन	व्िसा्	बंद	होतो.	महिून	भागीदारीचथे	विसर्जन	
वकंिा	 समाप्ी	 महिरथे	 भागीदारी	 व्िसा्	 संस्थेची	 समाप्ी	 /	 विसर्जन	 नसतथे.	 परंतु	 भागीदारी	 व्िसा्	 संस्थेचथे	 विसर्जन	 महिरथे	
भागीदारीचथे	विसर्जन	हो्.		

विसर्जन अर्ज आवि वयाखया Meaning and Definition : 
अ््ज		-	का्द्ात	विसर्जनाचथे	अनथेक	अ््ज	आहथेत.	विसर्जन	हा	शबद	लॅटीन	भाषथेथेथेथेतील		“DISSOLUTIO”	शबदापासून	आलथेला	
आहथे.	्ाचा	अ््ज	‘काही	तरी	विसर्जन	करिथे’	विसर्जन	ही	वनरिावनरिची	शथेिटची	अिस्ा	आहथे.		

वयाखया Definition : 
	१.	 भारतीय	भागीदारी	कायदा	 	१९३२,	मधील	कलम	 	३९,	नुसार,	“भागीदारी	संस्ाचे	 विसर्जन	 म्हणरे	संस्ेचया	सि्ज	

भागीदारांमधील	भागीदारांच	ेविसर्जन	्होय.”	

अभयास घटि
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२.	 ‘वयािसावयक	संघटना	वकंिा	कायदेशीर	करार	यांची	समाप्ीची	काय्ज	वकंिा	प्रवरिया’	
३.	 ‘भागीदारी	विसर्जनामुळे	भागीदारांचे	एकमेकातील	संबंध	संपुष्ात	येतात.’

६.२ भागीदारी विसर्जनाची िारिे  : 
भागीदारी संसरचेे विसर्जन खालील पररससरतीमुळे होते.
	१.	 भागीदारांचया	इच्ेनुसार
	२.	 रेव्हा	भागीदारी	संस्ेचा	काय्जकाळ	समाप्	्होत	असेल.	
३.	 विवशष्	वयिसायासाठी	वकंिा	उद्ेशासाठी	संस्ा	वनवम्जती	झाली	असेल	तर	तयाची	पूतती	झालयामुळे	विसर्जन.	
४.	 रेव्हा	सि्ज	भागीदार	 वकंिा	एक	भागीदार	सोडून	सि्ज	भागीदार	 वदिाळखोर	म्हणून	घोवित	झाले	असतील	तर	भागीदारी	

संस्ा	विसवर्जत	केली	राते.	
५.	 रेव्हा	भागीदारी	संस्ेचा	 वयिसाय	अिैध	 सिरूपाचा	असेल	 वकंिा	 	 वनयमानुसार	चालत	नसेल	तर	भागीदारी	संस्ेचे	

विसर्जन	केले	राते.	
६.	 सिच्ेने	स्ापन	केलेली	भागीदारी	संस्ा	विसर्जनासंबंधी	१४	वदिसाची	वलखखत	सिरूपातील	सूचनेने	भागीदारी	विसर्जन	

्होते.	
६.३ भागीदारीचे विसर्जन आवि भागीदारी संसरेचे विसर्जन यातील फरि. 

मुदे्  भागीदारीचे विसर्जन भागीदारी संसरेचे विसर्जन 
अर्ज ्ामध्थे	भागीदारी	संस्थेचथे	विसर्जन	समाविष्	असू	

शकतथे	वकंिा	नसू	शकतथे.
्ामध्थे	भागीदारांचथे	विसर्जन	समाविष्	
असतथे.

सिरूप ्ामध्थे	भागीदारी	विसर्जनाचथे	सिरूप	ऐसचछिक	
असतथे.

्ामध्थे	भागीदारी	संस्थेच्ा	विसर्जनाचथे	
सिरूप	ऐसचछिक	वकंिा	सक्ीचथे	असतथे.	

वयिसायातील योगदान ्ामध थ्े	व्िसा्ातील	भागीदारांची	पूनर्जचना	
होतथे.

	्ामध्थे	व्िसा्	पूि्जत:	बंद	होतो.	

आिशयिता भागीदारी	संस्थेची	पूनर्जचना	करण्ाकररता	संपतती	
ि	दथे्तथेचथे	पुनमू्जल्ांकन	करण्ात	्थेतथे.

व्िसा्	संस्ा	बंद	करण्ासाठी	
संपततीचथे	रोखीकरि	ि	दथे्तथेचथे	शोधन	
करण्ात	्थेतथे.

अंवतम लेखे बंद िरिे ्ामध्थे	अवंतम	लथेखापुसतके	बंद	करण्ाची	
आिश्कता	नसतथे.

्ामध्थे	अंवतम	लथेखा	पुसतके	बंद	
करण्ाची	आिश्कता	असतथे.	

नयायालयीन आदेश न्ा्ाल्ीन	आदथेश	भागीदाराचथे	विसर्जन	करू	
शकत	नाही.

न्ा्ाल्ीन	आदथेशाप्रमािथे	भागीदारी	
संस्थेचथे	विसर्जन	होतथे.	

६.४ भागीदारी संसरेचया विसर्जन िेळीची लेखांिीय हाताळिी / खाते बंद िरिे. (Accounting Treatment / 
Settlement of accounts on dissolution of firm) : 
भागीदारी	का्दा	१९३२	कलम	४८	नुसार	संपतती	विरिरीद्ारथे	प्राप्	रकमथेतून	अग्ररिमानुसार	खालीलप्रमािथे	दथेिी	वदली	रातात.		
अ)	 सि्ज	प्र्म	विसर्जन	खच्ज	वदला	रातो.	
ब)	 त्ानंतर	बाह्य	दथे्तथेचथे	शोधन	केलथे	रातथे	उदा.	 विविध	धनको,	दथे्विपत्थे,	अवधकोष	अवधविकष्जश,	आवि	इतरांकडून	

घथेतलथेलथे	कर्ज	आवि	अदतत	खच्ज	इ.	
क)	 सि्ज	बाह्य	दथे्तथेचथे	शोधन	केल्ानंतर	रासतीची	रक्कम	वशल्लक	रावहल्ास	भागीदारांच्ा	करा्जचथे	शोधन	केलथे	रातथे.	रर	

सि्ज	भागीदारांचथे	कर्ज	वनधी	अभािी	पूि्जपिथे	परत	झालथे	नाही	तर	त्ांना	दथे्तथेच्ा	प्रमािात	िाटून	वदलथे	रातथे.	
ड)	 सि्ज	दथे्तांचथे	शोधन	झाल्ानंतर	अवतररक्	रक्कम	वशल्लक	रावहल्ास	सि्ज	भागीदारांना	त्ांच्ा	नफा-तोटा	विभारनाच्ा	

प्रमािात	वदली	रातथे.
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६.५ लेखांिीय पद्धत (Accounting Procedure) :
भागीदारी	संस्थेचथे	विसर्जन	खालील	दोन	पद्धतीनुसार	होत	असतथे.		
(अ)	 साधथे	विसर्जन	(Simple	dissolution.)
(ब)	 वदिाळखोरीचथे	पररसस्तीत	विसर्जन	(Dissolution	Under	Insolvency	Situation)		

(अ) साधे विसर्जन (Simple Dissolution) : 
रथेवहा	सि्ज	भागीदार	सक्षम	असतात	आवि	एखाद्ा	कारिामुळथे	भागीदारीची	समाप्ी	वकंिा	कोित्ाही	कारिामुळथे	भागीदारी	

संस्थेचथे	विसर्जन	करण्ाचथे	त्ानंी	ठरविलथे	तर	त्ास	भागीदारी		संस्थेचथे	साधथे	विसर्जन	असथे	महितात.	भागीदारी	संस्थेचा	साधथे	विसर्जनच्ा	
िथेळी	संस्थेच्ा	पुसतकात	खालील	खाती	उघडली	रातात.	

१)	 रोखीकरि	खातथे	(Realisation	Account)
२)	 भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे	(Partners	Capital	Account)
३)	 भागीदारांचथे	चाल	ूखातथे	(रर	सस्र	भांडिल	पद्धती	असथेल)	(Partners	Current	Account.)
४)	 भागीदारांचथे	कर्ज	खातथे	(आिश्कता	असल्ास)	Partners	Loan	Account	(If	necessary).
५)	 रोख	वकंिा	बँक	खातथे	(Cash	or	Bank	Account)

१ रोखीिरि खाते (Realisation Account) : रोखीकरि	खातथे	त्ार	करत	असतांना	सि्ज	संपतती	ि	बाह्य	दथे्ता	रोखीकरि	
खात्ात	स्ानांतररत	केली	रातथे.	सि्ज	संपततीचथे	 रोखीकरि	केलथे	रातथे.	 रोखीकरि	झालथेली	संपततीची	 राशी	रमा	बारूिर	ि	
दथे्तथेचथे	शोधन	नािथे	बारूिर	दश्जविलथे	रातथे.	नफा-तोटा	शोधून	काढण्ासाठी	रोखीकरि	खातथे	संतुवलत	केलथे	रातथे.	रोखीकरि	
खात्ािरील	नफा	वकंिा	तोटा	भागीदारांच्ा	भांडिल	/	चालू	खात्ाला	स्ानांतररत	केला	रातो.	रर	रोखीकरि	खात्ाची	रमा	
बारूची	बथेरीर	नािथे	बारूच्ा	बथेररथेपथेक्षा	रासत	असथेल	तर	नफा	झाला.	्ाउलट	रर	रोखीकरि	खात्ाची	नािथे	बारूची	बथेरीर	रमा	
बारूच्ा	बथेररथेपथेक्षा	रासत	असथेल	तर	तोटा	झाला.	

२ भागीदाराचे भांडिल खाते (Partners Capital Account) : सि्ज	भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे	उघडण्ात	्थेतथे	आवि	त्ात	
ताळथेबंदातील	भागीदारांचथे	भांडिलाची	रक्कम	नोंद	केली	रातथे.	नािथे	बारूिरील	रक्कम	भांडिल	खात्ाच्ा	नािथे	बारूस	ि	रमा	
बारूिरील	रक्कम	रमा	बारूस	‘वशल्लक	प	ु/	आ’	महिून	नोंदविली	रातथे.	राखीि	वनधी,	संवचत	नफा	वकंिा	तोटा	रोखीकरि	
खात्ािरील	नफा	वकंिा	तोटा	आवि		समा्ोरनाच्ा	नोंदी	केल्ा	रातात.	नंतर	भागीदाराला	द्ाि्ाची	वकंिा	त्ांचथेकडून	्थेिथे		
राशी	दश्जविली	रातथे.	शथेिटी	रोख	दथेऊन	वकंिा	प्राप्	करून	खातथे	बंद	केलथे	रातथे.	

३ भागीदाराचे चालू खाते (Partners Current Account) :	रथेवहा	वस्र	भांडिल	पद्धती	असतथे	तथेवहा	भागीदाराचथे	चालू	
खातथे	उघडण्ात	्थेतथे.	चाल	ूखातथे	नािथे	वशल्लक	वकंिा	रमा	वशल्लक		दश्जवितथे.	शथेिटी	भागीदाराच्ा	चालू	खातथे	नािथे	वशल्लक	
वकंिा	रमा	वशल्लक	दश्जवितथे.	शथेिटी	भागीदाराच्ा	चालू	खात्ाची	वशल्लक	भागीदाराच्ा	भांडिल	खात्ाला	स्ानांतररत	केली	
रातथे.	

४ भागीदाराचे िर्ज खाते (Partners Loan Account) :	भागीदाराच्ा	कर्ज	खात्ाची	रमा	वशल्लक	रोखीकरि	खात्ाला	
स्ानांतररत	केली	रात	नाही.	सितंत्	कर्ज	खातथे	उघडून	वत्थे	स्ानांतररत	केली	रातथे.	सि्ज	बाह्य	दथे्तांचथे	शोधन	झाल्ानंतर	
भागीदाराच्ा	कर्ज	खात्ाचथे	शोधन	केलथे	रातथे.	परंत	ुरर	भागीदाराच्ा	भांडिल	/	चालू	खात्ाला	स्ानांतररत	केली	रातथे.		

५ रोख/ बिँ खाते (Cash / Bank Account) : भागीदारी	संस्थेच्ा	पुसतकात	रोख/	बँक	खातथे	उघडलथे	रातथे.	ताळथेबंदात	
दश्जविलथेली	सि्ज	रोख	रक्कम	वकंिा	बँक	वशल्लक	रक्कम	् ात	नािथे	बारूला	दश्जविली	रातथे.	रोखीकरिापासून	वमळालथेली	सि्ज	रोख	
्ा	खात्ाच्ा	नािथे	बारूला	तर	रमा	बारूला	रोखीकरि	/	विसर्जन	खच्ज,	दथे्तथेची	परतफेड,	भागीदाराच्ा	करा्जची	परतफेड,	
वलवहण्ात	्थेतथे.	शथेिटी	बँक	खात्ाची	नािथे	वशल्लक	बरोबर	भागीदारांच्ा	भांडिल	खात्ाची	रमा	वशल्लक	असतथे.	  

खाते बंद िरणयासाठी लेखािंीय नाेंदी (Accounting Entries to close the books of Accounts) 
भागीदारीच्ा	विसर्जनानंतर	सि्ज	खाती	का्मची	बंद	करण्ात	्थेतात,	आवि	ताळथेबंद	त्ार	करण्ात	्थेतो.	भागीदारी	संस्थेच्ा	

विसर्जनाच्ा	तारखथेचा	निीन	ताळथेबंद	त्ार	केला	रातो.	भागीदारीच्ा	साध्ा	विसर्जनाच्ा	तीन	पा्ऱ्ा	आहथेत.	त्ा	पुढील	प्रमािथे		
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अ) सरानांतरि अिसरा (Transfer Stage) :
्ा	अिस्थेमध्थे	सि्ज	संपतती	 (रोख,	बँक	 वशल्लक,	कालपवनक	संपतती,	 स्ापना	खच्ज,	नफातोटा	खात्ाची	नािथे	 वशल्लक,	

रावहरात	 वनलंबन	 इ.	 सोडून)	 ि	 सि्ज	 दथे्ता	 (भागीदारांचथे	 भांडिल,	कर्ज,	 संवचती,	अवितरीत	 नफा	 सोडून)	 रथे	 ताळथेबंदात	 वदलथेलथे	
असतात.	तथे	रोखीकरि	खात्ास	पुसतमूल्ािर	स्ानांतररत	केलथे	रातात.	रोखीकरि	खात्ाच्ा	नािथे	बारूला	संपतती	स्ानांतररत	होतथे.	
रोखीकरि	खात्ाच्ा	रमा	बारूला	दथे्ता	स्ानांतररत	केली	रातथे.	(भागीदारांचथे	भांडिल,	भागीदारांचथे	कर्ज,	अवितरीत	नफा	इ.	सोडून)		

नमुना िीद्जनोंदी  (Specimen Journal Entries) :

१. रोखीिरि खातयाला संपतती सरानांतररत िरणयासाठी 
रोखीकरि	खातथे	.	...............नािथे.	
	 विविध	संपतती	खात्ाला
(विविध	संपतती	रोखीकरि	खात्ात	पुसतमूल्ािर	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल)

२. बाह्य पक्षाची देयता रोखीिरि खातयाला सरानांतररत िरणयासाठी  :
विविध	दथे्ता	खातथे	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	नािथे.		
	 रोखीकरि	खात्ाला	
(बाह्य	दथे्ता	रोखीकरि	खात्ाला	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल)

३. संपतती संबंधी तरतुदीचे सरानांतर : रर संपतती संबंधी  :
	 काही	तरतुदी	वकंिा	संवचती	असल्ास	रसथे	संशव्त	कर्ज	वनधी	इत्ादी.	ह्या	सि्ज	संवचती	रोखीकरि	खात्ात	स्ानांतररत		केलथे	

रातात.	त्ाची	नोंद	खालील	प्रमािथे	होतथे.	.	
संशव्त	कर्ज	वनधी	खातथे	 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	नािथे.	
कसर	तरतूद	खातथे		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	नािथे.	
घसारा	तरतूद	खातथे	 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	नािथे.		
अकसमात	संवचती	खातथे		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	नािथे.		
सं् ुक्	रीिनविमा	संवचती	खातथे	 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	नािथे.	
गुंतििूक	असस्र	वनधी	खातथे		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	नािथे.	
	 रोखीकरि	खात्ाला	
(विविध	तरतूदी	रोखीकरि	खात्ाला	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल)	

४. संवचत नफा आवि वनधीचे सरानांतर  :
	 सवंचत	नफा	महिरथे	भागीदारी	संस्ांनी	प्राप्	केलथेला	नफा	परंतु	तो	भागीदारांना	िाटलथेला	नसतो.	उदा.	नफा-तोटा	खात्ाची	रमा	

वशल्लक,	 सामान्	 वनधी,	 राखीि	 वनधी	 इत्ादी.	 संवचत	 नफा	 /	 वनधीची	 रक्कम	 भागीदाराच्ा	 भांडिल	 खात्ात	 वकंिा	
भागीदारांच्ा	चाल	ूखात्ाला	त्ाचं्ा	नफा-तोटा	 विभारनाच्ा	प्रमािात	भागीदारांच्ा	शोधनापूिवी	स्ानांतररत	केली	रात	
असतथे.	त्ाची	नोंद	अशी.	:	
सामान्	वनधी	खातथे		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	नािथे.	
राखीि	वनधी	खातथे		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	नािथे.		
नफा-तोटा	खातथे	 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	नािथे.	
	 सि्ज	भागीदारांचथे	भांडिल	/	चाल	ूखात्ाला
(सामान्	वनधी,	राखीि	वनधी,	अवितरीत	नफा	सि्ज	भागीदारांच्ा	भांडिल	खात्ास	/	चालू	खात्ाला	त्ांच्ा	नफा-तोटा	

विभारनाच्ा	प्रमािात	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल)	
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५. संवचत तोट्ाचे सरानांतर :
	 सवंचत	तोटा	महिरथे	भागीदारी	संस्थेला	पूिवी	झालथेला	तोटा	परंत	ु	तो	भागीदारामध्थे	िाटलथेला	नसतो.	उदा.	नफा-तोटा	खात्ाची	

नािथे	वशल्लक.	महिून	हा	संवचत	तोटा	भागीदाराच्ा	भांडिल	खात्ाला	/	चालू	खात्ाला	स्ानांतररत	केला	रातो.	त्ाची	नोंद	
खालीलप्रमािथे	-	:	 			 	

सि्ज	भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे	/चाल	ूखातथे			.................................नािथे		(रर	सस्र	भांडिल	पद्धती	असथेल)	
	 नफा-तोटा	खात्ाला	(नािथे	वशल्लक)	
	 रावहरात	वनलंबन	खात्ाला	(Suspense	A/c)
(संवचत	/	अवितरीत	तोटा	सि्ज	भागीदारांच्ा	भांडिल	/	चालू	खात्ाला	त्ांच्ा	नफातोटा	विभारनाच्ा	प्रमािात	स्ानांतररत	

केल्ाबद्दल)	

ब) रोखीिरि / विलहेिाट अिसरा  (REALISATION / DISPOSAL STAGE ) :
	 ्ा	अिस्थेमध्थे	(stage)	सि्ज	संपतती	ज्ा	ताळथेबदंातील	वकंिा	ताळथेबंदात	समाविष्	नाहीत	अशाची	विरिरी	करण्ात	्थेतथे	वकंिा	

कोिताही	भागीदार	ठथेऊन	घथेत	असतो	आवि	दथे्ता	ि	रोखीकरि	खच्ज	वदला	रातो	वकंिा	भागीदार	दथेिी	दथेण्ाचथे	कबूल	करतो.	्ा	
अिस्थेत	भागीदारांचथे	कर्ज	दथेखील	वदलथे	रातथे.	

 नमुना विद्ज नोंदी (SPECIMEN JOURNAL ENTRIES) :

१. संपततीची रोखीने विक्ी झालयास - 
रोख	/	बँक	खातथे		...........................................................नािथे.	
	 रोखीकरि	खात्ाला
(संपतती	विकल्ाबद्दल)	

२. एखाद्ा भागीदाराने एखादी संपतती ठेऊन घेतलयास - 
भागीदाराचथे	भांडिल	/	चाल	ूखातथे	.	.........................................नािथे	
	 रोखीकरि	खात्ाला
(भागीदारानथे	संपतती	ठथेऊन	घथेतल्ाबद्दल)	

टीप : 	अंशत	वकंिा	पिू्जपिथे	शोधन	होण्ाकररता	रर	एखाद्ा	धनकोनथे	संपतती	ठथेऊन	घथेतल्ास	संपततीची	तथेिढी	रक्कम	धनकोंना	
द्ाि्ाच्ा	रकमथेतून	कमी	करण्ात	्थेतथे	आवि	उि्जरीत	रकमथेचथे	शोधन	करण्ात	्थेतथे.	धनकोनथे	संपतती	ठथेऊन	घथेतल्ास	त्ाची	नोंद	
करण्ात	्थेत	नाही.	परंत	ुधनकोंना	वदलथेल्ा	शुद्ध	शोधनाची	नोंद	करण्ात	्थेतथे.		

३. देयतांचे शोधन  (For Payment of Liabilities)  -
 अ) देयतांचे शोधन िेलयास (बाह्य देयता) 
  रोखीकरि	खातथे	......................................................नािथे.	(प्रत्क्ष	वदलथेल्ा	रकमथेनथे)
	 	 						रोख	/	बँक	खात्ाला	
	 	 (दथे्तथेचथे	शोधन	केल्ाबद्दल)	

 ब)  देयतेचे शोधन िरणयाचे एखाद्ा भागीदाराने मानय िेले तर 
  रोखीकरि	खातथे	......................................................नािथे.	(प्रत्क्ष	वदलथेल्ा	रकमथेनथे)	
	 	 						भागीदाराचथे	भांडिल	/	चाल	ूखात्ाला	
	 	 (भागीदारानथे	दथे्तथेचथे	शोधून	करण्ाचथे	मान्	केल्ाबद्दल)	
टीप : 	रर	दथे्तथेला	कराि्ाच्ा	शोधनाचा	उल्लथेख	नसथेल	तर	पुसतमूल्ािर	शोधन	करािथे.
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४. रोखीिरि खच्ज वदला असेल तर  (For Payment of Realisation Expenses) -

अ) रोखीिरि खच्ज भागीदारी संसरेने वदला असेल तर (Realisation Expenses is borne by firm) :

 रोखीकरि	खातथे	......................................................नािथे.	 (Actual	expenses.)
	 						रोख/	बँक	खात्ाला
	 (रोखीकरि	खच्ज	संस्थेनथे	वदल्ाबद्दल	)	

ब) रोखीिरि खच्ज भागीदाराने वदला असेल तर (Realisation Expenses is borne by any Partner) :
	 रोखीकरि	खातथे	.	....................................................नािथे.	 (Actual	expenses.)
	 						संबंवधत	भागीदाराच्ा	भांडिल	/	चालू	खात्ाला
	 (रोखीकरि	खच्ज	भागीदारानथे	वदल्ाबद्दल)	

५. संपतती वििलयाचे िवमशन एखाद्ा भागीदाराला वदलयाबद्ल (If commission is given to any Partner for 
realising assets) :

	 रोखीकरि	खातथे		............................................................नािथे.(Agreed	value)
	 भागीदाराच्ा	भांडिल	खात्ाला	/	चालू	खात्ाला
(संपतती	विरिरी	बद्दलचथे	कवमशन	भागीदाराला	वदल्ाबद्दल)	

६. आिससमि देिी वदलयाबद्ल (Any Contingent Liability is paid (i.e. liability not included in Balance 
Sheet) :

 आकससमक	दथे्ता	...........................................................नािथे.	 (Actual	payment)
	 रोख	/	बँक	खात्ाला	
	 (आकससमक	दथेिीचथे	शोधन	केल्ाबद्दल)	

७. भागीदारांचे िरा्जचे शोधन िेलयाबद्ल (For Payment of Partner’s Loan) -
	 	भागीदारी	का्दा	१९३२	मधील	कलम	४८	नुसार	बाह्य	दथे्तांचथे	शोधन	केल्ानंतर	भागीदारांचथे	करा्जचथे	शोधन	करण्ात	्थेतथे.	

भागीदाराचथे	कर्ज	राथेखीकरि	खात्ाला	स्ानांतररत	केलथे	रात	नाही.	भागीदारांच्ा	करा्जचथे	शोधन	केल्ास	खालील	रोरकरीद्ज	नोंद	
केली	रातथे.	:	

 भागीदाराचथे	कर्ज	खातथे	.......................................................नािथे.	 (Actual	payment)
	 रोख/	बँक	खात्ाला	
(भागीदारांचथे	करा्जचथे	शोधन	केल्ाबद्दल	)	

वटप :	भागीदाराचथे	कर्ज	 वकंिा	अग्रीम	भागीदारानथे	शोधन	करण्ाचथे	मान्	केल्ास	ती	रक्कम	संबंवधत	भागीदाराच्ा	भांडिल	
खात्ात	नािथे	वशल्लक	दश्जिािी.	

ि) वितरि अिसरा (DISTRIBUTION STAGE)  :
्ा	अिस्थेमध्थे	रोखीकरि	खातथे	बंद	केलथे	रातथे	आवि	रोखीकरि	खात्ाचा	नफा	वकंिा	तोटा	भागीदाराच्ा	भांडिल	खात्ाला	

/	चालू	खात्ाला	त्ाचं्ा	नफा-तोटा	विभारनाच्ा	प्रमािात	स्ानांतररत	केला	रातो.	त्ानंतर	भागीदाराचथे	भांडिल	खातथे	उघडून	
त्ात	सि्ज	नोंदी	केल्ानंतर	भागीदाराचथे	घथेिथे/दथेिथे	वशल्लक	काढून	तथे	खातथे	बंद	केलथे	रातथे.		
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१. रोखीिरि खाते बंद िेलयाबद्ल (For Closing Realisation Account)  : 
रोखीकरि	खातथे	हथे	नामधारी	खातथे	आहथे.	रोखीकरि	केलथेल्ा	संपतती	ि	बाह्य	दथे्ताचथे	शोधन	झाल्ानंतर	रोखीकरिािरील	नफा	

वकंिा	तोटा	शोधून	झाल्ानंतर	रोखीकरिािरील	नफा	वकंिा	तोटा	शोधून	काढण्ासाठी	हथे	खातथे	बंद	केलथे	रातथे.		
अ) रोखीिरि खातयािरील नफा सरानांतररत िेलयाबद्ल (For Transfer of Profit on Realisation Account) :
	 रोखीकरि	खात्ाच्ा	रमा	बारूची	बथेरीर	नािथे	बारूच्ा	बथेररथेपथेक्षा	रासत	असल्ास	रोखीकरिािरील	नफा	दश्जवितथे	हा	नफा	

भागीदाराच्ा	भांडिल	खात्ाला	/	चाल	ूखात्ाला	स्ानांतररत	केला	रातो	त्ाची	नोंद	पुढीलप्रमािथे	:
	 राथेखीकरि	खातथे	.	...........................................................नािथे.	 (In	profit	sharing	ratio)
	 	 सि्ज	भागीदाराच्ा	भांडिल	/	चाल	ूखात्ाला
	 (रोखीकरिािरील	नफा	सि्ज	भागीदारांच्ा	भांडिल	/	चालू	खात्ाला	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल	)	
ब) रोखीिरि खातयािरील तोटा सरानांतररत िेलयाबद्ल : (For Transfer of Loss on Realisation Account):
	 रोखीकरि	खात्ाच्ा	नािथे	बारूची,	बथेरीर	रमा	बारूच्ा	बथेररथेपथेक्षा	रासत	असल्ास	तोटा	दश्जवितथे.	त्ाची	नोंद	पुढीलप्रमािथे	:
	 सि्ज	भागीदाराचथे	भांडिल	/	चाल	ूखातथे		......................................नािथे	 (In	profit	sharing	ratio)
	 	 रोखीकरि	खात्ाला
	 (रोखीकरिािरील	तोटा	सि्ज	भागीदारांच्ा	भांडिल	/	चालू	खात्ाला	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल)	

२. चालू खाते बंद िरणयासाठी (For Closing Current Account) : 
 भागीदाराचया चालू खातयाची वशल्लि भांडिल खातयाला सरानांतररत िेलयाबद्ल : 

अ) चालू खातयाची रमा वशल्लि असलयास :
 भागीदारांचथे	चालू	खातथे		...............................................नािथे.
	 						भागीदारांचथे	भांडिल	खात्ाला	
	 (चाल	ूखात्ाची	रमा	वशल्लक	भागीदारांच्ा	भांडिल	खात्ाला	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल)	

ब) चालू खातयाची नािे वशल्लि असलयास 
	 भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे	............................................नािथे.
	 						भागीदारांचथे	चालू	खात्ाला
	 (चाल	ूखात्ाची	नािथे	वशल्लक	भागीदारांच्ा	भांडिल	खात्ाला	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल)	

३. भांडिल खाते बंद िरणयासाठी (For Closing Capital Account ): 
 अ)  भागीदाराने भांडिल एिढी रक्कम आिािी - एखाद्ा भागीदाराचया भांडिल खातयाची नािे वशल्लि असलयास
 तयाबद्ल नोंद पुढील प्रमािे - : 
	 रोख/	बँक	खातथे	.	..........................................................नािथे.

	 संबवंधत	भागीदाराच्ा	भांडिल	खात्ाला
(भागीदारानथे	भांडिल	न्ूनताबद्दल	रक्कम	आिून	खातथे	बंद	केल्ाबद्दल	)	

 ब) भांडिल खातयािरील दिेे रक्कम रोख वदली तर  :
	 	 भागीदाराचथे	भांडिल	खातथे	............................................नािथे.

	 						रोख/	बँक	खात्ाला
	 (अवंतम	रक्कम	भागीदारास	दथेऊन	खाती	बंद	केल्ाबद्दल)	
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 न नोंदविलेली संपतती / मालमतता आवि देयता / दिेी (Treatment of Unrecorded (Undisclosed) Assets 
and Liabilities) -
विसर्जनािथेळी	न	नोंदविलथेली	संपतती	आवि	दथे्ता	आढळून	्थेतात.	ज्ाची	लथेखा	पुसतकात	नोंद	केलथेली	नसतथे.	अशा	संपतती	

आवि	दथे्ता	रोखीकरि	खात्ाला	स्ानांतररत	केलथेल्ा	नसतात	त्ाची	खालील	प्रमािथे	नोंद	केली	रातथे.		
१. न नोंदविलेली संपततीची विक्ी िेली तर -

रोख	/	बँक	खातथे	.		.........................................................नािथे.	 (Value	realised)	िसुलीमूल्
	 रोखीकरि	खात्ाला	
(नोंद	न	झालथेल्ा	संपततीची	विरिरी	केल्ाबद्दल	)	

२. रर भागीदाराने न नोंदविलेली संपतती घेतली तर   -
भागीदाराचथे	भांडिल	/	चाल	ूखातथे	.	.........................................नािथे.	 (Agreed	value)
	 रोखीकरि	खात्ाला
(नोंद	न	झालथेली	संपतती	भागीदारानथे	ठथेऊन	घथेतल्ाबद्दल)	

३. रर न नोंदविलेलया देयतेचे शोधन भागीदाराने िेले तर - 
रोखीकरि	खातथे	.		..........................................................नािथे.	 (Actual	payment)
	 भागीदाराच्ा	भांडिल	/	चाल	ूखात्ाला	
(भागीदाराच्ा	भांडिल	/	चाल	ूखात्ाला)	

४. रर नोंदविलेली देयता भागीदारी संसरनेे वदली तर  -
रोखीकरि	खातथे.	............................................................नािथे	 (Actual	payment	made)
	 रोख/	बँक	खात्ाला	
(न	नोंदविलथेल्ा	दथे्तथेचथे	शोधन	केल्ाबद्दल)	

विसर्जनािेळेची खयातीची हाताळिी (Treatment of Goodwill on Dissolution) - 
 विसर्जनाच्ािथेळी	ख्ातीला	विशथेष	प्राधान्	दथेण्ाची	गरर	नाही.	इतर	संपततीची	रशी	हाताळिी	केली	रातथे.	तशीच	ख्ातीबद्दल	

करािी.	विसर्जनाच्ा	वदनांकाला	रर	ख्ाती	ताळथेबंदात	वदली	असथेल	रोखीकरि	खात्ाच्ा	नािथे	बारूला	इतर	संपतती	प्रमािथे	
ख्ाती	स्ानांतररत	करािी.	रर	वदली	नसथेल	तर	स्ानांतरि	करताना,	विरिरी	करण्ाचा	प्रशनच	वनमा्जि	होत	नाही.	रर	ख्ाती	
विकून	काही	रक्कम	प्राप्	झाल्ास	रोख/	बँक	खात्ाच्ा	नािथे	बारूिर	ि	रोखीकरि	खात्ाच्ा	रमा	बारूिर	नोंद	होईल.		

अ. रर खयाती ताळेबंदात वदली असेल तर  (If Goodwill Account Appears in the Balance Sheet) :
 १. खयाती रोखीिरि खातयाला सरानांतररत िेलयास 
 	 रोखीकरि	खातथे			....................................................नािथे	
	 	 						ख्ाती	खात्ाला

	 (ख्ाती	रोखीकरि	खात्ाला	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल)	

 २. रोखीिरि खातयाला सरानांतररत खयाती, विक्ी िेलयास 
  रोख	/	बँक	खातथे	.	...................................................नािथे.	 	
	 	 						रोखीकरि	खात्ाला

	 (ख्ाती	विकून	रक्कम	वमळाल्ाबद्दल)	
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ब. रर खयाती ताळेबंदात वदली नसेल तर (If Goodwill Account does not appears in the Balance Sheet):
	 रथेवहा	ताळथेबंदात	ख्ाती	वदलथेली	नसतथे	तथेवहा	रोखीकरि	खात्ात	स्ानांतरिाचा	प्रशनच	वनमा्जि	होत	नाही.	परंतु	रर	विरिरीकरून	

रक्कम	प्राप्	झाली	तर	पुढीलप्रमािथे	नोंद	होतथे.	:	
 १. खयातीची विक्ी िरून रक्कम प्राप् झाली तर  -
  रोख	/	बँक	खातथे.	....................................................नािथे.
       	रोखीकरि	खात्ाला

	 (ख्ाती	विकून	रक्कम	वमळाल्ाबद्दल)	

 २. रर भागीदाराने खयाती खरेदी िेली तर  -
  भागीदाराचथे	भांडिल	/	चाल	ूखातथे	.	...................................नािथे.
	 	 						रोखीकरि	खात्ाला	
	 	 (भागीदारानथे	ख्ाती	खरथेदी	केल्ाबद्दल)

रोखीिरि खाते प्रारूप / नमुना 

नािे      रोखीिरि खाते                            रमा 
तपशील रक्कम ` रक्कम ` तपशील रक्कम ` रक्कम `

विविध संपतती खाते xxx विविध देयता खाते पुसतक	मूल्ािर xxx
(रोख,		बँक,	कालपवनक	संपतती,	
संवचत	तोटा,	भागीदारांच्ा	भांडिल	
वकंिा	चालू	खात्ाचीही	नािथे	
वशल्लक,	भागीदारांना	वदलथेलथे	कर्ज,	
सोडून	सि्ज	संपततीचथे	स्ानांतरि	)

पुसत	मूल्ािर भागीदारांचथे	भांडिल,	राखीि	वनधी	
संवचत	नफा,	भागीदारांकडून	
घथेतलथेलथे	कर्ज	सोडून	अन्	

िोितयाही देयताशी संबवधत तरतूद 
खाते	(धनकोंिरील	कसर	वनधी)

पुसत	मूल्ािर िोितयाही संपततीशी संबवधत 
तरतूद खात	े(संशव्त	कर्ज	वनधी)

पुसत	मूल्ािर

रोख / बँि खाते मान्	वकंमत xxx रोख / बँि खाते xxx
(रोखीकरि	खच्ज	) (संपततीची	विरिरी	वकंमत) विरिरी	वकंमत
रोख / बँि खाते मान्	वकंमत xxx रोख / बँि खाते िासतविक	मूल्
(बाह्य	दथे्तांचथे	ि	अनोंवदत	दथे्तांचथे
शोधन)

(अनोंवदत	संपततीपासून	प्राप्	
रक्कम)

भागीदारांचे भांडिल / चालू खाते         xxx भागीदाराचे भांडिल खाते xxx
(दथे्तांचथे	सिीकृतीबद्दल) (संपतती	ठथेऊन	घथेतली) मान्	वकंमत

भागीदाराचे भांडिल / चालू खाते भागीदाराचे भांडिल खाते          xxx
(नफा	स्ानांतररत)	 (तोटा	असल्ास	स्ानांतररत)

xxx xxx
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उदाहरण - १
रिद्धी आणि णिद्धी २:१ प्रमािात नफा-तोटा वाटून घिेाऱ्ा भागधीदाि आहेत. त्ाांचा  ३१ माच्च  २०१९ िोजधीचा ताळेबांद 

खालधीलप्रमािे आहे. 
३१ मार्च २०१९ रोजीरा ताळेबंद

देयता रक्कम ` संपतती रक्कम `

भाांडवल खाते इमाित ६०,०००

 रिद्धी ८०,००० उपस्कि २४,०००

 णिद्धी ६०,००० ि्ांत्र २०,०००

िाखधीव णनधधी १६,००० ऋि्को           १७६००

णिद्धीचे ्कज्च खाते ४,००० (-) िांशण्त ्कज्च णनधधी       १,६०० १६,०००

धन्को ३०,००० स्ककंध                                  ४०,०००

गुांतविू्क ८,०००

अप्राप्त व्ाज २,०००

बँ्क २०,०००

१,९०,००० १,९०,०००

३१ माच्च  २०१९ िोजधी भागधीदािधी व्विा् िांस्ा णविणज्चत झालधी. 
१. िांपततधीपािून िक्कम विूल झालधी  :
 ि्ांत्र `  २२,०००, इमाित ` २८,०००, स्ककंध ` ३८,००० आणि ऋि्को ` १५,०००.
२. रिद्धीने गुांतविू्क ` १०,००० ला आणि उपस्कि पुसत्कमूल्ावि ठेऊन घेतले.
३. णिद्धीने आपल्ा ्कजा्चच्ा तडजोडधी अांतधी `  ३,००० घेण्ाचे मान् ्केले.  
४. णविज्चन खच्च ` ४,००० होता.
५. अप्राप्त व्ाज प्राप्त झाले नाहधी. 
तयार करा : रोखीकरण खाते, भागीदारारे भांडवल खाते, ससद्ीरे कज्च खाते व बँक खाते. 
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उततर                                                    ररद्धी आवि वसद्धी यांचया पुसतिात
नािे                          रोखीिरि खाते  रमा 

तपशील रक्कम ` रक्कम ` तपशील रक्कम  ` रक्कम `
विविध	संपतती	:	 विविध	दथे्ता	:
इमारत ६०,००० धनको ३०,०००
फवन्जचर २४,००० बुडीतकर्ज	वनधी	 १,६००
स्ंत् २०,००० बँक	खातथे	:
ऋिको	 १७,६०० इमारत २८,०००
सकधं ४०,००० ऋिको	 १५,०००
गुंतििूक ८,००० सकंध ३८,०००

अप्राप्	व्ार २,००० १,७१,६०० स्ंत् २२,००० १,०३,०००
बँक	खातथे	 ररद्दीचथे	भांडिल	खातथे
धनको	 ३०,००० गुंतििूक १०,०००
विसर्जन	खच्ज ४,००० ३४,००० फवन्जचर २४,००० ३४,०००

वसद्धीचथे	कर्ज	खातथे	 १,०००

भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे	(तोटा)	
ररद्धी	 २४,०००
वसद्धी १२,००० ३६,०००

२,०५,६०० २,०५,६००

नािे      भागीदारांचे भांडिल खाते  रमा 

तपशील ररद्धी ` वसद्धी ` तपशील ररद्धी  ` वसद्धी `
रोखीकरि	खातथे	
रोखीकरि	खातथे	
(रोखीकरिािरील	तोटा)	
	बँक	खातथे	

३४,०००

२४,०००
३२,६६७

१२,०००
५३,३३३

वशल्लक	खाली	आिली
राखीि	/	संवचत	वनधी

८०,०००
१०,६६७

६०,०००
५,३३३

९०,६६७ ६५,३३३ ९०,६६७ ६५,३३३

नािे       बँि खाते                                                              रमा

तपशील रक्कम ` तपशील रक्कम `
वशल्लक	खाली	आिली	
रोखीकरि	खातथे	

२०,०००
१,०३,०००

रोखीकरि	खातथे	
वसद्धीचथे	कर्ज	खातथे	
ररद्धी	भांडिल	खातथे	
वसद्धी	भांडिल	खातथे	

३४,०००
३,०००
३२,६६७
५३,३३३

१,२३,००० १,२३,०००
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नािे               वसद्धीचे िर्ज खाते  रमा

तपशील रक्कम ` तपशील रक्कम `
बँक	खातथे	
रोखीकरि	खातथे

३,०००
१,०००

वशल्लक	खाली	आिली	 ४,०००

४,००० ४,०००

उदाहरि - २
महथेश,	सुरथेश	आवि	्ोगथेश	एका	भागीदारी	संस्थेचथे	भागीदार	आहथेत.	 त्ांनी	एकवत्तपिथे	भागीदारी	संस्ा	 विसवर्जत	करण्ाचथे	

ठरविलथे.	त्ानंी	काही	संपतती	ि	दथे्ता	सित:	ठथेऊन	भागीदारीचा	व्िसा्	सिततं्पिथे	चालू	ठथेिण्ाचथे	ठरविलथे.	त्ांच्ा	भागीदारीचा	
ताळथेबंद	खालीलप्रमािथे	होता.		

३१ माच्ज २०१७ रोरीचा ताळेबंद

देयता रक्कम  ` रक्कम  ` संपतती रक्कम  ` रक्कम `
भांडिल	खातथे	ः
	 महथेश	
	 सुरथेश	
	 ्ोगथेश	
धनको	
कर्ज	

५५,०००
२०,०००
१४,०००
१२,०००
३,०००

फवन्जचर	
विविध	संपतती																								
ऋिको	
-	बुडीत	कर्ज	वनधी		
सकंध																																	
रोख/	रोकड

४८,४००
२,४००

२,०००
३४,०००

४६,०००
१५,६००
६,४००

१,०४,००० १,०४,०००
संपततीचथे	रोखीकरि	खालीलप्रमािथे	झालथे.	
१.	 ‘महथेश	नथे	फवन्जचर	`	१,६००	ला	तसथेच	`	४०,०००	चथे	ऋिको	`	३४,४००	ठथेऊन	घथेतलथे	आवि	धनकोंचथे	पूि्जपिथे	(`	१२,०००)	

शोधन	करण्ाची	रबाबदारी	सिीकारली.	
२.	 ‘सुरथेश	नथे	सकंध	`	१४,०००	आवि	`	१६,०००	ची	विविध	संपतती		`	१४,४००	ठथेऊन	घथेतली.
३.	 ्ोगथेश	नथे	वशल्लक	रावहलथेली	विविध	संपतती	`	१६,०००	ठथेऊन	संस्थेचथे	कर्ज	फेडण्ाची	तसथेच	उपावर्जत		व्ार	`	६०	शोधन	

करण्ाचथे	मान्	केलथे.	रथे	व्ार	संस्थेच्ा	खातथे	पुसतकात	न	नोंदविलथेलथे	होतथे.	
४.	 विसर्जन	खच्ज	`		५४०.
५.	 रावहलथेल्ा	ऋिकोचथे	रोखीकरि	`	४,२००	ला	करण्ात	आलथे.	
६.	 आिश्क	समा्ोरना	करून	सि्ज	भागीदारांचथे	खातथे	समा्ोवरत	करण्ात	आलथे.	
तयार िरा : 
 रोखीिरि खाते, रोिड खाते ि भागीदाराचे भांडिल खाते तयार िरा. 
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उततर                                       
महेश, सुरेश आवि योगेश यांचया पुसतिात

नािे                 रोखीिरि खाते रमा
तपशील रक्कम ` रक्कम` तपशील रक्कम  ` रक्कम `

विविध	संपतती	खातथे	: विविध	दथे्तांचथे	खातथे:
विविध	संपतती ३४,००० धनको १२,०००
फवन्जचर	 २,००० कर्ज	 ३,००० १५,०००
ऋिको ४८,४०० बुडीत	कर्ज	वनधी	 २,४००
सकधं १५,६०० १,००,००० महथेशचथे	भांडिल	खातथे	:
महथेशचथे	भांडिल	खातथे	: फवन्जचर	 १६००
धनको १२,००० ऋिको ३४,४०० ३६,०००
सुरथेशचथे	भांडिल	खातथे	 सुरथेशचथे	भांडिल	खातथे	:
कर्ज	 ३,००० सकंध १४,०००
करा्जिरील	व्ार ६० ३,०६० विविध	संपतती	 १४,४०० २८,४००
रोख	खातथे	:	विसर्जन	खच्ज ५४० ्ोगथेशचथे	भांडिल	खातथे

विविध	संपतती १६,०००
रोख	खातथे	:
ऋिको	 ४,२००
भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे	(तोटा)	
	 महथेश ४५३३
	 सुरथेश	 ४५३३
	 ्ोगथेश ४५३४ १३,६००

१,१५,६०० १,१५,६००
नािे                    भागीदारांचे भांडिल खाते  रमा

तपशील महेश
(`)

सुरेश 
(`)

योगेश 
(`)

तपशील महेश 
(`)

सुरेश 
(`)

योगेश 
(`)

रोखीकरि	खातथे

रोखीकरि	खातथे	(तोटा)		

रोख	खातथे

३६,०००

४,५३३

२६,४६७

२८,४००

४,५३३

१६,०००

४,५३४

वशल्लक	खाली	आिली	

रोखीकरि	खातथे

रोख	खातथे

५५,०००

१२,०००

२०,०००

१२,९३३

१४,०००

३,०६०

३,४७४

६७,००० ३२,९३३ २०,५३४ ६७,००० ३२,९३३ २०,५३४
िाय्जवटप :
नािे                      रोख खाते / रोिड खाते                                                  रमा

तपशील रक्कम ` तपशील रक्कम  `
वशल्लक	खाली	आिली	
रोखीकरि	खातथे	
सुरथेशचथे	भांडिल	खातथे
्ोगथेशचथे	भांडिल	खातथे

६,४००
४,२००
१२,९३३
३,४७४

रोखीकरि	खातथे	
महथेशचथे	भांडिल	खातथे

५४०
२६,४६७

२७,००७ २७,००७
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उदाहरण - ३
	 राजीव	आणि	संजीव	समान	प्रमािात	नफा-तोटा	णवभागून	घेिारे	भागीदार	आहेत.	त्ांचा		३१	माच्च		२०१९		रोजीचा	ताळेबंद	
खालीलप्रमािे	होता.	

३१ मार्च २०१९ रोजीरा ताळेबंद 

देयता रक्कम  ` संपतती रक्कम  `
राखीव	णनधी
धनको	
दे्णवपत्र
भांडवल	खाते	
	 राजीव	
	 संजीव	

८,०००
१२,८००
७,२००

२०,०००
२४,०००

इमारत
उपसकर	
ऋिको	
सककंध	
प्राप्त	णवपत्र
रोख	

२०,०००
६,०००
१८,०००
२०,०००
२,०००
६,०००

७२,००० ७२,०००

संपततीरे रोखीकरण खालीलप्रमाणे  :
सककंध	`	१८,४००,		ऋिको	`		१६,६००,	प्राप्तणवपत्र		` १,९८०	संजीवने	इमारत	`	१८,०००	आणि	राजीवने	उपसकर	`	५,४००	ला	
घेण्ाचे	मान्	केले.	रोखीकरि	खच्च	`	६००	झाला.

भागीदारी संस्ेचया पुसतकात आवशयक रोजकीद्च नोंदी देऊन रोखीकरण खाते व भागीदारांरे भांडवल खाते तयार करा.  
उततर

राजीव आणण संजीव यांचया पुसतकात 
णकद्चनोंदी 

णदनांक तपशील खा.पा. नवे 
रक्कम (`)

जमा 
रक्कम (`)

१. रोखीकरि	खात	े	................................................. नाव	े				
	 इमारत	खात्ाला				
	 उपसकर	खात्ाला
	 ऋिको	खात्ाला
	 सककंध	खात्ाला
	 	प्राप्त	णवपत्र	खात्ाला
(रोखीकरि	खात्ाला	संपतती	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल)

६६,०००
२०,०००
६,०००
१८,०००
२०,०००
२,०००

२. धनको	खाते		.................................................... नावे
दे्णवपत्र	खाते		.................................................. नाव	े				
	 रोखीकरि	खात्ाला	
(तृती्पक्ष	दे्ता	रोखीकरि	खात्ाला	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल)

१२,८००
७,२००

२०,०००

३. राखीव	णनधी	खात	े	.............................................. नावे
	 राजीवच्ा	भांडवल	खात्ाला								
	 संजीवच्ा	भांडवल	खात्ाला						
(राखीव	णनधी	भागीदाराच्ा	भांडवल	खात्ाला	स्ानांतररत	
केल्ाबद्दल)

८,०००
४,०००
४,०००
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४. रोख	खातथे		...................................................... नािथे
	 रोखीकरि	खात्ाला
(सकधं,	ऋिको,	प्राप्	विपत्	विरिरी	केल्ाबद्दल)

३६,९८०
३६,९८०

५. 	संरीिचथे	भांडिल	खातथे		......................................... नािथे
	 रोखीकरि	खात्ाला	
(संरीिनथे	इमारत	ठथेऊन	घथेतल्ाबद्दल	)

१८,०००
१८,०००

६. रारीिचथे	भांडिल	खातथे		.......................................... नािथे
	 रोखीकरि	खात्ाला
(रारीिनथे	उपसकर	ठथेऊन	घथेतल्ाबद्दल	)	

५,४००
५,४००

७. रोखीकरि	खातथे		................................................. नािथे.														
	 रोख	खात्ाला	
(तृती्	पक्ष	दथे्ताचथे	शोधन	केल्ाबद्दल)

२०,०००
२०,०००

८. रोखीकरि	खातथे		................................................. नािथे
	 रोख	खात्ाला		
(विसर्जन	खच्ज	वदल्ाबद्दल)

६००
६००

९. रारीिचथे	भांडिल	खातथे		.......................................... नािथे
सरंीिचथे	भांडिल	खातथे			......................................... नािथे				
	 रोखीकरि	खात्ाला
(रोखीकरि	खात्ाचा	तोटा	भागीदाराच्ा	भांडिल	खात्ाला	स्ानांतररत	
केल्ाबद्दल)

३,११०

३,११०
६,२२०

१०. रारीिचथे	भांडिल	खातथे		.......................................... नािथे
संरीिचथे	भांडिल	खातथे		.......................................... नािथे
	 रोख	खात्ाला	
(भागीदारांना	अंवतम	शोधन	करून	खाती	बंद	केल्ाबद्दल	)	

१५,४९०
६,८९०

२२,३८०

रारीि ि संरीिचया पुसतिात 
नािे.                  रोखीिरि खाते   रमा

तपशील रक्कम (`) रक्कम (`) तपशील रक्कम (`) रक्कम (`)

विविध	संपतती विविध	दथे्ता	:	
इमारत २०,००० धनको १२,८००
फवन्जचर ६,००० दथे्विपत् ७,२०० २०,०००
ऋिको १८,००० रोख	खातथे:  
मालसाठा	 २०,००० मालसाठा १८,४००
प्राप्विपत्	 २,००० ६६,००० ऋिको	 १६,६००
रोख	खातथे	:   
(विविध	दथे्तांचथे	शोधन)

२०,००० प्राप्विपत्		
                            

१,९८० ३६,९८०
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रोख	खातथे	:		 ६०० संरीिचथे	भांडिल	खातथे		
(इमारत	ठथेऊन	घथेतली)	

१८,०००

(विसर्जन	खच्ज	वदला) रारीिचथे	भांडिल	खातथे	
(फवन्जचर	ठथेऊन	घथेतलथे)	

५,४००

भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे	
(रोखीकरिािरील	तोटा)
रारीि ३,११०
संरीि ३,११० ६,२२०

८६,६०० ८६,६००

नािे             भागीदारांचे भांडिल खाते  रमा

तपशील रारीि (`) सरंीि (`) तपशील रारीि( `) संरीि (`)

रोखीकरि	खातथे
रोखीकरि	खातथे
(रोखीकरिािरील	तोटा)	
रोकड/	रोख	खातथे	

५,४००
३,११०

१५,४९०

१८,०००
३,११०

६,८९०

वशल्लक	खाली	आिली
सामान्	वनधी

२०,०००
४,०००

२४,०००
४,०००

२४,००० २८,००० २४,००० २८,०००
िाय्जवटप  : 
नािे                     रोिड खाते  रमा

तपशील रक्कम ` तपशील रक्कम `
वशल्लक	खाली	आिली	
रोखकरि	खातथे	

६,०००
३६,९८०

रोखीकरि	खातथे	
रोखीकरि	खातथे
रारीिचथे	भांडिल	खातथे
संरीिचथे	भांडिल	खातथे

२०,०००
६००

१५,४९०
६,८९०

४२,९८० ४२,९८०
उदाहरि - ४ 
सिरा	आवि	सिरार	्ांचा	भागीदारीचा		३१		माच्ज	२०१८	रोरीचा	ताळथेबंद	खालीलप्रमािथे

३१  माच्ज २०१८ रोरीचा ताळेबंद 

देयता रक्कम ` रक्कम ` संपतती रक्कम ` रक्कम `
भांडिल	खातथे	:	
	 सिरा
	 सिरार	
सामान्	वनधी	/	संवचती	
सिराचथे	कर्ज	खातथे
धनको	
दथे्विपत्

६,०००
५,०००
२,०००
२,०००
३,०००
१,०००

फवन्जचर	
एकसिाधीकार	
ख्ाती	
ऋिको	
िरा	ः	बुडीत	कर्ज	वनधी	 
सकंध																																																
बँक

३,८००
२००

६,०००
१,२००
२,०००

३,६००
५,०००
१,२००

१९,००० १९,०००
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१			 १	एवप्रल		२०१८	भागीदारी	संस्थेचथे	विसर्जन	झालथे.	
१.	 सिरा	नथे	`  २,०००	ला	एकसिाधीकार	ठथेऊन	घथेतलथे.
२.	 संपततीचथे	रोखीकरि	पुढीलप्रमािथे	झालथे.	:	
	 फवन्जचर		` 	७,०००,	ख्ाती		` ३,०००,	सकंध		` ४,०००	आवि	ऋिको		` ३,०००.
३.	 धनकोचथे	शोधन		१०%	कसरीिर	करण्ात	आलथे	तर	इतर	दथे्तथेचथे	शोधन	पूि्जपिथे	करण्ात	आलथे.	
४.	 रोखीकरि	खच्ज	सिरारनथे	सित:	केला	` १,५००
 तयार िरा ः रोखीिरि खाते, भागीदारांचे भांडिल खाते, आवि बँि खाते. 
उततर ः                                   

   सिरा ि सिरार यांचया पुसतिात
नािे                 रोखीिरि खाते  रमा

तपशील रक्कम ` रक्कम ` तपशील रक्कम ` रक्कम `
विविध	संपतती	खातथे	 विविध	दथे्तांचथे	खातथे:	

फवन्जचर ६,००० धनको ३,०००
एकसिाधीकार १,२०० दथे्विपत् १,००० ४,०००

ख्ाती	 २,००० बुडीत	कर्ज	वनधी २००
ऋिको	
सकधं

३,८००
५,००० १८,०००

सिराचथे	भांडिल	खातथे
(एकसिाधीकार	ठथेऊन	घथेतलथे)	

२,०००

 रोख	/	रोकड	खातथे	
सिरारचथे	भांडिल	खातथे	 १,५०० फवन्जचर ७,०००
(रोखीकरि	खच्ज) ख्ाती ३,०००
बँक	खातथे	ः सकंध ४,०००
धनको	 २,७०० ऋिको ३,००० १७,०००
दथे्विपत् १,००० ३,७००

२३,२०० २३,२००
नािे      भागीदारांचे भांडिल खाते  रमा

तपशील सिरा सिरार तपशील सिरा सिरार 
रोखीकरि	खातथे	 २,००० वशल्लक	खाली	आिली	 ६,००० ५,०००
(एकसिाधीकार	घथेतलथे)	 सामान्	वनधी	 १,००० १,०००
बँक	खातथे ५,००० ७,५०० रोखीकरि	खातथे	 १,५००

७,००० ७,५०० ७,००० ७,५००
नािे                          बँि खाते  रमा

तपशील रक्कम ` तपशील रक्कम `
वशल्लक	खाली	आिली	
रोखीकरि	खातथे

१,२००
१७,०००

रोखीकरि	खातथे	
सिरारचथे	कर्ज	खातथे
सिराचथे	भांडिल	खातथे	
सिरार	भांडिल	खातथे

३,७००
२,०००
५,०००
७,५००

१८,२०० १८,२००
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िाय्जवटप : 
नािे.      सिराचे िर्ज खाते  रमा.

तपशील रक्कम ` तपशील रक्कम `
बँक	खातथे	 २,००० वशल्लक	खाली	आिली	 २,०००

२,००० २,०००

उदाहरि - ५ 
सन,	मून	आवि	सटार	हथे	भागीदार	अनुरिमथे		५:३:२	्ा	प्रमािात	नफा-तोटा	विभागून	घथेतात.		३१	माच्ज	२०१९	रोरी	त्ांनी	

भागीदारी	विसवर्जत	करण्ाचथे	ठरविलथे.	त्ाच	वत्ीला	त्ांचा	ताळथेबंद	खालीलप्रमािथे	होता.	

३१ माच्ज २०१९ रोरीचा ताळेबंद 

देयता रक्कम ` संपतती रक्कम `
भांडिल	 उपसकर २०,०००
सन ३५,००० ख्ाती १३,०००
सटार ८५,००० सं्ुक्	रीिन	विमापत् ३०,०००
राखीि	वनधी १५,००० समप्जि	मूल्	(Surrendered	Value)
सं्ुक्	रीिन	विमापत्	वनधी ३०,००० विविध	ऋिको ६०,०००
विविध	धनको २६,००० सकंध २२,०००
अदतत	भाडथे ४,००० बँकेतील	रोख ४०,०००

मूनचथे	भांडिल	खातथे १०,०००
१,९५,००० १,९५,०००

 संपततीपासून खालील रक्कम प्राप् झाली. 
अ.	 उपसकर	आवि	सकंध	सन	्ांनी	अनरुिमथे	`	३५,०००	आवि		` २८,०००	ला	ठथेऊन	घथेतलथे.	
ब.	 सं् ुक्	रीिन	विमापत्	समवप्जत	केलथे	आवि	विविध	ऋिकोकडून		२०%	कसरीिर	रक्कम	प्राप्	झाली.
ि.	 विविध	धनकोंना	पूि्ज	शोधना््ज	`	२४,०००	दथेण्ाचथे	मून	्ांनी	मान्	केलथे.
ड.	 विसर्जनाचा	खच्ज	`	२,०००	झाला.
 भागीदारी संसरेचया पुसतिात आिशयि खाती तयार िरा. 
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उततर  
सन, मून आवि सटार यांचया पुसतिात

नािे.                                रोखीिरि खाते                                                            रमा.

तपशील रक्कम ` रक्कम ` तपशील रक्कम ` रक्कम `
विविध	संपतती	खातथे	: विविध	दथे्ता	खातथे	:
उपसकर																												 २०,००० धनको																														 २६,०००
ख्ाती																											 	१३,००० सं्ुक्	रीिन-विमापत्	वनधी ३०,०००
सं्ुक्	रीिनविमापत्											 ३०,००० अदतत	भाडथे																									 	४,००० ६०,०००
विविध	ऋिको																		 ६०,००० सनचथे	भांडिल	खातथे
सकधं २२,००० १,४५,००० उपसकर ३५,०००

मूनचथे	भांडिल	खातथे २४,००० सकंध	(ठथेऊन	घथेतलथे) २८,००० ६३,०००
(धनकोचथे	शोधन) बँक	खातथे	
बँक	खातथे सं्ुक्	रीिन	विमापत्											 ३०,०००
अदतत	भाडथे																							 ४,००० विविध	ऋिको																				 ४८,००० ७८,०००
विसर्जन	खच्ज																					 २,००० ६,०००
भागीदाराचथे	भांडिल	खातथे
(नफा)
सन																																 १३,०००
मून																																			 ७,८००
सटार																														   ५,२०० २६,०००

२,०१,००० २,०१,०००

नािे                       भागीदाराचे भांडिल खाते  रमा
तपशील सन ` मून ` सटार ` तपशील सन ` मून ` सटार `

वशल्लक	पु/	आ

रोखीकरि	खातथे

बँक	खातथे	
(अंवतम	शोधन)	

६३,०००

१०,०००

२६,३०० ९३,२००

वशल्लक	पु/आ

राखीि	वनधी	

रोखीकरि	खातथे	

रोखीकरि	खातथे	(नफा)	

बँक	खातथे
(अंवतम	शोधना््ज	रक्कम	
आिली)	

३५,०००

७,५००

१३,०००

७,५००

४,५००

२४,०००

७,८००

८५,०००

३,०००

५,२००

६३,००० ३६,३०० ९३,२०० ६३,००० ३६,३०० ९३,२००

नािे                                                                बिँ खाते रमा

तपशील रक्कम ` तपशील रक्कम `
वशल्लक	पु/	आ
रोखीकरि	खातथे
सनचथे	भांडिल	खातथे	

४०,०००
७८,०००
७,५००

रोखीकरि	खातथे
मूनचथे	भांडिल	खातथे
सटारचथे	भांडिल	खातथे

६,०००
२६,३००
९३,२००

१,२५,५०० १,२५,५००
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उदाहरि - ६
नथेरलथे	आवि	पाटील	हथे		३:१	्ा	प्रमािात	नफा-तोटा	िाटून	घथेिारथे	भागीदार	आहथेत.	त्ांनी	३१	माच्ज	२०२०	रोरी	भागीदारी	

विसवर्जत	करण्ाचथे	ठरविलथे	त्ांच्ा	भागीदारीचा	िरील	तारखथेचा	ताळथेबंद	खालीलप्रमािथे	होता.	

३१ माच्ज २०२० रोरीचा ताळेबंद 

देयता रक्कम  ` संपतती रक्कम  `
भांडिल	खातथे	:
	 नथेरलथे
	 पाटील
नफा	तोटा	खातथे
विविध	धनको

१,१४,०००
५०,०००
८,०००
३२,०००

इमारत	
्ंत्
मालसाठा	(सकंध)
विविध	ऋिको
बँकेतील	रोख	वशल्लक

६०,०००
५०,०००
३०,०००
४४,०००
२०,०००

२,०४,००० २,०४,०००
	 िरील	तारखथेला	भागीदारी	संस्थेचथे	विसर्जन	झालथे	आवि	संपततीचथे	रोखीकरि	खालीलप्रमािथे	झालथे.		-	

१.	 नथेरलथे	्ांनी	५०%	्ंत्	१०%	कसरीिर	आवि	 १४ 	मालसाठा	२०%		कसरीिर	ठथेऊन	घथेतला.

२.	 पाटील	नथे	 `	७०,०००	ला	इमारत	ठथेऊन	घथेतली	तसथेच	 `	२०,०००	चथे	ऋिको	 `	१६,०००	ला	ठथेऊन	घथेतलथे,	तसथेच	त्ानथे	५	
%	कसरीिर	धनकोचथे	शोधन	करण्ाचथे	कबूल	केलथे.	

३.	 वशल्लक	स्ंत्	 `	४,०००	च्ा	नुकसानीिर	विकण्ात	आलथे.	
४.	 वशल्लक	मालसाठा	१०%	नफ्ािर	विकण्ात	आला	आवि	उि्जरीत	ऋिकोचथेथे	९५%	रोखीकरि	झालथे.	
 तयार िरा : रोखीिरि खाते, भागीदारांचे भांडिल खाते आवि बँि खाते. 
उततर - ६

नेरले आवि पाटील यांचया पुसतिात
नािे                            रोखीिरि खाते                                                            रमा.

तपशील रक्कम ` रक्कम ` तपशील रक्कम ` रक्कम `
विविध संपतती खाते : विविध देयतेचे खाते :
इमारत	 ६०,००० धनको	 ३२,०००
्ंत्		 ५०,००० नथेरलथे	भांडिल	खातथे	ः
मालसाठा				 ३०,००० ्ंत्	 २२,५००
विविध	ऋिको			 ४४,००० १,८४,००० मालसाठा													 ६,००० २८,५००
पाटीलचथे	भांडिल	खातथे	(धनको)					 ३०,४०० पाटीलचथे	भांडिल	खातथे	ः
भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे	 इमारत						 ७०,०००
(रोखीकरिािरील	नफा	स्ानांतररत)	 ऋिको					 १६,००० ८६,०००
नथेरलथे		 ४८८ बँक	खातथे	ः																											
पाटील																																										 १६२ ६५० ्ंत् २१,०००

मालसाठा		 २४,७५०
ऋिको																																									 २२,८०० ६८,५५०

२,१५,०५० २,१५,०५०
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नािे      भागीदारांचे भांडिल खाते  रमा

तपशील नेरले ` पाटील ` तपशील नेरले ` पाटील `
रोखीकरि	खातथे
बँक	खातथे

२८,५००
९१,९८८

८६,००० वशल्लक	खाली	आिली
नफा-तोटा	खातथे
रोखीकरि	खातथे	
रोखीकरि	खातथे	
(रोखीकरिािरील	नफा)
बँक	खातथे		

१,१४,०००
६,०००

४८८

५०,०००
२,०००
३०,४००

१६२

३,४३८

१,२०,४८८ ८६,००० १,२०,४८८ ८६,०००

नािे                 बँि खाते  रमा

तपशील रक्कम ` तपशील रक्कम `
वशल्लक	खाली	आिली
रोखीकरि	खातथे
पाटीलचथे	भांडिल	खातथे

२०,०००
६८,५५०
३,४३८

नथेरलथेचथे	भांडिल	खातथे	 ९१,९८८

९१,९८८ ९१,९८८
िाय्ज वटप  : 
१. यंत्र - ` ५०,०००

    
	 	 ५०%	२५,०००	(नथेरलथे)	 ५०%	२५,०००	(रोखीकरि)
	 	 (िरा)	१०%	२,५००	(Discount)	 (िरा)	४,०००	(तोटा)
  ` २२,५००	 ` २१,०००

२. मालसाठा  - ` ३०,०००

            
	 	 (१/४)	७,५००	(नथेरलथे)	 (३/४)	२२,५००	(रोखीकरि)
	 	 (िरा)	२०%	१,५००	(कसर)	 (अवधक)	१०%	२,२५०	(नफा)
  ` ६,०००	 ` २४,७५०
                          `
३. धनिोचे  ५% िसरीिर शोधन     ४. एिूि ऋििो    ४४,०००
	 =	३२,०००	× 	५/१००	 	 	 	 िरा	-	पाटीलनथे	घथेतलथेलथे		 	 २०,०००
 = ` १,६००	कसर		 	 	 	 	 वशल्लक	ऋिको		 	 	 २४,०००
 = ` ३२,०००	-	१,६००	 	 	 	 ९५%	ऋिको		 	 	 २२,८००
 = ` ३०,४००	 	 	 	 	 रोखीकरि	झालथे	
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६.२ वदिाळखोरी / नादारीमुळे भागीदारीचे विसर्जन (Dissolution Under Insolvency Situation) :
	का्दथेशीर	पररभाषथेनुसार	नादारी	/	वदिाळखोरी	महिरथे	भागीदारांची	वकंिा	संस्थेची	दथे्ता	ही	संपततीपथेक्षा	अवधक	होतथे.	त्ावप	

विसर्जनाच्ा	 पररसस्तीत	संस्थेचथे	अससतति	 राहत	 नाही.	कारि	 उपलबध	असलथेल्ा	अपूि्ज	 रकमथेमुळथे	 संस्थेिर	 बंधनथे	 ्थेतात.	 तसथेच	
कर्जदाराची	दथे्	असलथेली	रक्कम	दथेता	्थेत	नाही.	अशा	पररसस्तीला	विसर्जन	असथे	महितात.		

विसर्जन	प्रसंगी	रर	भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे	िरील	समा्ोरन	करूनदथेखील	नािथे	वशल्लक	दाखवित	असथेल	तर	भागीदारांची	
खारगी	संपतती	 विकून	प्र्म	दथे्ता	द्ाि्ाची	असतथे.	 एिढथे	करूनही	भागीदाराच्ा	भांडिल	खात्ाची	नािथे	 वशल्लक	असल्ास	
महिरथेच	भांडिल	न्ूनता	/	तूट	भरून	काढण्ासाठी	तो	पुनहा	रोख	रक्कम	आिण्ास	असम््ज	ठरत	असथेल	तर	तो	वदिाळखोर	नादार	
ठरतो.	्ा	भागीदाराकडून	्थेिथे	असलथेल्ा	रकमथेची	रबाबदारी	अन्	सक्षम	भागीदार	िहन	करतात.	

६.३ िाही महत्िाचया संिलपना (Some Important Concepts) : 

अ. सक्षम भागीदार (Solvent Partner) : “असा भागीदार होय िी जयाची संपतती ही देयतेपेक्षा अवधि आहे.’’
सक्षम	भागीदार	महिरथे	अशी	व्क्ी	करी	री	आपल्ा	संपततीतून	आपल्ा	दथे्तांची	परतफेड	करू	शकेल.	
सक्षम	भागीदार	महिरथे	रो	आपली	आव््जक	बंधनथे	पूि्ज	करण्ास	सम््ज	आहथे.	

ब. वदिाळखोर / नादार भागीदार (Insolvent Partner) : 
“नादारी	महिरथे	एखाद्ा	भागीदाराची	दथे्ता	ही	संपततीपथेक्षा	अवधक	होतथे,	आवि	त्ाचथेकडील	सि्ज	संपतती	विकल्ानंतर	सुद्धा	

दथे्तांचथे	शोधन	होिू	शकत	नसथेल	त्ा	पररसस्तीला	वदिाळखोरी	/	नादारी	असथे	महटलथे	रातथे.”	
“नादार	भागीदार	महिरथे	ज्ाची	दथे्ता	ही	त्ाच्ा	संपततीपथेक्षा	रासत	असतथे.’’
‘‘रथेवहा	एखादा	व्क्ी	आपल्ा	संपततीतून	दथे्तांचथे	समाधान	करू	शकत	नसथेल	तथेवहां	त्ा	व्क्ीला	नादार/	वदिाळखोर	व्क्ी	

असथे	महटलथे	रातथे.’’

ि. भांडिलाची नयूनता / तूट (Capital Deficiency) : “भागीदाराचया भांडिल खातयािर सि्ज समायोरन िेलयानंतर 
देखील तयाचे भांडिल खाते नािे वशल्लि दाखिते या वशलिेला भांडिल नयूनता / तूट महटले राते.’’

	 एक	वकंिा	त्ापथेक्षा	भागीदारांच्ा	भांडिल	खात्ाला	नािथे	वशल्लक		असथेल.	त्ासंबंधीची	रक्कम	तथे	अंशत:	वकंिा	पूि्जपिथे	रोख	
सिरूपात	आिू	शकत	नसथेल	तर	अशा	भागीदारांना	वदिाळखोर	/	नादार	भागीदार	असथे	महटलथे	रातथे.	भागीदार	का्दा		१९३२	
प्रमािथे	भागीदारीत	भागीदारांची	दथे्ता	अम्ा्जद	असतथे.	रथेवहां	भागीदार	नादार	होतात,	तथेवहां	खारगी	संपतती	हसतगत	करून	विरिरी	
केली	रातथे	तरीही	रर	नादार	भागीदार	आपल्ा	दथे्तांचथे	शोधन	करण्ास	असम््ज	असल्ास	सक्षम	भागीदार	त्ांच्ा	नफा-तोटा	
विभारनाच्ा	प्रमािात	भरपाई	करतात.	

	 रर	भागीदारीतील	एखादा	भागीदार	आपल्ा	भांडिलाची	न्ूनता	तूटीची	रक्कम	रोख	सिरूपात	आिण्ास	असम््ज	असथेल	तर	
वदिाळखोर	/	नादार	भागीदाराच्ा	भांडिल	खात्ािरील	न्ूनता	/	तूट	भागीदारीतील	इतर	सक्षम	भागीदार	ही	तूट	त्ांच्ा	नफा-
तोटा	विभारनाच्ा	प्रमािात	भरून	काढतील.		

६.४ वदिाळखोर / नादार भागीदाराचया भांडिल खातयािरील तूट विंिा नयनूत : वदिाळखोर	/	नादार	भागीदाराच्ा	भांडिल	
खात्ािरील	न्ूनता	तूट	खालील	दोन	प्रकारथे	भरून	काढता	्थेईल.	

१.	 भागीदारीच्ा	सामान्	 तोट्ामधून	/	 न्ूनता	 /	 तूट	 वनमा्जि	/	झाली	असल्ास	ही	 तूट	 इतर	भागीदार	 त्ांच्ा	 नफा-तोटा	
विभारनाच्ा	प्रमािात	भरून	काढू	शकेल.

२.	 विशथेष	तोट्ामुळथे	रर	भांडिलाची	न्ूनता	/	तूट	वनमा्जि	झाली	असल्ास	अशी	तूट	इतर	सक्षम	भागीदार	त्ांच्ा	नफा	तोटा	
विभारनाच्ा	प्रमािात	ही	तूट	/	न्ूनता	भरून	काढतात.	(गान्जर	विरुद्ध	मरथे	वन्मानुसार)	
टीप : गान्जर विरुद्ध मरे या िेसचे वनयम १२ िी िाविजयचया अभयासक्मात समाविष्ट नाहीत, महिून अशा प्रिारचे एिही 

उदाहरि अभयासक्मात वदलेले नाही. 
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६.४ ससरर आवि अवसरर भांडिल पद्धत   (Fixed and Fluctuating Capital Method)
 ससरर भांडिल पद्धत : (Fixed capital Method) :
 सस्र	भांडिल	पद्धतीमध्थे	प्रत्थेक	भागीदाराचथे	सिततं्	चालू	खातथे	त्ार	केलथे	रातथे.	सि्ज	प्रकारच्ा	समा्ोरना	चालू	खात्ात	

केल्ा	रातात.	त्ानंतर	चाल	ूखात्ािर	आलथेली	वशल्लक	भागीदारांच्ा	भांडिल	खात्ाला	स्ानांतररत	केली	रातथे.

 लेखांिीय पद्धत (Accounting Procedure) : 
१.	 वदिाळखोर	/	नादार	भागीदाराच्ा	चालू	खात्ाची	वशल्लक	त्ाच्ा	भांडिल	खात्ाला	स्ानांतररत	केल्ास	होिारी	वकद्ज	नोंद
		 वदिाळखोर	/	नादार	भागीदाराचथे	चाल	ूखातथे		..................................नािथे
	 	 वदिाळखोर	/	नादार	भागीदाराच्ा	भांडिल	खात्ाला	
	 (नादार	भागीदाराची	न्ूनता	त्ाच्ा	भांडिल	खात्ाला	/	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल)	

२.	 वदिाळखोर	/	नादार	भागीदाराच्ा	चाल	ूखात्ािरील	न्ूनतम	तूट	सक्षम	भागीदारांच्ा	भांडिल	खात्ाला	त्ांच्ा	नफा-तोटा	
विभारनाच्ा	प्रमािात	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल)	

	 सक्षम	भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे		.............................................नािथे
	 	 नादार	भागीदाराच्ा	भांडिल	खात्ाला
	 (नादार	भागीदाराची	न्ूनता	/	तूट	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल)	

३.	 सक्षम	भागीदारांच्ा	चाल	ूखात्ाची	वशल्लक	त्ांच्ा	भांडिल	खात्ाला	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल	
	 सक्षम	भागीदारांचथे	चाल	ूखातथे		................................................नािथे.
	 	 सक्षम	भागीदारांच्ा	भांडिल	खात्ाला
	 (चाल	ूखात्ाची	वशल्लक	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल)	

४.	 सक्षम	भागीदारांच्ा	भांडिल	खात्ांची	अंवतम	दथेिाि-घथेिाि	पूि्ज	केल्ाबद्दल		
	 सक्षम	भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे		.............................................नािथे
	 	 रोख/	बँक	खात्ाला
	 (रोख	रक्कम	दथेऊन	खातथे	बंद	केल्ाबद्दल)	

६.५ अससरर  भांडिल पद्धत (Fluctuating Capital Method)
असस्र	भांडिल	पद्धतीमध्थे	चाल	ूखातथे	उघडलथे	रात	नाही.	सि्ज	समा्ोरना	भांडिल	खात्ात	करून	वदिाळखोर/	नादार	

भागीदारीच्ा	भांडिल	खात्ािरील	न्ूनता	/	तूट	सक्षम	भागीदारांच्ा	भांडिल	खात्ाला	त्ांच्ा	नफा-तोटा	विभारनाच्ा	प्रमािात	
स्ानांतररत	केली	रातथे.		

सक्षम	भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे		.............................................नािथे.
	 वदिाळखोर	/	नादार	भागीदाराच्ा	भांडिल	खात्ाला	
(वदिाळखोर	भागीदाराच्ा	भांडिलाची	न्ूनता	/	तूट	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल)	
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उदाहरिे 

१. विद्ा, शवम्जला आवि मेघा हे ५ :३: २ या प्रमािात नफा-तोटा िाटून घिेारे भागीदार आहेत. तयाचंया भागीदारीचा ३१ माच्ज 
२०१९ रोरीचा ताळेबंद खालीलप्रमािे होता. 

३१ माच्ज २०१९ रोरीचा ताळेबंद
देयता रक्कम (`) संपतती रक्कम (`)

भांडिल	खातथे	:	 विविध	संपतती १,२८,०००
विद्ा ५०,००० बँक	खातथे १६,०००
शवम्जला ४०,००० चालू	खातथे	-	मथेघा २६,०००
मथेघा ३०,०००
चाल	ूखातथे	:
विद्ा ६,०००
शवम्जला	 ६,०००
विविध	धनको	 २८,०००
दथे्विपत् १०,०००

१,७०,००० १,७०,०००

 तयांनी िरील तारखेला भागीदारी संसरचेे विसर्जन िरणयाचे ठरविले. 
१.	 विविध	संपततीचथे	रोखीकरि	पुसतकरी	मूल्ाच्ा	८०%		रकमथेनथे	झालथे.	
२.	 नोंद	न	केलथेल्ा	अदतत	खचा्जचथे	शोधन	 `	८,०००	ला	करण्ात	आलथे.	
३.	 रोखीकरि	खच्ज	 `	६,०००	दथे्	आहथे.
४.	 विविध	धनको	आवि	दथे्विपत्ाचथे	शोधन	 `		३४,०००	ला	करण्ात	आलथे.
५.	 मथेघा	नादार	झाली	आवि	वतच्ा	खारगी	संपततीतून	 `	२,०००	िसूल	झालथे.	
 तयार िरा : रोखीिरि खाते, भागीदारांचे चालू खाते, भागीदारांचे भांडिल खाते आवि बँि खाते. 
उततर                                           

  विद्ा, शवम्जला आवि मेधा यांचया पुसतिात 
नािे.                रोखीिरि खाते   रमा.

तपशील रक्कम  ` रक्कम  ` तपशील रक्कम  ` रक्कम  `
विविध	संपतती	खातथे	:	 १,२८,००० विविध	दथे्ता	खातथे	:	
बँक	खातथे	:	 धनको २८,०००
धनको	ि	दथे्विपत् ३४,००० दथे्विपत्	 १०,००० ३८,०००
अदतत	खच्ज	 ८,००० ४२,००० बँक	खातथे	:	 १,०२,४००
बँक	खातथे	:	 विविध	संपतती	
(रोखीकरि	खच्ज) ६,००० भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे	

(रोखीकरिािरील		तोटा)
विद्ा		 १७,८००
शवम्जला		 १०,६८०
मथेघा		 ७,१२० ३५,६००

१,७६,००० १,७६,०००
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नािे                         भागीदारांचे चालू खाते  रमा

तपशील विद्ा
(`)

शवम्जला 
(`)

मेघा
(`)

तपशील विद्ा
(`)

शवम्जला
(`)

मेघा
(`)

वशल्लक	खाली	
आिली	
रोखीकरि	खातथे
(तोटा)	

१७,८०० १०,६८०

२६,०००

७,१२०

वशल्लक	खाली	
आिली	
भागीदारांचथे	
भांडिल	खातथे

६,०००

११,८००

६,०००

४,६८० ३३,१२०

१७,८०० १०,६८० ३३,१२० १७,८०० १०,६८० ३३,१२०

नािे                        भागीदारांचे भांडिल खाते  रमा

तपशील विद्ा  
(`)

शवम्जला  
(`)

मेघा
 (`)

तपशील विद्ा
 (`)

शवम्जला
 (`)

मेघा
 (`)

भागीदारांचथे	चालू	खातथे	 ११,८०० ४,६८० ३३,१२० वशल्लक	खाली	आिली ५०,००० ४०,००० ३०,०००

मथेघाचथे	भांडिल	खातथे	 ७०० ४२० बँक	खातथे	 २,०००

बँक	खातथे ३७,५०० ३४,९०० विद्ाचथे	भांडिल	खातथे ७००
शवम्जलाचथे	भांडिल	खातथे ४२०

५०,००० ४०,००० ३३,१२० ५०,००० ४०,००० ३३,१२०
नािे.           बँि खाते  रमा

तपशील रक्कम (`) तपशील रक्कम (`)

वशल्लक	खाली	आिली	 १६,००० रोखीकरि	खातथे	 ४२,०००
रोखीकरि	खातथे १,०२,४०० 	रोखीकरि	खातथे ६,०००
मथेघाचथे	भांडिल	खातथे २,००० विद्ाचथे	भांडिल	खातथे ३७,५००

शवम्जलाचथे	भांडिल	खातथे	 ३४,९००
१,२०,४०० १,२०,४००

िाय्जवटप : Working Note : 
मथेघाच्ा	भांडिलाची	तूट		-	` १,१२०

विद्ा		` १,१२०	×  ५८   = ` ७००

शवम्जला	` १,१२०	×  ३८   = `	४२०

२. िदम, वशंदे आवि चवहाि यांचया भागीदारीचा  ३१ माच्ज २०१९ रोरीचा ताळेबंद खालीलप्रमािे आहे. तयाचंया नफा-तोटा 

विभारनाचे प्रमाि अनुक्मे  
१
२  :  

१
६  : 

१
३  असे आहे. 
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 ३१ माच्ज २०१९ रोरीचा ताळेबंद
देयता रक्कम  ` संपतती रक्कम  `

भांडिल	खातथे	:	 इमारत २८,५००
कदम ३६,००० ्ंत् २०,२५०
वशंदथे ३२,२५० फवन्जचर	 ४,५००
सामान्	वनधी १८,००० मालसाठा	(सकंध)	 ३०,७५०
कदमचथे	कर्ज ११,२५० ऋिको १५,०००
विविध	धनको १८,७५० प्राप्	विपत् ९,०००

दथे्विपत् ११,२५० बँक ४,५००
नफा-तोटा	खातथे २,२५०
चवहािचथे	भांडिल	खातथे १२,७५०

१,२७,५०० १,२७,५००
िरील	तारखथेला	भागीदारी	संस्ा	विसवर्जत	झाली	आवि	संपततीचथे	रोखीकरि	खालीलप्रमािथे	झालथे.	
१.	 इमारत	 ` २७,०००,	्ंत्	 ` १८,०००,	ऋिको	 ` ७,५००,	ख्ाती	 ` १,३५०	
२.	 कदम	नथे	फवन्जचर	आवि	मालसाठा	 ` ३०,०००	ला	ठथेऊन	घथेतला	तसथेच	त्ानथे	`	७५०	्ा	कसरीिर	धनकोचथे	शोधन	करण्ाचथे	

मान्	केलथे.	
३.	 वशंदथे	नथे	 `	७,८००	ला	प्राप्विपत्	ठथेऊन	घथेतलथे	आवि	दथे्विपत्ाचथे	पूि्जपिथे	शोधन	केलथे.	
४.	 विसर्जन	खच्ज	 `	२,४००	झाला.
५.	 चवहाि	नादार	झाल्ामुळथे	त्ाच्ा	खारगी	संपततीतून	काहीही	रक्कम	िसूल	झाली	नाही.	
 िरील मावहतीचया आधारे रोखीिरि खाते, भागीदारांचे भांडिल खाते आवि बँि खाते तयार िरा.
उततर ः

                                                       िदम, वशंदे आवि चवहाि यांचया पुसतिातून 
नािे       रोखीिरि खाते   रमा.

तपशील रक्कम  (`) तपशील रक्कम (`)
विविध	संपतती विविध	दथे्ता	:	
इमारत		 	 २८,५०० धनको											 																				१८,७५०
्ंत्		 	 	 २०,२५० दथे्विपत्																	 											११,२५० ३०,०००
उपसकर			 	 ४,५०० बँक	खातथे		 																					
मालसाठा												 ३०,७५० इमारत																 														२७,०००
ऋिको																 १५,००० ्ंत्																				 														१८,०००
प्राप्विपत्																	 ९,००० १,०८,००० ऋिको																	 														७,५००
कदमचथे	भांडिल	खातथे	(धनको)				 १८,००० ख्ाती																		 														१,३५० ५३,८५०
वशंदथेचथे	भांडिल	खातथे	(दथे्विपत्) ११,२५० कदमचथे	भांडिल	खातथे												 ३०,०००
बँक	खातथे	:	(रोखीकरि	खच्ज) २,४०० (फवन्जचर	ि	मालसाठा)	
  वशंदथेचथे	भांडिल	खातथे	 ७,८००

(प्राप्विपत्)	
 भागीदाराचथे	भांडिल	खातथे	(तोटा)	:

कदम														 																				९,०००
वशंदथे																									 										३,०००
चवहाि																				 											६,०००
                                      

१८,०००

१,३९,६५० १,३९,६५०
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नािे.                                  भागीदारांचे भांडिल खाते  रमा.

तपशील िदम 
(`)

वशंदे 
(`)

चवहाि 
(`)

तपशील िदम 
(`)

वशंदे 
 (`)

चवहाि  
(`)

वशल्लक	खाली	आिली १२,७५० वशल्लक	खाली	आिली ३६,००० ३२,२५०

नफा-तोटा	खातथे १,१२५ ३७५ ७५० सामान्	वनधी ९,००० ३,००० ६,०००
रोखीकरि	खातथे	(तोटा)	 ९,००० ३,००० ६,००० रोखीकरि	खातथे	 १८,००० ११,२५०

रोखीकरि	खातथे ३०,००० ७,८०० कदमचथे	भांडिल	खातथे १०,१२५
चवहािचथे	भांडिल	खातथे १०,१२५ ३,३७५ वशंदथेचथे	भांडिल	खातथे ३,३७५
बँक	खातथे १२,७५० ३१,९५०

६३,००० ४६,५०० १९,५०० ६३,००० ४६,५०० १९,५००
नािे.       बँि खाते  रमा.

तपशील रक्कम (`) तपशील रक्कम (`)

वशल्लक	खाली	आिली	
रोखीकरि	खातथे

४,५००
५३,८५०

रोखीकरि	खातथे	
कदमचथे	भांडिल	खातथे
वशंदथेचथे	भांडिल	खातथे
कदमचथे	कर्ज	खातथे	

२,४००
१२,७५०
३१,९५०
११,२५०

५८,३५० ५८,३५०

नािे      िदमचे िर्ज खाते  रमा.

तपशील रक्कम (`) तपशील रक्कम (`)

बँक	खातथे	 ११,२५० वशल्लक	खाली	आिली ११,२५०

११,२५० ११,२५०
३. शुभांगी, मवनषा आवि वशतल हे भागीदार समप्रमािात नफा-तोटा विभागून घेतात तयांचया भागीदारीचा ३१ माच्ज २०१८ 

रोरीचा ताळेबंद खालीलप्रमािे होता.  : 
३१ माच्ज २०१८ रोरीचा ताळेबंद 

देयता  रक्कम   ` संपतती रक्कम  `
भांडिल	खाते	:	
शुभांगी	
मवनिा	
राखीि	वनधी
धनको
देयविपत्र	

६२,५००
३७,५००
२२,५००
३७,५००
१२,५००

यंत्र
मालसाठा	(सकंध)
ऋणको																	 २७,५००
(िरा)	बुडीत	कर्ज	वनधी			 २,५००
प्राप्	विपत्र																									
बँकेतील	रोख	
वशतलच	ेभांडिल	

६२,५००
३७,५००

२५,०००
२२,५००
१२,५००
१२,५००

१,७२,५०० १,७२,५००
िरील तारखेला तयांनी भागीदारी  विसवर्जत िेली. संपततीचे रोखीिरि पुढीलप्रमािे झाले. :
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१.	 मालसाठा		` ३१,	२५०,	्ंत्	`	३७,५००,	ऋिको	`	२१,२५०	आवि	प्राप्विपत्	`	१८,०००.
२.	 धनकोंचथे	शोधन	२%		कसरीिर	तर	दथे्विपत्ाचथे	पूि्जपिथे	शोधन	करण्ात	आलथे
३.	 रोखीकरि	खच्ज	`	६,२५०	झाला.	
४.	 वशतल	नादार	महिून	घोषीत	झाली	आवि	वतच्ा	खारगी	संपततीतून	रुप्ात	५०	पैसथे	इतकरी	रक्कम	िसूल	झाली.		
 तयार िरा :  रोखीिरि खाते, भागीदाराचे भांडिल खाते आवि बँि खाते 

उततर                                                  शुभांगी, मवनषा आवि वशतल यांचया पुसतिात
नािे.                   रोखीिरि खाते   रमा.

तपशील रक्कम   (`) रक्कम   (`) तपशील रक्कम   (`) रक्कम (`)

विविध	संपतती	: विविध	दथे्ता	:	
्ंत्	 	६२,५०० धनको	 ३७,५००
मालसाठा 	३७,५०० दथे्विपत्				 १२,५०० ५०,०००
ऋिको	 २७,५०० संशव्त	कर्ज	वनधी															 २,५००	
प्राप्विपत्		 २२,५०० १,५०,००० बँक	खातथे	:
बँक	खातथे	:																								 मालसाठा		 ३१,२५०
धनको		 ३६,७५० ्ंत्	 ३७,५००
दथे्विपत्	 १२,५०० ४९,२५० ऋिको	 २१,२५०
                                      प्राप्विपत्		 १८,००० १,०८,०००
बँक	खातथे	:	रोखीकरि	खच्ज ६,२५० भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे									

(रोखीकरिािरील	तोटा)
	 शुभांगी १५,०००
	 मवनषा १५,०००
	 वशतल १५,००० ४५,०००

२,०५,५००                              २,०५,५००

नािे                    भागीदारांचे भांडिल खात े                                                            रमा

तपशील शुभांगी 
(`)

मवनषा    
(`)

वशतल 
(`)

तपशील शुभांगी
  (`)

मवनषा   
(`)

वशतल  
(`)

वशल्लक	खाली	आिली १२,५०० वशल्लक	खाली	आिली	 ६२,५०० ३७,५००

वशतलचथे	भांडिल	खातथे ५,००० ५,००० सामान्	वनधी ७,५०० ७,५०० ७,५००
रोखीकरि	खातथे		(तोटा) १५,००० १५,००० १५,००० बँक	खातथे	 १०,०००

बँक	खातथे ५०,००० २५,००० शुभांगीचथे	भांडिल	खातथे	 ५,०००

मवनषाचथे	भांडिल	खातथे ५,०००
७०,००० ४५,००० २७,५०० ७०,००० ४५,००० २७,५००
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नावे.       बँक खाते जमा.

तपशील रक्कम  ` तपशील रक्कम  `
णशल्ल्क खालधी आिलधी
िोखधी्किि खाते 
णशतलचे भाांडवल खाते

१२,५००
१,०८,०००

१०,०००

िोखधी्किि खाते 
िोखधी्किि खाते 
शुभाांगधीचे भाांडवल खाते 
मणनषाचे भाांडवल खाते

४९,२५०
६,२५०

५०,०००
२५,०००

१,३०,५०० १,३०,५००
(जेवहां दोन भागीदार सदवाळखोर / नादार होतात) 

१ निेंद्र, देवेंद्र आणि महेंद्र  ३:३:२ ्ा प्रमािात नफा-तोटा वाटून घिेािे भागधीदाि आहेत. भागधीदािाचा व्विा् त्ाांनधी  
३१ माच्च २०२० िोजधी णविणज्चत ्केला. त्ावेळेि त्ाांच्ा भागधीदािधीचा ताळेबांद खालधीलप्रमािे होता. :

 ३१  मार्च  २०२० रोजीरा ताळेबंद

देयता  रक्कम  ` संपतती  रक्कम `
भाांडवल खाते : ्ांत्र आणि िां्ांत्र १,००,०००
निेंद्र २०,००० मोटाि ्काि २०.०००
देवेंद्र ८०,००० णवणवध ऋि्को ९०,०००
महेंद्र ४०,००० मालिाठा (स्ककंध) १,२०,०००
णवणवध धन्को २,००,००० बँ्केतधील िोख १०,०००

३,४०,००० ३,४०,०००
तयांनी वरील तारखेला भागीदारी सवससज्चत करणयारे ठरसवले. 
१. ्ांत्र आणि मालिाठा (स्ककंध) अनुक्रमे  ` ५०,००० आणि ` ३६,०००, णव्कण्ात आला.
२. ऋि्कोचे िोखधी्किि ` ४०,०००
३. देवेंद्रने ` २६,००० ला मोटाि्काि सवत: ठेऊन घेतलधी. 
४. िोखधी्किि खच्च ` २,००० झाला.
५. एखाद्ा भागधीदािाच्ा भाांडवल खात्ाला तूट अिेल ति तधी तूट इति भागधीदाि त्ाांच्ा नफा-तोटा णवभाजनाच्ा प्रमािात  
 भिपाई ्कितधील. 
६. निेंद्र नादाि झाला. महेंद्रने फक्त ` १०,०००  िोख आिले. 
 भागीदारी संस्ेचया पुसतकात आवशयक खाती तयार करा. 
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उततर                                           
   नरेंद्र, देिेंद्र आवि महेंद्र यांचया पुसतिात 

नािे.                  रोखीिरि खाते  रमा.

तपशील रक्कम (`) रक्कम (`) तपशील रक्कम (`) रक्कम (`)

विविध	संपतती विविध	दथे्ता	:
्ंत्	ि	स्ंत्	 १,००,००० धनको	 २,००,०००
मोटार	कार															 २०,००० बँक	खातथे	:
विविध	ऋिको																					 ९०,००० ्ंत्	 ५०,०००
मालसाठा	(सकधं)						 १,२०,००० ३,३०,००० मालसाठा	(सकंध) ३६,०००
बँक	खातथे	:	(धनकोचथे	शोधन) २,००,००० ऋिको ४०,००० १,२६,०००
बँक	खातथे	:	(रोखीकरि	खच्ज) २,००० दथेिेंद्र	भांडिल	खातथे																 २६,०००

(मोटारकार	ठथेऊन	घथेतली)	
भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे	
(रोखीकरिािरील	तोटा	
स्ानांतररत)
नरेंद्र		 ६७,५००
दथेिेंद्र	 ६७,५००
महेंद्र                                        ४५,००० १,८०,०००

५,३२,००० ५,३२,०००
नािे.                                भागीदारांचे भांडिल खाते  रमा.

तपशील नरेंद्र
(`)

देिेंद्र
(`)

महेंद्र
(`)

तपशील नरेंद्र
(`)

देिेंद्र
(`)

महेंद्र
(`)

रोखीकरि	खातथे	
(रोखी	करिािरील	तोटा)

६७,५०० ६७,५०० ४५,००० वशल्लक	खाली	
आिली	

२०,००० ८०,००० ४०,०००

बँक	खातथे १०,०००
रोखीकरि	खातथे २६,००० दथेिेंद्रचथे	भांडिल	खातथे २८,५००
नरेंद्रचथे	भांडिल	खातथे २८,५०० १९,००० महेंद्रचथे	भांडिल	खातथे	 १९,०००
महेंद्रचथे	भांडिल	खातथे १४,००० दथेिेंद्रचथे	भांडिल	खातथे	 १४,०००

बँक	खातथे ५६,०००

६७,५०० १,३६,००० ६४,००० ६७,५०० १,३६,००० ६४,०००
नािे.       बँि खाते  रमा.

तपशील रक्कम  ` तपशील रक्कम `
वशल्लक	खाली	आिली
रोखीकरि	खातथे
महेंद्रचथे	भांडिल	खातथे	
दथेिेंद्रचथे	भांडिल	खातथे

१०,०००
१,२६,०००
१०,०००
५६,०००

रोखीकरि		खातथे	
रोखीकरि	खातथे

२,००,०००
२,०००

२,०२,००० २,०२,०००
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िाय्जवटप   : 
१.  नरेंद्रची तूट - नरेंद्रची भांडिलातील तूट ` ४७,५००	असून	दथेिेंद्र	आवि	महेंद्र	ही	तूट	त्ांच्ा	नफा-तोटा	िाटिीच्ा	प्रमािात	

रसथे	३:२	्ा	प्रमािात	तूट	भरून	काढतील.		
	 दथेिेंद्र	 ` ४७,५००	×	३/५	=	` २८,५००

	 महेंद्र	`  ४७,५००	×	२/५	=	`	१९,०००

२.  महेंद्रची भांडिलातील तूट - नरेंद्रच्ा	भांडिलातील	तूट	महेंद्रनथे	भरून	काढल्ामुळथे	महेंद्र	सित:	नादार	झाला	आवि	महिून	
महेंद्रच्ा	भांडिलातील	तूट	` १४,०००.	दथेिेंद्रनथे	भरून	काढली.	

 रेवहा सि्ज भागीदार नादार वदिाळखोर झालयास (when all Partners are insolvent )
रथेवहा	सि्ज	भागीदार	 नादार/	 वदिाळखोर	 होतात	 त्ािथेळी	संस्थेच्ा	धनकोंचथे	 पूि्जपिथे	 परतफेड	करता	्थेत	 नाही.	संस्थेरिळ	

उपलबध	असलथेली	रोख	रक्कम	रसथे	हसतस्	रोख	+	भागीदारांच्ा	खारगी	संपततीतून		प्राप्	रक्कम	् ातून	सि्जप्र्म		विसर्जन	खच्ज	वदला	
रातो	ि	उरलथेली	रक्कम	धनकोंना	त्ा-त्ा	प्रमािात	वदली	रातथे.	

संस्थेची	सि्ज	पुसतके	बंद	करतांना	धनको	हथे	रोखीकरि	खात्ात	स्ानांतररत	केलथे	रात	नाही	तसथेच	धनकोंची	केलथेली	परतफेड	
सुद्धा	रोखीकरि	खात्ात	नािथे	केली	रात	नाही.	रोखीकरिािरील	तोटा	सि्ज	भागीदारांच्ा	भांडिल	खात्ाला	त्ांच्ा	नफा-तोटा	
विभारनाच्ा	प्रमािात	स्ानांतररत	केला	रातो.	त्ानंतर	उपलबध	असलथेल्ा	रकमथेतून	धनकोंची	परतफेड	केली	रातथे.	काही	दथेिथे	बाकरी	
असल्ास	तथे	न्ूनता	/	तूट	खात्ास	स्ानांतररत	केलथे	रातथे.	त्ानंतर	भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे	बंद	करून	न्ूनता	/	तूट	खातथेमध्थे	
स्ानांतररत	केलथे	रातथे.	अशाररतीनथे	संस्थेची	लथेखापुसतके	बंद	होतात.	

१. देयतेचे खाते बंद िरिे.
	 दथे्ता	खातथे		....................................................... नािथे
	 								रोख/	बँक	खात्ाला		....................................... (वदलथेली	रक्कम)	
	 								न्ूनता	/	तूट	खात्ाला		..................................... (न	वदलथेली	रक्कम)	
	 (दथे्तांचथे	शोधन	आवि	बाकरी	रावहलथेली	रक्कम	न्ूनता	/	तूट	खात्ास	स्ानांतररत	केल्ाबद्दल)	
२.	 भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे	बंद	केल्ाबद्दल
		 					न्ूनता	/	तूट	खातथे		............................................ नािथे.
	 						भागीदारांचथे	भांडिल	खात्ाला			...............................
	 (भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे	न्ूनता	खात्ाला	नथेल्ाबद्दल)	

१. वदिाळखोर / नादार भागीदारांिडून रक्कम िसूली : 	रर	काही	रक्कम	संस्थेनथे	वदिाळखोर	/	नादार	भागीदारांकडून	िसूल	केली	
तर	खालीलप्रमािथे	नोंद	केली	रातथे.	

	 रोख	/	बँक	खातथे		.................................................. नािथे
	 					वदिाळखोर	भागीदारांच्ा	भांडिल	खात्ाला	
	 (नादार	भागीदाराकडून	रक्कम	िसूल	केल्ाबद्दल	)	

२. वदिाळखोर / नादार भागीदारांची भांडिल नयूनता / तूटीची िाटिी :	वदिाळखोर	/	नादार	भागीदारांची	भांडिल	न्ूनता	/	
तूटीची	िाटिी	करण्ापूिवी	लक्षात	घ्ाि्ाचथे	मुद्दथे	.	
अ	 रोखीकरि	खात्ाला	फक्	संपतती	स्ानांतररत	करािी.	
ब.	 रोखीकरि	खात्ाला	बाह्यदथे्ता	वकंिा	बाह्यदथेिी	स्ानांतररत	करू	नका.	त्ांचथे	सिततं्	खातथे	उघडािथे.	
क.	 न्ूनता	/	तूट	खातथे	उघडून	सि्ज	भागीदारांच्ा	भांडिल	खात्ािरील	नािथे	बाकरी	(न्ूनता	/	तूट)	स्ानांतररत	करािी.	
ड.	 बाह्य	दथे्तांच्ा	कारिामुळथे	न्ूनता	/	तूट	उद्भितथे	महिून	तथे	खातथे	दथे्ता	खात्ाला	स्ानांतररत	केलथे	रात	असतथे.	
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इ.	 संस्थेरिळ	उपलबध	असलथेली	रोख	रक्कम	रसथे	आरंभीची	वशल्लक	संपततीच्ा	विरिरीची	रक्कम,	भागीदारांच्ा	खारगी	
संपततीतून	 प्राप्	 रक्कम	सि्ज	 तृती्	 पक्षांना	 त्ांच्ा	 दथे्तांच्ा	 प्रमािात	 िाटली	 रातथे.	 त्ाचप्रमािथे	 दथे्तांची	 पूि्जपिथे	
परतफेड	होत	नाही	परंत	ुत्ा	शक्	त्ा	म्ा्जदथेप्यंत	परतफेड	केल्ा	रातात.		

१.	 खालील	ताळथेबंद	रूपाली,	दीपाली	आवि	वमताली	्ांच्ा	भागीदारीची	असून	हथे	भागीदार		२:२:१	्ा	प्रमािात	नफा-तोटा	िाटून	
घथेतात.	३१	माच्ज	२०१८	रोरी	त्ांच्ा	भागीदारीचथे	विसर्जन	झालथे.	

ताळेबंद ३१ माच्ज २०१८ रोरीचा  

देयता रक्कम ` संपतती रक्कम  `
भांडिल	खातथे	:	
रूपाली
दीपाली	
विविध	धनको	
बँक	कर्ज	-	(सकधं	तारि	ठथेऊन)

६०,०००
४०,०००

२,४०,०००
१,००,०००

सस्र	संपतती	
ख्ाती	
मालसाठा	(सकंध)	
रोख
भांडिल	खातथे	ः	वमताली

२,१८,०००
६०.०००

१,२०,०००
२,०००
४०,०००

४,४०,००० ४,४०,०००
विसर्जनिेळी संपततीचे रोखीिरि खालीलप्रमािे झाले. 

सस्र	संपतती	`	१,८०,०००	ला	विकण्ात	आली	आवि	मालसाठ्ाचथे	रोखीकरि	`		१,०४,०००	झालथे.	रोखीकरि	खच्ज		` 
६,०००	दथेण्ात	आला.	

भागीदारीचे सि्ज भागीदार नादार झाले असे गृहीत धरून रोखीिरि खाते, भागीदारांचे भांडिल खाते, बिँ खाते, विविध 
धनिो खाते, बँि िर्ज खाते आवि तूट खाते तयार िरा.

उततर  १                                            
 रूपाली, दीपाली आवि वमताली यांचया पुसतिात

नािे                  रोखीिरि खाते  रमा.

तपशील रक्कम  (`) रक्कम  (`) तपशील रक्कम (`) रक्कम (`)

विविध	संपतती	खातथे	:	 बँक	खातथे	:	 १,८०,०००
सस्र	संपतती २,१८,००० (सस्र	संपतती	विरिरी)
ख्ाती ६०,००० बँक	खातथे	:	 १,०४,०००
मालसाठा	(सकंध)	 १,२०,००० ३,९८,००० मालसाठ्ाचथे	(सकंध)

बँक	खातथे	:		 रोखीकरि
(रोखीकरि	खच्ज) ६,००० भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे		:

(रोखीकरिािरील	तोटा	
स्ानांतररत)
	 रूपाली ४८,०००
	 दीपाली ४८,०००
	 वमताली २४,००० १,२०,०००

४,०४,००० ४,०४,०००
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नािे.                           भागीदारांचे भांडिल खाते  रमा.

तपशील रूपाली 
 (`)

दीपाली
 (`)

वमताली 
(`)

तपशील रूपाली 
 (`)

दीपाली
 (`)

वमताली 
(`)

वशल्लक	खाली	आिली ४०,००० वशल्लक	खाली	आिली	 ६०,००० ४०,०००
रोखीकरि	खातथे	 ४८,००० ४८,००० २४,००० तूट	/		न्ूनता	खातथे ८,००० ६४,०००
(रोखीकरिािरील		तोटा)
तूट	/	न्ूनता	खातथे) १२,०००

६०,००० ४८,००० ६४,००० ६०,००० ४८,००० ६४,०००

नािे                                                                   बँि खाते रमा.

तपशील रक्कम  ` तपशील रक्कम  `
वशल्लक	खाली	आिली
रोखीकरि	खातथे
रोखीकरि	खातथे

२,०००
१,८०,०००
१,०४,०००

रोखीकरि	खातथे	
बँक	कर्ज	खातथे	
धनकोचथे	खातथे

६,०००
१,००,०००
१,८०,०००

२,८६,००० २,८६,०००

नािे                                                               धनिोंचे खाते  रमा.

तपशील रक्कम  ` तपशील रक्कम  `
बँक	खातथे	
तूट	खातथे	(न्ूनता	खातथे)	

१,८०,०००
६०,०००

वशल्लक	खाली	आिली २,४०,०००

२,४०,००० २,४०,०००
नािे                                                        बिँ िर्ज खाते  रमा.

तपशील रक्कम  ` तपशील रक्कम  `
बँक	खातथे	(करा्जचथे	शोधन) १,००,००० वशल्लक	खाली	आिली १,००,०००

१,००,००० १,००,०००
नािे                                                          नयनूता विंिा तूट खाते  रमा.

तपशील रक्कम  ` तपशील रक्कम `
दीपालीचथे	भांडिल	खातथे	
वमतालीचथे	भांडिल	खातथे	

८,०००
६४,०००

रूपालीचथे	भांडिल	खातथे
धनकोचथे	खातथे

१२,०००
६०,०००

७२,००० ७२,०००
वटप  :	बँकेचथे	कर्ज	हथे	मालसाठा	तारिािर	घथेतलथेलथे	सुरवक्षत	कर्ज	होतथे.	महिून	विसर्जन	झाल्ानंतर	बँक	करा्जचथे	शोधन	मालसाठ्ाच्ा	
रोखीकरिातून	करण्ात	आलथे.	
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२.	 मथे.	रािथे,	कािथे	आवि	मानथे	्ांच्ा	भागीदारीचा	३१	माच्ज	२०१९	रोरीचा	ताळथेबंद	खालीलप्रमािथे	आहथे.		
ताळेबंद ३१ माच्ज २०१९ रोरीचा 

देयता  रक्कम  ` संपतती रक्कम `
भांडिल	खातथे	: फवन्जचर ६,०००
रािथे १०,००० ऋिको ४०,०००
कािथे	 ६,००० मालसाठा	(सकंध)	 ४८,०००
विविध	धनको ८०,००० रोख		 २,०००
रािथेचथे	कर्ज २०,००० भांडिल	खातथे	-	मानथे २०,०००

१,१६,००० १,१६,०००

धनकोचथे	शोधन	करण्ास	भागीदारी	असम््ज	असल्ानथे	भागीदारी	संस्ा	विसवर्जत	करण्ात	आली.	कािथे	आवि	मानथे	्ांनी	काहीही	
शोधन	केलथेलथे	नाही.	रािथेच्ा	खारगी	संपततीतून	फक्	` ३,०००	िसूल	झालथे.	मालसाठा	`	३०,०००.	,	ऋिको	` 	३२,०००	आवि	
फवन्जचर	फक्	` २,०००	ला	विकण्ात	आलथे.	तसथेच	`	६,०००	रोखीकरि	खच्ज	करण्ात	आला.	
 भागीदारी संसरेची वहशोब पुसतिे बंद िरणयासाठी रोखीिरि खाते, भागीदारांचे भांडिल खाते, रोख खाते, धनिोंचे खाते, 
नयनूता खाते तयार िरा. 
उततर                                               

रािे, िािे आवि माने यांचया पुसतिात
नािे.              रोखीिरि खाते   रमा.

तपशील रक्कम (`) रक्कम (`)) तपशील रक्कम (`) रक्कम (`))

विविध	संपतती	खातथे	: बँक	खातथे	:
फवन्जचर ६,००० मालसाठा		(सकंध) ३०,०००
ऋिको ४०,००० ऋिको ३२,०००
मालसाठा ४८,००० ९४,००० फवन्जचर २,००० ६४,०००
बँक	खातथे	:	(रोखीकरि	खच्ज) ६,००० भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे	:

(रोखीकरिािरील	तोटा	स्ानांतर)
रािथे १२,०००
कािथेथे १२,०००
मानथे १२,००० ३६,०००

१,००,००० १,००,०००
नािे                              भागीदारांचे भांडिल खाते  रमा.

तपशील रािे 
  (`)

िािे
 (`)

माने 
 (`)

तपशील रािे 
  (`))

िािे
 (`)

माने 
 (`)

वशल्लक	खाली	आिली	
रोखीकरि	खातथे	
(रोखीकरिािरील	तोटा)	
तूट	खातथे

१२,०००

२१,०००

१२,०००
२०,०००
१२,०००

वशल्लक	खाली	आिली	
रािथेचथे	कर्ज	खातथे	
रोकड	/	रोख	खातथे	
तूट	खातथे	

१०,०००
२०,०००
३,०००

६,०००

६,००० ३२,०००

३३,००० १२,००० ३२,००० ३३,००० १२,००० ३२,०००
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नािे.                                                                  रोिड खाते   रमा.

तपशील रक्कम  ` तपशील रक्कम  `
वशल्लक	खाली	आिली	
रािेंचथे	भांडिल	खातथे
रोखीकरि	खातथे		

२,०००
३,०००
६४,०००

रोखीकरि	खातथे	
धनकोंचथे	खातथे

६,०००
६३,०००

६९,००० ६९,०००

नािे.                                                               धनिोंचे खाते  रमा.

तपशील रक्कम  ` तपशील रक्कम  `
रोकड	/	रोख	खातथे
न्ूनता	/	तूट	खातथे

६३,०००	
१७,०००

वशल्लक	खाली	आिली	 ८०,०००

८०,००० ८०,०००

नािे.                                                             नयनूता / तूट खाते रमा.

तपशील रक्कम  ` तपशील रक्कम  `
कािथेचथे	भांडिल	खातथे		
मानथेचथे	भांडिल	खातथे

६,०००
३२,०००

रािथेचथे	भांडिल	खातथे
धनकोचथे	खातथे

२१,०००
१७,०००

३८,००० ३८,०००
३.	 वदनथेश,	मंगथेश	आवि	रमथेश	२:२:१	्ा	प्रमािात	नफा-तोटा	िाटून	घथेिारथे	भागीदार	आहथेत.	त्ांनी	३१	माच्ज	२०१८	रोरी	भागीदारी	

संस्ा	विसवर्जत	करण्ाचथे	ठरविलथे.		
ताळेबंद ३१ माच्ज  २०१८ रोरीचा 

देयता राशी ` संपतती  राशी  `
भांडिल	खातथे	:		 इमारत ७८,०००
वदनथेश २६,००० संगिक	 ४५,०००
मंगथेश	 २२,००० ऋिको	 २०,०००
रमथेश	 १८,००० ख्ाती ३५,०००
धनको	 ८०,००० बँक	वशल्लक ८,०००
दथे्विपत् ४०,०००

१,८६,००० १,८६,०००
िरील तारखेला भागीदारीचे विसर्जन  झाले आवि भागीदारीचया संपततीचया रोखीिरिाचा पररिाम खालीलप्रमािे.
१.	 इमारत		` ४०,०००,	संगिक	`	३०,०००,	ऋिको	`	१०,०००	्ाप्रमािथे	रोखीकरि	झालथे.
२.	 रोखीकरिाचा	खच्ज	`	२,०००	आला.
३.	 सि्ज	भागीदार	नादार	महिून	घोवषत	झालथे	वदनथेश	कडून	`	२,०००	ि	मंगथेशकडून	`	२,०००	िसूल	झालथे.
 िरील खाती बंद िरणयासाठी आिशयि खाती तयार िरा.  
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उततर  ३            
वदनेश, मंगेश आवि रमेश यांचया पुसतिात 

नािे                                                                   रोखीिरि खाते                                                                रमा
तपशील रक्कम (`) रक्कम (`) तपशील रक्कम (`) रक्कम (`)

विविध	संपतती	: बँक	खातथे	:
इमारत	 ७८,००० इमारत	 ४०,०००
संगिक	 ४५,००० संगिक	 ३०,०००
ऋिको २०,००० ऋिको १०,००० ८०,०००
ख्ाती	 ३५,००० १,७८,००० भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे	:
बँक	खातथे (रोखीकरिािरील	तोटा	स्ानांतररत)
(रोखीकरि	खातथे) २,००० 	 वदनथेश	 ४०,०००

	 मंगथेश ४०,०००
	 रमथेश २०,००० १,००,०००

१,८०,००० १,८०,०००
नािे                              भागीदारांचे भांडिल खाते  रमा

तपशील वदनेश (`) मंगेश  (`) रमेश (`) तपशील वदनेश (`) मंगेश  (`) रमेश (`)

रोखीकरि	खातथे	
(तोटा	)

४०,००० ४०,००० २०,००० वशल्लक	खाली	आिली	
बँक	खातथे	
तूट	/	न्ूनता	खातथे	

२६,०००
२,०००
१२०००

२२,०००
२,०००
१६,०००

१८,०००

२,०००
४०,००० ४०,००० २०,००० ४०,००० ४०,००० २०,०००

नािे                                           बँि खाते  रमा

तपशील रक्कम  ` तपशील रक्कम `
वशल्लक	खाली	आिली
रोखीकरि	खातथे	(िसूली)	
वदनथेशचथे	भांडिल	खातथे
मंगथेशचथे	भांडिल	खातथे

८,०००
८०,०००
२,०००
२,	०००

रोखीकरि	खातथे	
धनकोचथे	खातथे
दथे्विपत्	खातथे

२,०००
६०,०००
३०,०००

९२,००० ९२,०००
नािे                                    धनिोचे खाते  रमा

तपशील रक्कम  ` तपशील रक्कम  `
बँक	खातथे	
न्ूनता	/	तूट	खातथे

६०,०००
२०,०००

वशल्लक	खाली	आिली ८०,०००

८०,००० ८०,०००
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नािे.                                          देयविपत्र खातेे  रमा.

तपशील रक्कम  ` तपशील रक्कम  `
बँक	खातथे
न्ूनता	/	तूट	खातथे	

३०,०००
१०,०००

वशल्लक	खाली	आिली ४०,०००

४०,००० ४०,०००

नािे.                                      तूट/ नयूनता खाते रमा.

तपशील रक्कम  ` तपशील रक्कम  `
भागीदारांचथे	भांडिल	खातथे	:	
	 वदनथेश
	 मंगथेश
	 रमथेश

१२,०००
१६,०००
२,०००

धनकोंचथे	खातथे
दथे्विपत्	खातथे

२०,०००
१०,०००

३०,००० ३०,०००

सिाधयाय : ६HHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHH

प्र.१ िसतुवनष्ठ प्रशन (Objective Questions)
अ) खालील वदलेलया पया्जयामधून योगय पया्जयाची वनिड िरा ि विधाने पूि्ज वलहा.

१)	 संस्ा	विसर्जनाच्ािथेळी	संपतती	आवि	दथे्ता			.............	खात्ात	स्ानांतररत	होतात.	
	 (अ)	 बँक	 (ब)	 भागीदारांचथे	भांडिल	
	 (क)	 रोखीकरि		 (ड)	 भागीदारांचथे	चालू	
२)	 विसर्जन	खच्ज	हा		.............	खात्ाला	रमा	केला	रातो.	
	 (अ)	 रोखीकरि		 (ब)	 रोख/	बँक
	 (क)	 भागीदारांचथे	भांडिल	 (ड)	 भागीदारांचथे	कर्ज	
३)	 वदिाळखोर	/	नादार	भागीदाराची	तूट	/	न्ूनता	सक्षम	भागीदार		.............	िाटून	घथेतात.	
	 (अ)	 भांडिलाच्ा	प्रमािात		 (ब)	 नफा	तोटा	प्रमािात	
	 (क)	 विरिरी	प्रमािात		 (ड)	 तरलता	प्रमािात	
४)	 रर	एखाद्ा	भागीदारानथे	भागीदारी	संस्थेची	एखादी	संपतती	ठथेऊन	घथेतली	तर	त्ाचथे	भांडिल	खातथे		.............	केलथे	

रातथे.	
	 (अ)	 रमा	 (ब)	 नािथे
	 (क)	 अवधक	 (ड)	 विभावरत

५)	 नोंद	न	केलथेली	दथे्ता	विसर्जनाच्ािथेळी	शोधन	केली	तर		.............	नािथे	केलथे	रातथे.	

	 (अ)	 रोख	/	बँक	खातथे		 (ब)		 रोखीकरि	खातथे	
	 (क)	 भागीदारांचथे	भांडिल		 (ड)	 कर्ज	खातथे	
६)	 भागीदारी	संस्ा	पूि्जपिथे	विसवर्जत	होतथे	रथेवहां	भागीदार		.............	होतात.
	 (अ)	 सक्षम	 (ब)	 वदिाळखोर	/	नादार	
	 (क)	 धनको	 (ड)	 ऋिको	
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७)	 संपतती	आवि	दथे्ता	ह्या	रोखीकरि	/		खात्ात	त्ांच्ा			.............	मूल्ािर	स्ानांतररत	होतात.

	 (अ)	 बारार	 (ब)		 खरथेदी
	 (क)		 विरिरी	 (ड)		 पुसतकरी	
८)	 रर	दोनपथेक्षा	कमी	भागीदार	हथे	भागीदारी	संस्थेत	उरलथे	असतील	तर	ती	संस्ा		.............	होतथे
	 (अ)	 विसवर्जत	 (ब)	 स्ावपत
	 (क)	 रोखीकृत	 (ड)	 पुनर्जचना	
९)	 संपततीची	विरिरी	झाल्ास	रोखीकरि	खातथे		.............	केलथे	रातथे.
	 (अ)	 नािथे	 (ब)	 रमा
	 (क)	 रोखीकृत	 (ड)	 बंद		
१०)	 भागीदारी	संस्थेच्ा	.............	िथेळी	भागीदारीचथे	सि्ज	का््ज	बंद	होतात.
 (अ)	 विसर्जन		 (ब)		 प्रिथेश	
	 (क)	 वनिृतती	 (ड)	 मृत्ू

ब) खालील विधानासाठी एि शबद/ संज्ा/ शबदसमूह वलहा. 
१)	 रोखीकरि	खात्ाची	नािथे	वशल्लक.
२)	 भागीदारीचा	व्िसा्	संपुष्ात	्थेिथे.
३)	 संपततीची	विरिरी	ि	दथे्तांचथे	शोधनिरील	नफा-तोटा	शोधून	काढण्ासाठी	त्ार	केलथे	रािारथे	खातथे.	
४)	 वदिाळखोर	भागीदारांचथे	भांडिल	खात्ाची	नािथे	वशल्लक.	
५)	 रोखीकरि	खात्ाची	रमा	वशल्लक.	
६)	 भागीदारी	संस्थेच्ा	विसर्जनप्रसंगी	संपततीचथे	रोख	रकमथेत	रूपांतर	होिथे.
७)	 भविष्ात	एखाद्ा	प्रसंगी	अचानक	उद्भििारी	दथे्ता.	
८)	 वहशोबाच्ा	लथेखापुसतकात	नोंद	नसलथेली	संपतती.	
९)	 संपततीचथे	रोखीकरि	आवि	दथे्तांचथे	शोधन	दश्जवििारथे	खातथे.
१०)	 भागीदारी	विसर्जनाच्ा	िथेळी	होिारा	खच्ज

ि) खालील विधाने चिू िी बरोबर ते सिारि वलहा. 
१)	 भागीदार	वनिृतत	झाल्ािर	भागीदारी	संस्ा	आपोआप	विसवर्जत	होतथे.
२)	 विसर्जनाच्ािथेळी	रोख/	बँक	खातथे	आपोआप	बंद	होतथे.	
३)	 विसर्जनाच्ािथेळी	अवधकोष	अवधविकष्ज	(	Bank	Overdraft)रोखीकरि	खात्ाला	स्ानांतररत	होतथे.
४)	 सक्षम	भागीदारांच्ा	भांडिल	खात्ाची	नािथे	वशल्लक	असल्ास	वदिाळखोर	भागीदारांची	भांडिल	न्ूनता/	तूट	तथे	िाटून	

घथेत	नाही.	
५)	 भागीदारी	संस्ा	विसर्जनप्रसंगी	भागीदारीची	सि्ज	संपतती	रोखीकरि	खात्ाला	स्ानांतररत	करतात.		
६)	 वदिाळखोर	/	नादार	भागीदाराच्ा	भांडिल	खात्ाच्ा	नािथे	वशलकेला	भांडिलाची	न्ूनता	/	तूट	असथे	महितात.	
७)	 भागीदारी	संस्ा	विसर्जनप्रसंगी	भागीदारांचथे	कर्ज	रोखीकरि	खात्ाला	स्ानांतररत	करतात.		
८)	 रथेवहा	भागीदारांमधील	संबंध	संपुष्ात	्थेतात	तथेवहा	विसर्जन	होतथे.	
९)	 वदिाळखोरीचा	तोटा	भागीदारी	संस्ा	विसर्जनाच्ािथेळी	सक्षम	भागीदार	त्ांच्ा	नफा-तोट्ाच्ा	प्रमािात	िाटून	घथेतात.
१०)	 रोखीकरिािरील	तोटा	वदिाळखोर	/	नादार	भागीदारांच्ा	भांडिल	खात्ाला	स्ानांतररत	केला	रात	नाही.	
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ड) सोडिा -
	 १)	 विनोद,	विर्	आवि	विशाल	एका	भागीदारी	संस्थेचथे	भागीदार	अरून	तथे	३	ः	२	ः	१	् ा	प्रमािात	नफा-तोटा	िाटून		घथेतात.	

विशाल	नादार	झाल्ामुळथे	त्ाच्ा	भांडिल	खात्ात	` ६,०००	तूट	वदसून	्थेतथे,	ही	तूट	सक्षम	भागीदारात			 	
विभावरत	करािी.	

	 २)	 धनको	` ३०,०००,	दथे्विपत्	` २०,०००	आवि	बँक	कर्ज	` १०,०००	उपलबध	बँक	वशल्लक	` ४०,०००	रर	सि्ज	
भागीदार	नादार	झाल्ास	धनकोना	वकती	रक्कम	वमळथेल.

	 ३)	 नादार	 भागीदारांच्ा	 भांडिल	 खात्ाची	 नािथे	 बारूची	 एकूि	 बथेरीर	 ` १०,०००	आवि	 रमाबारूची	 एकूि	 बथेरीर	 
` ६,०००	आहथे,	भांडिलाची	तूट	शोधून	काढा.

	 ४)	 नादार	भागीदाराच्ा	भांडिल	खात्ाची	नािथे	बारू	` १५,०००	आहथे.	आवि	नादार	भागीदार	` ६,०००	रोख	आितात.
नादार	भागीदाराची	िाटपाची	भांडिलाची	तूट	शोधून	काढा.

	 ५)	 रोखीकरिािररल	नफा	̀  ६,०००	आहथे.	सि्ज	भागीदारांचथे	नफा-तोटा	िाटपाचथे	प्रमाि	३	ः	२	ः	१	असथे	आहथे.	भागीदाराच्ा	
भांडिल	खात्ाला	रमा	बारूला	स्ानांतररत	होिारा	रोखीकरिािरील	नफा	शोधून	काढा.

इ) एिा िाकयात उततरे वलहा. 
१)	 भागीदारीचथे	विसर्जन	महिरथे	का्?
२)	 रोखीकरि	खातथे	केवहां	उघडलथे	रातथे	?
३)	 रोखीकरि	खात्ाला	कोित्ा	प्रकारचथे	खातथे	स्ानांतररत	केलथे	रातथे?
४)	 वदिाळखोर	/	नादार	व्क्ी	कोिाला	महटलथे	रातथे?
५)	 भांडिलाची	तूट	महिरथे	का्?
६)	 रोखीकरि	खात्ािरील	वशल्लक	कोित्ा	प्रमािात	भागीदारांच्ा	भांडिल	/	चालू	खात्ाला	स्ानांतररत	केली	रातथे?	
७)	 नादार	भागीदाराच्ा	भांडिल	खात्ािरील	तूट	कोिाला	सहन	करािी	लागतथे?
८)	 भागीदाराचथे	कर्ज	परतफेड	केल्ास	कोितथे	खातथे	नािथे	केलथे	रातथे?	
९)	 विसर्जन	खचा्जचथे	शोधन	झाल्ानंतर	कोितथे	खातथे	नािथे	केलथे	रातथे?

फ) खालील िोष्टिे पूि्ज िरा.

१) रोखीकरि	खात्ाच्ा	नािथे	बारूची	
बथेरीर.

` २०,०००

रोखीकरि	खात्ाची	रमा	बारूची	
बथेरीर

?

रोखीकरिािरील	तोटा

` ४,०००

२) धनको
` १६,०००

दथे्विपत्
` १२,०००

बाह्यदथे्ता
?

३) रोखीकरि	खात्ाची	रमा	बारूची	
बथेरीर

` २१,०००

रोखीकरि	खात्ाची	नािथे	बारूची	
बथेरीर

` १६,०००

रोखीकरिािरील	नफा
?

४) भांडिल	खात्ाची	नािथे	बारूची	बथेरीर
` ५१,०००

भांडिल	खात्ाच्ा	रमा	बारूची	बथेरीर
?

भागीदारानथे	आिलथेली	रोख	रक्कम
` १७,०००

५) भांडिलाची	तूट
` ?

नादार	भागीदारानथे	आिलथेली	रक्कम
` ७,०००

नादारीमुळथे	तोटा
` २१,०००
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प्रातयवक्षि उदाहरिे

१. गिेश आवि िावत्जि समान प्रमािात नफातोटा िाटून घेिारे भागीदार आहेत. ३१ माच्ज २०१८ रोरी तयांनी भागीदारी संसरा 
विसवर्जत िरणयाचे ठरविले. तेवहा तयांचा ताळेबंद खालील प्रमािे होता.:

ताळेबंद  ३१ माच्ज २०१८ रोरीचा 

देयता रक्कम ` संपतती रक्कम `
धनको
दथे्विपत्थे
राखीि	वनधी
भांडिल	खातथे:
	 गिथेश
	 कावत्जक

१८,४००
५,६००
२०,०००

४०,०००
८०,०००

इमारत	
उपसकर	
ऋिको	
सकंध
प्राप्	विपत्थे
रोख	

८८,०००
१२,०००
३२,०००
२४,०००
४,०००
४,०००

१,६४,००० १,६४,०००
संपततीचे रोखीिरि खालीलप्रमािे झाले  :
	 इमारत		` ८२,०००,	ऋिको	` २२,०००,	सकंध	` २०,०००.	प्राप्	विपत्थे	` ३,२००	आवि	गिथेशनथे	उपसकर	`  १०,०००.	

ला	ठथेऊन	घथेण्ाचथे	मान्	केलथे.	रोखीकरिाचा	खच्ज	` २,०००	आला.	
 भागीदारी संसरचेया पुसतिात रोखीिरि खाते, भागीदाराचे भांडिल खाते आवि रोख खाते तयार िरा.
उततर :  रोखीकरि	खात्ािरील	तोटा	-	`	२४,८००,	रोकड	खातथे	-	` १,३१,२००,	गिथेशला	रोख	वदलथे	-	` २७,६००	आवि	

कावत्जकला	रोख	वदलथे	-	`	७७,६००

२. वलला, मंदा आवि िुंदा हे ‘रानिी सटोअस्ज’ या संसरेचे भागीदार आहेत. ते अनुक्मे  ३:२:१  या प्रमािात नफा-तोटा 
िाटून घेतात. तयांनी ३१ माच्ज २०१८ रोरी भागीदारी संसरा विसवर्जत िरणयाचे ठरविले. तयांचया भागीदारीचा तयाच 
वदिशी ताळेबंद खालीलप्रमािे होता. 

ताळेबंद  ३१ माच्ज २०१८ रोरीचा

देयता रक्कम ` संपतती रक्कम `
धनको २८,८०० इमारत १,०२,०००
दथे्विपत् २१,६०० स्ंत् ७३,०००
भांडिल	खातथे	: मोटारकार १,६७,६००
	 वलला २,२७,१६० ख्ाती ४५,६००
	 मंदा १,४४,००० गुंतििूक	 ६२,४००
	 कुंदा १,०८,००० ऋिको ३०,६००

सकंध ४५,०००
बँक ३,३६०

५,२९,५६० ५,२९,५६०

वललानथे	 ` १,२३,६००	ला	इमारत	ठथेऊन	घथेतली.	मंदानथे	पुसतकरी	मूल्ांना	ख्ाती,	सकंध	आवि	ऋिको	ठथेऊन	घथेतलथे.	तसथेच	
धनको	आवि	दथे्विपत्ाचथे	शोधन	करण्ाचथे	मान्	केलथे.	मोटारकार	आवि	सं्ंत्ाचथे	अनुरिमथे	` १,५१,०८०	ि	` ३१,६८०	्ा	मूल्ाला	
रोखीकरि	झालथे.	कुंदानथे	` ५५,४४०	ला	गुंतििूक	ठथेऊन	घथेतलथे.	रोखीकरि	खच्ज	` ६,८००	आला.
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जानकी स्टोअर्सच्ा पुस्तका्त रटोजकीर्स नोंरी द्ा.
उत्तर :  रोखीकरण तोटा -  ` ५०,०००, लििा - ` ७८,५६०, मंदा - ` ५६,५३३ अालण कुंदा - ` ४४,२२७.

३. शैलेश आणि शशांक  ३:२ प्रमािा्त नफा-्तटो्ा णिभागून घिेारे भागीरार आह्ेत. त्ांचा ३१ माच्स २०१९ रटोजीचा ्ताळेबंर 
खालीलप्रमािे आहे.  : 

्ताळेबंर  ३१ माच्स २०१९.

रे््ता रक्कम  ` रंपत्ती रक्कम `
भांडवि खाती : इमारत ७,०००
 शिैेश १०,००० यंत्र ९,०००
 शशांक ६,००० ऋणको १४,०००
चािू खाती : सकंध ५,०००
 शैिेश ३,००० बँक ६,०००
 शशांक २,०००
धनको १७,४००
देयलवपत्र २,६००

४१,००० ४१,०००
िरील णरनांकाला व्िरा् रंस्ा बंर झाली आणि रंपत्तीचा णिक्र् खालीलप्रमािे हटो्ता :
१.  यंत्र ` ८,०००, इमारत ` ६,०००, सकंध ` ४,००० आलण ऋणको ` १२,०००.
२. देयलवपत्राचे शोधन करणयाचे शैिेशने मानय केिे. 
३.  धनकोंना पूण्ण शोधन केिे 
४. लवसर्णनाचा खच्ण ` १,४००.
 ्त्ार करा : रटोखीकरि खा्ेत, भागीरारांचे चालू खा्ेत,  भागीरारांचे भांडिल खा्ेत ि बँक खा्ते

उत्तर :  रोखीकरणावरीि तोटा - ` ६,४००, बँक खाते - ` ३६,०००, शिैेशचे भांडवि - ` ११,७६०,  
शंशाकचे भांडवि - ` ५,४४०

४. आशा, उषा आणि णनशा हे भागीरार अरून २:२:१ ्ा प्रमािा्त नफा-्तटो्ा िा्ून घ्ेता्त. त्ांच्ा भागीरारीचा  
३१ माच्स  २०१९ रटोजीचा ्ताळेबंर खालील प्रमािे आहे.  

्ताळेबंर  ३१ माच्स २०१९ रटोजीचा

रे््ता रक्कम ` रक्कम ` रंपत्ती रक्कम ` रक्कम `
भांडवि खाते : यंत्र १,००,०००
 आशा १,२०,००० गुंतवणूक ४८,०००
 उषा ४०,००० ऋणको    १,१०,०००
 लनशा ४०,००० (-) बुडीत कर्ण लनधी ६,००० १,०४,०००
सामानय लनधी / संलचती १२,००० सकंध                               ४०,०००
धनको ८०,००० नफा-तोटा खाते ३६,०००
आशाचे कर्ण खाते १६,००० बँक ८,०००
देयलवपत्र २८,०००

३,३६,००० ३,३६,०००
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वरील तारखेला भागीदारांनी संस्ा सवससज्चत करणयारे ठरसवले.  
१. िांपततधीचे िोखधी्किि ्ांत्र ` ९०,०००, स्ककंध ` ३६,०००, गुांतविू्क ` ४२,००० आणि ऋि्को ` ९०,०००.
२. णविज्चन खच्च ` ६,०००. 
३. िांस्ेच्ा ख्ातधीचे िोखधी्किि ` ४८,०००.
 रोजकीद्च नोंदी देऊन संस्ेरे खाते बंद करा. 

उततर :  िोखधी्कििाविधील नफा - ` ८,०००, आशाचे भाांडवल - ` १,१३,६००, उषा - ` ३३,६०० णनशा - ` ३६,८००

५. सीता आसण गीता हे एका भागीदारी संस्ेरे भागीदार असून ते  ४:१ या प्रमाणात नफा-तोटा वाटून घेतात. तयांनी  
३१ मार्च २०२० रोजी भागीदारी सवससज्चत करणयारे ठरसवले. तयांचया भागीदारीरा तयार सदवशीरा ताळेबंद खालील प्रमाणे 
होता.  

ताळेबंद  ३१ मार्च २०२० रोजीरा

देयता रक्कम ` रक्कम ` संपतती रक्कम ` रक्कम `
भाांडवल खाते : फणन्चचि १४,०००
 िधीता ९०,००० ि्ांत्र ६५,०००
 गधीता ४०,००० बोधणचनह ८,०००
णवणवध धन्को ३५,००० णवणवध ऋि्को ४८,०००
ब्ँक ्कज्च १५,००० - बुडधीत ्कज्च  णनधधी ३,००० ४५,०००

मालिाठा (स्ककंध)                ३०,०००
हसतस् िोख १०,०००
णनलांबन जाणहिात ८,०००

१,८०,००० १,८०,०००
रोखीकरणारे पररणाम पुढीलप्रमाणे सदसून आले.
१. िधीताने ि्ांत्र आणि मालिाठा अनुक्रमे ` ७८,०००, आणि `  २२,००० ला सवत: ठेऊन घेतला. 
२. ऋि्को पुसत्की मूल्ाच्ा ९० % िोखधी्कृत झाले आणि बोधणचनह ` ५,००० आणि ख्ातधीचे ` ७,००० ला िोखधी्किि झाले. 
३. नोंद न ्ेकलेलधी िांपततधीचधी अनुमाणनत मूल् ` ४,५०० होतधी पि तधी फक्त ` १,५०० ला णव्कण्ात अालधी. 
४. जेवहा धन्कोचे शोधन ्केले जाईल तेवहा ` १,००० ्कपात ्किण्ाचधी पिवानगधी धन्को्कडून णमळालेलधी आहे. 
५. िोखधी्किि खच्च `  ३,५०० झाला. 

तयार करा : रोखीकरण खाते, रोकड खाते आसण भागीदारांरे भांडवल खाते.  
उततर :  िोखधी्कििाविधील तोटा - ` ७,८००, िो्कड खाते - ` ८९,३४०, िधीता्कडून िक्कम णमळालधी - ` २२,६४० 

गधीताला िक्कम णदलधी  - ` ३६,८४०
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६. संगीता, अवनता आवि  ससमता  हे २:२:१ या प्रमािात नफा-तोटा िाटून घेिारे भागीदार आहेत. तयांचया भागीदारीचा ३१ 
माच्ज २०१९ रोरीचा ताळेबंद खालीलप्रमािे होता. 

ताळेबंद  ३१ माच्ज २०१९ रोरीचा 

देयता रक्कम ` संपतती रक्कम `
भांडिल	खातथे	:	 रमीन २,१०,०००
	 संगीता ६०,००० स्ंत् २०,०००
	 अवनता	 ४०,००० ख्ाती १५,०००
	 ससमता ३०,००० ऋिको १,२५,०००
संध्ाचथे	कर्ज	खातथे १,२०,००० कर्ज	आवि	अग्रीम १५,०००
विविध	धनको १,२०,००० बँक ५,०००
दथे्विपत् २०,०००

३,९०,००० ३,९०,०००

तयांनंी भागीदारी संसरा विसवर्जत िरणयाचे ठरविले.
१.	 संपततीचथे	रोखीकरि	रमीन	` १,८०,०००;	ख्ाती	`  ७५,०००.	कर्ज	आवि	अग्रीम	मधून	` १२,०००	िसूल	झालथे	तर	

ऋिकोपैकरी	१०%	ऋिको	बुडीत	वनघालथे.
२.	 संगीतानथे	पुसतकरी	मूूूल्ाला	स्ंत्	ठथेऊन	घथेतलथे.	
३.	 धनको	आवि	दथे्विपत्ाचथे	शोधन		५%	कसरीिर	करण्ात	आलथे.	
४.	 संध्ाचथे	कर्ज	` ६,०००	व्ारासवहत	फेडण्ात	आलथे.
५.	 विपत्ातून	वनमा्जि	झालथेली	आकससमत	दथे्ता	कसरी	सवहत	̀  १,००,०००	होती.	् ापैकरी	एक	विपत्धारक			̀  २०,०००	चथे	विपत्	

असलथेला	नादार	झाला.	
 िरील मावहतीचया आधारे रोखीिरि खाते, भागीदारांचे भांडिल खाते आवि बँि खाते तयार िरा.  
उततर : रोखीकरि	खातथे	-		` ४,५००,	बँक	खातथे	-	`	३,८४,५००,	रक्कम	वदली	संगीता	-	` ३८,२००,	 

अवनता	-	` ३८,२००,	वसमता	-	` २९,१००

७. साईश, सुवमत आवि हेमंत एिा भागीदारी संसरेचे भागीदार असून  २:२:१ या प्रमािात नफा-तोटा िाटून घेतात. तयांनी  
३१ माच्ज २०१९ रोरी भागीदारी संसरा विसवर्जत िरणयाचे ठरविले. तयांचया भागीदारीचा िरील तारखेचा ताळेबंद 
खालीलप्रमािे आहे. 

ताळेबंद  ३१ माच्ज २०१९.

देयता रक्कम ` रक्कम ` संपतती रक्कम ` रक्कम `
भांडिल	खातथे	: स्ंत् १,२०,०००
	 साईश ९०,००० ऋिको ४५,०००
	 सवुमत ६०,००० मालसाठा	(सकंध) ७५,०००
	 हथेमंत	 ३०,००० १,८०,०००

कर्ज																																 १२,०००
विविध	धनको ९,०००
अवधकोष	अवधविकष्ज ३९,०००

२,४०,००० २,४०,०००
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तयानंी खालील गोष्टी िबूल िेलया.
१.	 साईशनथे	करा्जचथे	शोधन	करून	पुसतकरी	मूल्ास	ऋिको	ठथेऊन	घथेतलथे.	
२.	 स्ंत्		` १,३५,०००	ला	रोखीकृत	झालथे.
३.	 मालसाठा	(सकंध)	` ७२,०००	ला	रोखीकृत	झालथे.	
४.	 धनकोंचथे	शोधन	` ४५	कसरीनथे	केलथे.	
 रोखीिरि खाते, भागीदारांचे  भांडिल खाते आवि बँि खाते तयार िरा. 
उततर : रोखीकरिािरील	नफा	-	`	१२,०४५,	बँक	खातथे	एकूि	बथेरीर	-	`	२,०७,०००,	 

रक्कम	वदली	साईश	-	` 	६१,८१८,	सुमीत	-	` ६४,८१८,	हथेमंत	-	` ३२,४०९
रेवहां एि भागीदार नादार झालयास 

८. सीताराम, गंगाराम आवि राराराम हे  ४:२:३ या प्रमािात नफा-तोटा िाटून घिेारे भागीदार आहेत. १ एवप्रल २०१९ रोरी 
तयांनी भागीदारीचे विसर्जन िरणयाचे ठरविले. तयाचंया भागीदारीचा ताळेबंद  खालीलप्रमािे होता. : 

ताळेबंद  ३१ माच्ज  २०१९ रोरीचा 
देयता रक्कम ` संपतती रक्कम `

भांडिल	खातथे	: इमारत ५५,०००
	 सीताराम ६५,००० ्ंत् २५,०००
	 गंगाराम ४५,००० फवन्जचर	 १२,०००
	 राराराम ७,००० गुंतििूक	 १५,०००
संवचत	वनधी १८,००० प्राप्	विपत्	 ३,५००
नफा-तोटा	खातथे ५,४०० विविध	ऋिको २१,०००
तुकारामचथे	कर्ज	खातथे १०,००० सकंध २८,०००
विविध	धनको १२,००० हसतस्	राथेख ५,५००
दथे्विपत् ४,६०० बँकेतील	रोख	वशल्लक २,०००

१,६७,,००० १,६७,०००

संपततीचथे	 रोखीकरि	पुढीलप्रमािथे	 	 इमारत	` ४६,७५०	 ्ंत्	 	` १८,५५०	फवन्जचर	`  ९,६००;	गुंतििूक	` १०,६५०	
प्राप्विपत्	आवि	ऋिको	एकवत्तपिथे	`	२०,७५०	सि्ज	दथे्तांचथे	शोधन	करण्ात	आलथे	तसथेच	रोखीकरि	खच्ज	`	८००	झाला.	राराराम	
नादार		झाला	आवि	त्ाचं्ा	संपततीतून	सि्ज	वमळून	̀  ११००	िसूल	झालथे.	शथेिटी	भागीदारांच्ा	खात्ािरील	वशलकांचथे	शोधन	करण्ात	
आलथे.	

 रोखीिरि खाते, बिँ खाते आवि सि्ज भागीदारांचे भांडिल खाते तयार िरा. 
उततर : रोखीकरिािरील	तोटा	-	` ५४,०००,	बँक	खातथे	-	` १,१४,९००,	सीताराम	भांडिल	खातथे	-	` ५०,०००,	गंगाराम	

भांडिल	खातथे	-	` ३७,५००
९. खाली वदलेला ताळेबंद हा िैभि, संरय आवि संतोष यांचया भागीदारीचा आहे. 

ताळेबंद ३१ माच्ज, २०१९ रोरीचा
देयता रक्कम ` संपतती रक्कम `

भांडिल	खातथे	:	 ्ंत्	 ६,०००
	 िैभि ३६,००० ख्ाती ९,०००
	 सरं् २७,००० मालसाठा	आवि	ऋिको ५७,०००
	 धनको १२,००० नफा-तोटा	खातथे १८,०००
अवधकोष	अवधविकष्ज १८,००० संतोषचथे	भांडिल ३,०००

९३,००० ९३,०००
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संतोष वदिाळखोर झालयामुळे भागीदारी संसरा विसवर्जत झाली आवि संपततीचे रोखीिरि पुढीलप्रमािे झाले.
१.	 मालसाठा	आवि	ऋिको	`		५४,०००,	ख्ाती	` वनरंक,	्ंत्	पुसतकरी	मूल्ानथे	रोखीकृत	झालथे.	
२.	 धनकोिर	१०	%	कसरीची	परिानगी	आहथे.	
३.	 संतोषकडून	बाकरी	असलथेल्ा	रकमथेपैकरी	रुप्ात	२५	पैसथे	एिढीच	रक्कम	िसूल	झाली.	
४.	 नफा-तोटा	विभारनाचथे	प्रमाि	८:४:३.	
५.	 संस्थेच्ा	विरोधात	वनमा्जि	झालथेली	आकससमत	दथे्तथेचथे	शोधन	` ९,०००	ला	करण्ात	आलथे.	
 संसरेचे वहशोबाची पुसतिे बंद िरणयासाठी आिशयि खाती तयार िरा.  
उततर :	 रोखीकरिािरील	तोटा	-	`	१९,८००,	बँक	खातथे	एकूि	बथेरीर	-	`	६२,६४०,			  

रक्कम	वदली	िैभि	-	`	१०,५६०,	संर्	-	`	१४,२८०
रेवहा दोन भागीदार वदिाळखोर होतात (When Two Partner Become Insolvent)  

१०. शितेा, नूपुर आवि सावनिा हे  ३:२:१. या प्रमािात नफा-तोटा िाटून घिेारे भागीदार आहेत. तयांचया भागीदारीचा ३१ माच्ज 
२०१९ रोरीचा ताळेबंद खालीलप्रमािे होता. : 

ताळेबंद ३१ माच्ज २०१९ रोरीचा 

देयता रक्कम ` संपतती रक्कम `

भांडिल	खातथे	:	
	 शिथेता
	 नूपुर	
विविध	धनकाथे

६५,०००
१५,०००
९५,०००

विविध	संपतती	
बँकेतील	रोख
भांडिल	खातथे	:	सावनका

१,६०,०००
५,०००
१०,०००

१,७५,००० १,७५,०००

	 वद.	३१	माच्ज	२०१९	रोरी	भागीदारी	संस्ा	 विसवर्जत	झाली.	 विविध	संपततीचथे	 रोखीकरि	पुसतकरी	मूल्ाच्ा	६०%	झालथे.	
शिथेतानथे	रोखीकरि	खच्ज		` १,०००	वदला,	नूपुर	आवि	सावनका	वदिाळखोर	झालथे.

	 	नूपुरच्ा	खारगी	संपततीतून	` ३,०००	आवि	सावनकाच्ा	खारगी	संपततीतून	` ८,०००	प्राप्	झालथे.	
 िरील मावहतीचया आधारे संसरेची िहीखाते बंद िरणयािरीता आिशयि खाती तयार िरा. 
उततर : रोखीकरिािरील	तोटा	-	` ६६,०००,		बँक	खातथे	एकूि	बथेरीर	-	`	१,१२,०००,			  

शिथेताला	रक्कम	वदली	-	` १७,०००,	नूपुरची	तूट	-	` ४,०००	सावनकाची	तूट	-	`	१३,०००

सि्ज भागीदार वदिाळखोर / नादार झालयास  (When all Partner Become Insolvent)  
११. प्रीती, वप्रया आवि प्राची यांचया भागीदारीचा ३१ माच्ज २०१९ रोरीचा ताळेबंद खालीलप्रमािे असून ते समप्रमािात नफा-

तोटा िाटून घेिारे भागीदार आहेत. 
ताळेबंद ३१ माच्ज २०१९ रोरीचा 

देयता रक्कम ` संपतती रक्कम `
भांडिल	खातथे	:	 ्ंत् २३,०००
	 प्रीती ४०,००० फवन्जचर	(उपसकर) १६,०००
	 वप्र्ा ३५,००० मालसाठा	(सकंध) ४७,०००
	 प्राची २५,००० बँकेतील	रोख १०,०००
व्ापारी	धनको ५०,००० नफा-तोटा	खातथे ८४,०००
कर्ज	(्ंत्ाद्ारथे	सुरवक्षत) ३०,०००

१,८०,००० १,८०,०००
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सर्व भागीदारांच्ा ददराळखोरी / नादारीमुळे संस्ा दरसद््वत  झाली. ्ंत्र `  १८,०००, ला दरकण्ात आले. फदन्वचरबद्दल 
` १४,००० प्ाप्त झाले. मालसाठ्ाचे रोखीकरण ̀  ३५,०००. झाले. दरस््वन खच्व ̀  २,००० आला. दप््ा आदण प्ाची ् ांच्ाकडून 
काहीही प्ाप्त झाले नाही. परंतु प्ीतीच्ा खा्गी संपततीतून ` ३,४०० प्ाप्त झाले. 

वरील माहितीच्ा आधारे संस्ेचे हिशेब पुसतके बंद करा.  
उततर : रोखीकरणाररील तोटा - `  २१,०००, बँक खाते - ` ८०,४००, भांडरलातील तूट प्ीती - ` ८,४००,   

प्ाची - ` १०,०००

१२. शाशवत आहि हशव िे समप्रमािात नफा-तोटा वाटून घिेारे भागीदार आिेत. त्ांच्ा भागीदारीचा ताळेबंद खालीलप्रमािे 
आिे.:

ताळेबंद ३१ माच्च २०१९ रोजीचा

दे्ता रक्कम ` संपतती रक्कम `
शाशरतचे भांडरल खाते ६,००० ्ंत्र आदण स्ंत्र १४,७५०
धनको ३९,००० फदन्वचर (उपसकर) ४,०००

ऋणको ५,०००
मालसाठा (सककंध) ६,२५०
बँकेतील रोख ३,०००
दशरचे भांडरल खाते १२,०००

४५,००० ४५,०००

सर्व भागीदारांच्ा कम्ोर आद््वक सस्तीमुळे ते ददराळखोर घोदित झाले.
संपततीचे रोखीकरण खालीलप्माणे झाले : 
मालसाठा (सककंध)   ` ३,५००, फदन्वचर ` २,०००, ऋणको ` ५,००० ्ंत्र ` ७,०००
संपततीच्ा रोखीकरणाचा र रसुलीचा खच्व `  १,५०० आला. शाशरतला त्ाच्ा खा्गी दे्तेची परतफेड करण्ासाठी 

संपतती अपुरी पडली तसेच दशरच्ा खा्गी दे्तेची परतफेड केल्ानंतर ` ५०० दशल्लक रादहले. 

संस्ेची लेखापुसतके बंद करण्ासाठी आवश्क खाती त्ार करा. 
उततर : रोखीकरणाररील तोटा - ` १४,०००, बँक खाते - ` २१,०००, भांडरलाची तूट, शाशरत - ` १०००  

दशर - ` १८,५००

हवद्ा्थी कृती ः
१) कोणत्ाही सनदी लेखापालाच्ा (C.A.) का्ा्वल्ास भेट देऊन दरसद््वत भागीदारी संस्ेच्ा प्दरि्ेची मादहती ्मा 

करा.
२) सनदी लेखापालाच्ा (C.A.) का्ा्वल्ास भेट देऊन भागीदारी संस्ेच्ा दरस््वनाची प्त्क्ष कारणे माहीत करून घेऊन 

त्ाचा लेखांकनाररील परीणाम अभ्ासा.
३) भागीदारी संस्ेच्ा दरस््वनाच्ा रेळी भागीदारीच्ा दे्तेच्ा शोधन रिमाचा अहराल त्ार करा.

bbb
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७. विवनमय विपत्र विंिा हुंडी (Bills of Exchange)

७.१	 विपत्राचरा	परिचय,	अर्थ,	वयराखयरा	आवि	गिज
७.२	 विपत्राचरा	मसुदरा	विंिरा	नमुनरा,	हुंडीच	ेपक्ष,	विपत्राची	विरी,	देयवदनराुंि	ि	हुंड्राच	ेप्रिराि
७.३	 विपत्राचरा	 उपयोग	 िसरा	 ििरािरा,	 विपत्राचरा	 अनरादि,	 विपत्राची	 नोंदिी	 विपत्राचे	 प्रमरािन,	 नोंदिी	 अवििरािी	 ि	 नोंदिी	

शुलि
७.४	 	खरालील	परिस्रिी	आहिरा्थ/विपत्िरािी,	आहराययी	यराुंचयरािडून	विपत्राची	लेखराुंिीय	हरािराळिी.
	 अ.	 देयविरी	पययंि	विपत्	्ििः	जिळ	असलेलयरा	विपत्राचे	आहराययीने/्िीिरयरा्थने	शोिन	िेलयरास,	अनरादिि	िेलयरास	
	 	 विंिरा	नरादराि	झरालयरास.
	 ब.	 विपत्राच	ेपृषराुंिन	िेलयरास	आवि	आहराययी	विंिरा	्िीिरयरा्थने	शोिन	िेलयरास	अनरादिि	झरालयरास	विंिरा	वदिराळखोि	
	 	 ठिलयरास.
	 ि.	 विपत्राच	ेबिँेि	िटवििे.	विपत्राचरा	आदि,	अनरादि	आवि	आहरािराययी/्िीििरा्थ	नरादराि	झरालयरास.
	 ड.	 विपत्	िराशी	सुंग्रहिरािरििरा	बँिेि	पराठवििे	ि	्िीिरयरा्थने	विंिरा	आहराययीने	आदि,	अनरादिि	िेलयरास	विंिरा		

	 ्िीििरा्थ	वदिराळखोि	झरालयरास	
	 इ.	 विपत्राच	ेनिूवनििि	-	नूिवनिििराची	िराििे,	ि	वयराजराची	आिराििी.
	 फ.	 अुंशिः	ििमेच	ेशोिन	:	मूळ	िक्कम	अविि	वयराज	अविि	नोंदिी	खच्थ	ि	निीन	विपत्	िराढिे.
	 ग.	 निीन	विपत्राचरा	आदि/अनरादि.
	 ह.	 ्िीिरयरा्थची	नरादरािी	ि	रयराचयरा	खरारयराची	पूि्थिरा.(Insolvency	of	the	acceptor	&	settlement	of		

	 his	account)
	 ि.	 विपत्राच	ेवनिि्थन.
	 ज.	 िोजिीद्थ	ि	खरािेिही	(फक्त	आदेशिराचे	खरािे,	आदेवशिीचे	खरािे.)

क्षमता विधाने

o यरा	प्रिििराचरा	अभयरास	िेलयरानुंिि	विद्रारयी	सक्षम	होिील	:
	 विद्रारयी	विवनमय	विपत्राचरा	अर्थ	समजणयरास	परात्	ठििील.
		 विद्रारयरायंनरा	विवनमय	विपत्राचयरा	सुंिलपनरा	समजलयरामुळे	प्ररयक्ष	िे	रयराचरा	उपयोग	िििील.
		 विद्रारयी	विवनमय	विपत्राचरा	मसुदरा	ियराि	िििील	आवि	रयराचे	प्रिराि	समजून	घेिील.
	 देयवदनराुंि	पय्थनि	विपत्	्ििःजिळ	ठेििे,	िराशीसुंग्रहिरािरििरा	बिँेि	पराठवििे,	निूनीििि	ि	विपत्राचे	वनिि्थन	इ.	बराबी	

समजून	घेिील.
		 विनमय	विपत्राची	विविि	परिस्रि	लेखराुंिीय	हरािराळिी	वशििील.

अभयास घटि
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७.१ प्रसतािना :
शोधनापूर्वी र्स्ू र् सरे्ा प्ाप्त करणे हे ग्ाहकाच्ा ्ोग््ेर्र आिण िर्शर्ासार्र अर्लंबून अस्े ज्ा व्र्हारांचे शोधन 

भिर्ष्ामध्े करण्ा् ् े्े त्ानंा उधारीचे व्र्हार महण्ा् िकंर्ा ् े उधारीचे व्र्हार महणून ओळखले जा्ा्. उधारीच्ा व्र्हाराची 
व्र्सा् जग्ामध्े महत्र्ाची भूिमका आहे. उधारीमुळे ग्ाहकांना त्ांच्ा खचाचाच्ा रकमे् र्ाढ करण्ाची पे्रणा िमळ्े. व्ार्साि्क 
संस्ा बाजारा्ील सपधधेच्ा पररसस्् उधारीचा लाभ घे् ा्. संभाव् िर्क्री र्ाढिर्ण्ाच्ा उदे्शाने रोख रकमेचे प्माण कमी करून 
मोठे कजचा उभारल्ाची िर्क्रेत्ांचा प््तन अस्ो. भिर्ष्ामध्े ्ो िर्िशष्ट ्ारखेला, त्ाला दे् (Due) असणारी रक्कम िकंर्ा त्ाने 
घे् लेल्ा मालाच्ा पैशाचे शोधन करेल ् ा र्चनार्र आिण जबाबदारीर्र िर्क्रे्े माल िर्क्ा्. रक्कम शोधनाच्ा बाब्ी् कोण्ाही 
र्ाद िकंर्ा गैरसमज होऊ न्े, महणून िर्िन्म िर्पत्े, र्चनिचठ्ठा अशा प्साधनांचा उप्ोग करेला जा्ो. भार्ा् बऱ्ाच 
काळापासून लोकिप्् अशा प्साधनांचा उप्ोग करेला जा्ो, त्ालाच हंडी (Hundi) असे महण्ा्. 

७.१ अ. गरज - (Necessity) :
व्ार्साि्क व्र्हारांची भरभराट करण्ासाठी आिण उधारीची (Credit) व्ाप्ती र्ाढिर्ण्ासाठी िर्िनम् िर्पत्े र् र्चन 

िचठ्ा मौल्र्ान प्साधने आहे् . िर्िह् नमुन्ा्ील सटटँप पेपर र्र िलसख् सर्रूपा् र्चन िचठ्ी िलिहलेली असल्ास ग्ाहक 
त्ाच्ा कजाचाची (Debt) पर्फरेड करेल आिण िर्क्रेत्ाला त्ाचे पैसेसुद्ा िमळ्ील. हे लेखी र्चन िचठ्ठा बटँका सर्ीकार्ा् 
आिण त्ाच्ा बदली आगाऊ रकमा दे्ा्. िशर्ा् ही प्साधने चलनक्षम दस्ऐर्ज आहे् . महणून ्ी एका व्क्ीकडून दुसऱ्ा 
व्क्ीकडे हस्ां्रर् कर्ा ्े्ा्. 

७.१ ब. अर्थ : 
भार्ी् पराक्ाम् िर्लेख अिधिन्म १८८१ नुसार चलनक्षम दस्ऐर्ज महणजे र्चन िचठ्ी, िर्िनम् िर्पत् िकंर्ा धनादेश हे 

धारक अ्र्ा र्ाहकाला दे् अस्ा्. िर्िनम् िर्पत् हे कजाचाची लेखी सर्रूपाची पार््ी आहे आिण िर्पत्ाची रक्कम ठरार्ीक 
मुद्ीनं् र देण्ाचे र्चन सुद्ा आहे. सामान््ा धनको त्ाच्ा ऋणकोर्र िर्पत् काढ्ो आिण ऋणकोकडून त्ास सर्ीकृ्ी िमळ्े.

र्चनिचठ्ी महणजे ठरार्ीक रक्कम, ठरार्ीक व्क्ीला िकंर्ा त्ाच्ा आदेशानुसार िर्िशष्ट मुद्ीनं्र देण्ाचे िबनश्चा 
सर्रूपाचे लेखी र्चन अस्े. र्चन िचठ्ीला सर्ीकृ्ी गरज (आर्श्क्ा) नस्े कारण र्चन िचठ्ी िलिहणाराच शोधनाचे र्चन 
दे् ो.

७.१  ि. विवनमय विपत्र ि िचन वचठ्ीची वयाखया (Definition of Bill of Exchange and Promissory Note) : 
१८८१ च्ा चलनक्षम दस्ऐर्ज का्द्ानुसार कलम ५मध्े हंडीची व्ाख्ा पुढीलप्माणे िदली आहे. 

“िर्िनम् िर्पत् (हंडी) महणजे अशा प्कारचा लेखी दस्ऐर्ज करी, ज्ार्र िर्पत् िलिहणाऱ्ाने आपली सही करून िर्िशष्ट 
व्क्ीला िर्नाअट आज्ा िदलेली अस्े करी त्ा व्क्ीने, त्ा दस्ऐर्जा् िनदधेिश् व्क्ीला िकंर्ा ्ो दस्ऐर्ज घेऊन ्ेणाऱ्ा 
व्क्ीला (र्ाहकाला), दस्ऐर्जा् िलिहलेली रक्कम, ि्ने मागणी करेल्ार्र िकंर्ा ठरार्ीक मुद्ीनं्र द्ार्ी.”

 िर्िनम् िर्पत्ाची र्ैिशषट्े (Features of Bill Exchange)
१. िर्पत् हे लेखी सर्रूपा् असले पािहजे.
२. १८९९च्ा मुदांक कर का्द्ाप्माणे त्ार्र ्ोग् मूल्ाचे ि्िकट (stamp)असले पािहजे.
३.  हंडीर्र िदनांक असार्ी.
४.  हंडी् िनसशच् रक्कम देण्ासंबंधीची सपष्ट आज्ा असार्ी.
५.  हंडी ही िबनश्चा सर्रूपाची आज्ा आहे.
६.  हंडी िनदधेिश् करेलेल्ा व्क्ीला िकंर्ा त्ाच्ा आदेशानुसार िकंर्ा र्ाहकाला रक्कम िदली जा्े.
७.  हंडीर्र, हंडी काढणाऱ्ाची/िनमाचात्ाची सर्ाक्षरी असार्ी.
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िचनपत्र/िचन वचठ्ी (Promissory Note)
भार्ी् चलनक्षम दस्ऐर्ज अिधिन्म १८८१ कलम ४ प्माणे व्ाख्ा - 
“ज्ा लेखी दस्ऐर्जार्र त्ाच्ा िनमाचात्ाने सही करून िनसशच् रक्कम, िनसशच् व्क्ीला िकंर्ा त्ाच्ा आदेशाप्माणे इ्र 

व्क्ीला िकंर्ा दस्ऐर्ज घेऊन ्ेणाऱ्ाला देण्ाचे र्चन, कोण्ीही अट न घाल्ा िदलेले अस्े त्ा दस्ऐर्जाला “र्चन िचठ्ी” 
असे महण्ा्. र्चन िचठ्ी हे बटँकपत् िकंर्ा चलनपत् नाही.”

७.२ हुंडीचे पक्ष (Parties to a Bill Exchange) :
१. अाहता्थ/आदेशि (Drawer) : िर्पत् काढणाऱ्ा िकंर्ा िलिहणाऱ्ा व्क्ीस आह्ाचा असे महण्ा् अाह्ाचा हा धनको 

अस्ो. ्ो ऋणकोकडून रक्कम प्ाप्त कर्ो ्ो िर्पत्ाची रक्कम प्ाप्त कर्ो, महणून त्ाच्ासाठी हे िर्पत् “प्ाप्त 
िर्पत्”, अस्े.

२. आहाययी/आदेवशती (Drawee) : ज्ाच्ार्र िर्पत् काढले जा्े, त्ाला आहा्वी िकंर्ा आदेिश्ी असे महण्ा्. 
आदेिश्ी िर्पत् सर्ीकार्ो ्ो ऋणको अस्ो आिण धनकोला रक्कम दे् ो. त्ाला िर्पत्ाची रक्कम द्ार््ाची अस्े 
महणून त्ाच्ासाठी िर्पत् ‘दे्िर्पत्' अस्े. 

३. आदाता (Payee) : ज्ाला हंडी्ील/िर्पत्ा्ील पैसे प्ाप्त करण्ाचा अिधकार अस्ो, त्ाला आदा्ा असे 
महण्ा्. िर्पत्ा्ील राशी ज्ा व्क्ीला िकंर्ा त्ाच्ा आदेशाप्माणे अन् व्क्ीला िमळण्ाचा अिधकार अस्ो. 

िचन वचठ्ीचे पक्ष : 
१. अाहता्थ/वनमा्थता (Drawer or Maker) : जो र्चनिचठ्ी िलिह्ो त्ाला आह्ाचा असे महण्ा्. त्ाला र्चनपत् िलिहणारा 

असे देखील महण्ा्. हा असा व्क्ी आहे करी, जो र्चन िचठ्ीमधील ठरार्ीक रक्कम देण्ाचे र्चन (Promis) दे्ो. 
महणून त्ाला र्चनदा्ा असेदेखील महण्ा्.

२. आहाययी/आदाता (Drawee of Payee) : ज्ा व्क्ीकरर्ा र्चनिचठ्ी िलिहली िकंर्ा काढली जा्े ि्ला आहा्वी 
िकंर्ा आदा्ा असे महण्ा्. 

अवतररक्त मावहतीः
  आपल्या देशयात िवपत्याचे असंख् प्रकयार उप्ोगयात आणले जयातयात. उदया. शहजोग हंडी, दश्शनी हंडी, मुदती हंडी, 

नयामजोग हंडी, धनीजोग हंडी, जवयाबी हंडी इ.

विपत्राचया नमुनयातील घटि (Contents of format of Bill of Exchange) : 
१. वदनाुंि (Date) : िर्पत्ाच्ा र्रच्ा उजव्ा बाजूला आदेशकाच्ा पत्ाखाली िर्पत्ाची िदनांक िलिहणे आर्श्क अस्े. 

पररपक्व्ा िदनांक काढण्ासाठी िर्पत्ार्र िदनांक िलिहणे आर्श्क आहे. िदनांकािशर्ा् िलिहलेल्ा िर्पत्ाला काही अ्चा 
नस्ो.  

२. मुदत (Term) : िदर्स िकंर्ा मिहन्ामध्े िर्पत्ाची मुद् दशचािर्णे आर्श्क आहे.
३. राशी (Amount) : िर्पत्ाची राशी अंकामध्े ि्िकटाच्ा खाली िलहार्ी आिण शबदामध्े िर्पत्ाच्ा मजकुरा् दशचार्ार्ी.
४. मुदाुंि (Stamp) : १८८९च्ा भार्ी् मुदाकं शुलक अिधिन्मानुसार िर्पत्ार्र ् ोग् मूल्ाचे मुदांक असणे आर्श्क आहे.
५. पक्ष (Parties) : आह्ाचा, आहा्वी र् आदा्ा ्ांची नांर्े र् पत्े िर्पत्ा् असणे आर्श्क आहे.
६. मूलयप्राप्ीसाठी (For value received) : का्द्ानुसार मोबदल्ािशर्ा् कोण्ाही करार होऊ शक् नाही. व्ापारी 

िर्पत्ाच्ा संदभाचा् मोबदल्ा् िर्शेष स्ान (महत्र्) आहे. ् ाचा अ्चा िर्िशष्ट मोबदल्ाच्ा बदली िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िदली 
जा्े.

७. सिीिृती (Acceptance) : आदेशकाकडून िर्िशष्ट मुद्ीचे िर्पत् काढले जा्े. सर्ीकृ्ीकरर्ा ्े आहा्वीकडे सादर करेले 
जा्े. जेवहा आदिेश्ी िर्पत्ाच्ा दशचानी भागार्र “सर्ीकृ्’’ असे शबद िलहून िदनांक टाक्ो ्ेवहा त्ा िक््ेला िर्पत्ाची 
सर्ीकृ्ी असे महण्ा्. िर्पत्ाच्ा सर्ीकृ्ीपूर्वी आहा्वी िर्पत्ाच्ा शोधनासाठी बाध् नस्ो. सर्ीकृ्ी नं्रच मसुद्ाचे 
रूपां् र िर्पत्ा् हो्े. 
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अवतररक्त मावहती -
 भार्ी् मुदाकं कर अिधिन्म १८९९च्ा का्द्ाप्माणे नोंदी् व्र्हारासाठी िक्ी प्कारची मुदांक कर  

(stamp Duty) लार्ली जा्े.

विवनमय विपत्राचा नमुना - Specimen of a bill of exchange : 

- विपत्राचा नमुना -

   मुदांक शुलक (आदेशकाचे नार्) 

  (आदेशकाचा पत्ा)

  (िर्पत् िलिहण्ाची ्ारीख)
(अंकामध्े राशी) ............
`

 या तारखेनुंतर, श्ी. 
(आदात्ाचे नाव व पत्ा) िकंवा त्ाच्ा आदेशानुसार रु 

राशी शबदात  फक्त देणे, जयाचा मोबदला वमळाला आहे.
 

   सही/-
    

   (आदेशकाचे नाव)

 प्रि्, 
 (आदेिश्ीचे नार् र् पत्ा)  “सर्ीकृ्ी’’.
  (आदेश्ीचे नार्)   
  
  िदनांक 

सिीिृतीचे प्रिार - (Types of Acceptance) :
अ. सामानय सिीिृती/साधारण सिीिृती (General Acceptance) : जेवहा आहा्वी कोण्ीही अट र् बदल न कर्ा 

आहत्ाचाने िलिहलेले िर्पत् सर्ीकार्ो ्ेवहा त्ास सामान् सर्ीकृ्ी असे महण्ा्. ्ाला िबनश्चा सर्ीकृ्ी असे देखील 
महण्ा्. 

ब. सशत्थ सिीिृती (Qualified Acceptance) : जेवहां अाहत्ाचाने िलिहलेल्ा िर्पत्ास, आहा्वी काही अटींर्र सर्ीकृ्ी 
अ्र्ा िर्शेष सर्ीकृ्ी दे्ो त्ास सश्चा सर्ीकृ्ी असे महण्ा्.

सशत्थ सिीिृतीचे खालील प्रिार आहेतः
i) मुदतीशी सुंबुंवधत अट - (Qualified as to time) : जेवहा ंआहा्वी िर्पत् सर्ीकार्ो, परं् ु िर्पत्ा् आहत्ाचाने िलिहलेल्ा 

मुद्ीस बदल कर्ो ्ेवहा ंअशा अटीला मुद्ीशी संबंिध् अट असे महण्ा्. 
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ii) सरळाशी सुंबुंवधत अट -(Qualified as to Place) : जेवहां िर्पत्ाचे शोधन करेर्ळ एका िनसशच् िठकाणी करण्ाचे मान् 
करेले जा्े, ्ेवहा त्ास स्ळाशी संबंिध् अट असे महण्ा्.

iii) रिमेशी सुंबुंवधत अट -(Qualified as to amount) : िर्पत्ा् िलिहलेल्ा रकमेच्ा काही भागाकरर्ा आहा्वी सर्ाकृ्ी 
दे्ो, ्ेवहा त्ास रकमेशी संबंिध् सर्ीकृ् असे महण्ा्.

iv) पक्षाशी सुंबुंवधत अट -(Qualified as to parties) : जेवहां आहा्वी हा िर्पत्ा् नार् असलेल्ा व्क्ीस िर्पत्ाचे शोधन 
करण्ाचे अमान् कर्ो, त्ास पक्षाशी संबंिध् अट असे महण्ा्.

v) अटींशी सुंबुंवधत सिीिृती -(Qualified as to condition) : आहा्वी िर्पत्ाचे शोधन करण्ास काही अटींच्ा पू्चा्ेर्र 
््ार अस्ो त्ास िर्शेष अटींशी संबिंध् सर्ीकृ्ी असे महण्ा्.

७.२. विवनमय विपत्राचा नमुना ः
 उदाहरण -१ सामानय सिीिृती - (General Acceptance)
 खालील मािह्ीर्रून िर्िनम् िर्पत् ््ार कराः-
१. आदेशक : श्ी. प्काशरार्, ६४८, अ कोरल प्ाझा, एस. बी. रोड, पुणे.
२. आदेिश्ी : श्ी. राहलदेर्, २३६, राजापुर रोड, जळगांर्
३. राशी ः ` ४४,५००.
४. मुद् : ३ मिहने
५. िर्पत्ाची ्ारीख : ३ जून, २०१९.
६. सर्ीकृ् ीची ्ारीख : ७ जून, २०१९.

विवनमय विपत्राचा नमुना

      मुदाकं  श्ी. प्काश रार्,

   ६४८, अ कोरल प्ाझा

   एस्. बी. रोड, पुणे
    ` ४४,५००  िद. ३ जून, २०१९.

्ीन मिहन्ानं्र मला िकंर्ा माझ्ा आदेशानुसार ` चवर्ेचाळीस हजार पाचशे फक् देणे, ज्ाचा मोबदला िमळाला 
आहे.       

  सही/-
  (प्काश रार्)
प्ि्,
श्ी. राहल देर्,
२३६, राजापूर रोड, जळगांर्.

“सर्ीकृ्ी”
सही/-

(राहल देर्)
िद. ७ जून २०१९.
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उदाहरण - २. आदातयाचया नािासह विपत्राचा नमुना ि सामानय सिीिृती (General Acceptance with Payee’s name)

१. आहा्ाचा : मुकुंद देसाई, नं. १४, हेरीटेज हाईटस्, नागपूर.

२. आहा्वी ः ्ोगेनद िटळक, नारा्ण पेठ, अमरार््ी.

३. आदा्ाः श्र्ण दरे्, पनर्ेल.

४. राशीः ` ३०,०००.

५. मुद् : ९० िदर्स

६. िर्पत्ाची ्ारीख : १६ जुलै, २०१९

७. िर्पत्ाची सर्ीकृ्ी: २० जुलै, २०१९.

विवनमय विपत्राचा नमुना

        मुदांक  मुकुंद देसाई,

   १४ हेरीटेज नं हाईटस,

   नागपूर
    ` ३०,०००/-  िद. १६ जुलै, २०१९.

नवर्द िदर्सानं्र श्ी. श्र्णदरे्, पनर्ेल, ्ांना अ्र्ा त्ांच्ा आदेशानुसार ` ्ीस हजार फक् देणे, ज्ाचा मोबदला 
िमळाला आहे.       

  सही/-
  (मुकुनद देसाई)
प्ि्,
्ोगनेद ि्लक,
नारा्ण पेठ,
अमरार््ी.

“सर्ीकृ्ी”
सही/-

(्ोगनेद िटळक)
िद. २० जुलै २०१९.
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उदाहरण - ३. दश्थनी विपत्र - (After Sight Bill) -

अनुराधा पाटील, ३७ - A LCC टॉर्सचा, गोरेगांर्, मुंबई ्ांनी २३ जानरे्ारी, २०२० रोजी रु. ५७,४५०चे दोन मिहने मुद्ीचे 
िर्पत्, शां्ी िर्शर्कमाचा, No. 43 भोसलेनगर, सोलापूर ्ांच्ार्र काढले. त्ांनी त्ाचे शोधन शामला काटे, नािशक ्ांना करारे्. 
िर्पत् २७ जाने, २०२०, रोजी सर्ीकारण्ा् आले. र्रील मािह्ीर्रुन िर्िनम् िर्पत्ाचा नमुना ््ार करा. 

 
- विवनमय विपत्र -

        मुदांक  अनुराधा पाटील,

   ३७ - A LCC टार्सचा,

   गोरेगारं्, मुंबई.
    ` ५७,४५०/-  िद. २३ जानेर्ारी, २०२०

दशचानोत्र दोन मिहन्ांनी शामला काटे, नािशक ्ांना िकंर्ा त्ांच्ा आदेशानुसार ` सत्ार्न हजार चारशे पन्ास फक् 
देणे, ज्ाचा मोबदला िमळाला आहे.       

  सही/-
  (अनुराधा पाटील)
प्ि्,
शां्ी िर्शर्कमाचा,
न. ४३, भोसलेनगर,
सोलापूर.

“सर्ीकृ्ी”
सही/-

(शां्ी िर्शर्कमाचा)
िद. २७ जाने. २०२०.
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उदाहरण - ४ राशीचया अटींसह सशत्थ सिीिृती - (Qualified Acceptance as to Amount) - 

खालील मावहतीिरून विवनमय विपत्राचा नमुना तयार िरा.

१ माचचा, २०२०, रोजी श्ी. अमोल काजे ४२, गांधी ग्ाम, एम्. जी. रोड, रतनािगरी ्ांनी श्ीम्ी, सागरीका माने, ३४५, 
कुमठेकर रोड, पुणे ्ांच्ार्र ४५ िदर्स मुद्ीचे ` १८,७५० चे िर्पत् काढले. ४ माचचा, २०२० रोजी श्ीम्ी सागररका माने ्ांनी  
` १५,००० साठी त्ाला सर्ीकृ्ी िदली. 

 
- विवनमय विपत्र -

        मुदांक  श्ी. अमोल काजे,

   ४२, गांधीग्ाम,

   एम. जी. रोड, रतनािगरी,
    ` १८,७५०/-  िद. १ माचचा, २०२०

पंचेचाळीस िदर्सानं्र मला अ्र्ा माझ्ा आदेशानुसार ` अठरा हजार सा्शे पन्ास फक् देणे, ज्ाचा मोबदला 
िमळाला आहे.       

  सही/-
  (अमोल काजे)
प्ि्,
श्ीम्ी सागररका माने,
३४५ - कुमठेकर रोड,
पुणे.

“फक् ` १५,००० करर्ा सर्ीकृ्”
सही/-

(सागररका माने)
िद. ४ माचचा, २०२०.
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उदाहरण - ५. मुदतीशी सुंबुंवधत सशत्थ सिीिृती (Qualified Acceptance as to time)

९ फरेबु्र्ारी २०२० रोजी, िनरजा पसबलिशंग हाऊस, नररमन पॉईनट, मुंबईचे भागीदार सिमर गुप्ता, ्ांनी १ मिहना मुद्ीचे  
` ६२,०००चे िर्पत् श्ीम्ी नम्र्ा कोकरील, पनर्ेल रोड, खारघर ्ांच्ार्र काढले. ज्ाचे शोधन मे. िर्द्ा ट्ेडसचा लोणार्ला ्ांना 
करार््ाचे आहे. दोन मिहन्ाच्ा अटीर्र सर्ीकृ्ी िमळाली. 

 र्रील मािह्ीर्रुन िर्िनम् िर्पत्ाचा नमुना ््ार करा.
 

- विवनमय विपत्र -

        मुदाकं  िनरजा पसबलिशंग हाऊस,

   नररमन पॉईनट, 

   मुंबई.
    ` ६२,०००/-  िद. ९ फरेबु्र्ारी, २०२०

र्रील ्ारखेपासून एक मिहन्ानं्र मे. िर्द्ा ट्ेडसचा, लोणार्ळा ्ांना िकरं्ा त्ांच्ा आदेशानुसार ` बासष्ठ हजार फक् 
देणे, ज्ाचा मोबदला िमळाला आहे.       

  सही/-
  (समीर गुप्ता)
  िनरजा पसबलिशंग हाऊस,
  चे भागीदार.
प्ि्,
श्ीम्ी नम्र्ा कोकरील,
पनर्ेल रोड, 
खारघर

“दोन मिहन्ाकरर्ा सर्ीकृ्”
सही/-

नम्र्ा कोकरील
िद. ९ फरेब्ुर्ारी, २०२०.
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उदाहरण - ६. मागणी/दश्थनी विपत्र - (Demand Bill)

 खालील मावहतीिरून विवनमय विपत्र तयार िरा.

१. आह्ाचा ः करेदार पंडी्, २२-अ-कलप्रु इसटेट, िपरंगुट पुणे.
२. आहा्वी ः गौरी मुळे, र्ाशी, नर्ी मुंबई.

३. िर्पत्ाची ्ारीख ः १४ ऑगसट, २०१९

४. सर्ीकृ्ीची ्ारीखः १७ ऑगसट, २०१९

५. िर्पत्ाची राशीः ` ३८,७४०

- विवनमय विपत्र -

        मुदांक  करेदार पंडी्,

   २२/अ कलप्र इसटटे, 

   िपरंगुट, पुणे.
    ` ३८,७४०/-  िद. १४ ऑगसट, २०१९

सादरक्वी ऋणी मला िकरं्ा माझ्ा आदेशानुसार ` अड्ीस हजार सा्शे चाळीस फक् देणे, ज्ाचा मोबदला िमळाला 
आहे.       

  सही/-
  (करेदार पंडी्)
  
प्ि्,
गौरी मुळे,
र्ाशी, 
मुंबई.

“सर्ीकृ्”
सही/-
गौरी मुळे

िद. १७ ऑगसट, २०१९.

सूचना - मागणी विपत्रात विपत्राची मुदत वदली नाही. आदेशिािडून विपत्र सादर झालयाबरोबर सिीितया्थने शोधत िराियाचे 
असते.
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वचन चचट्ठीचा नमुना ः
 

- वचन चचट्ठी - 

         मुद्रांक	 	 ममत्र	स्रमांत,

	 	 	 १३/अ	-	िबझीनेस	सेंटर,

	 	 	 L.B.S.	रोड,	मुलुांड,	मुांबई.
    ` २०,०००/-	 	 िद.	१०	ज्रनेव्ररी,	२०१९

तीन	मििन््रनांतर	बीन्र	शम्रमा	््रांन्र	िकंव्र	त््रांच््र	आदेश्रनुस्रर	`	वीस	िज्रर	फक्त	देईन	असे	वचन	देते,	ज््रच्र	मोबदल्र	
िमळ्रल्र	आिे.		 	 	 	 	 	

	 	 सिी/-
	 	 (ममत्र	स्रमांत)
  
प्रित,
सुनीत्र	कववे,
एम.	जी.	रोड,
सुरत

िविनम्	िवपत््रच््र	ब्रबतीत	मित्व्रच््र	ब्रबी	-	(Important trems of Bill of Exchange) :  

१. चवपत्ाचठी मुदत - (Tenor or Tenure of bill) :	िवपत््रत	िलििलेली	रक्कम	िजतक््र	क्रल्रवधीनांतर	घ््रवी	ल्रगते	तीस	
िवपत््रची	मुदत	असे	मिणत्रत.	िवपत््रची	मुदत	िदवस्रत	िकंव्र	मििन््रत	असते.

२. मसुदा/नमुना हुंडठी - (Draft) :	िवपत््रल्र	सवीकृती	िमळेप्यंत	िवपत्	केवल	‘मसुद्र’	असतो.	त््रल्र	नमुन्र	हांडी	(Proforma	
Bill)	अस	ेदेखील	मिणत्रत.

३. सवलतठीचे चदवस/अनुग्रह चदवस - (Days of grace) :	क्र्द््रनुस्रर	िवपत््रच््र	शोधन्रस्रठी	िवपत््रच््र	मुदतीनांतर	३	
िदवस	जे	ज्रसतीच	ेिदल	ेज्रत्रत	ते	मिणजे	सवलतीचे	िदवस	िो्.

	 म्रगणी	िवपत्	िकंव्र	दशमानीिवपत्	््रांन्र	सवलतीचे	३	िदवस	िदले	ज्रत	न्रिी.
४. परिपक्वता चतथठी/दातव्य चदनाुंक - (Date of maturity or Due date of bill) :	ज््र	िदवशी	िवपत््रची	मुदत	सांपते,	

त््र	त्ररखेल्र	पररपक्वत्र	ितथी	िकंव्र	दे्ितथी	असे	मिणत्रत.
	 जर	िवपत््रच्र	दे् िदन्रांक	स्रवमाजिनक	सुट्ीच््र	िदवशी	्ेत	असेल	उद्र.	२६	ज्रनेव्ररी	िकंव्र	१५	ऑगसट	िे	स्रवमाजिनक	सुटीचे	

िदवस	आिे.	अश्र	पररससथतीत	अगोदरच्र	िदवस	दे्िदन्रांक	(Due	Date)	र्रििल.	जसे	२५	ज्रनेव्ररी	िकंव्र	१४	ऑगसट.
	 एख्रद््रवेळी	दे्िदन्रांकल्र	आकससमक	सुट्ी	(Emergency	Holiday)	्ेत	असल््रस,	िवपत््रचे	शोधन	लगतच््र	दुसऱ््र	

िदवशी	कर्रवे	ल्रगेल.

दातव्य चतथठीचे प्रकाि - (Types of due date) :

अ. नाममात् द्ेयचदनाुंक - (Nominal Due Date) :	सवलतीच	ेिदवस	िमळिवल््रिशव्र्	्ेण्रऱ््र	दे् 	िदन्रांक्रल्र	न्रमम्रत्	
दे्िदन्रांक	असे	मिणत्रत.
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ब. िायदेशीर देयवदनाुंि - (Legal Due Date) : नाममात् दे्िदनांकामध्े सर्ल्ीचे ३ िदर्स िमळिर्ल्ानं्र ्ेणाऱ्ा 
ि््ीला का्देशीर दे्ि््ी असे महण्ा्.

देयवतरीची गणना - (Calculation of due date) :

अ) जर विपत्र तारखेपासून देय असेल (After Date of Bill)
i) विपत्राची मुदत मवहनयात असलयास - उदा. १२ जून, २०१९ला वलवहलेले २ मवहने मुदतीचे विपत्र देयवदनाुंि िाढून दाखिा.

वदिस मवहना िर्थ
िर्पत्ाचा िदनांक १२ ६र्ा २०१९
िर्पत्ाची मुद् - २ (मिहने) -
नाममात् दे्िदनांक १२ ८र्ा २०१९
+ सर्ल्ीचे िदर्स ३ - -
का्देशीर दे् िदनांक १५ ८र्ा २०१९

उत्र - १५ ऑगसट, २०१९
परं्ु - १५ ऑगसट, २०१९ सर्ा्ंत्् िदनाची सार्चाजिनक सुट्ी ्े् असल्ामुळे १४ ऑगसट, २०१९हा दे्िदनांक समजून शोधन 
करारे् लागेल.

ii) विपत्राचा िालािधी हा वदिसाुंमधये वदलेला असलयास - (Tenure of bill given in days) :  

१४ िडसेंबर, २०१९ रोजी िलिहलेल्ा, ९० िदर्स मुद् असलेल्ा िर्पत्ाचा दे्  िदनांक काढा -

मवहना प्रतयक्ष वदिस अनिवसत वदिस
िडसेंबर २०१९ ३१ (३१-१४)     १७
जानेर्ारी २०२० ३१                    ३१
फरेब्ुर्ारी २०२० २९                    २९
माचचा २०२० ३१                    १३

एकूण            ९० िदर्स
महणून नाममात् दे्िदनांक  = १३ माचचा, २०२०
(+) सर्ल्ीचे ३ िदर्स  = ०३ 
का्देशीर दे्िदनांक  = १६ माचचा, २०२०

ब)  जर विपत्र दश्थनौततर तारखेपासून देय असलयास - (In case of Bills Payable ‘After Sight’) :  
िर्पत् िलिहण्ाच्ा ्ारखेपासून दे् िदनांक काढली जा्े. फरक फक् एर्ढाच िर्पत्ाचा कालार्धी हा िर्पत्ाच्ा सर्ीकृ्ीच्ा 
्ारखेपासून नाही.

अ)  २७ िडसेंबर, २०१९ रोजी दोन मिहने मुद्ीचे दशचानी िर्पत् काढले. (Sight Bill) ् े िर्पत् ३१ िडसेंबर, २०१९ रोजी सर्ीकारले. 
िर्पत्ाचा िदनांक - ३१ िडसेंबर, २०१९.
महणून ३१ िडसेंबर, २०१९ ्े ३१ जानेर्ारी, २०२० = १ मिहना
नाममात् दे्िदनांक = २९ फरेब्ुर्ारी, २०२० + सर्ल्ीचे ३ िदर्स = माचचाचे ३ िदर्स

∴ का्देशीर दे् िदनांक = ३ माचचा २०२०.
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५. धारि - (Holder): िर्िनम् िर्पत्ाचा धारक महणजे अशी व्क्ी ज्ाच्ा नार्ाने िर्पत् आहे, आिण मालकरी देखील आहे. 
त्ाला ्ार्रील रक्कम िमळू शकरेल.

६. यराविधीधारि (Holder in due course) : ््ािर्धीधारक महणजे अशी व्क्ी करी ज्ाच्ा जर्ळ िर्पत्ाचा हक्क 
आहे. ्ो खालील कारणामुळे ्े्ो.

 i) मोबदला िकंर्ा िकंम्/प्ि्फल
 ii) िर्शर्ासह्ाचा
 iii) मुद् पुर्चा

७. विवनमय विपत्राचे प्रिार - (Types of Bill of Exchange) : 
i) वयापारी विपत्र/हुंडी - (Trade Bill) : व्ार्साि्क दरे्ाण-घेर्ाणी्ून धनकोने, ऋणकोर्र काढलेल्ा िर्पत्ाला 

व्ापारी िर्पत् असे महण्ा्. असे िर्पत् फक् व्र्साि्क व्र्हारा्ून िलिहण्ा् र् सर्ीकारण्ा्, ्े्े.
ii) सोयहुंडी वििंा अनुग्रह विपत्र - (Accommodation Bill) : एकमेकांची आि च्ाक गरज भागिर्ण्ाच्ा उदे्शाने 

िलिहलेल्ा िर्पत्ा् अनगु्ह िर्पत् असे महण्ा् कोणत्ाही मोबदल्ा िशर्ा् हे िर्पत् िलिहण्ा् र् सर्ीकारण्ा् ् े्े. 
आपल्ा िमत्ांना मद् करण्ाच्ा उद्ेशाने िर्पत्े िलिहली जा्ा्.

iii) देशी विपत्र - (Inland Bill) : जेवहा िर्पत् िलिहणारा र् िर्पत् सर्ीकारणारा हे दोनही पक्ष एकाच देशा्ील राहणारे 
अस्ा्, ्ेवहा त्ा िर्पत्ा् देशी िर्पत् असे महण्ा्. अशा िर्पत्ाचे शोधन हे त्ाच देशा् करेले जा्े.

iv) विदेशी विपत्र - (Foreign Bill) : िर्देशी िर्पत् महणजे असे िर्पत् हो् करी, जे एका देशा् काढले जा्े आिण त्ाचे 
शोधन दुसऱ्ा देशा् करण्ा् ्े्े. िर्पत् भार्ा् काढले र् त्ाचे शोधन ऑसटे्िल्ामध्े करण्ा् आले.

v) लेखन वतरीनुसार विपत्र - (After Date Bill) : ठरार्ीक मुद्ीनं्र हे िर्पत् दे् हो्े. िर्पत् काढल्ाच्ा 
्ारखेपासून ्ा िर्पत्ाचा दे् िदनांक काढण्ा् ्े्ो. ्ा िर्पत्ासाठी सर्ल्ीचे ्ीन िदर्स ग्ाह्य धरले जा्ा्.

vi) दश्थनोततर विपत्र - (After Sight Bill) : िर्पत्ाच्ा सर्ीकृ्ीच्ा ्ारखेपासून ्ा िर्पत्ाचा दे्िदनांक काढला 
जा्ो. ्ा िर्पत्ासाठी सुद्ा३ िदर्स सर्ल्ीचे ग्ाह्य धरले जा्ा्.

vii) मागणी/दश्थनी विपत्र - (Bill payable on Demand or At sight) : िर्पत् सादर कर्ाक्षणीच आदेशी्ील 
िर्पत्ाची रक्कम दे् हो्े. िर्पत्ासाठी कोण्ीही मुद् नस्े. सर्ल्ीचे ्ीन िदर्सही िदले जा् नाही्.

७.३ विवनमय विपत्राचा आदर - (Honouring of Bill of Exchange) : िर्िनम् िर्पत् िर्िशष्ट कालार्धीकरर्ा काढले 
जा्े र् दा्व्ि््ीला त्ाचे शोधन करार्े लाग्े. दां् व्ि््ीला आदेिश्ीने िकंर्ा सर्ीकत्ाचाने त्ाची रक्कम िदल्ास 
िर्पत्ाचे आदर झाले असे महण्ा्. िर्पत्ाच्ा दां्व्ि््ीपूर्वी शोधनासाठी िर्पत्धारी सर्ीकत्ाचाकडे िर्पत् सादर कर्ो. 
सर्ीकत्ाचाने ्ाबाब्ी् असम्चा्ा दशचािर्ल्ास िर्पत्ाच्ा शोधनाबाब् सर्ीक्ाचा आिण प्त्ेक पृष्ठांकक (Endorser) 
जबाबदार राहील.

 विनमय विपत्राचे अनादरण - (Dishonouring of Bill of Exchange) : िर्पत्ाच्ा दा्व्ि््ीला जर सर्ीकत्ाचाने 
िर्पत् धारकाला, िर्पत्ाची रक्कम देण्ास नकार िदला असेल िकंर्ा असम्चा्ा दशचािर्ल्ास िर्पत्ाचे अनादरण झाले असे 
महण्ा्. िर्पत्ाचे अनादरण दोन प्कारे होऊ शक्े.

i)  विपत्राची सिीिृती नािारलयास - (Dishonour by non-acceptance) : आदेिश्ी जेवहां िर्पत् सर्ीकार् नाही.
ii)  विपत्राचे शोधन न झालयास - (Dishonour by non-payment) : दा्व्ि््ीला आदिेश्ी/ऋणको िर्पत्ाचे शोधन 

करण्ास असम्चा अस्ो.
िर्पत्ाच्ा अनादरण प्संगी िर्पत्धारी कडून काही का्देशीर खचचा हो् असल्ास असा खचचा देण्ाची जबाबदारी सर्ीकत्ाचाची 

अस्े.
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अनादरणाची नोंदणी - (Noting of dishonour) : िर्पत् िकरं्ा र्चनिचठ्ी अनादरी् झाल्ाची खरी नोंद नोंदणी 
अिधकाऱ्ाकडे करण्ाच्ा िक््ेला अनादरणाची नोंदणी असे महण्ा्. जेवहा िर्पत्ाचे अनादरण हो्े ्ेवहा आदिेश्ीर्र का्देशीर 
कारर्ाई (Sue) करण्ासाठी सूचना देणे आर्श्क अस्े. परं् ु अशी का्देशीर करर्ाई (suit) करण्ापूर्वी िर्पत्धाराकडे का्देशीर 
पुरार्ा असणे आर्श्क आहे. न्ा्ाल्ा् जाण्ापूर्वी िर्पत्ाचे खरोखरच अनादरण झाले आहे त्ापूर्वी हा पुरार्ा िमळर्ार्ा लाग्ो. 
िर्पत्धारी नोंदणी अिधकाऱ्ाकडे िर्पत् सादर कर्ो नोंदणी अिधकारी सर्ीकत्ाचाकडे िकंर्ा आहा्वीकडे शोधनासाठी पुनहा िर्पत् 
सादर कर्ो.  जेवहां ्ो शोधनास नकार दे्ो ्ेवहा ंिर्पत्ाच्ा अनादरणाची नोंदणी ्ोग् र्ेळे् कर्ो.

प्रमाणन - (Protesting) : िर्पत्ाचे अनादरण झाल्ानं्र नोंदणी अिधकारी त्ाची अिधकृ्पणे र्रील नोंद कर्ो ्ा 
िक््ेलाच प्माणन असे महण्ा्. प्माणन महणजे िर्पत् अनादरर् झाल्ाची लेखी सूचना िर्पत्ाच्ा संबंिध् पक्षांना िदली जा्े.

नोंदणी अवधिारी - (Notary Public) : नोंदणी का्दा १९५२च्ा कलम ३ नुसार नोंदणी अिधकारी करेनद सरकार अ्र्ा 
राज् सरकारकडून िन्ुक् करेलेला का्देशीर सल्ागार िकंर्ा सरकारी अिधकारी अस्ो. काही िर्देशी कागदपत्ांची सत््ा पड्ाळणे 
आिण िर्िनम् िर्पत्ाच्ा अनादरणाची र् र्चनिचठ्ीचे प्माणन (Protesting) करण्ाचे अिधकार नोंदणी अिधकाऱ्ाला देण्ा् 
्े्ा्.

नोंदणी खच्थ - (Noting Charges) : िर्पत्धारक िर्पत्ाचे अनादरण झाल्ाची नोंद करण्ासाठी िर्पत् नोंदणी 
अिधकाऱ्ाकडे घेऊन जा्ो. िर्पत् अनादरण झाल्ाच्ा कारणांची र् ्ारखेची र् इ्र काही बाबींची नोंद नोंदणी अिधकारी कर्ो. 
अशा प्कारचे का्चा करण्ासाठी नोंदणी अिधकारी काही फरी घे् ो त्ास नोंदणी खचचा असे महण्ा्. हा खचचा ्ातपुर्ा िर्पत्धारी कडून 
र्सूल करेला जा्ो. िकंर्ा जो व्क्ी अनादरणाची नोंद करण्ासाठी िर्पत् घेऊन नोंदणी अिधकाऱ्ाकडे घेऊन जा्ो त्ाच्ाकडून 
र्सूल करेला जा्ो. परं्ु का्देशीरररत्ा हा खचचा देण्ाची जबाबदारी आहा्वी (िर्पत् सर्ीकारणारा) ची अस्े महणून खचचा ्ातपरु्ा 
िर्पत्धारी दे् ो परं् ु शेर्टी ्ो आहा्वीला द्ार्ा लाग्ो.

जमाखचा्थनुसार विपत्राचे िगयीिरण - (Classification of Bills for Accounting) : 

प्राप् विपत्र/हुंडी - (Bills Receivable) : जो व्क्ी िर्पत् िलिह्ो िकंर्ा काढ्ो, ्े िर्पत् त्ाच्ासाठी प्ाप्त िर्पत् 
अस्े. आहत्ाचासाठी प्ाप्त िर्पत् संपत्ी अस्े.

देयविपत्र/हुंडी - (Bills Payable) : ज्ा व्क्ीर्र िर्पत् िलिहले िकंर्ा काढले जा्े आिण ्ो सर्ीकार्ो त्ाच्ाकरर्ा 
्े िर्पत् दे्िर्पत् अस्े. आहा्वीसाठी दे् िर्पत् दे््ा अस्े. प्ाप्त िर्पत् पुस्काचा नमुना (Specimen of Bills Receivable 
Book)

िर्पत् 
क्.

प्ाप्त
िदनांक

िर्पत्
िद.

कोणाकडून
प्ाप्त

आह्ाचा सर्ीक्ाचा कोठे 
दे्

मुद् दे्
िदनांक

पृष्ठ
खा. पा

रक्कम
`

रोख पु
खा. पा.

शेरा

देयविपत्र पुसतिाचा नमुना - Specimen of Bills Payable Book

िर्पत् 
क्.

िर्पत्ाचा
िदनांक

कोणाला
दे्

आह्ाचा आदा्ा कोठे
दे्

मुद् दे्
िदनांक

खा. 
पा.

रक्कम `
िदली

रोख पु.
खा. पा.

शेरा
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विवनमय विपत्राची लेखाुंिीय हाताळणी - (Accounting treatment of Bill of Exchange)ः 
 प्ाप्त िर्पत् ही अाहत्ाचाची संपत्ी असल्ाने ्ो ि्चा खालीलप्माणे र्ापर करू शक्ो ्ालाच िर्पत्ाची िर्लहेर्ाट िकंर्ा 
उप्ोग असेदेखील महण्ा्.

३. खा्े पर् 
फरेडीसाठी िर्पत्ाचे 
पृष्ठांकन करणे.

१. िर्पत् दे्ि््ी 
प्चान् सर््ःजर्ळ 

ठेर्णे.

४. राशी 
संग्हणासाठी 
िर्पत् बटँकरे् 

पाठिर्णे

आहत्ाचाकडून 
िर्िनम् िर्पत्ाची 

हा्ाळणी

२. कसरीर्र 
िर्पत् बटँकरे् 
र्टिर्णे.

निाशा ७.३ (अ)
१. विपत्र देय वतरीपय्थनत सितः जिळ ठेिणे - (Retaining the bill till the due date) : आह्ाचा िर्पत् दे् ि््ी प्चान् 

सर््ः जर्ळ ठरे््ो दे्ि््ीला आह्ाचा िर्पत् आहा्वीकडे शोधनाकरर्ा सादर कर्ो अशारे्ळी आहा्वीकडून ् े िर्पत् आदरी् 
िकंर्ा अनादरर् होऊ शक्े.  

 िर्क्र्े ा - र्स्ंूची उधार िर्क्री क्रे्ा

  
 धनको िकरं्ा आह्ाचा - िर्पत् काढण े ऋणको / आहा्वी
   
  - आहा्वीने िर्पत् िसर्कारुन सर्ीक्ाचा
 िर्पत्धारक आहत्ाचाकडे पाठिर्णे 
   

 िर्पत्धारक - शोधनाकरर्ा िर्पत् सादर करणे. सर्ीक्ाचा

  - आहा्वी िकंर्ा सर्ीक्ाचा दे्ि््ीला 
 िर्पत्धारक/आदा्ा िर्पत्ाचा आदर कर्ो. सर्ीक्ाचा 
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आहता्थ ि आहाययीचया पुसतिात लेखाुंिीय हाताळणी : 

वयिहार आहतया्थचे/धनिोचे पुसति आहाययी/ऋणिोचे पुसति
१ धनकोने र्स्ूंची उधार िर्क्री 

करेल्ास
ऋणकोचे खा्े ......................... नार्े 
                      िर्क्री खात्ाला 
(र्स्ूंची उधार िर्क्री करेल्ाबद्ल)  

खरेदी खा्े   ................नारे्
            धनकोच्ा खात्ाला
(र्स्ंूची उधार खरेदी करेल्ाबद्ल)

२ धनको/आहत्ाचाने िर्पत् काढले 
र् त्ाला सर्ीकृ्ी िमळाली.

प्ाप्त िर्पत्खा्े ........................ नार्े
 आहा्वीच्ा खात्ाला (िर्पत् काढले र् 
त्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

आहत्ाचाचे खा्े .............नारे्
 दे्िर्पत् खात्ाला
(िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िदल्ाबद्ल)

३ दा्व्ि््ीला िर्पत्ाचे शोधन 
झाल्ास

रोकड/बटँक खा्े ....................... नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(दे्ि््ीला िर्पत्ाचे शोधन झाल्ाबद्ल)

दे्िर्पत् खा्े ...............नारे् 
 रोकड/बटँक खा्े
(दे्ि््ीला िर्पत्ाचे शोधन 
करेल्ाबद्ल)

४ दा्व्ि््ीला िर्पत्ाचे 
अनादरण झाल्ास

आहा्वीचे खा्े........................ .नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला 
(दा्व्ि््ीला िर्पत्ाचे अनादरण 
झाल्ाबद्ल)  

दे् िर्पत् खा्े  .............नारे्            
 आहत्ाचाचे खात्ाला
(दे् िदनांकाला िर्पत्ाचे अनादरण 
झाल्ाबद्ल)

५ दे् िदनांकाला िर्पत्ाचे 
अनादरण झाले र् आहत्ाचाने 
नोंदणी खचचा करेल्ास

आहा्वीचे खा्े......................... नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला 
 रोकड खात्ाला 
(दे् िदनांकाला िर्पत्ाचे अनादरण होऊन 
नोंदणी  खचचा िदल्ाबद्ल)

दे्  िर्पत् खा्े    ............नार् े          
नोंदणी खचचा खा्े  ..........  नारे् 
 आहत्ाचाचे खा्े 
(िर्पत्ाचे अनादरण होऊन नोंदणी 
खचचा दे्  झाल्ाबद्ल)

जेवहा िर्पत्ाचे अनादरण हो्े, ्ेवहा अाहत्ाचाचे क्चाव् आहे करी त्ाने ्े िर्पत् आहा्वीकडे शोधनासाठी सादर करार्े. आह्ाचा 
नोंदणीखचाचाचे शोधन कर्ो नं्र ्ो आहा्वी कडून र्सूल करेला जा्ो.

विपत्र देयवतरीपय्थनत सितःजिळ ठेिणे उदाहरणः
१ जून २०१९ रोजी प््ापने सुजी्ला ` ८२,०००चा माल िर्कला. सुजी्ने, प््ापने काढलेले २ मिहने मुद्ीचे ` ८२,०००चे िर्पत् 
सर्ीकारले. प्रताप आवण सुवजतचया पुसतिात खालील पररससरतीत विद्थ नोंदी साुंगा:
अ) दे्ि््ीला िर्पत् शोधन झाले
ब) दे्ि््ीला िर्पत्ाचे अनादरण झाले.
क) दे्ि््ीला िर्पत्ाचे अनादरण झाले र् प््ापने नोंदणी खचचा ` २५० िदला.
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प्रतापचया पुसतिात विद्थ नोंदी

वदनाुंि वििरण खा.पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम 
`

२०१९
जुन १

सिुज्चे खा्े ...................................................नारे्
  िर्क्री खात्ाला 
(मालाची उधार िर्क्री करेल्ाबद्ल)

८२,०००
८२,०००

जुन १ प्ाप्त िर्पत् खा्े ................................................नारे्
 सुिज्च्ा खात्ाला
(िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

८२,०००
८२,०००

ऑगसट ४ 
(अ)

रोकड खा्े... ..................................................नारे् 
  प्ाप्त िर्पत् खा्े 
(िर्पत्ाचे शोधन झाल्ाबद्ल)

८२,०००
८२,०००

ऑगसट ४ 
(ब)

सिुज्चे खा्े ...................................................नारे्
 प्ाप्त िर्पत् खात्ा् 
(दे् ि््ीला िर्पत्ाचे अनादरण झाल्ाबद्ल)

८२,०००
८२,०००

ऑगसट ४ 
(क)

सिुज्चे खा्े ...................................................नारे्
 प्ाप्त िर्पत् खात्ा् 
 रोकड खा्े
(िर्पत्ाचे अनादरण होऊन नोंदणी खचचा झाल्ाबद्ल)

८२,२५०
८२,०००

२५०

सवुजतचया पुसतिात विद्थ नोंदी

वदनाुंि वििरण खा.पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम 
`

२०१९
जून १

खरेदी खा्े.. ....................................................नार्े
   प््ापच्ा खात्ा्
(र्स्ूची उधार खरेदी करेल्ाबद्ल)

८२,०००
 ८२,०००

जून १ प््ापच्ा खात्ा् ..............................................नार्े
      दे् िर्पत् खात्ाला
(िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िदल्ाबद्ल)

८२,०००
८२,०००

ऑगसट ४  दे् िर्पत् खा्े ..................................................नार्े
     रोकड/बटँक खात्ाला
(िर्पत्ाचे शोधन करेल्ाबद्ल)

८२,०००
८२,०००

ऑगसट ४ दे् िर्पत् खा्े ...................................................नार्े
    प््ापच्ा खात्ा्
(दे्िदनांकाला िर्पत्ाचे अनादरण झाल्ाबद्ल)

८२,०००
८२,०००

ऑगसट ४ दे् िर्पत् खा्े ...................................................नार्े
नोंदणी खचचा खा्े  ..............................................नार्े
 प््ापच्ा खात्ाला
(िर्पत्ाचे अनादरण होऊन नोंदणी खचचा दे् झाल्ाबद्ल)

८२,०००
२५०

८२,२५०
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२. विवनमय विपत्र (हुंडी) िटविणे (पूि्थ प्रापण) - (Discounting the Bill of Exchange) : ठरार्ीक मुद्ीकरर्ा िर्पत् 
काढले जा्े आिण सर्ीक्ाचा दे् िदनांकला रक्कम शोधन कर्ो. दा्व्ि््ीपूर्वी आह्ाचा िकंर्ा िर्पत्धारक बटँकरे्ून िर्पत् 
र्टरू्न रक्कम प्ाप्त करू शक्ो. िर्पत् र्टिर्णे महणजे सध्ाच्ा िकंम्ीला रोख रकमे्  रूपां्रण करणे. साधारण्ः बटँका 
हंड्ा/िर्पते् र्टर्ू शक्ा्, त्ासाठी आहत्ाचाचे बटँकरे् खा्े असणे आर्श्क आहे. ्ा सेरे्साठी बटँका ठरार्ीक रक्कम कापून 
घे् ा् त्ास हंडी र्टिर्ल्ाची कसर असे महण्ा्. कसर अाहत्ाचाचा खचचा समजून लेखा पुस्का् नार्े करेला जा्ो.

 

धनको/िर्क्रे्ा 

अाह्ाचा

धारक / आदा्ा

िर्क्रे्ा/ऋणको

आहा्वी

सर्ीक्ाचा

िर्पत् सादर करणे

दा्व् ि््ीला

रोकड प्ाप्त 

रोख प्ाप्त

िर्पत्ाची कसरबटँकरेसह.

बँि

िसरीची गणना - (Calculation of Discount)ः
उदाहरण १ : १ एिप्ल २०२० रोजी राहल ने अ्ुलर्र ४ मिहने मुद्ीचे ` १५,०००चे िर्पत् काढले. खालील पररसस््ी् कसरीची 
राशी काढून दाखर्ा.
i) १ एिप्ल २०२० रोजी िर्पत् र्ािषचाक १०% कसरीर्र र्टिर्ण्ा् आले.
ii) १ जुन २०२० रोजी िर्पत् र्ािषचाक १०% कसरीर्र र्टिर्ण्ा् आले.
उततर :

i) कसर = िर्पत्ाची राशी × 
दर

१००   × 

मुद्ीचे मिहने
१२

  = १५,००० × 
१०

१००  × 
४

१२

  =  ` ५००

ii) कसर  = िर्पत्ाची राशी × 
दर

१००   × 
मुद्ीचे मिहने

१२

  = १५,००० × 
१०

१००  × 
२

१२
  = ` २५०
 (सूचना : िर्पत् बटँकरे् फक् दोन मिहने हो्े)
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उदाहरण २ : 
 १५ मे, २०१९ रोजी िशर्मने, गणेश र्र ६० िदर्स मुद्ीचे ` २१,९००चे िर्पत् काढले. त्ाच िदर्शी त्ाने ्े िर्पत् त्ाच्ा 
बटँकरे् र्ािषचाक ८% कसरीर्र र्टिर्ले. िसरीची राशी िाढून दाखिा.
उततर :

 कसर  = िर्पत्ाची राशी × 
दर

१००   × 
एकूण िदर्स

३६५

  = ` २१,९०० × ८
१००

 × ६०
३६५

  = ` २८८
उदाहरण ३ : 
 १ माचचा, २०२० रोजी पंकज ने संज्र्र ९० िदर्स मुद्ीचे ` २५,६२०चे िर्पत् काढले. त्ा् िदर्स ्े िर्पत् त्ाच्ा बटँकरे् 
त्ाने र्ािषचाक १०% कसरीर्र र्टिर्ले. िसरीची राशी िाढून दाखिा.
उततर:

 कसर  = िर्पत्ाची राशी × 
दर

१००   × 
िर्पत्ाची मुद्

३६६

  = ` २५,६२० × 
१०

१००  × 
९०

३६६
  = ` ६३०
 (सूचनाः २०२०हे िलपर्षचा आहे, महणून ३६६ िदर्स घे्ले.)

आहता्थ ि आहाययीचया पुसतिात लखेाुंिीय हाताळणी-(Accounting Treatment in the Books of Drawer and Drawee): 

वयिहार आहतया्थचया पुसतिात आहाययीचया पुसतिात
१ आहत्ाचाने िर्पत् बटँकरे् 

र्टिर्ल्ास
बटँक खा्े ............................. नार्े
कसर खा्े ............................ नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(कसरीर्र िर्पत् बटँकरे् र्टिर्ल्ाबद्ल)

कोण्ीही नोंद होणार नाही कारण 
आहा्वीच्ा ्ा व्र्हाराशी काही 
संबंध नाही

२ दा्व्ि््ीला िर्पत्ाचे शोधन 
झाल्ास

कोण्ीही नोंद होणार नाही कारण आहत्ाचाने 
रोख रक्कम प्ाप्त करेली आहे.

दे् िर्पत् खा्े .............. नार्े
    रोकड/बटँक खात्ाला 
(आपल्ा सर्ीकृ्ीचे शोधन 
करेल्ाबद्ल)

३ दे् िदनांकला र्टर्लेल्ा 
िर्पत्ाचे अनादरण झाल्ास

आहा्वीचे खा्े........................ नार्े
    बटँक खात्ाला
(दे्िदनांकाला र्टर्लेल्ा िर्पत्ाचे अनादरण 
झाल्ाबद्ल)

दे् िर्पत् खा्े .............. नारे् 
        आहत्ाचाच्ा खात्ा्
(आपल्ा सर्ीकृ्ीचे अनादरण 
झाल्ाबद्ल)

४ र्टर्लेल्ा िर्पत्ाचे अनादरण 
होऊन बटँकरेने नोंदणी खचचा 
िदल्ाबद्ल)

आहा्वीचे खा्े........................ नार्े
 बटँक खात्ाला
(दे्िदनांकला िर्पत्ाचे अनादरण होऊन नोंदणी 
बटँकरेने िदल्ाबद्ल)

दे् िर्पत् खा्े .............. नार्े
नोंदणी खचचा खा्े ............ नार्े 
               आहत्ाचाचे खात्ाला
(सर्ीकृ्ीचे अनादरण होऊन नोंदणी 
खचचा दे् झाल्ाबद्ल)



280

 

अवतररक्त मावहती - अशा िर्पत्ाचा दलाल जो घरी िकंर्ा संस्े् ठरार्ीक शुलक (Fees) घेऊन िर्पत्ाची कसरीर्र खरेदी िर्क्री 
कर्ो.

उदाहरण - विपत्र िसरीिर बँिेत िटविणे -(Discounting the bill with the bank) ः
अिजंक्ला, असशर्नचे रु. ४५,००० देणे हो्े. १२ जुलै, २०१९ रोजी असशर्नला ` १५,०००चा रेखांिक् धनादेश र् बाकरी रकमेची 
` ३०,०००चे ३ मिहने मुद्ीचे िर्पत् िमळाले त्ाच असशर्नने ्े िर्पत् त्ाच्ा बटँकरे् र्ािषचाक १५% कसरीर्र र्टिर्ले.
 खालील पररससरतीत अस्िन ि अवजुंकयचया पुसतिात विद्थ नोंदी घया: 
अ) दे् िदनांकला िर्पत्ाचे शोधन झाले.
ब) दे् िदनांकला िर्पत्ाचे अनादरण झाले
क) दे् िदनांकला िर्पत्ाचे अनादरण झाले र् बटँकरेने ` ३०० नोंदणी खचचा िदला. 

अस्िनचया पुसतिात विद्थ नोंदी

वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम
`

२०१९
जुलै १२

प्ाप्त िर्पत् खा्े................................................ नार्े
बटँक खा्े   ....................................................नार्े
 अिजंक्च्ा खात्ाला
(धनादेश र् िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

३०,०००
१५,०००

४५,०००

जुलै १२ बटँक खा्े    ....................................................नार्े
कसर खा्े   ....................................................नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(१५% र्ािषचाक कसरीर्र िर्पत् बटँकरे् र्टिर्ल्ाबद्ल)

२८,८७५
१,१२५

३०,०००

अ) ऑकटो. 
१५

नोंद होणार नाही

ब) ऑकटो. 
१५

अिजंक्चे खा्े .................................................नार्े
     बटँक खात्ाला 
(र्टिर्लेल्ा िर्पत्ाचे अनादरण झाल्ाबद्ल)

३०,०००
३०,०००

क) ऑकटो. 
१५

अिजंक्चे खा्े .................................................नार्े
     बटँक खात्ाला................................................
(र्टिर्लेल्ा िर्पत्ाचे अनादरण होऊन नोंदणी खचचा आल्ाबद्ल

३०,३००
३०,३००

सूचना :- बटँकरेने करेलेला नोंदणी खचचा एकूण रकमे् समािर्ष्ट करण्ा् आला.
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अश्विनच्या पुस्तकया्त िकर्द नोंरी

िरनयांक िविविरण खया. पया. नयाविे रक्कम
`

जमया रक्कम
`

२०१९
जुलै १२

अश्विनचे खाते................................................ ..नावेि
 बँक खात्ाला 
 दे्वविपत्र खात्ाला
(अश्विनला धनादेश वि दे्ववित्राला सविवीकृतवी वदल्ाबद्दल)

४५,०००
१५,०००
३०,०००

अ) ऑक्टो. 
१५

दे्वविपत्र खाते................................................ ...नाविे
 रटोकड/बँक खात्ाला
(दे् वदनांकाला वविपत्राचे शटोधन केल्ाबद्दल)

३०,०००
३०,०००

ब) ऑक्टो. 
१५

दे्वविपत्र खाते................................................ ...नाविे
 अश्विनच्ा खात्ाला................... 
(दे् वदनांकाला वविपत्राचे अनादरण झाल्ाबद्दल)

३०,०००
३०,०००

क) ऑक्टो. 
१५

दे् वविपत्र खाते................................................... नाविे     
नोंदणवी खच्च खाते................................................ नावेि
 अश्विनच्ा खात्ाला
(वविपत्राचे अनादरण हटोऊन नोंदणवी खच्च दे् झाल्ाबद्दल

३०,०००
३००

३०,३००

३. िवििनम् िविपत्याचे (हंडी) पृषयांकन - (Endorsement of Bill of Exchange) :
वविपत्रधारक वकंविा आहता्च त्ाच्ा साविकाराकडे आपलवी देणवी फेडण्ासाठवी वविपत्राचा उप्टोग करू शकतटो. वविपत्राचे पृषांकन 

वविपत्राच्ा (हंडवीच्ा) मागच्ा बाजूला सवितःचवी सहवी करून केले जाते. त्ालाच वविपत्राचे पृषांकन झाले असे महणतात. वविपत्र हे 
पराक्रम् वविलेख आहे महणून वविपत्र कुणालाहवी एका व्क्वीकडून दुसऱ्ाकडे हसतांतररत करता ्ेते. जवी व्क्वी वविपत्राचे पृषांकन करते 
त्ास पृषांकक (Endorser) असे महणतात आवण ज्ा व्क्वीच्ा नाविे पृषांकन केले जाते त्ा व्क्वीला पृषांवकतवी (Endorsee) 
असे महणतात. दे्वतथवीप््चनत असे पृषांकन वकतवीहवी वेिळा हटोऊ शकते.

सविवीकृतवी/परत

आहत्ा्चला

वविक्रतेा / धनकटो 

आहता्च

वविपत्रधारक

उधारवीविर विसतूंचवी वविक्ररी

वविपत्र काढणे

क्रेता / ऋणकटो

आहा्यी

सविवीकता्च

दातव्वतथवीला

सादर करणे

पृषांवकतवीला

रटोख शटोधन

वविपत्राचे पृषांकन

पृषयांिक्ती

आह्तया्द, आहया्यीच्या वि पृषयांिक्तीच्या पुस्तकया्त लेखयांकी् हया्तयाळणी - (Accounting Treatment in the Books of 
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Drawer, Drawee and Endorsee) : 

अहतया्थने पृषाुंवितीला विपत्राचे पृषाुंिन िेलयास
१. अहतया्थचे / पृषाुंििाचे पुसति आहाययीचे पुसति पृषाुंवितीचे पुसति

पृष्ठांिक्ीचे खा्े ........नांर्े  
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला 
(धनकोला िर्पत्ाचे पृष्ठाकंन 
करेल्ाबद्ल

नोंद होणार नाही कारण आहा्वीचा ्ा 
व्र्हाराशी संबंध नाही

प्ाप्त िर्पत् खा्े ............नार्े
 पृष्ठांककाचे खात्ाला
(ऋणकोकडून प्ाप्त िर्पत् 
िमळाल्ाबद्ल)

देयवदनाुंिला विपत्राचा आदर/शोधन झालयास
२. आहता्थ/पृषाुंििाचया पुसतिात आहाययीचया पुसतिात पृषाुंवितीचया पुसतिात

अाहत्ाचाच्ा पुस्का् नोंद 
होणार नाही कारण त्ाचा ्ा 
व्र्हाराशी संबंध नाही

दे् िर्पत् खा्े ......................... नारे्
 रोकड/बटँक खात्ाला
(िर्पत्ाचे शोधन करेल्ाबद्ल)

रोकड बटँक खा्े .............नार्े
 प्ाप्तिर्पत् खात्ाला
(प्ाप्त िर्पत्ाची रक्कम 
िमळाल्ाबद्ल)

देयवदनाुंिला पृषाुंवित विपत्राचे अनादरण झालयास
३. आहता्थ/पृषाुंििाचया पुसतिात आहाययीचया पुसतिात पृषाुंवितीचया पुसतिात

आहा्वीचे खा्े ...........नार्े
 पृष्ठांिक्ीचे खात्ाला
(दे् िदनांकला पृष्ठांिक् 
िर्पत्ाचे अनादरण 
झाल्ाबद्ल)

दे्िर्पत् खा्े ......................... नारे्
        अाहत्ाचाच्ा खात्ाला
(आपल्ा सर्ीकृ्ीचे अनादरण झाल्ाबद्ल)

पृष्ठांककाचे खा्े  ...........नार्े
 प्ाप्तिर्पत् खात्ाला
(प्ाप्त िर्पत्ाचे अनादरण 
झाल्ाबद्ल)

पृषाुंवित विपत्राचे अनादरण होऊन पृषाुंवितीने नोंदणी खच्थ वदलयाबद्दल
४. आहता्थ/पृषाुंििाचया पुसतिात आहाययीचया पुसतिात पृषाुंवितीचया पुसतिात

आहा्वीचे खा्े ...........नार्े
 पृष्ठांिक्ी खात्ाला
(पृष्ठांिक् िर्पत्ाचे अनादरण 
होऊन नोंदणी झाल्ाबद्ल 
(िर्पत्ाची राशी + नोंदणी खचचा)

दे् िर्पत् खा्े ......................... नारे् 
नोंदणी खचचा खा्े ...................... नारे्
 अाहत्ाचाच्ा खात्ाला
(आपल्ा सर्ीकृ्ीचे अनादरण होऊन नोंदणी 
खचचा दे् झाल्ाबद्ल

पृष्ठांककाचे खा्े ...........नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला 
 रोकड खात्ाला
(प्ाप्त िर्पत्ाचे अनादर होऊन 
नोंदणी खचचा िदल्ाबद्ल

उदाहरण - विपत्राचे पृषाुंिन (Endorsement of Bill) 
१६ फरेबु्र्ारी, २०१९ रोजी पल्र्ी ने र्ंदनाला ` २५,००० चा १०% व्ापारी कसरीर्र  माल िर्कला. त्ाच िदर्शी पल्र्ी ने 
काढलेले ३ मिहने मुद्ीचे िर्पत् ि्ने सर्ीकारले. १८ फरेब्ुर्ारी, २०१९ रोजी पल्र्ीने िर्पत् ि्ची धनको पूर्ाचाला पषृ्ठांकरी् करेले. 
खालील पररससरतीत पल्लिी, िदुंना आवण पूिा्थचया पुसतिात विद्थ नोंदी घया.
अ) दे् िदनांकला िर्पत्ाचे शोधन झाले.
ब) दे् िदनांकला िर्पत्ाचे अनादरण झाले.
क) दे् िदनांकला िर्पत्ाचे अनादरण झाले र् पूर्ाचाला ` १७५ नोंदणी खचचा आला. 
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पल्लिीचया पुसतिात विद्थ नोंदी -

वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम
`

२०१९
फरेब्ु. १६

रं्दनाचे खा्े ....................................................नार्े
      िर्क्री खात्ाला
(मालाची उधार िर्क्री करेल्ाबद्ल)

२२,५००
२२,५००

अ) फरेबु्. 
१६

प्ाप्त िर्पत् खा्े ................................................नार्े
     र्ंदनाचे खात्ाला 
(िर्पत् काढण्ा् आले र् त्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

२२,५००
२२,५००

ब) फरेब्ु. १८ परू्ाचाचे खा्े  .....................................................नार्े
 प्ाप्तिर्पत् खात्ाला
(िर्पत्ाचे पषृ्ठांकन करेल्ाबद्ल)

२२,५००
२२,५००

अ) मे १९ नोंद होणार नाही
ब) मे १९ रं्दनाचे खा्े ....................................................नार्े

      पूर्ाचाच्ा खात्ाला
(रं्दनाचे सर्ीकृ् पृष्ठाकंरी् िर्पत्ाचे अनादरण झाल्ाबद्ल)

२२,५००
२२,५००

क) मे १९ र्दंनाचे खा्े ....................................................नार्े
    पूर्ाचाच्ा खात्ाला
(िर्पत्ाचे अनादरण होऊन नोंदणी खचचा झाल्ाबद्ल)

२२,६७५
२२,६७५

िुंदनाचया पुसतिात विद्थ नोंदी -

वदनाुंि वििरण खा.पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम
`

२०१९
फरेब्ु. १६

खरेदी खा्े  .....................................................नार्े
   पल्र्ीचे खात्ाला
(मालाची उधार खरेदी करेल्ाबद्ल)

२२,५००
२२,५००

फरेब्ु. १८ पल्र्ीचे खा्े ..................................................नार्े
    दे् िर्पत् खात्ाला                           
(िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िदल्ाबद्ल)

२२,५००
२२,५००

अ) मे १९ दे् िर्पत् खा्े ...................................................नार्े
    रोकड/बटँक खात्ाला
(दे्िदनांकला िर्पत्ाचे शोधन झाल्ाबद्ल)

२२,५००
२२,५००

ब) मे १९ दे् िर्पत् खा्े ...................................................नार्े
    पल्र्ीच्ा खात्ाला
(दे्िदनांकाला िर्पत्ाचे अनादरण झाल्ाबद्ल)

२२,५००
२२,५००

क) मे १९ दे् िर्पत् खा्े ...................................................नार्े
नोंदणी खचचा खा्े.............................................. ..नार्े
     पल्र्ीच्ा खात्ाला
(िर्पत्ाचे अनादरण होऊन नोंदणी खचचा झाल्ाबद्ल)

२२,५००
१७५

२२,६७५



284

पूिा्थचया पुसतिात विद्थनोंदी

वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम
`

२०१९
फरेब्ु. १८

प्ाप्त िर्पत्खा्े .................................................नार्े
  पल्र्ीच्ा खात्ाला
(पल्र्ीकडून िर्पत् िमळाल्ाबद्ल)

२२,५००
२२,५००

अ) मे १९  रोकड/बटँक खा्े ...............................................नार्े
     प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(दे्िदनांकला िर्पत्ाचे शोधन झाल्ाबद्ल)

२२,५००
२२,५००

ब) मे १९ पल्र्ीचे खा्े ..................................................नार्े
   प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(िर्पत्ाचे अनादरण झाल्ाबद्ल)

२२,५००
२२,५००

क) मे १९ पल्र्ीचे खा्े ..................................................नार्े
     प्ाप्त िर्पत् खात्ाला                                                
     रोकड खात्ाला
(िर्पत्ाचे अनादरण होऊन नोंदणी खचचा दे्  झाल्ाबद्ल)

२२,६७५
२२,५००

१७५

४. राशी सुंग्रहणासाठी विपत्र बँिेत पाठविणे - (Bill sent to Bank for Collection)ः 
 िर्पत्धारक रक्कम गोळा करण्ाकरर्ा िर्पत् बटँकरे् पाठर्ू शक्ो. व्र्सा्ा् मोठ्ा प्माणार्र िन्िम्पणे प्ाप्त िर्पत्े 

(हंड्ा) प्ाप्त हो्ा्. अशा पररसस््ी् त्ा िर्पत्ाचे िर्िर्ध आहा्वी (ऋणको) आिण त्ाच्ा दे््ारखा लक्षा् ठरे्णे 
कठीण अस्े, महणून आह्ाचा िर्पत् त्ाच्ा बटँकरे् पाठिर््ो. दे्  िदनांकला आहत्ाचाच्ा सूचनेनुसार बटँक िर्पत्ाची राशी गोळा 
कर्े ्ा सरे्ेसाठी बटँक शुलकाची (Bank charges) आकारणी कर्े. आह्ाचा जमा खचाचाच्ा पुस्का् ्ा करर्ा ्ातपुर्े 
खा्े उघड्ो, त्ा खात्ाला “राशी सगं्हणासाठी बटँक खा्े” असे महण्ा्. ् ा िर्पत्ाच्ा दे् िदनांकाला हे खा्े बंद करण्ा् 
्े्े. 

िर्क्रे्ा

आह्ाचा

िर्पत्धारक

र्स्ूंची उधार िर्क्री

िर्पत् काढणे

िर्पत्ाची सर्ीकृ्ी

ऋणको/क्रे्ा

आहा्वी

सर्ीक्ाचा

दे् िदनांक ला

सादर करणे.

बटँकरे् िर्पत्ाचे 

शोधन करणे.

राशी संग्हणासाठीिर्पत् बटँकरे् पाठिर्णे.

बँि
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आहता्थ ि आहाययीचया पुसतिात लेखाुंिीय हाताळणी(Accounting Treatment in the Books of Drawer and 
Drawee) : 

वयिहार आहातया्थचया पुसतिात आहाययीचया पुसतिात
१ िर्पत् राशी सगं्हणासाठी बटँकरे् 

पाठिर्ले.
राशी संग्हणासाठी बटँक खा्े ........... नार्े
  प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(िर्पत् राशी संग्हणासाठी बटँकरे् 
पाठिर्ल्ाबद्ल)

नोंद होणार नाही कारण ्ा 
व्र्हाराशी आहा्वीचा काहीही 
संबंध नाही.

२ दे्  िदनांकला िर्पत्ाचे शोधन 
झाल्ास आिण बटँकरेने सेर्ा 
शुलक नार्े टाकल्ास

बटँक खा्े ............................. नार्े
बटँक शुलक खा्े ....................... नार्े
      राशी संग्हणासाठी बटँकखात्ाला
(िर्पत्ाचे शोधन झाल्ाबद्ल)

दे् िर्पत् खा्े  .............नार्े
 रोकड/बटँक खात्ाला
(आपल्ा सर्ीकृ्ीचे शोधन 
करेल्ाबद्ल)

३ दे् िदनांकला राशी संग्हणासाठी 
पाठिर्लेल्ा िर्पत्ाचे अनादरण 
होणे.

आहा्वीचे खा्े ........................ नार्े
      राशी संग्हणासाठी बटँक खात्ाला     
(राशी संग्हणासाठी पाठिर्लेल्ा िर्पत्ाचे 
अनादरण झाल्ाबद्ल)

दे् िर्पत् खा्े ..............नार्े
 आहात्ाचाच्ा खात्ाला
(आपल्ा सर्ीकृ्ीचे अनादरण 
झाल्ाबद्ल)

४ दे्  िदनांकला राशी संग्हणासाठी 
पाठिर्लेले िर्पत् अनादरर् होणे 
र् बटँकरेने नोंदणी खचचा देणे

आहा्वीचे खा्े ........................ नार्े
 राशीसंग्हणासाठी बटँक खात्ाला
 बटँक खात्ाला 
(राशी सगं्हणासाठी पाठिर्लेले िर्पत्ाचे 
अनादरण होऊन नोंदणी खचाचाचे शोधन 
झाल्ाबद्ल)

दे् िर्पत् खा्े  .............नार्े
नोंदणी खचचा खा्े ............नार्े
 आहात्ाचाच्ा खात्ाला
(आपल्ा सर्ीकृ्ीचे अनादरण 
होऊन नोंदणी खचचा दे् 
झाल्ाबद्ल)    

उदाहरण - राशी सुंग्रहणासाठी विपत्र बँिेत पाठविणे. (Bill sent to the Bank for collection) ः
८ माचचा, २०१९ रोजी अिन्ाने, नी्ाला ` ३३,५००चा माल िर्कला त्ाच िदर्शी अिन्ाने, नी्ार्र ४ मिहने मुद्ीचे ` २२,५०० 
चे िर्पत् काढले ४ एिप्ल, २०१९ला अिन्ाने ्े िर्पत् राशी संग्हणासाठी बटँकरे् पाठिर्ले. 
खालील पररससरतीत अवनता आवण नीताचया पुसतिात विद्थ नोंदी िरा -
अ) दे् िदनांकला िर्पत्ाचे शोधन झाले अिन्ाला ` २०० बटँक सेर्ाशुलक द्ार्े लागले.
ब) दे् िदनांकला िर्पत्ाचे अनादरण झाले
क) दे् िदनांकला िर्पत्ाचे अनादरण झाले र् नोंदणी खचचा ` १५० आला
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अवनताचया पुसतिात विद्थ नोंदी

वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम
`

२०१९
माचचा, ८

नी्ाचे खा्े .....................................................नार्े
     िर्क्री खात्ाला...........................
(मालाची उधार िर्क्री करेल्ाबद्ल)

३३,५००
३३,५००

माचचा, ८ प्ाप्त िर्पत् खा्े ................................................नार्े
  नी्ाच्ा खात्ाला
(िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

२२,५००
२२,५००

एिप्ल ४ राशी संग्हणासाठी बटँक खा्े .....................................नार्े
      प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(राशी संग्हणासाठी िर्पत् बटँकरे् पाठिर्ल्ाबद्ल)

२२,५००
२२,५००

जुलै ११
अ)

बटँक खा्े .......................................................नार्े
बटँक शुलक खा्े .................................................नार्े
      राशी संग्हणासाठी बटँक खात्ाला
(दे् िदनांकला िर्पत्ाचे शोधन झाले बटँक शुलकाचे िदल्ाबद्ल)

२२,३००
२०० २२,५००

जुलै ११
ब)

नी्ाचे खा्े .....................................................नार्े
      राशीसंग्हणासाठी बटँक खात्ाला
(दे् िदनांकला िर्पत्ाचे अनादरण झाल्ाबद्ल)

२२,५००
२२,५००

जुलै ११
क)

नी्ाचे खा्े .....................................................नार्े
     राशीसंग्हणासाठी बटँक खात्ाला
      बटँक खात्ाला
(िर्पत्ाचे अनादरण होऊन नोंदणी खचचा दे् झाल्ाबद्ल)

२२,६५०
२२,५००

१५०

नीताचया पुसतिात विद्थ नोंदी
वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम

`
जमा रक्कम

`
२०१९
माचचा, ८

खरेदी खा्े ......................................................नार्े
  अिन्ाच्ा खात्ाला
(मालाची उधार खरेदी करेल्ाबद्ल)

३३,५००
३३,५००

माचचा, ८ अिन्ाचे खा्े ..................................................नार्े
      दे् िर्पत् खात्ाला
(िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िदल्ाबद्ल)

२२,५००
२२,५००

जुलै ११
अ)

दे् िर्पत् खा्े ..................................................नार्े
      रोकड/बटँक खात्ाला
(दे्  िदनांकला िर्पत्ाचे शोधन झाल्ाबद्ल)

२२,५००
२२,५००

जुलै, ११
ब)

दे् िर्पत् खा्े ..................................................नार्े
      अिन्ाच्ा खात्ाला
(िर्पत्ाचे अनादरण झाल्ाबद्ल)

२२,५००
२२,५००

जुलै ११
क)

दे् िर्पत् खा्े ..................................................नार्े
नोंदणी खचचा खा्े ................................................नार्े
      अिन्ाच्ा खात्ाला
(िर्पत्ाला अनादरण होऊन नोंदणी खचचा दे्  झाल्ाबद्ल)

२२,५००
१५०

२२,६५०
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विवनमय विपत्राचे नूतनीिरण विंिा नििरण - (Renewal of Bill of Exchange) ः

दे्ि््ीपूर्वी िर्पत् रद् करणे र् र्ाढीर् मुद्ीचे नर्ीन िर्पत् करण्ाच्ा िक््ेला िर्पत्ाचे नू् नीकरण असे महण्ा्. िर्पत्ाच्ा 
दे्ि््ीला िर्पत्ाचे शोधन करू शक् नाही असे आहा्वीला लक्षा् आल्ास ्ो आहात्ाचाला जुने िर्पत् रद् करून त्ा ऐर्जी नर्ीन 
िर्पत् र्ाढीर् मुद्ीचे काढण्ाची िर्नं्ी कर्ो. जर आहत्ाचाने त्ाची ही िर्नं्ी मान् करेली र् रक्कम (उधारी) शोधनासाठी जास्ीचा 
र्ेळ िदल्ास, आहा्वीला व्ाज द्ार्े लाग्े. व्ाजाची रक्कम अंश्ः रकमेसोब् अ्र्ा नर्ीन िर्पत्ासोब् द्ार्ी लाग्े.

विपत्राचया नूतनीिरणाचे टपपे - (Steps in Renewal of Bill) ः
i. जुने िर्पत् रद् (Cancellation) करणे.
ii. िशल्क रकमेर्र व्ाज दे् (Due) होणे.
iii. अंश्ः रकमेची प्ाप्ती/शोधन
iv. नर्ीन िर्पत् काढणे आिण सर्ीकारणे.
आहता्थ ि आहाययीचया पुसतिात लेखाुंिीय हाताळणी - (Accounting Treatment in the Books of Drawer and 
Drawee) : 

वयिहार आहतया्थचया पुसतिात आहाययीचया पुसतिात
१ जुने िर्पत् रद् होणे आहा्वीचे खा्े ........................ नार्े

 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला   िकंर्ा 
 बटँक खात्ाला    िकंर्ा
  राशी संग्हणासाठी बटँक खात्ाला िकंर्ा
 पषृ्ठांिक्ीच्ा खात्ाला
(नू्नीकरणासाठी जुने िर्पत् रद् 
करेल्ाबद्ल) 

दे् िर्पत् खा्े ..............नार्े 
  आहत्ाचाच्ा खात्ा्
(नू्नीकरणासाठी आपली सर्ीकृ्ी 
रद् करेल्ाबद्ल)

२ शेष रकमेर्र व्ाज दे् झाल्ास आहा्वीचे खा्े ........................ नार्े
 व्ाज खात्ाला
(व्ाज ्ेणे झाल्ाबद्ल)

व्ाज खा्े ..................नार्े
  आहत्ाचाच्ा खात्ाला  
(व्ाज देणे झाल्ाबद्ल)

३ अंश्ः रक्कम िमळाल्ास रोकड खा्े / बटँक खा्े ............... नार्े
 आहा्वीच्ा खात्ाला                        
(अंश्ः रोख रक्कम िमळाल्ाबद्ल)
(अंश्ः रक्कमे्  व्ाजाची रक्कम समािर्ष्ट 
असल्ास रोकड खात्ा् सामािर्ष्ट करार्ी.)

आहत्ाचाचे खा्े .............नार्े  
  रोकड/बटँक खात्ाला
(अंश्ः रक्कम र् व्ाजाचे शोधन 
करेल्ाबद्ल)

४ नर्ीन िर्पत् काढणे र् सर्ीकारणे प्ाप्त िर्पत् खा्े ...................... नार्े
 आहा्वीच्ा खात्ाला           
(नर्ीन िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)
(व्ाजाची रक्कम ्ेणे असल्ास नर्ीन िर्पत्ा् 
समािर्ष्ट करार्ी.)

आहत्ाचाचे खा्े .............नार्े  
  दे्िर्पत् खात्ाला
(शेष रक्कमेसाठी िर्पत् 
सर्ीकारल्ाबद्ल)   

सूचना : जेवहा िर्पत्ाचे अनादरण हो्े, ्ेवहा आहा्वीचे खा्े नार्े हो्े. आिण
* दे् िदनांक प्चान् िर्पत् सर््ः जर्ळ असल्ास प्ाप्त िर्पत् खा्े जमा होईल.
* र्टर्लेले िर्पत् असल्ास बटँक खा्े जमा होईल.
* राशी सगं्हणाकरर्ा िर्पत् बटँकरे् पाठिर्ल्ास राशी संग्हणाकरर्ा बटँक खा्े जमा होईल.
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ड. पृष्ठांिक् िर्पत् असल्ास पषृ्ठांिक्ीचे खा्े जमा करण्ा् ्ेईल.
 वयाज, अुंशतः रिमेचे शोधन आवण निीन विपत्राला सिीिृती देणयाचया पद्धती.
 (Different ways to pay interest, Part Payment and acceptance of new bill)

अ. व्ाजाचे रोख शोधन करणे आिण पूणचा रकमेसाठी नर्ीन िर्पत् काढणे आिण सर्ीकारणे.
ब. अंश्ः रकमेचे व्ाजासह शोधन करणे आिण शेष रकमेचे नर्ीन िर्पत् काढणे र् सर्ीकारणे.
क. व्ाजािशर्ा् अंश्ः रकमेचे शोधन करणे आिण शेष रकमेसाठी व्ाजासह नर्ीन िर्पत् काढणे र् सर्ीकारणे.
 पया्थयी लेखाुंिीय हाताळणी (जेवहा वयाज ताबडतोब रोख वदले जाते) Alternate Accounting Treatment 

(When interest paid in cash immediately)

वयिहार आहतया्थचया पुसतिात आहाययीचया पुसतिात
१ जुने िर्पत् रद् करणे. आहा्वीचे खा्े ........................ नार्े

 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला िकंर्ा
 बटँक खात्ाला िकंर्ा
 राशीसंग्हणाकरर्ा बटँक खात्ाला िकंर्ा           
         पृष्ठांिक्ीच्ा खात्ाला
(नू् नीकरणासाठी जूने िर्पत् रद् करेल्ाबद्ल) 

दे् िर्पत् खा्े ..............नार्े
 आहत्ाचाच्ा खात्ा्
(नू्नीकरणाकरर्ा आपली 
सर्ीकृ्ी रद् करेल्ाबद्ल)

२ अंश्ः रकमे सोब् व्ाज देणे. रोकड/बटँक खा्े ...................... नार्े
 आहा्वीच्ा खात्ाला                            
 व्ाज खात्ाला                   
(अंश्ः रक्कम र् व्ाज रोख िमळाल्ाबद्ल)

आहत्ाचाचे खा्े .............नार्े
व्ाज खा्े ..................नार्े
 रोकड/बटँक खात्ाला
(व्ाज र् काही रक्कम रोख 
िदल्ाबद्ल)

३ शेष रकमेसाठी नर्ीन िर्पत् 
काढणे आिण सर्ीकारणे-

प्ाप्त िर्पत् खा्े ...................... नारे्
 आहा्वीच्ा खात्ाला
(नर्ीन िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

आहत्ाचाचे खा्े .............नार्े
 दे्िर्पत् खात्ाला
(नर्ीन िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी 
िदल्ाबद्ल)

िरसरीिर विपत्राचे वनित्थन - (Retirment of Bill under Rebate) :
िर्पत्ाचे िनर््चान महणजे दे्ि््ीपूर्वीच िर्पत्ाचे शोधन करणे हो्. जेवहा आहा्वी दे्ि््वीपूर्वीच िर्पत्धारकाला िर्पत्ाचे शोधन 
करण्ास ््ार अस्ो, ्ेवहा त्ास िर्पत्ाचे िनर््चान असे महण्ा्. अशा पररसस््ी् आह्ाचा, आहा्वीस काही सूट/कसर दे् ो.  
ही सूट/कसर आहत्ाचासाठी खचचा अस्े ्र आहा्वीसाठी उतपन् अस्े. 
आहता्थ ि आहाययीचया पुसतिात लेखाुंिीय हाताळणी  (Accounting Teratment in the Books of Drawe rand 
Drawee) :

आहतया्थचया पुसतिात आहाययीचया पुसतिात
रोकड खा्े........................................नार्े
कसर खा्े.........................................नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला 
(कसरीर्र िर्पत्ाचे िनर््चान झाल्ाबद्ल)

दे् िर्पत् खा्े......................................नारे् 
 रोकड/बटँक खात्ाला 
 कसर खात्ाला
(आपल्ा सर्ीकृ्ीचे िनर््चाने होऊन कसर िमळाल्ाबद्ल)
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आहाययीची वदिाळखोरी/नादारी - (Insolvency of Drawee) : 
असा व्क्ी ज्ाची दे््ा ही त्ाच्ा संपत्ीपेक्षा जास् आहे आिण ्ो आपल्ाकडील दे् ्ेची/कजाचाची पर्फरेड करू शक् नाही 
त्ास नादार व्क्ी असे महण्ा्. जेवहा सर्ीकृ्ी िकंर्ा आहा्वी न्ा्ाल्ाकडून नादार महणून घोषी् करेला जा्ो. ् ेवहा त्ाच्ाकडील 
सर्ीकृ्ी अनादरर् समजली जा्े अशा पररसस््ी् आह्ाचा र् आहा्वीच्ा पुस्का् िर्पत् रद् करण्ाची नोंद करार्ी लाग्े. 
त्ारे्ळी आहत्ाचाला, आहा्वीच्ा संपत्ी्ून काही रक्कम िमळ्े त्ाला अंि्म लाभ असे महण्ा्. आहत्ाचास जी रक्कम प्ाप्त 
होणारी नस्े त्ास बुडी् कजचा (Bad Debts) असे महण्ा् ् ीच राशी आहा्वीच्ा पुस्का् न्ुन्ा (Deffiency) समजली जा्े.
आहता्थ ि आहाययीचया पुसतिात लेखाुंिीय हाताळणी - (Accounting Treatment in the Books of Drawer and 
Drawee) : 

वयिहार आहतया्थचया पुसतिात आहाययीचया पुसतिात
१ जुने िर्पत् रद् करणे. आहा्वीचे खा्े ........................ नार्े

 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला िकंर्ा
 बटँक खात्ाला िकंर्ा
 राशीसंग्हणाकरर्ा बटँक खात्ाला िकंर्ा   
 पषृ्ठांिक्ीचे खात्ाला
(नादारीमुळे िर्पत् रद् करेल्ाबद्ल) 

दे् िर्पत् खा्े ..............नार्े
 आहत्ाचाच्ा खात्ाला
(नादारीमुळे िर्पत् रद् 
करेल्ाबद्ल)

२ अिं्म लाभ िमळाला र् बुडी् 
कजचा झाल्ाबद्ल

रोकड/बटँक खा्े ...................... नार्े
बुडी् कजचा खा्े ....................... नार्े
 आहा्वीच्ा खात्ाला
(अंि्म लाभ िमळाला र् बुडी् कजचा 
झाल्ाबद्ल)

आहत्ाचाचे खा्े .............नार्े
 रोकड खात्ाला
 न्ून्ा खात्ाला
(अिं्म शोधन कजचा र् शेषरक्कम 
न्ून्ा खात्ाला स्ानां्रर् 
करेल्ाबद्ल)

िृती िरा - (Activity)
१. िकरकोळ िर्क्रेत्ाला भेट द्ा जो ्ुमच्ा कॉलेजच्ा िकरं्ा महािर्द्ाल्ाच्ा जर्ळ राह्ो, आिण शोध लार्ा ्ो िर्िनम् 
 िर्पत्ाचा िक्ी र्ापर कर्ो.
२. कोणत्ाही बटँकरेला भेट द्ा आिण शोधून काढा ्े िक्ी प्माणा् िर्िनम् िर्पत् र्टर््ा्.
३. बटँकरेला भेट द्ा आिण शोध लार्ा, ्े िर्िनम् िर्पत् र्टिर्ण्ासाठी कसर कोणत्ा प्माणा् (दर) आकार्ा्.
४. िर्िनम् िर्पत्ाचे भार्ी् नांर् शोधून काढा.
५. र्चनिचठ्ी आिण िर्िनम् िर्पत्ाचे नमुने शोधून काढा.

उदाहरणे 
 

१.  (विविध पररससरतीत विपत्राचा आदर/शोधन) (Honour of bill under different circumstances)ः
 २३ िडसेंबर २०१९ रोजी आकाशने दीपकर्र ३ मिहने मुद्ीचे ` २५००० चे िर्पत् काढले. त्ाच िदर्शी दीपकने सर्ीकृ्ी 
देऊन आकाशकडे पर् पाठिर्ले. दे्ि््ीला दीपकने िर्पत्ाचे शोधन करेले. 
 खालील पररससरतीत आिाश आवण दीपिचया पुसतिात विद्थ नोंदी िरा.
अ) जर दे् ि््ीप्यं् िर्पत् आकाशजर्ळ असल्ास
ब) त्ाच िदर्शी आकाशने ्े िर्पत् र्ािषचाक ६% कसरीर्र बटँकरे् र्टिर्ल्ास.
क) २३ िडसेंबर २०१९ रोजी आकाशने ्े िर्पत् राशी संग्हणासाठी बटँकरे् पाठिर्ल्ास
ड) जर आकाशने ्े िर्पत् त्ाचा धनको िर्रेनला पृष्ठांिक् करेल्ास
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आिाशची रोजिीद्थ

वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम
`

२०१९
िडसेंबर २३

प्ाप्त िर्पत् खा्े ................................................नार्े
      दीपकच्ा खात्ाला
(दीपक ्ीन मिहने मुद्ीचे िर्पत् काढले र् सर्ीकृ्ी िमळाल्ा)

२५,०००
२५,०००

अ) २०२०
माचचा, २६

रोकड/बटँक खा्े ................................................नार्े
      प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(दे्िदनांकला दीपकने िर्पत्ाचे शोधन करेल्ाबद्ल)

२५,०००
२५,०००

ब) २०१९
िडसेंबर २३

रोकड खा्े ......................................................नार्े
कसर खा्े ......................................................नार्े
      प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(६% कसरीर्र िर्पत् बटँकरे् र्टिर्ल्ाबद्ल) 

२४,६२५
३७५

२५,०००

क) २०१९
िडसेंबर २३

राशीसंग्हणासाठी बटँक खा्े  .....................................नार्े
      प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(दीपककडून िमळालेले िर्पत् राशीसगं्हणाकरर्ा बटँकरे् पाठिर्ल्ाबद्ल)

२५,०००
२५,०००

२०१९
माचचा, २६

बटँक खा्े .......................................................नार्े    
      राशीसंग्हणाकरर्ा बटँक खात्ाला 
(राशीसंग्हणासाठी पाठिर्लेल्ा िर्पत्ाचे दे्िदनांकला शोधन 
झाल्ाबद्ल)

२५,०००
२५,०००

ड) २०१९
िडसेंबर २३

िर्रेनचे खा्े ....................................................नार्े
      प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(दीपकची सर्ीकृ्ी िर्रेनला पृष्ठांिक् करेल्ाबद्ल)

२५,०००
२५,०००

दीपिचया (आहारयी) पुसतिात विद्थ नोंदी

वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम
`

२०१९
डीसें. २३

आकाशचे खा्े  .................................................नार्े
     दे्  िर्पत् खात्ाला
(िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी)

२५,०००
२५,०००

२०२०
माचचा, २६

दे्िर्पत् खा्े ...................................................नार्े
     रोकड/बटँक खात्ाला
(दे्  िदनांकला िर्पत्ाचे शोधन करेल्ाबद्ल)

२५,०००
२५,०००

वटप : विपत्र िोठेही असलयास आहाययीचया पुसतिात शोधनाची एिच नोंद होईल.

२.  विविध पररससरतीत विपत्राचया अनादरणाची नोंद - (Dishonour of bill under different circumstances) :
 १ मे २०१९ रोजी गौ्मने हषचाला ` ४०,०००चा माल िर्कला र् त्ार्र दोन मिहने मुद्ीचे िर्पत् काढले. त्ाच िदर्शी हषचाने 
्े सर्ीकारून गौ्मकडे पर् पाठिर्ले. दे्ि््ीला हषचाने िर्पत्ाचे अनादरण करेले. 
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 खालील पररससरतीत गौतम आवण हर्थचया पुसतिात विद्थनोंदी िरा : 
अ) दे्ि््ीप्यं् गौ्मने िर्पत् सर््ः जर्ळ ठेर्ल्ास
ब) १ जुन २०१९ रोजी गौ्मने िर्पत् र्ािषचाक १२% कसरी र्र बटँकरे् र्टिर्ल्ास.
क) १५ मे २०१९ रोजी गौ्मने िर्पत् राशीसगं्हणाकरर्ा बटँकरे् पाठिर्ल्ास.
ड) गौ्मने ्े िर्पत् त्ाचा धनको अणचार्ला पृष्ठांिक् करेल्ास

गौतमचया पुसतिात विद्थ नोंदी

वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम
`

२०१९
मे १

हषचा खा्े ........................................................नार्े
     िर्क्री खात्ाला
(मालाची उधार िर्क्री करेल्ाबद्ल)

४०,०००
४०,०००

मे १ प्ाप्त िर्पत् खा्े  ................................................नार्े
      हषचाच्ा खात्ाला
(हषचार्र िर्पत् काढले र् सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल )

४०,०००
४०,०००

अ) जुलै. ४ हषचाचे खा्े  ......................................................नार्े
      प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(दे् िदनांकला हषचाने िर्पत्ाचे अनादरण करेल्ाबद्ल)

४०,०००
४०,०००

ब) i) 
मे १

बटँक खा्े  .......................................................नार्े
कसर खा्े  .....................................................नार्े
      प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(दोन मिहने मुद्ीचे िर्पत् १२% कसरीर्र बटँकरे् र्टिर्ल्ाबद्ल)

३९,६००
४००

४०,०००

ब) ii) 
जुलै ४

हषचाचे खा्े  ......................................................नार्े
    बटँक खात्ाला
(हषचाने र्टिर्लेल्ा िर्पत्ाचे अनादरण करेल्ाबद्ल)

४०,०००
४०,०००

क) i)
मे १५

राशीसंग्हणासाठी िर्पत् खा्े  ...................................नार्े
      प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(हषचाचे िर्पत् राशी संग्हणासाठी बटँकरे् पाठिर्ल्ाबद्ल)

४०,०००
४०,०००

क) ii) 
जुलै ४

हषचाचे खा्े   .....................................................नार्े
      राशी संग्हणाकरर्ा बटँक खात्ाला
(हषचाचे िर्पत् राशीसंग्हणासाठी पाठिर्लेल्ा िर्पत्ाचे अनादरण 
झाल्ाबद्ल)

४०,०००
४०,०००

ड) i) 
मे १

अणचार्चे खा्े   ..................................................नार्े
      प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(हषचाची सर्ीकृ्ी अणचार्ला पृष्ठांिक् करेल्ाबद्ल)

४०,०००
४०,०००

ड) ii) 
जुलै ४

हषचाचे खा्े   .....................................................नार्े
      अणचार्च्ा खात्ाला 
(पषृ्ठांिक् करेलेल्ा हषचाच्ा सर्ीकृ्ीचे अनादरण झाल्ाबद्ल )

४०,०००
४०,०००
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हर्षच्या (आहया्यी) पुस्तकया्त ककर्ष नोंरी

करनयंाक कििरण खया. पया. नयािे रक्कम जमया रक्कम
२०१९
मे १

खरेदी खाते  .....................................................नावे
 गौतमच्ा खात्ाला
(मालाची उधार खरेदी केल्ाबद्दल)

४०,०००
४०,०००

२०१९
मे १

गौतमचे खाते  ...................................................नावे
 दे्ववपत्र खात्ाला     
(ववपत्र सवीकारल्ाबद्दल)

४०,०००
४०,०००

२०१९
जुलै ४

दे् ववपत्र खाते ..................................................नावे
 गौतमच्ा खात्ाला
(दे्  वतथीला ववपत्राचे अनादरण झाल्ास)

४०,०००
४०,०००

कटप : आहा्यीच्ा पुसतकात ववपत्र अनादरणाच्ा प्रसंगी ते कोठेही असो नोंद एकच राहील.

३. कबीर हया रयाहुलचया ` ३७,००० ने ऋणी (थकी्त) हो्तया. महणून १ किसेंबर २०१९ रोजी कबीरने त्याचे पणू्ष लेखया शोधनयाथ्ष  
` ३५,५०० चे ३ मकहने मुर्तीचे किपत्र कयाढले. रे् करनयांकलया कबीरने किपत्रयाचे अनयाररण केले आकण रयाहुल लया ` ५०० 
नोंरणी खच्ष द्यािया लयागलया. 

 कबीर आकण रयाहुलच्या पुस्तकया्त ककर्ष नोंरी द्या ्तसेच रयाहुलच्या पुस्तकया्त कबीरचे खया्ते आकण कबीरच्या पुस्तकया्त रयाहुलचे 
खया्ते ्त्यार करया. 

रयाहुलच्या पुस्तकया्त (धनको) ककर्ष नोंरी

करनयंाक कििरण खया. पया. नयािे रक्कम
`

जमया रक्कम
`

२०१९
विसें. १

प्राप्त ववपत्र खाते ................................................नावे
कसर खाते ......................................................नावे
  कबीरच्ा खात्ाला
(पूण्ण खाते शोधनाथ्ण कबीरकिून ववपत्राला सवीकृती वमळाल्ाबद्दल)

३५,५००
१,५००

३७,०००

२०२०
माच्ण, ४

कबीरचे खाते  ...................................................नावे
  प्राप्त ववपत्र खात्ाला
     कसर खात्ाला
      रोकि खात्ाला
(कबीरचे ववपत्र अनादररत झाले व नोंदणी खच्ण वदल्ाबद्दल)

३७,५००
३५,५००

१,५००
५००
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राहलचया पुसतिात िबीरचे खाते
नािे     जमा

वदनाुंि वििरण रो. पा. रक्कम
`

वदनाुंि वििरण रो. पा. रक्कम
`

२०१९
िडसें.१
२०२०
माचचा ४
माचचा ४
माचचा ४

२०२०
माचचा ४

िश/खा/आणली

प्ाप्त िर्पत् खा्े
कसर खा्े
रोकड खा्े

िश/खा/आणली

 

 
 
 

 

३७,०००

३५,५००
१,५००

५००

७४,५००

३७,५००

२०१९
िडसें. १
िडसें. १
२०२०
माचचा ४

प्ाप्त िर्पत् खा्े
कसर खा्े

िश/खा/नेली

३५,५००
१,५००

३७,५००

७४,५००

िबीरचया पुसतिात राहलचे खाते 

वदनाुंि वििरण रो. पा. रक्कम 
`

वदनाुंि वििरण रो. पा. रक्कम
`

२०१९
िडसें.१
२०२०
माचचा ४

दे् िर्पत् खा्े
कसर खा्े
िश/खा/नेली

३५,५००
१,५००
३७,५००

७४,५००

२०१९
िडसें. १
२०२०
माचचा ४
माचचा ४
माचचा ४

२०२०
माचचा ४

िश/खा/आणली

प्ाप्त िर्पत् खा्े
कसर खा्े
नोंदणी खचचा

िश/खा/आणली

३७,०००

३५,५००
१,५००
५००

७४,५००

३७,५००
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िबीरचया पुसतिात विद्थ नोंदी

वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम जमा रक्कम
२०१९
िडसें. १

राहलचे खा्े ....................................................नार्े
 दे् िर्पत् खात्ाला 
  कसर खात्ाला  
(पूणचा लेखाशोधना्चा िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िदल्ाबद्ल)

३७,०००
३५,०००

१,५००

२०२०
माचचा ४

दे्  िर्पत् खा्े ..................................................नार्े
कसर खा्े  .....................................................नार्े
नोंदणीखचचा खा्े  ................................................नार्े
  राहलच्ा खात्ाला 
(िर्पत्ाचे अनादरण होऊन नोंदणी खचचा दे् झाल्ाबद्ल)

३५,५००
१,५००

५००
३७,५००

४. सनेहाचे ` १५,०००चे विपत्र मेघाने सिीिारले. विपत्राचया देयवतरीपूियी मेघाने सनहेाशी सुंपि्क साधून ` ५,००० रोख घयािे 
आवण शेर रक्कमेसाठी ३ मवहने मुदतीचे ८% वयाजासह निीन विपत्र िाढािे. सनेहाने वतची विनुंती मानय िेली आवण निीन 
विपत्र िाढले जे मेघाने सिीिारले देय वदनाुंिाला मेघाने विपत्राचे शोधन िेले. 

सनेहाचया पुसतिात विद्थ नोंदी द्ा आवण मेघाचया पुसतिात सनेहाचे खाते वलहून दाखिा.
सनेहाचया पुसतिात विद्थ नोंदी

वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम
`

      १ प्ाप्त िर्पत् खा्े ................................................नार्े
 मेघाच्ा खात्ाला 
(िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

१५,०००
१५,०००

      २ मेघाचे खा्े .....................................................नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(नू् नीकरणासाठी मेघाचे िर्पत् अनादरर् झाल्ाबद्ल)

१५,०००
१५,०००

      ३ मेघाचे खा्े  ....................................................नार्े
 व्ाज खात्ाला
(शेष रकमेर्र व्ाज दे् झाल्ाबद्ल)

२००
२००

      ४ रोकड खा्े / बटँक खा्े .........................................नार्े
 मेघाच्ा खात्ाला
(अंश्ः रक्कम िमळाल्ाबद्ल)

५०००
५०००

      ५ प्ाप्त िर्पत् खा्े ................................................नार्े
 मेघाच्ा खात्ाला
(व्ाजासह नर्ीन िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

१०,२००
१०,२००

      ६ रोकड खा्े  / बटँक खा्े ........................................नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(दे् िदनांकाला िर्पत्ाचे शोधन झाल्ाबद्ल)

१०,२००
१०,२००
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मेघाचया पुसतिात
 सनहेाचे खाते

नािे               जमा
वदनाुंि वििरण रो.

 पा.
रक्कम ` वदनाुंि वििरण रो.

 पा.
रक्कम `

दे् िर्पत् खा्े
रोकड खा्े
दे् िर्पत् खा्े

१५,०००
५,०००

१०,२००

३०,२००

िश/खा/आणली
दे् िर्पत् खा्े
व्ाज खा्े

१५,०००
१५,०००

२००

३०,२००

िाय्थ वटप ः- Working Note - 

निीन विपत्राची रक्कम आवण वयाजाची गणना जुनया विपत्राची राशी ` १५,०००

 अंश्ः शोधन नर्ीन िर्पत्ाची शेष राशी
 ` ५,००० १०,०००
   (+)      २००

   ` १०,२००

                                    शेष राशीर्रील व्ाज = १०,००० × 
८

१००   × 
३

१२

 = ` २००   नर्ीन िर्पत्ा् समािर्ष्ट 

५. अमोलने अतुलिर ३ मवहने मुदतीचे ` २४,००० चे विपत्र वद. ६ ऑकटोबर, २०१९ रोजी िाढले. विपत्र तयाच वदिशी 
सिीिारले गेले. २० ऑकटोबर २०१९ रोजी अमोलने ते विपत्र राशीसुंग्रहणासाठी बँिेत पाठविले. दातवय वतरीपूियी आपण, 
विपत्राचे शोधन िरणयास असमर्थ आहो असे िाटत असलयाने अमोलला विपत्राचया नूतवनिरणाची विनुंती िेली. अतुलने  
` १०,००० रोख ि ` ८०० वयाज इ. रक्कम रोख द्ािी आवण शेर राशीचे दोन मवहने मुदतीचे निीन विपत्र सिीिारािे या 
शतयीिर तयाची विनुंती मानय िेली. १२ जानिेारी, २०२० रोजी अतुलने ` १३,५०० देऊन विपत्राचे वनित्थन िेले. 

 अमोलचया पुसतिात विद्थ नोंदी द्ा.
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अमोलचया पुसतिात विद्थ नोंदी

वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम 
`

२०१९
ऑकटो. ६

प्ाप्त िर्पत् खा्े ................................................नार्े
 अ्ुलच्ा खात्ाला
(प्ाप्त िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

२४,०००
२४,०००

ऑकटो, २० राशी सगं्हणासाठी बटँक खा्े .....................................नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(राशी संग्हणाकरर्ा िर्पत् बटँकरे् पाठिर्ल्ाबद्ल)

२४,०००
२४,०००

२०२०
जाने. ९

अ्ुलचे खा्े ...................................................नार्े
 राशीसगं्हणासाठी बटँक खात्ाला
(नू्नीकरणासाठी िर्पत् रद् करेल्ाबद्ल)

२४,०००
२४,०००

जाने. ९ अ्ुलचे खा्े ...................................................नार्े
 व्ाज खात्ाला
(अ्ुलर्र व्ाज दे् झाल्ाबद्ल)

८००
८००

जाने. ९ रोकड खा्े / बटँक खा्े .........................................नार्े
 अ्ुलचे खात्ाला
(व्ाजासह काही रक्कम िमळाल्ाबद्ल)

१०,८००
१०,८००

जाने. ९ प्ाप्त िर्पत् खा्े ................................................नार्े
 अ्ुलच्ा खात्ाला
(नर्ीन िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

१४,०००
१४,०००

माचचा १२ रोकड खा्े / बटँक खा्े .........................................नार्े
कसर खा्े  ....................................................नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(कसरीर्र िर्पत्ाचे िनर््चान झाल्ाबद्ल)

१३,५००
५००

१४,०००



297

नूतनीिरणाचया नोंदीसाठी पया्थयी पद्धत - (Alternate entry for Renewal)

वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम
`

२०१९
ऑकटो. ६

प्ाप्त िर्पत् खा्े ................................................नार्े
 अ्ुलच्ा खात्ाला
(प्ाप्त िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

२४,०००
२४,०००

ऑकटो, २० राशीसगं्हणासाठी बटँक खा्े ......................................नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(राशीसंग्हणाकरर्ा िर्पत् बटँकरे् पाठिर्ल्ाबद्ल)

२४,०००
२४,०००

जाने. ९
अ्ुलचे खा्े ...................................................नार्े
 राशीसंग्हणासाठी बटँक खात्ाला
(नू्नीकरणाकरर्ा िर्पत् रद् करेल्ाबद्ल)

२४,०००
२४,०००

जाने. ९ रोकड खा्े / बटँक खा्े .........................................नार्े
 अ्ुलचे खात्ाला 
 व्ाज खात्ाला
(व्ाजासह काही रक्कम िमळाल्ाबद्ल)

१०,८००
१०,०००

८००

जाने. ९ प्ाप्त िर्पत् खा्े ................................................नार्े
 अ्ुलच्ा खात्ाला
(नर्ीन िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

१४,०००
१४,०००

माचचा १२ रोकड खा्े / बटँक खा्े .........................................नार्े
कसर खा्े  ....................................................नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(कसरीर्र िर्पत्ाचे िनर््चान झाल्ाबद्ल)

१३,५००
५००

१४,०००

६. वनशाने  ` ३४,००० चया िसतू आशाला वििलया. आशाने लगेच ` १०,००० नगदी वदले आवण ` २४,०००चे दोन मवहने 
मुदतीचे विपत्र सिीिारले. वनशाने ते विपत्र १ मवहनयानुंतर बँि ऑफ महाराष्ट्रमधय ेिावर्थि १५% िसरीिर िटविले. देय 
वदनाुंि ला विपत्र अनादरण झाले. आशाने, वनशाला विनुंती िेली िी, वतने ` ४,००० ि शेर रिमेिर िावर्थि ११% प्रमाणे 
३ मवहनयाचे वयाज रोख द्ािे ि उरलेलया रिमेचे ३ मवहनयाचे विपत्र िाढािे. वनशाने वतची विनुंती मानय िेली. परुंतु आशा 
नादार झाली आवण वतचया खाजगी सुंपततीतून ४०% रक्कम प्राप् झाली. 

 वनशाची रोजिीद्थ तयार िरा.
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वनशाचया पुसतिात विद्थ नोंदी

वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम
`

१ आशाचे खा्े ...................................................नार्े
 िर्क्री खात्ाला 
(मालाची उधार िर्क्री करेल्ाबद्ल)

३४,०००
३४,०००

२ रोकड खा्े  ....................................................नार्े
प्ाप्त िर्पत् खा्े ................................................नार्े
 आशाच्ा खात्ाला
(काही रक्कम रोख िमळाली र् शेष रक्कमेसाठी िर्पत् काढल्ाबद्ल)

१०,०००
२४,०००

३४,०००

३ बटँक ऑफ महाराष्ट् खा्े .........................................नार्े
कसर खा्े  ....................................................नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(एक मिहन्ाच्ा कसरीर्र िर्पत् बटँकरे् र्टिर्ल्ाबद्ल)

२३,७००
३००

२४,०००

४ आशाचे खा्े ...................................................नार्े
 बटँक ऑफ महाराष्टच््ा खात्ाला
(िर्पत्ाचे अनादरण झाल्ाबद्ल)

२४,०००
२४,०००

५ आशाचे खा्े ...................................................नार्े
 व्ाज खात्ाला
(आशाकडून व्ाज दे् झाल्ाबद्ल)

५५०
५५०

६ रोकड खा्े  ....................................................नार्े
 आशाच्ा खात्ाला
(व्ाजासह काही रक्कम िमळाल्ाबद्ल)

४,५५०
४,५५०

७ प्ाप्त िर्पत् खा्े ................................................नार्े
 आशाच्ा खात्ाला
(शेष रकमेसाठी िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

२०,०००
२०,०००

८ आशाचे खा्े ...................................................नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(नादारीमुळे िर्पत्ाचे अनादरण झाल्ाबद्ल)

२०,०००
२०,०००

९ रोकड खा्े / बटँक खा्े .........................................नार्े
बुडी् कजचा खा्े .................................................नार्े
 आशाच्ा खात्ाला
(आशाकडून ४०% राशी िमळाली र् बाकरीची बुडी् झाल्ाबद्ल)

८,०००
१२,०००

२०,०००
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कया््ष कटपणी -
व्ाज व नवीन ववपत्राच्ा राशीची गणना -
  ववपत्राची राशी = ` २४,०००

                         
  अंशतः शोधन   नवीन ववपत्राची रक्कम
    ` ४,०००                   `   २०,०००
 (+)   ५५० व्ाज
         ४,५५०

                        शेष रकमेवर व्ाज = ` २०,००० × 
११

१००  × ३
१२   = ` ५५० 

                        ` ५५० अंशतः रकमेत समाववष्ट -
७. १५ सपटेंबर २०१९ रोजी कुणयालने ककशोरीलयाल किून ` ३८,०००च्या िस्तू खरेरी केल्या आकण १८ सपटें. २०१९ रोजी ६० 

करिस मुर्तीचे रश्षनोत्तर किपत्र सिीकयारले. त्याच करिशी ककशोरीलयालने ्ते किपत्र रयाशीसंग्रहणयासयाठी बँक्ेत जमया केले. 
कुणयालने रे् करनयांकलया किपत्रयाचे शोधन केले. बँकेने ` १५० बँक सेियाशुलक आकयारले. 

 ककशोरीलयाल ि कुणयालच्या पुस्तकया्त ककर्ष नोंरी करया.
ककशोरीलयालच्या पुस्तकया्त ककर्ष नोंरी

करनयंाक कििरण खया. पया. नयािे रक्कम ` जमया रक्कम `
२०१९
सप्टें. १५

कुणालचे खात े..............................................नावे 
     ववक्री खात्ाला
(वसतूंची उधार ववक्री केल्ाबद्दल)

३८,०००
३८,०००

सप्टें. १८ प्राप्त ववपत्र खात े............................................नावे 
     कुणालच्ा खात्ाला
(दश्णनोततर ववपत्राला सवीकृती वमळाल्ाबद्दल)

३८,०००
३८,०००

सप्टें. १८ राशीसंग्रहणासाठी बँक खाते  .................................नावे                                                        
 प्राप्त ववपत्र खात्ाला
(राशीसंग्रहणासाठी ववपत्र बँकेत पाठववल्ाबद्दल)

३८,०००
३८,०००

नोवहें. २० बँक खाते  ................................................नावे
बँक सेवा शुलक खाते ........................................नावे
 राशीसंग्रहणासाठी बँक खात्ाला
(राशीसंग्रहणासाठी पाठववलेल्ा ववपत्राचे शोधन झाल्ाबद्दल)

३७,८५०
१५०

३८,०००

कुणयालच्या पुस्तकया्त ककर्ष नोंरी

करनयंाक कििरण खया. पया. नयािे रक्कम ` जमया रक्कम `
२०१९
सप्टें. १५

खरेदी खाते  ............................................... नावे
 वकशोरीलाल च्ा खात्ाला
(मालाची उधार खरेदी केल्ाबद्दल)

३८,०००
३८,०००

सप्टें. १८ वकशोरीलालचे खात े........................................ नावे
 दे्ववपत्र खात्ाला
(ववपत्रात सवीकृती वदल्ाबद्दल)

३८,०००
३८,०००

नोवहें. २० दे्  ववपत्र खात े............................................. नावे
 रोकि/बँक खात्ाला
(ववपत्राचे शोधन केल्ाबद्दल)

३८,०००
३८,०००
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८. शावलनीला आनुंदचे ` २६,००० देणे होते. आनुंदने शावलनीिर ३ मुदतीचे ` २१,००० चे विपत्र िाढले आवण शेर रिमेचा 
रेखाुंवित धनादेश वमळाला. विपत्र सिीिारून आनुंदिडे परत पाठविले. तयाच वदिशी आनुंदने ते विपत्र विक्रमला पृषाुंवित 
िेले. देय वदनाुंिला विक्रमने आनुंदला िळविले िी, शावलनीने विपत्राचे अनादरण िेले ि तयाला ` २८० नोंदणी खच्थ 
आला. नुंतर आनुंदने शालीनीिर १ मवहना मुदतीचे निीन विपत्र जयात नोंदणी खच्थ ि वयाज ̀  ६५० समाविष् िरून िाढले. 
देय वदनाुंिला धनादेशाद्ारे शालीनीने विपत्राचे शोधन िेले.

 आनुंदचया पुसतिात विद्थ नोंदी देऊन शालीनीचया पुसतिात आनुंदचे खाते वलहा.
आनुंदचया पुसतिात विद्थ नोंदी

वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम
`

१ प्ाप्त िर्पत् खा्े  ...............................................नार्े
बटँक खा्े........................................................नार्े
 शालीनीच्ा खात्ाला
(शालीनी कडून धनादेश र् िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

२१,०००
५,०००

२६,०००

२ िर्क्मचे खा्े. ..................................................नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(शालीनीचे िर्पत् िर्क्मला पृष्ठांिक् करेल्ाबद्ल)

२१,०००
२१,०००

३ शालीनीचे खा्े .................................................नार्े
 िर्क्मच्ा खात्ाला
(िर्पत्ाचे अनादरण होऊन नोंदणी खचचा झाल्ाबद्ल)

२१,२८०
२१,२८०

४ शालीनीचे खा्े .................................................नार्े
 व्ाज खात्ाला
(व्ाज दे् झाल्ाबद्ल)

६५०
६५०

५ प्ाप्त िर्पत् खा्े ................................................नार्े
 शालीनीच्ा खात्ाला
(नोंदणी खचचा, व्ाजासह नर्ीन िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

२१,९३०
२१,९३०

६ बटँक खा्े ......... ...........................................नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(दे्  िदनांकला िर्पत्ाचे शोधन झाल्ाबद्ल)

२१,९३०
२१,९३०

शावलनीचया पुसतिात, 
आनुंदचे खाते

नािे    जमा
वदनाुंि वििरण रो. पा. रक्कम ` वदनाुंि वििरण रो. पा. रक्कम `

बटँक खा्े
दे्  िर्पत् खा्े
दे् िर्पत् खा्े

५,०००
२१,०००
२१,९३०

४७,९३०

िश/खा/नेली
दे् िर्पत् खा्े
नोंदणी खचचा खा्े
व्ाज खा्े

२६,०००
२१,०००

२८०
६५०

४७,९३०
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९. ३ जुलै, २०१९ रोजी रिी ने ` १२,०००चे विपत्र धु्ि िर िाढले, जे तयाचया सिीिृती नुंतर ९० वदिसाुंनी देय होईल.  
९ जुलै, २०१९ रोजी रिीने ते विपत्र हरीरला ` १२,७५० चया पूण्थ लेखाशोधनार्थ पृषाुंवित िेले. तयाच वदिशी हरीरने ते 
विपत्र ` ११,७५०ला बँिेत िटविले. देय वदनाुंिला सरिारिडून आिससमि सुट्ी जाहीर िरणयात आली. ध्ुि ने 
देयवतरीला विपत्राचे शोधन िेले.

 रिी, धु्ि आवण हरररचया पुसतिात विद्थ नोंदी िरा. 
रिीचया पुसतिात विद्थ नोंदी

वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम
`

२०१९
जुलै ३

प्ाप्त िर्पत् खा्े  ................................................नार्े
 ध्ुर्च्ा खात्ाला
(िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

१२,०००
१२,०००

जुलै ९ हरीषचे खा्े  ....................................................नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला 
 कसर खात्ाला
(पूणचालेखा शोधना्चा िर्पत्ाचे शोधन करेल्ाबद्ल)

१२,७५०
१२,०००

७५०

धु्िचया पुसतिात विद्थ नोंदी

वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम
`

२०१९
जुलै, ३

रर्ीचे खा्े  ....................................................नार्े
 दे् िर्पत् खात्ाला
(िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िदल्ाबद्ल)

१२,०००
१२,०००

ऑकटो. ५ दे् िर्पत् खा्े ..................................................नार्े
 रोकड/बटँक खात्ाला
(िर्पत्ाचे शोधन करेल्ाबद्ल)

१२,०००
१२,०००

हरीरचया पुसतिात विद्थ नोंदी

वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम
`

२०१९
जुलै, ०९

प्ाप्त िर्पत् खा्े  ................................................नार्े
कसर खा्े  .....................................................नार्े
 रर्ीच्ा खात्ाला
(पूणचालेखा शोधना्चा िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

१२,०००
७५०

१२,७५०

जुलै, ९ बटँक खा्े  .......................................................नार्े
कसर खा्े  .....................................................नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(कसरीर्र िर्पत् बटँकरे् र्टिर्ल्ाबद्ल)

११,७५०
२५०

१२,०००
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 देय वदनाुंि चे आगनत - (Calculation of due date) :
 िर्पत् िलिहल्ाच्ा िदनांकापासून ९० िदर्स - 
 २०१९ जुल ै =  २८   िदर्स
 २०१९ ऑगसट =  ३१   िदर्स
 २०१९ सपटेंबर =  ३०   िदर्स
 २०१९ ऑकटोबर =   ०१   िदर्स    

                                    ९०    िदर्स
१ ऑकटोबर, २०१९ + सर्ल्ीचे ्ीन िदर्स (१ + ३ = ४) ४ ऑकटोबर २०१९ परं्ु ्ा ्ारखेला आकससमक सूट्ी जािहर 
करण्ा् आली महणून त्ानं्रचा िदर्स दे् िदनांक रािहल. ५ ऑकटोबर, २०१९.
१०. १८ जून, २०१९ रोजी रोहनने ` ४०,०००चया िसतू निीनला वििलया. तयाच वदिशी रोहनेने तयाचयािर ३ मवहने मुदतीचे 

विपत्र िाढले. निीनने सिीिारले आवण परत पाठविले. १९ जून, २०१९ ला रोहनने ते विपत्र आपलया बिँेत िावर्थि १५% 
िसरीिर िटविले.

 दे् िदनांकला नर्ीनने िर्पत्ाचे अनादरण करेले आिण बटँकरेला ̀  ३५० नोंदणी खचचा आला. नं्र नर्ीनने िर्पत्ाच्ा नू्नीकरणाची 
िर्नं् ी करेली. रोहनने ्ा श्वीर्र िर्नं् ी मान् करेली करी, नर्ीनने नोंदणी खचचा र् िशल्क रकमरे्र १२% दराने व्ाज धनादेशाने द्ार्े 
र् २ मिहने मुद्ीचे िशल्क रकमेसाठी िर्पत् सर्ीकारार्े.
 ्ा प्माणे व्र्स्ा करण्ा् आली. परं्ु दे्  िदनांकापूर्वी नर्ीन नादार महणून घोिष् झाला. २३ िडसेंबर, २०१९ रोजी त्ांच्ा 
खाजगी संपत्ी्ून रोहनला रुप्ाला ६० पैसे प्माणे प््म र् अंि्म लाभांश िमळाला.
 निीनचया पुसतिात विद्थ नोंदी द्ा.

निीनची रोज विद्थ
वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम

` 
जमा रक्कम

`

२०१९
जून, १८

खरेदी खा्े  .....................................................नार्े
 रोहनच्ा खात्ाला
(र्स्ूंची उधार खरेदी करेल्ाबद्ल)

४०,०००
४०,०००

जून, १८ रोहनचे खा्े .....................................................नार्े
 दे् िर्पत् खात्ाला
(िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िदल्ाबद्ल)

४०,०००
४०,०००

सपटें. २१ दे्  िर्पते् खा्े ..................................................नार्े
नोंदणी खचचा खा्े ................................................नार्े
 रोहनच्ा खात्ाला
(िर्पत्ाचे अनादरण होऊन नोंदणी खचचा दे्  झाल्ाबद्ल)

४०,०००
३५०

४०,३५०

सपटें. २१ व्ाज खा्े ......................................................नार्े
 रोहनच्ा खात्ाला
(व्ाज दे् झाल्ाबद्ल)

८००
८००

सपटें. २१ रोहनचे खा्े .....................................................नार्े
 बटँक खात्ाला
(नोंदणी खचचा र् व्ाज िदल्ाबद्ल)

१,१५०
१,१५०

सपटें. २१ रोहनचे खा्े .....................................................नार्े
 दे् िर्पत् खा्े
(नर्ीन िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िदल्ाबद्ल)

४०,०००
४०,०००
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नोवहें. २४ दे्  ववपत्र खाते ..................................................नावे
 रोहनच्ा खात्ाला
(नादारीमुळे ववपत्राचे अनादरण झाल्ाबद्दल)

४०,०००
४०,०००

विसें. २३ रोहनचे खात े.....................................................नावे
 रोकि खात्ाला
 बुिीत कज्ण खात्ाला
(रुप्ाला ६० पैसे प्रमाणे शोधन केल्ाबद्दल) 

४०,०००
२४,०००
१६.०००

११. कनशयां्तने १७ जुलै २०१९ रोजी ` २५,००० चे ्तीन मकहने मरु्तीचे किपत्र अकिनििर कयाढले. कनशयां्तने ्ेत किपत्र आपल्या 
बँक्ेत ियाकर्षक १२.५% ररयाने िटकिले.

 ववपत्राच्ा दे्  तारखेला अविनव ने ववनंती केली करी, वनशांतने ` ५,८००चा रेखांवकत धनादेश ज्ात ` १,८०० व्ाजाचे 
समाववष्ट आहेत, घ्ावे, आवण शेष रकमेसाठी तीन मवहने मुदतीचे ववपत्र काढावे. वनशांतने प्रसताव मान् केला. नवीन ववपत्राच्ा 
दे् वतथीपवूयी १ मवहना अगोदर अविनवने ` २०,२५० ला ववपत्राचे वनवत्णन केले. 
 कनशयंा्तच्या पुस्तकया्त आिश्क ककर्ष नोंरी द्या.

कनशयां्तच्या पुस्तकया्त ककर्ष नोंरी

करनयंाक कििरण खया. पया. नयािे रक्कम
`

जमया रक्कम
`

२०१९
जुलै १७

प्राप्त ववपत्र खाते ................................................नावे
 अविनवच्ा खात्ाला
(ववपत्राला सवीकृती वमळाल्ाबद्दल)

२५,०००
२५,०००

जुलै १७ रोकि खाते / बँक खाते .........................................नावे
कसर खाते ......................................................नावे
    प्राप्त ववपत्र खात्ाला
(वावष्णक १२.५% कसरीवर ववपत्र बँकेत व्टववल्ाबद्दल)

२४,२१९
७८१

ऑक्टो.२० अविनवचे खाते .................................................नावे
    बँक खात्ाला 
(व्टववलेल्ा ववपत्राचे अनादरण झाल्ाबद्दल)

२५,०००
२५,०००

ऑक्टो.२० अविनवचे खाते .................................................नावे
    व्ाज खात्ाला 
(व्ाज दे् झाल्ाबद्दल)

१,८००
१,८००

ऑक्टो.२० बँक खाते .......................................................नावे
 अविनवचे खात्ाला 
(धनादेश वमळाल्ाबद्दल)

५,८००
५,८००

ऑक्टो.२० प्राप्त ववपत्र खाते ................................................नावे
    अविनवच्ा खात्ाला 
(शेष रकमेसाठी ववपत्र सवीकृत वमळाल्ाबद्दल)

२१,०००
२१,०००

विसें. २० रोकि खाते / बँक खाते .........................................नावे
कसर खाते ......................................................नावे
 प्राप्त ववपत्र खात्ाला
(एक मवहना अगोदर ववपत्राचे वनवत्णन झाल्ाबद्दल) 

२०,२५०
७५०

२१,०००

२५,०००
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१२. संज् ने गोकिंरलया ` ४५,००० च्या िस्त ू१०% व्यापयारी कसरीिर किकल्या. गोकिंरने १/३ रयाशी लगेच करली ि त्यालया  
` १,००० रोख कसर रेऊन शरे रकमेसयाठी ३ मकहने मरु्तीचे किपत्र सिीकयारले त्याच करिशी संज्ने ्ते किपत्र अयारेशलया  
` २७,५०० च्या पूण्ष लेखया शोधनयाथ्ष पृषयांकक्त केले.

 दे् वदनांकला गोववंदकिून ववपत्राचे अनादरण झाले आवण अादेशला ` ४५० नोंदणी खच्ण आला. गोववंदने संज्ला नवीन  
ववपत्र काढण्ाची ववनंती केली. संज्ने ्ा अ्टीवर ववनंती मान् केली करी, गोववंदने ताबितोब ` ५,२५० रोख व नोंदणी खच्ण द्ावे. 
व शेष रकमेचे २ मवहने मुदतीचे ` १,५०० व्ाज समाववष्ट करून नवीन ववपत्र काढावे. ्ाप्रमाणे व्वसथा करण्ात आली. संज्ने, 
अादेशला त्ाचे देणे देऊन ्टाकले. नवीन ववपत्राच्ा दे् वदनांकाला गोववंदने ववपत्राचे अनादरण केले. 
 संज्च्या पुस्तकया्त ककर्ष नोंरी रेऊन, गोकिंरच्या पुस्तकया्त संज्चे खया्ते कलहया.

संज्च्या पुस्तकया्त ककर्ष नोंरी

करनयंाक कििरण खया. पया. नयािे रक्कम
`

जमया रक्कम
`

१. गोववंदचे खात े...................................................नावे
रोकि खाते .....................................................नावे
कसर खाते ......................................................नावे 
 ववक्री खात्ाला
(वसतूंची उधार ववक्री केली रोख कसर देऊन १/३ राशी वमळाल्ाबद्दल) 

२७,०००
१२,५००

१,०००
४०,५००

२. प्राप्त ववपत्र खाते ................................................नावे
 गोववनदच्ा खात्ाला
(ववपत्राला सवीकृती वमळाल्ाबद्दल)

२७,०००
२७,०००

३. अादेशचे खात े...................................................नावे
 प्राप्त ववपत्र खात्ाला
 कसर खात्ाला
(पूण्णलेखा शोधनाथ्ण ववपत्राचे पृषाकंन केल्ाबद्दल) 

२७,५००
२७,०००

५००

४. गोववंदचे खात े...................................................नावे
कसर खाते ......................................................नावे
 अादेशच्ा खात्ाला
(ववपत्राचे अनादरण होऊन नोंदणी खच्ण आल्ाबद्दल)

२७,४५०
५००

२७,९५०

५. गोववंदचे खात े...................................................नावे
 व्ाज खात्ाला
(व्ाज दे् झाल्ाबद्दल)

१,५००
१,५००

६. रोकि खाते .....................................................नावे
 गोववंदच्ा खात्ाला
(नोंदणी खचा्णसह रोख राशी वमळाल्ाबद्दल)

५,७००
५,७००

७. प्राप्त ववपत्र खाते ................................................नावे
 गोववंदच्ा खात्ाला
(व्ाजासहीत नवीन ववपत्राला सवीकृती वमळाल्ाबद्दल) 

२३,२५०

२३,२५०
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८. अादेशचे खा्े ...................................................नारे्
 रोकड/बटँक खात्ाला
(अादेशला रोख िदल्ाबद्ल)

२७,९५०
२७,९५०

९. गोिर्ंदचे खा्े ...................................................नारे्
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(िर्पत्ाचे आनादरण झाल्ाबद्ल)

२३,२५०
२३,२५०

गोविनदचया पुसतिात  
सुंजयचे खाते

नािे    जमा

वदनाुंि वििरण रो.
पा.

रक्कम
`

वदनाुंि वििरण रो.
पा.

रक्कम
`

दे् िर्पत् खा्े
रोकड खा्े
दे् िर्पत् खा्े
िश/खा/ने

२७,०००
५,७००

२३,२५०
२३,२५०

खरेदी खा्े
दे् िर्पत् खा्े
नोंदणी खचचा खा्े
व्ाज खा्े
दे् िर्पत् खा्े

२७,०००
२७,०००

४५०
१,५००

२३,२५० 

७९,२०० ७९,२००
िश/खा/आ २३,२५०

एिच आदेशि ि अनेि आदेवशती - (Problems on single Drawer and multiple Drawees)

१३. वबपीनचया पुसतिात खालील वयिहाराुंचया विद्थ नोंदी िरा -
१. सोनलने सर्ीकारलेले ` २०,००० चे ३ मिहने मुद्ीचे िर्पत्, बटँक ऑफ इंिड्ामध्े ` १९,७५० ला र्टिर्ले.
२. िबनदा ने सर्ीकारलेले ` १४,४०० चे िर्पत् दे् िदनांकच्ा १ मिहना आधी र्ािषचाक १२% कसरीर्र िनर््चान झाले.
३. रेखाने सर्ीकारलेले ` ८,५०० चे िर्पत्, गा्त्ीला ` ८,६५०च्ा पूणचा लेखा शोधना्चा पृष्ठांिक् करेले.
४. िर्न्ाला ८% व्ापारी कसरीर्र ` २०,०००च्ा र्स्ू िर्कल्ा. अधवी रक्कम लगेच िमळाली त्ार्र १०% रोख कसर िदली. 

शेष रकमेसाठी ि्च्ार्र िर्पत् काढण्ा् आले, ि्ने सर्ीकृ्ी िदली. 
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वबपीनचया पुसतिात विद्थ नोंदी

वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम
`

१. बटँक ऑफ इंिड्ा खा्े ...........................................नार्े
कसर खा्े ......................................................नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(कसरीर्र िर्पत् बटँकरे् र्टिर्ल्ाबद्ल)

१९,७५०
२५०

२०,०००

२. रोकड खा्े .....................................................नार्े
कसर खा्े ......................................................नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(र्ािषचाक १२% कसरीर्र िर्पत्ाचे िनर््चान झाल्ाबद्ल)

१४,२५६
१४४

१४,४००

३. गा्त्ीचे खा्े ...................................................नार्े 
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला 
 कसर खात्ाला
(रेखाचे िर्पत् पूणचा लेखा शोधना्चा पृष्ठांिक् करेल्ाबद्ल)

८,६५०
८,५००

१५०

४. (अ) िर्ज्ाचे खा्.े..................................................नारे्
कसर खा्े ......................................................नारे्
रोकड खा्े .....................................................नारे्
 िर्क्री खात्ाला
(व्ापारी र् रोख कसरीर्र र्स्ूंची िर्क्री करेल्ाबद्ल)

९,२००
९२०

८,२८०
१८,४००

४.(ब) प्ाप्त िर्पत् खा्े ................................................नारे्
 िर्न्ाच्ा खात्ाला
(शेष रकमेसाठी िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

९,२००
९,२००

वयिहार क्रमाुंि ४ चे सपष्ीिरण - ` 
 मूळ िकंम् `     =   २०,०००
 (-)८% व्ापारी कसर =     १,६००
           १८,४००

                          
                                 (५०%) रोख उधार (५०%)
  `   ९,२०० ` ९,२००
 (-) रोख कसर १०%  `      ९२०  िर्पत्ाची रक्कम

 रोख प्ाप्त                 ` ८,२८०
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१४ . म्तूरच्या पुस्तकया्त खयालील व्विहयारयांच्या िकर्द नोंरी करया -
१. ववि्विासने सविवीकृत करून वदलेल्ा ̀  २२,०००च्ा वविपत्राचे ̀  १२,००० रटोख वि शेष राशवीविर विावष्चक १२% प्माणे २ मवहन्ाचे 

व्ाजासह नविवीन वविपत्र काढून नूतनवीकरण करून घेतले.
२. अश्विनने काढलेल्ा ` १७,७५० च्ा वविपत्राच्ा पूण्च शटोधनाथ्च हरवीकडून वमळालेल्ा ` १७,५०० च्ा वविपत्राचे पृषांकन 

केले.
३. म्ूरने काढलेले वि प्काशने सविवीकारलेले ` २१,००० चे वविपत्राचे नादारवीमुळे त्ाच्ा संपततवीतून २५% रक्कम विसूल झालवी.
४. शैलजा ने सविवीकालेले ` ३२,००० चे वविपत्र जे राशवी संग्रहणासाठवी बँकेत पाठवविले हटोते, अनादरवीत झाले आवण बँकेला ` २७५ 

नोंदणवीखच्च आला असे बँकेने कळवविले. 
म्तूरच्या पुस्तकया्त िकर्द नोंरी

िरनयंाक िविविरण खया. पया. नयाविे रक्कम
`

जमया रक्कम
`

१. (अ) ववि्विासचे खाते .................................................नाविे
 प्ाप्त वविपत्र खात्ाला
(नूतनवीकरणासाठवी वविपत्र रद्द केल्ाबद्दल)

२२,०००
२२,०००

(ब) ववि्विासचे खाते .................................................नाविे
 व्ाज खाते
(व्ाज दे् झाल्ाबद्दल) 

२००
२००

(क) बँक खात े  ....................................................नाविे
 ववि्विासच्ा खात्ाला
(काहवी रक्कम वमळाल्ाबद्दल)

१२,०००
१२,०००

(ड) प्ाप्त वविपत्र खाते ................................................नाविे
        ववि्विासच्ा खात्ाला
(नविवीन वविपत्राला व्ाज रकमेसह सविवीकृतवीबद्दल)

१०,२००
१०,२००

२ दे्  वविपत्र खाते ..................................................नाविे
 प्ाप्त वविपत्र खात्ाला
 कसर खात्ाला
(हरवीकडून वमळालेल्ा वविपत्रातून दे् वविपत्राचे शटोधन केल्ाबद्दल) 

१७,७५०
१७,५००

२५०

३(अ) प्काशचे खाते ...................................................नाविे
 प्ाप्त वविपत्र खात्ाला
(नादारवीमुळे वविपत्राचे अनादरण झाल्ाबद्दल)

२१,०००
२१,०००

(ब) बँक खाते  ....................................................नाविे
बुडवीत कज्च खाते .................................................नाविे
 प्काशच्ा खात्ाला
(प्काशकडून २५% रक्कम विसूल झाल्ाबद्दल)

५,२५०
१५,७५०

२१,०००

४. शैलजाचे खात े...................................................नाविे     
 राशवीसंग्रहणासाठवी बँक खात्ाला
 बँक खात्ाला
(राशवीसंग्रहणासाठवी पाठवविलेल्ा वविपत्राचे अनादरण हटोऊन नोंदणवी खच्च 
झाल्ाबद्दल)

३२,२७५
३२,०००

२७५
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१५. आवदतयचया पुसतिात खालील वयिहाराुंचया विद्थ नोंदी िरा -
अ) सू्ाचाने सर्ीकारलेल्ा र् बटँकरे् राशीसगं्हणासाठी पाठिर्लेल्ा ` १५,७५० च्ा िर्पत्ाचे शोधन झाल्ाचे र् बटँकरेने ` १५० 

नोंदणी खचचा करेल्ाची सूचना बटँकरेकडून िमळाली.
ब) आशाने आिदत्ाला कळिर्ले करी, िनशाने सर्ीकारलेले र् आशाला पषृ्ठांिक् करेलेले ` २३,०००चे िर्पत् अनादरर् झाले र् 

आशाला ` २३० नोंदणी खचचा आला.
क) ज्दीपने सर्ीकारलेले ` ३२,४००चे िर्पत् अनादरर् झाल्ाचे र् नोंदणी खचचा ` ४६० करेल्ाचे सूचना बटँकरेकडून प्ाप्त झाली.
ड) राशीसंग्हणाकरर्ा बटँकरे् जमा करेलेले श्ीकां्च्ा िर्पत्ाची राशी ` १९,८०० बटँकरे् जमा झाली.

आवदतयाचया पुसतिात विद्थ नोंदी

वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम
`

अ) बटँक खा्े  ....................................................नार्े
नोंदणी खचचा खा्े ................................................नार्े
 राशीसंग्हणासाठी बटँक खात्ाला
(राशीसंग्हणाकरर्ा पाठिर्लेल्ा िर्पत्ाचे शोधन होऊन नोंदणी खचचा 
आल्ाबद्ल) 

१५,६००
१५०

१५,७५०

ब) िनशाचे खा्े  ....................................................नार्े
 आशाच्ा खात्ाला
(पृष्ठांिक् करेलेल्ा िर्पत्ाचे अनादरण होऊन नोंदणी खचचा 
झाल्ाबद्ल)

२३,३३०
२३,३३०

क) ज्दीपचे खा्े ..................................................नार्े
 बटँक खात्ाला
(र्टिर्लेल्ा िर्पत्ाचे अनादरण होऊन नोंदणी खचचा आल्ाबद्ल) 

३२,८६०
३२,८६०

ड) बटँक खा्े  ....................................................नार्े
 राशीसंग्हणासाठी बटँक खात्ाला
(दे् िदनांकला राशीसंग्हणाकरर्ा पाठिर्लेल्ा िर्पत्ाचे शोधन 
झाल्ाबद्ल)

१९,८००
१९,८००

१६. अरविुंदचया पुसतिात २४ ऑकटोबर २०१९ रोजी खालील वयिहाराुंचया विद्थ नोंदी िरा.
अ) साईना्ने सर्ीकारलेल्ा ` १८,००० च्ा िर्पत्ाचे दोन मिहन्ाच्ा ` ३८० व्ाजासह नू्नीकरण करेले.
ब) सािहलने अरिर्ंदला कळिर्ले करी, िमनलने सर्ीकारलेल्ा र् सािहलला पृष्ठांिक् करेलेल्ा ̀  १३,०००च्ा िर्पत्ाचे अनादरण 

झाले र् नोंदणी खचचा ` १९५ झाला.
क) चांद अॅनड सनसला दे् असलेल्ा ` १९,००० बद्ल ` १६,४००चे दोन मिहने मुद्ीचे िर्पत् सर्ीकारले र् बाकरी रकमेचे रोख 

शोधन करेले.
ड) िर्द्ाकडून िमळालेल्ा र् बटँकरे् र्टिर्लेल्ा ̀  १४,०००च्ा िर्पत्ाचे िर्द्ाने अनादरण करेले र् नोंदणी ̀  १०५ बटँकरेने करेला. 

असे बटँकरेने कळिर्ले. िर्द्ाच्ा िर्नं् ीर्रून ` २९५ व्ाज आकारून दोन मिहने मुद्ीच्ा िर्पत्ाचे नू्नीकरण करण्ा् 
आले.

इ) निंद्ाने ` १३,५५० च्ा िर्पत्ाचे अरिर्ंदला ` १३,००० रोख देऊन िनर््चान करेले.
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अरविुंदचया पुसतिात विद्थ नोंदी

वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम
`

जमा रक्कम
`

अ) २०१९
i)    ऑकटो.  

     २४

साईना्चे खा्े .................................................नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(नू् नीकरणासाठी िर्पत् रद् करेल्ाबद्ल)

१८,०००
१८,०००

ii) ऑकटो. 
२४

साईना्चे खा्े .................................................नार्े
 व्ाज खात्ाला
(व्ाज दे् झाल्ाबद्ल)

३८०
३८०

iii) ऑकटो. 
२४

प्ाप्त िर्पत् खा्े ................................................नार्े
 साईना्चे खात्ाला
(व्ाजासह नर्ीन िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

१८,३८०
१८,३८०

ब) ऑकटो. 
२४

िमनलचे खा्े ...................................................नार्े
 सािहलच्ा खात्ाला
(पृष्ठांिक् करेलेल्ा िर्पत्ाचे अनादरण होऊन नोंदणी खचचा करेल्ाबद्ल)

१३,१९५
१३,१९५

क) चांद अॅनड सनस खा्े ............................................नार्े
 दे् िर्पत् खात्ाला
 रोकड खात्ाला
(िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िदली र् काही रक्कम रोख िदल्ाबद्ल)

१९,०००
१६,४००

२,६००

ड) i) िर्द्ाचे खा्े ...................................................नार्े
 बटँक खात्ाला
(र्टिर्लेल्ा िर्पत्ाचे  अनादरण होऊन नोंदणी खचचा करेल्ाबद्ल)

१४,१०५
१४,१०५

ii) िर्द्ाचे खा्े ...................................................नार्े
 व्ाज खात्ाला
(व्ाज दे् झाल्ाबद्ल)

२९५
२९५

iii) प्ाप्त िर्पत् खा्े ................................................नार्े
 िर्द्ाच्ा खात्ाला
(व्ाजासह नर्ीन िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

१४,४००
१४,४००

ई) रोकड खा्े .....................................................नार्े
कसर खा्े ......................................................नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(कसरीर्र िर्पत्ाचे िनर््चान झाल्ाबद्ल)

१३,०००
५५०

१३,५५०

१७. अपूिा्थचया पुसतिात खालील वयिहाराुंचया विद्थ नोंदी िरा.
अ) प्शां्ने सर्ीकारलेले ६० िदर्स मुद्ीचे िर्पत् राशीसंग्हणासाठी बटँकरे् जमा करेले.
ब) अपूर्ाचाने, करी्वीला ` २०,०००चा माल (र्स्ू) िर्कला आिण ि्ने ्ेर्ढ्ाच राशीचे दोन मिहने मुद्ीचे िर्पत् सर्ीकारले. ्े 

िर्पत् रेखाला पृष्ठांिक् करेले.
क) नादार महणून घोिष् झालेल्ा मुक्ाकडून ि्च्ा खाजगी संपत्ीमधून ३०% राशी प्ाप्त झाली. मुक्ाने `२३,८५० चे िर्पत् 

अनादरर् करेले हो्े र् नोंदणी खचचा ` १५० झाला हो्ा.
ड) अपूर्ाचाने अनुराधाला सर्ीकारून िदलेल्ा ` ३६,०००च्ा िर्पत्ाचे ` ६,००० चा धनादेश र् शेष रकमेसाठी १४.५% र्ािषचाक 

दोन मिहन्ाचे व्ाजसह नर्ीन िर्पत् सर्ीकारून नू्नीकरण करून िदले.
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अपूिा्थचया पुसतिात विद्थ नोंदी

वदनाुंि वििरण खा. पा. नािे रक्कम जमा रक्कम
अ) राशीसंग्हासाठी िर्पत् खा्े ......................................नार्े

 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(राशीसंग्हासाठी िर्पत् बटँकरे् पाठिर्ल्ाबद्ल)

१२,७५०
१२,७५०

ब)
i) 

िक्वीचे खा्े ....................................................नार्े
 िर्क्री खात्ाला
(र्स्ूंची उधार िर्क्री करेल्ाबद्ल)

२०,०००
२०,०००

ii) प्ाप्त िर्पत् खा्े ................................................नार्े
 करी्वीच्ा खात्ाला
(िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाल्ाबद्ल)

२०,०००
२०,०००

ii) रेखाचे खा्े .....................................................नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
(िन्मांचे पषृ्ठांकन करेल्ाबद्ल)

२०,०००
२०,०००

क)
i)

मुक्ा खा्े .....................................................नार्े
 प्ाप्त िर्पत् खात्ाला
 रोकड खात्ाला
(मुक्ाच्ा सर्ीकृ् िर्पत्ाचा अनादर झाला र् नोंदणी शुलक िदले)

२४,०००
२३,८५०

१५०

ii) रोकड खा्े .....................................................नार्े
बुडी् कजचा खा्े .................................................नार्े
 मुक्ाच्ा खात्ाला
(मुक्ाकडून ३०% राशी र्सूल झाली बाकरी बुडी् कजचा झाल्ाबद्ल)

७,२००
१६,८००

२४,०००

ड)
i)

दे्िर्पत् खा्े ...................................................नार्े
 अनुराधाच्ा खात्ाला
(नू् नीकरणासाठी िर्पत् रद् करेल्ाबद्ल)

३६,०००
३६,०००

ii) अनुराधाचे खा्े .................................................नार्े
 बटँक खात्ाला
(काही रकमेचा चेक िदल्ाबद्ल)

६,०००
६,०००

iii) व्ाज खा्े ......................................................नार्े
 अनुराधाच्ा खात्ाला
(व्ाजाची आकारणी करेल्ाबद्ल)

७२५
७२५

iv) अनुराधाचे खा्े .................................................नार्े
 दे्िर्पत् खात्ाला
(व्ाजासह नर्ीन िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िदल्ाबद्ल)

३०,७२५
३०,७२५
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सिाधयाय : ७HHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHH

िसतुवनष प्र्न - (Objective Questions)
अ) योगय पया्थय वनिडून िाकय पुनहा वलहा. 

१) ज्ा व्क्ीर्र िर्पत् काढले जा्े ि्ला  .................... महण्ा्.
 अ) आहा्वी ब) आदा्ा क) आह्ाचा ड) सर्ीक्ाचा

२) िर्पत्ाला सर्ीकृ् ी िमळण्ापूर्वी िर्पत् .................... अस्े.
 अ) आदेश  ब) िर्नं्ी क) मसुदा ड) साधन
३) जेवहा िर्पत्ाच्ा दे्िदनांकास सार्चाजिनक सूट्ी अस्े, ्ेवहा िर्पत्ाचे शोधन .................... िदर्शी करण्ा् ्े्े.  
 अ) त्ािदर्शी  ब) पूर्वीच्ा क) नं्रच्ा ड) कोणत्ाही

४) २३ नोवहेंबर, २०१९ रोजी काढलेल्ा दोन मिहने मुद्ीच्ा िर्पत्ाचा दे्िदनांक  .................... राहील. 
 अ) २३ जाने. २०२० ब) २५ जाने. २०१९   क) २६ जाने. २०१९ ड) २५ जाने. २०२०.  

५) नोंदणी खचाचाची आकारणी कर्ो .....................
 अ) नोंदणी अधीकारी ब) आहा्वी क) आह्ाचा ड) पृष्ठांिक्ी

६) िर्िनम् िर्पत्ा् .................... पक्ष अस्ा्.
 अ) पाच ब) चार  क) ्ीन  ड) दोन.

७) ३ जानेर्ारी, २०२० रोजी काढलेल्ा दोन मिहने मुद्ीच्ा िर्पत्ाचा दे् िदनांक .................... राहील.
 अ) ३ जाने. २०२० ब) ३ माचचा. २०२०      क) ५ माचचा. २०२०     ड) ६ माचचा. २०२०.

८) नोंदणी अिधकारी (Notary Public) हा .................... अस्ो.
 अ) सरकारी अिधकारी  ब) आह्ाचा     क) आदा्ा  ड) पृष्ठांिक्ी

९) िर्पत्धारकाला जेवहा सर्ीक्ाचा िकंर्ा आहा्वी िर्पत्ाचे शोधन करी् नाही ्ेंवहा त्ास िर्पत्ाचे  
.................... झाले असे महण्ा्.

 अ) पर् करणे (Returning) ब) र्टिर्णे क) आदर करणे ड) अनादरण

१०) जो व्क्ी िर्पत् सर्ीकार्ो त्ाच्ासाठी ्े िर्पत् .................... अस्े
 अ) दे्िर्पत्  ब) र्चन िचठ्ी क) मसुदा ड) प्ाप्त िर्पत्

ब) खालील विधानासाठी एि शबद, शबदसमूह विंिा सुंज्ा सूचना.
१) िर्पत्ाच्ा मुद्ीनं् र िदले जाणारे जास्ीचे ्ीन िदर्स -
२) िर्पत्ाच्ा अनादरण प्संगी नोंदणी अिधकाऱ्ाकडून आकारले जाणारे शुलक 
३) िर्पत्ाची रक्कम प्ाप्त करणारी व्क्ी
४) ज्ा व्क्ीच्ा नारे् िर्पत्ाचे पृष्ठाकंन करण्ा् ्े्े.
५) िर्पत्ाच्ा अनादरणाची नोंद करण्ासाठी शासनाकडून िन्ुक् करेलेला अिधकारी 
६) र्ाढीर् मुद्ीचे नर्ीन िर्पत् काढण्ासाठी दे्िदनांकच्ा र्ेळी िर्पत् रद् करून नर्ीन िर्पत् ््ार करणे.
७) कोणत्ाही मोबदल्ािशर्ा् काढलेले र् सर्ीकारलेले िर्पत् 
८) ज्ा व्क्ीच्ा ्ाब्ा् (Possession) िर्िनम् िर्पत् अस्े.
९) सध्ाच्ा िकंम्ीला िर्िनम् िर्पत्ाचे रोखी् रूपां्र (Conversion) करणे.
१०) िदर्ाळखोर पररसस््ी् आहा्वीकडून र्सूल न होणारी रक्कम -



312

ि) चुि िी बरोबर साुंगा.
१) देशी िर्पत् एका देशा् काढले जा्े आिण दुसऱ्ा देशा् त्ाचे शोधन जा्े.
२) दे्िदनांकापूर्वी िर्पत्ाचे शोधन करणे महणजे िर्पत्ाचे िनर््चान हो्.
३) आहा्वी िर्पत्ाचा मालकरी हक्क हस्ां्रर् करू शक्ो.
४) िर्पत्ाच्ा मुद्ी् कोण्ाही बदल न कर्ा िर्पत् सर्ीकृ् करेल्ास त्ास सश्चा सर्ीकृ्ी असे महण्ा्.
५) सध्ाच्ा िकम्ीला िर्पत्ाचे रोखी् रूपां्र करणे महणजे िर्पत् र्टिर्णे हो्.
६) दे्िदनांकला िर्िनम् िर्पत् सर्ीकत्ाचाकडे सादर करेले पािहजे.
७) िर्पत्धारकांकडून िर्पत् र्टिर्लेले असल्ास, दे्िदनांकला त्ाच्ा पुस्का् िर्पत्ाच्ा शोधनाची नोंद होणार नाही.
८) आहत्ाचाकडून नोंदणी खचचा आकारला जा्ो.
९) दशचानी िर्पत्ाला (On Demand) सर्ल्ीचे िदर्स िदले जा् नाही्.
१०) र्चन िचट्ीला ्ीन पक्ष अस्ा्.

ड) गटात न बसणारा शबद ओळखा.
 १) अ) िर्पत् सर््ः जर्ळ ठेर्ण े ब) नोंदणी क) र्टिर्णे ड) पृष्ठांकन
 २) अ) व्ापारी िर्पत् ब) सो्िर्पत् क) लेखन ि््ीनुसार िर्पत् ड) दशचानी िर्पत्
 ३) अ) नोंदणी अधकारी ब) आह्ाचा क) आहा्वी ड) आदा्ा
 ४) अ) र्टणार्ळीचा खचचा (Discounting Charges) ब) सूट (Rebate)
  क) बटँकरे सेर्ाशुलक ड) नोंदणी खचचा
 ५) अ) मुदाकं ब) सर्ीकृ्ी क) मसुदा ड) रक्कम

इ) खालील विधाने पूण्थ िरा.
१) िर्पत्ाच्ा दे्ि््ीपूर्वी िर्पत्ाचे शोधन करणे महणजे...................हो्.
२) अशी व्क्ी ज्ाची दे् ्ा (कजचा) त्ाच्ा संपत्ीपके्षा जास् अस्े आिण ्ो आपल्ाकडील कजचा/दे््ा देण्ास 

असम्चा अस्ो............................
३) िदर्ाळखोर पररसस््ी् सर्ीक्ाचा आपल्ाकडील जी रक्कम देऊ शक् नाही, ्ी राशी महणजे....................हो्. 
४) ठरार्ीक कालार्धीनं्र ज्ा िर्पत्ाची रक्कम दे्  हो्े त्ास  .................... महण्ा्.
५) मोबदल्ासह काढलेले आिण सर्ीकारलेले .................... िर्पत् हो्.
६) जो व्क्ी िर्पत् काढ्ो त्ास .................... महण्ा्.
७) िर्पत्ाच्ा सर्ीकृ्ीनं्र ज्ा िर्पत्ाची दे् िदनांक काढली जा्े त्ास ..................... िर्पत् असे महण्ा्.
८) िर्पत्ाच्ा अनादरणाची सत््ा नोंदिर्णे महणजे .................... हो्.
९) जेवहा ं आहा्वी ठरार्ीक िठकाणीच िर्पत्ाचे शोधन करण्ा् ्ेईल ्ा अटीर्र िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी दे्ो ्ेवहा 

त्ास....................असे महण्ा्.
१०) िर्पत्धारकाच्ा र््ीने िर्पत्ाची रक्कम बटँक गोळा (Collection) कर्े, ्ेवहा बटँक जी फरी आकार्े त्ास 

.................... महण्ा्.

फ) एिा िाकयात उततरे द्ा-
१) िर्िनम् िर्पत् महणजे का्?
२) सर्ल्ीचे िदर्स महणजे का्?
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३) िर्िनम् िर्पत् र्टिर्णे महणजे का्?
४) िर्पत्ाची नोंदणी कशाला महण्ा्?
५) नोंदणी खचचा महणजे का्?
६) आह्ाचा र् आहा्वी ्ांच्ामधील ना्ेसंबध सांगा?
७) िर्पत्ाचा आदा्ा कोण अस्ो?
८) सूट/कसर (Rebate) महणजे का्?
९) का्देशीर दे्िदनांक महणजे का्?
१०) दशचानी िर्पत् महणजे का्?

ग) खालील विधानाशी तुमही सहमत आहात िा असहमत ते साुंगा.
१) िर्िनम् िर्पत् महणजे सश्चा आज्ा हो्.
२) जो पक्ष रक्कम देण्ाचे आदेश दे्ो त्ास आदा्ा महण्ा्
३) ज्ा व्क्ीच्ा नार्े िर्पत्ाचे पषृ्ठाकंन करण्ा् ्े्े त्ास पृष्ठांिक्ी असे महण्ा्.
४) िर्पत्ाच्ा िनर््चाना प्संगी िदलेली सूट/कसर आहा्वीचे उतपन् अस्े.
५) ऋणकोच्ा दृष्टीकोना्ून िर्पत् त्ाच्ासाठी दे्िर्पत् अस्े.
६) दशचानी िर्पत् काढल्ास (on Demand) सर्ल्ीचे िदर्स िदले जा् नाही्.
७) िर्पत् आहत्ाचाकडून सर्ीकारले गेले पािहजे, अशी अपेक्षा अस्े.
८) िर्िनम् िर्पत्ार्र िदनांकाची गरज नाही.
९) िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळण्ापूर्वी ्ी र्चनिचठ्ी अस्े.
१०) िर्पत्ाचे नू्नीकरण महणजे िर्पत्ाच्ा शोधनासाठी िर्पत्ाची मुद् र्ाढिर्णे हो्.

ह) सोडिा. (Calculations)
१) १५ जाने. २०२० रोजी गणेशने ५० िदर्स मुद्ीचे ` ४०२६चे िर्पत् काढले. त्ाच िदर्शी त्ाने बटँक ऑफ इिंड्ामध्े 

्े िर्पत् र्ािषचाक १५% कसरीर्र र्टिर्ले. िसर िाढून दाखिा.

२) शेफाली ट्ेडसचाने मा्ार्र १ ऑकटोबर २०१९ रोजी ३ मिहने मुद्ीचे ` ३०,००० चे िर्पत् काढले. खालील पररससरतीत 
विपत्राची िसर िाढून दाखिा.

 i) त्ाच िदर्शी शेफाली ट्ेडसचाने ्े िर्पत् र्ािषचाक १२% कसरीर्र र्टिर्ल्ास. 
 ii) शेफाली ट्ेडसचा ने्े िर्पत् १ नोवहेंबर २०१९ रोजी र्ािषचाक १२% कसरीर्र र्टिर्ल्ास.
  iii) शेफाली ट्ेडसचाने १ िडसेंबर, २०१९ रोजी र्ािषचाक १२% कसरीर्र ्े िर्पत् र्टिर्ल्ास-

३) िर्णाने, सुधाचे ` २५,००० चे िर्पत् सर्ीकारले हो्े ्ी नादार (Bankrupt) महणून घोिष् झाली ि्च्ा खाजगी 
संपत्ी्ून रुप्ाला ३५ पैसे प्माणे रक्कम र्सूल झाली. बुडीत िजा्थची रक्कम शोधून िाढा.

४) िन्ीनने ` २२,००० रोख र् शेष रकमरे्र र्ािषचाक १८% ४ मिहन्ाच्ा व्ाजासह नर्ीन िर्पत् सर्ीकारून ` ७,२०० 
च्ा िर्पत्ाचे नू् नीकरण करून घे्ले. निीन विपत्राची रक्कम िाढा.

५) िनशाचे िर्पत् ` १६,८५०चे राशीसंग्हणासाठी बटँकरे् पाठिर्ले हो्े. बटँकरेने त्ाचे पैसे गोळा करेले आिण बटँक सेर्ाशुलक 
` १२५ नार्े टाकले. प्रतयक्षात आपलयाला विती रक्कम वमळाली?

६) १२ जून, २०१९ रोजी करेशर्ने दोन मिहने मुद्ीचे ` १६,००० चे िर्पत् गोपालर्र काढले हो्े. िर्पत्ाचा दे् िदनांक 
का् राहील? समजा त्ाचिदर्शी आकससमक सूट्ी जाहीर झाल्ास का्देशीर दे्िदनांक कोण्ा राहील? 
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ज) खालील नमुने तयार िरा.
१) खालील मावहतीिरून विवनमय विपत्र तयार िरा -

अाहचा्ा : शंकर, र्डोदरा, गुजरा्
आहा्वी : िर्ना्क, सोमर्ार पेठ, पुणे
राशी : ` १६,०००
मुद् : ३ मिहने
िर्पत्ाची ्ारीख : ६ सपटेंबर, २०१९.
सर्ीकृ् ीची ्ारीख : ११ सपटेंबर, २०१९. 

२) खालील मावहतीचे आधारे विवनमय विपत्र तयार िरा.
 अाहचा्ा : िदनेश, पी. आर. रोड, अंधेरी (प.)
 आहा्वी : महेश, एल. बी. एस. रोड, मुलुंड
 आदा्ा : अिम्, ठाणे (प.)
 राशी : ` ९,५००
 िर्पत्ाची मुद् : ४ मिहने (दशचानोत्र).
 िर्पत्ाची ि््ी : २६ नोवहेंबर २०१९.
 िर्पत्ाची सर्ीकृ्ी : २९ नोवहेंबर २०१९.

३) १० ऑकटोबर, २०१९ रोजी कां् ीलाल, ३४३/डी/पालम हाईटस, जोगेशर्री ् ांनी ̀  ६३,४९०चे ४५ िदर्स मुद्ीचे दशचानोत्र 
िर्पत् (After Date) शां् ीलाल, B2, िहमाल्ा टार्सचा बाराम्ी ्ांच्ार्र काढले. िर्पत्ाची रक्कम िप््ंका सा्ारा ्ांना 
होणे आहे. १३ ऑकटोबर, २०१९ रोजी ६० िदर्सांकरर्ा िर्पत्ाला सर्ीकृ्ी िमळाली. 
िरील  मावहतीिरून  विवनमय  विपत्राचा  नमुना  तयार  िरा.

४) राहल साने ८६ डी रिर्र्ार पेठ नागपूर ् ांनी ३० जुलै २०१९ रोजी पृथर्ीराम सोमानी, हाईटस र्धाचा ह्यानंी काढलेले ̀  ८७०००चे 
िर्पत् सर्ीकारले. हे ९० िदर्स मुद्ीचे दशचानोत्र िर्पत् रु. १००००० २६ जुलै, २०१९ला काढण्ा् आले हो्े. 
िरील  मावहतीिरुन  विवनमय  विपत्र  तयार  िरा.

५) पुढील मावहतीचे आधारे विवनमय विपत्र तयार िरा. 
 आह्ाचा : कसशमरा शहा, भागीदार मे. शहा अॅनड शहा २-८ मा्ृछा्ा िबलडींग, अकोला.
 आहा्वी : धनश्ी ट्ेडसचा, बटँगलोर रोड, (ज्श्ीकडून सर्ीकृ् भागीदार) बेलगाम.
 राशी : ` ६४,५००
 मुद् : ३ मिहने
 िर्पत्ाची ्ारीख : १२ सपटेंबर, २०१९
 सर्ीकृ् ीची ्ारीख : १५ सपटेंबर, २०१९

६) िासलपनि आहता्थ, आहाययी, तयाुंचे पतते राशी आवण तारखा विचारात घेऊन दश्थनी विपत्र तयार िरा.
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ज) खालील िोष्ि पणू्थ िरा.
१)

विपत्राची तारीख सिीिृतीची तारीख मुदत देय वदनाुंि
i) ३०.०९.२०१९ ०१.०२.२०१९ ६० िदर्स (दशचानोत्र)

ii) १७.०८.२०१९ २१.०८.२०१९ ३ मिहने लेखनि््ी

iii) २३.१२.२०१९ २६.१२.२०१९ १ मिहना लेखनि््ी

iv) २८.०१.२०२० २८.०१.२०२० १ मिहना (लेखनि््ी)

v) ३०.०६.२०१९ २.०७.२०१९ ४५ िदर्स (लेखनि््ी)

२)

विपत्राची तारीख सिीिृतीची तारीख मुदत प्रिार पररपक्वतावतरी
नामधारी देयवदनाुंि

िायदेशीर 
देयवदनाुंि

i) ०३.०१.२०२० ०५.०१.२०२० ४५ िदर्स लेखनि््ी ? ?
ii) ०९.०४.२०१९ १२.०४.२०१९ ४ मिहने दशचानोत्र ? ?
iii) २३.११.२०१९ २३.११.२०१९ २ मिहने लेखनि््ी ? ?
iv) १६.०८.२०१९ २०.०८.२०१९ ४ मिहने दशचानोत्र ? ?
v) २३.१२.२०१८ २४.१२.२०१८ ६० िदर्स लेखनि््ी ?

प्रातयवक्षि उदाहरणे

१) १ जानेर्ारी, २०२० हेमं् ने ` १८,५००च्ा र्स्ू िन्ीनला िर्कल्ा त्ाच िदर्शी हेमं्ने त्ाच्ार्र ` १८,५००चे दोन मिहने 
मुद्ीचे िर्पत् काढले. दे्िदनांकाला िर्पत्ाचे शोधन झाले.

 हेमुंत आवण वनतीनचया पुसतिात विद्थ नोंदणी घया. हेमुंतचया पुसतिात वनतीनचे खाते तयार िरा.
२) ६ सपटेंबर, २०१९ रोजी नेहाने ` ४२,०००च्ा र्स्ू रोहनला िर्कल्ा नेहाने त्ाच्ार्र ्ीन मिहने मुद्ीचे िर्पत् िलिहले, जे 

रोहनने सर्ीकारले. नेहाने ्े िर्पत् आपल्ा बटँकरे् ` ४१,४००ला र्टिर्ले िर्पत्ाच्ा दे् िदनांकला रोहनने िर्पत्ाचे अनादरण 
करेले आिण बटँकरेला ` ३०० नोंदणी खचचा आला 

 नेहाचया पुसतिात विद्थ नोंदी घया.
३) ज्ो्ीला सर्ा्ीचे ̀  ३१,००० देणे हो्े महणून सर्ा्ीने ज्ो्ीर्र २ मिहने मुद्ीचे िर्पत् काढले जे ज्ो्ीने सर्ीकारले सर्ा्ीने 

्े िर्पत् राशीसगं्हणासाठी बटँकरे् पाठिर्ले. दे्  िदनांकला ज्ो्ीने िर्पत्ाचे शोधन करेले. बटँकरेने सेर्ाशुलकचे ` ४७५ नारे् 
टाकले. 

 सिातीचया पुसतिात विद्थ नोंदी देऊन जयोतीचया पुसतिात सिातीचे खाते उघडा.
४) १५ एिप्ल, २०१९ रोजी पंकजने ओमप्काशकडून ` २०,०००च्ा र्स्ू उधार खरेदी करेल्ा, पंकजकडून ्ेणे असलेल्ा 

रकमेकरर्ा ओमप्काशने त्ाच्ार्र ३ मिहने मुद्ीचे दशचानोत्र िर्पत् काढले, जे पंकजने १८ एिप्ल २०१९ ला सर्ीकारले. 
ओमप्काशने हे िर्पत् २० एिप्ल, २०१९ आपला धनको जगदीश ्ाला ` २१,००० च्ा पूर्चाशोधना्चा पृष्ठांकरी् करेले.

 दे् ्ारखेला पंकजने िर्पत्ाचे अनादरण करेले. 
 ओमप्रिाश, पुंिज आवण जगदीश याुंचे पुसतिात विद्थ नोंदी द्ा.
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५)	 १८	मार्च,	२०१९	रोजी	िसद्ार्चने	`	४३,८००	च्ा	वस्तू	सुधीरला	िवकल्ा	व	सुधीरवर	३	मििन	ेमुद्ीरे	िवपत्र	`	४३,८००रे	
काढले.	सुधीरने	्े	सवीकारले.	िसद्ार्चने	्े	िवपत्र	वाि््चक	८%	दराने	बँके्	वटिवले.	दे्िदनांकाला	िवपत्रारे	अनादरण	झाले.	
सुधीरन	ेिसद्ार्चला	िवनं्ी	केली	की,	`	१३,८००	व	शे्	रक्कमेवरील	वाि ््चक	१२%	दोन	मििन्ारे	व्ाज	रोख	द्ाव	ेआिण	
उरलेल्ा	 रकमेसाठी	 दोन	मििन	ेमुद्ीरे	 िवपत्र	काढावे.	्ा	 िवपत्राच्ा	दे्िदनांकापतूववी	सुधीरने	`	२९,७००	देऊन	 िवपत्रारे	
िनव््चन	केले.

 िसद्धार्थच्धा पुस्तकधा्त आवश्क िकर्थ नोंरी द्धा.
६)	 गी्ान	ेकाढलेल	े३	मििन	ेमुद्ीरे	`	१८,०००रे	िवपत्र	संगी्ाने	सवीकारले.	गी्ाने	्े	िवपत्र	`	१७,४००	ला	बँके्	वटिवले.	

दे्िदनांकापतूववी	संगी्ाने	गी्ाशी	संपक्क	साधतून	िवपत्राच्ा	नतू्नीकरणारी	िवनं्ी	केली.	गी्ाने	्ा	अटीवर	िवनं्ी	मान्	केली	
की,	ि्ने	`	६,०००	्ाबड्ोब	रोख	द्ाव	ेव	शे्	रकमेकरी्ा	४	मििन	ेमुद्ीरे	`	५५०	व्ाजासिि्	नवीन	िवपत्र	सवीकारावे.	
्ा	प्रमाणे	 व्वसरा	करण्ा्	आली.	परं्ु	 नवीन	 िवपत्राच्ा	दे्	 िदनांकापतूववी	संगी्ा	नादार	झाली	आिण	 ि्च्ा	संपत्ी्तून	
रुप्ाला	३५पैस	ेप्रमाणे	रक्कम	िमळाली.

 संगी्तधाच्धा पुस्तकधा्त िकर्थ नोंरी रेऊन गी्तधाच्धा पुस्तकधा्त संगी्तधाचे खधा्ते िलहधा.
७)	 िप्र्ंकाला,	 िमनारे	`	१८,०००	देणे	िो्े.	 िमनाने	काढलेल्ा	४	मििन	ेमुद्ीच्ा	 िवपत्राला	सवीकृ्ी	 िदली	्े	 िवपत्र	िमनाने	

सागरला	पृषांिक्	केले.	दे्	िदनांका	पतूववी	िप्र्ंकाने	मीनाशी	संपक्क	साधतून	िवपत्राच्ा	नतू्नीकरणारी	िवनं्ी	केली	मीनाने	्ा	
श्वीवर	मान््ा	िदली	की,	ि्ने	`	६,०००	रोख,	शे् 	रकमेवर	वाि््चक	८%	व्ाज	३	मििन्ारे	्ाबड्ोब	द्ावे.	आिण	बाकी	
रकमेरे	नवीन	िवपत्र	सवीकारावे.	्ाप्रमाणे	व्वसरा	करण्ा्	आली.	दे्ि्रीपतूववी	िप्र्ंका	नादार	मिणतून	घोि््	झाली.	आिण	
ि्च्ा	संपत्ी्तून	५०%	राशी	प्राप्त	झाली.	

 िमनधाच्धा पुस्तकधा्त िकर्थ नोंरी द्धा.
८)	 १	ऑगसट,	२०१९	रोजी	सीमाने	रोमाकडून	`	३७,०००च्ा	वस्तू	उधार	खरेदी	केल्ा.	त्ार	िदवशी	्ेवढ्ार	रकमेरे	रोमाने	

काढलेले	२	मििने	मुद्ीरे	िवपत्र	सीमाने	सवीकारले.	३	ऑगसट,	२०१९	रोजी	सीमाने	्े	िवपत्र	बँके्	`	३६,२००ला	वटिवले.	
दे् 	िदनांकला	िवपत्रारे	अनादरण	झाले	व	बँकेला	`	१६०	नोंदणीखर्च	आला.	सीमाने	`	१९,०००	व	नोंदणीखर्च	व	इ्र	रक्कम	
्ाबड्ोब	रोख	िदली.	रोमाने	िशल्लक	रकमेवर	̀ 	६५०	व्ाज	आकारून	दोन	मििने	मुद्ीरे	िवपत्र	काढले,	ज	ेसीमाने	सवीकारले.	
नवीन	िवपत्रारे	दे्िदनांकाच्ा	एक	मििना	अगोदर	`	३००	कसरीवर	िनव््चन	झाले.	

 सीमधाच्धा पुस्तकधा्त िकर्थ नोंरी रेऊन रोमधाच्धा पुस्तकधा्त सीमधाचे खधा्ते िलहधा.
९)	 उद्ने,	शंकर	कडून	`	३५,०००	च्ा	वस्तू	१०%	व्ापारी	कसरीवर	उधार	खरेदी	केल्ा.	उद्ने	`	१,५००	् ाबड्ोब	रोख	िदले	

आिण	रोख	रकमेसाठी	३	मििन	ेमुद्ीरे	िवपत्र	सवीकारले.	दे्	ि्रीपतूववी	उद्ने,	शंकरशी	संपक्क	साधतून	िवपत्राच्ा	नतू्नीकरणारी	
िवनं्ी	केली.	उद्ने	्ा	अटीवर	मान््ा	िदली	की,	नवीन	िवपत्र	वाि ््चक	१२%	व्ाजासि	्ीन	मुद्ीरे	सवाकारावे.

 शंकरच्धा पुस्तकधा्त िकर्थ नोंरी घ्धा.
१०)	 २१	नोविेंबर,	२०१९	रोजी	सागरने	प्रसादवर	्ीन	मििने	मुद्ीरे	`	२१,०००	दश्चनी	िवपत्र	काढले.	सागरने	्े	िवपत्र	त्ाच्ा	

बँके् 	वाि््चक	८%	कसरीवर	वटिवले.	दे्	ि्रीपतूववी	आपण	िवपत्रारे	शोधन	करू	शक्	नािी,	असे	प्रसादला	वाट्	असल्ामुळे	
त्ाने	सागरला	नवीन	 िवपत्र	काढण्ारी	 िवनं्ी	केली.	सागरने	 त्ारी	 िवनं्ी	मान्	करून	१	मििना	मुद्ीवर	`	२१,७५०	
व्ाजासि	 िवपत्र	काढले.	 प्रसादने	 ्े	 सवीकारले	 सागरने	 ्े	 िवपत्र	 राशीसंग्रिणासाठी	 बँके्	जमा	केले	 दे्िदनांकला	 प्रसादने	
िवपत्रारे	शोधन	केले	बँकेने	सेवा	शुलक	मिणतून	`	२५०नावे	टाकले.

 सधागरच्धा पुस्तकधा्त िकर्थ नोरी द्धा आिि प्रसधारच्धा पुस्तकधा्त सधागरचे खधा्ते ्त्धार करधा.
११) अििषेकच्धा पुस्तकधा्त खधालील व्वहधारधांच्धा िकर्थ नोंरी करधा.

अ)	 िसद्ां्ने	अिि्ेकला	कळिवले	की,	त्ाला	(िसद्ां्ने	पृषांिक्	केलेल्ा)	 िवनी्च्ा	`	२३,०००च्ा	 िवपत्रांरे	
अनादरण	झाले	व	नोंदणी	खर्च	`	४३०	आला.

ब)	 काजलन	े सवीकारलेल्ा	 `	 ३९,०००च्ा	 िवपत्रारे	 `	 ३,०००	 रोख	 देऊन,	 शे् 	 रकमेवर	 वाि््चक	 ११.५%	 प्रमाणे	 
३	मििन्ाच्ा	व्ाजासि	नवीन	िवपत्र	सवीकारून	नतू्नीकरण	करून	घे्ले.
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क) रािधकाने ` २३,०००च्ा िर्पत्ाचे ` २२,२५०धनादेशाद्ारे देऊन िनर््चान करेले.
ड) सुबोधने काढलेले ` ९,०००चे िर्पत् राशीसगं्हणासाठी बटँकरे् पाठिर्ले हो्े. सुबोधने िर्पत्ाचे अनादरण करेल्ाचे बटँकरेने 

कळिर्ले.
१२) नरेनदचया पुसतिात खालील वयिहाराुंचया विद्थ नोंदी िरा.

अ) उपेनदने काढलेल्ा िर्पत्ाचे रोख ` ४,००० आिण रामलाल ने सर्ीकृ् करेलेले ` ५,००० चे िर्पत् उपनेदला पषृ्ठांिक् 
करून िर्पत्ाचे िनर््चान करेले.

ब) िर्क्मने आपल्ा ` ६,०००च्ा िर्पत्ाचे दे् ि््ीपूर्वी १ मिहना अगोदर र्ािषचाक १२% कसरीर्र नरेनदला िनर््चान करेले.
क) िदलीपने नरनेदला ` १२,०००च्ा िर्पत्ाचे ` ४,००० रोख र् शेष रकमेर्र ्ीन मिहन्ाचे र्ािषचाक १२% व्ाजासह 

नर्ीन िर्पत् सर्ीकारून नू्नीकरण करेले.
ड) काि्चाकर्र काढलेल्ा र् बटँकरे् र्टिर्लेल्ा ` १३,०००च्ा िर्पत्ाचे अनादरण झाल्ाचे र् नोंदणी खचचा ` १४० 

आल्ाचे बटँकरेने नरेनदला कळिर्ले.
१३) िारतीचया पुसतिात खालील वयिहाराुंचया विद्थ नोंदी िरा -

अ) अमी्चे ` १५,७५०च्ा िर्पत्ाचे जे राशीसगं्हणासाठी बटँकरे् जमा हो्े. त्ाचे शोधन झाल्ाचे र् बटँकरेने त्ाबद्ल 
सेर्ाशुलक महणून ` १५० नार्े टाकल्ाचे बटँकरेने कळिर्ले.

ब) िन्ीनने आपल्ा ` २२,२००च्ा िर्पत्ाचे ` २,२०० रोख देऊन आिण शेष रकमरे्र र्ािषचाक १०% प्माणे ्ीन 
मिहन्ाच्ा व्ाजासह नर्ीन िर्पत् सर्ीकारून नू् नीकरण करून घे् ले.

क) धनश्ीने, भार्ीचे ` १७,५००चे िर्पत् सर्ीकारले हो्े. ्ी नादार महणून घोिष् झाली. ि्च्ा संपत्ी्ून ४०% रक्कम 
र्सूल होऊ शक्े.

ड) सिर््ाकडून सर्ीकारलेल्ा ` ९,४५० च्ा दे् िर्पत्ाचे शोधन, प्र्ीणकडून िमळालेल्ा ` ९,०००च्ा प्ाप्त िर्पत्ाचे 
पृष्ठाकंन करून करेले.

१४) सुधाचया पुसतिात खालील वयिहाराुंचया विद्थ नोंदी िरा.
 अ) ऊिमचालाच्ा ` १०,००० दे् रकमेसाठी ि्ला रोख ` ३,५०० आिण सोनालीकडून िमळालेले दोन मिहने मुद्ीचे ` 

६,०००च्ा िर्पत्ाचे पृष्ठाकंन करून पूणचा शोधन करेले.
 ब) सू् ाचाकडून िमळालेल्ा दोन मिहने मुद्ीचे ` ७,०००चे िर्पत् र्ािषचाक १०% कसरीर्र बटँकरे् र्टिर्ले.
 क) अनुराधाने सर्ीकारलेले र् बटँकरे् र्टिर्लेले ` ४८०चे िर्पत् अनादरर् झाल्ाचे र् नोंदणीखचचा ` १२५ झाल्ाचे बटँकरेने 

कळिर्ले.
 ड) राशीसंग्हणासाठी ` १६,४००चे बटँकरे् जमा असलेल्ा िर्पत्ाचे पूजाने शोधन करेले.

१५) खालील वयिहाराुंचया विद्थ नोंदी मृणालचया पुसतिात िरा.
 अ) ऐशर््ाचाने सर्ीकारलेल्ा र् बटँकरे् र्टिर्लेल्ा ` २४,००० च्ा िर्पत्ाचे अनादरण झाल्ाचे र् नोंदणी खचचा ` २२० 

आल्ाचे बटँकरेने कळिर्ले. ऐशर््ाचाच्ा िर्नं् ीर्रून ` ४८० व्ाज आकारून एकूण रकमेचे २ मिहने मुद्ीचे नर्ीन िर्पत् 
काढण्ा् आले.

 ब) अंकुरच्ा संपत्ी्ून ` ४,६३० िमळाले. अंकुरने ` ६,०००चे िर्पत् सर्ीकारलेले हो्े ्ो नादार महणून घोिष् झाला. 
 क) अनुषकाला दे्  असलेल्ा ` २०,००० रकमेसाठी ि्ने काढलेल्ा ३ मिहने मुद्ीच्ा ` १५,००० ्ा िर्पत्ाला 

सर्ीकृ्ी देऊन आिण शेष रकमेचा धनादेश देऊन शोधन करेले.
 ड) िर्र्ेकने काढलेल्ा ` २७,०००च्ा िर्पत्ाचे अनादरण झाले आिण ` ७०० नोंदणीखचचा िर्र्ेकने िदला.

bbb
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८.  प्रमंडळ खाती (Company Accounts)
भागांचे लेखांकन (Issue of Shares)

अभ्ास घटक (Contents):
८.१ भाग आणि भांडवल
	 ८.१.१	 अर्थ	आणि	व्याख्या
	 ८.१.२	 भयागयांचे	प्रकयार
	 ८.१.३	 कंपनीच्या	तयाळेबंदयातील	भयाग	भयंाडवलयाची	हयातयाळिी	(आडवया	नमुनया)

८.२ भाग भांडवलाचे लेखांकन
	 ८.२.१	 समभयागयांचे	णनग्थमन	आणि	वयाटप	(Issue	and	allotment	of	equity	shares)
	 ८.२.२	 भयागयांचे	खयाजगीररत्या	णनग्थमन	(णवक्री)	(Private	Placement	of	shares)
	 ८.२.३	 भयागयांचे	सयाव्थजणनक	अणभदयान	(Public	Subscription	of	shares)
	 ८.२.४	 भयागयांचे	अणिक	आणि	कमी	अणभदयान	(Oversubscription	and	Undersubscription	of	shares)
	 ८.२.५	 सममूल्यावर,	अणिमूल्यावर	आणि	कसरीवर	भयागयांचे	णनग्थमन
	 ८.२.६	 पूव्थप्रयाप्त	्याचनया	आणि	अप्रयाप्त	्याचनया	(हप्तया	मयागिी)	(Calls	in	advance	and	calls	in	arrears)

	 ८.२.७	 रोख	प्रणतफलयाणिवया्	भयागयंाचे	णनग्थमन

८.३ भागांची जप्ी (Forfeiture of Shares)
	 ८.३.१	 भयागयांची	जप्तीची	लेखयांकरी्	हयातयाळिी
	 ८.३.२	 जप्ती	भयागयांची	पुनःणवक्री

८.४	 प्रमंडळयाचे	तयाळेबंदयात	भयाग	भयांडवल	दि्थणविे	[क्षैतीज	/	आडव्या	सवरूपयात	(Horizental	form)]

 क्षमता णवधाने  (Competency Statement)

o या प्रकरणाचा अभयास केलयानंतर विद्ार्थी सक्षम होतील :

l भागांचे प्रकार आवण भाग भांडिलाची मावहती होईल.

l भागांचे साि्वजवनक अवभदान आवण खाजगीररतया वितरण समजतो. 

l  भागांचे अविक वकंिा कमी भागांसाठी प्राप्त अवभदान आवण सममूलयािर अविमूलयािर ि कसरीिर भागांचे वनग्वमन 
ह्ा संकल्पनांशी ्पररवचत होतील.

l कमी वकिंा जासत भागांसाठी प्राप्त अवभदान, तसेच अप्राप्त आवण ्पूि्वप्राप्त याचना (मागणी) संबंिीची विवभन्न 
लेखांकन हाताळणीशी ्पररवचत होतील.

अभ्ास घटक
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प्रमंडळ खाती - भागांचे णनग्गमन (अंशाची णवक्री) 
(Issue of Shares) 

प्रसतावना -
	 भयांडवल	हे	कोित्याही	 व्वसया्	संसरेच	ेजीवन	 रक्त	वयाणहनीचे	कया््थ	करते.	 एकल	 व्वसयाण्	 हया	 सवतःच्या	संसयािनयांपयासून	
भयंाडवलची	उभयारिी	करतो.	तसेच	भयागीदयारी	संसरेमध्े	भयागीदयारयांद्यार	ेकरण्यात	् ेियाऱ्या	सवतःच्या	् ोगदयानयाच्या	मयाध्मयातून	भयांडवलयाची	
उभयारिी	होते.	परंतु	प्रमंडळ	(कंपनी)	्या	व्वसया्	संसरेचे	भयांडवल	हे	भयागयांच्या	णनग्थमनयाचे	(णवक्रीचे)	मयाध्मयातून	उभयारले	जयाते.

	 औद्ोणगक	 क्यांती	 नंतर	 व्वसया्याचया	 आकयार,	 प्रकयार,	 रचनया	 ्यामिे	 आमूलयाग्र	 बदल	 झयालया.	 सं्ुक्त	 सकंि	 प्रमंडळ	 
(joint	stock	company)	हया	व्वसया्याचया	आिुणनक	प्रकयार	हो्.	्या	मयाध्मयाने	मोठ्या	आकयारयाच्या	व्वसया्याकररतया	लयागियाऱ्या	
अत्याणिक	भयंाडवलयाची	उभयारिी	करिे	सहज	िक्	होत	ेआणि	भयागीदयारी	संसरचेे	मुख्	दोष	देखील	नयाणहसे	होतयात.	जसे	-	अम्या्थणदत	
जबयाबदयारी	आणि	भयंाडवलयाचया	तुटवडया,	महिून	सयामयान्	जनतेकडून	मोठ्या	प्रमयाियात	भयांडवल	गोळया	करिे	आणि	त्याकररतया	जनतेलया	
प्रोतसयाणहत	करिे	हया	णवचयार	आवश्क	वयाटलया	आणि	त्या	कररतया	म्या्थणदत	दयाण्तव	हे	तत्व	अवलंणबले	गेले.	

८.१ भाग आणि भाग भांडवल
	 कंपनी	अणिणन्म	(कया्दया)	२०१३च्या	कलम	२(८४)	प्रमयािे	 'भयागयाची'(share)	व्याख्या	पुढील	प्रमयािे	करण्यात	आली	
आहे.	'भयाग'(share)	महिजे	प्रमंडळयाच्या	भयांडवलयातील	एक	णहससया	हो्,	आणि	त्यात	भयाग	सयाठ्याचया	(stock)देखील	समयावेि	
होतो.

	 भयाग	भयांडवल	महिजे	कंपनीने	भयागयाच्या	णनग्थमनयापयासून	(णवक्रीपयासून)	उभयारलेले	भयांडवल	हो्.	प्रमंडळयाच	ेभयांडवल	आणि	भयाग	
भयांडवल	ह्या	दोनही	एकच	संकलपनया	आहेत	प्रमंडळयाचे	भयांडवल	हे	भयागयांमध्े	णवभयागलेल	ेअसते	त्यालयाच	भयाग	भयांडवल	असे	समजले	
जयाते.

८.२ भागांचे प्रकार (Types of shares): 

	 प्रमंडळ	अणिणन्मयानुसयार	प्रमंडळ	दोन	प्रकयारचे	भयाग	णनग्थणमत	करू	िकतयात.	एक	महिजे	समभयाग	(Equity	Share)	आणि	दुसर	े
पवूया्थणिकयार	भयाग	(Preference	share).

i) समभाग/साधारि/सामान् भाग (Equity Shares)	ः 

	 जो	भयाग	पूवया्थणिकयार	भयाग	नयाही	तो	‘समभयाग’	हो्.	् याचयाच	अर्थ	ज्या	भयागियारकयालया	आपल्या	भयागयांवर	एक	णनशशचत	दरयाने	लयाभयांि	
प्रयाप्त	करण्याचया	 हक्क	 नयाही	 णकंवया	 भयांडवल	 परतफेडीच	े वेळेस	कोितयाही	 पूवया्थणिकयार	 प्रयाप्त	 नसतो	अिया	 भयागयालया	 ‘समभयाग’	असे	
महितयात.	कंपनीच्या	लयाभयामिून	सव्थ	प्रयाियान्	अणिकयार	संपल्यानंतर	प्रमंडळयाच्या	 णिल्लक	रयाणहलेल्या	लयाभयामिे	समभयागियारक	हया	
सहभयागी	होतो.	समभयागियारक	हेच	जोखीम	वहन	करियार	ेअसल्याने	खऱ्या	अरया्थने	तेच	कंपनीचे	सवयामी	(मयालक)	असतयात.	प्रमंडळयाच्या	
सव्थ	खचयाांचे	 िोिन	झयाल्यानंतर	 तसेच	 पूवया्थणिकयार	 भयागियारकयांनया	लयाभयांियाच	े वयाटप	केल्यानंतरच	समभयागियारकयांनया	लयाभयांि	 णवतरीत	
करण्यात	्ेतो.

ii) पूवा्गणधकार भाग / अग्रहक्क भाग (Preference Shares)	ः	

	 पूवया्थणिकयार	भयाग	महिजे	असे	भयाग	ज्यांनया	एक	णनशशचत	दरयाने	सयामयान्	भयागियारकयांच	ेआिी	लयाभयांियामध्े	णहससया	प्रयाप्त	करण्याचया	
अणिकयार	असतो.	तसेच	प्रमंडळ	समयापनयाचे	वेळेस	णकंवया	भयांडवल	परफेडीचे	वेळेसही	्यांनया	प्ररम	प्रयाियान्क्म	देण्यात	्ेतो.

	 पवूया्थणिकयार	भयागियारकयांनया	सयामयान्	भयागियारकयांपेक्या	णमळियार	ेअणतररक्त	अणिकयार	आणि	फया्द्यांच	ेआियारे	त्यांचे	पुढील	प्रमयािे	
वणग्थकरि	करण्यात	्ेते.
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अ)	 संच्ी	आणि	असंच्ी	पवूया्थणिकयार	भयाग	(Cumulative	&	Non-cumulative	preference	shares)
ब)	 णवमोचणन्	 (परतफेडीचे)	 आणि	 अणवमोचनी्	 (परतफेड	 न	 करयाव्याचे)	 पूवया्थणिकयार	 भयाग	 (Redeemable	 and	

Irredeemable	Preference	Shares)
क)	 सहभयागी	आणि	असहभयागी	पवूया्थणिकयार	भयाग	(Participating	and	Non	Participating	perference	shares)
ड)	 पररवत्थनी्	आणि	अपररवत्थनी्	पवूया्थणिकयार	भयाग	(Convertible	and	Non-convertible	Preference	shares)
	 लेखयांकनयाचे	दृशटिकोनयातून	वर	वगगीकृत	करण्यात	आलेल्या	पूवया्थणिकयार	भयागयांवर	कोितयाही	अन्	प्रभयाव	होत	नसल्या	कयारियाने	

त्यांची	्या	णिकयािी	सणवसतर	मयाणहती	देण्यात	आलेली	नयाही.	

८.१.३  भाग भांडवलाचे प्रकार (Types of Share Capital) भाग भांडवलाचे णवणवध प्रकार खालील प्रमािे आहेत.

१) अणधकृत भांडवल (Authorised Capital)ः 

 प्रमंडळयाची	नोंदिी	करतयांनया	प्रमंडळ	णनबंिकयाकडे	सयादर	करण्यात	आलेल्या	घटनयापत्रकयामध्े	जेवढ	ेभयांडवल	उभयारण्याचया	उल्लखे	
केलेलया	असतो	त्यास	अणिकृत	भयाग	भयांडवल	असे	महितयात.	अणिकृत	भयाग	भयांडवलयाची	रक्कम	ही	प्रमंडळयाची	भणवष्	कयालीन	
आवश्कतया	लक्यात	घेऊन	णनशशचत	केलेली	असते.	् या	भयांडवलयालया	नयाममयात्र	भयांडवल	(Nominal	Capital)	णकंवया	नोंदिीकृत	
भयांडवल	Registered	Capital	असे	देखील	समजल	ेजयाते.	भयांडवल	उभयारिीची	प्रमंडळयाची	ही	कमयाल	म्या्थदया	आहे.	एकया	
णनशशचत		कया्देिीर	कया््थवयाहीद्यारे	अणिकृत	भयांडवलयामध्े	वयाढ	णकंवया	घट	करतया	्ेते.

२) णनग्गणमत/णवक्रीस काढलेले भांडवल (Issued Capital)ः 

 णनग्थणमत	 	भयांडवल	हया	अणिकृत	भयंाडवलयाचया	असया	भयाग	 हो्	करी	जो	जनतेलया	अणभदयानयाकररतया	 (Subcription)	 णनग्थणमत	
(णवक्रीसयािी	उपलबि)	केलेलया	असतो.	जर	कंपनीने	त्यांनया	अणिकयार	असलेले	सव्थ	भयाग	णवक्रीस	कयाढल	ेतर	णनग्थणमत	आणि	
अणिकृत	भयंाडवल	ह	ेसमयान	(equal)	होईल.	सयामयान्तः	भयांडवल	णनग्थमनयाचे	वेळेस	प्रमंडळयाची	आवश्कतया	पूि्थ	करण्यासयािी	
जेवढ्या	 भयंाडवलयाची	आवश्कतया	 असेल	 तेवढ्याच	 संख्ेचे	 भयाग	 णनग्थणमत	 करण्यात	 ्ेतयात.	 (णवक्रीस	 कयाढण्यात	 ्ेतयात).	
अणिकृत	भयंाडवलयाचया	जो	भयाग	जनतेलया	णनग्थणमत	करण्यात	्ेत	नयाही	त्यास	अणनग्थणमत	भयांडवल	(unissued	capital)	असे	
समजले	जयाते.

३)  अणभदतत/णवक्री झालेले/खपलेले भांडवल (Subscribed Capital) - 

	 णनग्थणमत	केलेल्या	(णवक्रीस	कयाढलेल्या)	भयाग	भयांडवलयापषैकरी	जनतेकडून	जेवढ्या	भयाग	भयांडवलयाची	प्रत्क्यात	खरेदी	केली	जयाते	ते	
भयंाडवल	महिजे	अणभदतत	(णवक्री	झयालेले)	भयांडवल	हो्.	णवक्रीस	कयाढलेल्या	संपूि्थ	भयांडवलयाची	णवक्री	झयाल्यास	त	ेणनग्थणमत	
भयंाडवलया	इतकेच	होते.	णनग्थणमत	भयांडवलयाचया	असया	भयाग	जो	णवकलया	गेलया	नयाही	त्यास	अणवक्रीत	भयंाडवल	(unsubscribed	
capital)	असे	समजले	जयाते.

४)  मागिी केलेले भांडवल (Called up Capital) - 

	 मयागिी	केलेले	भयांडवल	महिजे	णवक्री	झयालेल्या	भयांडवलयाचया	असया	भयाग	ज्याची	प्रत्क्यात	प्रमंडळयाद्यार	ेभयागियारकयांकडून	मयागिी	
करण्यात	आलेली	असते.	प्रमंडळयाद्यारे	 णवक्रीत	भयागमूल्याच्या	तेवढ्याच	णहश्याची	मयागिी	करण्यात	्ेते,	जेवढी	त्या	वेळेस	
त्यांनया	आवश्क	असेल.	एक	गोटि	लक्यात	िेवण्यासयारखी	आहे	करी,	मयागिी	केलेले	भयांडवल	हे	णवक्री	झयालेल्या	भयांडवलया	इतके	
असू	िकते	णकंवया	कमीदेखील	असू	िकते,	मयात्र	णवक्री	झयालेल्या	भयांडवलयापेक्या	जयासत	असियार	नयाही.	णवक्रीत	भयाग	भयांडवलयाच्या	
ज्या	भयागयाची	मयागिी	करण्यात	आलेली	नयाही	त्यास	मयागिी	न	केलेले	भयांडवल	(uncalled	capital)	असे	समजले	जयाते.

५)    प्रदतत/भरिा झालेले/वसूल झालेले भांडवल (Paid up Capital) - 

	 हया	मयागिी	केलेल्या	भयाग	भयांडवलयाचया	असया	भयाग	हो्	ज्याचया	भयागियारकयाकडून	प्रत्क्यात	भरिया	(वसूल)	झयालेलया	आहे.	कयांही	
वेळेेस	अिी	िक्तया	असते	करी	कयाही	भयागियारक	हे	त्यांच्याकडे	असलेल्या	भयागयांच्या	मूल्यांवरील	मयाणगतलेल्या	सव्थ	दे्	रकमेचया	
भरिया	करीत	नयाहीत.	वसूल	झयालेल	ेभयांडवल	ह	ेमयागिी	केलेल्या	भयांडवलयाइतके	णकंवया	त्यापेक्या	कमी	असू	िकते	मयात्र	मयागिी	



321

केलेल्या	 भयांडवलयापेक्या	 जयासत	 असियार	 नयाही.	 मयागिी	 केलेल	े भयंाडवल	आणि	 वसूल	 झयालेल	े भयांडवल	 ्यामिील	 फरकयालया	
'मयागिीची	रकबयाकरी'	(Calls	in	arrears)	असे	समजले	जयाते.

६) राखीव भांडवल (Reserve Capital) - 

 रयाखीव	भयांडवल	महिज	ेअणभदतत	(णवक्री	झयालेल्या)	भयांडवलयाचया	(Subscribed	capital)	असया	भयाग	ज्याची	मयागिी	करण्यात	
आलेली	 नयाही	आणि	 प्रमंडळयाच्या	 णविेष	 प्रसतयावयाद्यारे	 असे	 णनशशचत	 करण्यात	आलेल	े असेल	 करी,	 भणवष्यात	 कंपनीच्या	
समयापनयाची	घटनया	सोडून	अन्	कोित्याही	प्रसंगी	त्याची	मयागिी	करण्यात	्ेियार	नयाही.

८.१.४ ताळेबंदामधे भाग भांडवलाची हाताळिीः
 उदाहरिः	प्रत्ेकरी	̀ 	१००	च्या	१०,०००	सयाियारि	भयागयात	णवभयागलेल्या	̀ 	१०,०००चे	अणिकृत	भयांडवल	असलेल्या	प्रमंडळयाची	

सरयापनया	झयाली.	सयाव्थजणनक	णनग्थमनयादवयार	े७५००	भयाग	णवक्रीस	कयाढण्यात	आले.	ज्यावर	अजया्थसोबत	प्रणत	भयाग	`	३०,	वयाटपयावर	
`	३०	आणि	उरलेली	रक्कम	अंणतम	हप्तया	मयागिीवर	द्याव्याची	आहे.

	 	 ६०००	भयागयांसयािी	अज्थ	प्रयाप्त	झयालेत.	ज्याचेकडे	५००	समभयाग	आहेत	असया	एक	भयागियारक	सोडून	अन्	सवयाांकडून	्ोग्	
वेळी	आवंटन	रयािी	प्रयाप्त	झयाली.	प्रमंडळयाने	अंणतम	मयागिी	केलेली	नयाही.

	 	 तयाळेबंदयात	आपि	भयाग	भयंाडवलयाच	ेवगगीकरि	कियाप्रकयारे	दि्थवयाल.
उततरः  

प्रमंडळाचा ताळेबंद .............रोजीचा

दे्ता रक्कम ` संपतती रक्कम `
अणधकृत भांडवल ः
१०,०००	समभयाग	प्रत्ेकरी	`	१००

बँकेत	णिल्लक ३,४५,०००
					१०,००,०००

णनग्गमीत भांडवलः
७,५००	समभयाग	प्रत्ेकरी	`	१०० 							७,५०,०००
णवक्री झालेले भांडवल : 
६,०००	समभयाग	प्रत्ेकरी	` १००	 ६,००,०००
मागिी केलेले भांडवल
६,०००	 समभयाग	 प्रत्ेकरी	 ` १००	
त्यापषैकरी	`	६०	प्रमयािे	मयागिी	केलेले

         
३,६०,०००

वसूल झालेले भांडवल ः ६,०००	
समभयाग	प्रत्ेक	` १००	पषैकरी	`	६०	
ची	मयागिी	केली																३,६०,०००	
वजया	-	अप्रयाप्त	मयागिी
(५००	x	३०)																	१५,०००

         

३,४५,०००
३,४५,००० ३,४५,०००

भाग भांडवल णवक्रीच्ा पद्धती (णनग्गमनाचे) प्रकार (Types/Methods of Issue of Share Capital) -
१.	 समभयाग	ियारकयंानया	हक्क	भयागयांच	ेणनग्थमन	(णवक्री)	(Right	Issue)	[Sec.	६२]	
२.	 कम्थचयाऱ्यां	कररतया	कम्थचयारी	सकंि	(Stock)	णवकलप	्ोजनया	[(कलम	६२(१)	(क)]
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३.				 कोित्याही	व्क्तीलया	[कलम	६२(१)	(क)]
	 अ)	 i)		 खयाजगीररत्या	भयागयांची	णवक्री	करिे	(कलम	४२	आर	१४)
	 	 ii)		 केवळ	भयागियारकयंानया	पूवया्थणिकयार	भयागयांचे	वयाटप	(आवंटन)
	 ब)	 सयाव्थजणनकररत्या	भयागयंाची	णवक्री	(णनग्थमन)

क)				संचयालक	 णकंवया	 कम्थचयाऱ्यांनया	 णविेष	 श्रम	 समभयागयांची	 णवक्री	 (कलम	 ५४)	 (sweat	 equity	 shares	 issue	 to	 
directors	of	employees)

४.	 सभयासदयांनया/भयागियारकयांनया	बोनस	(बणक्स)	भयागयांचे	णनग्थमन	(णवक्री)	[कलम	६३	(१)]
	 प्रयामुख्याने	१२ वी अभ्ासक्मामध्े ‘साव्गजणनकररत्ा भाग णवक्री’चा समावेश असल्ाने ्ाच पद्धतीशी संबंणधत सणवसतर 
माणहती ्ा णिकािी देण्ात ्ेत आहे.

भाग भांडवल णवक्री/णनग्गमन

अ.क् प्रणतभूती/भयाग	प्रकयार खयाजगी
	प्रमंडळ

साव्गजणनक 
प्रमंडळ

अर्ग लेखयांकन	नोंद

१. हक्क	भयाग     सयामयान्तः	 हक्क	 भयागयांचे	
णनग्थमन	 णवद्मयान	
भयागियारकयांनया	 कसर	 देऊन	
केल	े जयाते.	 ह	े भयाग	 खरेदी	
करण्यासयािी	 णवद्मयान	
भयागियारकयांनया	 प्रयाियान्क्मयाने	
णकंवया	 हक्क	 महिून	 णदले	
जयातयात.

हक्क	 भयागयांच्या	 लेखयांकन	 नोंदी	
सयाव्थजणनकररत्या	 भयाग	 णवक्री	
णनग्थमनयानुसयार	केल्या	जयातयात.

२. कम्थचयारी	 सकंि	
णवकलप	्ोजनया

    अिया	 भयागयांचे	 णनग्थमन	
कम्थचयाऱ्यांनया	 बयाजयार	
मूल्यापेक्या	 कमी	 णकंमतीलया	
केले	 जयाते.	 ही	 ्ोजनया	
कम्थचयाऱ्यांनया	 प्रमंडळयाच्या	
भयागयांच्या	 मयाध्मयातून	
मयालकरी	 णमळणवण्यास	 प्रेरिया	
देते.

लेखयांकन	मूल्	ह	े्ोग्	मूल्	णकंवया	
अंतग्थत	 मूल्	 णकंवया	 अंतग्थत	 मूल्	
णवकलप	 कम्थचयारी	 नुकसयान	 भरपयाई	
खच्थ	 खयाते.	 असरयाणगत	 नुकसयान	
भरपयाई	 खच्थ	 खयात	े इ.	 नवीन	 खयाते	
उघडल	ेजयाते.

३. (अ)	 खयाजगीररत्या	
भयाग	णवक्री/	णनग्थमन

     अिया	 भयागयांचे	 णनग्थमन	 कयाही	
व्क्ततींनया	 णकंवया	 व्क्ततींच्या	
समूहयालया	केले	जयाते.

सेबीच्या	 मयाध्मयातून	 नोंद	 करून	
भयाग	 णवक्री	 करण्याच्या	 वेळखयाऊ	
प्रणक््ेतून	सुटकया	होते.

(ब)	सयाव्थजणनकररत्या	
भयाग	णवक्री

 ×   भयाग	 बयाजयारयामध्े	 भयागयांची	
नोंद	 करून	 सयाव्थजणनकररत्या	
भयागणवक्री	करिे.

सयामयान्तः	 प्रमंडळ	 भयागयांची	 णवक्री	
प्रयारंणभक	 सयाव्थजणनक	 मयागिी	
(IPO)	प्रमयािे	करते.	जमया	झयालेले	
भयांडवल	 भयाग	 भयांडवल	 महिून	
तयाळेबंदयात	दयाखणवले	जयाते.
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(क)	 णविेषश्रम	भयाग	
णवक्री

  कंपनी	कया्दया	२०१३	कलम	
२(८८)	 नुसयार	 णविेषश्रम	
भयागयांची	 णवक्री	 प्रमंडळयाच्या	
संचयालक	णकंवया	कम्थचयाऱ्यांनया	
कसर	 देऊन	 रोख	 रक्कमेच्या	
प्रणतफलया	णिवया्	केली	जयाते.	
प्रमंडळयालया	 त्यांनी	 णदलेल्या	
सलल्याबद्दल	 णकंवया	 त्यांनी	
प्रमंडळयालया	 बौशधिक	 संपदया	
हक्क	 णदल्याबद्दल	 णकंवया	
मूल्वणि्थत	 कया््थवयाहीसयािी	
असे	 भयाग	 त्यांनया	 णदले	
जयातयात.

लेखयांकन	 मयानकयाप्रमयािे	 ्याची	 नोंद	
तयाळेबंदयामिे	 केली	 जयात	े जर	 रोख	
रकमेच्या	 प्रणतफलया	 णिवया्	असेल	
तर.

४. 	बणक्स	भयाग   असे	 भयाग	 णवद्मयान	
भयागियारकयांनया	 पूि्थ	 वसूल	
सवरूपयात	बणक्स	महिून	णदले	
जयातयात.

बणक्स	भयाग	ह	ेकवळ	णनिीचे	सवरूप	
बदलल्यासयारखे	आहे.	्यामिे	 णनिी	
कमी	 होतो	 व	 एकरीकडे	 त्या	
कयारियामुळे	भयाग	भयांडवलयामध्े	वयाढ	
होते.	ह	ेएक	प्रकयार	ेप्रणतभूती	वयाढयावया	
भयांडवलणनिी	इ.	भयांडवलयामध्े	वग्थ	
करण्यात	आल्यासयारखे	आहे.

८.२.१ भागांचे साव्गजणनक णनग्गमन (णवक्री) (Public Issue of Shares) : 
प्रयारणमक	बयाजयारयात	भयागयांची	 णवक्री	करून	भयांडवलयाची	उभयारिी	करिे	ही	सयाव्थजणनक	म्या्थणदत	प्रमंडळयाची	सव्थसयामयान्	आणि	

लोकणप्र्	अिी	पधित	आहे.	प्रमंडळ	आपल्या	भयागयंाची	सयाव्थजणनक	णवक्री	करण्याकररतया	खयालील	कया््थ	पधितीचया	अवलंब	करते.

१.   माणहती पत्रकाचे णनग्गमन (प्रणसद्ध) करिे (Issue of Prospectus) - 
	 प्रमंडळयामिील	संभयाव्	गुंतविूकदयारयालया	आपल्या	प्रमंडळयाबद्दलची	संपूि्थ	मयाणहती	वहयावी	्याकररतया	प्रमंडळ	एक	मयाणहती	पत्रक	

णनग्थणमत	(प्रणसधि)	करते.	्यामध्े	जनतेलया	णनग्थणमत	करण्यात	्ेियाऱ्या	भयागयांची	संख्या,	भयागयांच	ेदि्थनीमूल्	(Face	value)	
आणि	अजया्थसोबत,	वयाटपयाचेवेळी,	(अरया्थत	आवंटनयाचे	वेळी)	आणि	मयागिीचे	वेळी	दे्	असलेल्या	रकमेची	मयाणहती	णदलेली	
असते.

२. अजा्गची प्राप्ी (Receipt of Applications) - 
	 प्रमंडळयाचे	भयाग	खरेदी	करण्यासयािी	इच्छुक	असलेल्यांनी	एकया	णनशशचत	तयारखेप्ांत	भयाग	अजया्थच्या	रकमेवर	प्रमंडळयाकडे	अज्थ		

जमया	करिे	आवश्क	असते.	प्रमंडळयाद्यार	ेभयाग	खरेदीच	ेअज्थ	ह	ेसकंि	दलयाल	आणि	बँकयाच्या	मयाध्मयातून	जनतेलया	उपलबि	
करून	णदल	ेजयातयात.	कंपनी	कया्दया	२०१३च्या	कलम	३९(२)	प्रमयािे	अजया्थबरोबर	दे् 	असियारी	रयािी	ही	प्रत्ेक	भयागयाच्या	दि्थनी	
मूल्याच्या	५%	पेक्या	कमी	असतया	कयामया	न्े	णकंवया	भयारती्	प्रणतभूती	आणि	णवणनम्	मंडळ	(SEBI)	्या	संसरेने	िरवून	णदलेल्या	
णन्मयानुसयार	अन्	प्रणतित	प्रमयाि	णनशशचत	केले	जयाते.

३. भागांचे वाटप/आवंटन (Allotment of Shares) - 
	 कंपनी	कया्दया	२०१३च्या	कल	३९(१)	प्रमयािे	कंपनीच्या	मयाणहती	पत्रकयामिे	कमीत	कमी	णकती	भयागयांच्या	अजया्थकररतया	मयागिी	

आल्यास	आवंट	(वयाटप)	केल	ेजयाईल	्या	संबिंीचया	जो	उल्लखे	असेल,	कमीत	कमी	तेवढ्याच	रकमेची	जनतेकडून	मयागिी	
आल्याणिवया्	 तसेच	 अजया्थसोबतची	 प्रयार्थनया	 रक्कम	 ही	 ्ोग्	 प्रकयारे	 िनयादेियाद्यार	े णकंवया	 अन्	 ्ोग्	 दसतऐवजयाद्यार	े
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(Instrument)प्रयाप्त	झयाल्याणिवया्	भयागयंाचे	वयाटप	करतया	्ेियार	नयाही.	तसेच	संचयालकयांनी	भयाग	वयाटपया	संबंिीची	सव्थ	कया्देिीर	
बयाबतींची	पूत्थतया	केल्यानंतरच	भयागयंाचे	वयाटप	केले	जयाईल.

	 ज्या	भयागियारकयांनया	भयागयांचे	वयाटप	करण्याचे	णनशशचत	करण्यात	आले	असेल	त्यांनया	एक	णनशशचत	भयागयाचे	आवंटन	केल्या	संबंणिचे	
पत्र	पयािणवले	जयाते.	तसेच	ज्यांनया	भयागयांच	ेआवंटन	(वयाटप)	झयालेले	नसेल	त्यांनया	णदलणगरीच्या	पत्रयासह	त्यांनी	अजया्थसोबत	जमया	
केलेली	 रक्कमदेखील	 परत	 करण्यात	 ्यावी.	 ज्यांनया	 भयागयांच	ेआवंटन	 करण्यात	आले,	 त्यांचेकडून	 प्रत्ेक	 भयागयाच्या	 दि्थनी	
मूल्याच्या	उरलेल्या	रकमेपषैकरी	कयाही	रकमेची	लगेच	मयागिी	करण्यात	्ेते.	्या	मयागिी	रकमेलया	आवंटन	रयािी	असे	महितयात.

४. भाग हप्ा मागिी/ ्ाचना राशी (Calls on Shares) - 
	 भयाग	आवंटन	रयािी	प्रयाप्त	झयाल्यानंतर	अजया्थसोबतची	आणि	आवंटनयावर	प्रयाप्त	झयालेली	रयािी	सोडून	णिल्लक	रयाणहलेल्या	रकमेकररतया	

भयागियारकयंाकडून	केलेली	मयागिी	महिज	ेहप्तया	मयागिी	हो्.	जर	एकया	पेक्या	जयासत	हपत्यांमध्े	मयागिी	करण्यात	्ेत	असेल	तर	
त्यालया	क्मिः	प्ररम	हप्तया,	शद्ती्	हप्तया	मयागिी	्या	प्रमयािे	संबोणिल	ेजयाते	आणि	िेवटच्या	हपत्यालया	अंणतम	हप्तया	मयागिी	असे	
महटले	जयाते.	भयागियारकयंानया	हप्तया	मयागिीच्या	रयािीच्या	िोिनयासयािी	कमीत	कमी	१४	णदवसयांची	पवू्थसूचनया	देिे	आवश्क	आहे.

 भाग णनग्गमन संबंधीच्ा (णवक्री संबंधीच्ा) मूलभूत लेखांकन नोंदी (Basic Accounting enteries for Issue of 
shares):

	 समभयाग	(Equity	shares)	आणि	पवूया्थणिकयार	भयाग	(Preference	shares)	णनग्थमन	संबिंीची	कया््थपधिती	ही	सयारखीच	
असते.	तरीही	भयागयंावर	रयािीची	मयागिीकरतयांनया	दोनही	प्रकयारच्या	भयागयांमिील	लेखयांकरी्	नोंदी	मिील	फरक	लक्यात	्यावया	्यासयािी	
लेखयांकन	नोंद	करतयांनया	संबंणित	प्रकयारच्या	भयागयाच्या	मयागे	‘समभयाग’	णकंवया	‘पूवया्थणिकयार’	भयाग	हया	िबद	णलणहण्यात	्यावया.

 लेखांकन नोंदी (Accounting Entries): -
१.	 भाग अजा्गची राशी (प्रार्गना राशी) प्राप् झाल्ास
	 बँक	खयाते	................................................... नयावे
	 	 भयाग	अज्थ	(प्रयार्थनया)	खयात्यालया
	 (..............भयागयांवर	प्रणतभयाग	`	प्रमयािे	प्रयार्थनया	रयािी	प्रयाप्त	झयाल्याबद्दल)	
	 	 भयागयांच्या	अजया्थवरील	प्रयाप्त	रयािी	ही	प्रमंडळयाच्या	भयाग	भयांडवलयाच्या	रकमेचया	भयाग	असल्याकयारिे	ती	रयािी	भयाग	भयांडवल	

खयात्यालया	सरयानयांतररत	करण्यात	्ेते.
२. भाग अजा्गची राशी (प्रार्गना राशी) भाग भांडवल खात्ास सरानांतररत केल्ास
	 भयाग	अज्थ	(प्रयार्थनया)	खयाते	.................................... नयावे
	 	 भयाग	भयंाडवल	खयात्यालया
	 (भयाग	प्रयार्थनया	रयािी	भयाग	भयांडवल	खयात्यालया	सरयानयांतररत	केल्याबद्दल)
३. भाग वाटप (आवंटन) राशी दे् झाल्ास/मागणवल्ास
	 भयाग	वयाटप	(आवंटन)	खयाते	................................. नयावे	
  भयाग	भयांडवल	खयात्यालया
	 (............भयागयांवर	प्रणतभयाग	`	..........प्रमयािे	आवंटन	रयािीची	मयागिी	केल्याबद्दल)
४. भाग आवंटन (भाग वाटप) राशी प्राप् झाल्ाबद्दल
	 बँक	खयाते	................................................... नयावे
	 	 भयाग	वयाटप	(आवंटन)	खयात्यालया
	 (............भयागयांवर	प्रणतभयाग	`	..........प्रमयािे	आवंटन	रयािी	प्रयाप्त	झयाल्याबद्दल)
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५.	 प्रथम	हप्त्याची	मयागणी	(्याचनया)	केल्यास
	 भाग	प्रथम	याचना	(हप्ा	मागणी)	खाते ...................... नावे
	 	 भाग	भांडवल	खातयाला
	 (......भागांवर	प्रती	भाग	`	...........	प्रमाण	ेप्रथम	हप्ा	मागववलयाबद्दल)
६.	 प्रथम	हप्या	मयागणीची	(्याचनया)	रयाशी	ममळयाल्याबद्दलः
	 बँक	खाते ................................................... नावे
	 	 भाग	प्रथम	हप्ा	मागणी	(याचना)	खातयाला
	 (......भागांवर	प्रवतभाग	`	.........प्रमाणे	प्रथम	हपतयाची	राशी	वमळालयाबद्दल)
७.	 दुसऱ्या	हप्त्याची	मयागणी	(्याचनया)	केल्यास
	 भाग	दुसरा	हप्ा	मागणी	(याचना)	खात े...................... नावे
	 	 भाग	भांडवल	खातयाला
	 (........भागांवर	@	भाग	`.....प्रमाणे	दुसऱया	हपतयाची	मागणी	(याचना)	केलयाबद्दल)
८.	 भयागयंाच्या	दुसरया	हप्या	मयागणीची	(्याचनेची)	रयाशी	ममळयाल्यास 
	 बँक	खाते ................................................... नावे
	 	 दुसरा	हप्ा	मागणी	(याचना)	खातयाला
	 (.......भागांवर	प्रवतभाग	`.........	प्रमाणे	दुसरा	हप्ा	मागणीची	(याचनेची)	राशी	वमळालयाबद्दल)
९.	 भयागयांवरील	मिसरया	आमण	अमंिम	हप्या	(्याचनया)	मयागमवल्यास
	 भाग	वतसरा	आवण	अंवतम	हप्ा	मागणी	(याचना)	खाते ........ नावे
	 	 भाग	भांडवल	खातयाला
	 (.......भागांवर	प्रवतभाग	`.	.........प्रमाणे	वतसऱया	आवण	अंवतम	हपतयाची	मागणी	(याचना)	केलयाबद्दल)
१०.	 भयागयांवरील	मिसऱ्या	आमण	अंमिम	हप्त्याची	(्याचनया)	रयाशी	ममळयाल्याबद्दल
	 बँक	खाते ................................................... नावे
	 भाग	वतसरा	आवण	अंवतम	हप्ा	मागणी	(याचना)	खातयाला
	 (....भागांवर	प्रतयेकी	`	...........प्रमाणे	वतसऱया	आवण	अंवतम	हपतयाची	(याचना)	राशी	वमळालयाबद्दल)

उदयाहरणे	
	

१.	 गजयानन	मल.	ने	प्रमिभयाग	`	१०	प्रमयाणे	६०,०००	समभयाग	मनग्गममि	केले	(मवक्रीस	कयाढले)	्या	भयागयांवर	खयालीलप्रमयाणे	रयाशी	
दे्	आहे.

	 प्राथ्थना	(आवेदन)	सोबत	प्रवतभाग	`	२

	 भाग	आवंटना	वर	(वाटपावर)	प्रवतभाग	`	३

	 प्रथम	याचना	(हप्ा	मागणी)	प्रवतभाग	`	३

	 अवंतम	याचना	(हप्ा	मागणी)	प्रवतभाग	`	२

	 वनग्थमीत	सव्थ	भागांकरीता	मागणी	अर्थ	प्राप्	झाले	आवण	तयांच	ेसंबंवित	सव्थ	देय	राशी	योगय	वेळी	वमळाली.

 गजयानन	मल.	च	ेपुसिकयाि	आवश्क	रोजकरीद्ग	नोंदी	द्या.
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गजयानन	मल.	चे	पुसिकयाि
रोजकरीद्ग	नोंदी

मदनयांक िपशील खया.	पया. नयावे	रक्कम	
`

जमया	रक्कम	
`

१. बँक	खाते .......................................................नावे
	 	 समभाग	अर्थ	(प्राथ्थना)	खातयाला
(६०,०००	समभागांवर	प्रवतभाग	̀  २	प्रमाणे	प्राथ्थना	राशी	वमळालयाबद्दल)

१,२०,०००
१,२०,०००

२. समभाग	अर्थ	(प्राथ्थना)	खाते .....................................नावे
	 	 समभाग	भांडवल	खातयाला
(प्रवतभाग	 ` २	 प्रमाणे	 ६०,०००	 समभागांची	 राशी	 समभाग	 भांडवल	
खातयाला	सथानांतररत	केलयाबद्दल)

१,२०,०००
१,२०,०००

३. समभाग	वाटप	(आवंटन)	खाते ...................................नावे
	 	 समभाग	भांडवल	खातयाला
(प्रवतभाग	 ` ३	 प्रमाणे	 ६०,०००	 समभागांवर	आवंटन	 (वाटप)राशीची	
मागणी	केलयाबद्दल)

१,८०,०००
१,८०,०००

४. बँक	खाते. ......................................................नावे
	 	 समभाग	आवंटन	(वाटप)	खातयाला
(प्रवतभाग	 ` ३	 प्रमाण	े ६०,०००	 समभागांवर	 आवंटन	 राशी	 प्राप्	
झालयाबद्दल)

१,८०,०००
१,८०,०००

५. समभाग	प्रथम	याचना	(प्रथम	हप्ा	मागणी)	खाते	 .................नावे
	 	 समभाग	भांडवल	खातयाला
(प्रवतभाग	 ` ३	 प्रमाणे	 ६०,०००	 समभागांवर	 प्रथम	 याचना	 (हप्ा)	
मागववलयाबद्दल)

१,८०,०००
१,८०,०००

६. बँक	खाते. ......................................................नावे
	 	 समभाग	प्रथम	याचना	(प्रथम	हप्ा	मागणी)	खातयाला
(प्रवतभाग	 ` ३	 प्रमाणे	 ६०,०००	 समभागांवर	 प्रथम	 याचना	 राशी	
वमळालयाबद्दल)

१,८०,०००
१,८०,०००

७. समभाग	अंवतम	याचना	(हप्ा	मागणी)	खाते	 .................... 	नावे
	 	 समभाग	भांडवल	खातयाला
(प्रवतभाग	 ` २	 प्रमाण	े ६०,०००	 समभागांवर	 अंवतम	 याचना	 (हप्ा	
मागणी)	केलयाबद्दल)

१,२०,०००
१,२०,०००

८. बँक	खाते .......................................................नावे
	 	 समभाग	अंवतम	याचना	(हप्ा	मागणी)	खातयाला
(प्रवतभाग	 ` २	 प्रमाणे	 ६०,०००	 समभागांवर	 अंवतम	 याचना	 राशी	
वमळालयाबद्दल)

१,२०,०००
१,२०,०००
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२.	 ऑनेस्ी	मल.	ने	२०,०००	पूवया्गमिकयार	भयाग	प्रमिभयाग	`	१०	प्रमयाणे	दे् 	असलेले	मनग्गममि	केल	े(मवक्रीस	कयाढले).	्त्यांचेवर	
खयालील	प्रमयाणे	रक्कम	दे्	आहे.

	 अरा्थसोबत	प्रवतभाग	 `	४

	 							भाग	वाटपावर	 `	२

	 प्रथम	आवण	अंवतम	हप्ा	मागणीवर	`	४

	 सव्थ	भागांकररता	प्राथ्थना	पत्र	(अर्थ)	प्राप्	झाले	आवण	येणे	असलेली	संपूण्थ	रक्कम	प्राप्	झाली.

	 ऑनेसटी	वल.	च	ेपुसतकात	आवशयक	रोरकीद्थ	नोंद	घया.	

उ्तिर	-	२	:			 	 	 	 आॅनेस्ी	मल.	चे	पुसिकयाि	रोजकरीद्ग	नोंदी

मदनयंाक िपशील खया.	पया. नयावे	रक्कम	
`

जमया	रक्कम	
`

१. बँक	खात े.......................................................नावे
		 पवूा्थविकार	भाग	प्राथ्थना	(अर्थ)	खातयाला	

(प्रवतभाग	`	४	प्रमाणे	२०,०००	पवूा्थविकारी	भागांवर	प्राथ्थना	राशी	प्राप्	
झालयाबद्दल)

८०,०००
८०,०००

२. पूवा्थविकार	भाग	प्राथ्थना	खाते .....................................नावे	

	 पूवा्थविकार	भाग	भांडवल	खातयाला

(प्रवतभाग	`	४	प्रमाणे	२०,०००	पवूा्थविकारी	भागांची	 राशी	पूवा्थविकार	
भाग	भांडवल	खातयाला	सथानांतररत	केलयाबद्दल)

८०,०००
८०,०००

३. पूवा्थविकार	भाग	आवंटन	खाते ....................................नावे

	 पवूा्थविकार	भाग	भांडवल	खातयाला

(प्रवतभाग	 `	 २	 प्रमाणे	 २०,०००	 पूवा्थविकार	 भागांवर	आवंटन	 राशीची	
मागणी	केलयाबद्दल)

४०,०००
४०,०००

४. बँक	खाते .......................................................नावे	
	 पवूा्थविकार	भाग	आवंटन	खातयाला
(प्रवतभाग	 `	 २	 प्रमाण	े २०,०००	 पूवा्थविकार	 भागांवरील	आवंटन	 राशी	
वमळालयाबद्दल)

४०,०००
४०,०००

५. 	पूवा्थविकार	भाग	प्रथम	आवण	अंवतम	याचना	खाते .................नावे	
		 पवूा्थविकार	भाग	भांडवल	खातयाला
(प्रवतभाग	`	४	प्रमाणे	२०,०००	पूवा्थविकार	भागांवर	प्रथम	आवण	अंवतम	
याचना	राशी	मागववलयाबद्दल)

८०,०००
८०,०००

६. बँक	खाते .......................................................नाव	े					
	 पवूा्थविकार	भाग	प्रथम	आवण	अंवतम	याचना	खातयाला
(प्रवतभाग	`	४	प्रमाणे	२०,०००	पूवा्थविकार	भागांवर	प्रथम	आवण	अंवतम	
याचना	राशी	वमळालया)

८०,०००
८०,०००
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भयागयांचे	अमिमूल्यावर	(प्रव्याजीवर)	मनग्गमन	(मवक्री)	(Issue	of	a	share	at	Premium)
प्रमंडळ	आपले	भाग	तयाचया	दश्थनीमूलयापेक्ा	(Face	value)	रासत	वकंमतीन	ेवनग्थमीत	(ववक्ी)	करू	शकते.	भागाचया	दश्थनी	

मूलयापेक्ा	रासत	असणाऱया	वनग्थमीत	मूलयाला	भाग	अविमूलय	(प्रवयारी)	असे	महणतात.	रर	`	१०	चा	भाग	हा	`	१३ला	वनग्थवमत	
(ववक्ी)	करणयात	येत	असेल	तर	ह	ेरासतीचे	̀ 	३	महणरे	भाग	अविमूलय	होय.	अविमूलयापासून	प्राप्	रक्कम	ही	एका	सवतंत्र	खातयामधये	
रमा	केली	तयास	भाग	अविमूलय	(प्रवयारी)	खाते	वकंवा	प्रवतभूती	प्रवयारीखाते	महणून	ओळखले	राते.	या	खातयाची	रमा	बाकी	ही	
ताळेबंदाच	ेदेयता	बारूला	सवतंत्रपण	ेदश्थववली	राते.

कोणतीही	सपष्ट	सूचना	नसलयास	भाग	अविमूलयाची	हाताळणी	ही	भाग	आवंटन	प्रसंगी	करणयात	यावी.	आवंटनाची	राशी	देय	
होते	वकंवा	प्राप्	होईल	यापैकी	कोणतयाही	एका	वेळेस	भाग	अविमूलय	खाते	हे	रमा	करणयात	यावे.
रोजकरीद्ग	नोंद	-
	 भाग	आवंटन	खाते	...............................	नावे
	 	 भाग	भांडवल	खातयाला
	 	 भाग	प्रवयारी	/प्रवतभूती	प्रवयारी	खातयाला

३.	 अंकरीिया	मल.	ने	प्र्त्ेकरी	 `	१०चया	भयाग	 `	२	प्रव्याजी	वर	्या	प्रमयाणे	१०,०००	समभयाग	मवक्रीचया	प्रसियाव	जनिेसमोर	ठेवलया	
भयागयांवर	खयालील	प्रमयाणे	रकमया	दे्	हो्त्या.
अरा्थसोबत	`	४,	आवंटनावर	`	४	(प्रवयारी	सह)	प्रथम	आवण	अवंतम	हप्ा	मागणी	(याचना)	-	वशल्लक	रावहलेली	रक्कम.	

रनतेद्ारे	सव्थ	भागांची	खरेदी	करणयात	आली	आवण	येणे	असलेली	सव्थ	रक्कम	वमळाली.
वरील	व्वहयारयांच्या	रोजकरीद्ग	नोंदी	द्	््या	िसेच	ियाळेबंद	दश्गवया.

उ्तिर	ः
अंमकिया	मल.	चे	पुसिकयाि	रोजकरीद्ग	नोंदी

मदनयंाक मववरण खया.	पया. नयावे	रक्कम	
रु.

जमया	रक्कम	
रु.

१. बँक	खाते .......................................................नावे
	 समभाग	प्राथ्थना	खातयाला
(प्रवतभाग	`	४	प्रमाणे	१०,०००	समभागांवर	प्राथ्थना	राशी	(अर्थ	राशी)	
वमळालयाबद्दल

४०,०००
४०,०००

२. समभाग	प्राथ्थना	खाते .............................................नावे
	 समभाग	भांडवल	खातयाला
(प्रवतभाग	̀ 	४	प्रमाणे	१०,०००	समभागांची	प्राथ्थना	राशी	समभाग	भांडवल	
खातयाला	सथानांतररत	केलयाबद्दल

४०,०००
४०,०००

३. समभाग	आवंटन	खाते ...........................................नावे
	 समभाग	भांडवल	खातयाला
	 भाग	प्रवयारी	खातयाला
(प्रवयारी	सह	प्रवतभाग	̀ 	४	प्रमाणे	१०,०००	समभागांवर	आवंटन	राशीची	
मागणी	केलयाबद्दल

४०,०००
२०,०००
२०,०००
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४. बँक	खात े.......................................................नावे
	 समभाग	आवंटन	खातयाला
(प्रवतभाग	 `	 ४	 प्रमाण	े १०,०००	 समभागांवर	 आवंटन	 राशी	 प्राप्	
झालयाबद्दल)

४०,०००
४०,०००

५. प्रथम	आवण	अंवतम	याचना	राशी	खात े............................नावे
	 समभाग	भांडवल	खातयाला
(प्रवतभाग	`	४	प्रमाण	े१०,०००	समभागांवर	प्रथम	आवण	अंवतम	याचना	
राशीची	मागणी	केलयाबद्दल)

४०,०००
४०,०००

६. बँक	खात े.......................................................नावे
	 समभाग	प्रथम	आवण	अंवतम	याचना	खातयाला
(प्रवतभाग	̀ 	४	प्रमाणे	१०,०००	समभागांवरील	प्रथम	आवण	अंवतम	याचना	
राशी	वमळालयाबद्दल)

४०,०००
४०,०००

अंमकिया	मल.	चया	ियाळेबंद

दे्िया रक्कम ` संप्तिी रक्कम `
भाग	भांडवल
१०,०००	 समभाग	 प्रतयेकी	 	 `	 १०	 भाग	
प्रवयारी/प्रवतभूती	भाग	प्रवयारी	खाते

१,००,०००

२०,०००

१,२०,०००

बँक १,२०,०००

१,२०,०००

भयागयंाचे	कसरीवर	(सू्)	मनग्गमन	(मवक्री)	(Issue	of	shares	at	Discount)

	 रेवहा	प्रमंडळ	आपलया	भागांची	ववक्ी	ही	तयाचंया	दश्थनी	मूलयापेक्ा	कमी	मूलयान	ेकरत	ेतयावेळेस	भागांचे	कसरीवर	वनग्थमन	
(ववक्ी)	करणयात	आले	असे	समरले	राते.	सामानयतः	प्रमंडळाद्ारे	भागांचे	कसरीवर	 वनग्थमन	करणयात	येत	नाही.	कारण	देणयात	
येणारी	कसर	हे	प्रमंडळाचे	नुकसान	(Loss)	आह	ेमहणून	कोणतीही	कंपनी	या	संबंिी	इच्छुक	नसते.

	 भागांचया	 वनग्थमनामुळे	होणारे	नुकसान	भाग	वनग्थमन	कसर	खातयाला	नावे	केले	राते,	आवण	कसरीची	ही	रक्कम	ताळेबंदाचे	
संपतती	बारूवर	रोपययंत	वतच	ेपूण्थपण	ेअपलेखन	(written	off)	होत	नाही	तेथपययंत	दश्थववली	राते.	कसर	संबंिीची	नोंद	ही	भाग	
आवंटन	नोंदीचे	वेळीसच	सथानांतरण	नोंदी	सह	करणयात	यावी,	कारण	भागांचे	आवंटन	होताच	प्रमंडळाला	ते	देत	असलेलया	भाग	कसर	
संबंिीच	ेनुकसान	होते.

रोजकरीद्ग	नोंद	-
	 भाग	आवंटन	खात	े ..................................	नावे
	 भाग	कसर	वनग्थमन	खाते	 .............................	नावे
	 	 भाग	भांडवल	खातयाला

सूचनया	ः	कंपनी	कया्दया	२०१३	चे	िरिूदी	नुसयार	भयागयांचे	सयाव्गजमनक	मनग्गमन	हे	कसरीवर	करिया	्ेि	नयाही.

४.	 अशशवनी	मल.	ने	प्रमिभयाग	``	१५चया	`	१	कसरीवर	्या	प्रमयाणे	१०,०००	समभयागयांच्या	भरणयाकररिया	(मवक्री	कररिया)	जनिेकडून	
अज्ग	आममंरिि	केले.	्त्यावर	खयालील	प्रमयाणे	रयाशी	दे् 	आहे.

	 अरा्थसोबत	`	५	आवंटनावर	`	९
	 वनग्थवमत	सव्थ	भागांकररता	अर्थ	प्राप्	झालेत	आवण	आवंटन	ही	करणयात	आले.	आवंटनावर	येणे	रक्कम	प्राप्	झाली.
 अशशवनी	मल.	चे	पुसिकयाि	रोजकरीद्ग	नोंद	द्या	आण	ियाळेबंदयावर	होणयारया	प्रभयाव	दश्गवया.	
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उ्तिरः
अशशवनी	मल.	चे	पुसिकयाि	रोजकरीद्ग	नोंदी

मदनयंाक मववरण खया.
पया.

नयावे	रक्कम	
`

जमया	रक्कम	
`

१. बँक	खात े.......................................................नावे
	 समभाग	प्राथ्थना	खातयाला
(प्रवतभाग	̀ 	५	प्रमाणे	१०,०००	समभागांवर	प्राथ्थना	राशी	वमळालयाबद्दल)

५०,०००
५०,०००

२. समभाग		प्राथ्थना	खाते ............................................नावे
	 समभाग	भांडवल	खातयाला
(प्रवतभाग	`	५	प्रमाणे	१०,०००	समभागांवरची	प्राप्	प्राथ्थना	राशी	समभाग	
भांडवल	खातयाला	सथानांतरत	केलयाबद्दल)

५०,०००
५०,०००

३. समभाग	आवंटन	खाते ...........................................नावे
भाग	वनग्थमन	कसर	खाते ..........................................नावे
	 समभाग	भांडवल	खातयाला
(प्रवतभाग	̀ 	१	कसर	वदलयानंतर	प्रवतभाग	̀ 	९	प्रमाण	े१०,०००	समभागांवर	
आवंटन	राशीची	मागणी	केलयाबद्दल)

९०,०००
१०,०००

१,००,०००

४. बँक	खाते. ......................................................नावे
	 समभाग	आवंटन	खातयाला
(प्रवतभाग	 `	 ९	 प्रमाण	े १०,०००	 समभागांवर	 आवंटन	 राशी	 प्राप्	
झालयाबद्दल)

९०,०००
९०,०००

अशशवनी	मल.	चया	ियाळेबंद 

दे्िया रक्कम ` संप्तिी रक्कम `
भाग	भांडवल	
१०,०००	समभाग	प्रतयेकी	रु.	१५	प्रमाणे १,५०,०००

बँक	खाते	
भाग	वनग्थमन	कसर	खाते

१,४०,०००
१०,०००

१,५०,००० १,५०,०००

८.२.४	भयागयांच्या	प्र्त्क्ष	मनग्गमनयापेक्षया	जयासि	भयागयांकररिया	मयागणी	्ेणे/अ्त्यामिक	भयागयांकररिया	मयागणी
अ)	 अमभदयान	(Over	Subscription	of	shares)
	 प्रमंडळान	ेवनग्थवमत	(ववक्ीस	काढलेलया)	केलेलया	भागांपेक्ा	रासतीचया	भागांचया	मागणीच	ेअर्थ	रनतेकडून	प्राप्	झालयास	

तयाला	अतयाविक	अवभदान	असे	समरल	ेराते.	अतयाविक	अवभदान	प्रसंगी	तीन	शकयता	असू	शकतात.
१)		 काही	अर्थदारांना	तयांनी	रेवढ्ा	भागांकररता	अर्थ	केले	असतील	तेवढ्ा	सव्थ	भागांचे	आवंटन	करणयात	येते.	यालाच	पूण्थ	

आवंटन	अस	ेमानले	राते.	अशा	प्रकरणांमधये	अरा्थसोबत	कोणतीही	रासत	रक्कम	वमळालेली	नसते.
२)		 काही	अर्थदारांना	भागांचे	कसलेही	आवंटन	करणयात	येत	नाही.	अथा्थत	तयांच	ेअर्थ	असवीकृत	करणयात	आले	(नाकारणयात	

आले.)	अशा	वेळी	असवीकृत	अर्थदारांना	तयांना	अरा्थसोबत	प्रमंडळाकडे	रमा	केलेली	संपूण्थ	रक्कम	परत	करणयात	येते.
रोजकरीद्ग	नोंद
भाग	अर्थ	खाते	..................................	नावे
	 बँक	खातयाला
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३)	 काही	अर्थदारांना	तयांनी	रेवढ्ा	भागांसाठी	अर्थ	केला	असेल	तयापेक्ा	कमी	भागांचे	आवंटन	करणयात	आले	असलयास	
तयाला	आवंशक	आवंटन	(Partial	allotment)	महणून	ओळखले	राते	अशा	वेळी	रासतीचया	अरा्थसोबत	वमळालेलया	
प्राथ्थना	राशीचा	उपयोग	संबंवितांचया	आवंटनाच	ेवेळी	येणे	राशीमधये	समयोवरत	करणयात	येतो.	तया	कररता	भाग	अर्थ	
खातयामिून	(भाग	प्राथ्थना	खातयामिून)	रासतीची	असलेली	रक्कम	ही	भाग	आवंटन	खातयाला	सथानांतररत	करणयात	
येते.	

उदयाहरण	ः 
	 वैशाली	वल.	ने	सममूलयावर	(at	par)	प्रवतभाग	`	१०	प्रमाणे	१०,०००	समभाग	वनग्थवमत	केले	(ववक्ीस	काढले)	या	भागांवर	
देय	असलेली	राशी	पुढीलप्रमाणे
	 अरा्थसोबत	 `	३
	 आवंटनावर		̀ 	४
	 प्रथम	आवण	अंवतम	हप्ा	मागणीवर	`	३
	 प्रमंडळाकड	े १५०००	 भागांसाठी	 अर्थ	 प्राप्	 झाले.	 संचालक	 मंडळाने	 ५०००	 भागांचे	 अर्थ	 नाकारले	आवण	 तयांच	े कडून	
अरा्थसोबत	वमळालेली	राशी	तयांना	परत	करणयात	आली.	सव्थ	येणे	राशी	योगय	वेळी	वमळाली.
 वैशयाली	मल.	चे	पुसिकयाि	रोजकरीद्ग	नोंदी	दश्गवया.
उ्तिरः

वैशयाली	मल.	चे	पुसिकयाि	रोजकरीद्ग	नोंदी

मदनयंाक िपशील खया.	पया. नयावे	रयाशी		
रु.

जमया	रयाशी	
रु.

१. बँक	खात े.......................................................नावे
	 समभाग	प्राथ्थना	खातयाला
(प्रवतभाग	 `	 ३	 प्रमाण	े १५,०००	 समभागांकररता	 प्राथ्थना	 राशी	 प्राप्	
झालयाबद्दल)

४५,०००
४५,०००

२. समभाग	प्राथ्थना	खाते .............................................नावे
	 समभाग	भांडवल	खातयाला
(प्रवतभाग	 `	 ३	 प्रमाणे	 १०,०००	 समभागांवरील	 प्राथ्थना	 राशी	 समभाग	
भांडवल	खातयाला	सथानांतररत	केलयाबद्दल)

३०,०००
३०,०००

३. समभाग	प्राथ्थना	खाते .............................................नावे
	 बँक	खातयाला
(प्रवतभाग	`	३	प्रमाणे	५,०००	भागांची	प्राथ्थना	राशी	परत		केलयाबद्दल)

१५,०००
१५,०००

४. समभाग	आवंटन	खाते ...........................................नावे
	 समभाग	भांडवल	खातयाला
(प्रवतभाग	 `	 ४	 प्रमाणे	 १०,०००	 समभागांवर	 आवंटन	 राशी	
मागववलयाबद्दल)

४०,०००
४०,०००

५. बँक	खाते .......................................................नावे
	 समभाग	आवंटन	खातयाला
(प्रवतभाग	̀ 	४	प्रमाण	े१०,०००	भागांवर	आवंटन	राशी	प्राप्	झालयाबद्दल)

४०,०००
४०,०००
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६. समभाग	प्रथम	व	अंवतम	याचना	खाते .............................नावे
	 समभाग	भांडवल	खातयाला
(प्रवतभाग	 `	 ३	 प्रमाण	े १०,०००	 समभागांवर	 प्रथम	 व	 अंवतम	 याचना	
राशीची	मागणी	केलयाबद्दल)

३०,०००
३०,०००

७. बँक	खाते .......................................................नावे
	 समभाग	प्रथम	व	अंवतम	याचना	खातयाला
(प्रवतभाग	`	३	प्रमाण	े१०,०००	समभागांवर	प्रथम	व	अंवतम	याचना	राशी	
प्राप्	झालयाबद्दल)

३०,०००
३०,०००

अनुपयामिक/प्रमयाणशीर/सप्रमयाण	आवं्न	(वया्प)	(Pro-rata/Properationate	allotment)	:	
	 रेवहा	भागांना	येणारी	मागणी	ही	वनग्थवमत	भागांपेक्ा	रासत	असेल	तेवहा	प्रमंडळ	संचालक	एकूण	भागांसाठी	आलेली	मागणी	
आवण	वनग्थवमत	करणयात	आलेलया	भागांचया	संखयेचया	आिारावर	आनुपावतक	सवरूपात	अर्थदारांची	मागणी	कमी	करू	शकतात.	अशा	
प्रकरणांमधये	प्रतयेक	अर्थदाराला	तयांनी	मागणी	केलयापेक्ा	कमी	भाग	वमळतील.
	 वैकललपकररतया	 काही	अर्थदारांचे	 काही	अर्थ	 नाकारून	 तयांचेकडून	अवतररक्त	अरा्थसोबतची	 राशी	 परत	केली	 राते	आवण		
उरलेलया	भागांचे	पणू्थपण	ेआवंट	केले	राते,	आवण	अनय	अर्थदारांना	आनुपावतक	प्रमाणात	वाटप	केल	ेराते.
भागांचे	आनुपावनक	प्रमाणात	आवंटन	करणयात	आलेल	ेअसलयास	अवतररक्त	प्राप्	झालेली	राशी	ही	भागिारकांकडून	आवंटन	रकमेचया	
मागणीमधये	समयोवरत	करणयात	यावी.
	 तया	संबंिीची	रोरकीद्थ	नोंद
अ)	 भाग	अर्थ	खाते.....................नावे
	 	 भाग	आवंटन	खातयाला
	 वकंवा
ब)	 भाग	अर्थ	खाते....................नावे
	 	 भाग	भांडवल	खातयाला
	 	 भाग	आवंटन	खातयाला

६.	 सयामनकया	कंपनी	मल.	ने	प्रमि	भयाग	`	१०	प्रमयाणे	१०,०००	समभयागयांचे	मनग्गमन	केले.	्त्यावर	पुढीलप्रमयाणे	रयाशी	दे् 	होिी.
	 अरा्थसोबत	`	२	आवंटनावर		 `	५
	 प्रथम	आवण	अंवतम	हप्ा	मागणी		 `	३
	 प्रमंडळाकड	े२०,०००	भागांकररता	अर्थ	आले.	संचालकांनी	सव्थ	अर्थदारांना	आनुपावनत	प्रमाणात	समभागांचे	वाटप	करणयाचे	
ठरववले.
	 भागांवरील	सव्थ	मागणया	(याचना)	करणयात	आलया	आवण	तयांचेशी	संबंवित	रकमा	वमळालया.

 सयामनकया	कं.	मल.	चे	पुसिकयाि	रोजकरीद्ग	नोंदी	घ्या.
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उ्तिर	ः
सयामनकया	मल.	चे	पुसिकयाि	रोजकरीद्ग	नोंदी

मदनयांक िपशील खया.	पया. नयावे	रक्कम	
`

जमया	रक्कम	
`

१. बँक	खात े.......................................................नावे
	 समभाग	प्राथ्थना	खातयाला
(प्रवतभाग	 `	 २	 प्रमाणे	 २०,०००	 समभागांकररता	 प्राथ्थना	 राशी	
वमळालयाबद्दल)

४०,०००
४०,०००

२. समभाग	प्राथ्थना	खाते .............................................नावे
	 समभाग	भांडवल	खातयाला
	 समभाग	आवंटन	खातयाला
(प्राप्	समभाग	प्राथ्थना	पैकी	१०,०००	भागांची	 राशी	@		`	२	प्रमाणे	
भांडवल	 खातयाला	 सथानांतररत	 केली	 आवण	 रासतीचया	 १०,०००	
समभागांवरील	 राशी	@	 भाग	 `	 २	 प्रमाणेची	 भाग	आवंटन	 खातयाला	
समायोवरत	करणयात	आली.)

४०,०००
२०,०००
२०,०००

३. समभाग	आवंटन	खाते ...........................................नावे
	 समभाग	भांडवल	खातयाला
(प्रवतभाग	 `	 ५	 प्रमाणे	 १०,०००	 समभागांवर	 आवंटन	 राशी	
मागववलयाबद्दल)

५०,०००
५०,०००

४. बँक	खाते .......................................................नावे
	 समभाग	आवंटन	खातयाला
(रासतीचया	 प्राथ्थना	 राशीचे	 समायोरन	 केलयानंतर	 आवंटनावर	 प्राप्	
झालेलया	राशीबद्दल)

३०,०००
३०,०००

५. समभाग	प्रथम	व	अंवतम	याचना	खाते .............................नावे
	 समभाग	भांडवल	खातयाला
(प्रवतभाग	`	३	प्रमाणे	१०,०००	भागांवर	प्रथम	व	अवंतम	याचनेची	मागणी	
केलयाबद्दल)

३०,०००
३०,०००

६. बँक	खाते .......................................................नावे
	 समभाग	प्रथम	व	अंवतम	याचना	खातयाला
(प्रवतभाग	`	३	प्रमाण	े१०,०००	भागांवर	प्रथम	व	अवंतम	याचना	 राशी	
प्राप्	झालयाबद्दल)

३०,०००
३०,०००

म्प	१	:	प्रमंडळान	े१०,०००	भागाच	ेरनतेकररता	वनग्थमन	केले	(ववक्ीस	काढले)	परंत	ुरनतेकडून	२०,०००	भागांकररता	अर्थ	प्राप्	
झाले.	महणरे	अवतररक्त	१०,०००	भागांकररता	अर्थ	प्राप्	झाले.
	 अरा्थसोबत	वमळालेली	एकूण	राशी/प्राथ्थना	राशी
	 २०,०००	भागांवर	प्रवतभाग	`	२	प्रमाण	े	=		४०,०००
	 वर	-	प्रतीभाग	`	२	प्रमाण	े१०,०००	भागांचया	वनग्थमनावरील	रक्कम	=	२०,०००
	 अरा्थसोबत	रासतीची	वमळालेली	रक्कम/रासतीची	प्राथ्थना	राशी	=	२०,०००
	 महणून	अवतररक्त	१००००	समभागांवर	 प्रतीभाग	`	 २	 प्रमाण	े वमळालेली	रासतीची	 राशी	`	 २०,०००चे	आवंटन	 राशीमधये	
समायोरन	करणयात	यावे.
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िटप २ ः आवंटन राशी/रक्कम प्ाप्त = मागणी केलेली आवंटन राशी वजा अजाजासोबत जासतीची ममळालेली रक्कम
 = ५०,००० - २०,००० = ` ३०,०००
ब) प्रत्यक्ष ििर्गमिापेक्षा कमी भारांकरिता मारणी ्येणे/ भारांचे कमी अिभदाि (Under Subscription of shares)
 जेव्ां मनगजाममत करण्ात आलेल्ा (मवक्री कररता काढण्ात आलेल्ा) भागांपेक्ा कमी भागांसाठी मागणी करणारे अजजा 
जनतेकडून आल्ास त्ाला भागांचे कमी अमभदान (Under Subscription of shares) असे म्णतात. ्ा प्संगी जेवढ्ा 
भागांकररता मागणी आली आमण आवंटन करण्ात आले त्ानुसार रोजकरीदजा नोंदी करण्ात ्ाव्ात.
७. xyz  कंपिी िि. िे प्रितभार ` १०० प्रमाण े४,००० भार ििक्रीस काढिे. त्यािि खािीिप्रमाणे प्रितभार िक्कम दे्य  
 आहे. 
 अरा्गसोबत ` २५ आिंटिािि ` ६०
 प्थम आमण अंमतम ्प्ता मागणी ` १५
जनतेकडून ३,००० भागांकररता अजजा आले. सवजा अजजादारांना भागांचे वाटप करण्ात आले. आवंटन आमण मागणीची सवजा रक्कम 
ममळाली. xyz कंपिी िि. चे पुसतकात िोरकरीद्ग िोंद किा.
उततिः

xyz कंपिी िि. चे पुसतकात िोरकरीद्ग िोंदी 

िदिांक तपशीि खा. पा. िािे िक्कम
`

रमा िक्कम 
`

१. बँक खाते .......................................................नावे 
 भाग प्ाथजाना खात्ाला
(प्मतभाग ` २५ प्माणे ३,००० भागांवर प्ाथजाना (अजजा) राशी प्ाप्त 
झाल्ाबद्दल)

७५,०००
७५,०००

२. भाग प्ाथजाना खाते ................................................नावे 
 भाग भांडवल खात्ाला
(प्मतभाग ` २५ प्माणे ३,००० भागांवरील प्ाथजाना राशी भांडवल 
खात्ाला सथानांतररत केल्ाबद्दल)

७५,०००
७५,०००

३. भाग आवंटन खाते ...............................................नावे 
 भाग भांडवल खात्ाला
(प्मतभाग ` ६० प्माणे ३,००० भागांवर आवंटन राशीची मागणी 
केल्ाबद्दल)

१,८०,०००
१,८०,०००

४. बँक खात े.......................................................नावे 
 भाग आवंटन खात्ाला
(प्मतभाग ` ६० प्माणे ३,००० भागांवरील आवंटन राशी प्ाप्त 
झाल्ाबद्दल)

१,८०,०००
१,८०,०००

५. भाग प्थम आमण अंमतम ्ाचना खात े.............................नावे 
 भाग भांडवल खात्ाला
(प्मतभाग ` १५ प्माणे ३,००० भागांवर प्थम आमण अमंतम राशीची 
मागणी केल्ाबद्दल)

४५,०००
४५,०००

६. बँक खात े.......................................................नावे 
 भाग प्थम आमण अंमतम ्ाचना खात्ाला
(प्मतभाग ` १५ प्माणे ३,००० भागांवर प्थम आमण अमंतम ्ाचना राशी 
ममळाल्ाबद्दल)

   ४५,०००
४५,०००
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८.२.५ रकरीत मागिी आणि अणग्रम ्ाचना
अ) रकरीत मागिी/अप्राप् ्ाचना (Calls in Arrears)

जेवहयां	 एखयादी	 व्क्ती	प्रमंडळयाच्या	भयागयांच	ेखरेदी	कररतया	अज्थ	करतो	तेवहया	तो	एक	प्रसतयाव	देतो	करी,	जर	कंपनीने	एखयाद्या	
व्क्तीचया	भयाग	णवनंती	अज्थ	सवीकयारलया	आणि	त्यालया	भयागयांचे	वयाटप	केले	तर	तो	कंपनीचया	भयागियारक	होतो.	अिया	प्रकयार	ेभयागघयारक	त्याने	
ियारि	केलेल्या	भयागयांवरील	संपिू्थ	 रक्कम	देण्यास	जबयाबदयार	िरतो.	जर	तो	 त्या	भयागयांवरील	आवंटन	आणि	्याचनया	 (मयागिी)	 रयािी	
भरण्यास	अप्िी	िरलया	तर	अिी	्ेिे	बयाकरी	रयािी	ही	रकरीत	मयागिी	(Calls	in	Arrears)	महिून	ओळखली	जयाते.

अप्रयाप्त	आवंटन	आणि	मयागिीची	रक्कम	ही	त्या	त्या	संबंणित	खयात्यात	्ेिे	बयाकरी	महिून	िेवली	जयात	ेणकंवया	रकरीत	मयागिी	खयाते	
्या	नवीन	खयात्यामध्े	सरयानयांतररत	केली	जयाते.	रकरीत	मयागिी	खयात्यामिील	णदसून	्ेियारी	नयाव	ेणिल्लक	ही	तयाळेबंदयाचे	दे्तया	बयाजूवरील	
मयागिी	केलेल्या	भयांडवलयाच्या	रकमेतून	वजया	केली	जयाते.	अन्	िबदयात	रकरीत	मयागिी	ही	अिी	रक्कम	आहे.	करी	जी	भयागियारकयांकडून	
्ेिे	बयाकरी	आहे.	परंतु	त्यांनी	णदली	नयाही	महिून	ती	मयागिी	केलेल्या	भयांडवलयातून	वजया	केली	जयाते..	

८. णगरीश कंपनी णल. ने प्रत्ेकरी ` १० चे २५००० समभागात णवक्रीस काढून त्ा कररता अज्ग आमंत्रीत केले. त्ावर पुढील 
प्रमािे प्रणतभाग रक्कम दे् आहे.

	 प्रयार्थनया	रयािी	(अजया्थसोबत)	 `	२.५०
	 आवंटनयावर	(allotment)	 `	५.००
	 प्ररम	आणि	अंणतम	्याचनया	 `	२.५०
	 ३०,०००	 समभयागयांकररतया	 अज्थ	आल	े त्या	 सवयाांनया	आनुपयाणतक	 प्रमयाियामध्े	 (Pro-rata)	 वयाटप	 करण्यात	आले.	 २५००	
समभयागयांवरील	प्ररम	आणि	अंणतम	हप्तया	मयागिी	सोडून	अन्	सव्थ	भयागयांवरील	्ेिे	असलेली	संपूि्थ	रक्कम	णमळयाली.
 वरील व्वहारांच्ा रोजकरीद्ग नोंदी द्ा आणि ताळेबंदात दश्गवा.
उततर ः 

णगरीश कंपनी णल. चे पुसतकात रोजकरीद्ग नोंदी

णदनांक तपशील खा.
पा.

नावे रक्कम 
`

जमा रक्कम
`

१. बँक	खयाते	.......................................................नयावे	
	 समभयाग	प्रयार्थनया	खयात्यालया
(प्रणतभयाग	 `	 २.५०	 प्रमयािे	 ३०,०००	 समभयागयांवर	 प्रयार्थनया	 रयािी	
णमळयाल्याबद्दल)

७५,०००
७५,०००

२. समभयाग	प्रयार्थनया	खयाते	.............................................नयाव	े
	 समभयाग	भयांडवल	खयात्यालया
	 समभयाग	आवंटन	खयात्यालया
(प्रणतभयाग	`	 २.५०	प्रमयािे	 २५०००	भयागयांच्या	अजया्थ	 सोबत	प्रयाप्त	 रयािी	
भयंाडवल	 खयात्यालया	 सरयानयांतररत	 केल्याबद्दल	 तसेच	 ५०००	 अणतररक्त	
भयागयंावर	 प्रणतभयाग	 ` २.५०	 प्रमयािे	 प्रयाप्त	 रक्कम	 आवंटन	 	 खयात्यालया	
सरयानयांतररत	केल्याबद्दल)

७५,०००
६२,५००
१२,५००

३. समभयाग	आवंटन	खयाते	...........................................नयाव	े
	 समभयाग	भयांडवल	खयात्यालया
(२५०००	 समभयागयांवर	 प्रतीभयाग	 `	 ५	 प्रमयािे	 आवंटन	 रयािीची	 मयागिी	
केल्याबद्दल)

१,२५,०००
१,२५,०००
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४. बँक	खयाते	.......................................................नयावे	
	 समभयाग	आवंटन	खयात्यालया
(आवंटनयावर	रक्कम	प्रयाप्त	झयाल्याबद्दल)

१,१२,५००
१,१२,५००

५. समभयाग	प्ररम	आणि	अंणतम	्याचनया	खयाते	.........................नयावे	
	 समभयाग	भयांडवल	खयात्यालया
(२५०००	समभयागयांवर	प्रत्ेकरी	भयाग	`	२.५०	प्रमयािे	प्ररम	आणि	अणंतम	
्याचनया	रयािी	मयागणवल्याबद्दल)

६२,५००
६२,५००

६. बँक	खयाते	.......................................................नयाव	े
रकरीत	मयागिी	(अप्रयाप्त	्याचनया)	खयाते	............................नयावे
	 समभयाग	प्ररम	आणि	अंणतम	्याचनया	खयात्यालया
(२२,५००	भयागयांवर	प्रत्ेकरी	`	२.५०	प्रमयािे	समभयाग	प्ररम	आणि	अणंतम	
्याचनेिी	रयािी	णमळयाल्याबद्दल)

	 	 	५६,२५०
६,२५०

६२,५००

णगरीश कंपनी णल. चा ताळेबंद

दे्ता रक्कम ` रक्कम ` संपतती रक्कम ` रक्कम `
भयाग	भयांडवल	 २,५०,००० बँक	खयाते २,४३,७५०
(-)	रकरीत	मयागिी ६,२५० २,४३,७५०

२,४३,७५० २,४३,७५०

णटपः नोंद	क्मयंाक	६	प्ररम	आणि	अंणतम	्याचनया	रयािी	णमळयाल्याबद्दलची	नोंद	पुढीलप्रमयािे	देखील	करतया	्ेईल.

	 बँक	खयाते	............................................... नयावे	 ` ५६,२५०
	 	 समभयाग	प्ररम	आणि	अणंतम	्याचनया	खयात्यालया	 	 	 ` ५६,२५०
ब) अग्रीम ्ाचना/पवू्गप्राप् हप्ा (Calls in advance) :
 प्रमंडळ	अग्रीम	्याचनया	रयािी	प्रयाप्त	करू	िकतो.	भयागयांवर	णवणिटि	्याचनया	रयािीची	मयागिी	करण्यापूवगीच	एखयाद्या	भयागियारकयाने	
एकया	णवणिटि	्ोजनेच्या	(मयागिीच्या)	रयािीच	ेप्रमंडळयाकडे	िोिन	केले	असेल	तर	अिया	अगयाऊ	प्रयाप्त	्याचनया	रयािीलया	'अग्रीम	्याचनया'		
असे	समजले	जयाते.	ही	प्रमंडळयाची	दे्तया	असल्याने	ती	रयािी	अग्रीम	्याचनया	खयात्यालया	सरयानयांतररत	केली	जयाते.	्या	रयािीचे	भणवष्यात	
करण्यांत	्ेियाऱ्या	संबंणित	मयागिीच	ेवेळी	त्यामध्े	समया्ोजन	केले	जयाते.	तो	प्ांत	्या	खयात्याची	णिल्लक	ही	तयाळेबंदयाचे	दे्तया	बयाजूवर	
दि्थणवली	जयाते.

रोज णकद्ग नोंद

 i)  बँक	खयाते	......................................... नयावे
	 	 	 अग्रीम	्याचनया	/	पवू्थप्रयाप्त	हप्तया	खयात्यालया

	 ii)  अग्रीम	्याचनया	/	पवू्थप्रयाप्त	हप्तया	खयात.े............. 	नयावे
	 	 	 संबंणित	हप्तया	मयागिी	खयात्यालया
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९. अच्गना णल. ने प्रत्ेकरी ` १० चे १०,००० भाग प्रती भाग ` १२ प्रमािे णनग्गमीत केले त्ावर खालील प्रमािे प्रणतभाग रक्कम 
दे् आहे.

	 अजया्थसोबत	`	३
	 आवंटनयावर	`	५	(प्रव्याजी	सह)
	 प्ररम	आणि	अंणतम	्याचनेवर	` ४
	 ८०००	 भयागयांकररतया	अज्थ	 णमळयाले.	 केतन	 ्या	 भयागियारकने	 त्याने	 ियारि	केलेल्या	 (त्याचेकडे	असलेल्या)	 ४००	 भयागयांवर	
आवंटनयाचे	वेळेसच	भयागयंावर	द्याव्याच्या	संपूि्थ	रकमेचया	भरिया	केलया.
 अच्गना णल. चे पुसतकात वरील व्वहारांच्ा रोजकरीद्ग नोंदी द्ा.
उततरः

अच्गना णल. चे पुसतकात रोजकरीद्ग नोंदी

णदनांक तपशील खा. पा. नावे रक्कम 
`

जमा रक्कम
`

१. बँक	खयात	े.......................................................नयाव	े
	 भयाग	प्रयार्थनया	खयात्यालया
(प्रणतभयाग	`	३	प्रमयािे	८,०००	भयागयंावर	प्रयार्थनया	रयािी	प्रयाप्त	झयाल्याबद्दल)

२४,०००
२४,०००

२. भयाग	प्रयार्थनया	खयाते	................................................नयाव	े
	 भयाग	भयंाडवल	खयात्यालया
(प्रणतभयाग	̀ 	३	प्रमयािे	८०००	भयागयंाची	प्रयार्थनया	रयािी	भयाग	भयांडवल	खयात्यालया	
सरयानयंातररत	केल्याबद्दल)

२४,०००
२४,०००

३. भयाग	आवंटन	खयाते	...............................................नयावे	
	 भयाग	भयांडवल	खयात्यालया
	 भयाग	प्रव्याजी	खयात्यालया
(`	२	प्रव्याजी	सह	प्रणतभयाग	`	५	प्रमयािे	८,०००	भयागयांवर	आवंटन	रयािी	
मयागणवल्याबद्दल)

४०,०००
२४,०००
१६,०००

४. बँक	खयात	े.......................................................नयाव	े
	 भयाग	आवंटन	खयात्यालया
	 अग्रीम	्याचनया	(पूव्थ	प्रयाप्त	हप्तया)	खयात्यालया
(८०००	भयागयांवर	प्रणतभयाग	`	५	प्रमयािे	आवंटन	रयािी	आणि	४००	भयागयांवर	
प्रणतभयाग	`	४	प्रमयािे	प्ररम	व	अणंतम	हप्तया	्याचनेची	(मयागिीची)	रक्कम	
अगयाऊ	णमळयाल्याबद्दल)

४१,६००
४०,०००
१,६००

५. भयाग	प्ररम	व	अंणतम	्याचनया	खयात	े.................................नयावे	
	 भयाग	भयांडवल	खयात्यालया
(८०००	भयागयांवर	प्रणतभयाग	`	४	प्रमयािे	प्ररम	व	अंणतम	्याचनया	(हप्तया)	
रयािीची	मयागिी	केल्याबद्दल)

३२,०००
३२,०००

६. बँक	खयाते	.......................................................नयाव	े
अग्रीम	्याचनया	खयाते	(पूव्थ	प्रयाप्त	हप्तया)	............................नयाव	े
	 भयाग	प्ररम	व	अंणतम	्याचनया	खयात्यालया
(७६००	भयागयांवर	प्रती	भयाग	`	४	प्रमयािे	 रयािी	प्रयाप्त	झयाली	आणि	४००	
भयागयंाच्या	प्रयाप्त	अग्रीम	हप्तया	रयािीचे	समया्ोजनया	केल्याबद्दल)

			३०,४००
१,६००

३२,०००



338

८.२.६ रोख रकमेच्ा प्रणतफलाणशवा् भागांचे णनग्गमन (णवक्री) 
 (Issue of shares for consideration other than cash)
 प्रमंडळ	आपल्या	भयागयांच	ेरोखीने	णनग्थमन	करू	िकते	णकंवया	रोख	प्रणतफलयाणिवया्देखील	भयागयांचे	णनग्थमन	करू	िकते.	जसे	
जमीन,	इमयारत,	 ्ंत्र	सयामग्री	इ.	खरेदीचे	वेळी	 रोख	रक्कम	देण्याऐवजी	भयागयांच्या	सवरूपयात	िोिन	करण्यात	 ्ेते.	प्रमंडळ	एखयाद्या	
णवक्ेत्याकडून		(पुरवियादयारयाकडून)	णवणिटि	संपतती	उियारीवर	खरेदी	करते	आणि	णवक्ेत्यालया	रोख	रकमेऐवजी	एक	णनशशचत	संख्ेचे	भयाग	
एकया	णनशशचत	दरयाने	संपतती	खरेदीच्या	प्रणतफलयाचे	सवरूपयात	णनग्थमीत	केले	जयातयात	(णदले	जयातयात)	अिया	शसरतीत	पुढील	प्रमयािे	रोजकरीद्थ	
नोंदी	करण्यात	्ेतयात.

१)	 संपतती	खयाते	..........................................नयावे
	 	 णवक्ेतया	खयात्यालया
	 (णवके्त्याकडून	संपतती	खरेदी	केल्याबद्दल)

२)	 णवक्ेतया	खयात.े........................................नयावे
	 	 भयाग	भयांडवल	खयात्यालया
	 (णवके्त्यालया	प्रत्ेकरी	रु.	....च	े...पूि्थदतत	भयाग	आवंणटत	केल्याबद्दल)

कयाही	वेळया	प्रमंडळ	त्याचं्या	प्रवत्थकयांनया	त्याचंे	सेवयांचे	मोबदल्यात	रोख	िोिन	न	करतया	त्यांनया	भयागयांचे	णनग्थमन	करून	पुरसकृत	
करते.	प्रवत्थकयांनया	त्यांच्या	सेवयंाचे	मोबदल्यात	भयागयाच्या	सवरूपयात	णदलेली	संपूि्थ	रक्कम	ही	ख्याती	मूल्	महिून	मयानले	जयाते,	आणि	
त्याची	नोंद	ही	संपतती	खरेदीच्या	नोंदी	सयारखीच	केली	जयाते	्यासंबंिीची	नोंद	पुढील	प्रमयािे	-
	 ख्याती	खयाते	.........................................नयावे
	 	 भयाग	भयांडवल	खयात्यालया
	 (प्रत्ेकरी	`	...	चे	............पूि्थदतत	भयाग	प्रवत्थकयांनया	आवंटीत	केल्याबद्दल)

८.३.१ भागांची जप्ी (Forfeiture of shares):

जर	भयागियारक	हया	भयाग	वयाटप,	णकंवया	्याचनेची	(हप्तया	मयागिीची)	णकंवया	दोनहीची	रक्कम	देण्यास	अप्िी	िरलया	तर	प्रमंडळ	
भयागियारकयालया	रकरीत	रकमेचया	भरिया	करण्यासंबंिीच	ेसमरपत्र	पयािणवते.	अिया	समरिपत्रयांनया	भयागियारकयान	ेअनुकूल	प्रणतसयाद	णदलया	नयाही	
तर	संचयालक	कंपनीच्या	अंतग्थत	णन्मयावलीतील	(Article	of	association	of	company)	तरतुदीनुसयार	अिया	भयागयांची	जप्ती	करू	
िकतयात.

जेवहया	भयाग	जप्त	केले	जयातयात	तेवहया	अिया	भयागयांच्या	संदभया्थत	जप्त	करण्याच्या	तयारखेप्ांतच्या	मयागिी	रकमेसह	भयाग	भयांडवल	खयात	
नयाव	ेकेले	जयाते	आणि	्या	भयागयांवर	आिी	णमळयालेल्या	रयािीने	‘भयाग	जप्त	खयाते’	जमया	केले	जयाते	तसेच	संबंणित	रकरीत	मयागण्यांचे	खयाते		
देखील	जमया	केले	जयाते.	 ्या	 णिकयािी	 हे	लक्यात	 िेवले	 पयाणहजे	करी	भयाग	भयांडवल	खयात	े हे	 त्या	 रयािीनेच	नयावे	केले	जयाते.	जप्तीच्या	
तयारखेप्ांत	जेवढी	रक्कम	णमळयाली	असेल	णकंवया	मयागिी	केली	असेल.	भयागयाच्या	दि्थनी	मूल्यान	ेनवहे.	जर	भयाग	मूल्याची	संपूि्थ	रयािीची	
मयागिी	झयाली	असेल	तरच	भयाग	दि्थनी	मूल्याच्या	संपूि्थ	रकमेन	ेभयाग	भयांडवल	खयाते	नयावे	केल	ेजयाईल	रोजकरीद्थ	नोंद
	 भयाग	भयांडवल	खयाते	...................................नयावे
	 	 भयाग	जप्त/जप्त	भयाग	खयात्यालया
	 	 रकरीत	मयागिी/अप्रयाप्त	्याचनया	खयात्यालया

 i)   जेवहां भागांचे प्रव्ाजी (premium) वर णनग्गमन करण्ात आले असेल -

	 जेवहयां	जप्त	भयाग	हे	मुळयातच	प्रव्याजीवर	णनग्थणमत	करण्यात	आले	असतील	आणि	्या	भयागयांवरील	प्रव्याजीची	रक्कम	आिीच	
णमळयालेली	असेल	तर	अियावेळी	भयाग	प्रव्याजी	खयाते	नयावे	करतया	कयामया	न्े,	कयारि	एकदया	कया	प्रव्याजीची	रक्कम	णमळयाली	करी	
कया्द्यानुसयार	ती	परत	करिे	णकंवया	रद्द	करण्याची	अनुमती	नयाही.	परंत	ुजर	भयाग	प्रव्याजीची	रक्कम	णमळयाली	नसेल	आणि	ती	
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ज्या	हपत्यांची	(्याचनेची)	रयािी	बयाकरी	असेल	त्या	मिे	समयाणवटि	असेल	तर	भयाग	प्रव्याजी	खयाते	नयावे	केले	जयाईल.	अिया	प्रसंगी	
भयाग	जप्ती	संबंिीची	रोज	णकद्थ	नोंद	-

	 भयाग	भयंाडवल	खयात	े.......................................... नयावे
	 भयाग	प्रव्याजी	खयाते	/	प्रणतभूती	प्रव्याजी	खयाते		................ नयावे
	 	 रकरीत	मयागिी	खयात्यालया
	 	 भयाग	जप्त/जप्त	भयाग	खयात्यालया

१०. सुमन णल. ने प्रत्ेकरी ` १० चा ` ३ प्रव्ाजीवर समभाग णनग्गमीत केले. त्ावर प्रणतभाग दे्  राशी पुढील प्रमािे आहे.

	 अजया्थसोबत	 	 `	३
	 आवंटनयावर			 `	५	(प्रव्याजीसह)
	 प्ररम	हप्तया	मयागिी	 `	२.५०
	 अणंतम	हप्तया	मयागिी		 `	२.५०

	 अिोक	हया	एक	भयागियारक	त्याचेकडे	असलेल्या	२००	भयागयांवरील	आवंटन	आणि	प्ररम	हप्तया	मयागिी	रयािी	देण्यास	अप्िी	
िरल्यामुळे	प्ररम	हप्तया	मयागिीनंतर	संचयालकयांनी	ते	भयाग	जप्त	केले.	तसेच	१००	भयाग	ियारिकरियारया	भयागियारक	अतुल	हया	त्याचेकड	े
असलेल्या	भयागयांवर	प्ररम	आणि	अंणतम	हप्तया	मयागिी	भरण्यास	अप्िी	िरल्यामुळ	ेअंणतम	हप्तया	मयागिीनंतर	हे	भयाग	देखील	जप्त	
करण्यात	आले.

 अशोक आणि अतुल ्ांच्ा भाग जप्ी संबंधीच्ा रोजकरीद्ग नोंदी दश्गवा.

उततरः 

	 १)		 समभयाग	भयांडवल	खयाते	................................ नयावे	 ` १,५००
	 	 भयाग	प्रव्याजी	खयाते	.................................... नयावे	 `				६००
	 	 	 भयाग	आवंटन	खयात्यालया	 ` १०००
   भयाग	प्ररम	्याचनया	खयात्यालया		 ` ५००
	 	 	 भयाग	जप्ती	खयात्यालया	 `	६००
	 	 (२००	समभयागयांवर	आवंटन	आणि	प्ररम	्याचनया	रयािी	न	णमळयाल्याने	भयाग	जप्त	करण्यात	आल्याबद्दल)

	 २)		 समभयाग	भयांडवल	खयाते	................................ नयावे	 ` १,०००
	 	 	 समभयाग	प्ररम	्याचनया	खयात्यालया	 ` २५०
   समभयाग	अंणतम	्याचनया	खयात्यालया		 ` २५०
	 	 	 भयाग	जप्त	खयात्यालया	 `	५००
	 	 (१००	समभयागयांवर	प्ररम	व	अंणतम	्याचनया	रयािी	न	णमळयाल्याने	भयाग	जप्त	करण्यात	आल्याबद्दल)

णटप : १ भाग प्रव्ाजी न णमळालेल्ा भागांची जप्ी

	 भयाग	भयंाडवल	=	जप्त	केलेल्या	भयागयांची	संख्या	×	मयागिी	केलेली	रक्कम	(प्रव्याजी	वगळतया)
	 जप्त	केलेले	भयाग	=	२००
	 ्याचनया/मयागिी	केलेली	रक्कम	=	२	+	३	+	२.५०	=	`	७.५०
	 २००	×	७.५०	=	`	१५००
	 भयाग/प्रणतभूती	प्रव्याजी	=	२००	×	३	=	`	६००	(भयागयांची	संख्या	×	प्रव्याजी	रक्कम)
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	 भाग	आवंटन	=	२०००	×	५	= `	१०००	(भागांची	संखया	×	आवंटन	मूलय)
	 प्रथम	याचना	=	२००	×	२.५०	=	`	५००	(भागांची	संखया	×	प्रथम	याचना	रक्कम)
	 भाग		रप्ी	=	वशल्लक	रक्कम	=	`	६००

म्प	ः	२ भयाग	प्रव्याजी	ममळयालेल्या	भयागयांची	जप्ी
	 भागभांडवल	=	एकूण	भाग	×	याचना	केलेली	हप्ा	रक्कम	(प्रवयारी	वगळता)
	 	 =	१००	×	१०
	 	 =	`	१००
	 प्रथम	याचना	रक्कम	=	भागांची	संखया	×	याचना	रक्कम
	 	 =	१००	×	२.५०
	 	 =	`	२५०
	 अंवतम	याचना	=	भागांची	संखया	×	याचना	रक्कम
	 	 =	१००	×	२.५०
	 	 =	` २५०
	 भाग	रप्ी	=	वशल्लक	रक्कम	=	`	५००

११.	 श्रद्या	मल.	ने	१,००,०००	समभयाग	प्र्त्ेकरी	`	१०चया	`	२	अमिमूल्यान	े(प्रव्याजी	वर	at	a	premium)	मवक्रीस	कयाढले.	
भयागयांवर	दे्	रयाशी	पुढील	प्रमयाणे	होिी.

	 अरा्थसोबत	(प्राथ्थना	राशी)	 	 `	३

	 आवंटनावर	(वाटपावर)		 	 ` ५				(प्रवयारीसह)

	 प्रथम	आवण	अंवतम	हप्ा	मागणी	वर	(याचनेवर)	`	४		

	 १,२०,०००	समभागांकररता	अर्थ	वमळाले	आवण	सव्थ	अर्थदारांना	अनुपातीक	प्रमाणात	(pro-rata)	आवंटन	(वाटप)	करणयात	
आले.	अवतररक्त	अरा्थसोबत	वमळालेली	रक्कम	आवंटना	मधये	समायोवरत	करणयात	आली.

	 वववनताला	२००	भागांच	ेआवंटन	करणयात	आल	ेहोत	ेती	प्रथम	आवण	अंवतम	हप्ा	मागणीची	राशी	देणयास	अपयशी	ठरली	आवण	
तयामुळे	वतचेकडील	भाग	रप्	करणयात	आले.	

 श्रद्या	मल.	च	ेपुसिकयाि	रोजकरीद्ग	नोंदी	द्या	आमण	ियाळेबंद	दश्गवया.
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उततरः 

श्रद्धा णल.चे पुसतकात रोजकरीद्ग नोंदी

णदनांक तपशील खा. पा. नावे रक्कम 
`

जमा रक्कम 
`

१. बँक	खयाते.............................................नयावे	
	 समभयाग	प्रयार्थनया	खयात्यालया
(१,२०,०००	समभयागयंावर	 प्रत्ेकरी	`	 ३	प्रमयािे	भयाग	अजया्थ	 सोबत	 रयािी	
(प्रयार्थनया	रयािी)	णमळयाल्याबद्दल)

३,६०,०००
३,६०,०००

२. समभयाग	प्रयार्थनया	खयात	े.............................................नयाव	े
	 समभयाग	भयांडवल	खयात्यालया
	 समभयाग	आवंटन	खयात्यालया
(१,००,०००	भयागयांवरील	प्रणतभयाग	`	३	प्रमयािे	प्रयाप्त	प्रयार्थनया	रयािी	समभयाग	
भयंाडवल	 खयात्यालया	 सरयानयांतररत	 केली	 आणि	 उरलेली	 रक्कम	 समभयाग	
आवंटन	खयात्यालया	समया्ोणजत	करण्यात	आल्याबद्दल)

३,६०,०००
३,००,०००
६०,०००

३. समभयाग	आवंटन	खयाते	...........................................नयावे	
	 समभयाग	भयांडवल	खयात्यालया
	 भयाग	प्रव्याजी	खयात्यालया
(१,००,०००	 भयागयंावर	 प्रणतभयाग	 ` ५	 प्रव्याजीसह	 ्या	 प्रमयािे	 आवंटन	
रयािीची	मयागिी	केल्याबद्दल)

५,००,०००
३,००,०००
२,००,०००

४. बँक	खयाते	.......................................................नयावे	
	 समभयाग	आवंटन	खयात्यालया
(अणतररक्त	अजया्थवरील	 प्रयाप्त	 रयािीच	े समया्ोजन	केल्यानंतर	आवंटनयाची	
रयािी	प्रयाप्त	झयाल्याबद्दल	)

४,४०,०००
४,४०,०००

५. समभयाग	प्ररम	व	अंणतम	्याचनया	खयाते	.............................नयावे	
	 समभयाग	भयांडवल	खयात्यालया
(१,००,०००	भयागयांवर	प्रणतभयाग	`	४	प्रमयािे	प्ररम	आणि	अंणतम	्याचनया	
रयािीची	मयागिी	केल्याबद्दल)

४,००,०००
४,००,०००

६. बँक	खयाते	.......................................................नयाव	े
	 समभयाग	प्ररम	आणि	अंणतम	्याचनया	खयात्यालया
(९९,८००	भयागयांवर	प्रती	भयाग	̀ 	४	प्रमयािे	प्ररम	आणि	अंणतम	् याचनया	रयािी	
णमळयाल्याबद्दल)

			३,९९,२००
३,९९,२००

७. समभयाग	भयंाडवल	खयाते	...........................................नयावे
	 समभयाग	प्ररम	आणि	अंणतम	्याचनया	खयात्यालया
	 भयाग	जप्त	खयात्यालया
(प्ररम	आणि	अणंतम	् याचनेची	रयािीचे	िोिन	न	केल्यामुळे	२००	भयाग	जप्त	
करण्यात	आल्याबद्दल)

२,०००
८००

१,२००
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श्रद्धा लि. चधा तधाळेबंद

देयतधा रक्कम ` संपततती रक्कम `
भाग भांडवल ९,९८,००० बँक ११,९९,२००
भाग भांडवल २,००,०००
जप्त भाग खाते १,२००

११,९९,२०० ११,९९,२००

 ii)  जेव्धा भधागधांचे कसरतीवर लिग्गमि किेे जधाते. (When Share were issued at discount)
 जेव्ां जप्त करण्ात ्ेणारे भाग ्े मुळातच कसरीवर निग्गमीत करण्ात आले असतील तर भाग निग्गमि (नवक्री) कसर खाते 
जमा केले पान्जे.

रोजकीद्ग िोंद -
 भाग भांडवल खाते................................िावे
  थकरीत मागणी (अप्ाप्त ्ाचिा) खात्ाला
  भाग निग्गमि कसर खात्ाला (कसरीवर भागनवक्री खात्ाला)
  भाग जप्त खात्ाला

१२. सुभधाष लि. िे प्रतयेकी ̀  १० चधा समभधाग १०% दरधािे कसरतीवर जितेिधा लिग्गमतीत किेे. तयधावर खधाितीि प्रमधाणे रधाशती देय ् ोतती.

 अजा्गसोबत  `  ३
 आवंटिावर  `  २
 प्थम ्ाचिा `  २
 अंनतम ्ाचिा `  २

 एक भागधारक 'िीता' नजला ३०० भागांचे आवंटि (वाटप) करण्ात आले ्ोते, नतिे केवळ अजा्गसोबतची राशी  
(प्ाथ्गिा राशी) (Application money) भरली. प्थम ्ाचिेिंतर नतचे कडील भाग जप्त करण्ात आले.

 दुसरा भागधारक संज् ज्ाला ४०० भागांचे वाटप करण्ात आले ्ोते त्ािे केवळ प्ाथ्गिाराशी आनण आवंटि राशी भरली. 
अनंतम ्ाचेच िंतर त्ाचेकडील भाग जप्त करण्ात आले. 

 प्रमंडळधाचे पुसतकधात लितधा आलण संजय यधांचे भधाग जप्तीशती संबंलित रोजकीद्ग िोंदती दश्गवधा.
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उततरः
 सुभधाष लि. चयधा पुसतकधात रोजकीद्ग िोंदती

लदिधांक तपशतीि खधा. पधा. िधावे रक्कम 
`

जमधा रक्कम 
`

१. समभाग भांडवल खाते. ..........................................िावे 
 समभाग आवंटि खात्ाला
        समभाग प्थम ्ाचिा खात्ाला
 भाग निग्गमि कसर खात्ाला
 भाग जप्त खात्ाला
(िीता कडील  ३०० भागांवर  नतिे आवंटि व प्थम ्ाचिेवरील दे् राशी 
ि भरल्ामुळे ते भाग जप्त केल्ाबद्दल)

२,४००
६००
६००
३००
९००

२. समभाग भांडवल खाते. ..........................................िावे 
 समभाग प्थम ्ाचिा खात्ाला
        समभाग अंनतम ्ाचिा खात्ाला
 भाग निग्गमि कसर खात्ाला
 भाग जप्त खात्ाला
(संज् ् ा भागधारकािे त्ाचेकडील ४०० भागांवर प्थम व अंनतम ् ाचिा 
राशीचे शोधि ि केल्ामुळे ते भाग जप्त करण्ात आले.)

४०००
८००
८००
४००

२०००

 जप् भधागधांचे पुिः लिग्गमि/लवक्ी/पुिलव्गतरण (Reissue of Forfeited Shares)
 संचालक जप्त केलेल्ा भागांचे सममूल्ावर, (At Par), अनधमूल्ावर (प्व्ाजीवर Premium) नकंवा कसरीवर  
(At Discount) निग्गमि (नवक्री/पिुनव्गतरण) करू शकतात. सामान्तः पुिःनिग्गमि ्े पणू्गदतत (Fully paid) अशा सवरूपात 
आनण कसरीवर करण्ात ्ेते.
 तथानप पुिःनिग्गमीत करण्ात ्ेणाऱ्ा भागांवर देण्ात ्ेणारी सूट ्ी मूळात त्ा भागांची नवक्री केल्ािंतर त्ांचेवर प्ाप्त 
झालेल्ा राशीपेक्ा म्णजेच भाग जप्तीचे वेळेस जप्त केलेल्ा रकमेपेक्ा जासत िसावी. पुिः निग्गमिावर सूट म्णूि देण्ात आलेली 
रक्कम ्ी भाग जप्त खात्ाला िावे करण्ात ्ावी.
 जप्त केलेल्ा संपणू्ग भागांचे पुिःनिग्गमि करण्ात आले असेल तर भाग जप्त खात्ामध्े नदसूि ्ेणाऱ्ा नशलकेला भांडवल 
निधी खात्ामध्े सथािांतररत करण्ात ्ावे.

१३. एकधा कंपितीिे प्रलतभधाग ` १० चधा एक अशधा १,००० भधागधांवर प्रलतभधाग ` २ प्रमधाणे अंलतम यधाचिधा रधाशती (अंलतम ्प्धा 
मधागणतीचती रक्कम) ि लमळधालयधामुळे ते जप् किेे आलण असे ्े जप् किेेिे सव्ग भधाग प्रलतभधाग ` ६ प्रमधाणे पूण्गदतत भधाग 
म्णूिच पुिःलिग्गलमत (लवक्ी) करणयधात आिे.

 कंपितीचे पुसतकधात भधाग जप्तीशती आलण तयधांचे पुिःलिग्गमि संबंितीचयधा रोजकीद्ग िोंदती करधा.
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कंपिीचे पुसतकात िोरकरीद्ग िोंदी

िदिांक तपशीि खा. पा. िािे िक्कम 
`

रमा िक्कम 
`

१. भाग भांडवल खाते. .............................................नावे 
 भाग जप्त खात्ाला
 थकरीत मागणी खात्ाला
(प्त्ेकरी ` १०च्ा १०००भागांवर अंमतम ्ाचना राशी प्मतभाग  
` २ प्माणे प्ाप्त न झाल्ामुळे ते भाग जप्त केल्ाबद्दल)

१०,०००
८,०००
२,०००

२.  बँक खाते .......................................................नावे 
भाग जप्त खाते  .................................................नावे
 भाग भांडवल खात्ाला
(१००० जप्त भागांचे प्मतभाग ` ६ प्माणे पुनः मनगजामन केल्ाबद्दल)

६,०००
४,०००

१०,०००

३. भाग जप्त खाते ..................................................नावे 
 भांडवल मनधी खात्ाला
(जप्त भाग खात्ाची मशल्लक भांडवल मनधी खात्ाला सथानांतररत 
केल्ाबद्दल)

४,०००
४,०००

१४. प्रीती कंपिी िि.िे प्रत्येकरी ` १०० सम मूल्य (at par) असणाऱ्या ५०००० सामान्य भारांच्या ििर्गमिाकरिता अर्ग 
आमिंरित केिे. त्यािि खािीिप्रमाणे प्रितभार िकमा दे्य होत्या.

 अजाजासोबत  ` ३०
 आवंटनावर  ` ४०
 प्थम आमण अंमतम ्ाचनेवर ` ३०
 जनतेने ३५,००० भागांकरीता अजजा केले त्ा सवाांना भागांचे वाटप करण्ात आले. सवजा ्ेणे रकमा प्ाप्त झाल्ा. केवळ भाग  

४०००धारण करणाऱ्ा एका भागधारकाने प्थम व अंमतम ्ाचनेची राशी न भरल्ामुळे त्ाचेकडील सवजा भाग जप्त करण्ात 
आले.

 संचालकांनी जप्त केलेले सवजा भाग प्मतभाग ` ८० पूणजादतत (fully Paid) भाग म्णून पुनः मनगजामीत केले.
 प्रीती कंपिी िि. चे पुसतकात िोरकरीद्ग िोंदी द्ा.
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उततिः
िप्रती कंपिी िि. चे पुसतकात िोरकरीद्ग िोंदी

िदिांक तपशीि खा.
पा.

िािे िक्कम
`

रमा िक्कम
`

१. बँक खाते. ......................................................नावे 
 समभाग प्ाथजाना (अजजा) खात्ाला
(३५,००० भागांवर प्मतभाग ̀  ३० प्माणे प्ाथजाना राशी (भाग अजाजासोबत) 
ममळाल्ाबद्दल)

१०,५०,०००
१०,५०,०००

२. समभाग प्ाथजाना खात े.............................................नावे 
 समभाग भांडवल खात्ाला
(३५००० भागांवर प्मतभाग ̀  ३० प्माणे ममळालेली प्ाथजाना राशी भांडवल 
खात्ाला सथानांतररत केल्ाबद्दल)

१०,५०,०००
१०,५०,०००

३. समभाग आवंटन खाते ...........................................नावे 
 समभाग भांडवल खात्ाला
(३५००० भागांवर प्मतभाग ` ४० प्माणे आवंटन राशीची मागणी 
केल्ाबद्दल)

१४,००,०००
१४,००,०००

४. बँक खाते. ......................................................नावे
 समभाग आवंटन खात्ाला
(३५००० भागांवर प्मतभाग ` ४० प्माणे आवंटनाची ममळाल्ाबद्दल)

१४,००,०००
१४,००,०००

५. समभाग प्थम आमण अंमतम ्ाचना खाते .........................नावे
 समभाग भांडवल खात्ाला
(३५००० भागांवर ̀  ३० प्माणे प्थम आण अमंतम ् ाचना केल्ाबद्दल)

१०,५०,०००
१०,५०,०००

६. बँक खाते .......................................................नावे
 समभाग प्थम आमण अंमतम ्ाचना खाते
(३१००० भागावर प्मतभाग ̀  ३० प्माणे प्थम आमण अमंतम ् ाचना राशी 
ममळाल्ाबद्दल)

९,३०,०००
९,३०,०००

७. समभाग भांडवल खाते. ..........................................नावे
 समभाग प्थम आमण अंमतम ्ाचना खात्ाला
 भाग जप्त खात्ाला
(४००० भागांवर प्थम आमण अमंतम ्ाचना (मागणी) राशी न 
ममळाल्ामुळे ते भाग जप्त केल्ाबद्दल)

४,००,०००
१,२०,०००
२,८०,०००

८. बँक खाते. ......................................................नावे
भाग जप्त खाते..... .............................................नावे
 समभाग भांडवल खात्ाला
(जप्त करण्ात आलेले ४००० भागांचे पुनः मनगजामन प्मतभाग `८० 
पणूजादतत म्णून केल्ाबद्दल)

३,२०,०००
८०,०००

४,००,०००

९. भाग जप्त खाते.... ..............................................नावे
 भांडवल मनधी खात्ाला
(भाग जप्त खात्ाची मशल्लक भांडवल मनधीला सथानांतररत केल्ाबद्दल)

२,००,०००
२,००,०००
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१५.	 पराग	कंपनी	िल.	चे	ििक्री	झालेले	भांडिल	(अिभदत्त	भांडिल	Subcribed	Capital)	ह	े३०,०००	समभाग	(Equity	
Shares)	प्रि्तभाग	`	१००	आण	५०,०००	पूिावाििकार	भाग	(Preference	shares)	प्रि्तभाग	`	१००	या	प्रमाणे	आहे.	
दोनही	प्रकारचया	भागािंर	`	८०	प्रि्तभाग	प्रमाणे	मागणी	करणया्त	आलेली	हो्ती.

	 आशिष	या	भागधारकानी	प्रथम	आशि	द्वितीय	याचना	(हप्ा	मागिी)	रािी	प्रशत	याचना	प्रशतभाग	`	२०	प्रमािे	देिे	असलेलया	
रािीचे	िोधन	न	केलयामुळे	संचालकांनी	तयांचेकडील	५००	समभाग	(Equity	shares)जप्	केले.

	 तसेच	अिोक	या	भागधारकांनी	आवंटनावर	प्रशतभाग	`	२०,	प्रथम	याचनेवर	प्रशतभाग	` २०	आशि	अंंशतम	याचनेवर	प्रशतभाग	 
`	२०	या	रािींचा	भरिा	न	केलयामुळे	तयाच	ेकडील	५००	पूवावाशधकार	भाग	जप्	केले.

	 संचालकांनी	आशिष	या	भागधारकांच	ेजप्	भाग	प्रशतभाग	`	६०,	`	८०	ला	प्रशतभाग	मागिी	प्रमािे	आशि	अिोकचे	जप्	भाग	
प्रशतभाग	`	७२,	`	८०	ला	प्रशतभाग	मागिी	प्रमािे	पुनः	शनगवाशमत	केले	(शवकले)	पुनः	शनगवाशमत	करणयात	आलेले	सववा	भाग	अंशकताने	
खरेदी	केले.	पराग	कंपनी	िल.चे	पुस्तका्त	भाग	जप्त	आिण	पुनः	िनगवामन	संबंिीचया	करीदवा	नोंदी	द्ा.

पराग	कंपनी	िल.	चे	पुस्तका्त	रोजकरीदवा	नोंदी

िदनांक ्तपशील खा.	पा. नािे	रक्कम	
`

जमा	रक्कम	
`

१. समभाग	भांडवल	खाते.	..........................................नावे	
	 समभाग	प्रथम	याचना	खातयाला
	 समभाग	द्वितीय	याचना	खातयाला
	 समभाग	जप्	खातयाला
(५००	समभागांवर	प्रथम	आशि	द्वितीय	याचनेची	रािी	न	शमळालयामुळ	े
ते	जप्	केलयाबद्दल)

४०,००० १०,०००
१०,०००
२०,०००

२. पूवावाशधकार	भाग	भांडवल	खात	े...................................नावे	
	 पवूावाशधकार	भाग	आवंटन	खातयाला
	 पवूावाशधकार	भाग	प्रथम	याचना	खातयाला
	 पवूावाशधकार	भाग	द्वितीय	याचना	खातयाला
	 पवूावाशधकार	भाग	जप्	खातयाला
(५००	पवूावाशधकार	भागांवर	आवंटन	 रािी	प्रथम	आशि	 द्वितीय	याचना	
रािी	न	भरलयामुळे	ते	जप्	करणयात	आलयाबद्दल)

४०,०००
१०,०००
१०,०००
१०,०००
१०,०००

३. बँक	खाते.	......................................................नावे	
समभाग	जप्	खाते	...............................................नावे
	 समभाग	भांडवल	खातयाला
(प्रती	भाग	̀ 	६०	प्रमािे	जप्	केलेलया	समभागांचे	पुनः	शनगवामन	केलयामुळे)

३०,०००
१०,०००

४०,०००

४. बँक	खाते..	.....................................................नावे
पूवावाशधकार	भाग	जप्	खाते.	......................................नावे
	 पूवावाशधकार	भाग	भांडवल	खातयाला
(प्रशतभाग	 `	 ७२	 प्रमािे	 ५००	 पूवावाशधकार	 जप्	 भागांचे	 पुनःशनगवामन	
केलयाबद्दल)

३६,०००
४,०००

४०,०००

५. समभाग	जप्	खाते..	.............................................नावे
पूवावाशधकार	भाग	जप्	खाते..	.....................................नावे
	 भांडवल	शनधी	खातयाला
(भाग	जप्	खातयाची	शिल्लक	भांडवल	शनधीला	सथानांतररत	केलयाबद्दल)

१०,०००
६,०००

१६,०००
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१६. रधाकेश लि. िे २,००० भधाग प्रलतभधाग ` १०० प्रमधाणे प्रलतभधाग ` २० प्रवयधाजतीवर लिग्गलमत केिे. तयधावर खधाितीिप्रमधाणे 
प्रलतभधाग रकमधा देय ्ोतयधा.

 अजा्गसोबत (प्ाथ्गिा राशी)  `  २०
 आवंटिावर (वाटपावर)  `  ५० (प्व्ाजी स्)
 प्थम ्ाचिा (प्थम ्प्ता मागणी) `  २०
 अंनतम ्ाचिा (अंनतम ्प्ता मागणी) ` ३०
 ३००० भागांकरीता अज्ग प्ाप्त झाले. त्ापैकरी २४०० भागांसाठी अज्ग करणाऱ्ांिा २००० भागांचे आवंटि (वाटप) करण्ात 

आले. उरलेल्ा ६०० भागांचे अज्ग असवीकृत करण्ात आले आनण अज्गदारांिा त्ांिी अजा्गसोबत जमा केलेली राशी परत 
करण्ात आली.

 अजा्गसोबत प्ाप्त अनतररक्त राशीचे समा्ोजिा आवंटिामध्े करण्ात आले. सव्ग ्ेणे रकमा ्ोग् वेळी नमळाल्ा. केवळ  
श्ी. मंदार ्ांिा ८० भागांचे आवंटि करण्ात आले ्ोते, ते प्थम ्ाचिा आनण अंनतम ्ाचिा राशी देण्ास अप्शी ठरले. 
त्ामुळे त्ांचेकडील भाग जप्त करण्ात आले आनण ते सव्ग श्ी. केति ्ांिा प्नतभाग ` ८० पवू्गदतत (Fully Paid) म्णूि 
पिुः निग्गनमत करण्ात आले. 

 रधाकेश कंपिती लि. चे पुसतकधात रोजकीद्ग िोंदती द्धा.

उततरः
रधाकेश लि. चयधा पुसतकधात रोजकीद्ग िोंदती

लदिधांक तपशतीि खधा. पधा. िधावे रक्कम
`

जमधा रक्कम
`

१. बँक खाते.. .....................................................िावे 
 समभाग प्ाथ्गिा खात्ाला
(३,००० भागांवर प्नतभाग ` २० प्माणे प्ाथ्गिा राशी नमळाल्ाबद्दल)

६०,०००
६०,०००

२. समभाग प्ाथ्गिा खाते .............................................िावे 
 समभाग भांडवल खात्ाला
(२,००० समभागांची प्नतभाग ` २० प्माणे नमळालेली प्ाथ्गिा राशी 
भांडवल खात्ाला सथािांतररत केल्ाबद्दल)

४०,०००
४०,०००

३. समभाग प्ाथ्गिा खाते .............................................िावे 
 समभाग आवंटि खात्ाला
 बँक खात्ाला
(४०० अनतररक्त भागांवरील अज्ग राशी (प्ाथ्गिा राशी)आवंटि खात्ाला 
सथािांतररत आनण ६०० भागांवरील अज्ग राशी परत केल्ाबद्दल)

२०,०००
८,०००

१२,०००

४. समभाग आवंटि खाते. ..........................................िावे
 समभाग भांडवल खात्ाला
 भाग प्व्ाजी खात्ाला
(२००० भागांवर प्व्ाजीस् ` ५० प्माणे आवंटि राशीची मागणी 
केल्ाबद्दल)

१,००,०००
६०,०००
४०,०००

५. बँक खाते. ......................................................िावे
 समभाग आवंटि खात्ाला
(समभाग आवंटि राशी प्ाप्त झाल्ाबद्दल)

९२,०००
९२,०००
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६. समभाग	प्रथम	याचना	खाते .......................................नावे
	 समभाग	भांडवल	खातयाला
(२०००	भागांवर	 प्रवतभाग	 `	 २०	 प्रमाणे	 प्रथम	 याचना	 राशीची	 मागणी	
केलयाबद्दल)

४०,०००
४०,०००

 

७. बँक	खाते. ......................................................नावे
	 समभाग	प्रथम	याचना	खातयाला
(१९२०	भागांवर	प्रवतभाग	̀ 	२०	प्रमाणे	प्रथम	याचना	राशी	वमळालयाबद्दल)

३८,४००
३८,४००

८. समभाग	अंवतम	यारना	खाते .....................................नावे
	 समभाग	भांडवल	खातयाला
(२०००	समभागांवर	प्रवतभाग	`	३०	प्रमाणे	अंवतम	याचना	केलयाबद्दल)

६०,०००
६०,०००

९. बँक	खाते. ......................................................नावे
	 समभाग	अंवतम	याचना	खातयाला
(१९२०	 समभागांवर	 प्रवतभाग	 `	 ३०	 प्रमाणे	 अंवतम	 याचना	 राशी	
वमळालयाबद्दल)

५७,६००
५७,६००

१०. समभाग	भांडवल	खाते ...........................................नावे
	 समभाग	प्रथम	याचना	खातयाला
	 समभाग	अंवतम	याचना	खातयाला
	 भाग	रप्	खातयाला
(८०	भागांवर	प्रथम	आवण	अंवतम	याचना	राशी	प्राप्	न	झालयामुळे	भाग	
रप्	करणयात	आलयाबद्दल)

८,०००
१,६००
२,४००
४,०००

११. बँक	खाते. ......................................................नावे
समभाग	रप्	खाते. ..............................................नावे
	 समभाग	भांडवल	खातयाला
(रप्	केलेले	८०	भाग	प्रवतभाग	`	८०	प्रमाणे	पुनः	वनग्थवमत	केलयाबद्दल)

६,४००
१६००

८,०००

१२. भाग	रप्	खाते. .................................................नावे
	 भांडवल	वनिी	खातयाला
(भाग	 रप्	 खातयाची	 वशल्लक	 भाग	 भांडवल	 खातयाला	 सथानांतररत	
केलयाबद्दल)

२,४००
२,४००

१७.	 खयालील	व्वहयारयाच्या	रोजकरीद्ग	नोंदी	दश्गवया.
अ)		 प्रवतभाग	१००	`	 मूलय	असलेलया	 १००	 वनग्थमीत	समभागांवर	 प्रवतभाग ` ३०	प्रमाणे	अवंतम	 हप्ा	मागणी	 (अंवतम	

याचना)	राशी	न	वमळालयामुळे	प्रशांत	ट्ेडींग	कंपनी	वल.	ने	ते	सव्थ	भाग	रप्	आवण	त	े`	५०	प्रवतभाग	या	प्रमाणे	पवू्थदतत	
भाग	महणून	पुनः	वनग्थमीत	केले.

ब)		 सवानंद	कंपनी	वल.	ने	१०००	समभाग	प्रवतभाग	१०	`	मूलय	असलेले	जयांचे	वरील	प्राथ्थना	आवण	आवंटन	राशी	क्मशः	
प्रवतभाग ` २	आवण	`	४	प्रमाणे	प्राप्	झाली.	मात्र	प्रथम	हप्ा	मागणीचे	प्रती	भाग	`	२	प्रमाण	ेयेणे	बाकी	असलयाने	
कंपनीन	ेते	सव्थ	भाग	रप्	केले	आवण	प्रवतभाग ̀ 	५	याप्रमाण	े̀ 	८	पररदतत	(Paid	up)	महणून	पुनः	वनग्थमीत	(Reissue)	
केले.
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उततिः
िोरकरीद्ग िोंदी

िदिांक तपशीि खा. पा. िािे िाशी
`

रमा िाशी
`

अ) i) समभाग भांडवल खाते ........................................नावे 
 समभाग अंमतम ्ाचना खात्ाला
 समभाग जप्त खात्ाला
(प्तीभाग ` ३० प्माणे १०० समभागांवर अमंतम ्प्ता मागणीची रक्कम 
न ममळाल्ामुळे ते भाग जप्त केल्ाबद्दल)

१०,०००
३,०००
७,०००

ii) बँक खात े....................................................नावे 
समभाग जप्त खाते ...............................................नावे
 समभाग भांडवल खात्ाला
(जप्त भाग प्तीभाग ` ५० प्माणे पूणजादतत भाग म्णून पुनः मनगजाममत 
केल्ाबद्दल)

५,०००
५,०००

१०,०००

iii) समभाग जप्त खाते ..........................................नावे 
 भांडवल मनधी खात्ाला
(भाग जप्त खात्ाची मशल्लक भांडवल मनधीला सथानांतररत केल्ाबद्दल)

२,०००
२,०००

ब) i) समभाग भांडवल खाते ........................................नावे
 भाग जप्त खात्ाला
 समभाग प्थम ्ाचना खात्ाला
(प्मतभाग ` २ प्माणे प्थम ्ाचनेची राशी न ममळालेमुळे १००० समभाग 
जप्त केल्ाबद्दल)

८,०००
६,०००
२,०००

ii) बँक खाते ....................................................नावे
    भाग जप्त खाते  ..............................................नावे
 समभाग भांडवल खात्ाला
(प्मतभाग ` ५ प्माणे जप्त १००० भागांचे प्मतभाग ` ८ पररदतत भाग 
(Paid up share) म्णून पुनःमनगजामन केल्ाबद्दल)

५,०००
३,०००

८,०००

iii) भाग जप्त खाते. .............................................नावे
 भांडवल मनधी खात्ाला
(भाग जप्त खात्ाची मशल्लक भांडवल मनधी खात्ाला सथानांतररत 
केल्ाबद्दल)

३,०००
३,०००

१८. धिंर्य इिेकट्रॉििक कंपिी िि. िे प्रती भार ` १० चे असे ५०० समभार रप्त किेे. ज्याचंे िि प्रितभार ` ६ प्रमाणे िक्कम 
िमळािेिे होती. ्या सि्ग भारांच्या पिुः ििर्गमिा संबंधीच्या िोरकरीद्ग िोंदी द्ा, रि-
अ)  ते भाग पूणजादतत (fully paid up) म्णून प्मतभाग ` ८ प्माणे पुनः मनगजामीत केले.
ब)  प्मतभाग ` ८ प्माणे मागणी करण्ात आलेले/्ाचना केलेले भाग (called up shares) प्मतभाग ` ७ प्माणे पुनः 

मनगजामीत केले.
क)  ज्ा भागांवर प्मतभाग ` ७ प्माणे मागणी करण्ात आलेली ्ोती, ते प्मतभाग ` ५.५० प्माणे पुनः मनगजामीत करण्ात 

आले.
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उततिः
धिंर्य इिेकट्रॉििक कंपिी िि. चे पुसतकात िोरकरीद्ग िोंदी

िदिांक तपशीि खा. पा. िािे िक्कम
`

रमा िक्कम 
`

१. समभाग भांडवल खाते ...........................................नावे 
 थकरीत ्प्ता मागणी खात्ाला/थकरीत ्ाचना खात्ाला
 भाग जप्त खात्ाला
(प्मतभाग ` ४ प्माणे मागणी करण्ात आलेली राशी न ममळाल्ामुळे 
५०० समभाग जप्त केल्ाबद्दल)

५,०००
२,०००
३,०००

अ i) बँक खाते.....................................................नावे 
 भाग जप्त खाते .................................................नावे
 समभाग भांडवल खात्ाला
(पूणजादतत भाग म्णून प्मतभाग ` ८ प्माणे ५०० भागांचे पुनः मनगजामन 
(मवक्री) केल्ाबद्दल)

४,०००
१,०००

५,०००

ii) भाग जप्त खाते ..............................................नावे 
 भांडवल मनधी खात्ाला
(जप्त भाग खात्ाची मशल्लक भांडवल मनधी खात्ाला सथानांतररत 
केल्ाबद्दल)

२,०००
२,०००

ब) i) बँक खाते.....................................................नावे
भाग जप्त खाते ..................................................नावे
 भाग भांडवल खात्ाला
(प्मतभाग ` ७ प्माणे ५०० जप्त केलेले असे भाग ज्ांचे कडून प्ती भाग 
` ८ प्माणे मागणी करण्ात आली ्ोती ते पुनः मनगजामीत करण्ात 
आल्ाबद्दल)

३,५००
५००

४,०००

ii) भाग जप्त खात े..............................................नावे
 भांडवल मनधी खात्ाला
(भाग जप्त खात्ाची मशल्लक भांडवल मनधीला सथानांतररत 
केल्ाबद्दल)

२,५००
२,५००

क) i) बँक खाते.....................................................नावे
भाग जप्त खाते ..................................................नावे
 भाग भांडवल खात्ाला
(प्मतभाग ` ५.५० प्माणे ५०० जप्त भागांची पुनः मवक्री (मनगजामन) 
करण्ात आली. ज्ांचेकडे प्मतभाग ` ७ ्ा प्माणे ्ाचना करण्ात 
आलेली ्ोती.)

२,७५०
७५०

३,५००

ii) भाग जप्त खात े..............................................नावे
 भांडवल मनधी खात्ाला
(भाग जप्त खात्ाची मशल्लक भांडवल मनधीला सथानांतररत 
केल्ाबद्दल)

२,२५०
२,२५०
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सवाध्ा् : ८ HHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHH

प्रशनः १ वसतुणनष्ठ प्रशन
अ)  खालील णदलेल्ा प्ा्ग्ामधून ्ोग् प्ा्ग्ाची णनवड करा आणि णवधाने पुनहा णलहा.

	 १)		 भयागयांच	ेपुनः	णनग्थमन	(Reissue	of	shares)	केल्यानंतर	जप्त	भयाग	खयात्याची	णिल्लक	...........................
खयात्यालया	सरयानयंातररत	केली	जयाते.

	 	 अ)	रयाखीव	भयांडवल	 ब)	भयांडवल	णनिी	 	 क)	नफया-तोटया	 	 ड)	भयाग	भयांडवल

	 २)		 भयाग	णनग्थमनयावरील	प्रयाप्त	प्रव्याजी	(Premium)	ही..................दि्थवली	जयाते.
	 	 अ)	तयाळेबंदयाच	ेदे्तया	बयाजूवर	 	 ब)	तयाळेबंदयाचे	संपतती	बयाजूवर
	 	 क)	नफो-तोटया	खयाते	नयावे	बयाजूवर	 	 ड)	नफया	तोटया	खयात	ेजमया	बयाजूवर

	 ३)		 भयाग	ियारकयंानया	भयागयांवर	(on	shares)...................प्रयाप्त	होतो.
	 	 अ)	व्याज	 	 	 ब)	वत्थन	(Commission)
	 	 क)	भयाडे	 	 	 ड)	लयाभयांि

	 ४)		 ..................ह्या	दसतऐवजया	द्यारे	जनतेलया	भयागयांची	(Shares)	खरेदी	करण्याचे	णनमंत्रि	णदले	जयाते.
	 	 अ)	मयाणहती	पत्रक	 	 ब)	घटनया	पत्रक
	 	 क)	अंतग्थत	णन्मयावली	 	 ड)	भयाग	प्रमयािपत्र

	 ५)		 भयारती्	 सुरक्या	 णवणनम्	 मंडळ	 (SEBI)	 चे	 मयाग्थदि्थक	 तत्वयानुसयार	 भयाग	अजया्थसोबत	कमीत	कमी	 त्याच्या	 नयाममयात्र	
मूल्याच्या.................	एवढी	रयािी	दे्	असयावी.

	 	 अ)	१०%	 ब)	१५%	 क)	२%		 ड)	५%

	 ६)		 जेवहया	भयाग	जप्त	करण्यात	्ेतयात	तेवहयां	भयाग	भयांडवल	खयाते	................केले	जयाते.
	 	 अ)	जमया	 	 	 	 	 ब)	नयावे
	 	 क)	जमया	आणि	नयाव	ेदोनही	देखील	केले	जयात	नयाही	 ड)	वरील	पषैकरी	कयाहीही	नयाही.

	 ७)		 सं्ुक्त	सकंि	प्रमंडळयामध्े	भयागियारकयांची	जबयाबदयारी	(दयाण्तव)	ही	...................असते.
	 	 अ)	सं्ुक्त	आणि	अनेकयांची	(Joint	Sevral)	 	 ब)	म्या्थणदत
	 	 क)	अम्या्थणदत		 	 	 	 	 ड)	खूप	जयासत	(Huge)

	 ८)		 प्रमंडळयाचे	घटनयापत्रकयानुसयार	णनग्थमनयाकररतया	अणिकृत	करण्यात	आलेले	भयांडवल	महिजे...........हो्.
	 	 अ)	नयाममयात्र	भयंाडवल	(Nomina	capital/अणिकृत	भयांडवल	
	 	 ब)	णनग्थणमत	(णवक्रीस	कयाढलेले)	भयांडवल	(Issued	Capital)
	 	 क)	पररदतत	(वसूल	झयालेले)	भयंाडवल	(Paid	up	Capital)
	 	 ड)	रयाखीव	भयंाडवल	(Reserve	Capital)

	 ९)		 आवंटन	आणि	्याचन	ेवर	न	भरण्यात	आलेली	रयािी......................खयात्यालया	सरयानयांतररत	केली	जयाते.
	 	 अ)	पूव्थ	प्रयाप्त	्याचनया	(Call	in	Advance)	 ब)	्याचनया	(Call)
	 	 क)	रकरीत	्याचनया	(Call	in	Arrears)	 	 ड)	आवंटन
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	 १०)		 भयाग	जप्ती	संबंिीची	तरतूद	ही	.................मध्े	असिे	आवश्क	आहे.
	 	 अ)	अंतग्थत	णन्मयावली	(Articles	of	association)	 ब)	घटनया	पत्रक
	 	 क)	मयाणहती	पत्रक	 	 	 	 	 ड)	तयाळेबंद

ब)  खालील प्रत्ेक णवधानांकररता एक शबद/संज्ा णकंवा शबद  समूह द्ा.
	 १)		 भयागयंाची	(shares)	अिी	रक्कम	णजची	मयागिी	करण्यात	आली	परंतु	प्रयाप्त	झयाली	नयाही.
	 २)		 भयागयंाचे	(shares)	दि्थनी	मूल्यांवर	णनग्थमन
	 ३)		 प्रमंडळयाचे	भयाग	(shares)	खरेदी	करियारी	व्क्ती
	 ४)		 व्वसया्	संघटनेचे	असे	सवरूप	णजरे	मोठ्या	प्रमयाियात	भयांडवल	उभयारिे	िक्	होते.
	 ५)		 असे	भयांडवल	जे	जनतेकडून	खरेदी	केले	गेले.
	 ६)		 कंपनी	समयापन	प्रसंगी	प्ररमयाणिकयार	प्रयाप्त	करियार	ेभयाग
	 ७)		 असे	भयाग	ज्यांचेवर	लयाभयांियाची	रक्कम	णनशशचत	नसते.
	 ८)		 अणभदतत	(णवक्रीत	Subscribed	capital)	भयंाडवलयाचया	असया	भयाग	ज्याची	कंपनी	द्यारे	मयागिी	करण्यात	आलेली		

नयाही.

क)  खालील णवधाने बरोबर करी चूक सकारि सांगा.
 १)		 संचयालक	कोित्याही	कयारियासयािी	भयाग	जप्त	करू	िकतयात.
	 २)		 एकदया	कया	भयाग	अजया्थची	रक्कम	प्रयाप्त	झयाली	करी	संचयालक	तयाबडतोब	भयाग	वयाटपयाची	प्रणक््या	सुरू	करू	िकतयात.
	 ३)		 औद्ोणगक	क्यांतीनंतर	सं्ुक्त	सकंि	प्रमंडळ	हया	व्वसया्	प्रयारूप	अशसततवयात	आलया.
	 ४)		 समभयाग	ियारकयांनया	दरवषगी	एकया	णनशशचत	दरयान	ेलयाभयांि	णमळतो.
	 ५)		 भयागयंाच	ेबयाजयार	मूल्	आणि	दि्थनी	मूल्	(Face	Value)	नेहमीच	सयारखे	असते.
	 ६)		 अणतररक्त	श्रम	भयाग	(Sweat	shares)	जनतेलया	णनग्थणमत	केले	जयातयात.

ड)  खालील णवधानांशी आपि सहमत आहात णकंवा असहमत आहात ते सांगा.
	 १)		 भयागयंाच	ेआनुपयातीक	प्रमयाियात	आवंटन	(Pro-rata	allotmet)	करण्यात	आले	असेल	तर	अणतररक्त	भयाग	अजया्थसोबत	

प्रयाप्त	रक्कम	ही	परत	केली	जयाते.
	 २)	 पूव्थ-प्रयाप्त	्याचनया	खयात	े(call	in	advance)	हे	तयाळेबंदयाचे	संपतती	बयाजूवर	दि्थणवल	ेजयाते.
	 ३)		 अणिकृत	भयाग	भयंाडवल	हे	नयाम	मयात्र	भयाग	भयांडवल	महिून	देखील	ओळखले	जयाते.
	 ४)		 पररदतत	(वसूल)	भयांडवल	(Paid	up	captial)	हे	्याचीत	(मयागिी	केलेल्या)	भयांडवलया	पेक्या	(Called	up	capital)	

जयासत	असू	िकते.
	 ५)		 सं्ुक्त	सकंि	प्रमंडळ	मोठ्या	प्रमयाियात	भयांडवल	उभयारिी	करू	िकते.
	 ६)		 जेवहयां	भयाग	जप्त	केले	जयातयात	तेवहयां	भयाग	भयांडवल	खयाते	जमया	केले	जयाते.
	 ७)		 संचयालक	जप्त	केलेल	ेभयाग	पुनः	णनग्थणमत	करू	िकतयात.
	 ८)		 भयागयाचे	दि्थनी	मूल्	१०	असतयंानया	ते	भयाग	रु.	१२	प्रमयािे	णनग्थणमत	करण्यात	्ेत	असतील	तर	भयागयांचे	प्रव्याजीवर	णनग्थमन	

असे	महटले	जयाते.
	 ९)		 सयाव्थजणनक	णल.	कंपनी	मयाणहती	पत्रकया	णिवया्देखील	भयागयांचे	णनग्थमन	करू	िकते.
	 १०)		 रोख	प्रणतफलयाणिवया्देखील	भयागयांच	ेणनग्थमन	केल	ेजयाऊ	िकते. 
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इ)  केवळ एका वाक्ात उततर द्ा.
	 १)		 पूवया्थणिकयार	भयाग	महिजे	कया्?
	 २)		 नोंदिीकृत	भयंाडवल	(Registered	capial)	महिजे	कया्?
	 3)		 भयांडवल	णनिी	महिजे	कया्?
	 ४)		 भयागयंाचे	अत्याणिक	अिंदयान	(over	subscription	of	shares)	महिजे	कया्?
	 ५)		 भयागयंावरील	(shares)	प्ररम	हप्तया	मयागिीची	(्याचनेची)	रयािी	प्रयाप्त	झयाली	असतया	कोित	ेखयात	ेनयाव	ेकेले	जयाते?
	 ६)		 आनुपयातीक	प्रमयाियाचे	(सप्रमयाि	Pro-rata)	आियारे	भयागयांचे	वयाटप	(आवंटन)	केवहया	केले	जयाते?
	 ७)		 भयाग	जप्ती	महिजे	कया्?
	 ८)		 अप्रयाप्त	्याचनया	(Call	in	arrears/रकरीत	हप्तया	मयागिी)	महिजे	कया्?
	 ९)		 भयागयंाचे	प्रव्याजीवर	(Premium	अणिमूल्यावर)	णनग्थमन	्यापयासून	आपियालया	कया्	अर्थ	बोि	होतो.
	 १०)	 पररदतत(Paid	-	up/वसूल)	भयांडवल	महिज	ेकया्?

फ)  खालील णवधाने पूि्ग करा.
	 १)		 ` १००	दि्थनी	मूल्याच्या	भयागयाचे	`	१२०	्या	मूल्यावर	णनग्थमन	केले	असतया	त्यालया................भयागयांच	ेणनग्थमन	अस	े

महितयात.
	 २)		 ................भयंाडवल	महिजे	असे	भयांडवल	जे	घटनयापत्रकयाद्यार	ेणनग्थमीत	करण्याकररतया	अणिकृत	केलेले	असते.
	 ३)		 मयागिी	केलेल	ेभयंाडवल	आणि	वसूल	झयालेले	भयांडवल	्यामिील	फरकयालया.................असे	महितयात.
	 ४)		 .................भयागियारक	हे	एकया	णनशशचत	दरयाने	लयाभयांि	प्रयाप्त	करतयात.
	 ५)		 ................	भयागियारक	हेच	प्रमंडळयाचे	खरे	मयालक	असतयात.
	 ६)		 .....................हे	 व्वसया्याच	ेअसे	 सवरूप	 हो्	 ज्यामध्े	 भयागयांच	े (Shares)	 मयाध्मयाने	 भयांडवलयाची	 उभयारिी	

करतया	्ेते.
	 ७)		 .........................णनग्थमीत	भयाग	भयांडवलयाचया	असया	भयाग	जो	जनतेन	ेप्रत्क्यात	खरेदी	केलेलया	असतो.
	 ८)		 अणिकृत	भयंाडवलयाचया	असया	भयाग	जो	जनतेस	णनग्थमीत	केलया	जयात	नयाही	त्यास...............	भयांडवल	असे	समजले	जयाते.

ग)  खालील संबंधीची गिना करा. (Calculate the following)
	 १)		 ५००	भयाग	ियारि	करियाऱ्या	एकया	भयागियारकयान	भयाग	अजया्थवर	प्रणतभयाग	`	३	आवंटनयावर		प्रणतभयाग	`	४	्या	प्रमयािे	भरिया	

	केलया,	मयात्र	प्रणतभयाग	`	३	प्रमयािे	अंणतम	्याचनया	रयािी	भरण्यास	अप्िी	िरल्यामुळ	ेत्याचे	कडील	भयाग	जप्त	करण्यात	
आले.	भाग जप्ीच्ा रकमेची गिना करा.

	 २)		 प्रणतभयाग	`	१०	मूल्	असलेल्या	१०,०००	समभयागयांचे	१०%	प्रव्याजीवर	णनग्थमन	करण्यात	आले.
	 	 एकूि	भाग प्रव्ाजीच्ा रकमेची गिना करा -
	 ३)		 प्रमंडळयालया	५०००	अणतररक्त	भयागयांकररतया	प्रणतभयाग	̀ 	४	प्रमयािे	अज्थ	प्रयाप्त	झयाले.	त्यापषैकरी	१०००	भयागयांचे	अज्थ	असवीकृत	

करण्यात	आले	व	आनुपयातीक	प्रमयाियात	आवंटन	करण्यात	आले.
  आवंटनामध्े समा्ोणजत करण्ात ्ेिाऱ्ा भाग अजा्गच्ा राशीची गिना करा.
	 ४)		 ८०,०००	समभयाग	प्रत्ेकरी	`	१०	सममूल्	असलेले	२०%	प्रव्याजीवर	णनग्थमीत	करण्यात	आले.	त्यांचे	वरील	्ेिे	
	 	 असलेली	सव्थ	रयािी	प्रयाप्त	झयाली.
  समभाग भांडवलाच्ा राशीची गिना करा.
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	 ५)		 प्रणतभयाग	`	१००	सममूल्	असलेले	२०,०००	समभयाग	संचयालकयांनी	णनग्थणमत	केले.	णनग्थमीत	सव्थ	भयागयांसयािी	अज्थ	प्रयाप्त	
	 	 झयाले.	आणि	सव्थ	्याचनयादेखील	करण्यात	आल्या.
	 	 १००	भयाग	ियारि	करियारया	एक	भयागियारक	जो	अणंतम	्याचनया	प्रणतभयाग	`	२०	प्रमयािे	असलेली	भरण्यास	अप्िी	िरलया	

तो	सोडून	अन्	सव्थ	रकमया	णमळयाल्या.
	 	 प्रमंडळयाकडे	वसूल	झयालेल्या	भयांडवलयाची	(Paid	up	capital)	गिनया	करया.
	 ६)		 कंपनीने	 १००	 भयागयंाकररतया	 खेद	 पत्र	 (Regret	 letter)	आणि	 २५०००	 भयागयांकररतयाचे	आवंटन	 पत्र	 भयागियारकयांनया	

पयािणवले.	
	 	 अजया्थसोबत	प्रती	भयाग	` २०	दे्	होते.
	 	 कंपनी	द्यारे	परत	पयािणवण्यात	्ेियाऱ्या	अज्थ	रयािीची	गिनया	करया.

प्रात्णक्षक उदाहरिे

१. णवज् णल. ने १५,००,००० रुप्ाचे अणधकृत भांडवल प्रणतभाग `. १० प्रमािे १,५०,००० समभागांमध्े णवभाजीत करून 
कंपनीची नोंदिी केली. कंपनीने प्रणतभाग ` १० चा ` २ प्रव्ाजीसह १,००,००० भागांचे णनग्गमन केले. कंपनीला ८०,००० 
भागांसािी अज्ग आलेत आणि त्ा सव्ग भागांचे आवंटन करण्ात आले. कंपनीला खालील प्रमािे प्रणतभाग राशी प्राप् 
होिार आहे.

	 अजया्थसोबत	 	 रु.	३
	 आवंटनयावर			 रु.	४	 (प्रव्याजी	सह)
	 प्ररम	्याचनेवर		 रु.	३
	 संचयालकयांनी	अणंतम	भयाग	्याचनया	केली	नयाही.
	 ५००	भयाग	ियारि	करियारया	एक	भयाग	ियारक	ज्यांनी	प्ररम	्याचनेची	रयािी	भरली	नयाही	तो	सोडून	सव्थ	्ेिे	रयािी	प्रयाप्त	झयाली.
 कंपनीचे ताळेबंदामध्े अणधकृत भांडवल, णनग्गमीत भांडवल, अणभदतत भांडवल (Subcribed capital), ्ाणचत 

(मागिीकेलेले) भांडवल, पररदतत (वसूल झालेले Paid-up capital) भांडवल, रकरीत मागिी आणि भाग प्रव्ाजी 
संबंधी रकमेच्ा नोंदी दश्गवा.

 उततर : रकरीत	मयागिी	-	`	१,५००,	भयाग	प्रव्याजी	-	` १,६०,०००	वसूल	भयांडवल	-	`	६,३८,५००,	 
										तयाळेबंद	बेरीज	-	` ७,९८,५००

२. आनंद कंपनी णल. ने प्रणतभाग ` १० प्रमािे दे् असलेले १,००,००० पूवा्गणधकार भागांचे णनग्गमन केले. त्ावर खालील 
प्रमािे प्रणतभाग रक्कम दे् आहे.

	 अजया्थसोबत	 	 	 `		४
	 आवंटनयावर	 	 	 `		३
	 प्ररम	्याचनया		 	 `		२
	 शद्ती्	आणि	अंणतम	्याचनया	 `		१
	 कंपनी	लया	सव्थ	भयागयांकररतया	अज्थ	प्रयाप्त	झयाले	आणि	्ेिे	असलेल्या	सव्थ	रकमया	णमळयाल्या.
 आनंद कंपनी णल. चे पुसतकात आवश्क रोजणकद्ग नोंदी द्ा.
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३. रोणहिी कंपनी णल. ने प्रत्ेकरी ` १००चे २५,००० समभाग णवक्रीस काढले (णनग्गणमत केले) त्ावर खालील प्रमािे प्रणतभाग 
रक्कम दे् आहे.

	 अजया्थसोबत	 	 	 	 `		२०
	 आवंटनयावर	 	 	 	 `		३०
	 प्ररम	्याचनेवर	 	 	 `		२०
	 शद्ती्	आणि	अंणतम	्याचनेवर		 `		३०
	 २२,०००	समभयागयंाकरीतया	अज्थ	आले,	आणि	त्यांनया	आवंटन	करण्यात	आले.	कंपनीलया	्ेिे	असलेल्या	सव्थ	रकमया	णमळयाल्या.
 रोहीिी कंपनी णल. चे पुसतकात रोजकरीद्ग नोंदी करा.

 उततर : अजया्थसोबत	-	`	४,४०,०००,	आवंटन	-	`	६,६०,०००,	प्ररम	्याचनया	-	`	४,४०,०००,	 
अणंतम	्याचनया	-	`	६,६०,०००

४. दीपक मॅन्ुफॅकचरींग कंपनी णल. ने आपले माणहती पत्रकाचे णनग्गमन करून प्रत्ेकरी ` १०च्ा १,००,००० भागांचे खरेदी 
करीता जनतेला णनमणंत्रत केले. भागांवर प्रणतभाग दे्  राशी पुढीलप्रमािे होती.

	 अजया्थसोबत	 	 	 	 `		२
	 आवंटनयावर	 	 	 	 `		४
	 प्ररम	हप्तया	मयागिीवर	(्याचनेवर)	 `		२
	 अंणतम	हप्तया	मयागिीवर	(्याचनेवर)	 `		२
	 १,२०,०००	भयागयांकररतया	अज्थ	प्रयाप्त	झयाले.	संचयालकयांनी	जयासतीचे	आलेले	अज्थ	नयाकयारून	त्यांची	अजया्थसोबत	णमळयालेली	रयािी	

परत	केली.	कंपनीलया	्ेिे	असलेल्या	सव्थ	रकमया	णमळयाल्या.	कंपनीच्ा पुसतकात आवश्क रोजणकद्ग नोंदी द्ा.

 उततर : परत	करण्यात	आलेली	रयािी	- `	४०,०००

५. सुचेता कंपनी णल. ने ̀  २०,००,००० चे नवीन भाग भांडवल जे प्रत्ेकरी ̀  १००च्ा प्रणतभागात णवभाणजत असलेले प्रणतभाग 
` २० प्रव्ाजीवर णनग्गणमत केले (णवक्रीस काढले) भागांवर दे् राशी पुढील प्रमािे -

	 अजया्थसोबत	(प्रयार्थनेवर)	 	 `		१०
	 आवंटनयावर	(वयाटपयावर)	 	 `		४०	आणि	`		१०	प्रव्याजीचे
	 अंणतम	्याचनया	(अंणतम	हप्तया	मयागिी)	 `		५०	आणि	`		१०	प्रव्याजीचे
	 णनग्थणमत	भयागयांपेक्या	जयासत	महिजे	२६०००	भयागयांकररतया	अज्थ	प्रयाप्त	झयाले.	२०००	भयागयांकररतया	आवेदनकत्याांनया	खेद	पत्रयासह	

त्यांचेकडून	अजया्थसोबतची	प्रयाप्त	रयािी	परत	करण्यात	आली.
	 रयाणहलेल्या	अज्थदयारयांनया	अनुपयातीक	प्रमयाियात	(Pro-rata	basis)	भयागयांचे	आवंटन	करण्यात	आले.
	 आवंटनयावरील	आणि	अंणतम	्याचनेची	संपूि्थ	रयािी	्ोग्	वेळी	णमळयाली.
 सुचेता कंपनी णल. चे पुसतकात आवश्क रोजणकद्ग नोंदी करा.

 उततर : परत	करण्यात	आलेली	अज्थ	रयािी	-	`	२०,०००,	आवंटनयामध्े	सम्ोणजत	- `	४०,०००

६. सुहास णल. ने १०,००० समभाग प्रत्ेकरी ` १० चा प्रणतभाग ` २ प्रव्ाजीवर णनग्गणमत केले. भागांवर दे् राशी पुढीलप्रमािे 
 अजा्गसोबत   `		३
	 आवंटनयावर	 	 	 `		५	(प्रव्याजी	सह)	आणि	उरलेली	रयािी	दोन	समयान	हपत्यामध्े	मयागणवली.
	 ११,०००	समभयागयंाकररतया	अज्थ	णमळयाले.	त्या	सवयाांनया	आनुपयातीक	प्रमयाियामध्े	(Pro-rata	basis)	आवंटन	करण्यात	आले.	

जयासतीच्या	अजया्थसोबत	प्रयाप्त	झयालेल्या	रयािीचे	समया्ोजन	आवंटन	रयािीमध्े	करण्यात	आले.
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 श्ीमती शोभाला २०० भागांचे आवंटन करण्ात आले ्ोते ती प्थम आमण अमंतम ्ाचना राशी भरण्ास अप्शी ठरल्ामुळे 
अंमतम ्ाचनेनंतर मतचे कडील भाग जप्त करण्ात आले.

 सुहास िि. चे पुसतकात िोरकरीद्ग िोंदी द्ा आिण ताळेबंदामध्येदेखीि प्रसतुतीकिण दश्गिा.

 उतति : जप्त राशी - ` १,२००, ताळेबंदाची बेरीज - ` १,१९,२००

७. सुभाष कंपिी िि. िे  प्रत्येकरी ` १००चा असे २००० समभार ििक्रीस काढिे त्याििीि द्ेय िाशी प्रितभार पुढीिप्रमाणे 
आहे.

 प्ाथजानेवर (on Application)  `  ३०
 आवंटनावर     `  ३०
 प्थम आमण अंमतम ्ाचनेवर  `  ४०
 सवजा भागांकररता अजजा प्ाप्त झाले आमण त्ाचंे आवंटनदेखील करण्ात आले. ्ोग् वेळी सवजा ्पत्ांच्ा राशीची मागणी केली 

गेली.
 १०० भागांवरील प्थम आमण अंमतम ्ाचनेची राशी सोडून सवजा राशी ्ोग् वेळी ममळाली. ज्ा भागांवर अंमतम ्ाचना राशी 

ममळाली ना्ी ते भाग जप्त करण्ात आले आमण तदनंतर ते रु. ७५ प्मतभाग प्माणे पणूजादतत भाग म्णून पुनः मनगजाममत करण्ात 
आले.

 सुहास कंपिी िि. चे पुसतकात िोरकरीद्ग िोंदी द्ा.

 उतति : जप्त राशी - ` ६,०००, भांडवल मनधी - ` ३,५००

८. खािीि प्रकिणांमध्ये भार रप्त आिण भार पुिःििर्गमि संबंधीच्या िोरकरीद्ग िोंद द्ा -
अ)  आशा मल. ने प्मतसमभाग `  २०चे १०० भाग ज्ांचेवर सवजा ्ाचना करण्ात आल्ा ्ोत्ा. ्ा भागांवर प्थम ्ाचना 

प्मतभाग `  ३ आमण अंमतम ्ाचना प्मतभाग `  ५ प्माणे न ममळाल्ामुळे ते जप्त केले ्ापैकरी ८० भाग प्मतभाग  
`  १५ प्माणे पणूजादतत भाग म्णून पुनः मनगजामन करण्ात आले.

ब)  भक्ी मल. ने प्मतभाग `  १० मूल्ाचे १०० समभाग जप्त केले. ज्ावर प्मतभाग `  ६ प्माणेची मागणी करण्ात 
आलेली ्ोती. ्ा भागधारकाने अजजा राशी आमण आवंटन राशी प्मतभाग ` ५ प्माणेचा भरणा केलेला ्ोता. ्ा 
भागांपैकरी ८० भाग प्मतभाग ` ६ प्माणे पूणजादतत म्णून पुनःमनगजाममत करण्ात आले.

क)  कोणाक्क मल. ने प्मतभाग ` १० मूल्ाचे ५० भाग जप्त केले. ज्ाचेवर ` ८/- प्मतभाग प्माणे मागणी करण्ात आलेली 
्ोती. ्ा भागधारक प्थम ्ाचना प्ती भाग ` ३ प्माणे देण्ास अप्शी ठरला ्ोता.

 जप्त भागांपैकरी ३० भागांचे प्मतभाग ` ७ प्माणे पुनःमनगजामन करण्ात आले.
 उतति :  अ) जप्त रक्कम - ` १२००,  भांडवल मनधी - ` ५६० ब) जप्त रक्कम - ` ५००,  भांडवल मनधी - ` ४०० 

क) जप्त रक्कम - ` २५०,  भांडवल मनधी - ` १२०

ििद्ार्थी कृती ः

१) भाग मवक्री कररता मनगजाममत करण्ात आलेल्ा कोणत्ा्ी कंपनीचे माम्ती पत्रक (Prospectus) ममळवा आमण त्ा 
माम्ती पत्रकामधे उले्खीत का्जापद्धती संबंधीचा अ्वाल मल्ा.

२) कोणत्ा्ी सकंध दलालाचे का्ाजाल्ाला भेट द्ा आमण डीमॅट खात्ाद्ारे भागांच्ा खरेदी-मवक्रीच्ा का्जापद्धतीची 
माम्ती जाणून घ्ा.

bbb
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९.  वित्तीय वििरणांचे विश्ेषण
(Analysis of Financial Statement)

९.१	 	 वित्तीय	वििरणांचा	अर्थ,	उद्देश	आवण	मया्थदा.
९.२	 	 वित्तीय	वििरण	विश्देषणांचती	साधनदे.
९.२.१	 (अ)	्ु्नातमक	वििरणदे
९.२.२		 (ब)	सामानय	आकाराचती	वििरणदे
९.२.३		 (क)	रोख	प्रिाह	विश्देषण
९.३	 	 ्देखांकीय	अनुपा्ांचा	अर्थ,	उद्देश	आवण	िर्गीकरण.

अनुपा्ाचे िर्गीकरण :
(अ)	 ्ाळदेबंद	अनुपा्	 	 :	 (१)	 च्	अनुपा्	(Current	Ratio)
	 (Balance	Sheet	Ratio)	 	 (२)	 ्र्	अनुपा्	(Liquid	Ratio)

(ब)	 उतपन्न	वििरण	अनुपा्		 	 :	 (१)	 सक्	्ाभ	अनुपा्	(Gross	Profit	Ratio)
	 (Income	Statement		 	 (२)	 पररचा्न	्ाभ	अनुपा्	(Operating	Profit	Ratio)
	 Ratio)	 	 	 	 (३)	 शुद्ध	्ाभ	अनुपा्	(Net	Profit	Ratio)
	 	 	 	 	 	 (४)	 पररचा्न	अनुपा्	(Operating	Ratio)

(क)	 संयुक्त	अनुपा्		 	 :	 (१)	 र्ुं्वि्देलया	भांडि्ािर	प्राप्ती
	 (Combined	Mixed	 	 	 	 (Return	On	Capital	Employed	(ROCE))
	 Ratio)	 	 	 	 (२)	 र्ुं्िणुकीिर	प्राप्ती
	 	 	 	 	 	 	 (Return	on	Investment)	(ROI)

क्षम्ा विधाने ः

o या प्रकरणाचा अभयास केलयानंतर विद्ार्थी सक्षम होतील :
 विततीय वििरण विश् लेषणांचा अर््थ,उद्ेश आवण मया्थदा जाणून घेणयास समर््थ होतील.
 विततीय वििरण विश् लेषणांची साधने समजतो.
 सामानय आकाराची तुलनातमक वििरणे आवण रोख प्रिाह वििरणे विद्ारयाांना तयार करता येतील.
 लेखांकीय आवण विश् लेषणातमक अनुपातांचा अर््थ,उदे्श आवण िर्थीकरणाची मावहती विद्ारयाांना वमळेल.

९.१ अर्थ(Meaning)
वित्तीय	वििरणदे	वनयवम्पणदे	्यार	करािदेच	्ार््ा्.	सामानय्ः	वयिहारांचती	संपूण्थ	मावह्ती	आवर्थक	िषा्थचया	शदेिटती	खा्देिहती्	

व्हून	तयांचदे	वित्तीय	वििरणा्	विश द्ेषण	के्दे	जा्दे.	
“वयािसावयकाकडून	वयिसायाचती	नफयाचती	क्षम्ा,	शोधन	क्षम्ा	प्रर््तीचा	अदांज	बांधणयासाठती	आवण	वित्तीय	शक्तती	ि	स्र	

शोधणयासाठती	जती	वििरणदे	्यार	के्ती	जा्ा्	तयांना	वित्तीय	वििरणदे	महण्ा्.”	
अशती	वििरणदे	वयिसायाचती	वित्तीय	ससर्ती	ि	प्रबंधकीय	कामवर्रतीचदे	पूण्थ	वचत्र	सपष्टपणदे	दश्थवि्ा्.

अभयास घटक
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वित्तीय	वििरणदे	हती	नफा	उद्देश	अस्देलया	संसरा	्सदेच	नफयाचा	उद्देश	नस्देलया	संसरासुद्धा	्यार	कर्ा्.	

दोन महत्िाचती वििरणे ः 

	 (१)		 ्ाळदेबंद/	ससर्ती	वििरण	(Balance	Sheet	/	Position	Statement).
	 (२)		 नफा	्ोटा	खा्दे	/	उतपन्नाचदे	वििरण	(Profit	&	Loss	Account/Income	Statement))
	 	 वित्तीय	वििरणांचदे	विश्देषणा्	दोन	पै्ू	अस्ा्.	

	 	 (अ)	 विश द्ेषणातमक	मावह्ती	:	वित्तीय	वििरणांचया	मावह्तीचदे	िर्गीकरण	पद्ध्शतीरपणदे	सादर	के्ती	जा्दे.
	 	 (ब)		 मावह्तीचदे	परृ:करण	महणजदे	अर्थ	आवण	महत्िाचदे	सपष्टतीकरण	होय.	
	 	 	 िरती्	दोनहती	पै् ू	एक	दुसऱया्ा	पूरक	अस्ा्.

वित्तीय वििरणांचे उदे्श (Objectives of Financial Statement Analysis)ः
वित्तीय	वििरण	हदे	 वित्तीय	मावह्तीचदे	स्ो्	असून	या	मावह्तीचा	भार्धारक,	 रंु््िणूकदार,	कामर्ार	पुरिठा	करणारदे	मक्तदेदार	

आवण	कर	अवधकारती	इ.	्ोकांना	उपयोर्	हो्ो.	:	
	 (१)		 वनयोजन	करणयासाठती	मद्	हो्दे.
	 (२)		 वयिसाया्ा	उतपन्नाचा	अंदाज	्ािणयास	सहायय	कर्दे.	
	 (३)		 र्ुं्िणुकीबाब्	वनण्थय	घदेणयासाठती	सहायय	कर्दे.	
	 (४)		 वयिसरापना्ा	आपलया	वयिसायाचती	काय्थक्षम्ा	िाढविणयास	मद्	हो्दे.	
	 (५)		 वित्तीय	वििरणामुळदे	आवर्थक	संसाधनाचती	मावह्ती	प्रदान	हो्दे.	
	 (६)		 वयिसावयक	कृ्ती	वशिाय	वनविळ	संसाधनामधयदे	बद्	करणयासाठती	महत्िाचती	मावह्ती	पुरविणदे.	
	 (७)		 वित्तीय	वििरणांचा	िापर	करणाऱया	पक्षांना	वयिसायाशती	संबंवध्	मावह्ती	उघड	कर्ा	यदे्दे.

वित्तीय	वििरणामुळदे	वयिसायाचती	वित्तीय	कामवर्रती	ि	वित्तीय	ससर्ती्	होणारदे	बद्	हदे	वित्तीय	वििरणांचा	िापर	करणाऱया	
पक्षांना	आवर्थक	वनण्थय	घदेणयासाठती	उपयुक्त	ठर्दे.	
वित्तीय वििरणांचया मया्थदा (Limitations of Financial Statement Analysis ):

वयिसायाचया	वित्तीय	ससर्तीचती	शक्तती,	कम्र्ा	आवण	कृ्तीचती	पड्ाळणती	करणयासाठती	वित्तीय	वििरणदे	हती	एक	सक्षम	यंत्रणा	
आहदे.	

वयिसायाचया	वित्तीय	वििरणाचदे	 विश द्ेषण	हदे	वयिसायाचया	वित्तीय	वििरणा्	वयिसायाचदे	आवर्थक	वनण्थय	आवण	वित्तीय	
पररससर्तीचया	मावह्तीिर	अि्ंबून	अस्दे.
वित्तीय वििरण विश्ेषणा्ा खा्ती् मुखय मया्थदा पड्ा्. 
(१)  अपूण्थ आवण अचूक मावह्ती :	वित्तीय	वििरणदे	फक्त	अं्ररम	अहिा्	दाखवि्दे.	अचूक	नफा-्ोटा	आवण	वित्तीय	ससर्ती	हती	

वििरणदे	बंद	केलयानं्रच	वयिसावयका्ा	मावह्ती	हो्दे.	महणून	वित्तीय	वििरणा्ून	वमळणारती	मावह्ती	हती	पररपणू्थ	आवण	अचूक	
अस्देच	असदे	नाहती.	

(२)  ऐव्हावसक मावह्ती : वित्तीय	 वििरणाकडून	 पुरवि्ती	र्दे्दे्ती	 मावह्ती	 हती	 ऐव्हावसक	सिरूपाचती	अस्दे.	कारण	हती	 माहती्ती	
ऐव्हावसक	वकंम्ती	आवण	संपत्तीचया	पुस्की	मूलयाचया	आधारािर	्यार	के्दे्ती	अस्दे.	हती	मावह्ती	वकंम्	पा्ळती्	झा्दे्दे	
बद्	्क्षा्	घदे्	नाहती.	

(३)  ्ेखांकीय संकलपना आवण परंपरिेर आधारर् :	वित्तीय	वििरणदे	हती	्देखांकीय	संकलपना	आवण	परंपरदेचया	आधारािर	्यार	
के्ती	जा्ा्.	तयामुळदे	याचा	अर्थ	असा	की,	हती	वििरणदे	सतय्देपासून	खूप	दूर	असून	वििरणांचदे	विश्देषणाचा	जास्	उपयोर्	के्ा	
जा्	नाहती.



359

(४)	 वैयक्तिक	निर्णयाचा	प्रभाव	:	व्यवसा्याचे व्ैयक्तिक निर्ण्य हे नवत्ती्य नववररांच्या निषकराांिा प्रभानव् कर्ा् अशा अिेक 
बाबती अस्ा् की जे लेखापाल ठरनव् अस्ो जसे, उदा. घसारा पद्ध्ती, सककंधाचे मूल्यांकि, अस्ाग् खच्ण ठरनवरे इ.

(५)	 अतुलिीय	 अक््ततव	 ः नवत्ती्य नववरर अ्ुलिती्य ््यार करण्यासाठती नववरर ््यार करण्याच्या ्ारखे् केलेला बदल, 
व्यवसा्याचे सवरूप आनर लेखांकिाचती पद्ध्ती ्यामुळे नवत्ती्य नववरर अ्ुलिती्य करण्यासाठती म्या्णदा पड्ा्.

(६)	 क््थिर	नववरर	ः नवत्ती्य नववरराचे सवरूप क्स्र अस्े. ्े व्यवसा्याचती पररपूर्ण आकडेवारती दश्णनव्ा्. ्सेच हती नववररे हती 
आकडेवारती कोठूि आलेलती आहे ्याचती प्रनरि्या सादर करती् िाहती.

(७)	 आकर्णक	मांडरीचा	पररराम	ः काहती वेळेला व्यवस्ापि नवत्ती्य नववररा्ूि नदखाऊ नचत्र प्रदनश्ण् कर्ा् ्यामुळे व्यवसा्याचा 
उत्म िफा दाखनवण्यासाठती नवरिीमध्ये वाढ, सवंरर सककंधाचे अनधमूल्यि आनर वर्णअखेरचती खरेदती दाखनवलती जा् िाहती 
्यालाच आकर्णक मांडरतीचा पररराम असे महर्ा्. वरतील सव्ण म्या्णदामुळे नवत्ती्य नववरर नवशलेररावरूि व्यवसा्याचती खरती 
आन््णक शतिती नककंवा दबु्णल्ा नमळनव्ा ्ये् िाहती. ्या सव्ण म्या्णदांचा नवचार करूि व्यवसा्याचा नवत्ती्य नववरर नवशलेरराच्या 
आधारे व्यवसा्या बाब्चे निर्ण्य घ्यावे्.

उभया	ताळेबंदाचा	िमूिा

तपशील रक्कम (`) रक्कम (`)

१)  निधीचे	स्रोत
 १)    मालकीचा	निधी	/	भागधारकांचा	निधी.
       अ)   भाग	भांडवल	            
         सम/सामान्य भाग भांडवल xxx
              अग्रहक्क भाग भांडवल  xxx

xxxx
 ब)    संनचती	व	वाढावा
         िफा आनर ्ोटा xxx
               राखतीव निधती xxx
               प्रन्भू्ती वाढावा xxx

xxxx
       क)   (-)	कालपनिक	संपतती xxx xxx
               सवनिधती/एकूर उपलबध निधती
२)   	करा्णऊ	निधी
        बँक कज्ण      xxx
        कज्ण रोखे xxx xxxx
        एकूर उपलबध निधती xxxx
								निधीचा	उपयरोग	ः
१)    क््थिर	संपतती	
        भूमती व इमार् xxxx
        ्यंत्र आनर स्यंत्र xxxx
        फनि्णचर xxxx
        मोटार वाहि xxxx
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२)				र्ुं्िणूक xxxx
३)			 खेळ्े भांडि्
														च्	संपत्ती xxx
														्र्	संपत्ती xxx
														रोकड	 xxx
														बँक	 xxx
														ऋणको xxx
														प्रापय	विपत्र xxx
एकूण	्र्	संपत्ती xxxx
								अ्र् संपत्ती
														मा्	साठा	(सकंध) xxx
														पूि्थदत्	खच्थ xxx
														अग्रतीम xxx	
एकूण	अ्र्	संपत्ती xxxx
एकूण	च्	संपत्ती xxxx
								(-) च् देय्ा
														्र्	ददेय्ा xxx
														धनको xxx
														ददेयविपत्र xxx
														एकूण	च्	ददेय्ा xxx
								अ्र्	ददेय्ा	
								अवधकोष	अवधविकष्थ xxxx
								खदेळ्दे	भांडि्	(च्	संपत्ती	-	च्	ददेय्ा) xxxx
								एकूण वनधतीचा उपयोर् / िापर

उदाहरणे 

१. खा्ती् वद्ेलया ्ाळेबंदाचे रूपां्रण उभया ्ाळेबंदा् करा.
्ाळेबंद ३१ माच्थ २०१९ रोरतीचा

देय्ा रक्कम (`) संपत्ती रक्कम (`)

भांडि् ५०,००० ससरर	संपत्ती ६०,०००
राखतीि १५,००० र्ुं्िणूक १०,०००
१२%	कज्थ ३०,००० च्	संपत्ती ५५,०००
च्	ददेय्ा ३०,०००

१,२५,००० १,२५,०००
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उत्र ः
उभे ्ाळेबंद ३१ माच्थ २०१९ रोरतीचे

्पशती् रक्कम  (`) रक्कम  (`)

I)  वनधतीचे स्ो्
		 १)			 मा्कीचा	वनधती
														भांडि् ५०,०००
								 				(+)	राखतीि १५,०००
				 		 		 (-)			कालपवनक	संपत्ती Nil
													शुद्ध	मूलय ६५०००
						२)			कजा्थऊ	वनधती
												 १२%	कज्थ ३०,०००
							एकूण	वनधतीचा	उपयोर्	/	वनयोवज्	भांडि् ९५,०००
	II)	वनधतीचा उपयोर्
					३)		 ससरर	संपत्ती ६०,०००
					४)		 र्ुं्िणूक १०,०००
					५)		 खदेळ्दे	भांडि्	:
								 		 अ)			 च्	संपत्ती ५५,०००
								 		 ब)	(-)	च्	ददेय्ा ३०,००० २५,०००
एकूण	वनधतीचा	उपयोर्	/	वनयोवज्	भांडि् ९५,०००

२. खा्ती् वद्ेलया ्ाळेबंदाचे रूपां्रण उभया ्ाळेबंदा् करा.

्ाळेबंद ३१ माच्थ २०२० रोरतीचा

देय्ा रक्कम  (`) संपत्ती रक्कम  (`)

भांडि्
राखतीि	आवण	िाढािा
१२%	कज्थ
च्	ददेय्ा

८०,०००
२०,०००
२४,०००
१५,०००

ससरर	संपत्ती
र्ुं्िणूक
च्	संपत्ती

७५,०००
२०,०००
४४,०००

१,३९,००० १,३९,०००
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उततर	ः
उभे	ताळेबंद	३१	माच्ण	२०२०	ररोरीचे

तपशील रक्कम		(`) रक्कम		(`)

I)		 निधीचे	स्रोत
  १)   मालकीचा निधती
              भांडवल ८०,०००
            (+) राखतीव आनर वाढावा २०,०००
             शुद्ध मूल्य १,००,०००
      २)   कजा्णऊ निधती
            १२% कज्ण २४,०००
       एकूर उप्योनज् निधती / नि्योनज् भांडवल १,२४,०००
II)		निधीचा	उपयरोग
     ३)  क्स्र संपत्ती ७५,०००
     ४)  गुं्वरूक २०,०००
     ५)  खेळ्े भांडवल
         (+)चल संपत्ती ४४,०००
         (-) चल दे्य्ा -१५,००० २९,०००
एकूर उप्योनज् निधती/ नि्योनज् भांडवल १,२४,०००

उभे	उतपन्न	नववरर.

तपशील रक्कम (`) रक्कम (`)

  उतपन्न
         नवरिी             xxx
       (-)  नवरिी पर्  xxx
															निववळ नवरिी xxxx
 (-)   नवक्ी	केलेलया	मालाचे	मूलय
         प्रारंभर सककंध xxx
       (+)  खरेदती xxx
       (+)  मजूरती xxx
       (+)  आग् वाहि व्य्य xxx
       (+)  प्रत्यक्ष खच्ण xxx
       (-)   संवरर सककंध xxx xxxx

xxxx
               ढरोबळ	िफा	/	सकल	लाभ
       (-)   पररचालि खच्ण :  
               प्रशासकी्य खच्ण xxx
               नवरिी खच्ण xxx xxxx
               एकरू पररचालि खच्ण xxxx
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        पररचा्न नफा xxxx
							(+)		अपररचा्न	उतपन्न xxxx
							(+)		अपररचा्न	खच्थ xxxx
					  करपिू्थ शुद्ध नफा / वनविळ नफा xxxx
							(−)		कर	(शुद्ध/वनविळ	नफयािर	आकारणती)
														शुद्ध	नफा	/	वनविळ	नफा	(कर	पश्चा्) xxx

xxx
३. खा्ती वद्ेलया वयापार खा्े, नफा ्ोटा खातयािरून उभे उतपन्न वििरण ्यार करा.

वयापार आवण नफा - ्ोटा खा्े ३१ माच्थ२०१९ रोरती संपणाऱया िषा्थकरर्ा
नािे                                                                                                                                                       रमा

्पशती् रक्कम  (`) ्पशती् रक्कम  (`)

प्रारभंण	सकंध ३,५०,००० विरिी ११,००,०००
खरदेदती ७,००,००० सिंरण	सकंध २,००,०००
मजुरती ५०,०००
ढोबळ	नफा	खा्ती	नदे्ा २,००,०००

१३,००,००० १३,००,०००
काया्थ्य	खच्थ १,००,००० ढोबळ	नफा	खा्ती	आण्ा २,००,०००
विरिी	खच्थ ५०,०००
वित्तीय	खच्थ २०,०००
शुद्ध	नफा	(सरानां्रर्	के्ा) ३०,०००

२,००,००० २,००,०००
उत्र :                                                         उभे उतपन्न वििरण ३१ माच्थ २०१९

अ.क्. ्पशती् रक्कम  (`) रक्कम  (`)

१. विरिी ११,००,०००
२. (-)	मा्ाचती	विरिी	वकंम्	/	मूलय

						प्रारभंण	सकंध
(+)	खरदेदती
(+)	मजुरती

(-)	संिरण	सकंध

३,५०,०००
७,००,०००
५०,०००

११,००,०००
२,००,००० ९,००,०००

३. ढोबळ	नफा	 २,००,०००
४. (-)	पररचा्न	खच्थ	:

					प्रशासकीय	खच्थ
				विरिी	खच्थ
					वित्तीय	खच्थ

१,००,०००
५०,०००
२०,०००

५. एकूण	पररचा्न	खच्थ १,७०,०००
६. शुद्ध	नफा	/	वनविळ	नफा ३०,०००
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४.	 खाली	नदलेलया	वयापार	आनर	िफा	तरोटा	खातयाचे	उभ	ेउतपन्न	नववरर	तयार	करा.

वयापार	आनर	िफा	-	तरोटा	खाते	
३१	माच्ण२०२०	ररोरी	बंद	हरोराऱया	वरा्णकररता

िावे																																																																																																																																																							रमा

तपशील रक्कम		(`) तपशील रक्कम		(`)

 प्रारभंर सककंध
खरेदती
मजुरती
ढोबळ िफा खालती िेला

२,००,०००
९,००,०००
१,००,०००
३,००,०००

नवरिी
सवंरर सककंध

१२,००,०००
३,००,०००

१५,००,००० १५,००,०००
का्या्णल्य खच्ण
नवरिी खच्ण
नवत्ती्य खच्ण
शुद्ध िफा स्ािां्रर्

१,२५,०००
१,००,०००

३०,०००
४५,०००

ढोबळ िफा खालती आरला ३,००,०००

३,००,००० ३,००,०००
उततर	: 

उभे	उतपन्न	नववरर

तपशील रक्कम		(`) रक्कम		(`)

१)  नवरिी १२,००,०००
२) (वजा) : मालाचती नवरिी नककंम् / मूल्य :
                प्रारभंर सककंध २,००,०००
                 खरेदती ९,००,०००
                मजुरती १,००,०००

१२,००,०००
    (वजा) : संवरर सककंध           ३,००,०००         ९,००,०००
३)  ढाेबळ िफा     ३,००,०००
४) (वजा) पररचालि खच्ण :
     का्या्णल्य खच्ण १,२५,०००
     नवरिी खच्ण १,००,०००
     नवत्ती्य खच्ण ३०,००० २,५५,०००
५)  एकूर पररचालि खच्ण
६)  शुद्ध िफा       ४५,०००

९.२	 नवततीय	नववरर	नवशलेरराची	साधिे	(Tools	for	Financial	Statement	Analysis)	ः
	 नवत्ती्य नववररे आपरांस संपत्ती, दे्य्ा, महसुलती खच्ण, िफा आनर ्ोटा ्यांचे आकडे दे्ा् परं् ु व्यवसा्याचती िफा  

कमनवण्याचती क्षम्ा, ्रल्ा आनर नवत्ती्य सुबद्ध्ा नदसूि ्येण्यास म्या्णदा पड्ा्.
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	 वित्तीय	वििरणांचती	मुखय	साधनदे	खा्ती्	प्रमाणदे	आहदे्.
	 (अ)	 ्ु्नातमक	वििरण	वििरण
	 (ब)	 सामानय	आकारचदे	वििरण
	 (क)	 रोख	प्रिाह	विश द्ेषण	 	

९.२.१ ्ु्नातमक वित्तीय वििरण (Comparative Financial Statement) :
दोन	का्ािधती	मधती्	वित्तीय	वििरण	आवण	पररचा्न	नफा	या्ती्	्ु्ना	करून	अर्थ	आवण	वनषकष्थ	काढ्दे	जा्ा्	तयास	

्ु्नातमक	वित्तीय	वििरण	असदे	महण्ा्.	
अर्थ : जया	वििरणामधयदे	दोन	वकंिा	दोन	पदेक्षा	अवधक	िषा्थचदे	वित्तीय	ससर्ती	दश्थविणयाचती	सुविधा	अस्दे	तया	वििरणा्ा	्ु्नातमक	
वित्तीय	वििरण	संबोध्दे	जा्दे.	

्ु्नातमक वित्तीय वििरणांचती साधने : 

	 (१)	 ्ु्नातमक	्ाळदेबंद	

	 (२)	 ्ु्नातमक	उतपन्नाचदे	वििरण.	

(१)  ्ु्नातमक ् ाळेबंद	:	जया	वििरणा्	दोन	वकंिा	दोन	पदेक्षा	अवधक	् ारखांचती	संपत्ती	आवण	ददेय्ा	आवण	तयांचया	मूलया्	होणारती	
िाढ	आवण	घट	यांचती	मावह्ती	प्राप्	होऊ	शक्दे	अशा	वििरणा्ा	्ु्नातमक	्ाळदेबंद	महट्दे	जा्दे.

	 श्ती. फा्के यांचया म्े, “असे वििरण जयामधय ेएकाच वयिसावयक सं् रचेे दोन िेर्िेर्ळ्ा िषा्थचे ्ाळेबंद जयामधये 
संपत्ती ि देय्ाचया रक्कमांचती ्ु्ना के् ती रा्े अशा वििरणा्ा ्ु्नातमक ्ाळेबंद असे महण्ा्.” अशा	्ु्नदेमुळदे	
संपत्ती	ि	ददेय्देमधयदे	असणाऱया	फरकािर	प्रकाश	टाकून	अशा	संपत्ती	ि	ददेय्ामधयदे	प्रर््ती	कर्ा	यदे्दे	वकंिा	सुधारणा	कर्ा	यदे्दे.	

	 ्ु्नातमक	्ाळदेबंदाचा	मुखय	उद्देश	महणजदे	वयिसायाचती	अलप	आवण	दतीघ्थ	मुद्तीचती	शोधन	क्षम्देचती	र्णना	करणदे	होय.	

्ु्नातमक ्ाळेबंद ्यार करणयाचया पायऱया (Methods of preparing comparative Balance Sheet) :
	 ्ाळदेबंदा्	समाविष्ट	असणाऱया	संपत्ती	ि	 ददेय्देमधती्	 विविध	घटकांचया	मूलया्	झा्देलया	िाढ	आवण	घटतीचती	 टक्केिारती	
पूण्थपणदे	विचारा्	घदेऊन	्ु्नातमक	्ाळदेबंद	्यार	के्ा	जा्ो.

्ु्नातमक ्ाळेबंद ्यार कर्ांना खा्ती् पायऱया विचारा् घयावया् : 

पायरती १  :	 वििरणाचया	पवहलया	रकानया्	संपत्ती	ि	ददेय्देचती	रक्कम	व्हािती.	

पायरती २  :	 वििरणाचया	दुसऱया	रकानया्	मार्ती्	िषा्थचती	रक्कम	व्हािती.	

पायरती ३  :  वििरणाचया	व्सऱया	रकानया्	चा्ू	िषा्थचती	रक्कम	व्हािती.	

पायरती ४  :		 चौथया	रकानया्	(चा्ू	रकानया्	आवण	मार्ती्	िषा्थचा	रकानया्ती्	फरक)	दोनहती	रकानया्ती्	फरक	व्हािा.

पायरती ५  :		 पाचवया	रकानया्	फरकाचती	टक्केिारती	व्हािती.	(मार्ती्	िषा्थचया	आकडदेिारती्ती्	बद्ाचती	टक्केिारती	पूण्थपणदे	वयक्त	
करािती).	

	 टक्केितीरती्ती्	%	बद्ाचदे	सूत्र	=	
अंव्म	बद्
मार्ती्	िष्थ 	× १००
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५.	 खाली	वरूर	ट्े्	डस्णचे	३१.३.२०१९	आनर	३१.३.२०२०	ररोरी	संपराऱया	वरा्णचे	ताळेबंद	नदलेले	आहेत.	

देयता ३१-३-२०१९
(`)

३१-३-२०२०
(`)

संपतती ३१-३-२०१९
(`)

३१-३-२०२०
(`)

भाग भांडवल २,५०,००० ३,७०,००० क्स्र संपत्ती ३,५०,००० ५,७०,०००
राखतीव व वाढवा ६०,००० १,००,००० चल गुं्वरूक १,२०,००० १,७०,०००
सुरनक्ष् कज्ण १,००,००० १,६०,००० संपत्ती १,३०,००० १,२०,०००
असुरनक्ष् कज्ण ९०,००० १,४०,०००
चल द्ेय्ा १,००,००० ९०,०००

६,००,००० ८,६०,००० ६,००,००० ८,६०,०००

 वरूर	ट्ेडस्णच	े३१.३.१९	आनर	३१.३.२०	ररोरीचे	तुलिातमक	ताळेबंद	तयार	करा.
उततर	:	वरूर ट्ेडस्णचे ३१.३.२०१९ आनर ३१.३.२०२० रोजतीचे ्ुलिातमक ्ाळेबंद खालतीलप्रमारे आहे्.

तपशील १	
३१.३.१९	(`)

२
३१.३.२०	(`)

३	(२-१)
अंनतम	बदल	(`)

४	(	 ३
७ 		×	१००)

टक्कवेारीतील	बदल
I)	 निधीच	ेस्रोत
अ)	 मालनकची	निधी
i) भाग भांडवल २,५०,००० ३,७०,००० १,२०,००० ४८% वाढ
ii)     राखतीव निधती व  
         वाढवा

६०,००० १,००,००० ४०,००० ६६.६७%  वाढ

एकरू	उपलबध	निधी ३,१०,००० ४,७०,००० १,६०,००० ५१.६१% वाढ
ब)		 करा्णऊ	भांडवल
i)  सुरनक्ष् कज्ण १,००,००० १,६०,००० ६०,००० ६०% वाढ
ii)  असुरनक्ष् कज्ण ९०,००० १,४०,०००  ५०,००० ५५.५५% वाढ
एकूर कजा्णऊ निधती १,९०,००० ३,००,००० १,१०,००० ५७.८९% वाढ
एकूर उपलबध निधती (अ + ब) ५,००,००० ७,७०,००० २,७०,००० ५४% वाढ
II)		 निधीचा	उपयरोग
अ)  क्स्र संपत्ती ३,५०,००० ५,७०,००० २,२०,००० ६२.८६% वाढ
ब)  गुं्वरूक १,२०,००० १,७०,००० 	५०,००० ४१.६७% वाढ
क)  खेळ्े भांडवल
 १) चल संपत्ती १,३०,००० १,२०,००० १०,००० (७.६९%) घट
 २) (-) चल द्ेय्ा १,००,००० ९०,००० १०,००० (१०%) घट
 खेळ्े भांडवल ३०,००० ३०,००० - -
(चल संपत्ती-चल दे्य्ा)
एकरू	निधीचा	उपयरोग	(अ	+	ब	+	क) ५,००,००० ७,७०,००० २,७०,००० ५४%	वाढ

	 भागभांडवलातील	सरासरी	बदल

 टक्कवेारती बदल   = 
अनं्म बदलाचती रक्कम
मागतील वरा्णचती रक्कम  × १००

  = 
१,२०,०००
२,५०,०००  × १०० = ४८ %
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उतपन्नाचे	तुलिातमक	नववरर	(Comparative	Income	Statement)
तुलिातमक	नववरर	ः	उतपन्न नववरर हे पररचालि शुद्ध िफा आनर ्ोटा दश्णनव्ो. ्ुलिातमक उतपन्न नववररा् दोि नककंवा 

दोि पेक्षा जास् कालावधतीचती पररपूर्ण आकडेवारती दश्णनवलती जा्े. एक नककंवा दोि कालावधती् पूर्णपरे बदल नदसूि ्ये्ो. एक ठरावतीक 
कालावधतीचती दोि नककंवा त्यापेक्षा अनधकचती आकडेवारती आजूबाजूला दाखनव्ा्. वाचक नवरिी् झालेलती वाढ नककंवा घट ्ाबड्ोब 
पड्ाळरती करू शक्ो. जसे, नवरिी मूल्या् झालेलती वाढ नककंवा घट इत्यादती.

तुलिातमक	उतपन्न	नववरर	तयार	करणयाची	पद्धती	:	वेगळ्ा व्यापार आनर िफा ्ोटा खात्या् होरारती वाढ आनर घट 
्ुलिातमक उतपन्न नववररा् दश्णनवलती जा्े.
	 ्ुलिातमक उतपन्न नववरर ््यार कर्ािंा खालतील पा्यऱ्या नवचारा् घ्याव्या्.
पायरी	१	:		 पनहल्या रकान्या् खच्ण व उतपन्न खात्याचती रक्कम नलहावती. 
पायरी	२	:		 उतपन्न नववरराच्या दुसऱ्या रकान्या् मागतील वरा्णचती आकडेवारती नलहावती.
पायरी	३	:		 उतपन्न नववरराच्या न्सऱ्या रकान्या् चालू वरा्णचती आकडेवारती नलहावती. 
पायरी	४	:		 चौथ्या रकान्या् (जसे चालू वरषीच्या आकडेवारती आनर मागतील वरा्णचती आकडेवारती्तील फरक) दोनहती रकान्या्तील 

पररपूर्ण फरक नलहावा.
पायरी	५	:		 पाचव्या रकान्या् (मागतील वरा्णच्या आकडेवारती्तील टक्केवारती फरक) बदललेलती टक्केवारती नलहावती. 

	 बदला्तील सरासरती फरक  = 
अंन्म बदलाचती रक्कम
मागतील वरा्णचती रक्कम  × १००

६.	 अबक	मया्णनदत	कंपिीचया	३१.३.२०१९	आनर	३१.३.२०२०	चया	उतपन्न	नववरराचया	आधारे	तुलिातमक	उतपन्न	नववरर	
तयार	करा.

तपशील ३१.३.२०१८	(`) ३१.३.२०१९	(`)

नवरिी ४,००,००० ६,००,०००
वजा ः मालाचती मूळ नककंम् २,२०,००० ३,६०,०००
ढोबळ िफा १,८०,००० २,४०,०००
वजा ः अप्रत्यक्ष खच्ण ८०,००० १,००,०००
कर पूव्ण शुद्ध िफा १,००,००० १,४०,०००
वजा ः आ्यकर ५०% ५०,००० ७०,०००
कर	आकाररी	िंतरचा	शुद्ध	िफा ५०,००० ७०,०००
उततर	:	अबक म्या्णनद् ककंपितीचे ३१.३.२०१८ आनर ३१.३.२०१९ रोजतीचे ्ुलिातमक उतपन्न नववरर खालतील प्रमारे आहे.

तपशील ३१.३.२०१८
(`)

३१.९.२०१९
(`)

अंनतम	बदल
(`)

टक्केवारीत	बदल

नवरिी ४,००,००० ६,००,००० २,००,००० ५०% वाढ
वजा ः मालाचती मूळ नककंम् २,२०,००० ३,६०,००० १,४०,००० ६३.६४% वाढ
ढोबळ िफा १,८०,००० २,४०,००० ६०,००० ३३.३३% वाढ
वजा ः अप्रत्यक्ष खच्ण ८०,००० १,००,००० २०,००० २५.००% वाढ
कर पूव्ण शुद्ध िफा १,००,००० १,४०,००० ४०,००० ४०.००% वाढ
वजा ः आ्यकर ५०% ५०,००० ७०,००० २०,००० ४०.००% वाढ
कर	आकाररी	िंतरचा	शुद्ध	िफा ५०,००० ७०,००० २०,००० ४०.००%	वाढ
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र्ुण फायदे ः 

  %	बद्		=	
अंव्म	बद्ाचती	रक्कम
मार्ती्	िषा्थचती	रक्कम 	× १००

	 	 	 =	
२,००,०००
४,००,००० 	× १००	

	 	 	 =	५०	%

९.२.२ सामानय आकाराचे वििरण (Common Size Statement)
अर्थ	-	सि्थसामानय	आकाराचती	वििरणदे	हती	अशती	वििरणदे	होय	की,	जया्	वित्तीय	वििरणांचदे	वयक्ततीर््	आकडदे	काहती	सामानय	

आधार	(सरासरती)	घदेऊन	शदेकडा	प्रमाणामधयदे	पराि्गी्	के्दे	जा्ा्.	उतपन्न	वििरणा्	विरिीचती	आकडदेिारती	१००	रृ्हती्	धरून	हती	
आकडदेिारती	शुद्ध	विरिीचती	टक्केिारती	काढ्दे	जसदे	्ाळदेबंदाचती	बदेरतीज,	एकूण	शुद्ध	विरिी	इ.	
उदाहरणार्थ	ः	समजा	एकूण	वनधतीचदे	उपयोजन	` १६,००,०००	आवण	इमार्		` ४,००,०००आहदे		

	 सूत्र		=	
घटकाचती	रक्कम

एकूण	उपयोवज्	वनधती
	× १००	 	 	 	 	 	

	 नं् रचती	टक्केिारती	 =		
इमार्तीचती	रक्कम

एकूण	उप्बध	वनधती
	×	१००

	 	 =		 ४०००००
१६०००००

		× १००	

	 	 =			२५%	 	 	 	 	 	 	
सामानय आकाराचया ्ाळेबंद ्यार करणयाचया पायऱया ः
१)	 पवहलया	रकानयामधयदे	्ाळदेबंदा्ती्	एकूण	पददे	व्हािती्.
२)	 दुसऱया	रकानयामधयदे	संपत्ती	ि	ददेय्देचया	मार्ती्	िषा्थ्ती्	अंव्म	रकमा	व्हावया्.
३)	 संपत्ती	ि	ददेय्देचदे	चा्ू	िषा्थ्ती्	अंव्म	रकमा	व्हा.
४)	 मार्ती्	िषा्थचया	्ाळदेबंदा्ती्	विविध	संपत्ती/ददेय्ांचदे,	एकूण	संपत्ती/ददेय्ांशती	सरासरती	दश्थिा.
५)	 चा्ू	िषा्थचया	्ाळदेबंदा्ती्	विविध	संपत्ती/ददेय्ांचदे,	एकूण	संपत्ती/ददेय्ांशती	सरासरती	दश्थिा.

७.	 X.	Y.Z.	यांचया	खा्ती्	्ाळदेबंदा	आधारदे	३१	माच्थ	२०२०	रोजतीचदे	सामानय	आकाराचदे	वििरण	्यार	करा.
्ाळेबंद ३१ माच्थ २०२० रोरतीचा

देय्ा रक्कम ` संपत्ती रक्कम `
सामानय	भार्	भांडि्
अग्रहक्क	भार्	भांडि्
राखतीि	आवण	िाढिा
सुरवक्ष्	कज्थ
असुरवक्ष्	कज्थ
च्	ददेय्ा

९,००,०००
८०,०००

१,५०,०००
३,००,०००
२,००,०००
१,५०,०००

ससरर	संपत्ती
र्ुं्िणूक
च्	संपत्ती

९,००,०००
१,५०,०००
७,३०,०००

१७,८०,००० १७,८०,०००
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उततर	ः

सामानय	आकाराचे	३१	माच्ण		२०२०	ररोरीचे	नववरर

तपशील रक्कम	` टक्केवारी
I]	 निधीच	ेस्रोत	
 १)  मालकीचा निधती
   अ)  सामान्य भाग भांडवल ९,००,००० ५५.२२%
          ब)  अग्रहक्क भाग भांडवल ८०,००० ४.९१%
          क)  राखतीव १,५०,००० ९.२०%

११,३०,००० ६९.३३%
  (-) कालपनिक संपत्ती Nil
            एकरू मालकीचा निधती       ११३०,००० ६९.३३%
         २)  कजा्णऊ  निधती
      सुरनक्ष् कज्ण ३,००,००० १८.४०%
      असुरनक्ष् कज्ण २,००,००० १२.२७%
एकूर कजा्णऊ  निधती ५,००,००० ३०.६७%
एकूर	उपयरोनरत	निधी १६,३०,००० १००%
II]					निधीचा	उपयरोग
      १)  क्स्र संपत्ती  ९,००,००० ५५.२१%
     २)  गुं् वरूक १,५०,००० ९.२०%
          खेळ्े भांडवल
            चल संपत्ती                       ̀   ७,३०,०००

        (-) चल दे्य्ा                            ̀   १,५०,०००
शुद्ध निववळ खेळ् ेभांडवल                                    ५,८०,००० ३५.५९%
एकूर	उपयरोनरत	निधी १६,३०,००० १००%
उदाहरर	क्.	८	: खालतील मानह्तीच्या आधारे नद.३१.३.२०१९ आनर ३१.३.२०२० रोजती संपराऱ्या वरा्णचे सव्ण सामान्य आकाराचे 
उतपन्न नववरर ््यार करा.

तपशील ३१.१.२०१९	(`) ३१.३.२०२०	(`)

निववळ नवरिी ५,००,००० ६,००,०००
वजा ः नवरिी केलेल्या मालाचती मूळ नककंम् ३,००,००० ३,६०,०००
ढोबळ िफा
वजा ः का्या्णल्य व प्रशासकी्य खच्ण

२,००,०००
५५,०००

२,४०,०००
७२,०००

वजा ः नवरिी आनर नव्रर खच्ण ५२,५०० ६६,०००
शुद्ध िफा ९२,५०० १,०२,०००

उततर	ः	नद. ३१.३.२०१९ आनर ३१.३.२०२० रोजती संपराऱ्या वरा्णचे सव्ण सामान्य आकाराचे उतपन्न नववरर.
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्पशती् रक्कम (`) टक्केिारती % रक्कम (`) टक्केिारती %
वनविळ	विरिी ५,००,००० १००% ६,००,००० १००%
िजा	ः	मा्ाचती	मूळ	वकंम् ३,००,००० ६०% ३,६०,००० ६०%
ढोबळ	नफा
िजा	ः	काया्थ्य	ि	प्रशासकीय	खच्थ

२,००,०००
५५,०००

४०%
११%

२,४०,०००
७२,०००

४०%
१२%

िजा	ः	विरिी	आवण	वि्रण	खच्थ ५२,५०० १०.५% ६६,००० ११%
शुद्ध	नफा ९२,५०० १८.५% १,०२,००० १७%

या	वठकाणती	वनविळ	विरिी	हा	आधार	आहदे.	वद.३१.३.२०१९	िष्थअखदेर	वनविळ	विरिी	` ५,०,०००	असून	आधार	१००%	आहदे.	
्सदेच	वद.३१.३.२०२०	चया	िष्थअखदेर	वनविळ	विरिी	` ६,००,०००	आहदे	आवण	याचा	आधार	१००%	आहदे.	

विरिी	के् देलया	मा्ाचती	मूळ	वकंम्		 =	 विरिी	के्देलया	मा्ाचती	मूळ	वकंम्
शुद्ध	विरिी

		× १००
वद.३१.३.२०१९	चती	%		

	 	 =		
३,००,०००
५,००,०००

			× १००

	 	 =		६०%

विरिी	के्देलया	मा्ाचती	मूळ	वकंम्		 =	 विरिी	के्देलया	मा्ाचती	मूळ	वकंम्
शुद्ध	विरिी

		× १००
वद.३१.३.२०२०	चती	%	

	 	 =		 ३,००,०००
६,००,०००

			× १००			

	 	 =		६०%	

सामानय आकाराचया वििरणाचे फायदे (Advantages of Common Size Statement) 
(१)		 सि्थ	सामानय	आकाराचती	वििरणदे	्ाळदेबंद	आवण	उतपन्नचया	विविध	घटका्ती्	प्रिृत्ती	वकंिा	क्	दश्थवि्दे	महणून	अशती	वििरणदे	

्ाभ	क्षम्देचती	्ु्ना	करणयास	फार	उपयोर्ती	आहदे.	्सदेच	दोन	वयिसाय	संसरांमधती्	विसत्य	परतीससर्ती	समजणयास	उपयुक्त	
ठर्दे.

(२)		 हदे	दोन	संसरदे्ती्	्ु्ना	करणयास	सुद्धा	उपयोर्ती	आहदे.	कारण	विविध	संसराचदे	विसत्य	वििरणदे	एका	समान	पदांमधदे	दश्थविणदे	
शकय	हो्दे.

(३)	 नफा	्ोटा	्देखा्ती्	विविध	पदांचदे	सहसंबंध	प्रसरावप्	करणदे	शकय	हो्दे.	उदा.	उतपन्न	वििरण	ि	विरिी	वकंिा	्ाळदेबंदा्ती्	
विविध	पदांचदे	संपत्ती/ददेय्ांशती	असणारदे	सहसंबंध	अभयास्ा	यदे्दे.	

९.२.३ रोख प्रिाह विश्ेषण (Cash Flow Statement) : 
वित्तीय	विश्देषण	करणयाचती	रोख	प्रिाह	 विश्देषण	हदे	एक	अतयं्	महत्िाचदे	 ्ंत्र	आहदे.	रोख	प्रिाह	 विश्देषणा्	रोख	प्रिाह	

वििरण	्यार	करून	तया्	रोख	रकमदेचदे	स्ो्	आवण	क्षम्ा	दाखवि्ती	जा्दे.	एका	विवशष्ट	का्ािधती्	यदेणारा	रोख	प्रिाह	आवण	जाणारा	
रोख	प्रिाह	विविध	माधयमाद्ारदे	होणारदे	पररणाम	रोख	प्रिाह	वििरणा्	दाखवि्ा	यदे्ा्.	दोन	्ाळदेबंदा्ती्	रोख	वशल्लके्	होणाऱया	
बद्ाचदे	विश द्ेषण	कर्ा	यदे्दे.	कमती	का्ािधतीचया	वनयोजनाकरर्ा	रोख	प्रिाह	विश्देषण	अवधक	उपयोर्ती	आहदे.			

एका	 विवशष्ट	का्ािधती्ती्	 रोख	 रक्कमदेचा	यदेणारा	 प्रिाह	आवण	जाणारा	 प्रिाहाचदे	स्ो्	आवण	पररणाम	 विश्देषण	करणारदे	
वििरण	महणजदे		रोख	प्रिाह	वििरण	होय.
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रोख प्रिाह वििरणाचे महत्ि (Importance of Cash Flow Statement) :	
(१)  अलपका्तीन आवर्थक वनयोरन ि वनण्थय घेणयासाठती उपयुति :	 विवशष्ट	का्ािधती्ती्	रोख	ि	््संबंधतीचा	उपयोर्	रोख	

प्रिाह	वििरणामुळदे	समज्ो	ि	तयामुळदे	वयिसायाचया	वित्तीय	पररच्नाचया	आवण	र्ुं्िणुकीचया	र्रजांचदे	वनयोजन	कर्ा	यदे्दे.	
(२)  ्र् क््र्तीचया विश्ेषणास उपयुति :	 रोख	प्रिाह	 वििरण	हदे	मावसक	 वकंिा	त्रैमावसक	का्ािधतीसाठती	्यार	के्दे	जा्दे.	

तयामुळदे	्र््ा	शोधणयास	उपयुक्त	ठर्दे.	्र्दे्देचदे	 विश्देषण	बँकांना	ि	 वित्तीय	संसरांना	वयिसायाचया	च्	ददेय्ा	क्षम्ा	
समजणयास	उपयुक्त	ठर्दे.

(३)  काय्थक्षम रोख वयि्रापनासाठती उपयतुि :	 	 रोख	प्रिाह	 वििरणामुळदे	 वयिसायाचती	 िाढािा	आवण	 ्ुटतीचती	 मावह्ती	 वमळ्दे	
वयिसाया्ा	िाढािा	असलयास	अलपका्तीन	र्ुं्िणूक	ि	्ूट	असलयास	अलप	काळासाठती	कज्थ	घदेणयाचती	वयिसरा	करणदे	शकय	
हो्दे.	

(४)  ्ु्नातमक अभयासासाठती उपयतुि : रोख	प्रिाह	 वििरणाचती	्ु्ना	 रोख	अदांज	पत्रकाशती	केलयास	वयिसायाचया	 रोखतीचती	
साधनदे	कशती	वनमा्थण	झा्ती	आहदे	आवण	रोख	अदांजपत्रकाप्रमाणदे	तयाचा	उपयोर्	कसा	के्ा	आहदे	हदे	समज्दे	्सदेच	रोख	प्रिाह	
वििरण	ि	रोख	अदांजपत्रका्ती्	फरकाचती	कारणदे	शोधून	आिशयक	उपाययोजन	करणदे	शकय	हो्दे.	

(५)  प्राप्ती आवण शोधनाचा अभयास करणयास उपयतुि :	 रोख	 प्रिाह	 वििरणामुळदे	 ऋणको,	 सकंध	आवण	 च्	 संपत्तीचया	
माधयमा्ून	वक्ती	ज्द	र््तीनदे	रोख	रक्कम	वनमा्थण	के्ती	्सदेच	च्	ददेय्देचदे	वक्ती	ज्द	र््तीनदे	शोधन	के्दे	हदे	समज्दे,	यािरून	
वयिसरापन्ा	भविषया्ती्	रोखतीचदे	खरदे	वचत्र	सपष्ट	हो्दे.	

(६)  ्ाभांश राहतीर करणयास उपयुति :	्ाभांश	जाहतीर	करणयापूिगी	 वयिसरापन	 रोख	प्रिाह	 वििरणाचा	आधार	घदे्दे	 तयािरून	
वयिसायाचया	पररचा्न	कृ्ती्ून	रोखतीचती	वनवम्थ्ती	्क्षा्	यदे्दे	ि	तयानुसार	्ाभाशांचदे	शोधन	करणदे	शकय	हो्दे.	

(७)  वनयोरनाचे साधन :	वयिसरापना्ा	वयिसायाचया	भविषय	का्तीन	रंु््िणूक	ि	वित्तीय	वनयोजन	करणदे	रोख	प्रिाह	वििरणामुळदे	
शकय	हो्दे.

रोख प्रिाह वििरणाचे उपयोर् (Uses of cash Flow Statement) : 
खा्ती्	मावह्तीचदे	उत्र	ददेणयासाठती	रोख	प्रिाह	वििरण	हदे	एक	उपयुक्त	ऐव्हावसक	साधन	होय.
(१)		 वयिसायाचती	्र्	ससर्ती	कशती	आहदे?	
(२)		 शुद्ध	नफा	िाढणयाचदे	कारण?	
(३)		 वयिसाया्ा	शुद्ध	्ोटा	अस्ांना	रोख	वशल्लक	का	िाढ्ती?	
(४)		 चा्ू	कृ् ती्ून	वनधती	उभारणयासाठती	खदेळतया	भांडि्ाचती	र्रज	का	आहदे?	
(५)		 संसरदे्ा	अस्दे्ती	वनधतीचा	र्रज	बवहर््थ्/बाह्य	वित्तीय	स्ो्ामधून	कशती	पूण्थ	हो्दे?	
(६)		 संसरदेचती	च्	संपत्ती	एदेिजती	इ्र	संपत्ती	का	विक्ती	र्दे्ती?	

रोख प्रिाह वििरणाचे सादरतीकरण (Presentation of Cash Flow Statement) : 
्देखांकीय	AS	-	३	नुसार	एका	विवशष्ट	का्ािधती्ती्	वयिसावयक	वयिहारांचदे	िर्गीकरण	कर्ांना	योणारती	रोख	आवण	जाणारती	

रोखतीचा	अहिा्	जया	वििरणा्	्तीन	श्देणतीमधयदे	सादर	के् ा	जा्ो	तया्ा	रोख	प्रिाह	वििरण	असदे	महण्ा्.
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ररोख	प्रवाह	नववरराचा	िमुिा

तपशील रक्कम	(`) रक्कम	(`)

I]  पररचालि का्या्णमुळे होरारे रोख प्रवाह
      शुद्ध िफा xxxx
       अिान््णक / अपररचालि खचा्णचे समा्योजि
     (+) घसारा /अवक्ष्यि xxxx
     (+) व्याज नदले xxxx
     (+) संपत्ती नवरिीवरतील ्ोटा xxxx
      (-) प्राप्त व्याज / प्राप्त लाभांश xxxx
      (-) संपत्ती नवरिीवरतील िफा xxxx
       खेळ्े भांडवला्तील बदलाचे समा्योजि
      (अनधक) - चल दे्य्े् होरारती वाढ xxxx
       (अनधक) - चल संपत्ती् होरारती घट xxxx
      (वजा) - चल संपत्ती् होरारती वाढ xxxx
      (वजा) - चल द्ेय्े् होरारती घट xxxx
     का्य्ण संचालि का्या्ण्ूि नमळरारती रोख xxxx
II]   गुं्वरूक का्या्णमुळे रोख प्रवाह
       (अनधक) :-  १)   प्राप्त व्याज / प्राप्त लाभांश xxxx
                      २)   संपत्ती व गुं्वरुकीचती नवरिी xxxx
       (वजा) :-  १)   क्स्र संपत्ती आनर गुं्वरूक खरेदती xxxx
       गुं्वरूक का्या्ण्ूि नमळरारती रोख xxxx
III]   आन््णक / नवत्ती्य का्या्ण्ूि रोख प्रवाह
      (अनधक):-   १)   भाग आनर कज्ण रोखे नवरिी xxxx
                        २)   घे्लेले कज्ण xxxx
      (वजा) :-   १)   भाग आनर कज्ण रोखे पर्फेड xxxx
                         २)   कजा्णचती पर्फेड xxxx
                         ३)   व्याज / लाभांश नदले xxxx
       नवत्ती्य का्या्ण्ूि नमळरारती रोख xxxx
          शुद्ध / निववळ रोख रकमे् होरारती वाढ / घट xxx
      (अनधक) :-   रोख खा्े सुरुवा्तीचती (नशल्लक + बँक 

नशल्लक)
xxxx

                        अखेरचती रोख (रोख खा्े अखेरचती नशल्लक + 
बँक नशल्लक)

xxxx
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ररोख	प्रवाह	नववरर	उदाहररे
उदाहरर	क्.१	:	खालतील मानह्तीवरूि रोख प्रवाह नववरर ््यार करा. ३१ माच्ण २०१९

तपशील रक्कम	(`)

प्रारंनभक रोख नशल्लक
अंन्म रोख नशल्लक
मालसाठ्ा्तील घट
देय्य नवपत्रा्तील वाढ
क्स्र संपत्तीचती नवरिी
दतीघ्ण मुद्तीच्या कजा्णचे शोधि
वर्णभरा्तील शुद्ध िफा

३०,०००
३४,०००
१६,०००
२४,०००
६०,०००

१,००,०००
४,०००

उततर	:
ररोख	प्रवाह	नववरर		

तपशील रक्कम	(`) रक्कम	(`)

अ) का्य्ण संचालिापासूि रोख कर आकाररती पूवषीचा शुद्ध िफा ४,०००
(+) चल संपत्ती् घट 
        मालसाठा १६,०००
(+) चल द्ेय्े् वाढ
        देय्य नवपत्र २४,००० ४०,०००
अ)  का्य्ण संचालिापासिू रोख ४४,०००
ब)  गुं् वरूक उपरिमापासिू रोख
      क्स्र संपत्ती नवरिी ६०,००० ६०,०००
क)  नवत्ती्य उपरिमापासूि रोख
						दतीघ्ण मुद्तीच्या कजा्णचे शोधि १,००,०००
क)  नवत्ती्य उपरिमापासूि रोख १,००,०००
     रोख मधतील शुद्ध वाढ आनर रोख (अ + ब + क) ४,०००
     प्रारंनभक रोख नशल्लक ३०,०००
अंन्म रोख नशल्लक ३४,०००



374

उदाहरर	क्.	२	: रोख प्रवाह नववरर 

खालतील क्स््ती नववरर श्ती. आिंद ्यांचे असूि  १ एनप्रल २०१८ आनर ३१ माच्ण २०१९ करती्ा रोख प्रवाह नववरर ््यार करा.

देयता १	एनप्रल	
२०१८
रक्कम

`

३१	माच्ण	
२०१९
रक्कम

`

संपतती १	एनप्रल	
२०१८
रक्कम

`

३१	माच्ण	
२०१९
रक्कम

`

भांडवल
नवनवध धिको 
दतीघ्ण मुद्ती कज्ण

१,४८,०००
३६,०००
३०,०००

१,४९,०००
४१,०००
४५,०००

मालसाठा
ऋरको 
रोख
इमार्
्यंत्र 
जमतीि

२५,०००
३५,०००

४,०००
५०,०००
८०,०००
२०,०००

२२,०००
३८,४००

३,६०० 
५५,००० 
८६,००० 
३०,०००

२,१४,००० २,३५,००० २,१४,००० २,३५,०००

उततर	:	
ररोख	प्रवाह	नववरर

	१	एनप्रल,	२०१८	आनर	३१	माच्ण,	२०१९	ररोरी	संपराऱया	वरा्णकररता

तपशील रक्कम	(`) रक्कम	(`)

अ)  का्य्ण संचालिापासिू रोख 
       वर्णभरा्तील िफा (१,४९,००० - १,४८,०००) १,०००
  (+)   :   चल संपत्ती्तील घट 
                      मालसाठा (२५,००० - २२,०००) ३,०००
 (+)   :   चल दे्य्े्तील वाढ
             नवनवध धिको (४१,००० - ३६,०००) ५,०००
   ९,०००

   (-)  :   चल संपत्ती्तील वाढ (३,४००)

              ऋरको (३५,००० - ३८,४००)
अ)  का्य्ण संचालिापासिू रोख ५,६००
ब)  गुं् वरूक उपरिमापासूि रोख
       जमतीि खरेदती (३०,००० - २०,०००) १०,०००
       ्यंत्र खरेदती (८६,००० - ८०,०००) ६,०००
 इमार् खरेदती (५५,०००-५०,०००) ५,०००
ब)  गुं् वरूक उपरिमापासूि रोख २१,०००
क)  नवत्ती्य उपरिमापासिू रोख
       	दतीघ्ण मुद्तीच्या कजा्णचे शोधि (४५,०००-३०,०००) १५,०००
क)  नवत्ती्य उपरिमापासिू रोख १५,०००
     रोख मधतील शुद्ध घट आनर रोख (अ + ब + क)  (४००)
     प्रारंनभक रोख नशल्लक (१ एनप्रल, २०१८) ४,०००
    अनं्म रोख नशल्लक (३१ माच्ण, २०१९) ३,६००
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९.३ अनुपा्ाचे विश्ेषण ः अर्थ, उदे्श आवण िर्गीकरण. 

अर्थ :	अनुपा्	हदे	दोन	्देखांकीय	आकडदेिारतीचा	संबंध	दश्थविणारदे	र्वण्तीय	संखयाचदे	आर्णन	होय.	महणून	या्ा	“आवर्थक	अनुपा्”	
असदेहती	महण्ा्.	आवर्थक	अनुपा्,	दोन	्देखांकीय	आकड्ामधयदे	अनुपा्,	प्रमाण	आवण	शदेकडदेिारती	मधयदे	वयक्त	के्दे	जा्ा्.	
	 वयिसायाचया	आवर्थक	 पररणामाचदे	 मूलयांकन	कर्ांना	 विविध	 प्रकारचदे	्देखांकीय	अनुपा्ाचा	 उपयोर्	के्ा	जा्ो	 या्ाच	
अनुपा्ाचदे	विश द्ेषण	असदे	महण्ा्.	

उदाहरण :	जर	सक्	्ाभ	`	३०,०००	असून	विरिी	`	१,२०,०००	आहदे.	सक्	्ाभ	अनुपा्	प्रमाण	काढा.	/	ठरिा.

उत्र :	सक्	्ाभ	अनुपा्		 =	
सक्	्ाभ
शुद्ध	विरिी

		×  १००

	 	 =		 ३०,०००
१,२०,०००

			×  १००		

	 	 =		 २५%

अशारर्तीनदे	आवर्थक	अनुपा्	हदे	दोन	घटका्ती्	वकंिा	घटकांचया	समूहामधती्	र्ुणातमक	संबंध	दश्थवि्दे.	

अनुपा्ाचे उदे्श :	अनुपा्	विश्देषण	आवर्थक	मावह्ती	पुरवि्दे	आवण	र्ुं्ार्ुं्तीचदे	अंकर्वण्तीय	संबंध	सोपदे	करणयासाठती	जयाकडदे	
अवधक	्क्ष	ददेणदे	आिशयक	अस्दे	अशती	जवट्	मावह्ती	सोपती	करून	दश्थवि्दे.

अनुपा्ाचदे	उद्देश	पुढती्प्रमाणदे	आहदे्.	

(१)		 वयिसायाचती	्ाभ	क्षम्ा,	्र्	शोधन	क्षम्ा	यांचदे	्ु्नातमक	विश्देषण	करणयासाठती	सहायय	करणदे.	
(२)		 वयिसाया्	होणारदे	बद्	माहती्	करून	घदेणदे.	
(३)			्देखांकीय	अनुपा्	वयिसाय	संसरदेनदे	के्दे्ती	कृ्ती,	र्ुं्िणूक	आवण	घदे््दे्दे	आवर्थक	वनण्थय	बरोबर	आहदे	वकंिा	नाहती	हदे	समजिून	

ददेणया्	मद्	कर्ा्.	एक	अरा्थनदे	्देखांकीय	अनुपा्	हदे	काय्थ	कुश््ा	िाढविणयास	कसदे	सहाययभू्	ठर्ा्	हदेदे	दश्थवि्दे.	

(४)		 अनुपा्,	विविध	्ु्नदेकरर्ा	उपयोर्ती	आहदे.
	 (अ) सं् रेमधती् ्ु्ना :	संसरदेचयाच	अनदेक	िषा्थमधयदे	्ु्ना.	
	 (ब) सं्रामधती् ्ु्ना  : संसरांचा	दजा्थ	ठरवि्ांना	वकंिा	प्रकलपाचती	उभारणती	कर्ांना	दोन	संसरांमधयदे	के्दे्ती	्ु्ना.	

अनुपा्ाचे िर्गीकरण :	अनुपा्ाचदे	जया	उद्देशानदे	आर्वण्	के्दे	जा्दे	तया	अनुसार	अनुपा्ाचदे	विविध	र्टा्	िर्गीकरण	के्दे	जा्दे.	

अनुपा् 

	 ्ाळदेबंद		 उतपन्न	वििरण	 एकवत्र्	
	 अनुपा्	 अनुपा्	 अनुपा्	

	 	 	 	 															
	 च्		 	 ्र्	 सक्	 पररचा्न	 शुद्ध	 विवनयोवज्	 र्ुं्िणुकीिर
	 अनुपा्	 	 अनुपा्	 ्ाभ	 अनुपा्	 ्ाभ	 संपत्तीिर		 पर्ािा
	 	 	 	 अनुपा्		 	 अनुपा्	 पर्ािा	 अनुपा्
		 	 	 	 	 	 	 अनुपा्	
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(अ)		 ताळेबंद	अिुपात:	

(१)		 चल	अिुपात	: हा असा अिुपा् आहे की, जो चल संपत्ती आनर चल द्ेय्ा ्यामध्ये संबंध प्रस्ानप् कर्ो. आदश्ण 
चल अिुपा् २:१ समजला जा्ो ्यावरूि असे नदस्े की चल संपत्ती हती चल द्ेय्े पके्षा दुपपट आहे. 

 चल अिुपा् :         
चल संपत्ती
चल द्ेय्ा

चल	संपतती चल	देयता
(१)  नवनवध ऋरको (१)   नवनवध धिको
(२)   सुटे सानहत्य २)   द्ेय नवपत्र
(३)   प्राप्य नवपत्र (३)   अनधकोर अनधनवकर्ण
(४)   रोख आनर बँक नशल्लक (४)   पूव्ण प्राप्त उतपन्न
(५)   गुं् वरूक (५)   अलप मुद्ती कज्ण
(६)   नदलेले अग्रतीम व अलप मुद्ती कज्ण (६)  कर आकाररतीवरतील ्र्ूद
(७)   मालसाठा / सककंध (७)   अदत् खच्ण
(८)   पूव्णदत् खच्ण इत्यादती (८)  दावा ि केलेले लाभांश इत्यादती

(२)		 तरल	अिुपात	/	रलद	अिुपात	/	आमल	चाचरी	अिुपात	:	 हा अिुपा् महरजे जलद संपत्ती आनर चल द्ेय्ा ्यांच्या्तील 
सहसंबंध हो्य.

 जलद संपत्ती महरजे अशा चल संपत्ती हो्य की ज्या ्ाबड्ोब नककंवा अलप मुद्तीच्या सूचिेवर कोरत्याहती प्रकारचे मूल्य कमती 
ि हो्ा रोखतीमध्ये रूपां्रती् हो्ा्. चल संपत्ती मधिू मालसाठा आनर पूव्णदत् खच्ण वजा केल्यास रानहलेल्या संपत्तीला जलद 
संपत्ती समज्ा्. 

 व्यवसा्य संस्ेचती ्रल क्स््ती मूल्यांकिा् १:१. हा आदश्ण जलद अिुपा् आहे. 

 ्रल अिुपा्  =  ्रल संपत्ती/ जलद संपत्ती  
चल दे्य्ा

 

 ्रल संपत्ती = चल संपत्ती - (सककंध + पवू्णदत् खच्ण) 
  
 जलद संपत्ती = रोख नशल्लक + बँक नशल्लक + ऋरको +
    प्राप्यनवपत्र + नवपरि प्रन्भू्ती (Marketable securities)
  ्रल दे्य्ा = चल द्ेय्ा - ( बँक अनधकर्ण आनर अग्रतीम रक्कम)
(ब)		 उतपन्न	नववरर	अिुपात	/	लाभ	क्षमता	अिुपात	:	

(१)		 सकल	लाभ	अिुपात	:	हा अिुपा् शुद्ध नवरिी आनर सकल लाभ ्यांच्या्तील संबंध दश्णनव्े असे अिुपा्, कोर्े 
उतपादि नककंवा कोरत्या वस्ूंचती नवरिी आनर प्ररिी्या चालू ठेवण्यास सक्षम आहे. हे निक्शच् करण्यासाठती माग्णदश्णक 
ठर्ा्. 

  सकल लाभ = शुद्ध नवरिी - नवरिी ्योग्य मालाचती नककंम्
  नवरिी ्योग्य मालाचती नककंम् = प्रारंभि सककंध + खरेदती + प्रत्यक्ष खच्ण - संवरर सककंध

 शुद्ध नवरिी = नवरिी - नवरिी पर्

 सकल लाभ अिुपा् =  
सकल भाग 
शुद्ध नवरिी

  × १००
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	 अापलया्ा खचा्थचती दोन र्टा् विभार्णती कर्ा येई्.

(अ)  पररचा्न खच्थ (Operating Expenses): वयिसायाचया	 दैनवंदन	 प्रवरिया	 पार	 पाड्ांना	 खच्थ	 के्दे	 जा्ा्.	 तया	 सि्थ	
खचाांचा	अं्भा्थि	पररचा्न	खचा्थ्	हो्ो.	उदा.	काया्थ्य	ि	प्रशासन	खच्थ,	विरिी	ि	वि्रण	खच्थ	इ.	

	 पररचा्न	्ाभ				=					सक्	्ाभ	-	पररचा्न	खच्थ	
(ब)  अपररचा्न खच्थ (Non Operating Expenses): अपररचा्न	खचा्थ्	खा्ती्	खचा्थचा	समािदेश	हो्ो.	जसदे	 ससरर	

संपत्तीिरती्	घसारा,	 ससरर	संपत्ती	 विरिीिरती्	्ोटा,	अग्तीपासून	झा्दे्दे	 नुकसान,	खया्तीचदे	अप्देखन,	भार्	आवण	कज्थ	
रोखयािरती्	कसर,	प्रास्ावि्	खच्थ	इतयादती.	पररचा्न	्ाभ	अनुपा्	वयिसायाचती	पररचा्न	क्षम्ा	दश्थवि्ो.	

	 शुद्ध ्ाभ अनुपा् :	हा	अनुपा्	शुद्ध	्ाभ	आवण	शुद्ध	विरिी	यांचया्ती्	संबंध	दश्थवि्ो.	हा	अनुपा्	वयिसायाचया	सि्थच	
क्षम्देिर	प्रकाश	टाक्ो.	

	 शुद्ध	्ाभ	अनुपा्	 =	
शुद्ध	्ाभ
शुद्ध	विरिी 		× १००

	 शुद्ध	्ाभ	=	पररचा्न	नफा	+	अपररचा्न	उतपन्न	-	अपररचा्न	खच्थ	
अपररचा्न उतपन्न (Non	Operating Income) ः 
अपररचा्न उतपन्न :	अपररचा्न	उतपन्ना्	अवयिसावयक	कृतयापासून	झा्देलया	उतपन्नाचा	समािदेश	अस्ो.	जसदे	प्राप्	वयाज,	प्राप्	
्ाभांश,	प्राप्	नुकसानभरपाई,	प्राप्	पर्ािा,	ससरर	संपत्ती	वकंिा	रंु््िणूक	विरिीिर	वमळा्दे्ा	नफा.	असा	शुद्ध	्ाभ,	आयकर	
कपा्	करणयाआधती	वकंिा	आयकर	कपा्	केलयानं्र	हती	घदे्ा	यदे्ो.
	 या	अनुपा्ाचा	मुखय	उद्देश	महणजदे	र्ुं्िणुकीिरती्	पर्ािा	जाणून	घदेणदे	होय.
पररचा्न अनुपा् (Operating Ratio) : पररचा्न	नफा	अनुपा्ामुळदे	पररचा्न	नफा	आवण	विरिी	यांचया्ती्	संबंध	दश्थवि्ा	

जा्ो.	सामानय्ः	्ो	टक्केिारती	सिरूपा्	दश्थवि्ा्.	या्ाच	शुद्ध	पररचा्न	नफा	अनुपा्	असदे	महट्दे	जा्दे.
	 सूत्र ः

 पररचा्न	नफा	अनुपा्	=		
पररचा्न	नफा
शुद्ध	विरिी 	× १००

	 पररचा्न	नफा	=	ढोबळ	नफा	-	पररचा्न	खच्थ.	

	 वनविळ	विरिी	=	विरिी	-	विरिी	पर्	-	विरिी	खच्थ

पररचा्न अनुपा् (Operating Ratio) : 
 पररचा्न	नफा	अनुपा्ामुळदे	पररचा्न	नफा	आवण	विरिी	यांचया्ती्	संबंध	दश्थवि्ा	जा्ो.	सामानय्ः	्ो	टक्केिारती	सिरूपा्	
दश्थवि्ा्.	या्ाच	शुद्ध	पररचा्न	नफा	अनुपा्	असदे	महट्दे	जा्दे.

सूत्र :

	 पररचा्न	अनुपा्	 =		
विरिी्	मा्ाचदे	मूलय	+	पररचा्न	खच्थ

वनविळ	विरिी	
		× १००

	 विरिी्	मा्ाचदे	मूलय	 =	 प्रारंभण	सकंध	+	खरदेदती	+	मजूरती	-	संिरण	सकंध
	 पररचा्न	खच्थ		 =		 १)	काया्थ्य	ि	प्रशासकीय	खच्थ
	 	 			 २)	विरिी	आवण	वि्रण	खच्थ
	 	 	 ३)	वित्	खच्थ	(कज्थ	ि	कज्थ	रोखदेिरती्	वयाज	िर्ळ्ा)
	 वनविळ	विरिी	 =	 विरिी	-	विरिी	पर्	-	विरिी	खच्थ
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(क)  संयुक्त अनुपात (Combined Ratio) : 
(अ)  गुंतवणुकीवर परतावा (Returned on Investment ROI): हा अनुपात आयकरापूर्वीचा शुद्ध लाभ आणि 

णर्णनयोणित भांडर्लार्रील वयाि यांचयातील संबंध सपष्ट करतो. हा अनुपात वयर्सायाची काय्यक्षमता र् लाभ क्षमता 
याची एकूिच गिना आणि मूलयमापन करतो.

 गुंतवणुकीवर परतावा : 

  = 
आयकरपूर्वीचा लाभ, वयाि, लाभांश

णर्णनयोणित भांडर्ल
 × १००

 बारार्ीचया अभयासक्रमात कंपनी कायदा तपशीलात नसलयामुळे गुंतर्िूकीर्रील परतार्ा

 = 
शुद्ध नफा

णर्णनयोणित भांडर्ल
 × १००

वववनयोवित भांडवल = समभाग भांडर्ल + अग्र हक्क भाग भांडर्ल + संणचत आणि णनधी + कि्य रोखयांपासूनचे भांडर्ल र् इतर  
    दीर्य मुदती कि्य 

वववनयोवित भांडवल = ससथिर संपतती + चल संपतती - चल देयता. 
 या अनुपाताद्ारे कंपनीचया णर्णनयोणित भांडर्लसंबंधी प्र णत �पयात नफा णनणम्यतीची क्षमता दश्यणर्ली िाते. 

(ब)  वववनयोवित भांडवलावर परतावा अनुपात (Returned on Capital Employed ROCE): हा अनुपात वयाि, 
कर आणि भागधारकांचे भांडर्ल आणि शुद्ध लाभ यांचयातील संबंधीची गिना करतो. हा भांडर्ल सम आणि अग्रहक्क 
भागधारकाकडून पुरणर्ला िातो.        

 णर्णनयोणित भांडर्लार्र   :  
करपूर्वीचा लाभ

शुद्ध णर्णनयोणित भांडर्ल 
 

 शुद्ध णर्णनयोणित भांडर्ल  =  एकिू संपतती - चल देयता
  =  ससथिर संपतती + चल संपतती - चल देयता 
 या अनुपाताद्ारे भागधारकांनी गुंतणर्लेलया णनधीचा उपयोग होतो णकंर्ा नाही हे दश्यणर्ले िाते. 
 हा अनुपात गुंतर्िूक परतावयापके्षा अणधक असार्यास पाणहिे. 

प्ातयवषिक उदाहरणे

ताळेबंद अणुपात
उदाहरण १ : एका कंपनीची चल संपतती आवण चल देयता खालील प्माणे होती. 
ऋिको -  ` ६०,०००, धनको - ` ३०,०००, देयणर्पत्र - ` २०,०००, सकंध - ` ३०,०००, सुटे साणहतय - ` १०,०००, 
अणधकोष अणधणर्कष्य =  ` १०,००० चल अनुपाताची गिना करा. 

 (१) चल संपतती  = ऋिको + सकंध + सुटे साणहतय 
   =  ६०,००० + ३०,००० + १०,००० 
   =  ` १,००,००० 

 (२) चल देयता  =  धनको + देयणर्पत्र+ अणधकोष अणधणर्कष्य 
   =  ३०,००० + २०,००० + १०,००० 
   =  ६०,०००     

 चल अनुपात  =  
चल संपतती
चल देयता    = १,००,०००

६०,०००
 = 

१०
६  = ५

३
  = ५:३
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कृ्तीकाय्थ : १ कंपनतीकडदे	च्संपत्ती	आवण	च्ददेय्ा	आहदे.	ऋणको	` ९०,०००,	धनको	-	`	४५,०००,	ददेयविपत्र		`	१०,०००,	
सकंध		`	४०,०००,	सुटती	अिजारदे		`२०,०००,	बँक	ओवहर	ड्ाफट	`	२०,०००.च्	अनुपा्ाचती	र्णना	करा.	(उत्र	=	२:१)

	
उदाहरण २ : एका	कंपनतीचती	च्	ददेय्ा	`	१,५०,०००	हो्ती	आवण	तया	कंपनतीचा	च्	अनुपा्	३:१	असा	आहदे.	च्	संपत्ती	शोधा.	

 च् अनुपा्	 =		 च्	संपत्ती
च्	ददेय्ा	 	 	 	 		

	 	 												
३
१ 	 =	 	

च्	संपत्ती
१,५०,००० 	

 च्	संपत्ती	 =		 ३	×	१,५०,०००	
	 	 	 =		 `	४,५०,०००	

कृ्ाकाय्थ : २ एका	कंपनतीचती	च्	संपत्ती	` ६,००,०००	हो्ती	आवण	तया	कंपनतीचा	च्	अनुपा्	२:	१	असा	आहदे.	च्	ददेय्ा	
शोधा.	(उत्र	=		` ३,००,०००)

उदाहरण ३ :  
  एकूण	संपत्ती	 	 =		̀  २,२०,०००	
	 	 ससरर	संपत्ती		 	 =		̀  १,००,०००	
	 	 विवनयोवज्	भांडि्		=	`	२,००,०००	
	 या	वठकाणती	कोण्तीहती	दतीघ्थ	मुद्तीचती	र्ुं्िणूक	नाहती.	च् अनुपा्ाचती र्णना करा.	
उत्र : च्	अनुपा्ाचती	र्णना		

 च् अनुपा्	 =		
च्	संपत्ती
च्	ददेय्ा 	

 च् संपत्ती		 =	 एकूण	संपत्ती	-	ससरर	संपत्ती	
	 	 	 =	 २,२०,०००	-	१,००,०००	
	 	 	 =	 ` १,२०,०००	
 च् देय्ा		 =	 एकूण	संपत्ती	-	वनयोवज्	भांडि्	
	 	 	 =		 २,२०,०००	-	२,००,०००	
	 	 	 =		 २०,०००		 	 	 	 				

 च् अनुपा्	 =		
च्	संपत्ती
च्	ददेय्ा 	

	 	 	 =		
१,२०,०००
२०,०००

			=		६:१	

उदाहरण ४ :	खा्ती् मावह्तीचया आधारे र्द अनुपा्ाचती र्णना करा.	
खदेळ्दे	भांडि्	` ५०,०००,	च्	संपत्ती	` ६०,०००,	सकंध	-		`	१०,०००,	पूि्थदत्	खच्थ	-	`	४,०००	
उत्र :		 र्द संपत्ती 	 =	 च्	संपत्ती	-	सकंध	-	पूि्थदत्	खच्थ	
	 	 	 =	 ६०,०००	-	१०,०००	-	४,०००	
	 	 	 =	 ` ४६,०००		
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	 	 ∴	र्द देय्ा 		 =	 च्	संपत्ती	-	खदेळ्दे	भांडि्	
	 	 	 =	 ६०,०००	-	५०,०००	
	 	 	 =	 ` १०,०००		 	 	 	 	 	 	

	 	 					र्द	अनुपा्	 =		
ज्द	संपत्ती
ज्द	ददेय्ा 		

	 	 	 =	 ४६,०००
१०,०००

		=		४६
१०
			=	४.६	:	१

उदाहरण ५	(र्द अनुपा्) :	

च्	ददेय्ा	-	`	१,५०,०००,	धनको	-	`	३०,०००,	खदेळ्दे/काय्थकारती	भांडि्	-	`	४,००,०००	आवण	इनिेंटरती	-	` १,००,०००.	
र्द अनुपा्ाचती र्णना करा.	
उत्र :	च् अनुपा्	 =	 च्	ददेय्ा		+	खदेळ्दे	भांडि्	
	 	 	 =		 १,५०,०००	+	४,००,०००	
	 	 	 =		 ` ५,५०,०००
	 र्द संपत्ती	 =	 च्	संपत्ती		-	इनिेंटरती	(सामग्रती)	
	 	 	 =		 ५,५०,०००	-	१,००,०००	
	 	 	 =		 ` ४,५०,०००	
	 ज्द	ददेय्ा	 =	 च्ददेय्ा	−	बँक	ओवहर	ड्ाफट
	 	 	 =	 १,५०,०००	−	५०,०००
	  ∴	 	 =	 ` १,००,०००

	 र्द	अनुपा्	 =		 ज्द	संपत्ती
ज्द	ददेय्ा

	

	 	 	 =	
४,५०,०००
१,००,००० 	

	 	 	 =	 ४.५ः१

उदाहरण क्.१ :	X	Y	Z	कंपनतीचा	च्	अनुपा्	२ः१	आवण	ज्द	अनुपा्	१.५:१	असा	आहदे.	तयांचती	च्	ददेय्ा	` १,००,०००	
असून	्कधंाचया मूलयाचती र्णना करा.

 उत्र :	च् संपत्ती	 =	
च्	संपत्ती
च्	ददेय्ा

	

	 																																				२	 =		
च्	संपत्ती
१,००,०००

	

	 च् संपत्ती	 =		 ` २,००,०००	

						 र्द	अनुपा्	 =		 ज्द	संपत्ती
ज्द	ददेय्ा

		

	 																															१.५	 =	
ज्द	संपत्ती
१,००,००० 		
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	 र्द संपत्ती	 =	 १.५	×	१,००,०००	=		`	१,५०,०००

	 ्कंध  = च्	संपत्ती		-	ज्द	संपत्ती

	 	 	 =		 २,००,०००	-	१,५०,०००

	 	 	 =		 ` ५०,०००	
(B)  उतपन्न वििरण अनुपा् (Income Statement Ratio) : 

उदाहरण  : (सक् ्ाभ अनुपा्) 

	 सक् ्ाभ अनुपा्ाचती र्णना करा.	
	 विरिी	-	`	५,४०,०००,		 	 शुद्ध	खरदेदती	-		` ३,००,०००	
	 विरिी	पर्	-	`	४०,०००		 	 सिंरण	सकंध	-	`	५०,०००	
	 प्रारभंन	सकधं	-		` ९०,०००	
उत्र :	

 विक्ी योगय मा्ाचे मूलय		 =	 प्रारंभन	सकंध	+	खरदेदती	-	सिंरण	सकंध	
	 	 	 =		 ९०,०००	+	३,००,०००	-	५०,०००	
	 	 	 =		 ` ३,४०,०००	

 शुद्ध विक्ी		 =		 विरिी	-	विरिी	पर्	
	 	 	 =		 ५,४०,०००	-	४०,०००	
	 	 	 =		 ` ५,००,०००	

 सक् ्ाभ 	 =		 शुद्ध	विरिी	-	विरिी	योगय	मा्ाचदे	मूलय	
	 	 	 =		 ५,००,०००	-	३,४०,०००		 	 	
	 	 	 =		 ` १,६०,०००

	 सक् ्ाभ अनुपा्	 =	
सक्	्ाभ
शुद्ध	विरिी

		× १००

	 	 	 =	 १,६०,०००
५,००,०००

		× १००		

	 	 	 =	 ३२%	

उदाहरण ७ : सक् ्ाभ अनुपा् (Gross Profit Ratio)	
खा्ती	वद्देलया	अनुपा्ाचया	आधारदे	सक्	् ाभ	अनुपा्ाचती	र्णना	करा.	विरिी	-`	५,००,०००,	सक्	् ाभ	अनुपा्	२५%,	विरिी	
मूलयािर	.	
उत्र :		 विरिी	योगय	मूलयािर	२५%	सक्	्ाभ	
	 तयाकरती्ा	सकंधाचदे	मूलय	`	१००	अस्दे	आवण	हा	सकंध	` १२५	विक्ा	महणून	 विरिी	` १२५.	असदे्	्र	सक्	्ाभ		
`	२५	यदेई्.
		 जर	विरिी	मूलय	`	५,००,०००,्र	सक्	्ाभ	खा्ती्	प्रमाणदे	राहती्	:		 	 	

	 सक्	्ाभ	=	५,००,०००		×			
२५
१२५

	 =	`	१,००,०००		 	
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	 सक्	्ाभ	अनुपा्		 =			 सक्	्ाभ
शुद्ध	विरिी

		× १००

	 	 	 =	 १,००,०००
५,००,०००

		× १००		

	 	 	 =		२०%	
उदाहरण ८ :	शुद्ध ्ाभ अनुपा् (Net Profit Ratio)
	 खा्ती् मावह्तीचया आधारे शुद्ध ्ाभ अनुपा्ाचती र्णना करा.	
	 विरिी	=	`	७,६०,०००	
	 विरिी	योगय	सकंधाचदे	मूलय	=	` ५,२०,०००
	 अप्रतयक्ष	खच्थ	=	` १,२०,०००	
उत्र :		 																								विरिी				=			`	७,६०,०००	
	 िजा	-	विरिी	योगय	सकंधाचदे	मूलय	 =	 `	५,२०,०००
	 सक्	्ाभ	 =		 ` २,४०,०००	
	 िजा	-	अप्रतयक्ष	खच्थ	 =		 `	१,२०,०००
	 शुद्ध	्ाभ	 =		 ` १,२०,०००

	 	 शुद्ध	्ाभ	अनुपा्	 =	 शुद्ध	्ाभ
विरिी

		× १००

	 	 	 =	 १,२०,०००
७,६०,०००

		× १००		

	 	 	 =		१५.७९	%
उदाहरण ९ :	शुद्ध ्ाभ अनुपा्
कोम्	कंपनतीचा	आवर्थक	िष्थ	२०१९-२०	चा	सक्	् ाभ	̀  ५,६०,०००	आहदे.	खा्ती् मावह्तीचया आधारे शुद्ध ् ाभ अनुपा्ाचती 
र्णना करा.	
	 प्रशासकीय	खच्थ	 =	 `	१,६०,०००	
	 विरिी	आवण	वि्रण	खच्थ	 =		 ` १,२०,०००	
	 कज्थ	रोखदेिरती्	वयाज	 =		 ` ६०,०००	
	 विरिी	 	 =	 ` २०,००,०००	
	 शुद्ध	्ाभाचती	र्णना
सक् ्ाभ ` ५,६०,००० (`)

िजा	:	प्रशासकीय	खच्थ १,६०,०००
विरिी	आवण	वि्रण	खच्थ १,२०,०००
कज्थ	रोखदेिरती्	वयाज ८०,००० ३,६०,०००
शुद्ध	्ाभ २,००,०००

	 शुद्ध	्ाभ	अनुपा्		 =	 शुद्ध	्ाभ
विरिी

				× १००

	 	 	 =	
२,००,०००
२०,००,०००

		× १००		

	 	 	 =	१०%
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उदाहरण १० :	पररचा्न अनुपा् (Operating Ratio)	

पररचा्न अनुपा्ाचती र्णना करा.
	 	 विरिी	योगय	सकंधाचदे	मूलय		=	 ` ७,००,०००	
	 	 पररचा्न	खच्थ		 =	 `	६०,०००
	 	 विरिी		 =	 ` १०,००,०००	
	 	 विरिी	पर्		 =	 ` ६०,०००		 	

	 पररचा्न	अनुपा्	 =	
विरिी	योगय	सकंधाचदे	मूलय	-	पररचा्न	खच्थ

शुद्ध	विरिी	
	× १००

	 शुद्ध	विरिी	 =		 विरिी	-	विरिी	पर्	
	 	 	 =		 १०,००,०००	-	६०,०००	
	 	 	 =		 ` ९,४०,०००		 	 	 	

		 	 	 =	 ७,००,०००	+	६०,०००
९,४०,०००

		× १००		

	 	 	 =८०.८५%	

उदाहरण ११ :	खा्ती् मावह्तीचया आधारे पररचा्न अनुपा्ाचती र्णना करा.
	 	 विरिी	 	 	 ` 	५,००,०००	
	 	 	विरिी	पर्		 	 	 `  ५०,०००	
	 	 प्रारंभण	सकंध	 	 	 ` ६०,०००	
	 	 खरदेदती	 	 	 `  २,२०,०००	
	 	 सिंरण	सकंध	 	 	 `  ४०,०००	
काया्थ्य	ि	प्रशासकीय	खच्थ	 	 	 `  ३४,०००	
विरिी	ि	वििरण	खच्थ	 	 	 `  ३६,०००	 	 	 	 	

	 पररचा्न	अनुपा्		 =	
विरिी	योगय	सकंधाचदे	मूलय	+	पररचा्न	खच्थ

शुद्ध	विरिी		
		× १००

	 विरिी	योगय	सकंधाचदे	मूलय		 =		 प्रारंभण	सकंध	+	खरदेदती	-	सिंरण	सकंध

	 	 	 =		 ६०,०००	+	२,२०,०००	-	४०,०००

	 	 	 =		 ` २,४०,०००	
	 शुद्ध	विरिी	 =		 विरिी	-	विरिी	पर्	
	 	 	 =		 ५,००,०००	-	५०,०००
	 	 	 =	 ` ४,५०,०००	
	 पररचा्न	खच्थ	 =		 काया्थ्य	ि	प्रशासकीय	खच्थ	+	विरिी	ि	वििरण	खच्थ
	 	 	 =	 ३४,०००	+	३६,०००	
	 	 	 =		 `	७०,०००	 	 	 	 	

	 पररचा्न	अनुपा्		 =	
२,४०,०००	-	७०,०००

४,५०,००० 		× १००	

	 	 	 =	 ६८.८९	%
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उदाहरण १२ : पररचा्न अनुपा् (Operating Ratio)	

नोहा	संसरदेचदे	वद.	३१	माच्थ,	२०२०	चदे	वयापार	आवण	नफा	्ोटा	खा्दे	खा्ती्	प्रमाणदे	आहदे.	

वयापार आवण नफा ्ोटा खा्े
नािे                                                                                                                                                       रमा		

्पशती् रक्कम (`) ्पशती् रक्कम (`)

प्रारंभण	सकंध ४०,००० विरिी ४,२०,०००
खरदेदती २,३०,००० सिंरण	सकंध ६०,०००
मजुरती ८,०००
सक्	्ाभ २,०२,०००

४,८०,००० ४,८०,०००
प्रशासकीय	खच्थ १२,००० सक्	्ाभ २,०२,०००
विरिी	ि	वि्रण	खच्थ १४,०००
सयंत्र	विरिीिरती्	्ोटा ४०,०००
शुद्ध	्ाभ १,३६,०००

२,०२,००० २,०२,०००
पररचा्न अनुपा् र्णना करा.	 	 	 	 	 	 	

 उत्र : पररचा्न	अनुपा्	 =	
विरिी	योगय	सकंधाचदे	मूलय	+	पररचा्न	खच्थ

शुद्ध	विरिी		
	× १००

	 	 विरिी	योगय	सकंधाचदे	मूलय	 =	 विरिी	-	सक्	्ाभ
	 	 	 =	 ४,२०,०००	-	२,०२,०००	
	 	 	 =		 ` २,१८,०००	

	 	 	 =	
२,१८,०००	+	(१२,०००	+	१४,०००)

४,२०,०००
		× १००

	 	 	 =	 २,४४,०००
४,२०,०००

		× १००			
	 	 	 	 	 		
	 	 	 =		 ५८.०९	%

उदाहरण १३ : संयुति अनुपा् / वमश् अनुपा् (Combine Ratio / Mix Ratio)
	 खा्ती् मावह्तीिरून र्ुं्िणुकीिरती् पर्ािा काढा.
	 प्राप्	नफा		 -	 ` ५०,०००
	 भांडि्		 -	 ` २,००,०००	
	 राखतीि	 -	 ` १,००,०००		
	 कज्थ		 -	 ` २,००,०००		

	 र्ुं्िणुकीिरती्	पर्ािा	 =	
वनविळ	नफा

विवनयोवज्	भांडि्	
		× १००

	 विवनयोवज्	भांडि्	 =	 २,००,०००	+	१,००,०००	+	२,००,०००
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	 	 	 =	 ` ५,००,०००

	 	 	 =		
५०,०००
५,००,०००

			× १००			 	 	 	

		 	 	 =	 १०%	

उदाहरण १४ : खा्ती् मावह्तीिरून भांडि् र्ुं्िणुकीिरती् पर्ािा शोधून काढा.
	 विरिी	-	 	 	 	 ` १०,००,०००
	 विरिी्	मा्ाचदे	मूलय	-	 	 ` ५,००,०००	
	 पररचा्न	खच्थ-	 	 	 ` ३,००,०००		
	 विवनयोवज्	भांडि्	 	 	 ` ५,००,०००		

	 भांडि्	र्ुं्िणुकीिरती्	पर्ािा	 =	
वनविळ	नफा

विवनयोवज्	भांडि्	
		× १००

	 वनविळ	नफा	 =	 १०,००,०००	−	५,००,०००	−	३,००,०००
	 	 	 =	 ` २,००,०००

	 	 	 =	
२,००,०००
१,००,०००

			× १००			 	 	 	

		 	 	 =	 ४०%	

्ु्नातमक ्ाळेबंद

खा्ती् वद्े्ा ् ाळेबंद नोहा टेकसटाई् व्वमटेड कंपनतीचा आहे. तया आधारे ् ु्नातमक ् ाळेबंद ् यार करून होणाऱया बद्ािर 
भाषय करा.

्ाळेबंद (३१/०३/२०१८ आवण ३१/०३/२०१९ रोरतीचा)

भांडि् ि देय्ा ३१.३.२०१८
(`)

३१.३.२०१९
(`)

संपत्ती ३१.३.२०१८
(`)

३१.३.२०१९
(`)

च्	ददेय्ा २,००,००० ४,००,००० ससरर	संपत्ती १२,००,००० १८,००,०००
राखतीि	वनधती ३,००,००० २,००,००० िजा	-	घसारा	अवि्रर् २,००,००० ३,००,०००
१२%	बँक	कज्थ ५,००,००० ८,००,००० १०,००,००० १५,००,०००
भार्	भांडि् ५,००,००० १०,००,००० च्	संपत्ती ५,००,००० ९,००,०००

१५,००,००० २४,००,००० १५,००,००० २४,००,०००
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उत्र ः  नोहा टेकसटाईलस व्. चे ३१.०३.२०१८ आवण ३१. ०३.२०१९ रोरतीचती ्ु्नातमक ्ाळेबंद 

्पशती् ३१/३/२०१८ 
(`)

३१/३/२०१९
(`)

अंव्म िाढ/घट
(`)

टक्केिारती् 
िाढ/घट(`)

१)		ससरर	सपंत्ती १२,००,००० १८,००,००० ६,००,००० ५०%
		 (−)		संवच्	घसारा २,००,००० ३,००,००० १,००,००० ५०%
	 (अ)	वनविळ	ससरर	संपत्ती १०,००,००० १५,००,००० ५,००,००० ५०%
					च्	संपत्ती ५,००,००० ९,००,००० ४,००,००० ८०%
					(−)	चार	ददेय्ा २,००,००० ४,००,००० २,००,००० १००%
					(ब)		खदेळ्दे	भांडि् ३,००,००० ५,००,००० २,००,००० ६६.६७%
					(क)	विवनयोवज्	भांडि् १३,००,००० २०,००,००० ७,००,००० ५३.८४%
					(ड)		िजा-१२%	बँक	कज्थ ५,००,००० ८,००,००० ३,००,००० ६०%
					(ई)			भार्धारकांचा	वनधती ८,००,००० १२,००,००० ४,००,००० ५०%
					(क-ड)
					भार्	भांडि् ५,००,००० १०,००,००० ५,००,००० १००%
						राखतीि	वनधती ३,००,००० २,००,००० १,००,००० ३३.३३%
						भार्धारकांचती	वनधती ८,००,००० १२,००,००० ४,००,००० ५०%

काय्थ वटपा ः ्ाळेबंदा् हाेणाऱया घट आवण िाढतीचती टक्केिारतीचती र्णना.
 २०१९ मधये पूण्थबद्
 २०१९ मधती् पूण्थ आकडेिारती

(१)  =	
६,००,०००
१२,००,०००

		× १००

	 	 =	५०%	 िाढ

(२)  =	
१,००,०००
२,००,०००

		× १००

	 	 =	५०%	िाढ

टतीपणती ः  ्ु्नातमक	्ाळदेबंदाचदे	विश्देषण	कर्ांना	खा्ती्	वनषकष्थ	वदसून	आ्दे.
१)	 एकूण	ससरर	संपत्तीमधयदे	` ६,००,०००	िाढ	झा्ती	महणजदे	ससरर	संपत्ती्	५०%	िाढ	झा्ती.
२)	 ससरर	संपत्ती	अंश्ः	कज्थ	घदेऊन	खदगी	के्ती	आवण	` ५,००,०००	चदे	भार्	विरिीसाठती	काढ्दे	आवण	तयामुळदे	कजा्थमधयदे	िाढ	

झालयाचदे	वदसून	आ्दे.
३)	 भार्	भांडि्ा्	` ५,००,०००	चती	िाढ	झा्ती	हती	िाढ	१००%	आहदे.	यामुळदे	कंपनतीचती	आवर्थक	पररससर्ती	मजबू् 	झालयाचदे	

वदसून	यदे्दे.
४)	 राखतीि	वनधती	/	संवच्तीमधयदे	` १,००,०००	घट	झा्दे्ती	वदसून	यदे्दे	हती	घट	३३.३३%	इ्की	आहदे.	यािरून	असदे	प्रव्वबंबती्	

हो्दे	की	चा्ू	िषा्थ्	वयिसाया्ा	नुकसान	झा्दे्ा	आहदे.
५)	 च्	ददेय्देमधयदे	` २,००,०००	चती	िाढ	वदसून	यदे्दे.	हती	िाढ	१००%	आहदे.	परं् ु	च्	संपत्ती	सुद्धा	` ४,००,०००	िाढलयाचदे	

वदस्दे	हती	िाढ	१०%	इ्की	आहदे.	याचदे	पररणाम	खदेळ्दे	भांडि्ा्	` २,००,०००	िाढ	झा्दे्ती	वदस्दे.	यामुळदे	कज्थ	घदेणयाचया	
वित्तीय	ससर्ती्	िाढ	हो्दे.
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उदाहरण १५ :
्ु्नातमक उतपन्न वििरण

  शा्तीनती कंपनती व्. चया खा्ती् मावह्तीचया आधारे ्ु्नातमक उतपन्न वििरण ्यार करा.

्पशती् २०१८ (`) २०१९ (`)

विरिी ६,००,००० ४,५०,०००
विरिी	पर् १,००,००० ५०,०००
सक्	्ाभ	अनुपा् ४०% ५०%
काया्थ्य	ि	प्रशासकीय	खच्थ ५०,००० ४०,०००
विरिी	आवण	वि्रण	खच्थ ५०,००० ४०,०००
इ्र	उतपन्न २५,००० १५,०००
इ्र	खच्थ ५,००० ५,०००
कर	आकारणयाचा	दर ५०% ५०%

उत्र ः	शा्तीनती	कंपनती	व्.
्ु्नातमक उतपन्न वििरण

्पशती् २०१८ (`) २०१९ (`) पूण्थपणे बद् (`) टक्केिारती् बद् िाढ/घट
सक्	विरिी ६,००,००० ४,५०,००० (१,५०,०००) २५%घट
िजा	ः	विरिी	पर् १,००,००० ५०,००० (५०,०००) २०%घट
िजा	ः	विरिी	योगय	मूलय	वकंम्	
(अ)	सक्	्ाभ

३,००,०००
२,००,०००

२,००,०००
२,००,०००

(१,००,०००)
-

३३.३३%
-

िजा	ः	पररचा्न	खच्थ - - - -
काया्थ्य	ि	प्रशासकीय	खच्थ ५०,००० ४०,००० १०,००० २०%िाढ
विरिी	आवण	वि्रण	खच्थ ५०,००० ४०,००० १०,००० २०%िाढ
(ब) १,००,००० ८०,००० २०,००० २०%िाढ
पररचा्न	्ाभ	/	नफा १,००,००० १,२०,००० २०,००० २०%िाढ
अवधक	ः	पररचा्न	उतपन्न	 २५,००० १५,००० (१०,०००) ४०%घट
िजा	ः	अपररचा्न	उतपन्न ५,००० ५,००० - -
									खच्थ १,२०,००० १,३०,००० १०,००० ८.३३%घट
िजा	ः	५०%	कर ६०,००० ६५,००० ५,००० ८.३३%घट
कर	नं्रचा	शुद्ध	्ाभ ६०,००० ६५,००० ५,००० ८.३३%घट

टतीपणती ः  िरती्	आवर्थक	आकडदेिारती	 विरिीशती	 संबंवध्	आहदे.	 कंपनतीचा	खच्थ	आवण	 उतपन्न	 हदे	 उतसाहिध्थक	 नसलयामुळदे	 शुद्ध	
्ाभामधयदे	फक्त	८.३३%	िाढ	वदसून	यदे्दे.	
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सूत्र एका दृष्तीक्षेपा्

(At a Glance of Formulas)
I)	 ्ु्नातमक	वििरण	(Comparative	Statement)
१)	 पररपूण्थ	बद्	=	चा्ू	िष्थ	−	मार्ती्	िष्थ

२)	 %	बद्	=		
पररपूण्थ	बद्
मार्ती्	िष्थ 		×	१००

II)	 सामानय	आकाराचदे	वििरण	(Common	Size	Statement)

१)	 ्ाळदेबंद

	 सूत्र		=	 िैयसक्तक	घटकांचती	रक्कम
एकूण	उप्बध	वनधती

		× १००	

२)	 उतपन्न	वििरण	(Income	Statement)

	 	 सूत्र		=	 िैयसक्तक	घटकांचती	रक्कम
वनविळ	विरिी

		× १००

III)	 अनुपा्	विश्देषण	(Ratio	Analysis)	

१)	 ्ाळदेबंद	अनुपा्

अ)	 च्	अनुपा्		=			
च्	संपत्ती
च्	ददेय्ा 		×	१००

ब)	 ज्द	अनुपा्	= 		
ज्द	संपत्ती
ज्द	ददेय्ा 		×	१००

२)	 उतपन्न	वििरण	अनुपा्	(Income	Statement	Ratio)

अ)	 सक्	्ाभ	अनुपा्		=	
सक्	्ाभ
वनविळ	विरिी 		× १००

ब)	 पररचा्न	नफा	अनुपा्		=	
पररचा्न	नफा
वनविळ	विरिी 		× १००

क)	 शुद्ध	नफा	अनुपा्		=	
करपूिगीचा	शुद्ध	नफा
वनविळ	विरिी 		× १००

पया्थयती	सूत्र

ड)	 पररचा्न	अनुपा्		=	
विरिी्	मा्ाचदे	मूलय	+	पररचा्न	खच्थ

वनविळ	विरिी 		× १००

३)	 संयुक्त	अनुपा्	/	वमश्	अनुपा्	ः	(Mixed	/	Combined	Ratio)

अ)	 भांडि्	रंु््िणुकीिरती्	पर्ािा		=
वयाज	आवण	करपिूगीचा	शुद्ध	नफा
र्ुं्वि्दे्दे	वनविळ	भांडि्

	× १००

ब)	 रंु््िणुकीिरती्	पर्ािा		=	
	करपूिगीचा	शुद्ध	नफा
विवनयोवज्	भांडि् 	× १००
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्िाधयाय : ९HHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHH

ि््ूवनष्ठ ्िरूपाचे प्रशन
अ)  खा्ती् वद्ेलया पया्थयामधून योगय पया्थय वनिडून िाकय पुनहा व्हा.  
	 १)		 सक्	्ाभ	अनुपा्	हा	सक्	्ाभ	आवण		...................मधती्	सबंध	दश्थवि्ो.
	 	 अ)	शुद्ध	रक्कम	 	 ब)	शुद्ध	विरिी
	 	 क)	शुद्ध	खरदेदती	 	 	 ड)	सक्	विरिी

	 २)		 च्	अनुपा्			=	 	
.................................

च्	ददेय्ा 	

	 	 अ)	ज्द	संपत्ती	 	 ब)	ज्द	ददेय्ा
	 	 क)	च्	संपत्ती		 	 ड)	िरती्	पैकी	एकहती	नाहती

	 ३)		 ्र्	संपत्ती		=		 .....................
	 	 अ)	च्	संपत्ती	+	सकंध	 	 		 	 ब)	च्	संपत्ती	-	सकंध	
	 	 क)	च्	संपत्ती	-	सकंध		+	पूि्थदत्	खच्थ	 	 		 ड)	िरती्	पैकी	एकहती	नाहती

	 ४)		 सकंधाचती	विरिी	योगय	मूलय	/	वकंम्	....................
	 	 अ)	विरिी	-	सक्	्ाभ		 ब)	विरिी	-	शुद्ध	्ाभ
	 	 क)	विरिी		 		 	 ड)	िरती्	पैकी	एकहती	नाहती
	 ५)	 १००	%	शुद्ध	्ाभ	अनुपा्	हा	...................	्ा	समान	आहदे.
	 	 अ)	पररचा्न	अनुपा्		 	 ब)	पररचा्न	शुद्ध	्ाभ	अनुपा्
	 	 क)	सक्	्ाभ	अनुपा्		 ड)	च्	अनुपा्

	 ६)	 सामानय	आकाराचया	वििरण्ा	...................आिशयक	आहदे.

	 	 अ)	सामानय	आधाराचती				 	 ब)	रोजकीद्थ	नोंदती	
	 	 क)	रोख	प्रिाह		 	 	 ड)	च्	अनुपा्	

	 ७)		 ददेय	विपत्र	हदे	...................होय.
	 	 अ)	दतीघ्थ	मुद्ती	कज्थ		 	 ब)	च्	ददेय्ा
	 	 क)	्र्	संपत्ती		 	 ड)	शुद्ध	हानती
	 ८)		 साधारण्ः	च्	अनुपा्	...................अस्ो.
	 	 अ)	२:१		 ब)	१:१	 	 क)	१:२		 ड)	३:१
	 ९)	 आवर्थक	वििरण	विश द्ेषणािरून	धनको	.................जाणून	घदेणयास	उतसुक	अस्ा्.
	 	 अ)	्र््ा	 	 ब)	्ाभ	/	नफा	
	 	 क)	विरिी	 	 ड)	भार्	भांडि्

ब)  पुढती् विधानासाठती एक शबद, संज्ा वकंिा शबद समूह द्ा.	
१)		 दोन	िदेर्िदेर्ळ्ा	का्ािधतीचदे	्ाभ	क्षम्ा	दश्थविणारदे	वििरण.	
२)		 शुद्ध	विरिी	आवण	सक्	्ाभ	यांचया्ती्	संबंध	सपष्ट	करणारा	अनुपा्.	
३)		 ्ाभ	क्षम्ा	मापनाचदे	आवर्थक	वििरणाचदे	वनणा्थयक	मूलयांकन.
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४)		 दोन	्देखांकीय	आकड्ामधयदे	संबंध	दश्थविणारती	विवशष्ट	र्वण्तीय	संखया.		
५)		 रोख	रकमदे्	्ाबड्ादेब	पराि्गी्	कर्ा	यदेऊ	शकणारती	संपत्ती.	
६)		 वयिसाय	चा्कानदे	र्ुं्वि्दे्दे	भांडि्	आवण	शुद्ध	्ाभ	यांचया्ती्	संबंध	सपष्ट	करणारा	अनुपा्.	
७)		 वयिसायाचया	िदेर्िदेर्ळ्ा	का्ािधतीचदे	वकंिा	मार्ती्	िष्थ	ि	चा्ू	िषा्थचया	वित्तीय	ससर्तीचती	मावह्ती	दश्थविणारदे	वििरण.	
८)		 एका	विवशष्ट	का्ािधतीचदे	रोख	आवण	रोख	प्रिाहा्	होणारदे	बद्	दश्थविणारदे	वििरण.	
९)		 दतीघ्थ	मुद्ती्	संपत्ती	आवण	र्ंु्िणूक	संपादन	करणयासाठती	के्दे्दे	संबंवध्	काय्थ.	
१०)		 ज्द	संपत्ती	आवण	च्	ददेय्ा	यांचया्ती्	संबंध	सरापन	करणारा	अनुपा्.	

क)  खा्ती् विधाने चूक वक बरोबर सकारण ्े व्हा.	
१)	 वित्तीय	वििरणा्	केिळ	्ाळदेबंदाचा	समािदेश	हो्ो.	
२)	 वित्तीय	वििरणाचदे	विश्देषण	हदे	साधन	आहदे	्ोडर्ा	नवहदे.	
३)		 ससरर	संपत्तीचती	खरदेदती	पररचा्न	रोख	प्रिाह	आहदे.	
४)	 वद्दे्ा	्ाभांश	हा	वनधतीचा	स्ो्	नाहती.	
५)	 सक्	्ाभ	हा	शुद्ध	विरिीिर	अि्ंबून	अस्ो.
६)		 प्रभू् तीचती	रोखतीनदे	खरदेदती	हा	वनधतीचा	िापर	समज्ा	जा्ो.	
७)		 अनुपा्	विश्देषण	दोन	संसरामधती्	्ु्नदेकरर्ा	उपयोर्ती	आहदे.	
८)	 अ्प	मुद्तीचया	ठदेिती	रोकड	सम्ु्य	वकंिा	समान	अस्ा्.	
९)		 वरियाशती्	अनुपा्	आवण	उ्ाढा्	अनुपा्	हदे	एकसमान	आहदे.	
१०)		 च्	अनुपा्	हा	फक्त	वयिसायाचया	्र््देचती	आर्णन	कर्ो.	
११)		 अनुपा्	विश्देषणा्	वयिसायाचती	वित्तीय	सुबोध्ा	आवण	्ाभ	क्षम्देचती	मापना	/	आर्णन	हो्दे.	
१२)		 च्	अनुपा्	सामानयपणदे	३:१	अस्दे.		

ड)  एका िाकया् उत्रे व्हा. 
१)		 ्ु्नातमक	वििरणाचदे	दोन	उद्देशांचा	उल्लदेख	करा.	
२)	 यदेणाऱया	रोख	प्रिाहाचदे	्तीन	उदाहरण	व्हा.
३)	 जाणाऱया	रोख	प्रिाहाचदे	्तीन	उदाहरण	व्हा.
४)	 अनुपा्	विश्देषणाचा	अर्थ	सपष्ट	करा.	
५)		 सक्	्ाभ	अनुपा्ाचदे	सूत्र	व्हा.	
६)		 सक्	्ाभाचदे	सूत्र	व्हा.	
७)	 च्	संपत्तीचदे	कोण्देहती	्तीन	उदाहरणदे	द्ा.	
८)		 च्	अनुपा्ाचदे	सूत्र	व्हा.	
९)		 ज्द	संपत्तीचा	सूत्र	सपष्ट	करा.
१०)		 विरिी	योगय	मा्ाचदे	सूत्र	व्हा.
११)	 सरासरती	सकंधाचा	सूत्र	सपष्ट	करा.
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प्रातयनक्षक	उदाहररे

१.	 अमर	ट्ेडस्ण	यांचया	३१	माच्ण	२०१८	आनर	३१	माच्ण	२०१९	चया	ताळेबंदाचया	आधारे	तुलिातमक	ताळेबंद	तयार	करा.

ताळेबंद	(३१/०३/२०१८	आनर	३१/०३/२०१९	ररोरीचा)

देयता ३१.३.२०१८
(`)

३१.३.२०१९
(`)

संपतती ३१.३.२०१८
(`)

३१.३.२०१९
(`)

भांडवल ६०,००० ७२,००० क्स्र संपत्ती १,२०,००० १,५०,०००
निधती आनर वाढवा २४,००० ३०,००० चल संपत्ती २८,००० २७,०००
 कज्ण ३४,००० ५१,०००
धिको ३०,००० २४,०००

१,४८,००० १,७७,००० १,४८,००० १,७७,०००

२.	 अलफा	नलनमटेड	यांचया	खालील	ताळेबंदावरूि	३१/०३/२०१८	आनर	३१	माच्ण	२०१९	ररोरीचे	तुलिातमक	ताळेबंद	तयार	
करा.

ताळेबंद	(३१/०३/२०१८	आनर	३१/०३/२०१९	ररोरीचा)

देयता ३१.३.२०१८
(`)

३१.३.२०१९
(`)

संपतती ३१.३.२०१८
(`)

३१.३.२०१९
(`)

सम हक्क भाग भांडवल २,००,००० २,५०,००० जमतीि ८०,००० १,००,०००
१२% अग्रहक्क भाग ८०,००० ८०,००० इमार् ६०,००० ९०,०००
निधती आनर वाढवा १,००,००० १,४०,००० ्यंत्र व स्यंत्र ७३,००० १,७३,०००
१५% कज्ण रोखे ६०,००० ५१,००० मालसाठा १,५०,००० १,१०,०००
धिको ५०,००० ८०,००० ऋरको १,२८,००० १,४०,०००
द्ेयनवपत्र १०,००० ६,००० बँक ३४,००० ३७,०००
करासाठती ्र्ूद २५,००० ४३,०००

५,२५,००० ६,५०,००० ५,२५,००० ६,५०,०००

३. ३१/०३/२०१८	आनर	३१/०३/२०१९	ररोरी	संपराऱया	वरा्णकररता	तुलिातमक	ताळेबंद	तयार	करा.
सपंत्ती व द्ेय्ा खालतील प्रमारे

तपशील ३१/०३/२०१८	(`) ३१/०३/२०१९	(`)

१) क्स्र संपत्ती १,२०,००० १,५०,०००
२) भाग भांडवल ६०,००० ७२,०००
३) चल संपत्ती २८,००० २७,०००
४) निधती आनर वाढवा २४,००० ३०,०००
५) कज्ण ३४,००० ५७,०००
६) चल दे्य्ा ३०,००० २४,०००
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४.	 ३१/०३/२०१७ आवण ३१/०३/२०१८ रोरती संपणाऱया िषा्थकरर्ा ्ु्नातमक ्ाळेबंद ्यार करा.

्पशती् ३१/०३/२०१७ (`) ३१/०३/२०१८ (`)

१)	च्	ददेय्ा ६०,००० ४८,०००
२)	ससरर	संपत्ती २,४०,००० ३,००,०००
३)	कज्थ ६८,००० १,०२,०००
४)	भार्	भांडि् १,२०,००० १,४४,०००
५)	वनधती	आवण	िाढिा ४८,००० ६०,०००
६)	च्	संपत्ती ५६,००० ५४,०००

५.	 खा्ती् मावह्तीिरून नोहा व्मतीटेडचे ३१/०३/२०१७ आवण ३१/०३/२०१८ रोरती संपणाऱया िषा्थकरर्ा ्ु्नातमक 
उतपन्न वििरण ्यार करा.

्पशती् ३१/०३/२०१७ (`) ३१/०३/२०१८ (`)

विरिी २,००,००० ३,००,०००
आयकर ५०% ५०%
विरिी्	मा्ाचती	वकंम् १,२०,००० ८०,०००
अप्रतयक्ष	खच्थ ८,००० १२,०००

६.	 खा्ती् मावह्तीिरून सौरभ व्मतीटेडचे ३१/०३/२०१७ आवण ३१/०३/२०१८ रोरती संपणाऱया िषा्थकरर्ा उतपन्न 
वििरण ्यार करा.

्पशती् ३१/०३/२०१७ (`) ३१/०३/२०१८ (`)

विरिी ४,००,००० ६,००,०००
अप्रतयक्ष	खच्थ १६,००० २४,०००
विरिी्	मा्ाचती	वकंम् २४,००० ५६,०००
आयकर ५०% ५०%

७.	 साक्षती ट्ेडस्थ यांचे ३१/०३/२०१७ आवण ३१/०३/२०१८ रोरती संपणाऱया िषा्थचे ्ाळेबंद खा्ती्प्रमाणे आहे. तयािरून 
सामानय आकाराचे ३१/०३/२०१७ आवण ३१/०३/२०१८ चे ्ाळेबंद ्यार	

्ाळेबंद (३१/०३/२०१८ आवण ३१/०३/२०१९ रोरतीचा)

देय्ा ३१.३.२०१८
(`)

३१.३.२०१९
(`)

संपत्ती ३१.३.२०१८
(`)

३१.३.२०१९
(`)

सम	हक्क	भार्	भांडि् ८०,००० ८०,००० ससरर	संपत्ती १,२०,००० १,४४,०००
अग्रहक्क	भार्	भांडि् २०,००० २०,००० र्ुं्िणूक २०,००० २०,०००
राखतीि	वनधती	 २०,००० २४,००० च्	संपत्ती ६०,००० ४८,०००
सुरवक्ष्	कज्थ ४०,००० १६,०००
असुरवक्ष्	कज्थ २०,००० ३६,०००
च्	ददेय्ा २०,००० ३६,०००

२,००,००० २,१२,००० २,००,००० २,१२,०००
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८. ३१/०३/२०१७	आनर	३१/०३/२०१८	या	संपराऱया	वरा्णकररता	सामानय	आकाराचे	उतपन्न	नववरर	तयार	करा.

तपशील ३१/०३/२०१७	(`) ३१/०३/२०१८	(`)

नवरिी २,००,००० २,५०,०००
नवरिी् मालाचे मूल्य १,५०,००० १,७०,०००
का्या्णल्य आनर प्रशासकी्य खच्ण ४,००० ६,०००
नवरिी आनर नव्रर खच्ण ६,००० १,०००

९. साक्षी	नलनमटेडचया	खालील	ताळेबंदावरुि	ररोख	प्रवाह	नववरर	तयार	करा.

देयता ३१.३.२०१७
(`)

३१.३.२०१८
(`)

संपतती ३१.३.२०१७
(`)

३१.३.२०१८
(`)

भाग भांडवल २,००,००० ३,००,००० रोकड २०,००० ३०,०००
धिको ६०,००० ९०,००० ऋरको १,४०,००० २,५०,०००
िफा ्ोटा खा्े ४०,००० ७०,००० मालसाठा ८०,००० ७०,०००

जमतीि ६०,००० १,१०,०००
३,००,००० ४,६०,००० ३,००,००० ४,६०,०००

उततर	:	 १) कृ्ती का्या्णमुळे रोख प्रवाह ` ४०,०००      २) गुं् वरूक का्या्णमुळे रोख प्रवाह ` ५०,०००
 ३) आन््णक का्या्णमुळे रोख प्रवाह ` १,००,०००

१०. कुराल	ट्ेडस्णचया	खलील	ताळेबंदावरुि	ररोख	प्रवाह	नववरर	तयार	करा.

देयता ३१.३.२०१७
(`)

३१.३.२०१८
(`)

संपतती ३१.३.२०१७
(`)

३१.३.२०१८
(`)

भाग भांडवल २,००,००० २,५०,,००० रोकड ३०,००० ४७,०००
धिको ७०,००० ४५,००० ऋरको १,२०,००० १,१५,०००
िफा ्ोटा खा्े १०,००० २३,००० मालसाठा ८०,००० ९०,०००

जमतीि ५०,००० ६६,०००
२,८०,,००० ३,१८,००० २,८०,,००० ३,१८,०००

उततर	: १) कृ् ती का्या्णमुळे रोख प्रवाह ` १७,०००      (१३,००० + ५,००० - १,०००)
 २) गुं्वरूक का्या्णमुळे रोख प्रवाह ` ६,०००  ३) आन ््णक का्या्णमुळे रोख प्रवाह ` १,००,०००

११. कंपिीकड	ेखालील	चल	संपतती	आनर	चल	देयता	आहे.
 ऋरको - ` १,२०,०००,   धिको -  ` ६०,००० 
 द्ेयनवपत्र - ` ४०,०००   मालसाठा - ` ६०,००० 
 सुटती अवजारे -  ` २०,०००   बँक ओवहर डा्फट -  ` २०,००० 
 चल	अिुपात	काढा.

	 उततर	:		चल अिुपा् = ५ ः ३
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१२)	 कंपिीची	चल	संपतती	`	६,००,०००,	आनर	नतचे	चल	अिुपात	२ः१	आहे	तेवहा	चल	देयता	शरोधूि	काढा?
 उततर	:		चल दे्य्ा = ` ३,००,०००
१३) चल दे्य्ा -  ` ३,००,०००, 
 खेळ्े भांडवल -   ` ८,००,००० 
 सामग्रती-  ` २,००,००० 
 रलद	अिुपात	काढा.
	 उततर	:		जलद अिुपा् = ३ ः १
१४) सकल	लाभ	अिुपात	काढा.
 नवरिी -  ` २,७०,०००, 
 निववळ खरेदती -   ` १,५०,००० 
 नवरिी अिुपा् -  ` २०,००० 
 संवरर सककंध - ` २५,०००
 प्रारंभग सककंध - ` ४५,०००
 उततर	:		सकल लाभ अिुपा् = ३२%
१५)	 खालील	मानहतीवरूि	शुद्ध	िफा	अिुपात	काढा.
	 नवरिी -  ` ३,८०,००० 
 नवरिी् मालाचे मूल्य -  ` २,६०,०००
 अप्रत्यक्ष खच्ण- ` ६०,०००
	 उततर	:		शुधद िफा अिुपा् १५.७९%

१६)	 खालील	मानहतीवरूि	शुद्ध	िफा	अिुपात	काढा.
 नवरिी् मालाचे मूल्य -  ` ३,५०,०००, 
 पररचालि खच्ण -   ` ३०,००० 
 नवरिी -  ` ५,००,००० 
 नवरिी पर् - ` ३०,००० 
 उततर	:		पररचालि अिुपा् = ८०.८५%

१७)	 आगरि	करा?
 १) चल संपत्ती - ` ३,००,०००, 
 २) चल दे्य्ा - ` १,००,०००, 
	 चल	अिुपात	काढा.
 उततर	:		चल अिुपा् = ३ ः १

bbb

कृती	काय्ण	ः

१)	 व््णमाि पत्रा् / वानर्णक अहवाल प्रनसद्ध झालेले ककंपितीचे ्ाळेबंद नमळवा आनर त्यावरूि ्ुलिातमक ्ाळेबंद ््यार 
करा.

२) व््णमाि पत्रा् / वानर्णक अहवाल प्रनसद्ध झालेले ककंपितीचे िफा ्ोटा खा्े आनर ्ाळेबंद नमळवा आनर त्यावरूि 
ककंपितीचा वानर्णक आहवाल आनर नवनवध अिुपा् शोधिू काढा. 
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१०.  लेखांकनात संगणकाचा उपयोग 
(Computer in Accounting)

१०.१	संगणकीय	लेखांकन	प्रणालीची	संकल्पना.

१०.२	संगणकीय	लेखांकन	प्रणालीची	वैशिष्ट्े.

१०.३	संगणकीय	लेखांकन	प्रणालीच	ेमहत्व.

१०.४	संगणकीय	लेखांकन	प्रणालीच	ेघटक.

१०.५	हस्तशलखी्त	लेखांकन	व	संगणकीय	लेखांकन	काय्यप्रणालीची	्तुलना.

१०.६	संगणकीय	लेखांकन	आज्ावलीच	ेस्रो्त.

१०.७	कायदिेीर	शवरुद्ध	बनावट	(Pirated)	लेखांकन	आज्ावली.(Software)

क्षमता विधाने ः

o या प्रकरणाचा अभयास केलयानंतर विद्ार्थी :
 संगणकीय लेखांकन ि तयाचे घटक समजतो.
 संगणकीय लेखांकनाची िैविष्ट्े, महत्ि आवण मयायादा समजतो.
 लेखांकनाची विविध वििरणे संगणकाद्ारे समजून घेऊ िकतो. 
 विविध संगणकीय पॅकेजेस िापरणयास सक्षम होतो.

१०.१ संगणकीय लेखांकन प्रणालीची संकलपना :
व्त्यमानकाळा्त	प्रतयेक	जण	संगणकाचा	मरोठ्ा	प्रमाणा्त	वा्पर	कर्ता्त.	संगणकीय	व	माशह्ती	्ंतत्रज्ानाचया	कां्तीमुळे	आधशुनक	

वयावसाशयक	संकल्पना	बदललया	जयामुळे	शनण्यय	प्रशकया,जलद,	अचूक	व	सरोपया	झालया.	संगणकीय	लेखांकन	प्रणाली	ही	लेखांकन	
प्रशकया	सरो्पी	कर्ते,	्तसेच	जास्त	उ्पयुक्त	व	सवयंचशल्त	कर्ेत.

संगणकीय	 लेखांकन	 प्रणाली	 महणजेच	 अशयाप्रकारची	 आज्ावली	 जयामुळे	 आ्पण	 शवशवध	 उ्पयुक्त	 माशह्ती	 ही	 लेखांकन	
प्रणालीमधये	साठव	ूिक्तरो.	ही	प्रणाली	संगणक,	संगणक	महाजाल	्तसेच	अनेक	दूरस्थ	संगणकीय	उ्पकरणे	यांचयाद्ारे	जरोडलेली	
अस्ते.	संगणकीय	लेखांकन	प्रणालीद्ारे	वयवसाया्त	शवशवध	प्रकारचे	उ्पयुक्त	अहवाल	व	शववरण्पत्रे	बनवली	जा्ता्त.

अश्तिय	महत्वाची	गरोष्ट	महणजे	ह	ेअहवाल	बनशव्ताना	सव्यमानय	लेखांकन	्तत्वाचंा	(Generally	Accepted	Accounting	
Principles	-	GAAP)	शवचार	केला	जा्तरो.

१०.२ संगणकीय लेखांकन प्रणालीची िैविष्ट्े :
१)  एकात्मक संकवलत माविती :	संगणकीय	लेखांकन	प्रणालीची	रचना	अशयाप्रकारे	केलेली	अस्ेत	की	जयाद्ारे	खरेदी,	

शवकी,	आश्थ्यक	नोंदी,	्पगार	नोंदी,	उत्पादन	नोंदी	अशया	अनेक	वयावसाशयक	प्रशकया	ह्ा	सरोपया	व	सवयंचशल्त	हरो्ता्त.	
संगणकीय	लेखांकनामुळे	 अचूक,	अद्ययाव्त	 वयावसाशयक	 माशह्तीही	 ्ततकाळ	 उ्पलबध	 हरो्ते.	 संगणकीय	लेखांकन	
ह	े वयवस्था्पन	 सूचना	 प्रणाली	MIS	 (Management	 Information	 System)	 बररोबर	 एकशत्र्त	काम	करून	 हे	
प्रमंडळांना	वयावसाशयक	प्रशकया	सहज	सरोपया	आशण	मूलयवशध्य्त	करणयासाठी	मद्त	कर्ते.

अभयास घटक
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२) अचूकता ि गतीमानता :	संगणकीय	लेखांकना्त	उ्पभरोकतयाला	समज्तील	असे	अनेक	आराखडे	अस्ता्त	जे	्ताबड्तरोब	
अचूक्पण	े वयवहारांचया	 माशह्तीची	 नोंद	 ्ुपरशव्ता्त.	 तयामुळे	 वयवहाराची	 नोंद	 हरो्ताच	 शवशवध	 माशह्ती	 व	 अहवाल	
सवयंचशल्तररतया	्तयार	हरो्ता्त.

३)  ्िरित वनण्णयप्रवरिया : संगणकीय	लेखांकन	प्रणालीद्ार	े्ताबड्तरोब	माशह्ती	उ्पलबध	हरो्ते	जयामुळ	ेतवरर्त	शनण्यय	घेणे	
सरो्पे	हरो्ते.	तयामुळेच	प्रमंडळास	शनयरोजन,	ग्ाहक	आधार	वाढवणे,	शवस्ततृ्त	वयवस्था्पन	सूचना	प्रणाली	(MIS)	अहवाल	
्तयार	करणे,	्तसेच	अतयं्त	महत्वाची	व	सं्पूण्य	माशह्ती	तवरर्त	उ्पलबध	हरो्ेत.

४)  मया्णवित ि एकात्मक :	हस्तशलखख्त	लेखांकनािी	्ुतलना	कर्ता	अश्तिय	कमी	वेळा्त	महणजेच	अनेक	शवखत्तय	लेखे	
आ्पणास	काही	सेकंदा्तच	उ्पलबध	हरोऊ	िक्ता्त.

५)	 वििोब पुसतकांची ्िरित उपलबधता :	संगणकीय	लेखांकन	प्रणालीद्ारे	अनेक	खातयांचा	्तक्ता,	अहवाल,	खा्ते	वह्ा	
ह्ा	काही	बटण	ेदाबून	तवरर्त	उ्पलबध	हरो्ता्त.	महसूल	प्रकारा्तील	्ेतरीज	्पत्रक,	नफा	-	्तरोटा	व	्ताळेबंद	्तसेच	अनेक	
खा्ते्पुस्तके	जसे	की	ररोख्ुपखस्तका,	बँकेची	नोंद	्पुखस्तका,	खरेदी	्पुखस्तका,	शवकी	्ुपखस्तका	हे	सव्य	करोणतयाही	वेळी	्तयार	
सवरू्पा्त	शमळ्ता्त.

६)  सुिवक्षतता :	संगणकीय	लेखांकन	प्रणाली	ही	हस्तशलखी्त	लेखांकना्पेक्ा	सुरशक््त	व	गरो्पनीय	अस्ेत.	 तयाचया	सुरक्ा	
प्रणालीमुळे	अनेक	उ्पभरोकतयांना	वेगवेगळ्ा	स्तरावरची	सुरक्ा	उ्पलबध	करून	दे्ता	ये्ते.

७)  पाििि्णकता :	संगणकीय	लेखांकन	प्रणालीमुळे	ररोजचया	वयावसाशयक	प्रशकयांमधये	प्रचंड	्पारदि्यक्ता	प्राप्त	हरोणयास	मद्त	
हरो्ते.

८)  खा्यांचे िगगीकिण :	संगणकीय	लेखांकनासाठी	एकसारखया	सवरू्पाचया	खातयांचा	गट	करण	ेगरजेच	ेअस्ते.	साधारण्पणे	
खातयांची	शवभागणी	सं्पत्ती,	देय्ता,	उत्पन्न,	खच्य	या	प्रकारा्त	केली	जा्ते.	आवशयक्तेनुसार	या	गटांची	आणखीन	छरोट्ा	
गटा्त	शवभागणी	कर्ता	ये्ते.

१०.३ संगणकीय लेखांकन प्रणालीचे मित्ि :
	 संगणकीय	लेखांकन	प्रणाली	ही	अनेक	वयवसाय	संस्था	व	कं्पनयांसाठी	महत्वाची	अस्ेत.

१)  सियंचवलत :	लेखांकन	आज्ावलीद्ारे	सव्य	प्रकारची	आकडेमरोड	ही	सवयंचशल्त	्पद्ध्तीने	अश्तिय	कमी	वेळा्त	हरो्ते.
२)  अनेक उपभोक्ा :	लेखांकन	माशह्तीचा	उ्पयरोग	शनरशनराळ्ा	शठकाणांहून	सुरशक््त्पणे	केला	जाऊ	िक्तरो.	वयवसाया्तील	

लेखांकनाची	माशह्ती	ऑनलाईन	शकंवा	ऑफलाईन	्पद्ध्तीने	काया्यलया्त	शकंवा	काया्यलयाबाहेर	ही	उ्पलबध	हरो्ते.	मरोठ्ा	
वयवसाया्त	अनेक	उ्पभरोतयांना	या्त	एकाचवेळी	शवशवध	नोंदी	करण	ेसहज	िकय	हरो्ते.

३)  अचूकता :	संगणकीय	लेखांकन	प्रणाली	ही	हस्तशलखी्त	प्रणाली्पेक्ा	जास्त	अचूक	काम	कर्ते.	अनेक	प्रकारचया	बेरीज,	
वजाबाकी,	आकडेवारी	संगणकीय	आज्ावलीन	ेआ्परोआ्प	हरो्ता्त.

४)  गतीमानता :	संगणकीय	लेखांकन	प्रणाली	ही	हस्तशलखी्त	प्रणाली	्ेपक्ा	जास्त	ग्तीने	काम	कर्ते.	करोण्तेही	अहवाल	हे	
उ्पभरोकतयाला	्ताबड्तरोब	उ्पलबध	हरो्ता्त.

५)  मूलय कपात :	अनेक	आश्थ्यक	वयवहाराची	नोंद	ही	संगणकीय	लेखांकन	प्रणाली्त	एकदाच	करावी	लाग्ते.	तयामुळे	कमी	
मनुुष्यबळा्त	हे	काम	िकय	हरो्ते,	तयामुळे	्पैिाची	बच्त	हरो्ते.

६)  पद्धतिीि ि िेळेत नोंि :	संगणकीय	लेखांकन	प्रणाली्त	वयवहारांची	नोंद	ही	वेळे्त	व	अचूक	्पद्ध्तीने	हरो्ते.
७)  मोठ्ा प्रमाणात संग्रिण क्षमता :	हस्तशलखख्त	लेखांकना्त	प्रतयेक	आश्थ्यक	वरा्यसाठी	सव्तंत्र	शहिेब्पुस्तक	ेबाळगावी	

लाग्ता्त.	्पण	संगणकीय	लेखांकन	प्रणालीमधये	मात्र	अनेक	आश्थ्यक	वराांची	माशह्ती	एकशत्र्त	साठव्ता	ये्ते.
८)  संवक्षप्त सिरूप :	मरोठ्ा	प्रमाणा्त	असलेलया	आश्थ्यक	नोंदी	संगणकीय	लेखांकन	प्रणाली्त	अश्तिय	कमी	जागे्त	साठवून	

ठेव्ता	ये्ता्त.	संगणकाचया	हाड्यशडसकवर	ही	माशह्ती	साठवून	दुसऱया	एखाद्या	उ्पकरणावर	्पण	ही	माशह्ती	सुरशक््त्पणे	
साठव्ता	ये्ते.
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९)  मावितीचे िसतांतिण ि सामावयकिण :	जया	लरोकांना	या	लेखांकन	नरोदींमधये	सवारसय	आहे	अिा	लरोकांिी	माशह्तीचे	
सामाशयकरण	संगणकीय	लेखांकन	प्रणालीचे	सरो्पे	हरो्ेत.	ही	माशह्ती	शप्रटं	आऊटचया	सवरू्पा्त	अ्थवा	एका	संगणका्तून	
दुसरीकडे	इंटरनेटद्ारे	व	्पेनड्ाईवहद्ारे	देऊ	िक्तरो.

१०.४ संगणकीय लेखांकन प्रणालीचे घटक :
	 (अ)	हाड्यवेअर
	 (ब)	आज्ावली	(Software)
	 (क)	वयवसाया्तील	कम्यचारी

अ)  िार्णिेअि (Hardware) : संगणका्तील	हाड्यवेअर	हे	असे	इलेकट्रॉशनक	साधन	आहे	जयाद्ार	ेशडसक	ड्ाईवह,	मरॉशनटर,	
शप्रटंर	 अशया	 सव्य	 गरोष्टी	 एकमेकांना	 जरोडलया	 जा्ता्त.	अद्ययाव्त	लेखांकन	 प्रणालीमधये	 या	 संगणकीय	 जाळ्ांची	
माशह्तीचया	सामाशयशककरणासाठी	गरज	अस्ेत.	या	जाळ्ाद्ार	ेजया	संगणका्त	सव्य	माशह्ती	साठवलेली	आहे,	्तरो	मुखय	
संगणक	इ्तर	संगणकांना	जरोडलेला	अस्तरो.	हाड्यवेअर	व	सरॉफटवेअर	याचा	एकमेकािंी	यरोगय	जरो	समनवय	साधून	अंकेक्क	
(Auditor)	एका	जागी	बसून	भार्ता्तील	करोणतयाही	राजया्तील	जसे	की	महाराष्ट्,	कना्यटक	इ.	राजया्तील	ग्ाहकांचया	
आश्थ्यक	वयवहारांचया	नोंदी	्पाहू	िक्तरो.	तयामुळ	ेअंकेक्णाचे	काम	ह	ेकमी	खचा्य्त	व	जास्त	ग्तीने	हरोऊ	िक्ते.

ब) आज्ािली (Software) : संगणकान	ेजयाप्रकार	ेकाम	करणे	अ्पेशक््त	आहे	तया	सव्य	आज्ांचा	संच	महणजेच	आज्ावली		
(Software)	जयामधये	माशह्ती	साठवली	जा्ते	व	वयवसायास	उ्पयुक्त	अहवाल	्तयार	हरो्ता्त.	अनेक	लेखांकन	आज्ावली	
या	इ्तर	संगणकीय	प्रशकये्पेक्ा	सव्तंत्र्पण	ेकाम	कर्ता्त.

१०.४.१ लेखांकनासाठी आिशयक कागिपतांची वनवम्णती :
लेखांकनाचया	आज्ावली्त	(Software)	खालील	घटकांचा	उ्पयरोग	हरो्तरो.
अ)  लेखांकनासाठी आिशयक कागिपतांची वनवम्णती :	 संगणकीय	 आज्ावलीद्ारे	 वयवसाया्तील	 अनेक	 नोंदीसाठी	

आवशयक	कागद्पत्र	्तयार	कर्ता्त	जसे	की	ररोख	्पाव्ती,	चलन	इ.
ब)  वयििािांची नोंि : सधयाचया	काळा्त	संगणकीय	लेखांकन	आज्ावलीद्ारे	 ररोजचया	 वयवहारांची	 नोंद	 हरो्ते	 जयामुळे	

कागदांची	बच्त	हरो्ते.

Ledger Accounts

Credit

Balance Sheet

Debit

Liability AssetIncome Expenditure

Profit & Loss Account
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क)  तेिीजपतक ि आव््णक आिाखरा तयाि किणे :	आश्थ्यक	वयवहाराची	नोंद	झालयानं्तर	्पुढ	ेआ्परोआ्पच	आवशयक	तया	
खातया्त	तयाची	नोंद	हरो्ते.	लेखांकन	प्रमाणकांचया	मद्तीने	वया्पारी	खा्ते,	नफा	-	्तरोटा	खा्ते	व	्ताळेबंद	्तयार	करणे	इ.	
साठी	संगणक	सूचना	काय्यकम	्तयार	करू	िक्तरो.

१०.४.२ मनुष्यबळ :
करोण्तीही	 प्रणाली	 यिसवी	 हरोण	े ही	 तया	 प्रणालीवर	काम	करणाऱया	 मनषु्यबळावर	अवलंबून	अस्ते.	अद्ययाव्त	लेखांकन	

प्रणाली	ही	लेखांकनाच	ेज्ान	नसलेलया	वयक्तीचा	्पण	सहभाग	काही	प्रमाणा्त	तया्त	कर्ेत.

 

Input 
(Data)

Processing 
(Accounting)

Output  
(Reports)

	 वयवहारांचा	स्रो्त	असलेलया	कागद्पत्रांद्ारे	जसे	की	 शवकीची	्पाव्ती,	बँक	 शड्परॉशझटची	्पाव्ती,	खरेदी	आदेि	इ.	उ्पयुक्त	
माशह्ती	ही	संगणकीय	लेखांकना्त	नोंद	करणयासाठी	वा्परली	जा्ते.
	 संगणकीय	लेखांकन	प्रणाली्त	्ती	माशह्ती	ही	एका	 शवशिष्ट	आराखड्ा्त	व	शवशिष्ट	कमाने	लाग्ेत.	असे	वयवहार	जयामधये	
अ्ूपण्य	माशह्ती	शदलेली	आहे	जस	ेकी	्तारीख	उ्पलबध	नसणे,	खा्ते	कमांक	नसणे	इ.	महत्वाची	माशह्ती	शदलेली	नसणे	अिा	सवरू्पांचया	
वयवहारांची	नोंद	संगणका्त	हरो्त	नाही.
	 शनण्ययप्रशकयेसाठी	आवशयक	अहवाल	महणजेच	शनष्कर्य,	तयाचे	सवरू्प	ह	ेऋणकरोचे	्पत्रक,	धनकरोचे	्पत्रक,	साठ्ाची	नोंद,	
्तेरीज	्पत्रक,	शमळक्तीच	े्पत्रक,	्ताळेबंद	इ.	अस्ते.

१०.५ िसतवलखीत लेखांकन प्रवरिया ि संगणकीय लेखांकन प्रवरिया यातील तुलना :

तुलनेचे मुि्िे िसतवलतखत लेखांकन संगणकीय लेखांकन
१.  वयाखया हस्तशलखख्त	लेखांकन	ही	अिी	प्रशकया	आहे	

की	 जयाद्ारे	 आ्पलयाला	 वयवसाया्तील	
प्रतयेक	 वयवहाराचया	 ररोज	शकद्य	 व	 खा्तेवही	
सवरू्पा्तलया	नोंदी	ठेवावया	लाग्ता्त.

ह्ा	 प्रशकयेमधये	 आ्पण	 शवशवध	 संगणकीय	
आज्ावलीचा	 उ्पयरोग	 वयवहारांचया	 संगणकीय	
नोंदणी	कर्ता	कर्तरो.

२.  आकरेमोर हस्तशलखी्त	लेखांकनामधये	बेरीज,	वजाबाकी	
इ.	आकडेमरोड	प्रतयक्	शलहून	केली	जा्ते.
उदा.	 एखाद्या	 खातया्तील	 शिल्लक	
िरोधणयाकर्ता	आ्पण	जमा	 व	 नावे	ह्ा्तील	
आवशयक	 आकडेमरोड	 कर्त	 फरक	 िरोधून	
काढ्तरो.

संगणकीय	लेखांकन	प्रशकये्त	वयवहारांची	नोंद	ही	
प्रतयक्ररतया	करावी	लाग्ते.	्पण	प्रतयेक	खातयाची	
शिल्लक	 ही	 प्रतयक््पणे	 आकडेमरोड	 कर्ता	
संगणकीय	आज्ावलीद्ार	ेआ्परोआ्प	शमळ्ते.

३.  खातेवनिाय नंोि हस्तशलखी्त		लेखांकन			प्रशकये्त		आ्पण	
ररोज	शकद्य	 ्त्पासून	 ्ेत्थील	 रकमा	 जमा	 व	 नावे	
ह्ा	 बाजूला	 शवशवध	 खातयांमधये	 शलही्तरो.	
सदर	 रक्कम	 खातयांमधये	 वळ्ती	 कर्ताना	
तयामधये	मानवी	चुका	हरोऊ	िक्ता्त.

संगणकीय	लेखांकन	प्रणाली्त	शवशवध	खातयांमधील	
नोंद	ही	सवयंचशल्त	्पद्ध्तीने	हंरोऊन	मानवी	चुका	
टाळ्ता	ये्ता्त.
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४.  तेिीज पतक 
(पिीक्षा सूची)

ह्ा	लेखांकन	प्रणाली	मधये	आ्पलयाला	सव्य	
खातया्तील	शिल्लक	ही	्तेरीज्पत्रका्त	घयावी	
लाग्ते.

संगणकीय	 लेखांकन	 प्रणाली्त	 ्ेतरीज्पत्रक	 हे	
आ्परोआ्प	्तयार	हरो्ेत.

५.  समायोजन नोंिी समायरोजनाचया	 शकद्य	 नोंदी	 व	 तयांचया	
खा्तेवही्तील	 नोंदी	 अिा	 दरोनही	 नोंदी	 एका	
मागे	एक	्पद्ध्तीने	केलया	जा्ता्त.

संगणकीय	 लेखांकनामधये	 केवळ	 समायरोजनाचया	
शकद्य	नोंदी	केलया	जा्ता्त,	्तर	खा्ेतवहीचया	नोंदी	
संगणक	आ्परोआ्प	करी्त	अस्तरो.

६.  आव््णक नोंिी ि 
पतके

अनेक	 वयवहारा्तील	 अहवाल	 व	 ्पत्रके	
काळजी्ूपव्यक	 प्रतयक्	 बनवाव	े बाग्ता्त.	
्तेरीज	्पत्रका्तील	 रकमा	 शमळक्त	्पत्रका्त	व	
्ताळेबंदा्त	स्थानां्तरर्त	केलया	जा्ता्त.

संगणकीय	लेखांकन	 प्रणाली्त	आश्थ्यक	अहवाल	
आ्परोआ्प	 ्तयार	 हरो्ता्त.	 ्तसेच	 प्रतयेक	 नवीन	
वयवहाराचया	नोंदीनं्तरच	ेबदल	हरो्त	जा्ता्त.

७.  िाव््णक 
वििेबपुसतकात 
नोंिी

वरा्यअखेरीला	 लेखशनक	 ्ुपढील	 आश्थ्यक	
वरा्यसाठी	अनेक	आश्थ्यक	अहवालांची	 ्ूप्त्य्ता	
कर्त	 अस्तरो.	 प्रतयेक	 खातयाची	 शिल्लक	
रक्कम	्ुपढील	आश्थ्यक	वरा्यसाठी	स्थानां्तरर्त	
केली	जा्ते.

संगणकीय	लेखांकन	आज्ावली्त	 ्ुपढील	आश्थ्यक	
वरा्यसाठी	आवशयक	अहवाल	हे	आ्परोआ्प	्तयार	
हरो्ता्त.	खातया्तील	शिल्लक	रकमा	ही	आ्परोआ्प	
स्थानां्तरर्त	हरो्ता्त.

१०.६ संगणकीय लेखांकन आज्ािलीचे स्ोत :
लेखांकन	आज्ावली	हा	संगणकीय	लेखांकन	प्रणालीचा	आवशयक	भाग	आहे.	अश्तिय	महत्वाची	बाब	 महणजे	करोण्तीही	

लेखांकन	आज्ावली	शवक्त	घेणया्पूववी	वयवसाया्तील	लेखांकनाचे	काम	करणाऱया	कम्यचाऱयांची	लेखांकना्तील	काय्यशन्पुण्ता	बघणे	
फायदेिीर	ठरेल.	संगणकावर	काम	करणाऱया	वयक्ती	लेखांकनाचया	कामास	जबाबदार	अस्ता्त.	संगणक	नाही.

खालील	दरोन	्पररखस्थ्ती्त	लेखांकन	आज्ावलीची	गरज	्पड्ते.

(अ)		जेवहा	हस्तशलखख्त	लेखांकन	प्रणाली	बदलून	संगणकीय	लेखांकन	प्रणाली	अवलंबली	जा्ते.
(ब)		 गरजेनुसार	चाल	ूसंगणकीय	लेखांकन	प्रणालीची	जागा	नवीन	प्रणाली	घ्ेते.

१०.६.१ लेखांकन आज्ािलीचे संच :
प्रतयेक	लेखांकन	आज्ावली	संच	हा	लेखांकनाची	 शकया	करून	उ्पभरोकतयाचया	गरजेनुसार	वेगवेगळ	ेअहवाल	्तयार	कर्तरो.	

लेखांकन	आज्ावली	संचाच	ेवगवीकरण	आ्पण	खालीलप्रकारे	करू	िक्तरो.
(अ)		वा्परणयास	्तयार
(ब)		 सानुकशूल्त
(क)		 ्तयार	करून	घे्तलेले
(ड)		 खुलया	स्रो्तांमधून	उ्पलबध

वरील	प्रतयेक	गटाची	सव्त:ची	वैशिष्ठ्े	आहे्त.

लेखांकन	आज्ावलीची	शनवड	ही	जया	तया	वयवसाया्तील	लेखांकन	व	महसुलाचया	गरजेनुसार	केली	जा्ेत.	

१०.६.२ (अ) िापिणयास तयाि :
अिा	प्रकारची	लेखांकन	प्रणाली	ही	साधारण	लघुउद्यरोजकांना	जयांचे	ररोजचे	आश्थ्यक	वयवहार	हे	कमी	अस्ता्त	तयांना	उ्पयरोगी	

्पड्ते.	कारण	या	 प्रणालीची	 शकंम्त	कमी	असून	वा्पर	करणाऱया	 उ्पभरोकतयांची	संखया	 ही	 मया्यशद्त	अस्ेत.	या	 प्रणाली	 शिकणयास	
सरोपया	अस्ता्त.	तयामुळेच	माशह्तीची	गरो्पनीय्ता	फारिी	राहू	िक्त	नाही	व	संगणक	प्रणालीमधये	घरोटाळे	हरोणयाची	िकय्ता	वाढ्ते.	
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प्रणालीचे	प्रशिक्ण	सरो्पे	असे	जे	की	बरेच	वेळा	प्रणालीचा	्ुपरवठादार	मुफ्तररतया	द्ेतरो.	्पण	बऱयाचवेळा	अिा	प्रणाली	इ्तर	माशह्तीचया	
प्रणालीबररोबर	सहज्पण	ेजरोड्ता	ये्त	नाही्त.

१०.६.२ (ब) सानुकूवलत :
उ्पभरोकतयाचया	गरजेनुसार	या	प्रकारचया	प्रणाली	आज्ावली	मधये	बदल	कर्ता्त.	बाजारा्त	शमळणारी	्तयार	प्रणाली	ही	सवाांनाच	

उ्पयुक्त	अस्ते	अस	ेनाही.

उदा.	्तयार	प्रणाली	मधये	मालाचा	साठा	व	शवकीची	नोंद	ही	सव्ंतत्र्पणे	हरो्त	अस्ेत	्पण	उ्पभरोकतयाला	मात्र	शवकी	झालयानं्तर	
तयाचा	मालाचया	साठ्ावर	हरोणारा	्पररणाम	सवयंचशल्त	्पद्ध्तीने	हरोणे	अ्पेशक््त	असेल	जे	सानुकूशल्त	प्रणाली्त	िकय	आहे.

मरोठ्ा	व	मधयम	सवरू्पाचया	वयवसायासाठी	सानुकूशल्त	प्रणाली	उ्पयुक्त	ठर्ेत	कारण	ही	प्रणाली	इ्तर	माशह्ती	प्रणालीिी	जरोड्ता	
ये्ते.	या	प्रणालीची	शकंम्त	व	वा्परासाठीचा	खच्य	हा	साधारण	प्रणाली्पेक्ा	जास्त	अस्तरो.	उ्पभरोकतयासाठी	ही	प्रणाली	सानुकूल	कर्ताना	
प्रणालीमधये	आवशयक	्ेत	बदल	व	सरोयी	केलया	जा्ता्त.	माशह्ती	व	प्रणालीची	गरो्पनीय्ता	ही	सानुकूशल्त	प्रणाली्त	राखली	जा्ते.	्पर्ंतु	
ही	प्रणाली	वा्परणयासाठी	उ्पभरोकतयाला	प्रशिक्णाची	गरज	अस्ेत	व	प्रशिक्णाचा	खच्य	हा	जास्त	अस्तरो.

१०.६.२ (क) तयाि करून घेतलेले :
मरोठ्ा	 वयवसायांमधये	 लेखांकन	 प्रणाली	 ह्ा	 गरजेप्रमाण	े ्तयार	 केलया	 जा्ता्त.	 तयामधये	 अनेक	 कम्यचारी	 वेगवेगळ्ा	

भौगरोशलक	स्थानाहून	तयावर	काम	करू	िक्ता्त.	या	प्रणालीचया	वा्परासाठी	शविेर	प्रशिक्णाची	गरज	अस्ते.	अिा	प्रकारचया	प्रणाली	
उ्पभरोकतयाचया	शविेर	गरजांची	काळजी	घे्ता्त	व	वयवस्था्पन	सूचना	प्रणालीचा	MIS	(Management	information	System)	
महत्वाचा	भाग	बन्ता्त.	या	प्रणाली	गरो्पशनय्ता	व	सतय्ता	्पाळून	एकावेळी	अनेक	उ्पभरोकतयाना	या	प्रणालीचा	वा्पर	करू	दे्ता्त.

१०.६.२ (र) खुलया स्ोतांमधून उपलबध :
लघुउद्यरोगांची	लेखांकन	 प्रणालीची	 गरज	कमी	 शकंम्ती्त	 उ्पलबध	संगणकीय	 प्रणाली	 वा्परून	िकय	 हरो्ेत.	 तयामुळे	खुलया	

स्रो्तांमधून	 इंटरनेटद्ारे	 उ्पलबध	प्रणालींचा	्ते	िरोध	घे्ता्त.	या	 प्रकारचया	 प्रणाली	 इंटरनेटद्ारे	 डाऊनलरोड	करून	 ्ेत	 तयाचा	वा्पर	
कर्ता्त.

उदा.	GNU Khata	ही	संगणकीय	लेखांकन	प्रणाली	लघुउद्यरोगांसाठी	्तसेच	वैयखक्तक	वा्परासाठी	खुलया	स्रो्तांद्ार	ेउ्पलबध	
आहे.

१०.७  कायिेिीि (Legal) विरूद्ध बनािट (Pirated) लेखांकन आज्ािली :
बाजारा्त	शवशवध	प्रकारचया	संगणकीय	लेखांकन	प्रणाली	उ्पलबध	आहे्त.	उ्पभरोक्ता	तयांचया	गरजेनुसार	कायदेिीर	व	खुलया	

स्रो्ता्त	 उ्पलबध	 प्रणालीची	 शनवड	 करू	 िक्तरो.	 कायदेिीर	 लेखांकन	आज्ावलीचा	 वा्पर	 हा	 सरा्यस्पणे	 कर्तरो	 ये्तरो	 ्पण	 बनावट		
(Pirated)	लेखांकन	आज्ावली्त	माशह्ती	नाशहिी	हरोऊ	िक्ते.

कायम	कायदेिीर	लेखांकन	आज्ावलीचा	वा्पर	केला	्पाशहजे	कारण	या	प्रकारचया	प्रणालीमधये	कालानुरू्प	बदल	करणे	हे	सरो्ेप	
जा्ते.	उदा.	VAT,	GST	इ.

l	 कायिेिीि आज्ािली -	करोणतयाही	बंधनाशिवाय,	या	आज्ावली	वा्परू	िक्तरो.
l	 प्रा्यवक्षक आज्ािली - या	प्रकारची	आज्ावली	ही	फक्त	प्रातयशक्कासाठी	वा्परली	जा्ते.
l	 बनावट	(Pirated) आज्ािली -	ही	एक	भेदन	केलेली	प्रणाली	असून	्ती	्ूपण्य	काया्यखनव्त	कर्ता	ये्ेत.	काही	प्रमाणा्त	

श्तचे	नुकसान	झालेल	ेअस्ेत.

यरोगय	 संगणकीय	लेखांकन	 प्रणालीचया	 शनवडीसाठी	 प्र्थम	 वयक्तीला	लेखांकनाशवरयीचया	कं्पनीचया	 गरजा	 जाणून	 घयावया	
लाग्ता्त.	काही	लहान	प्रमाणा्त	उ्पलबध	असलेलया	संगणकीय	लेखांकन	प्रणाली	वेगवेगळ्ा	प्रकारे	काम	कर्ता्त	व	वयवसायाला	
सहायय	करणयास	कारणीभ्ूत	ठर्ता्त.

उदा.	Tally	ERP9,	Miracle,	Busy,	Focus,	&	Wings
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Tally संगणक प्रणालीमधये खाते वनमा्णण किणे ि ्याचया पायऱया

माग्ण - Gateway of Tally - Accounts Info - Ledgers - Single Ledger - Choose Create

Step १: Tally चया	Gateway	चया	सकीनवरून	Accounts	infor	ला	जावे.

Company	Information
Select	Company

Login	as	Remote	User

Backup

Restore

Quit

Step २ :	Company	Creation	ची	Window	खालील	शचत्रानुसार	सकीनवर	शदस्ते.	सव्य	सशवस्तर	माशह्ती	या	सकीनवर	
भरली	जा्ते.

१०.८.१ खातेगटांची वनवम्णती ि पायऱया :
लेखांकन	प्रशकयेसाठी	हस्तशलखख्त	लेखांकन	प्रणाली्तील	काही	सांकेश्तक	भारेचा	उ्पयरोग	हरो्तरो.	्परं्ुत	संगणकीय	लेखांकनाचया	

प्रशकये्त	हे	सांक्ेतांक	अं्तभू्य्त	अस्ता्त	जयामुळे	शवशवध	खा्ती,	तयांचे	गट,	अहवाल	ह	ेअचूक्पणे	आ्परोआ्प	्तयार	हरो्ता्त.

उ्पभरोकतयाचया	गरजेनुसार	शवशवध	संगणकीय	प्रणाली	उ्पलबध	आहे्त.	काही	संगणक	प्रणाली	या	वा्परास	अश्तिय	सरोपया	असून	
लेखांकनाचया	मानकांना	अनुसरून	्तयार	केलेलया	अस्ता्त.
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How to create voucher account in Tally Software
उदा.	:

	 १)	 	श्ी.	अमरोल	िमा्य	यांचयाकडून	उधारीने	मालाची	खरेदी	खेली.	`	२५,०००
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Tally मधील प्रमाणकांचे (Voucher) चे प्रकाि

  प्रमाणक प्रकाि
Voucher Types

्याचे उपयोग

F4	(Contra) l			 बँके्त	ररोख	भर्ती
l		 बँके्तून	ररोख	काढली
l	 ररोख	खातया्तून	ररोख	खातया्त	स्थानां्तरण
l	 बँके्तून	दुसऱया	बँक	खातया्त	स्थानां्तरण

F5	(Payment) l		 सगळ्ा	प्रकारची	देयके	(ररोख	अ्थवा	बँक)	या	प्रमाणका्त	दाखव्ता्त.
l	 नावे	शलहीलेला	ररोख	शकंवा	बँक	रक्कम.	
l	 दरोन	प्रकारे	लेखांकन	असू	िक्ते,	Single Entry Mode शकंवा Double Entry Mode.

F6	(Receipt) l		 फक्त	दरोन	प्रकारचया	जमा	रकमा	अस्ता्त.
l		 ररोख	्पाव्ती	आशण	बँकेची	्पाव्ती.
l	 दरोनही	्पावतयांची	नोंद	हरो्ते.
l	 जमा	्पावतया	ररोख	शकंवा	बँक	असू	िक्ेत.
l	 दरोन	प्रकारे	लेखांकन	असू	िक्ते,	Single Entry Mode शकंवा Double Entry Mode.

F7	(Journal) l		 ररोखी	वयश्तररक्त	सव्य	वयवहारांसाठी	याचा	वा्पर	हरो्तरो.
l		 उदा.	Depreciation,	provisions,	transfer	entries,	purchase	of	fixed	assets	

on	credit.
l		 या	प्रमाणकाचा	उ्पयरोग	उधारी	खरेदी	व	शवकीसाठी	हरो्त	नाही.

F8	(Sales) l			 याचा	वा्पर	ररोख	व	उधारीचया	शवकी	नोंदीसाठी	हरो्तरो.
l	 दरोन	प्रकारे	दाखव्ता	ये्ता्त	‘‘पािती’’ ि  ‘‘प्रमाणक’’.
l	 	खातयामधये	ररोख	व	ग्ाहक	यांचा	दरोनही	खातया्त	नोंद	हरो्ेत.

F9	(Purchase) l		 याचा	वा्पर	ररोख	व	उधारीचया	खरेदीचया	नोंदीसाठी	हरो्तरो.
l		 दरोन	प्रकारे	दाखव्ता	ये्ता्त	‘‘पािती’’ ि  ‘‘प्रमाणक’’.
l		 खातयामधये	्पुरवठादार	व	ररोख	या	दरोनही	खातया्त	नोंद	हरो्ेत.

सिाधयाय : १० HHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHH

प्र.१ िसतुवनष्ठ प्रशन
अ) खाली विेलेलया पया्णयांमधून योगय पया्णयाची वनिर करून विधाने पुनिा वलिा.

१)		 .............	या	प्रा्थशमक	कागद्पत्राद्ार	ेTally	मधये	करोणतयाही	आश्थ्यक	वयवहाराची	नोंद	हरो्ेत.
	 अ)		 ररोज	शकद्य	 	 ब)	्तेरीज	्पत्रक	 	 क)	प्रमाणक	 	 ड)	फाईल

२)		 .............	मधये	प्रतयेक	शदवसाची	शिल्लक	शनवडलेलया	प्रमाणकाप्रमाणे	शदस्ते.
	 अ)		 नोंद	वही	 	 ब)	खा्ते	वही	 क)	ररोज	शकद्य	 ड)	दैंनशदन	नोंद	वही

३)		 कायम	ठेव	खा्ते	.............	या	गटा्त	मरोड्ेत.
	 अ)		गुं्तवणूक		 ब)	चल	देय्ता	 	 क)	बँक	 	 ड)	चल	सं्पत्ती



404

ब) पुढील विधानासाठी एक िबि, संज्ा वकंिा िबिसमिू द्ा.
१)	 (Bills	Receivable)	येणे	रक्कम	याची	माशह्ती	या्त	नोंदव्ता्त.
२)		 Tally	ही	संगणक	प्रणाली	या	प्रकारा्त	मरोड्ेत.
३)		 एखादी	माशह्ती	संगणका्त	नोंदवणयासाठी	व	सवीकारणयासाटी	ही	कळ	दाब्ता्त.	(Short	key)
४)		 भेदन	केलेली	प्रणाली	जी	्थरोड्ा	प्रमाणा्त	खराब	झालेली	आहे.
५)		 संगणकीय	प्रणाली्त	सव्य	आकडेमरोड	ही	जयामुळे	आ्परोआ्प	केली	जा्ते.

क) विधाने चूक की बिोबि ते सांगा.
१)	 Alt	+	D	ही	संशक्प्त	कळ	प्रमाणकाची	नोंद	रद्द	कर्ते.
२)		 Tally	मधये	F	६	काय्य	कळ	ही	खच्य	प्रमाणकाकरर्ता	आहे.
३)		 कायदिेीर	संगणक	प्रणाली	ही	सुरशक््त	व	्पूण्य्पणे	काया्यखनव्त	प्रणाली	अस्ेत.
४)		 ्पगार	खा्ेत	हे	अप्रतयक्	खच्य	या	प्रकारा्त	मरोड्ेत.
५)		 संगणक	प्रणाली	ही	उ्पभरोकतयाचया	गरजेनुसार	सानुकुशल्त	कर्ता	येऊ	िक्त	नाही.

र) एका िाकयात उ्तिे वलिा :
१)		 संगणकीय	लेखांकन	प्रणाली	(CAS)	महणजे	काय?
२)		 Tally	संगणक	प्रणाली्त	खातयांची	शनशम्य्ती	करायचया	्पायऱया	स्पष्ट	करा.
३)		 Tally	मधये	अहवाल	कसे	्पाह्ता	ये्तील?
४)		 वेगवेगळी	प्रमाणके	करोण्ती?
५)		 प्रणाली्त	नवीन	कं्पनी	शनमा्यण	करणाऱया	्पायऱया	स्पष्ट	करा.

प्र.५  ्ोरकयात उ्तिे द्ा.
१)		 हस्तशलखी्त	लेखांकन	व	संगणकीय	लेखांकनाचा	फरक	स्पष्ट	करा.
२)		 कायदिेीर	व	बनावट	(Pirated)	प्रणालीमधला	फरक	सांगा.
३)		 लेखांक,	प्रणाली	महणजे	काय?
४)		 संगणकीय	लेखांकन	प्रणालीच	ेमहत्व	स्पष्ट	करा.
५)		 संगणकीय	लेखांकन	प्रणालीच	ेघटक	शविद	करा.

bbb
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उत्तरसूची (Answer Key)

१.  भागीदारीची ओळख व भागीदारीची अंत्तम खा्ती  
(Introduction of Partnership and Partnership Final Accounts)

प्र. अ) खालील तदलेल्ा प्ाया्ामधून ्ोग् प्ाया् तनवडून संपूरया वाक् पुन्ा तल्ा.

उत्तरे :  १) अ  २) ड  ३) अ  ४) ब  ५) ब  ६) अ  ७) ड

प्र. ब) खालील तवधानांनसाठी एक शबद / शबद समू्  / संज्ा तल्ा.

उत्तरे :  १) भागीदार  २) उचल  ३) भागीदारी संस्ा ४) भार्ती् भागीदारी का्दा  
५) नोंदरी  ६) भागीदारी करार  ७) सस्र भांडवल पद्ध्ती  ८) नफा तवभाजन अनुपा्त  
९) असस्र भांडवल पद्ध्ती  १०) चालू खा्ते  ११) पूवयादत्त खचया  
१२) वात य्ाक खा्ती   १३) चलसंपत्ती  १४) ्तरल्तेच्ा आधारे(order of liquidation)  
१५) नफा्तोटा खा्ेत  १६) सकल ्तोटा  १७) शुद्ध नफा  

प्र. क) खालील तवधाने ‘बरोबर’ तकंवा ‘चूक ्ेत तल्ा.

उत्तरे : १) चूक  २) चूक  ३) बरोबर  ४) बरोबर  ५) चूक  ६) चूक  ७) चूक  
८) चूक  ९) बरोबर  १०) चूक  ११) बरोबर  १२) बरोबर १३) चूक  १४) चूक  
१५) चूक

प्र. ड) गटा्त न बसरारा शबद ओळखा (Find odd one)

उत्तरे :  १) व्ेतन                   २) खरेदी              ३) प्राप् तवपत्र              ४) दे् तवपत्र              ५) घसारा

प्र. इ) तवधाने पूरया करा.

उत्तरे :  १) समान            २) वैकसलपक  ३) का्देशीर उतपन्न  ४) अम्ायातद्त  
 ५) चालू             ६) नफा ्तोटा            ७) सं् ुक्त व प्रत्ेकाची                   ८) भागीदारी करार/तन्मावली
 ९) नावे  १०) नावे  ११) चालू  १२) जमातशल्लक  
 १३) व्ापार खचया  १४) म्सुली प्राप्ी (आगमप्राप्ी)  १५) खरेदी  १६) पूवयादत्त खचया  
 १७) सस्र संपत्ती १८) प्रत्क्ष १९) खचया  २०) जात्रा्त

प्र. ग)  खालील तवधानांशी ्तुम्ी स्म्त आ्ा्त की अस्म्त ्ते तल्ा.

उत्तरे :   स्म्त- ४, ५, ६, ८, ११, २               अस्म्त-१, २, ३, ७, ९, १०, १२, १३, १४, १५, १६
 

प्र. ट)  गररा करा.

उत्तरे :   १) `३३,३३३     २) ` ६२५     ३)  ` ६२५    ४)  ` ९,६००   ५)  ` १५,०००
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२.  नफा न कमतवराऱ्ा संस्ांची खा्ती  
(Accounts of Not for Profit Concerns)

प्र. अ) खाली तदलेल्ा प्ाया्ांमधून ्ोग् प्ाया्ाची तनवड करा.

उत्तरे :  १) सामातजक   २) भांडवली प्राप्ी   ३) नामधारी खा्ते   ४) संपत्ती ५) दे््ता 
६) वाढावा ७) उतपन्न - खचया खा्ते ८) रोख व बँक तशल्लक  ९) सेवा  १०) भांडवली

प्र. ब)  पुढील तवधानाकरर्ता एक शबद / संज्ा तकंवा शबद समू् द्ा.

उत्तरे :  १) नफा न कमतवरारी संस्ा २) उतपन्न - खचया खा्ते ३) तवतशष्ट देरगी ४) भांडवल प्राप्ी 
५) उतपन्न - खचया खा्ते ६) प्राप्ी - शोधन खा्ते ७) अप्राप् (्ेरे बाकी) उतपन्न   
८) वाढावा   ९) भांडवल तनधी  १०) भांडवल प्राप्ी

प्र. क) पुढील तवधाने बरोबर की चूक ्ते सकारर सांगा.

उत्तरे :  बरोबर - १,४,७,१०        चूक - २,३,५,६,८,९

प्र. ड)  ररकाम्ा जागा भरा.

उत्तरे :  १) व्ापाररक,  २) सेवा   ३) वास्ततवक ४) रोख,  ५) नफा-्तोटा, 
६) शोधन   ७)  नामधारी ८) उतपन्न-खचया ९) म्सूली  १०) चालू  

प्र. फ) ्तक्ता पूरया करा (Complete the Table).
१)

उत्तरे :  १) ` १५,००० (खचया)         २) ` ४,००० (खचया)        ३) ` २३,००० (उतपन्न)         ४) ` १,५०० (्तूट)  
५) ` ३,७०० (वाढावा)

२)

उत्तरे :  १) ` १,०००         २) ` ७००        ३) ` १,६००          ४) ` १,४००           ५) ` ४,५००          ६) ` ४००

३)

उत्तरे :  १) ` १,१००         २) ` १,८००     ३) ` ६५०            ४) ` २,९००          ५) ` ४५०            ६) ` ३,१००

प्र. ग) खालील बाबींची गरना करा.

उत्तरे :  १) घसारा - ` १,२५०,  २) व्ाज - ` ९,६००, ३) लेखन सामग्ी वापरली - ` २३,००० 
४) उतपन्न खचायाच्ा नावे ` १५,००० ५) ग्ं्ाल् पुस्तके ` ५०,०००.
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प्र. ्) गटा्त न बसरारा शबद ओळखा (Find odd one).

उत्तरे :  १) प्राप्ी शोधन खा्ते      २) पगार           ३) लेखन सामग्ी          ४) ररला्नस उद्ोग              ५) शुद्ध नफा

३.  भागीदारीची पुनरयाचना (Reconstitution of Partnership)  
भागीदाराचा प्रवेश (Admission of a Partner)

प्र. अ) ्ोग् प्ाया् तनवडा. 

उत्तरे :  १) १२:८: ५ २) कमी भांडवल ३) पुनमूयाल्ांकन खा्ते  ४) रोकड / बँक  
५) भांडवल 

प्र. ब) खालील तवधानासाठी एक शबद, शबदसमू् तकंवा संज्ा सूचवा. 

उत्तरे : १) अत्तररक्त नफा पद्ध्त २) पुनमूयाल्ांकन खा्ते /नफा  ्तोटा समा्ोजन खा्ते   ३) ख्ा्ती  
४) जुने प्रमार  ५) अतधमूल् पद्ध्त  ६) त्ागाचे प्रमार ७) सामान् / साधारर नफा 
८) भागीदारांचे भांडवल / चालू खा्ते  ९) अतव्तरी्त नफा  १०) त्ागाचे प्रमार.   

प्र. क) चूक की बरोबर सकारर सांगा. 

उत्तरे :  बरोबर  : १, २, ५, ९, १० चूक : ३, ४, ६, ७,८

प्र. ड) गटा्त न बसरारा शबद ओळखा. 

उत्तरे :  १)  ्ंत्रसामग्ी                २) संशत््त कजयातनधीचे अपलेखन          ३) असस्र भांडवल पद्ध्त   

प्र. इ) उदा्ररे सोडवा. 

उत्तरे :  १) नवीन प्रमार - १५:१६:९          २) त्ागाचे प्रमार - ५:१           ३) त्ागाचे प्रमार - ७:३  

प्र. ग) कोष्टक पुरया करा. 

उत्तरे :  १) सरासरी नफा       २) तवतन्ोतज्त भांडवल     ३)  कमी केलेले मूल् ` ४०,०००, सकंधाचे मूल् ` २,००,०००  

४. भागीदारीची पुनरयाचना (Reconstitution of Pertnership)  
भागीदाराची तनवृत्ती (Retirement of Partner)

प्र. अ) खालील तदलेल्ा प्ाया्ामधून ्ोग् उत्तर तनवडा.

उत्तरे :  १) सवया भागीदारांमध्े  २) नावे  ३) कजया  ४) नवीन  ५) लाभाचे  ६) ३:२
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प्र. ब) खालील तदलेल्ा प्ाया्ामधून ्ोग् उत्तर तनवडा.

उत्तरे :  १) पुनमूयाल्ांकनावरील नफा २) लाभाचे प्रमार  ३) पुनमूयाल्ांकनावरील ्तोटा  
४) लाभाचे प्रमार  ५) ख्ा्ती  ६) भांडवल / चालू खा्ते

प्र. क) खालील तवधाने बरोबर की चूक ्ते सकारर तल्ा.

उत्तरे :  बरोबर : १, २, ४        चूक : ३, ५, ६

प्र. ड) ररकाम्ा जागी ्ोग् शबद तलहून वाक् पुन्ा तल्ा.

उत्तरे :  १) जुने प्रमार  २) नावे  ३) नफा्तोटा समा्ोजन खा्ते  ४) भांडवल  ५) लाभाचे

५. भागीदारीची पुनरयाचना (Reconstitution of Partnership)  
भागीदारांचा मृत्ू (Death of Partner)

प्र. अ) खालील तदलेल्ा प्ाया्ामधून ्ोग् प्ाया् तनवडून वाक् पुन्ा तल्ा.

उत्तरे :  १) भागीदाराची तनवृत्ती / मृत्ूचा फा्दा उरलेल्ा भागीदारांना ्ो्तो. २) लाभाचे प्रमार   
३) संपत्ती  ४) तनवृत्ती  ५) वारसदाराचे कजया खा्ते

प्र. ब) पुढील तवधानासाठी एक शबद / संज्ा / शबदसमू् द्ा.

उत्तरे :  १) नफा   २) वारसदार   ३) सामान् तनधी / संतच्ती        ४) मृ्त भागीदार   ५) लाभाचे प्रमार

प्र. क) खालील तवधाने चूक की बरोबर ्ते सकारर तल्ा.

उत्तरे :  बरोबर : २, ४              चूक : १, ३, ५

प्र. ड) ररकाम्ा जागी ्ोग् शबद भरून वाक् पुन्ा तल्ा..

उत्तरे : १) दे््ता   २) लाभ   ३) संपत्ती   ४) जुने प्रमार   ५) ख्ा्ती

६. भागीदारीचे तवसजयान (प्रतवल्न तकंवा समाप्ी) 
(Dissolution of Partnership)

प्र. अ) खालील तदलेल्ा प्ाया्ामधून ्ोग् प्ाया्ाची तनवड करा व तवधाने पूरया तल्ा.

उत्तरे :  १) रोखीकरर खा्ते  २) रोख/ बँक खा्ेत  ३) नफा वाटप प्रमार ४) नावे  ५) रोखीकरर खा्ते  
६) नादार/ तदवाळखोर ७) पुस्तकी मूल् ८) तवसतजया्त   ९) जमा   १०) तवसजयान
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प्र. ब)  खालील तवधानासाठी एक शबद/ संज्ा/ शबदसमू् तल्ा. 

उत्तरे :  १) रोखीकरर ्तोटा  २) तवसजयान  ३) रोखीकरर खा्ते ४) भांडवली ्तूट  ५) रोखीकरर नफा  
६) संपत्तीचे रोखीकरर ७) आकससमक दे््ता ८) अनोंदी्त संपत्ती   ९) रोखीकरर खा्ते   

 १०) तवसजयान / रोखीकरर खचया

प्र. क) खालील तवधाने चूक की बरोबर ्ते सकारर तल्ा.

उत्तरे : बरोबर - २, ३, ६, ८, ९         चूक - १, ४, ५, ७, १०

प्र. फ) ्तक्ता पूरया करा.

उत्तरे : १) ` १६,०००          २) ` २८,०००          ३) ` ५,०००          ४) ` ३४,०००          ५) ` २८,०००    

७. तवतनम् तवपत्र तकंवा हंडी (Bills of Exchange)

प्र. अ) ्ोग् प्ाया् तनवडून वाक् पुन्ा तल्ा.

उत्तरे :  १) आ्ा्यी   २) मसुदा  ३) पूवयीच्ा ४) २५ जाने. २०२० ५) आ्ा्यी
  ६) ्तीन ७) ६ माचया, २०२० ८) सरकारी अतधकारी ९) अनादरर १०) दे्-तवपत्र

प्र. ब) खालील तवधानासाठी एक शबद, शबदसमू् तकंवा संज्ा सूचना.

उत्तरे :  १) सवल्तीचे तदवस २) नोंदरी खचया ३) आदा्ता ४) पृषांतक्ती ५) नोंदरी अतधकारी 
६) तवपत्राचे नू्तनीकरर  ७) अनगु्् तवपत्र (सो्हंडी) ८) तवपत्रधारक   ९)  तवपत्र वटतवरे १०) बुडी्त कजया

प्र. क) चूक की बरोबर सांगा.

उत्तरे :  चूक - १, ३, ४, ८, १०         बरोबर - २, ५, ६, ७, ९

प्र. ड) गटा्त न बसरारा शबद ओळखा.

उत्तरे :  १) नोंदरी          २) दशयानी तवपत्र          ३) नोंदरी अतधकारी   ४) नोंदरी खचया         ५) मसुदा

प्र. इ) खालील तवधाने पूरया करा.

उत्तरे :  १)  तवपत्राचे तनव्तयान २) तदवाळखोर व्क्ती ३) ्तूट/न्ून्ता ४) लेखन त्त्ीनुसार तवपत्र (After date bill)
  ५) व्ापारी हंडी ६) आ््ताया  ७) दशयानोत्तर तवपत्र 
  ८) नोंदरी ९) स्ळाबाब्त सश्तया १०) बँक सेवाशुलक

प्र. ग) खालील तवधानाशी ्तुम्ी स्म्त आ्ा्त का अस्म्त ्ते सांगा.

उत्तरे :  स्म्त - ३, ४, ५, ६, १०    अस्म्त - १, २, ७, ८, ९
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प्र. ्) सोडवा. (Calculate the following)

उत्तरे :  १) ` ८२५ २)   i) ` ९०० ii) ` ६०० iii) ` ३०० ३) ` १८,२०० 
४) ` ५३,०००  ५) ` १६,७२५ ६) १६ ऑगसट, २०१९ 

प्र. ज) कोष्टक पूरया करा.

उत्तरे :  १)  i) ३ एतप्रल, २०१९ ii) २४ नोव्ें, २०१९ iii) २५ जाने, २०२० iv) २ माचया, २०२०  
 v) १७ ऑगसट, २०१९.

 २) i) पररपक्व्ता त्त्ी - १७ फेब्ुवारी २०२० - का्देशीर दे् तदनांक २० फेब्ुवारी, २०२०
  ii) पररपक्व्ता त्त्ी - १२ ऑगसट २०२० - का्देशीर दे्  तदनांक १४ ऑगसट, २०२०
  iii) पररपक्व्ता त्त्ी - २३ जानेवारी २०२० - का्देशीर दे्  तदनांक २५ जानेवारी, २०२०
  iv) पररपक्व्ता त्त्ी - २० तडसेंबर २०१९ - का्देशीर दे् तदनांक २३ तडसेंबर, २०१९
  v) पररपक्व्ता त्त्ी - २१ फेब्ुवारी २०१९ - का्देशीर दे्  तदनांक २४ फेब्ुवारी, २०१९

८.  प्रमंडळ खा्ती (Company Accounts)  
भागांचे लेखांकन (Issue of Shares)

प्र. अ) खालील तदलेल्ा प्ाया्ामधून ्ोग् प्ाया्ाची तनवड करा आतर तवधान पुन्ा तल्ा.

उत्तरे :  १) भांडवल तनधी  २) ्ताळेबंदाची दे््ता बाजू  ३) लाभांश   ४) मात््ती पत्रक ५) ५%  
 ६) नावे  ७) म्ायातद्त   ८) नाममात्र/अतधकृ्त भांडवल   ९) ्की्त ्ाचना   १०) अं्तगया्त तन्मावली

प्र. ब) खालील प्रत्ेक तवधानांकरर्ता एक शबद/संज्ा तकंवा शबद  समू् द्ा.

उत्तरे :  १) अप्राप् ्ाचना/्की्त मागरी  २) सम मूल्ावर तनगयामन ३) भागधारक ४) सं्ुक्त सकंध प्रमंडळ/कंपनी
  ५) अतभदत्त/तवक्ी झालेले भांडवल ६) पूवायातधकार भाग   ७) समभाग ८) मागरी न केलेले भांडवल

प्र. क) खालील तवधाने बरोबर की चूक सकारर सांगा.

उत्तरे :  बरोबर - ३,     चूक - १,२,४,५,६

प्र. ड) खालील तवधानांशी आपर स्म्त आ्ा्त तकंवा अस्म्त आ्ा्त ्ते सांगा.

उत्तरे :  स्म्त - ३,५,७, ८,१०      अस्म्त - १,२,४, ६, ९

प्र. फ) खालील तवधाने पूरया करा.

उत्तरे : १) प्रव्ाजीवर/अतधमूल्ावर २) अतधक्ृत   ३) ्की्त मागरी/अप्राप् ्ाचना  ४) पूवायातधकार 
५) सम (Equity)   ६) सं् ुक्त सकंध प्रमंडळ/कंपनी   ७) अतभदत्त/तवक्ी्त भांडवल  ८) अतनगयातम्त
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प्र. ग) खालील संबंधीची गरना करा.  

उत्तरे :  १) ` ३,५००      २) ` १०,०००      ३) ` १६,०००     ४) ` ८,००,०००     ५) ` १९,९८,०००    ६) ` २,०००

९.  तवत्ती् तववररांचे तवशले्र
(Analysis of Financial Statement)

प्र. अ) खालील तदलेल्ा प्ाया्ामधून ्ोग् प्ाया् तनवडून वाक् पुन्ा तल्ा.

उत्तरे :  १) शुद्ध तवक्ी २) चल संपत्ती  ३) चल संपत्ती - सकंध ४) तवक्ी - सकल लाभ 
५) पररचालन अनुपा्त  ६) सामान् आधार ७) चल दे््ता ८) २:१ 
९) ्तरल्ता

प्र. ब) पुढील तवधानासाठी एक शबद, संज्ा तकंवा शबद समू् द्ा.

उत्तरे :  १) ्तुलनातमक उतपन्न तववरर २) सकल लाभ अनुपा्त  ३) तवत्ती् तववररांचे तवशले्र ४) अनुपा्त  
५) ्तरल संपत्ती  ६) तन्ोतज्त भांडवलावर पर्तावा ७) ्तुलनातमक ्ताळेबंद

  ८) रोख प्रवा् तववरर ९) तवत्ती् १०) ्तरल अनुपा्त

प्र. क) खालील तवधाने चूक की बरोबर सकारर ्ते तल्ा.

उत्तरे :  बरोबर - २, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११        चूक - १, ३, १२

१०.  लेखांकना्त संगरकाचा उप्ोग  
(Computer in Accounting)

प्र. अ) खाली तदेलेल्ा प्ाया्ांमधून ्ोग् प्ाया्ाची तनवड करून तवधाने पुन्ा तल्ा.

उत्तरे :  १) प्रमारक            २) दैंनतदन नोंद व्ी               ३) गुं्तवरूक

प्र. ब) खाली तदेलेल्ा प्ाया्ांमधून ्ोग् प्ाया्ाची तनवड करून तवधान पुन्ा तल्ा.

उत्तरे :  १) ऋरको           २) व्ापारी          ३) Ctrl + A           ४) बनावट (Pirated) प्रराली     ५) सव्ंचतल्त

प्र. क) तवधाने चूक की बरोबर ्ते सांगा.

उत्तरे :  बरोबर : १, ३, ४  चूक : २, ५

bbb
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Notes



साहित्य पाठ्यपुस्तक  मंडळाच्या हिभागी्य भांडारांमध्यये  
हिक्रीसाठी उपलब्ध आिये.

विरञागीय रञांडञारे संपक्क क्रमञंाक :  पुणे -   २५६५९४६५,  कोलिञापूर-   २४६८५७६, मुंबई (गोरेगञाि) 
-   २८७७१८४२, पनिेल -   २७४६२६४६५, नञावशक -   २३९१५११, औरंगञाबञाद -   
२३३२१७१, नञागपूर -   २५४७७१६/२५२३०७८, लञातूर -   २२०९३०, अमरञािती -   २५३०९६५

ebalbharati

पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in संक्ेत स्थळावर भेट द्ा.

• पञाठ्यपुसतक मंडळञाची 
िैवशष्ट्यपूण्भ पञाठ्येततर 
प्कञाशने.

• नञामिंत लेखक, किी, 
विचञारिंत यञांचयञा 
सञावितयञाचञा समञािेश.

• शञालेय सतरञािर पूरक 
िञाचनञासञाठी उपयुक्त.
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