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સવાર્િધકાર �રુ�ક્ષત 

 આ પાઠ��સુ્તક ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન �િુનવિસ�ટ�ના ઉપક્રમે િવદ્યાથ�લક્ષી સ્વઅધ્યન હ��થુી; 

�ૂરવત� િશક્ષણના ઉદે્દશને ક�ન્દ્રમા ં રાખી તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. �ના સવાર્િધકાર �રુ�ક્ષત છે. આ અભ્યાસ-

સામગ્રીનો કોઈપણ સ્વ�પમા ંધધંાધાર� ઉપયોગ કરતા ંપહ�લા ં ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન �િુનવિસ�ટ�ની 

લે�ખત પરવાનગી લેવાની રહ�શે.   
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એકમ : 1    ભાગીદારી પેઢીન ું સ ુંયોજન 

__________________________________________________________ 

 રૂપરેખા  
 પ્રસ્તાવના 
 અર્થ 
 હતે   
 પેઢીઓના સુંયોજન સમયે ઉપસ્સ્ર્ત ર્તાું હહસાબી મ દ્દાઓ 

 જરૂરી આમનોંધ 

 જૂની પેઢીનાું ચોપડ ેઆમનોંધ 

 નવી પેઢીનાું ચોપડ ેઆમનોંધ 

 સ્વાધ્યાય 

________________________________________________________ 

 પ્રસ્તાવના :  

વતથમાન હરીફાઈય ક્ત સમયમાું ધુંધાકીય હરીફાઈમાું ટકવા માટે મડૂીશસ્ક્ત વધારવા અન ેઆર્ર્િક બોજો 
ઘટાડવા જેવા કારણોસર બ ેકે તેર્ી વધ  પેઢીઓન ું સુંયોજન ર્ત ું જોવા મળે છે. પેઢીઓના સુંયોજનન ે
કારણે તેઓને પોતાની સુંચાલનશસ્ક્ત, સુંચાલકોની ર્નય સ્ક્તનો લાભ મળે છે. સામાન્ય રીતે બ ેકે તેર્ી 
વધ  વ્યસ્ક્તગત માલલકોની પેઢીઓન ું જોડાણ રચીને એક નવી ભાગીદારી પેઢીની સ્ર્ાપના કરવામાું 
આવે છે, જેને ભાગીદારી પેઢીન ું સુંયોજન કહવેામાું આવે છે.  

 અર્થ :  

સમાન ધુંધો કે વ્યવસાય કરતી બે કે તેર્ી વધ  ભાગીદારી પેઢીઓ મળી નવી પેઢીની સ્ર્ાપના કરે, તને ે
ભાગીદારી પેઢીન ું સુંયોજન કહવેામાું આવે છે. 

ઉદા. અ, બ ભાગીદારી પેઢી અને ક, ખ ભાગીદારી પેઢી મળી નવી પઢેી અબકખની સ્ર્ાપના કરે, તેમાું 
અ, બ તર્ા ક, ખ પેઢીન ું ર્વસર્જન કરી નવી પેઢીની સ્ર્ાપના કરવામાું આવે છે. એટલે કે જૂની પેઢીનો 
ધુંધો બુંધ કરી નવી પઢેીના નામે ધુંધો શરૂ કરવામાું આવે છે.  

 સયંોજનના હતેઓુ :  

ભાગીદારી પેઢીનાું સુંયોજનના હતે  ઓ નીચ ેમ જબ દશાથવી શકાય : 

 સુંયોજનર્ી બજારની હરીફાઈમાું ઘટાડો કરી શકાય છે. 
 પેઢીના સુંયોજનને લીધે આર્ર્િક લાભ મેળવી શકાય છે. 
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 સુંયોજનના લીધે મોટા પાયા પર ખરીદ-વેચાણના લાભો મેળવી શકાય છે.  
 સુંયોજનને લીધે સુંયોજન ક્ષમતા વધારી, વધ  કાયથક્ષમ રીતે સુંચાલન કરી શકાય છે.  
 સુંયોજનને લીધે શ્રમ ર્વભાજન, કામગીરી વગેરે જેવા લાભો મેળવી શકાય છે. 

 

 પેઢીઓના ંસયંોજન સમયે ઉપસ્સ્ર્ત ર્તા હહસાબી મદુ્દાઓ :  

સુંયોજન વખતે સુંયોજજત ર્તી જૂની પેઢી માટે અને સુંયોજન મ જબ નવી રચાતી પેઢી માટે સુંયોજનની 
શરતો અને સમજૂતી મ જબ હહસાબી વ્યવસ્ર્ા ગોઠવવી જરૂરી બને છે. જે મ જબ ઉદ્દભવતા હહસાબી 
મ દ્દાઓને બ ેર્વભાગમાું વગીકૃત કરીને તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશ ું. 

(A) સયંોજજત ર્તી જૂની પેઢી માટે હહસાબી મદુ્દાઓ :  

1) જૂની પેઢીની મમલકત અને દેવાના ંપનુઃ મલૂયાકંન અંગે :  

જ્યારે પેઢીઓન ું સુંયોજન કરવામાું આવે છે; ત્યારે, જૂની પેઢીઓની ર્મલકતો અને દેવાઓન ું પ નઃ 
મલૂયાુંકન કરવામાું આવે છે અને તેની અસર આપવા માટે નફા-ન કસાન હવાલા ખાત  ું ખોલવામાું આવે 
છે. આમ, ર્મલકત અને દેવાની હકિંમતમાું ર્તો વધારા-ઘટાડાની અસર નફા-ન કસાન હવાલા ખાત ે
આપવામાું આવે છે.  

2) જૂની પેઢીના ચોપડ ેનહીં નોંધાયેલ દેવુ ંકે મમલકત અંગે : 

જૂની પેઢીના ચોપડ ેનહીં નોંધાયેલ દેવ ું કે ર્મલકત હોય તો તે જો નવી પેઢી સ્વીકારી લે કે ખરીદી લે છે 
તેવી સચૂના આપેલ હોય તો નવી પેઢીમાું લઈ જવામાું આવશે. જો નવી પેઢી આવી ર્મલકત કે દેવ ું ન 
સ્વીકારે તો જૂની પેઢીના ભાગીદારોની મડૂી ખાતે મડૂીના પ્રમાણમાું વહેંચી દેવામાું આવશે. 

3) જૂની પેઢીના ચોપડ ેનોંધાયેલ કોઈ મમલકત કે દેવા નવી પેઢી ન સ્વીકારે : 

જ્યારે જૂની પેઢીના ચોપડ ેનોંધયેલ કોઈ ર્મલકત કે દેવા નવી પઢેી ન સ્વીકારે ત્યારે તે જૂની પેઢીના 
ભાગીદારોની મડૂી ખાતે મડૂીના પ્રમાણમાું વહેંચી દેવામાું આવશે. 

4) જૂની પેઢીના એકમિત ર્યેલ નફા અંગેની બાકી અંગે :  

જૂની પેઢીના એકર્િત ર્યેલ નફાની બાકી જૂની પેઢીના ભાગીદારી વચ્ચે જૂના નફા-ન કસાનના 
પ્રમાણમાું વહેંચી દેવામાું આવશે. 

5) જૂની પેઢીની પાઘડી અંગે : 

જૂની પેઢીની પાઘડીની રકમ જૂની પેઢીના ભાગીદારો વચ્ચે નફા-ન કસાનના જૂના પ્રમાણમાું વહેંચી 
દેવામાું આવશે. 
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6) જૂની પેઢીની મમલકતો અને દેવાની નવી પેઢીને સોંપણી કરવા અંગે : 

સુંયોજન વખતે જે ર્મલકતો નવી પેઢીએ સ્વીકારેલ હોય તે મ જબ ર્મલકતોના ખાતાું જે ઉધારી છે ત ે
ર્મલકત ખાતે જમા કરવામાું આવશે અને જે દેવા સ્વીકારેલ હોય તે જે-તે દેવા ખાતે ઉધારી નવી પેઢી 
ખાતે જમા કરવામાું આવશે. 

7) જૂના ભાગીદારોના ચાલ ુખાતા ંતેમજ મડૂી ખાતા ંબધં કરવા અંગે : 

જૂની પેઢીના જૂના ભાગીદારોના ચાલ  ખાતાું બુંધ કરી તેઓના મડૂી ખાતે લઈ જવામાું આવશે; 
ત્યારબાદ, મડૂી ખાતાુંની બાકીઓ નવી પઢેી ખાત ેલઈ જવામાું આવશે. 

8) રોકડ/બૅંક ખાત ુ ંબધં કરવા અંગે :  

જો રોકડ/બૅંક નવી પઢેીને સોંપવાની હોય તો તેન ું ખાત  ું બુંધ કરી રોકડ/બૅંક ખાતાુંની બાકી નવી 
પેઢીમાું દશાથવવામાું આવશે. 

 જૂની પેઢીના ચોપડ ેસયંોજન અંગેની જરૂરી આમનોંધ 

તારીખ મવગત ખા.પા ઉધાર(₹) જમા(₹) 
1 ર્મલકતની હકિંમતમાું વધારો ર્તો હોય તો     
       ર્મલકત ખાતે                                ઉ.....    
           તે નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે     
 (બાજે ર્મલકતની હકિંમતમાું ર્યેલ વધારો નફા-ન કસાન હવાલા 

ખાતે જમા કયાથ તેના) 
   

2 ર્મલકતની હકિંમતમાું ઘટાડો ર્તો હોય તો    
         નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે                ઉ...    
                  તે ર્મલકત ખાતે    
3 દેવાની રકમમાું વધારો ર્તો હોય તો     
          નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે                ઉ...    
               તે દેવા ખાતે     
4 દેવાની રકમમાું ઘટાડો ર્તો હોય તો     
          દેવા ખાતે                                  ઉ.....    
               તે નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે     
5 નફા-ન કસાન હવાલા ખાત  ું બ ુંધ કરવાની નોંધ    
 (a) જો નફો હોય તો    
        નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે                   ઉ....    
             તે ભાગીદારોમાું મડૂી ખાતે     
 (b) જો ખોટ હોય તો     
 ભાગીદારોના મડૂી ખાતે                              ઉ...    
     તે નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે      
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6 એકર્િત ર્યેલ નફો અને અનામતો અંગેની નોંધ     
 (a) સામાન્ય અનામત ખાતે                            ઉ.....    
 નફા-ન કસાન ખાતે (જમા બાકી )                      ઉ....    
 કારીગર અકસ્માત વળતર ભુંડોળ ખાતે                ઉ...    
 અનામત ખાતે                                           ઉ...    
              તે ભાગીદારોનાું મડૂી ખાતે     
 (b) જો નફા-ન કસાન ખાતાુંની ઉધાર બાકી હોય તો    
 ભાગીદારોના મડૂી ખાતે                                 ઉ....    
      તે નફા-ન કસાન ખાતે     
7 નવી પેઢીએ ન સ્વીકારેલ ર્મલકત અંગે     
  ભાગીદારોનાું મડૂી ખાતે                                ઉ.....    
      તે ર્મલકત ખાતે     
8 નવી પેઢીએ ન સ્વીકારેલ દેવા અંગે     
      દેવા/જવાબદારી ખાતે                            ઉ....    
           તે ભાગીદારોનાું મડૂી ખાતે     
9 નવી પેઢીને ર્મલકતો નવી હકિંમતે સોંપવા અંગેની નોંધ    
        નવી પેઢી ખાતે                                  ઉ....    
              તે જે-તે ર્મલકતો ખાતે     
10 નવી પેઢીને દેવા જવાબદારી નક્કી કરેલ હકિંમતે સોંપવા અંગેની 

નોંધ  
   

 જે તે દેવા/જવાબદારીઓ ખાતે                         ઉ.....    
      તે નવી પેઢી ખાતે     
11 ભાગીદોના મડૂી ખાતાું બ ુંધ કરવા અંગેની નોંધ    
 ભાગીદારોના મડૂી ખાતે                                 ઉ.....    
       તે નવી પેઢી ખાતે     
 

 નવી પેઢીના ચોપડ ેજરૂરી આમનોંધ 

તારીખ મવગત ખા.પા ઉધાર(₹) જમા(₹) 
1 જૂની પેઢીનાું ધ ુંધાની ર્મલકતો, દેવા/જવાબદારી અને મડૂી અંગેની 

નોંધ  
   

 ર્મલકતો ખાતે                           ઉ....    
      તે દેવા/જવાબદારી ખાતે     
      તે ભાગીદારોનાું મડૂી ખાતે     
 (નોંધ- ઉપરની નોંધ જૂની બુંને પેઢીની અલગ અલગ કરવી)    
2 પાઘડી ખાત  ું નવા પાકાું સરવૈયાું દશાથવવાન ું ન હોય ત્યારે     
 નવી પેઢીનાું ભાગીદારોનાું મડૂી ખાતે      ઉ....    
         તે પાઘડી ખાતે     
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3. જો નવી પેઢીમાું ભાગીદારો ર્નર્િત રકમ મડૂી તરીકે લાવવાની હોય 
તો  

   

 (a) જો તે માટે રકમ ખટૂતી હોય તો     
 રોકડ/બૅંક ખાતે              ઉ....    
      તે ભાગીદારોનાું મડૂી ખાતે     
 (b)  જો તે માટે રકમ વધતી હોય તો     
       ભાગીદારના મડૂી ખાતે       ઉ......     
          તે રોકડા/બૅંક ખાતે     
 

ઉદાહરણ 1 A અને Bની પઢેી અને C  અને D ની પેઢીના પાકાું સરવૈયાું નીચે મ જબ હતાું. A અને B 

1:1 અને C અને D 2:3 મ જબ નફો-ન કસાન વહેંચ ેછે. બુંને પેઢી સુંયોજન કરી નવી પેઢી 
ABCD રચવાન ું નક્કી કરેલ. 

તા.31-3-2017ના રોજના પાકા-સરવૈયા 

દેવા 
A અને B 

(₹) 

C અને D 

(₹) 
મમલકતો 

A અને B 

(₹) 

C અને D 

(₹) 

મડૂી ખાતાું   મકાન 70,000 75,000 

A =                  50,000   ફર્નિચર 12,000 14,000 
B =                  50,000  

1,00,000 
 રોકાણો 6,000 8,000 

C =                  40,000   સ્ટૉક 18,000 22,000 
D =                  60,000  1,00,000 દેવાદારો 50,000 38,000 
સામાન્ય અનામત 20,000 25,000 રોકડ/બૅંક 8,000 11,000 
લેણદારો 40,000 35,000 મળવાની બાકી આવક 6,000 - 
દેવીહ ૂુંડી 7,000 8,000 અ.ચ.ૂ વીમા પ્રીર્મયમ - 4,000 
ચ.ૂબા. પગાર 3,000 4,000    
 1,70,000 1,72,000  1,70,000 1,72,000 
 

 સુંયોજનની શરતો નીચ ેમ જબ મુંજૂર કરવામાું આવી હતી. 

1. નવી પેઢીમાું દરેક ભાગીદારોન ું નફા-ન કસાનન ું પ્રમાણ 3:2:2:3 રાખવ ું. 
2. બુંને પેઢીના મકાનની હકિંમત અન ક્રમે 90000 અને 95000 ગણવી.  
3. બન્ને પઢેીના ફર્નિચરની હકિંમતમાું 10% ઘટડા કરવો. 
4. A અને Bની પેઢીના રોકાણોમાું 10% અને C અને D પઢેીના રોકાણોમાું 5% વધારો કરવો. 
5. બન્ને પઢેીના સ્ટૉકમાું 10% ઘટાડો કરવો. 
6. બને્ન પેઢીના દેવાદારો ઉપર 5%  ઘાલખાદ્ય અનામત રાખવી. 
7. બુંન્ને પઢેીના લણેદારો 10% વટાવ અનામત સારે્ પેઢીએ કબલૂયાું. 
8. બાકીના દેવા ચોપડ ેહકિંમતે ગણવા. 
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9. રોકડ બૅંક સહહત તમામ ર્મલકતો-દેવાું નવી પેઢીએ લઈ લેવા. 

 આ માહહતી પરર્ી બને્ન પેઢીઓનાું ચોપડા બુંધ કરવા માટે આમનોંધ લખો. 

જવાબ :  A અને Bનાું ચોપડા બુંધ કરવા જરૂરી આમનોંધ 

  

તારીખ મવગત 
ખા
પા 

ઉધાર(₹) જમા(₹) 

31-3-17 (1) મકાનની હકિંમત ર્યેલા વધારાની નોંધ :     
 મકાન ખાતે                                ઉ....  20,000  
        તે નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે    20,000 
 (2) ફર્નિચરની હકિંમતમાું ર્યેલ ઘટાડાની નોંધ     
 નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે                 ઉ....  1,200  
         તે ફર્નિચર ખાતે    1,200 
 (3) રોકાણોની હકિંમતમાું ર્યેલ વધારાની નોંધ     
 રોકાણો ખાતે                     ઉ....  600  
        તે નફા-ન કસાન હવાલો ખાતે    600 
 (4) સ્ટૉકની હકિંમતમાું ર્યેલ ઘટાડાની નોંધ     
 નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે       ઉ....  1,800  
        તે સ્ટૉક ખાતે    1,800 
 (5) દેવાદારો પર ઘા. અનામત અંગેની નોંધ     
     નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે        ઉ...  2,500  
             તે દેવાદારો ખાતે    2,500 
 (6) લેણદારો પર વટાવ અનામત અંગેની નોંધ     
 લેણદારો ખાતે                        ઉ...  4,000  
          નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે    4,000 
 (7) નફા-ન કસાન હવાલા ખાત  ું બ ુંધ કરવા અંગેની નોંધ     
 નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે           ઉ...  19,100  
        તે Aના મડૂી ખાતે   9,550 
        તે Bના મડૂી ખાતે    9,550 

31-7-17 (8) સામાન્ય અનામત અંગેની નોંધ     
  સામાન્ય અનામત ખાતે            ઉ....  20,000  
        તે Aના મડૂી ખાતે    10,000 
        તે Bના મડૂી ખાતે    10,000 
 (9) ભાગીદારી પેઢીની ર્મલકતો નવી હકિંમત મ જબ નવી પેઢીને 

સોપતાું 
   

 નવી પેઢી AB ખાતે                 ઉ....  1,85,100  
       તે મકાન ખાતે    90,000 
       તે ફર્નિચર ખાતે    10,800 
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       તે રોકાણો ખાતે    6,600 
       તે સ્ટૉક ખાતે    16,200 
       તે દાવાદારો ખાતે    47,500 
       તે રોકાડા બૅંક ખાતે    8,000 
       તે મળવાની બાકી આવક ખાતે    6,000 
 (10) નવી પેઢીને દેવા-જવાબદારી સોપતા    
 લેણદારો ખાતે          ઉ....  36,000  
 દેવીહ ૂુંડી ખાતે           ઉ.....  7,000  
 ચકૂવવાની બાકી પગાર ખાતે         ઉ....  3,000  
           તે નવી પેઢી ABCD ખાતે    46,000 
 (11) નવી પેઢીને ભાગીદારોની આખરની મડૂી સોપતા    
 A ના મડૂી ખાતે                    ઉ....  69,550  
 B  ના મડૂી ખાતે                    ઉ....  68,550  
                   તે નવી પેઢી ABCD ખાતે    1,39,100 

 ક લ   4,39,400 4,39,400 
 

 

 C અને D ના ંચોપડા બધં કરવા જરૂરી આમનોંધ :  
 

તારીખ મવગત 
ખા
પા 

ઉધાર(₹) જમા(₹) 

31-3-17 -  મકાનની હકિંમતમાું ર્યેલ વધારાની નોંધ     
 મકાન ખાતે                              ઉ.....  20,000  
    તે નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે    20,000 
 - ફર્નિચરની હકિંમતમાું ર્યેલ ઘટાડાની નોંધ     
 નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે                ઉ....     1,400  
        તે ફર્નિચર ખાતે    1,400 
 - રોકાણોની હકિંમતમાું ર્યેલ વધારાની નોંધ    
 રોકાણો ખાતે                               ઉ...  400  
          તે નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે    400 
 - સ્ટૉકમાું ર્યેલ ઘટાડાની નોંધ     
 નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે                 ઉ...  2,200  
        તે સ્ટૉક ખાતે    2,200 
 - દેવાદારો પર ઘા.અ અંગેની નોંધ     
 નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે                  ઉ...  1,900  
         તે દેવાદારો ખાતે    1,900 
 - લેણદારો પર ઘટાવ અનામત અંગેની નોંધ    
 લેણદારો ખાતે                                      ઉ....  3,500  
        તે નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે    3,500 
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 - નફા-ન કસાન હવાલા ખાત  ું બ ુંધ કરવાની નોંધ     
 નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે         ઉ...   18,400  
        તે Cના મડૂી ખાતે    7,300 
        તે Dના મડૂી ખાતે    11,040 
 - સામાન્ય અનામતની બાકી અંગેની નોંધ     
 સામાન્ય અનામત ખાતે             ઉ....  25,000  
         તે Cના મડૂી ખાતે    10,000 
         તે Dના મડૂી ખાતે    15,000 
 - ભાગીદારી પેઢીના ર્મલકતો નવી પેઢીને સોંપવા અંગેની નોંધ     
 નવી પેઢી ABCD ખાતે                ઉ...  1,86,900  

 

 
         તે મકાન ખાતે    95,000 
         તે ફર્નિચર ખાતે    12,600 
         તે રોકાણો ખાતે    8,400 
         તે સ્ટૉક ખાતે    19,800 
         તે દેવાદારો ખાતે    36,100 
         તે રોકડ/બૅંક ખાતે    11,000 
         તે અ.ચ ૂવીમા પ્રીર્મયમ ખાતે    4,000 

 - નવી પેઢી દેવા-જવાબદારી સોંપવા અંગેની નોંધ     
 લેણદારો ખાતે                        ઉ....  31,500  
 દેવીહ ૂુંડી ખાતે                         ઉ....  8,000  
 ચ.ૂબા. પગાર ખાતે                   ઉ...   43,500 
              તે નવી પેઢી ABCD ખાતે    43,500 
 - નવી પેઢીને ભાગીદારોની આખરની મડૂી સોંપવા અંગેની નોંધ    
 Cના મડૂી ખાતે                        ઉ....  57,360  
 Dના મડૂી ખાતે                        ઉ...  86,040  
            તે નવી પેઢી ABCD ખાતે    1,43,400 
   4,42,600 4,42,600 

 

ઉદાહરણ 2  રામ અને લક્ષ્મણ તેમની પેઢીમાું 2:3 પ્રમાણમાું તર્ા કૃષ્ણ અને બળદેવ તેમની પેઢીમાું 
4:1ના પ્રમાણમાું નફો-ન કસાન વહેંચે છે, બન્ન ેપેઢીઓનાું પાકાું સરવૈયાું નીચ ેમ જબ છે  

તા. 31-3-2017ના રોજના ંપાકા ંસરવૈયા ં

જવાબદારીઓ 
રામ અને 
લક્ષ્મણ 

કષૃ્ણ અને 
બળદેવ 

મમલકત-લેણા ં
રામ અને 
લક્ષ્મણ 

કષૃ્ણ અને 
બળદેવ 

મડૂી   મકાન 1,50,000 1,20,000 
રામ 1,50,000  યુંિો 56,000 36,000 
લક્ષ્મણ 1,00,000  ફર્નિચર 40,000 35,000 
કૃષ્ણ  1,00,000 સ્ટૉક  35,000 20,000 
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બળદેવ  50,000 દેવાદારો 80,000 88,000 
સામાન્ય અનામત 18,000 24,000 રોકડ 17,000 15,000 
નફા-ન કસાન ખાત  ું 12,000 16,000 લેણીહ ૂુંડી 11,000 13,000 
કામદાર અકસ્માત      
વળતર ફુંડ 20,000 25,000    
લેણદારો 60,000 75,000    
દેવીહ ૂુંડી 15,000 18,000    
કામદાર બચત ખાતાું 14,000 19,000    
 3,89,000 3,27,000  3,89,000 3,27,000   

તા.1-4-2017ના રોજ બને્ન પેઢીઓન ું સુંયોજન કરી નવી પેઢી યાદવ બ્રધસથની રચના કરવામાું આવી, ત ે
અંગે નીચે મ જબ શરતો હતી :  

1) બન્ને પઢેીઓના મકાનમાું 10% વધારો કરવો.  
2) બન્ને પઢેીઓના યુંિો અને ફર્નિચરની હકિંમતમાું અન ક્રમે 10% અને 5% ઘટાડો કરવો. 
3) બન્ને પઢેીના સ્ટૉકની હકિંમતમાું 20%  વધારો કરવો. 
4) દેવાદારો પર 5%  ઘાલખાદ્ય અનામત ગણવી. 
5) રામ અને લક્ષ્મણની પઢેીની પાઘડીની હકિંમત ₹50000 અને કૃષ્ણ અને બળદેવની પેઢીની 

પાઘડીની હકિંમત ₹40000 ગણવી. 
6) રામ અને લક્ષ્મણની પઢેીના લેણદારો 10% ઓછી હકિંમતે ખરીદે છે, જ્યારે કૃષ્ણ અને 

બળદેવના લેણદારો 5% ઓછી હકિંમતે ખરીદે છે.  
7) રામ અને લક્ષ્મણની પેઢીની લેણીહ ૂુંડી રામ 5% ઓછી હકિંમતે ખરીદે છે, જ્યારે કૃષ્ણ અને 

બળદેવની લેણીહ ૂુંડી યાદવ બ્રધસથ 10%  ઓછી હકિંમતે દશાથવવાની છે.  
બને્ન જૂની પેઢીના ચોપડામાું પાઘડી ખાતાું સહહત જરૂરી ખાતાું બનાવો. નવી પેઢીન ું પાક ું 
સરવૈય ું તૈયાર કરો. 
 

જવાબ : જૂની પેઢી રામ અને લક્ષ્મણના ચોપડ ેજરૂરી ખાતાું 
 ઉ     નફા-નકુસાન હવાલા ખાત ુ ં                    જ 

મવગત રકમ(₹) મવગત રકમ(₹) 
યુંિો ખાતે  5,600 મકાન ખાતે (10% વધારો) 15,000 
ફર્નિચર ખાતે 2,000 સ્ટૉક ખાતે  7,000 
ઘાલખાદ્ય અનામત ખાતે  4,000 લેણદારો ખાતે  6,000 
લેણીહ ૂુંડી ખાતે  550   
મડૂી ખાતે (નફો) (2:3)    
રામ    = 6,340    
લક્ષ્મણ = 9,510 15,850   
 28,000  28,000 
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ઉ                                ભાગીદારોના મડૂી ખાતાં                                     જ 

મવગત રામ લક્ષ્મણ મવગત રામ લક્ષ્મણ 

લેણીહ ૂુંડી ખાતે  10,450  બા.આ. લાવ્યા 1,50,000 1,00,000 
   પાઘડી ખાતે  20,000 30,000 
   સામાન્ય અનામત ખાતે  7,200 10,800 
   નફા-ન કસાન ખાતે 4,800 7,200 
નવી પેઢી યાદવ બ્રધસથ 
ખાતે લઈ ગયા 

1,85,890 1,69,510 કા.અકસ્માત વળતર 

નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે  
8,000 

6,340 
12,000 

9,510 
 196340 169510  196340 169510 
 

ઉ                              પાઘડી ખાત ુ ં                                           જ 

મવગત રકમ(₹) મવગત રકમ(₹) 
રામની મડૂી ખાતે 20,000   
લક્ષ્મણના મડૂી ખાતે 30,000 નવી પેઢી યાદવ બ્રધસથ ખાતે  50,000 
 50,000  50,000 

 

 કૃષ્ણ અને બળદેવની પેઢીના ચોપડ ેજરૂરી ખાતા ં
ઉ              નફા-નકુસાન હવાલા ખાત ુ ં                        જ 

મવગત રકમ(₹) મવગત રકમ(₹) 
યુંિો ખાતે  3,600 મકાન ખાતે  12,000 
ફર્નિચર ખાતે  1,750 સ્ટૉક ખાતે  4,000 
ઘાલખાદ્ય અનામત ખાતે  4,400 લેણદારો ખાતે  3,750 
લેણીહ ૂુંડી ખાતે  1,300   
મડૂી ખાતે (નફો) (4:1)    
કૃષ્ણ       6,960    
બળદેવ    1,740 8,700   
 19,750  19,750 
 

ઉ                         ભાગીદારોના મડૂી ખાતા ં                        જ 

મવગત કષૃ્ણ બળદેવ મવગત કષૃ્ણ બળદેવ 

   બા.આ. લાવ્યા 1,00,000 50,000 
   પાઘડી ખાતે  32,000 8,000 
   સામાન્ય અનામત ખાતે  19,200 4,800 
નવી પેઢી યાદવ બ્રધસથ 
ખાતે લઈ ગયા 

1,90,960 72,740 કા. અકસ્માત વળતર ખાતે 

નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે  
20,000 

6,960 
5,000 

1,740 
 1,90,960 72,740  1,90,960 72,740 
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ઉ               પાઘડી ખાત ુ ં                   જ 

મવગત રકમ(₹) મવગત રકમ(₹) 
કૃષ્ણના મડૂી ખાતે  32,000   
બળદેવના મડૂી ખાતે 8,000 નવી પેઢી યાદવ બ્રધસથ ખાતે  40,000 
 40,000  40,000 

 

નવી પેઢી યાદવ બ્રધસથના ંચોપડામા ંસયંોજન બાદનુ ંનવુ ંપાકંુ-સરવૈયુ ં
મડૂી-દેવા  રકમ(₹) મમલકતો-લેણા રકમ 

મડૂી   પાઘડી (5,000+40,000) 90,000 
રામ 1,85,890  મકાન (1,65,000+1,32,000) 2,97,000 
લક્ષ્મણ 1,69,510  યુંિો (50,400+32,400)  82,800 
કૃષ્ણ 1,90,960  ફર્નિચર (38,000+33,250) 71,250 
બળદેવ 72,740 6,19,100 સ્ટૉક (42,000+24,000) 66,000 
   દેવાદારો = બાદ ઘા. અનામત  
લેણદારો (54000+71250)  1,25,250 (80,000-4,000 = 76,000  
     88,000-4,400 =    83,600 1,59,600 
દેવીહ ૂુંડી(15000+18000)  33,000 રોકડ (17,000+15,000) 32,000 
   લેણીહ ૂુંડી (કૃષ્ણ અને બળદેવની) 11,700 
કામદાર બચત ખાતાું 
(14000+19000) 

 33,000   

  8,10,350  8,10,350 
 

 

 સ્વાધ્યાય 

(અ) સૈદ્ામંતક પ્રશ્નો  

1. ભાગીદારી પેઢીઓના સુંયોજન વખત ેજૂની પેઢી (જેના ચોપડા ચાલ  રાખવાના છે)ના ચોપડામાું 
લખવામાું આવતી જરૂરી શક્ય આમનોંધો આપો. 

2. ટૂુંકનોંધ લખો : 

(1) પેઢીનાું સુંયોજન વખતે ઊભા ર્તાું મ દ્દાઓ. 

                  અર્વા 

 (1) ભાગીદારી પેઢીઓના સુંયોજનના સુંજોગોમાું જૂની પેઢીમાું ઉપસ્સ્ર્ત ર્તાું મ દ્દાઓ. 

 (2) ભાગીદારી પેઢીન ું સુંયોજન. 

 (3) ભાગીદારી પેઢીનાું સુંયોજનના હતે  ઓ. 
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3. ભાગીદારી પેઢીનાું સુંયોજનમાું નીચેના દરેક સુંજોગો માટે જૂની પેઢીનાું ચોપડ ે કેવી આમનોંધ 
આપશો? 

A. જયારે નવી પેઢી કોઈ ર્મલકત ન લ ેત્યારે.  
B. જયારે ભાગીદારોનાું ખાતાું નવી પેઢી ખાતે બુંધ કરવામાું આવે ત્યારે. 
C. જયારે તે પેઢીની પાઘડી નક્કી કરવામાું આવે ત્યારે. 

4. ભાગીદારી પેઢીનાું સુંયોજન વખતે કરવામાું આવતી આમનોંધ  

1. જૂની પેઢીનાું ચોપડ ે

2. નવી પેઢીનાું ચોપડ ે

(બ) વ્યાવહાહરક પ્રશ્નો 

1. P – Q અને R – S પેઢીન ું તા.31-3-2016ના રોજ બે પેઢીન ું સુંયોજન ર્ય ું. તે તારીખન ું P – Qન ું 
પાક ું સરવૈય ું નીચ ેમ જબ હત ું. 

પાકંુ સરવૈયુ ં
મડૂી-દેવા રકમ(₹) મમલકતો-લેણા રકમ(₹) 

લેણદારો 
અનામત ભુંડોળ  
મડૂી ખાતાં 
  P         21,૦૦૦ 

  Q         14,૦૦૦ 

10,૦૦૦ 
3,૦૦૦ 

 
 

35,૦૦૦ 

જમીન અને મકાન  
ફર્નિચર 

સ્ટૉક  
દેવાદારો 
રોકડ 

30,૦૦૦ 
2,૦૦૦ 
8,૦૦૦ 
7,500 
500 

 48,૦૦૦  48,૦૦૦ 
P અન ેQ અન ક્રમે 4 : 1ના પ્રમાણમાું નફો-ન કસાન વહેંચતા હતાું, P અન ેQ નીચનેી શરતો માટે સુંમત 
ર્યાું હતાું. 
 

1. પાઘડીની હકિંમત ₹8,૦૦૦ ગણવી. 
2. જમીન અને મકાન 10% હકિંમતે અને દેવાદારો પર 4% ઘાલખાધ અનામત રાખવાન ું છે.  
3. ફર્નિચર નવી પેઢીએ લેવ ું નહીં. 
4. સ્ટૉકની હકિંમત ₹10,૩૦૦ ગણવી. 

પેઢીનાું સુંયોજન વખતે P અને Qના ચોપડ ેજરૂરી આમનોંધ લખો અને જરૂરી ખાતાું તૈયાર કરો. 

2. મેસસથ શાહ – મહતેા તર્ા પટેલ-ર્િવેદીની ભાગીદારી પેઢીન ું “મેસસથ સહકારી બ્રધસથ” નામની નવી 
પેઢીમાું તા. 31-3-2016ના રોજ સુંયોજન ર્ય ું. તે તારીખન ું શાહ-મહતેાન ું પાક ું સરવૈય ું નીચે મ જબ 
હત  ું : 

મડૂી-દેવાં રકમ (₹) મમલકત-લેણા ં રકમ (₹) 
મડૂી – શાહ   60,૦૦૦ 

        મહતેા 40,૦૦૦ 

 

1,૦૦,૦૦૦ 

25,૦૦૦ 

પાઘડી 
જમીન-મકાન 

10,૦૦૦ 

75,૦૦૦ 
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સામાન્ય અનામત 

મહતેાની લોન 

લેણદારો         50,૦૦૦ 

બાદ: જમા વટાવ  1,૦૦૦ 

 

બૅંક લોન 

બૅંક ઓવરડ્રાફ્ટ 

 

10,૦૦૦ 

 

 

49,૦૦૦ 

 

10,૦૦૦ 

16,૦૦૦ 

પ્લાન્ટ-યુંિો 
રોકાણો 
સ્ટૉક 

દેવાદારો 
રોકડ 

 

 

 

40,૦૦૦ 

15,૦૦૦ 

30,૦૦૦ 

25,૦૦૦ 

15,૦૦૦ 

 

 2,10,૦૦૦  2,10,૦૦૦ 
શાહ અને મહતેા અન ક્રમે 2:૩ના પ્રમાણમાું નફો-ન કસાન વહેંચતાું હતાું. તેમની પઢેી માટે 

સુંયોજનની શરતો નીચ ેમ જબ હતી : 
1. સુંયોજન પહલેાું શાહ-મહતેાની પેઢીએ મહતેાની લોન ચકૂવી આપી. 
2. રોકાણો અને બૅંક લોન નવી પેઢીએ લેવાનાું નર્ી. 
3. પાઘડી ₹40,૦૦૦ નક્કી ર્ઈ. 
4. જમીન-મકાન 8% ઓછી હકિંમતે, પ્લાન્ટ યુંિો 10% વધ  હકિંમતે અને સ્ટૉક ₹20,૦૦૦માું નવી 

પેઢીએ ખરીદવાનાું છે. લણેદારો પર 8% જમા વટાવ અનામત તર્ા દેવાદારો પર 4% 
ઘાલખાધ અનામત રાખવાન ું છે. પેઢીનાું સુંયોજન અંગે મે. શાહ-મહતેા અને મે. સહકાર 
બ્રધસથના ચોપડ ેજરૂરી આમનોંધ લખો.  

(જવાબ : ન.ન ું.હ. ખાતાુંની ખોટ ₹10,૦૦૦, મડૂી ખાતાુંની બાકી શાહ ₹75,૦૦૦, મહતેા ₹65,૦૦૦ 
નવી પેઢીમાું લઈ જવાશે. બૅંક ₹6,૦૦૦ અને ₹4,૦૦૦ મ જબ ભાગીદારો ખાતે જમા કરો. રોકાણો 
9,૦૦૦ અને 6,૦૦૦ મ જબ ભાગીદારો ખાતે ઉધારો.) 

3. ગીતા અને બબીતા 2:1ના પ્રમાણમાું તર્ા નીતા અને મીતા 3:2ના પ્રમાણમાું નફો-ન કસાન વહેંચતાું 
હતાું. તા.31-3-2015ના રોજ તેમની પઢેીઓના પાકાું સરવૈયાું નીચે પ્રમાણે હતાું : 

પાકા ંસરવૈયા ં

મડૂી-દેવાં 
ગીતા-

બબીતા પેઢી 
નીતા-મીતા 

પેઢી 
મમલકત-લેણા ં

ગીતા-બબીતા 
પેઢી 

નીતા-મીતા 
પેઢી 

મડૂી ખાતાં : 
         ગીતાની મડૂી  
        બબીતાનીમડૂી 
         નીતાની મડૂી  
         મીતાની મડૂી 
લેણદારો 
સામાન્ય અનામત 

દેવીહ ૂુંડી 
આરની લોન 

બૅંક ઓવરડ્રાફ્ટ 

 

45,૦૦૦ 

15,૦૦૦ 

- 
- 

20,૦૦૦ 

15,૦૦૦ 

5,૦૦૦ 

15,૦૦૦ 

- 

 

- 
- 

25,૦૦૦ 

15,૦૦૦ 

15,૦૦૦ 

10,૦૦૦ 

10,૦૦૦ 

- 
5,૦૦૦ 

યુંિો 
ફર્નિચર 

સ્ટૉક 

દેવાદારો 
લેણીહ ૂુંડી 
રોકડ/બૅંક 

30,૦૦૦ 

6,૦૦૦ 

29,૦૦૦ 

20,૦૦૦ 

20,૦૦૦ 

10,૦૦૦ 

20,૦૦૦ 

2,૦૦૦ 

23,૦૦૦ 

14,500 

20,૦૦૦ 

500 

 1,15,૦૦૦ 80,૦૦૦  1,15,૦૦૦ 80,૦૦૦ 
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 નીચેની શરતોએ બુંને પેઢીઓન ું સુંયોજન કય ું. ગીતા-બબીતા તર્ા નીતા-મીતાની પેઢીની 
ર્મલકતોની નીચ ેપ્રમાણ ેફેર આંકણી કરવામાું આવી. 

1. ગીતા-બબીતાની પઢેીની પાઘડી ₹9,૦૦૦ નક્કી કરવામાું આવી અન ે નીતા-મીતાની પાઘડી 
₹7,૦૦૦ નક્કી કરવામાું આવી. જે નવી પેઢીમાું નવા પ્રમાણમાું માુંડી વાળવાની છે. 

2. બુંને પેઢીનાું દેવાદારો પર 5% ઘાલખાધ અનામત રાખવાની છે. 
3. ગીતા-બબીતાની પેઢીન ું ફર્નિચર નવી પેઢીએ લેવાન ું નર્ી, જયારે ગીતા-બબીતાના યુંિો 10% 

ઓછા અને સ્ટૉક ₹5,500 વધ  હકિંમતે લેવાનો છે. 
4. નવી પેઢીમાું ક લ મડૂી ₹1,20,૦૦૦ ગીતા, બબીતા, નીતા અને મીતાના નવા નફા-ન કસાનના 

3:2:2:1ના પ્રમાણમાું રાખવાની છે આ માટે જરૂરી ફેરફાર રોકડર્ી કરવાનો છે. 

ગીતા-બબીતા તર્ા નીતા-મીતાની પેઢીનાું ચોપડ ેજરૂરી ખાતાુંઓ બનાવો તર્ા નવી પેઢીન ું 
પાક ું સરવૈય ું તૈયાર કરો. 

(જવાબ અને સમજૂતી : (1) ગીતા-બબીતાની પઢેીનો નફા-ન કસાન હવાલા ખાતાુંનો નફો ₹1,500 
(2) ગીતા-બબીતાની પેઢીમાું બબીતા ₹12,500 રોકડ લાવશે અને ગીતા ₹7,૦૦૦ રોકડ લઈ જશ.ે 
(3) ગીતા-બબીતાની પેઢીમાું મડૂી ગીતા ₹45,૦૦૦ અને બબીતા ₹30,૦૦૦ (4) આ મડૂી નવી 
પેઢીમાું પાઘડી માુંડી વાળ્યા પછીની છે. ગીતાના ખાતે ₹6,૦૦૦ અને બબીતાના ખાતે ₹4,૦૦૦ 
માુંડી વાળેલી પાઘડી ઉધારવી. (5) ગીતા-બબીતાની રોકડ ર્સલક ₹15,500 રહશેે. (6) નીતા-
મીતાની પેઢીન ું નફા-ન કસાન હવાલા ખાતાુંન  ું ન કસાન ₹725 (7) નીતા-મીતાની પેઢીમાું નીતા 
₹765 અને મીતા ₹4,510 રોકડ લઈ જશે અને બૅંક ઓવરડ્રાફ્ટ ₹5,૦૦૦ + ₹4,775= ₹9,755 
રહશેે. (8) નીતા-મીતાની પેઢીમાું મડૂી નીતા ₹30,૦૦૦ અને મીતા ₹15,૦૦૦ રહશેે. (9) આ મડૂી 
નવી પેઢીમાું પાઘડી માુંડી વાળ્યા પછીની છે. નીતાના ખાતે ₹4,૦૦૦ અને મીતાના ખાતે ₹2,૦૦૦ 
પાઘડી માુંડી વાળવી. (10) નવી પેઢીનાું પાકાું સરવૈયાનો સરવાળો ₹1,94,775 જેમાું રોકડ-બૅંક 
ર્સલક ₹15,500 તર્ા બૅંક ઓવરડ્રાફ્ટ ₹9,775 છે. જો બૅંક ઓવરડ્રાફ્ટ ચકૂવી દેવાય તો સરવાળો 
₹1,85,૦૦૦ ર્શે.)   

4. મેસસથ X અને Y તર્ા Z એક જ પ્રકારનો ધુંધો કરતાું હતાું. તા.31-3-2016ના રોજ પેઢીઓન ું 
સુંયોજન કરવાન ું નક્કી કય ું, તે હદવસે તેનાું પાકાું સરવૈયાું નીચે મ જબ હતાું : 

દેવા ં X-Y  ₹ Z ₹ મમલકતો X-Y  ₹ Z ₹ 

મડૂી : X 

       Y 

       Z 

લેણદારો 
દેવીહ ૂુંડી 
અનામત 

40,૦૦૦ 

20,૦૦૦ 

- 
10,૦૦૦ 

3,૦૦૦ 

6,૦૦૦ 

- 
- 

30,૦૦૦ 

6,૦૦૦ 

- 
- 

જમીન-મકાન 

સાુંચા-યુંિો 
ફર્નિચર 

રોકાણો 
સ્ટૉક 

દેવાદારો 
રોકડ/બૅંક  

20,૦૦૦ 

10,૦૦૦ 

1,૦૦૦ 

1,50૦ 

27,500 

18,૦૦૦ 

1,૦૦૦ 

- 
20,૦૦૦ 

500 

- 
10,૦૦૦ 

5,૦૦૦ 

500 
 79,૦૦૦ 36,૦૦૦  79,૦૦૦ 36,૦૦૦ 
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x અને Y મડૂીના પ્રમાણમાું નફો વહેંચતાું હતાું. નીચેની શરતો સુંયોગીકરણ કરતાું કબલૂવામાું આવી  
1. બુંને પેઢીની પાઘડી છેલલા િણ વર્થના નફાની સરેરાશર્ી બમણી ગણવી. 

નફો 2013-14 ₹ 2014-15 ₹ 2015-16 ₹ 

X-Y   
Z 

9,૦૦૦ 

4,૦૦૦ 
11,૦૦૦ 

1,૦૦૦ (ખોટ) 
7,૦૦૦ 

3,૦૦૦ 
 

2. મેસસથ X-Yના જમીન-મકાનની હકિંમત ₹25,૦૦૦ અને સ્ટૉકની ₹24,૦૦૦ છે. 
3. મેસસથ X-Yની પેઢી દેવીહ ૂુંડી ચકૂવવાન ું મારે્ લ ેછે, તેમનાું રોકાણો નવી પેઢીમાું લવેાનાું નર્ી. 
4. Y પોતાન ું અંગત ફર્નિચર ₹500ન ું નવી પેઢીમાું લાવશે. 
5. Zના સ્ટૉકની હકિંમત 10% ઓછી ગણવાની છે. 
6. બુંને પેઢીનાું દેવાદારો પર 5% લેખ ેઘાલખાધ અનામતની જોગવાઈ કરવાની છે. 
7. નવી પેઢીમાું X, Y, Zન ું નફા-ન કસાન વહેંચણીન ું પ્રમાણ 2:1:1 રાખવાન ું છે. નવી પેઢીની ક લ 

મડૂી ₹1,20,૦૦૦ નક્કી કરવામાું આવી છે. ભાગીદારોની મડૂી તેમના નફા-ન કસાનના પ્રમાણમાું 
રાખવાની છે. ખટૂતી રકમ રોકડરે્ી લાવવાની છે તર્ા વધારાની મડૂીની રકમ ઉપાડી લેવાની 
છે. 

ઉપરની માહહતી પરર્ી બુંને પેઢીનાું ચોપડામાું જરૂરી ખાતાું ખોલી નવી પેઢીન ું શરૂઆતન ું પાક ું 
સરવૈય ું તૈયાર કરો. 
(જવાબ : મેસસથ X અને Yના ન.ન .હ. ખાતાુંનો નફો 600 રૂર્પયા અને Zના ન.ન .હ. ખાતાુંની ખોટ 
₹1,250, મડૂી X ₹57,400, Y ₹28,700 અન ે Z ₹32,750. નવી પઢેીના પા.સ.નો સરવાળો 
₹1,36,000 ર્શે. X ₹2,600 તર્ા Y ₹1,300 નવી પઢેીમાું રોકડ લાવશે, જ્યારે Z ₹3,250 લઈ 
જશે. નવી પઢેીની રોકડ ર્સલક ₹2,150 રહશેે.) 

5. શ્રવણ અન ેઆકાશ 2:1ના પ્રમાણમાું તર્ા જગદીશ અને ર્નક લ 3:2ના પ્રમાણમાું નફો-ન કસાન 
વહેંચતા હતાું. તા.31-12-16ના રોજ તેમની પેઢીઓનાું પાકાું સરવૈયાું નીચે પ્રમાણે હતાું : 

પાકા ંસરવૈયા ં

મડૂી-દેવાું 
શ્રવણ અને 
આકાશ પેઢી 

₹ 

જગદીશ 
ર્નક લ પેઢી 

₹ 

ર્મલકત-લેણાું 
શ્રવણ અને 
આકાશ પેઢી 

₹ 

જગદીશ 
ર્નક લ પેઢી 

₹ 

મડૂી ખાતાું:     યુંિો 6,000 4,000 
શ્રવણ 9,000   ફર્નિચર 1,200 400 
આકાશ 3,000 12,000  સ્ટૉક 5,800 4,600 
જગદીશ 5,000   દેવાદારો 4,000 2,900 
ર્નક લ 3,000  8,000 લેણીહ ૂુંડી 1,000 - 
લેણદારો  4,000 3,000 રોકડ/બૅંક 2,000 100 
દેવીહ ૂુંડી  1,000 -    
શ્રવણની લોન  3,000 -    
બૅંકઓવરડ્રફ્ટ  - 1,000    
  20,000 12,000  20,000 12,000 
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શ્રવણ અને આકાશ તર્ા જગદીશ અને ર્નક લની પેઢીની ર્મલકતોની નીચે પ્રમાણે ફેરઆંકણી 
કરવામાું આવી :  

1) શ્રવણ-આકાશની પેઢીની પાઘડી ₹1,800 નક્કી કરવામાું આવી, જે નવી પેઢીમાું નવા પ્રમાણમાું 
માુંડી વાળવાની છે. 

2) બુંને પેઢીના દેવાદારો પર 5% ઘાલખાધ અનામત રાખવાની છે.  
3) શ્રવણ-આકાશની પેઢીન ું ફર્નિચર નવી પેઢીએ લવેાન ું નર્ી, જ્યારે યુંિો 10% ઓછો અન ેસ્ટૉક 

₹1,100 વધ  હકિંમતે લેવાનો છે. 
4) જગદીશ-ર્નક લની પેઢીમાું યુંિો 15% ઓછે લેવાનાું છે.  

નવી પેઢીમાું ક લ મડૂી 24,000 શ્રવણ, આકાશ, જગદીશ અને ર્નક લના નવા ન.ન . 3:2:2:1ના 
પ્રમાણમાું રાખવાની છે. આ માટે જરૂરી ફેરફાર રોકડરે્ી કરવાનો છે.  
શ્રવણ-આકાશની પેઢીના ચોપડા ચાલ  રાખવામાું આવે છે.  
શ્રવણ-આકાશની પેઢીના ચોપડ ેજરૂરી ખાતાુંઓ અને નવી પેઢીન ું પાક ું સરવૈય ું બનાવો. 

(જવાબ અને સમજૂતી : 

A. શ્રવણ-આકાશની પઢેી : (1) ન.ન . હવાલા ખાતાુંનો નફો ₹300, (2) સુંયોજન અગાઉની મડૂી 
ખાતાુંની આખર બાકી શ્રવણ ₹10,400 અન ેરમેશ ₹3,700. 

B. જગદીશ અને ર્નક લ : (1) ન.ન . હવાલા ખાતાુંન  ું ન કસાન ₹745 (2) સુંયોજન અગાઉની 
આખરની મડૂી ખાતાુંની બાકી જગદીશ રૂ. 4,553 અને ર્નક લ ₹2,702. 

C. નવી પેઢી : (1) હવાલા બાદની મડૂી ખાતાુંઓની બાકી શ્રવણ ₹9,000; આકાશ ₹6,000, 
જગદીશ ₹6,000 અને ર્નક લ ₹3,000 (2) પાકાું સરવૈયાુંનો સરવાળો ₹36,000 (3) નવી 
પેઢીમાું હવાલા બાદની રોકડ ર્સલક ₹7,745) 

 

 

 

__________________________ 
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એકમ 2   ભાગીદારી પેઢીન ું કુંપનીમાું રૂપાુંતર 
 

 રૂપરેખા 
 પ્રસ્તાવના 
 અર્થ 
 ખરીદ કકિંમત નક્કી કરવાની પદ્ધતત 

 ચોખ્ખી તમલકતોની પદ્ધતત 

 અવેજ પદ્ધતત 

 જરૂરી આમનોંધ 

 સ્વાધ્યાય 

 

 
 પ્રસ્તાવના :  
ભાગદારી પઢેીની અમ ક મયાથદાઓ છે અને એ મયાથદાઓને ધ્યાનમાું લતેા ભાગીદારી પેઢીન ું રૂપાુંતર 
કુંપનીમાું કરવાન ું તવચારવામાું આવે છે. ભાગીદારી પેઢીમાું ભાગીદારોની સુંખ્યા પર મયાથદા છે, 
ભાગીદારી પેઢીમાું જવાબદારીઓ અમયાથકદત છે અને ભાગીદારો વધ  પ્રમાણમાું મડૂી રોકી શકતા નર્ી; 
એ એની મયાથદા છે, એવ ું માની શકાય. જ્યારે ભાગીદારો પેઢીનો વેપાર વધારવાન ું તવચારે ત્યારે આ 
ઉપર જણાવેલ મયાથદાઓને ધ્યાનમાું રાખતા ભાગીદારીન ું રૂપાુંતર કુંપનીમાું કરવ ું પસુંદ કરે છે.  
 ભાગીદારી પેઢીન ું કુંપનીને વેચાણ કે કુંપનીમાું રૂપાુંતરનો અર્થ :  
જ્યારે ભાગીદારી પેઢી પોતાનો ધુંધો ચાલ  લલતમટેડ કુંપનીને વેચ ેછે અર્વા પોતે જ એક નવી કુંપની 
સ્ર્ાપે છે, ત્યારે તેને ભાગીદારી પેઢીન ું કુંપનીને વેચાણ કે પેઢીન ું કુંપનીમાું રૂપાુંતર કહવેાય છે. જ્યારે 
પેઢી પોતાનો ધુંધો કુંપનીને વેચી દે છે ત્યારે પણ ભાગીદારી પેઢીનાું તવસર્જનની માફક જ કહસાબો 
તૈયાર કરવામાું આવે છે. અહીં માલતમલકત તનકાલન ું ખાત  ું તૈયાર કરવામાું આવે છે. બધી જ તમલકતો 
અને દેવાું કુંપની લઈ લે છે અને કુંપની પોતાના શેર, કડબેન્ચર તર્ા રોકડ બદલામાું ખરીદ પેટે ચકૂવે 
છે. 
 

 ખરીદ કકિંમત નક્કી કરવી :   
જ્યારે ભાગીદારી પેઢીન ું વેચાણ કુંપનીને કરવામાું આવે ત્યારે ભાગીદારી પેઢીનાું તમલકત અને દેવાુંના 
બદલામાું કુંપની જે રકમ ચકૂવવા કબલૂ કરે છે તેને ખરીદકકિંમત કહવેાય છે. ખરીદકકિંમત શોધવા માટે 
નીચે મ જબની બે પદ્ધતતનો ઉપયોગ કરી શકાય : 
 

 

અ) ચોખ્ખી મમલકતોની પદ્ધમત :  
પેઢીની અલગ અલગ તમલકતો કુંપની કઈ કકિંમતે લેવાની છે એની જાણ કરવામાું આવે છે. તેની સાર્ ે
સાર્ે કોઈ રકમ આપવા કબલૂ ર્ઈ તો પણ જણાવવામાું આવ ે છે. અહીં નક્કી કરેલી કકિંમત ેલીધેલ 
તમલકતો (પાઘડી સકહત)માુંર્ી નક્કી કરેલ કકિંમત ેલીધેલ દેવાુંની રકમ બાદ કરવાર્ી જે રકમ આવશ ે
તે ખરીદ કકિંમત ર્શે, તેન ેચોખ્ખી તમલકતોની પદ્ધતત તરીકે ઓળખવામાું આવે છે.  
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બ) અવેજ પદ્ધમત : 
ઘણીવાર વેચનાર પઢેીની લીધેલ તમલકતો તેમ જ દેવાું પેટે કુંપનીએ પોતાના આપેલા શેર, કડબેન્ચર 
તર્ા રોકડનો સરવાળો કરવાર્ી જે રકમ આવે તે ખરીદ કકિંમત ર્શે. 
 

 ખરીદનાર કુંપનીના શેર તર્ા કિબેન્ચર ભાગીદારીઓમાું વહેંચણી : 
સામાન્ય રીતે ખરીદનાર ખરીદ કકિંમત પેટે પોતાના શેર, કડબેન્ચર તર્ા રોકડ આપે છે. ખરીદનાર 
કુંપનીના શેર તર્ા કડબેન્ચર માટે અલગ ખાત  ું ખોલવામાું આવે છે. કોઈપણ લેલખત કરાર ન હોય તો 
શેર કે કડબેન્ચર બધા જ ભાગીદારો વચ્ચે તેમના આખર લેણાની રકમના પ્રમાણમાું એટલે કે મડૂી 
ખાતાની છેવટની બાકીના પ્રમાણમાું વહેંચવામાું આવશે. શેર કે કડબેન્ચરની વહેંચણી અપણૂાાંકમાું ન 
ર્ાય તેર્ી ભાગીદારોને અલગ પરેૂપરૂા શેર કે કડબેન્ચર અપાશે અને રોકડમાું જરૂરી અસર અપાશે. 
ભાગીદારો વચ્ચે જો કરાર ર્યેલ હોય તો શેર કે કડબેન્ચરની વહેંચણી કરારમાું દશાથવ્યા મ જબ ર્શે. 
 ધુંધો વેચનાર પેઢીના ચોપિામાું જરૂરી આમનોંધ 

ભાગીદારી પેઢીન ું કુંપનીમાું રૂપાુંતર કરવામાું આવે કે કુંપનીને વેચાણ કરવામાું આવે ત્યારે બુંને 
પ્રસુંગોએ ભાગીદારી પેઢીન ું તવસર્જન ર્ાય છે. આ માટે બુંને સુંજોગોમાું નીચ ે દશાથવેલ એક જ 
પ્રકારની નોંધ લખાય છે : 
 

1) પેઢીની તમામ મમલકતો ચોપિ ેદશાથવેલ કકિંમતે માલમમલકત મનકાલ ખાતે લઈ જઈ 
મમલકતોના ખાતા બુંધ કરવા માટે :  
માલતમલકત તનકાલ ખાતે            ઉ .... 
 તે પરચરૂણ તમલકતો ખાતે ..... 

2) પેઢીનાું દેવાું ચોપિ ેકકિંમતે માલમમલકત મનકાલ ખાતે લઈ જવા માટે : 
પરચરૂણ – દેવાું ખાત ે                ઉ.... 
            તે માલતમલકત તનકાલ ખાતે .... 

3) અનામત ભુંિોળ, ન.ન . ખાતાની જમા બાકી, ન.ન . ખાતાની ઉધાર બાકી અને અવાસ્તમવક 
મમલકતો ભાગીદારોનાું મિૂી ખાતે લઈ જવા માટે :  

 અનામત ભુંડોળ ખાતે      ઉ.... 
નફા-ન કસાન ખાતે       ઉ.... 
કારીગર અકસ્માત વળતર ફુંડ ખાતે     ઉ....     

    તે ભાગીદારોના મડૂી ખાતે... 
 ભાગીદારોનાું મડૂી ખાતે      ઉ.... 

   તે ન.ન . ખાતે 

   તે અવાસ્તતવક તમલકતો ખાતે  
4) કુંપનીએ ચકૂવવાની રકમ (ખરીદકકિંમત) માટે : 

ખરીદનાર કુંપની ખાતે        ઉ.  .... 
તે માલતમલકત તનકાલ ખાતે 
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5) કુંપની તરફર્ી ખરીદકકિંમત પેટે શેર, કિબેન્ચર રોકિ મળે ત્યારે :  
ખરીદનાર કુંપનીના શેર ખાતે            ઉ..... 
ખરીદનાર કુંપનીના કડબેન્ચર ખાતે           ઉ.... 
રોકડ / બૅંક ખાતે            ઉ.... 
  તે ખરીદનાર કુંપની ખાતે  
 

6) જો ખરીદનાર કુંપની વેચનાર પેઢીના અમ ક મમલકતો ન લે તો : 
(અ) જો તમલકતો રોકડરે્ી વેચવામાું આવે તો ઉપજેલ રોકડ રકમર્ી 
   રોકડ / બૅંક ખાત ે           ઉ..... 
  તે માલતમલકત તનકાલ ખાતે     ... 
(બ) જો કોઈ ભાગીદાર તમલકત નક્કી કરેલ કકિંમત લઈ લે તો ત ેરકમર્ી :  
   ભાગીદારના મડૂી ખાતે          ઉ..... 
  તે  માલતમલકત તનકાલ ખાતે   .... 
 

7) જો ખરીદનાર કુંપની વેચનાર પેઢીનાું અમ ક દેવાું ન લઈ લે તો તે દેવાું પેઢીએ ચકૂવવા 
પિશે, માટે નીચે મ જબ નોંધ ર્શે :  
  માલતમલકત તનકાલ ખાતે       ઉ..... 
  તે રોકડ /બૅંક ખાતે     ... 

8) પેઢીએ ચકૂવેલ મવસર્જન ખચથ માટે :  
માલતમલકત તનકાલ ખાતે       ઉ.... 

તે રોકડ / બૅંક ખાત ે     ..... 
 

9) માલમમલકત મનકાલ ખાતાની બાકી (નફો કે ખોટ) વહેંચણી : 
(અ) જો નફો હોય તો : 
   માલતમલકત તનકાલ ખાતે      ઉ... 
      તે ભાગીદારોનાું મડૂી ખાતે  ... 
(બ)  જો ખોટ હોય તો ઉપરર્ી મવર દ્ધ નોંધ ર્શે. 
 

10)  મિૂીખાતામાું જરૂરી રોકિ લાવીને કે ઉપાિીને બુંધ કરવામાું આવશે.  
(અ) ભાગીદાર રોકિ લાવે ત્યારે :  
  રોકડ ખાતે               ઉ..... 
              તે ભાગીદારોનાું મડૂી ખાતે .... 
 

(બ) ભાગીદારને રોકિ ચકૂવાય ત્યારે :  
   ભાગીદારના મડૂી ખાતે       ઉ  .... 
              તે રોકડ ખાતે    
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11) ખરીદનાર કુંપનીના શેર, કિબેન્ચર તર્ા રોકિ ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચતા :  
ભાગીદારોના મડૂી ખાતે                                      ઉ... 
    ત ેખરીદનાર કુંપનીનાું શરે ખાતે 

    ત ેખરીદનાર કુંપનીનાું કડબેન્ચર ખાતે 

     ત ેરોકડ ખાતે  
 

 

દાખલા ગણવા ઉપયોગી ક્રમ 
 

 સૌ પ્રર્મ ખરીદકકિંમત શોધો. 
1. જરૂરી ખાતાું ખોલો, તેમાું (1) માલતમલકત તનકાલ ખાત  ું (2) ભાગીદારોનાું મડૂી ખાતાું (3) ધુંધો 

ખરીદનાર કુંપનીન ું ખાત  ું (4) રોકડ ખાત  ું ખોલવામાું આવશે, આ અંગે કોઈ આમનોંધ ર્શે નહીં. 
2. ખાતાઓની બાકી ટ્રાન્સફર કરવી :  ઉપર મ જબ ખોલલેા ખાતા પૈકી ભાગીદારોનાું મડૂી ખાતાું 

અને રોકડ ખાતાની બાકીઓ લખી લેવી. આ અંગ ે કોઈ આમનોંધ ર્શ ે નહીં. હવે પાકા 
સરવૈયાુંની બધી બાકીઓ ટ્રાન્સફર કરો. બધી તમલકતો માલતમલકત તનકાલ ખાતાની ઉધાર 
બાજ  લઈ જવી તે જ પ્રમાણે બધાું દેવાું માલતમલકત તનકાલ ખાતાની જમા બાજ  લખવી. 
તમલકત સામે કરેલી જોગવાઈ (દા.ત. ઘસારો, રોકાણ વધઘટ ભુંડોળ) પણ માલતમલકત તનકાલ 
ખાતે જમા બાજ  લખવી.  

3. અનામત ટ્રાન્સફર : પેઢીના ચોપડ ેસામાન્ય અનામત કે નફા-ન કસાન ખાતાની બાકી હોય ત ે
ભાગીદારોનાું મડૂી ખાતે તેમના નફા-ન કસાનના પ્રમાણમાું લઈ જવી. 

4. ખરીદકકિંમતની બે નોંધ :  (અ) કુંપની પાસે ખરીદકકિંમત લણેી ર્ાય તે અંગ ેનોંધ કરવી. આ 
માટે કુંપનીન ું ખાત  ું ઉધારવ ું અને માલતમલકત તનકાલ ખાત  ું જમા કરવ ું. (બ) હવે કુંપની પાસેર્ી 
ખરીદકકિંમત મળી જાય તેની નોંધ કરવી તે માટે મળેલ રોકડ, શેર કે કડબેન્ચર ખાતાું ઉધારવાું 
અને કુંપનીન ું ખાત  ું જમા કરવ ું. 

5. નહીં લીધેલ મમલકતો :  (અ) કુંપનીએ નહીં લીધેલી તમલકતો હોય તો તેન ું વેચાણ કરવ ું અર્વા 
ભાગીદારોને આપી દેવી. નહીં લીધેલ ું દેવ ું :  તે જ પ્રમાણે કુંપનીએ કોઈ દેવ ું લઈ લીધ ું ન હોય 
તો તે પેઢીએ ચકૂવી આપવ ું. આ માટે માલતમલકત તનકાલ ખાત  ું ઉધારી રોકડ ખાત  ું જમા કરવ ું.  
(બ)  જો તવસર્જન ખચથ ચકૂવવાનો હોય તો તેની નોંધ કરવી. આ અંગ ેમાલતમલકત તનકાલ 
ખાત  ું ઉધારી રોકડ ખાત  ું જમા કરવ ું.  

6. હવે માલતમલકત તનકાલ ખાત  ું બુંધ કરી તેનો નફો કે ન કસાન ભાગીદારોનાું મડૂી ખાતે તેમના 
નફા-ન કસાનના પ્રમાણમાું લઈ જવો. 

7. છેવટે કુંપની પાસેર્ી મળેલ શેર કે કડબેન્ચર ભાગીદારો વચ્ચ ેનક્કી કરેલા પ્રમાણમાું વહેંચી 
આપવા. પ્રમાણ નક્કી કર્ ાં ન હોય તો છેવટની મડૂીની બાકીના પ્રમાણમાું વહેંચી આપવા. છેલ્લ ે
વધેલી રોકડ ભાગીદારોને આપી તેમનાું મડૂી ખાતાું બુંધ કરવાું. આ માટે ભાગીદારોનાું મડૂી 
ખાતાું ઉધારી રોકડ ખાત  ું જમા કરવ ું. 
રોકડ ખાત  ું બુંધ ર્ઈ જાય તો દાખલો સાચો ગણ્યો છે એમ ખાતરી ર્ાય.  
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ઉદાહરણ 1  સીતા અને ગીતા સરખે કહસ્સે નફો-ન કસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે. તા.1-1-17ના રોજ 
તેમણે ધુંધો નવી શરૂ કરેલ કુંપનીને વેચી દેવાન ું નક્કી કર્ ાં તે તારીખન ું તેમન ું સરવૈર્ ું 
નીચે પ્રમાણ ેહત  ું :  

 

સીતા અને ગીતાન ું તા. 1-1-2017ના રોજન ું પાક ું સરવૈય ું. 
મિૂીદેવાું ₹ મમલકતલેણાું ₹ 

મિૂી : 
સીતા        27,000 

ગીતા        20,250 

લેણદારો  
મકાન ઘસારા ભુંડોળ 

 
 
47,250 
33,750 

4050 

જમીન અને મકાન  
ફનીચર 
દેવાદારો 
સ્ટૉક 
રોકડ 

28,350  
16,200 
20,250 
17,550 
2700 

 85,050  85,050 
 

 

 

 નવી કુંપની લેણદારો લેતી નર્ી તેર્ી તે ચોપડ ેકકિંમતે ચકૂવવામાું આવે છે. ખરીદ કકિંમત ₹8,505 
નક્કી ર્યેલ છે. જેનાું પેટે નવી કુંપની ₹27,000ના શેર અને બાકીની રકમ રોકડરે્ી ચકૂવશે. નવી 
કુંપનીના શેર બુંને ભાગીદારો સરખે કહસ્સે લઈ લે છે. ખરીદકકિંમત નીચે મ જબ તમલકતોના 
મલૂ્યાુંકન દ્વારા નક્કી ર્યેલ છે :   
મકાન  ₹29,700   સ્ટૉક ₹16,200 
ફતનિચર  ₹14,850   પાઘડી  ₹5,400 
દેવાદારો ₹18,900 
ઉપરની તવગતો પરર્ી પેઢીના ચોપડ ેજરૂરી આમનોંધો લખો અને જરૂરી ખાતાું તૈયાર કરો.  

 

ભાગીદારી પેઢીના ચોપિામાું આમનોંધ 
ક્રમ મવગત ઉધાર જમા 
.1  મા.તમ.તન. ખાતે                       ઉ..... 

     તે જમીન મકાન ખાતે  
     તે ફતનિચર ખાતે  
     તે દેવાદારો ખાતે  
     તે સ્ટૉક ખાતે 
(બા.જે. પરચરૂણ તમલકતોના ખાતા ચોપડે દશાથવેલ કકિંમતે 
મા.તમ.તન.ખાતે લઈ ગયા)  

82,350  
28,350 
16,200 
20,250 
17,550 

.2  લેણદારો ખાતે                    ઉ. 
મકાનના ઘસારા ભુંડોળ ખાતે     ઉ. 
     તે મા.તમ.ની ખાતે લઈ ગયા 
(બા.જે. ચોપડે દશાથવેલ કકિંમતે જમા બાકી મા.તમ.તન.ખાતે લઈ 
ગયા) 

33,750 
4,050 

 
 

37,800 
 

.3  નવી કુંપની ખાતે                 ઉ. 
     તે મા.તમ.તન. ખાતે 

(બા.જે. નવી કુંપનીને પરચરૂણ તમલકતો વહેંચી) 

85,050  
85,050 
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.4  નવી કુંપનીના શેર ખાતે          ઉ. 
રોકડ ખાતે                        ઉ. 
     તે નવી કુંપની ખાતે  
(બા.જે. શેર 2700 ખરીદકકિંમત ₹10 પેટે અને બાકીની રકમ 
રોકડમાું ચકૂવી) 

27,000 
58,050 

 
 

85,050 

5. મા.તમ.તન. ખાતે                            ઉ. 
     તે રોકડ ખાતે  
(બા.જે. પરચરૂણ લેણદારો ચકૂવ્યાું)        

33,750  
33,750 

.6  મા.તમ.ની. ખાતે                             ઉ. 
     તે સીતાની મડૂી ખાતે  
     તે ગીતાની મડૂી ખાતે 

(બા.જે. મા.તમ.તન. ખાતેનો નફો ભાગીદારો વચ્ચે સરખો વહેંચી 
આપ્યો.)                          

6,750  
3,375 
3,375 

.7  સીતાની મડૂી ખાતે              ઉ. 
ગીતાની મડૂી ખાતે              ઉ. 
     તે નવી કુંપનીના શેર ખાતે  
(બા.જે. નવી કુંપનીના શેર ભાગીદારો વચ્ચે સરખે કહસ્સે વહેંચી 
આપ્યાું.) 

13,500 
13,500 

 
 

27,000 

.8  સીતાની મડૂી ખાતે              ઉ. 
ગીતાની મડૂી ખાતે              ઉ. 
     તે રોકડ ખાતે  
(બા.જે. ભાગીદારોને તેમની લેણી રકમ રોકડમાું ચકૂવી આપી)  

16,875 
10,125 

 
 

27,000 

 ક લ ૩,84,750 ૩,84,750 
 

 

માલમમલકત મનકાલ ખાત  ું 
મવગત ₹ મવગત ₹ 

પરચરૂણ તમલકતો  
જમીનમકાન   28,350     
ફનીચર         16,200 
દેવાદારો        20,250 
સ્ટૉક            17,550 
રોકડ )લેણદારો(  
નફો 
સીતા                 3,375 
ગીતા                  3,375  

 
 
 

 
82,350 
33,750 

 
 

6,750 

મકાન અંગેન ું ઘસારા ભુંડોળ  
લેણદાર ખાતે  
નવી કુંપની ખાતે  
(ખરીદકકિંમત) 

4,050 
33,750 

 
85,050 

 1,22,850  1,22,850 
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રોકિ ખાત  ું 
મવગત ₹ મવગત ₹ 

 

બાકી આગળ લાવ્યા 
નવી કુંપની ખાતે   

 
2,700 
58,050 

 

મા.તમ.તન. ખાત  ું 
(લેણદારો) 
સીતાની મડૂી ખાતે  
ગીતાની મડૂી ખાતે  

33,750 
 

16,875 
10,125 

 60,750  60,750 
 

 

 

ભાગીદારોનાું મિૂી ખાતાું 
મવગત સીતા ગીતા મવગત સીતા ગીતા 

નવી કુંપનીના શેર ખાતે  
રોકડ ખાતે  

13,500 
16,875 

13,500 
10,125 

બા.આ. લાવ્યા 
મા.તમ.તન. ખાતે 

27,000 
3,375 

20,250 
3,375 

 30,375 23,625  30,375 23,625 
 

નવી કુંપનીન ું ખાત  ું 
મવગત ₹ મવગત ₹ 

મા.તમ.તન. ખાતે 85,050 નવી કુંપનીના શેર ખાતે 

રોકડ ખાતે 
27,000 
58,050 

 
 85,050  85,050 

 

નવી કુંપની ના શેરન ું ખાત  ું 
મવગત ₹ મવગત ₹ 

નવી કુંપની ખાતે  27,000 
 
સીતાની મડૂી ખાતે  
ગીતાની મડૂી ખાતે 

13,500 
13,500 

 27,000  27,000 
 

ગણતરી : 
ખરીદકકિંમત 
 ચોખ્ખી તમલકત  =ક લ તમલકતો –  ક લ દેવાું 

            મકાન        ₹29,700       0 
           ફનીચર      ₹14,850      0 

  દેવાદારો      ₹18,900      0 
    સ્ટૉક       ₹16,200      0 
   પાઘડી       ₹5,400      0 

        ₹85,050      0 
 ચોખ્ખી તમલકત / ખરીદકકિંમત = ₹85,050 
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ચકૂવણી : 
શેર = 2700 x 10 = ₹27,000 
રોકડ      = ₹58,050 
ક લ                ₹85,050  

 
 
ઉદાહરણ 2  ખલી અને બલી 3:2ના પ્રમાણમાું નફો-ન કસાન વહેંચતા એક પેઢીના ભાગીદારો હતાું. 

31/03/2017ના રોજન ું પેઢીન ું સરવૈય  નીચે મ જબ છે :  
દેવાું રકમ મમલકતો રકમ 

મિૂી : 
ખલી         72,500 
બલી         58,000 
ખલીન ું ચાલ  ખાત  ું  
બલીની લોન  
લેણદારો 

 
 

1,30,500 
29,000 
43,500 
79,750 

મકાન  
સ્ટૉક 
દેવાદારો 
રોકડ અને બૅંક 
બલીન ું ચાલ  ખાત  ું 
ફતનિચર 
મોટરગાડી 

81,200 
50,750 
94,250 
21,750 
14,500 
11,600 
8,700 

 2,82,750  2,82,750 
 

 

 

ભાગીદારોની ધુંધામાુંર્ી તનવતૃ્ત ર્વાની ઈચ્છા હોવાર્ી તેમણ ેતેમનો ધુંધો ખલી બલી લલ. ન ે
વહેંચી દીધો. ખલી બલી લલ. ફતનિચર અને મોટરગાડી તસવાયની કાયમી તમલકતો અને સ્ટૉક લેવા 
સુંમત ર્ઈ. 

 

ખરીદકકિંમત પેટે ₹81,200 રોકડા, દરેક ₹100નો તેવા 1305 ઇક્વીટી શેર ₹80ના ભાવે તર્ા 
₹100નો તેવા 580 પ્રેફરન્સ શેર દરેક ₹80ના ભાવે આપશે. દેવાદારો પાસેર્ી ₹88,450 વસલૂ ર્યા 
અને લેણદારોને ₹73,950 આપીને ચકૂતે કરવામાું આવ્યાું. 

 

ખલી ફતનિચર ₹17,400ની કકિંમતે અને બલી મોટરગાડી ₹11,600ની કકિંમતે લઈ જશે, બલીન ે
તેની લોનની રકમમાુંર્ી ₹3,500 રોકડા આપવાના છે અને બાકીના ₹40,000ના પ્રેફરન્સ શેર ખલીને 
આપવાના છે. 

 

ઇક્ક્વટી શેર બુંને ભાગીદારો વચ્ચ ેસરખા ભાગ ેવહેંચવા અને બાકીની રકમ રોકડમાું ચકૂવવી, 
ઇક્ક્વટી શેર અન ેપ્રેફ શેરની કકિંમત શેર દીઠ ₹80 ગણવાની છે.  

પેઢીના ચોપડ ેજરૂરી ખાતા તૈયાર કરો. 
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       ઉ.            મા.મમ.મન. ખાત  ું           જ. 
મવગત રકમ મવગત રકમ 

પરચ રણ મમલકતો :  
મકાન           81,200 
ફતનિચર          11,600 
મોટરગાડી        8,700 
સ્ટૉક            50,750 
દેવાદારો        94,250 
બૅંક ખાતે )લેણદારો(  
નફો : 
ખલી            65,250 
બલી            43,500 

 
 
 
 
 

2,46,500 
73,950 

 
 

1,08,750 

 
પરચ રણ દેવાું : 
લેણદારો  
બૅંક ખાતે :  
દેવાદારો 
ખલી બલી લલ.(ખરીદકકિંમત) 
ખલીના ચાલ  ખાતે (ફતનિચર) 
બલીના ચાલ  ખાતે (મોટરગાડી)  

 
 

79,750 
 

88,450 
2,32,000 

17,400 
11,600 

 4,29,200  4,29,200 
 
 
                                                     

       ઉ.                          ખલી બલી લલ.ન ું ખાત  ું       જ. 
મવગત રકમ મવગત રકમ 

મા.તમ.તન. ખાતે  2,32,000 ઈ .શેર ખાતે  
પે્રફ .શેર ખાતે  
રોકડ ખાતે 

1,04,400 
46,400 
81,200 

 2,32,000  2,32,000 
 
           

      ઉ.                                  ઈ.શેરન ું ખાત  ું              જ. 
મવગત રકમ મવગત રકમ 

ખલી બલી લલ. ખાતે 1,04,400 
 
ખલીના ચાલ  ખાતે 
બલીના ચાલ  ખાતે 

52,200 
52,200 

 1,04,400  1,04,400 
 

 

        ઉ.               પે્રફરન્સ શેરન ું ખાત  ું                               જ. 
મવગત રકમ મવગત રકમ 

ખલી બલી લલ. 46,400 બલીના લોન ખાતે 
ખલીના ચાલ  ખાતે 

40,000 
6,400 

 46,400  46,400 
 

 

        ઉ.          બલીના લોનન ું ખાત  ું                       જ. 
મવગત રકમ મવગત રકમ 

પે્રફ શેર ખાતે 
રોકડ ખાતે 

40,000 
3,500 

બા. આ. લાવ્યા 43,500 

 43,500  43,500 
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 ઉ.                           રોકિ અને બૅંકન ું ખાત  ું                                  જ. 
મવગત રકમ મવગત રકમ 

બા. આ. લાવ્યા 
ખલી બલી લલ. 
મા.તમ.તન. ખાતે દેવાદારો 
 

21,750 
81,200 
88,450 

મા.તમ.તન. ખાતે 

બલીની લોન ખાતે 

ખલીની મડૂી ખાતે 

બલીની મડૂી ખાતે 

73,950 
3,500 

90,750 
23,200 

 1,91,400  1,91,400 
 

       ઉ.                                ભાગીદારોનાું મિૂી ખાતા                                જ. 

  

        ઉ.                ભાગીદારોનાું ચાલ  ખાતા                                 જ. 
મવગત ખલી બલી મવગત ખલી બલી 

બા.આ. લાવ્યા 
પે્રફ. શેર ખાતે 
મા.તમ.તન. ખાતે 
ઈ .શેર ખાતે  
મડૂી ખાતે  

 
6,400 

17,400 
52,200 
18,250 

14,500 
 

11,600 
52,200 

બા.આ. લાવ્યા 
મા.તમ.તન. ખાતે 
મડૂી ખાતે  
 

29,000 
65,250 

 

 
43,500 
34,800 

 94,250 78,300  94,250 78,300 
 

ગણતરી : 
ખરીદકકિંમત (અવેજ પદ્ધમત) : 
ઈ .શેર   1305 x  80   =  1,04,400 
પ્રેફ .શેર   580 x  80   =    46,400 
રોકડ             =     81,200 

           ₹2,32,000 
જૂની પેઢીના ચોપિ ેકહસાબી નોંધો : 

ઉદાહરણ 3  (અ) અન ે(બ)ની પેઢી તા.1-7-16ના રોજ (ક) અને (ડ) લલ. સારે્ જોડાવાનો કરાર કરે છે. 
(અ) અને (બ) અન ક્રમે 3:2ના પ્રમાણમાું નફો-ન કસાન વહેંચ ે છે, તે તારીખ ે તેમન ું પાક ું 
સરવૈર્ ું નીચ ેપ્રમાણ ેછે :  

 

 

 મેસસથ (અ) અને (બ)ન ું પાક ું સરવૈય ું 
દેવાું  ₹ મમલકતો  ₹ 

લેણદારો  38,000 મકાનો  80,000 
અનામત ભુંડોળ  10,000 સ્ટૉક  70,000 

મિૂી ખાતાું :    દેવાદારો 40,000  

મવગત ખલી બલી મવગત ખલી બલી 
ચાલ  ખાતે  
રોકડ ખાતે 

 
90,750 

34,800 
23,200 

બા. આ. લાવ્યા 
ચાલ  ખાતે 

72,500 
18,250 

58,000 

 90,750 58,000  90,750 58,000 
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અ 

બ 
1,00,000    
60,000 

 ઘાલખાધ 
અનામત  

 

2,000 
 

38,000 

  1,60,000 રોકાણો  20,000 
  2,08,000   2,08,000 

 

 કરારની શરતો નીચે પ્રમાણે છે. 
1) રોકાણો નવી પઢેીએ લેવાું નહીં. 
2) મકાનો ₹90,000ની કકિંમતે અને સ્ટૉક ₹74,000ની કકિંમતે લેવો. 
3) દેવાદારો પર ઘાલખાધ અનામત 10%  જેટલી રાખવી. 
4) પાઘડીની કકિંમત ₹40,000 ગણવી. 
મેસસથ અ અને બની પઢેીના ચોપડા બુંધ કરવા આમનોંધ આપો અને જરૂરી ખાતાું તૈયાર કરો. 

 

જવાબ :  અહીં આપણ ેજે ક્રમ દશાથવ્યો છે તે ક્રમમાું જ દાખલો ગણીશ ું. 
1) અનામત ભુંડોળની બાકી, ભાગીદારો વચ્ચ ેવહેંચી દઈશ ું. 
2) નફા-ન કસાન હવાલા ખાત  ું બનાવીશ ું. 
3) નકહ લીધેલ રોકાણો ભાગીદારો ખાતે મડૂીના પ્રમાણમાું ઉધારીશ ું. 
4) પાઘડી ભાગીદારો ખાતે જમા કરીશ ું. 
5) તમલકતો નવી કુંપની ખાતે લઈ જઈશ ું. 
6) દેવાું નવી કુંપની ખાતે લઈ જઈશ ું. 
7) મડૂી ખાતાની બાકી નવી કુંપની ખાતે લઈ જઈશ ું. 

 

     ઉ.                    નફા-ન કસાન હવાલા ખાત  ું           જ. 
મવગત  ₹ મવગત ₹ 

ઘાલખાધ અનામત  2,000 મકાનો 10,000 
નફો : મિૂી ખાતે     સ્ટૉક 4,000 
(અ) 7,200    
(બ) 4,800 12,000   
  14,000  14,000 

 

     

     ઉ.                           મિૂી ખાતા                                           જ. 
મવગત (અ) ₹ (બ) ₹ મવગત (અ) ₹ (બ) ₹ 

રોકાણઓ (5:3) 12,500 7,500 બા.આ. લાવ્યા 1,00,000 60,000 
નવી પેઢી ખાતે  1,24,700 77,300 અનામત 6,000 4,000 
   ન.ન . હવાલા ખાતે 7,200 4,800 
   પાઘડી 24,000 16,000 
 1,37,200 84,800  1,37,200 84,800 
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    ઉ.                   નવી કુંપનીન ું ખાત  ું                            જ. 
મવગત ₹ મવગત ₹ 

પાઘડી 40,000 ઘાલખાધ અના. 4,000 
મકાનો 90,000 લેણદારો 38,000 
સ્ટૉક 74,000 (અ) ની મડૂી 1,24,700 
દેવાદારો 40,000 (બ) ની મડૂી 77,300 
 2,44,000  2,44,000 

 

ધ્યાનમાું રાખો :  નવી પેઢીન ું ખાત  ું પાકાું સરવૈયા જેવ ું છે. તેર્ી બુંને બાજ નો સરવાળો સરખો ર્વો જોઈએ. 
 

આમનોંધ 

ક્રમ 

નું.  
મવગત ખા.

પા. 
ઉધાર(₹) જમા(₹) 

1. અનામત ભુંડોળ ખાતે                        ઉ...  10,000  

     તે (અ)ના મડૂી ખાતે     6,000 
     તે (બ)ના મડૂી ખાતે    4,000 
 (બા.જે. અનામત ભુંડોળ વહેંચી દીધ ું)    
2. નફા-ન કસાન હવાલા ખાતે                   ઉ...  2,000  
      તે ઘાલાખાધ અનામત ખાતે    2,000 
 (બા.જે ઘા.અ. 10% સ ધી વધારો)    
3. મકાનો ખાતે                                 ઉ...  10,000  
 સ્ટૉક ખાતે                                   ઉ...  4,000  
     તે ન.ન . હવાલા ખાતે    14,000 
 (બા.જે. તમલકતોને કકિંમત વધારી)    
4. ન.ન . હવાલા ખાતે                          ઉ...  12,000  
     તે (અ) ના મડૂી ખાતે    7,200 
     તે (બ) ના મડૂી ખાતે   

(બા.જે. ન.ન . હવાલા ખાતાનો નફો ભાગીદારોના મડૂી ખાતે લઈ 
ગયા) 

  4,800 

5.  (અ)ના મડૂી ખાતે                            ઉ...  12,500  
 (બ)ના મડૂી ખાતે                            ઉ...          7,500  
       તે રોકાણો ખાતે    20,000 
 (બા.જે નવી કુંપનીએ નહીં લીધેલા રોકાણો ભાગીદારો ખાતે મડૂીના 

પ્રમાણમાું ઉધાયાથ) 

   

6. પાઘડી ખાતે                               ઉ...  40,000  
      તે (અ)ના મડૂી ખાતે    24,000 
      તે (બ)ના મડૂી ખાતે    16,000 
7. નવી કુંપની ખાતે                            ઉ.   2,44,000  
     તે પાઘડી ખાતે    40,000 
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     તે મકાનો ખાતે    90,000 
     તે સ્ટૉક ખાતે    74,000 
     તે દેવાદારો ખાતે    40,000 
 (બા.જે. તમલકતો નવી કુંપની ખાતે લઈ ગયા)    
8. લેણદારો ખાતે                             ઉ.  38,000  
     તે નવી કુંપની ખાતે    38,000 
 (બા.જે. દેવાું નવી કુંપની ખાતે લઈ ગયા)    
9. ઘાલખાધ અનામત ખાતે                   ઉ.  4,000  
     તે નવી કુંપની ખાતે    4,000 
 (બા.જે. ઘા.અ. નવી કુંપની ખાતે લઈ ગયા)    
10.  અના મડૂી ખાતે                            ઉ.  1,24,700  
   બના મડૂી ખાતે                            ઉ.  77,300  
     તે નવી કુંપની ખાતે    2,02,000 
 (બા.જે. ભાગીદારોને મડૂી નવી કુંપની ખાતે લઈ ગયા)    
 ક લ  5,86,000 5,86,000 

 

 
 

ઉદાહરણ 4  ગીતા અને સીતા એક પેઢીના ભાગીદારો છે. તેઓની પેઢીન ું તા.31-3-17ના રોજન ું પાક ું  
સરવૈર્ ું નીચ ેમ જબ છે :  

પાક ું સરવૈય ું 
દેવાું રકમ(₹) તમલકતો રકમ(₹) 

ગીતાની મડૂી 50,000 યુંત્રો 58,000 
સીતાની મડૂી 50,000 પાઘડી 12,000 
નફા-ન કસાન ખાત  ું 30,000 મકાન 50,000 
યુંત્રોન ું ઘસારા ફુંડ 8,000 રોકડ 12,000 
લેણદારો 30,000 દેવાદારો 25,000 
  સ્ટૉક 11,000 
 1,68,000  1,68,000 

 

 મીતા લલ.ની સ્ર્ાપના ઉપરની પેઢીનો ચાલ  ધુંધો ખરીદવા માટે ર્ઈ. (1) મીતા લલ. પેઢીના 
દેવાદારો, લેણદાર ર્તા રોકડ ખરીદશે નહીં. (2) મીતા લલ. પેઢીની તમલકતો નીચેની કકિંમતે ખરીદશે. 
(i) પાઘડી ₹10,000 (ii) મકાન ₹80,000 (iii) યુંત્રો અને સ્ટૉક – ચોપડ ે કકિંમતે. (3) ખરીદકકિંમત પેટે 
મીતા લલ. દરેક ₹100નો તેવા 1,200 ઇકકવટી શેર 10% પ્રીતમયમર્ી આપે છે અને બાકીની રકમ 
રોકડરે્ી ચકૂવે છે.  (4) મીતા લલ. પેઢીના દેવાદારો પાસેર્ી ઉઘરાણી મેળવવાન ું અને લેણદારોને 
ચકૂવવાન ું સ્વીકારે છે. આ માટે ઉઘરાવેલી રકમના 5% અને ચકૂવેલ રકમના 2% કતમશન મેળવે છે. 
(5) દેવાદારોને 10% રોકડ વટાવ આપ્યો. લણેદારોને 5% વટાવે ચકૂવી આપ્યા. (6) મીતા લલ. 800 
ઇક્ક્વટી શેર દરેક ₹100નો તેવા 10% પ્રીતમયમર્ી બહાર પાડ ેછે, જે પરેૂરપરૂા ભરપાઈ ર્ાય છે.  
 ઉપરની તવગતો પરર્ી ભાગીદારી પેઢીના ચોપડામાું જરૂરી ખાતાું દોરો તર્ા કુંપનીના ચોપડામાું 
આમનોંધ લખો. 
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જવાબ : જરૂરી ગણતરીઓ :  
(I) ખરીદકકિંમત (અવેજ પદ્ધતતર્ી)  (II) ચોખ્ખી તમલકતો :  

ઇકકવટી શેર(1,200 ઇકકવટી શેર x ₹100)   1,20,0000 પાઘડી 10,000 

શેર પ્રીતમયમ (1,200 ઇકકવટી શેર x ₹10)   12,000 મકાન 80,000 
બાકીની રોકડ (?) 19,000 યુંત્રો                58,000  
  બાદ : ઘસારા ફુંડ    8,000 50,000 
  સ્ટૉક 11,000 
ક લ 1,51,000  1,51,000 
 
 

ભાગીદારી પેઢીના ચોપડ ે: તવસર્જન અંગ ેજરૂરી ખાતાુંઓ  
ઉ.                           (1) માલતમલકત તનકાલ ખાત  ું                                    જ. 

તવગત  રકમ(₹) તવગત રકમ(₹) 
પરચરૂણ તમલકતો ખાતે    યુંત્રોના ઘસારા ફુંડ ખાતે  8,000 
યુંત્રો     58,000  મીતા લલ. ખાતે (ખરીદકકિંમત) 1,51,000 
પાઘડી 12,000  મીતા લલ.ના ઉપલક ખાતે  

(લેણદારોનો 5% વટાવ) 
1,500 

મકાન 50,000    
સ્ટૉક 11,000 1,31,000   
મીતા લલ.ના ઉપલક ખાતે      
દેવાદારોનો 10%      
વટાવ 2,500    
કતમશન 1,695 4,195   
નફો : મડૂી ખાતે      
ગીતા  12,653    
સીતા 12,952 25,305   
  1,60,500  1,60,500 
 

ઉ.                       (2) ભાગીદારોનાું મડૂી ખાતાુંઓ                    જ. 
તવગત ગીતા સીતા તવગત ગીતા સીતા 

મીતા લલ.ના શેર ખાતે 66,000 66,000 બા. આ. લાવ્યા 50,000 50,000 
બૅંક/રોકડ ખાતે  
(આખરી ચકૂવણી) 

11,653 11,652 ન. ન . ખાતે 15,000 15,000 

   મા. તમ. તનકાલ ખાતે (નફો) 12,653 12,652 
 77,653 77,652  77,653 77,652 
 

ઉ.    (3) મીતા કુંપની લલ.ન ું ઉપલક ખાત  ું      જ. 
તવગત રકમ (₹) તવગત રકમ (₹) 

દેવાદારો ખાતે  25,000 લેણદારો ખાતે  30,000 
માલતમલકત તનકાલ ખાતે 

(5% વટાવ)  
1,500 માલતમલકત તનકાલ ખાતે 

(10% વટાવ)  
2,500 



 

ભાગીદારી પઢેીન ું કુંપનીમાું રૂપાુંતર 

31 
 

બૅંક/રોકડ ખાતે ? (તફાવત) 7,695 મા. તમ. તનકાલ ખાતે  
 (કતમશન)  

1,695 

 34,195  34,195 
 

 

 કતમશનની ગણતરી :  
(I)   દેવાદારો પાસેર્ી ઉઘરાવેલી રકમ (25,000-2,500 વટાવ)  
     ₹22,500ના 5%  લખેે       1,125 

(II)  લેણદારોને ચકૂવેલી રકમ (30,000 – 1,500 વટાવ) 
    ₹28,500ના 2%  લખે ે       570 

    ક લ કતમશન        1,695 

 
 
 

ઉ.                        (4) બૅંક/રોકડ ખાત  ું                જ. 
તવગત રકમ(₹) તવગત રકમ(₹) 

બાકી આગળ લાવ્યા 12,000 મીતા લલ.ના ઉપલક ખાતે  7,695 
મીતા લલ. ખાતે  19,000 ગીતાના મડૂી ખાતે 11,653 
  સીતાના મડૂી ખાતે  11,652 
 31,000  31,000 
 

ઉ.       (5) મીતા લલ. ન ું ખાત  ું       જ. 
તવગત રકમ (₹) તવગત રકમ (₹) 

માલતમલકત તનકાલ ખાતે (ખરીદ કકિંમત) 1,51,000 મીતા લલ.ના ઇકકવટી શેર ખાતે  1,32,000 
  બૅંક/રોકડ ખાતે  19,000 
 1,51,000  1,51,000 
 

ઉ.    (6) મીતા લલ.ના ઇક્ક્વટી શેરન ું ખાત  ું          જ. 
તવગત રકમ (₹) તવગત રકમ (₹) 

મીતા લલ. ખાતે  1,32,000 ગીતાના મડૂી ખાતે  66,000 
  સીતાના મડૂી ખાતે  66,000 
 1,32,000  1,32,000 
 

મીતા લલ.ના ચોપિામાું શરૂઆતની આમનોંધ 

તારીખ તવગત ખા.પા. ઉધાર (₹) જમા(₹) 
1. પાઘડી ખાતે  ઉ.  10,000  
 મકાન ખાતે   ઉ.  80,000  
 યુંત્રો ખાતે    ઉ.  58,000  
 સ્ટૉક ખાતે    ઉ.  11,000  
      તે યુંત્રોના ઘસારા ફુંડ ખાતે    8,000 
      તે ગીતા-સીતાની પેઢી ખાતે    1,51,000 
 (બા.જે. ગીતા-સીતાની પેઢીની તમલકતો નક્કી કરેલી કકિંમતે 

ખરીદી તેની નોંધ.)      
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2. ગીતા-સીતાની પેઢી ખાતે    ઉ.  1,51,000  
      તે ઇક્ક્વટી શેરમડૂી ખાતે    1,20,000 
      તે શેરપ્રીતમયમ ખાતે    12,000 
         તે બૅંક/રોકડ ખાતે    19,000 
 (બા.જે. ગીતા-સીતાની પેઢીને ખરીદ કકિંમત પેટે 1,200 

ઇકકવટી શેર દરેક ₹100નો તેવા 10% પ્રીતમયમે તર્ા બાકીની 
રોકડ આપી ચકૂવ્યા તેની નોંધ) 

   

3. બૅંક ખાતે      ઉ.  88,000  
     તે ઇકકવટી શેરમડૂી ખાતે    80,000 
     તે શેરપ્રીતમયમ ખાતે    8,000 
 (બા. જે. 800 ઇકકવટી શેર દરેક ₹100નો તેવા 10% પ્રીતમયમ 

સકહત બહાર પાડયા અને પરેૂપરૂા ભરપાઈ ર્યા તેની નોંધ  
   

 
 

સ્વાધ્યાય 

(અ) વ્યાવહાકરક પ્રશ્નો -  
 

1. ટીના, મીના અને લીના 3:2:1ના પ્રમાણમાું નફો-ન કસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે. 
તા.30/06/1997ના રોજ તેઓ પોતાનો ધુંધો પીના ટે્રડસથ લલ.ને વહેંચે છે, તે કદવસે તેમના ધુંધાની 
પકરક્સ્ર્તત આ મ જબ છે :  

 

પાક ું સરવૈય ું 
જવાબદારી ₹ મમલકતો ₹ 

મિૂી ખાતા : 
ટીના          70,000 
મીના         40,000 
લીના         30,000 
લેણદારો 
ઘસારા ભુંડોળ 
નફા-ન કસાન ખાત  ું 

 
 
 

1,40,000 
64,000 
10,000 
36,000 

કાયમી તમલકતો  
દેવાદારો 
સ્ટૉક 
બૅંક તસલક 
જાહરેાત ઉપલક ખાત  ું  

1,30,000 
56,000 
50,000 
10,000 
4,000 

 2,50,000  2,50,000   

પીના ટે્રડસથ લલતમટેડ ેબૅંક તસલક સકહત આખો ધુંધો ખરીદી લીધો. ખરીદકકિંમત પેટે ₹200નો એક 
એવા 220 શેર ₹1,200ના ભાવે 5%ના ₹48,000નાું કડબેંચર અને ₹23,000 રોકડા આપ્યા; ₹3,000 
તવસર્જન ખચથ ર્યો. 
 (અ) પઢેીના ચોપડા બુંધ કરવા જરૂરી ખાતા તૈયાર કરો ધુંધો ખરીદનાર કુંપની તરફર્ી મળેલા 
શેર ભાગીદારો વચ્ચે ક્યા પ્રમાણમાું વહેંચાશે તે જણાવો. 
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 (બ) જો ખરીદકકિંમત ચોખ્ખી તમલકતન ેધોરણ ેગણવાની હોય, કાયમી તમલકતોના ₹70,000 
ગણવાના હોય અન્ય તમલકતો અને દેવાું ચોપડ ેદશાથવેલ કકિંમતે લેવાનાું હોય અને પાઘડી પેટે ₹8,000 
આપવાના હોય તો ખરીદકકિંમત કેટલી ર્શે? 
 

2. પુંચાલ અને બ્રહ્મભટ્ટ સરખા પ્રમાણમાું નફો-ન કસાન વહેંચી લેતા ભાગીદારો છે. તા.31 કડસે. 
1995ના રોજ પેઢીન ું કમથવીર કુંપનીમાું રૂપાુંતર કરવાન ું નક્કી કર્ થ. આ તારીખ ેપેઢીન ું ‘પાક ું સરવૈર્ ું’ 
નીચે મ જબ છે : 

 

પાક ું સરવૈય ું 
જવાબદારી ₹ મમલકતો ₹ 

લેણદારો 
બ્રહ્મભટ્ટની લોન 
બૅંક ઓવરડ્રાફ્ટ  
અનામત ભુંડોળ   

મડૂી ખાતાું 
પુંચાલ         20,000 
બ્રહ્મભટ્ટ        20,000 

24,000 
20,000 
8,000 
3,000 

 
 
 

40,000 

પરચ રણ દેવાદારો 
લેણીહ ૂુંડી 
સ્ટૉક 
પેટન્ટ 
પ્લાન્ટ-મશીનરી 
જમીન મકાન  

30,000 
5,000 

18,000 
4,000 
8,000 

30,000 

 95,000  95,000 
 

1. પેઢીની પાઘડી છેલ્લા ત્રણ વર્થના સરેરાશ નફાર્ી બમણી આંકવાની છે. 
2. પેઢીના કામકાજન ું પકરણામ દશાથવે છે. દર વર્ે અનામત ભુંડોળ ખાતે ₹1,000 લઈ ગયા પછી 

1993માું ₹15,000, 1994માું 18,000 અને 1995માું ₹21,000 નફો ર્યો હતો. 
3. બ્રહ્મભટ્ટની લોન કુંપનીમાું 15%ના કડબેન્ચર આપી ચકૂવી દેવાની છે.  
4. જમીન અન ેમકાન તર્ા પ્લાન્ટ અન ેમશીનરીની કકિંમત અન ક્રમ ₹50,000 અને ₹12,000 

આંકવામાું આવી છે. 
5. ખરીદકકિંમતની બાકીની રકમ પેટે ₹20નો એક એવા ઇક્ક્વટી શેર અને ₹200નો એક 92%ના 

પે્રફરન્સ શેર અન ક્રમ 2:1ના પ્રમાણમાું આપવાના છે. 
પેઢીના ચોપડ ેજરૂરી આમનોંધ લખો અને માલતમલકત તનકાલ ખાત  ું તર્ા ભાગીદારોનાું મડૂી ખાતાું 
તૈયાર કરો. 

3. ઉવથશી અને વશૈાલી 2:1ના પ્રમાણમાું નફો-ન કસાન વહેંચતા એક પેઢીના ભાગીદારો છે. તેમની 
પેઢીન ું તા.31-3-93ના રોજન ું પાક ું સરવૈર્ ું નીચે પ્રમાણ ેછે :  
 

પાક ું સરવૈય ું 
દેવાું ₹ મમલકતો ₹ 

મિૂી :   જમીન અને મકાન 1,20,000 
ઉવથશી   1,50,000  ફતનિચર 90,000 
વૈશાલી  1,20,000 2,70,000 સ્ટૉક 1,20,000 
ચાલ  ખાત  ું :   દેવાદારો 2,10,000 
ઉવથશી 60,000 રોકડ હાર્ પર 15,000 
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બૅંકઓવરડ્રાફ્ટ 1,05,000 વૈશાલી 30,000 
લેણદારો 1,50,000   
 5,85,000  5,85,000 

 

 આ પેઢીન ું રૂપાુંતર વુંદના લલતમટેડ નામની કુંપનીમાું નીચેની શરતો મ જબ કર્ ાં : 
1) કુંપની રોકડ અને પાઘડી સકહતની તમામ તમલકતો લઈ લેશ;ે પરુંત  , જમીન અને મકાન તર્ા 

ફતનિચર 10% વધ  કકિંમત ગણીને અને સ્ટૉક 10% ઓછી કકિંમતે અને દેવાદારો પર 5%  લેખ ે
ઘાલખાધ અનામતને આતધન લેશે. 

2) પેઢીની પાઘડી ₹91,500 આંકવામાું આવી. 
3) દેવાું પૈકી કુંપની ફક્ત લેણદારો જ લેશે. 
4) ખરીદકકિંમત કુંપનીએ ₹10નો એક એવા પરૂા ભરપાઈ ₹36,000 ઈકકવટી શેરર્ી અને બાકીની 

રકમ રોકડમાું ચકૂવી. 
5) પેઢીએ બૅંક ઓવરડ્રફ્ટ ચકૂવી દીધો. 
6) કુંપનીના શેર ભાગીદારો વચ્ચે તેમના નફા-ન કસાનના પ્રમાણમાું વહેંચવામાું આવે છે. મડૂી 

ખાતે આવતા તફાવતના હવાલા રોકડમાું કરવાના છે.  
પેઢીના ચોપડ ેતૈયાર કરો :  1) માલતમલકત તનકાલ ખાત  ું  

2) ભાગીદારોનાું મડૂી ખાતાું  
3) રોકડ ખાત  ું 

 

4.  રતવન્ર, સ રેન્ર અને મહને્ર 3:2:1ના પ્રમાણમાું નફો-ન કસાન વહેંચી લેતા ભાગીદારો છે. પેઢીન ું તા. 
31મી કડસેમ્બર,1995ના રોજન ું પાક ું સરવૈર્ ું નીચે મ જબ છે : 

તા.31-12-95ના રોજન ું પાક ું સરવૈય ું 
દેવાું ₹ મમલકતો ₹ 

મિૂી :  પાઘડી 50,000 
રતવન્ર    1,00,000  જમીન મકાન 1,00,000  
સ રેન્ર      60,000  બાદ : ઘસારો   10,000 90,000 
મહને્ર      40,000 2,00,000 યુંત્રો          1,00,000  
નફા-ન કસાન ખાત  ું  60,000 બાદ : ઘસારો   10,000 90,000 
કારીગર વળતર ભુંડોળ 30,000 ફતનિચર 30,000 
  રોકાણો 50,000 
કારીગર નફા ભાગ ભુંડોળ 45,000 સ્ટૉક 45,000 
  દેવાદારો          50,000  
રોકાણ વધઘટ અનામત 10,000 બાદ : ઘાલખાધ    5,000  
  ઘા. અનામત       3,500  
લેણદારો 50,000 વટાવ અનામત     1,500 40,000 
દેવી હ ૂુંડી 15,000 લેણી હ ૂુંડી 7,000 
બાકી ખચો 2,500 બૅંક 7,500 
  જાહરેાત ઉપલક ખાત  ું. 3,000 
 4,12,500  4,12,500 
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 હકરન્ર લલતમટેડ તા.1-1-96ના રોજ પેઢીની બેન્ક તસવાયની બધી  જ વાસ્તતવક તમલકતો 
અને દેવીહ ૂુંડી તસવાયના બધા જ દેવા નીચે શરતે લઈ ગયાું. 

1) કુંપનીએ જમીન – મકાનનાું 10% વધ  અને ફતનિચરના 20%  વધ  આપવા. 
2) સ્ટૉકના ₹40,500 ચકૂવવા. 
3) બાકીની વાસ્તતવક તમલકતો ચોપડ ેદશાથવેલી કકિંમતે લઈ લેવી. 
4) કુંપનીએ ચોપડ ેદશાથવેલી કકિંમતે દેવા લીધા. 
5) મહને્ર દેવી હ ૂુંડીચકૂવવાન ું સ્વીકાર્ ાં. 

કુંપનીએ ખરીદકકિંમત પેટે 3,000 ઈક્ક્વટી શેર દરેક ₹200નો 10 %ના પ્રીતમયમર્ી, 2,400 
કડબેન્ચર દરે ₹400ના 5% વટાવર્ી અને બાકીની રકમ રોકડમાું ચકૂવવાન ું સ્વીકાર્ ાં. ભાગીદારો એ 
નફો-ન કસાનના પ્રમાણમાું શેર અને કડબેન્ચર વહેંચી લીધા. 
 ઉપરની માકહતી પરર્ી તૈયાર કરો  : 

1) માલ – તમલકત તનકાલ ખાત  ું, ભાગીદારોનાું મડૂી ખાતાું અને બૅંક ખાત  ું.  
2) ખરીદ કકિંમતની અને મળેલી રકમ અંગેની આમનોંધ પઢેીના ચોપડામાું લખો. 

 

5. મેસસથ (અ) (બ)ની પેઢીનો ધુંધો (ક) (ડ) લલિં.એ તા.31-3-16ર્ી ખરીદી લીધો. તે કદવસે (અ)     
(બ)ની પેઢીન ું પાક ું સરવૈર્ ું નીચે મ જબ છે : 
 
 

(અ)  (બ)ની પેઢીન ું પાક ું સરવૈય ું 
જવાબદારી ₹ મમલકતો ₹ 

લેણદારો 20,000 જમીન મકાન 50,000 
અનામત ભુંડોળ 6,000 ફતનિચર 4,000 
મિૂી ખાતાું :   સ્ટૉક 16,000 
(અ)    42,000  દેવાદારો 15,000 
(બ)    28,000 70,000 રોકડ તસલક 1,000 
 96,000  96,000 

 

(અ) અને (બ) 2:1ના પ્રમાણમાું નફો-ન કસાન વહેંચતા હતા. (અ) (બ)ની પેઢી અંગે નીચેની 
શરતો નક્કી કરવામાું આવી :  

1) પાઘડીની કકિંમત ₹16,000 ગણવી. 
2) જમીન મકાનની કકિંમતમાું 10% વધારો કરવો અને દેવાદારો પર 3% ઘાલખાધ 

અનામત રાખવી. 
3) ફતનિચર નવી પેઢીએ લેવ ું નહીં. 
4) સ્ટૉકની કકિંમત ₹20,600 ગણવી.  
5) ખરીદ કકિંમત પેટે કુંપનીએ (અ) અને (બ)ને 60% કકિંમત ઇકકવટી શેર દરેક ₹10ના 

રૂપમાું અને બાકીની રકમ રોકડમાું ચકૂવી. 
સુંયોજન વખતે મસેસથ (અ) (બ)ની પેઢીના ચોપડા બુંધ કરવાની આમનોંધ આપો, જરૂરી ખાતાું 

બનાવો. નવી કુંપનીના ચોપડ ે(અ) (બ)નો ધુંધો સમાવી લેવાની આમનોંધ આપો. 
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6. આશા અને મીના તેમની પઢેીમાું 2:1ના પ્રમાણમાું તર્ા કક્રષ્ણા અને શીલા તેમની પેઢીમાું 3:1 

પ્રમાણમાું નફો-ન કસાન વહેંચે છે. બુંને પેઢીઓના પાકાું સરવૈયાું નીચે પ્રમાણે છે : 
 

મિૂી-દેવાું આશા-મીના કક્રષ્ણા-શીલા મમલકત-લેણાું આશા-મીના કક્રષ્ણા-શીલા 
મિૂી :       
આશા 45,000  ફતનિચર 21,000 24,000 

મીના 36,000  સ્ટૉક 30,000 39,000 
કક્રષ્ણા  60,000 દેવાદારો 36,000 45,000 
શીલા  30,000 લેણીહ ુંડી 12,000 18,000 
સા. અનામત 18,000 30,000 રોકડ 39,000 42,000 
કારીગર અકસ્માત 
વળતર ભુંડોળ 

 
 

9,000 

 
 

6,000 

   

લેણદારો 30,000 42,000    
 1,38,000 1,68,000  1,38,000 1,68,000 

   

બુંને પેઢીઓન ું સુંયોજન કરી અમદાવાદ લલ. સ્ર્ાપવાન ું નક્કી કરવામાું આવ્ર્ ું. સુંયોજનની શરતો 
નીચે મ જબ હતી : 
1) બુંને પઢેીના ફતનિચરની કકિંમતમાું 10% ઘટાડો કરવો.  
2) બુંને પઢેીનાું સ્ટૉકની કકિંમતમાું 20%  વધારો કરવો. 
3) દેવાદારો પર 10%  ઘાલખાધ અનામત ગણવી. 
4) આશા-મીનાની પાઘડીની કકિંમત ₹18,000 અને કક્રષ્ણા–શીલાની પેઢીની પાઘડીની કકિંમત 

₹48,000 ગણવાની છે.  
5) આશા–મીનાની પેઢીની લણેીહ ૂુંડી આશા 10% ઓછી કકિંમતે ખરીદે છે. કક્રષ્ણા–શીલાની પેઢીની 

લેણીહ ૂુંડીનવી કુંપનીમાું 25% ઓછી કકિંમતે દશાથવવાની છે. બુંને જૂની પેઢીના ચોપડામાું નફા-
ન કસાન હવાલા ખાત  ું અને ભાગીદારોની મડૂી ખાતા બનાવો. નવી કુંપનીન ું પાક ું સરવૈર્ ું 
બનાવ્ર્ ું. 

6) અમદાવાદ લલતમટેડ ેબુંને પેઢીની ખરીદ કકિંમત પેટે 60% રકમ પરેૂપરૂા ભરપાઈ ર્યેલા ઇકક. 
શેર દરેક ₹10નો તેવા અને બાકી રકમ પેટે ₹100નો, 15%ના કડબેન્ચરમાું ચકૂવ્યાું. 
 

7. તેજસ અને સેજલ એક પેઢીમાું ભાગીદારો છે. તેઓએ તેમની પેઢીન ું લોપામ રા લલતમટેડ સાર્ ે
સુંયોજન કરવાન ું તા.1-1-1996ના રોજ નક્કી કર્ ાં. તેજલ અને સેજલ 3:2ના પ્રમાણમાું નફો-ન કસાન 
વહેંચતા હતા. તેઓની તે વખતની ક્સ્ર્તત નીચ ેમ જબ હતી  

 

 

 ₹ મમલકતો ₹ 

મિૂી ખાતા :  મકાન 25,000 
તેજલ 25,000 ફતનિચર 8,750 
સેજલ 18,750 સ્ટૉક 10,625 
લેણદારો 12,500 દેવાદારો     18,750  
નફોન કસાન ખાત  ું 6,250 ઘ. અનામત     625 18,125 
 62,500  62,500 
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 સુંયોજન અંગનેી શરતો નીચે મ જબ નક્કી ર્ઈ. 
1) પાઘડી ₹9,375 નક્કી ર્ઈ. 
2) મકાન ₹30,625 અને સ્ટૉક ₹9,375 ની કકિંમતે આંકવામાું આવ્યાું. 
3) નવી પેઢી ફતનિચર લતેી નર્ી. 
4) દેવાદારો પર ઘાલખાધ અનામત 20 % સ ધી વધારવી. 
5) લોપામ રા લલતમટેડ ેખરીદ કકિંમત પેટે 3000 ઇક્ક્વટી શેર દરેક ₹10નો તેવા અને બાકીની રકમ 

રોકડમાું ચકૂવી.  
તેજલ અને સેજલની પેઢીના ચોપડ ેસુંયોજન માટેની આમનોંધ લખો તર્ા સુંયોજન પછીન ું 
નવી કુંપનીન ું પાક ું સરવૈર્ ું બનાવો. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
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એકમ 3   ધધંાની ખરીદીના હિસાબો 
_____________________________________________________________ 

 રૂપરેખા 
 પ્રસ્તાવના  
 વવવિષ્ટ િબ્દો  
 ખરીદહ િંમતની પદ્ધવત 

 ચોખ્ખી વમલ તની પદ્ધવત 
 અવેજની પદ્ધવત 

 જરૂરી આમનોંધ 
 સ્વાધ્યાય 

___________________________________________________________________ 
 

1. પ્રાસ્તાવિક : 
ધધંાનો વવ ાસ અને વવસ્તરણ રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય  ક્ષાએ  રવા માટે તેમજ ધધંા ીય 
િરીફાઈમા ંટ ી રિવેા  ે િરીફાઈન  ંપ્રમાણ ઓછ ં રવા માટે ભાગીદારી પેઢી  ે  ંપની પોતાના િરીફનો 
ચાલ  ધધંો ખરીદી લ ે છે. ખાસ ભાગીદારી પેઢી પોતાની મયાાદા; જેવી  ે, અમયાાહદત જવાબદારી, 
મડૂીની મયાાદા, સચંાલનમા ં મયાાદા જેવી મયાાદાઓ દૂર  રી ખાનગી  ંપનીમા ં  ે જાિરે  ંપનીમા ં
રૂપાતંર  રે છે. તો ક્યારે  બે  ંપનીઓ િરીફાઈ દૂર  રવા એ   ંપની બીજી  ંપનીનો ધધંો ખરીદી લતેી 
જોવા મળે છે, એટલે  ે સયંોજન  ે સમાવેિ  રતી જોવા મળે છે. ઉપરના બધા જ સજંોગોમા ંધધંાની 
ખરીદીના પ્રશ્નો ઊભા થાય છે અને હિસાબો  ેવી રીતે તૈયાર  રવા તે પ્રશ્ન અગત્યનો બને છે. આ 
પ્ર રણમા ંફક્ત ધધંો ખરીદનાર પેઢી  ે  ંપનીના ચોપડ ેથતી ગણતરી અને હિસાબી નોંધોનો અભ્યાસ 
આપણે  રીશ .ં  

 
 નીચેના સજંોગોમા ંધધંાની ખરીદીના હિસાબોનો પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થાય છે.  
1) નવી સ્થપાતી  ંપની પોતાનો ધધંો નવો િરૂ  રવાને બદલ ે ોઈ ચાલ  પેઢીનો  ે  ંપનીનો ધધંો 

ખરીદી લે. 
2) ભાગીદારો તેમની પેઢીન  ં ંપનીમા ંરૂપાતંર  રે. 
3) ખાનગી  ંપનીન  ંજાિરે  ંપનીમા ંરૂપાતંર થાય. 
4) િરીફાઈ ટાળવા એ   ંપનીનો  ે પેઢીનો ધધંો બીજી  ંપની  ે પેઢી ખરીદી લે અથવા બ ે ંપની 

 ે પેઢીન  ંસયંોજન  રવામા ંઆવે. 
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2. વિવિષ્ટ િબ્દો : 

ધધંાની ખરીદીના હિસાબો તૈયાર  રતી વખતે  ેટલા ં વવવિષ્ટ િબ્દો ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવે છે, જેની 
સમજૂતી નીચ ેપ્રમાણ ેછે : 

1) ખરીદહકિંમત : ધધંાનો ખરીદનાર ધધંો વેચનારને ધધંાની તમામ વમલ તો અને જવાબદારીની 
ખરીદીના ંબદલામા ંજે અવેજ  ે વવવનમય ચ ૂવે છે, તનેે ધધંાની ખરીદહ િંમત  િ ેછે.  
ધધંાની  જે ખરીદહ િંમત નક્કી  રવામા ંઆવે છે. તે બ ેજ દા જ દા અભભગમ પ્રમાણ ેથાય છે. (1) 
ચોખ્ખી વમલ તના આધારે (2) અવેજ પદ્ધવત પ્રમાણે. 

2) વમલકતોનુ ં પનુઃમલૂ્ાકંન :  વેચનાર પેઢી  ે  ંપનીના ચોપડ ે દિાાવેલ વમલ તો મળૂહ િંમત 
બાદ ઘસારા હ િંમતે દિાાવેલ િોય છે. જેની વાસ્તવવ   ે બજાર હ િંમત અલગ િોય છે. બને્ન 
પક્ષ ારો સાથે મળી બધી જ વમલ તોની જે નવી હ િંમત નક્કી  રે છે. જેને વમલ તોન  ં
પ નઃમલૂયા ંન  િ ેછે. પ નઃમલૂયા ંન હ િંમતે જ ખરીદનાર  ંપની  ે પેઢી વમલ તો લ ેછે.  

3) જિાબદારીઓની ચકાસણી : વમલ તોની સાથે વેચનાર  ંપની  ે પેઢીની જવાબદારીઓની 
ચ ાસણી  રીને ખરીદનાર  ંપની જવાબદારી પણ સ્વી ારતી િોય છે. 

4) અિેજની ચકૂિણી : ખરીદનાર  ંપની વેચનાર  ંપનીને ખરીદહ િંમત પેટે જે ચ ૂવણી  રે તેને 
અવેજ  િ ેછે. આ ચ ૂવણી રો ડ સ્વરૂપે, િેર, હડબેંચર  ે અન્ય રીતે પણ  રી િ ાય. 
 

3. ખરીદહકિંમતની ગણતરી :  (Purchase Consideration) 

ધધંાની ખરીદહ િંમત દાખલામા ંબે રીતે આપવામા ંઆવ ેછે :  
 (i) અિેજ પદ્ધવત : આ પદ્ધવતમા ંખરીદનાર  ંપની વેચનાર  ંપનીને જે અવેજ આપે છે તેની 

ગણતરી  રી ખરીદહ િંમત નક્કી  રવામા ંઆવે છે.  
 દા.ત. A  ંપની B  ંપનીને ખરીદહ િંમત પેટે રો ડ ₹10,00,000, િેર ₹5,00,000 અને હડબેંચર 

₹3,00,000ના આપવાન  ંનક્કી  રે તો ખરીદહ િંમતની ગણતરી નીચ ેપ્રમાણ ેથિ ે: 
 

વિગત ₹ 
િેર દ્વારા ચ ૂવણી 5,00,000 
હડબેન્ચર દ્વારા 3,00,000 
રો ડ/બૅં  10,00,000 
કુલ ચકૂિણી ધધંાની ખરીદહકિંમત 18,00,000 

 

 (ii) ચોખ્ખી વમલકત પદ્ધવત  :    

 આ પદ્ધવતમા ંખરીદહ િંમત આપવામા ંઆવતી નથી; પરંત  ,  ઈ  ઈ વમલ તો અને દેવા ં  ેટલી 
હ િંમતે લેવામા ંઆવે છે તે જણાવવામા ંઆવ ેછે તથા પાઘડીની હ િંમત પણ જણાવવામા ંઆવ ે
છે.  
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આ સજંોગોમા,ં 

  ઉદા. નક્કી  રેલ હ િંમતે લીધેલ વમલ તો     =  25,00,000 
   - નક્કી  રેલ હ િંમતે લીધેલા દેવા ં   =  10,00,000 
   + પાઘડી       =   3,00,000 
   ધધંાની ખરીદહ િંમત      =  18,00,000 
 
 ચોખ્ખી વમલકતોની ગણતરી કરતા ંધ્્ાનમા ંરાખિાની વિગતો : 
(1) અવાસ્તવવ  વમલ તો જેવી  ે જાિરેાત ઉપલ  ખાત   ં  ે નફા-ન  સાન ખાતાની ઉધાર બા ી 

ગણતરીમા ંલેવાિે નિીં. 
(2) જ્યારે  ોઈ વમલ ત લેવાની નથી તેવી સ્પષ્ટ માહિતી આપવામા ંઆવી િોય ત્યારે તે વમલ ત 

લેવાિે નિીં. 
(3) અદૃશ્ય વમલ તો જેવી  ે પેટન્ટ રેડમા ા વગેરે બજાર હ િંમતે લેવાિે. જો બજાર હ િંમત ન આપી િોય 

તો ચોપડ ેહ િંમતે લેવાિે. 
(4) ખાસ અનામતો અને જોગવાઈઓ જે તે વમલ ત સાથે જ ખરીદાિે. દા.ત. દેવાદારો અને ઘાલખાધ 

અનામત, યતં્રો અને યતં્ર ઘસારા ફડં. 
(5) પ્રોવવડન્ટ ફડં, સ્ટાફ સ્ટાફ પેન્િન ફડં,  ામદાર નફાભાગ ફડં વગેરે દેવા ગણાિે, જે અંગ ેમાહિતી 

આપી િોય તે પ્રમાણ ેધ્યાનમા ંલેવા. 
(6)  ોઈ દેવા માટે ખરીદનાર  ંપની અલગ ચ ૂવણી  રતી િોય ત્યારે તે દેવ  ંવમલ તોમાથંી બાદ થિે 

નિીં. 
(7)  ામદાર અ સ્માત વળતર ફડં જવાબદારી નથી; પરંત  , જો દાવાની ર મ આપી િોય તો ત ે

ફડંમાથંી બાદ  રવામા ંઆવિે. 
 

4. પાઘડી : 
જો ધધંાની ખરીદીમા ંપાઘડીની હ િંમત આપવામા ંઆવલે ન િોય તો ક લ ખરીદહ િંમતમાથંી ક લ 
ચોખ્ખી વમલ તોની હ િંમત બાદ  રી પાઘડીની હ િંમત િોધવી. 

 પાઘડી =  ધધંાની ખરીદહ િંમત – ચોખ્ખી વમલ તો 
 ચો. વમલ તો = ક લ વમલ તો – ક લ દેવ 

  
5. મડૂી અનામત : 

જો ચોખ્ખી વમલ ત  રતા ં ઓછી હ િંમતે ધધંો ખરીદવામા ં આવે તો ખરીદનાર  ંપનીને ધધંો 
ખરીદવાથી જે નફો થાય તે મડૂી નફો ‘મડૂી અનામત’ લઈ જવામા ંઆવે છે. મડૂી અનામતનો 
ઉપયોગ ખરીદનાર  ંપની પોતાના મડૂી ખચાાઓ જેવા  ે હડબેન્ચર  ે િેર પર વટાવ, અવાસ્તવવ  
વમલ તો માડંી વાળવામા ં રે છે.  
 ઉદા. ધધંાની ખરીદહ િંમત ₹5,00,000 અને ચોખ્ખી વમલ તો ₹5,80,000 િોય તો.  
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મડૂી અનામત  = ચોખ્ખી વમલ તો – ખરીદહ િંમત  
   = ₹5,80,000 – ₹5,00,000 
   = ₹80,000 મડૂી અનામત 
મડૂી અનામતની બા ી પા ા સરવૈયામંા ં દેવા બાજ એ ‘અનામત અને વધારા’ના િીર્ા  િઠેળ 
દિાાવવામા ંઆવ ેછે. 
 

6. ખરીદનાર કંપનીના ચોપડ ેનોંધો : 

તારીખ વિગત ખા.પા. 
ઉધાર 
(₹) 

જમા 
(₹) 

1. ધધંાની ખરીદખાતે ........ ઉ  XXXX  
     તે વેચનાર પેઢી ખાતે    XXXX 
 (બા.જે. ધધંાની ખરીદી અંગેની ખરીદહ િંમતની નોંધ)    
2. ખરીદેલી વમલ તો અને દેવા ંચોપડે લાવવા અંગે.    
 લીધેલ વમલ તો ખાતે ..... ઉ  XXXX  
    તે લીધેલ જવાબદારી ખાતે     
    તે ધધંાની ખરીદખાતે   XXXX 
 (બા. જે. ખરીદહ િંમતમા ંખરીદેલ વમલ તો અને જવાબદારીઓની નોંધ)    
3. ખરીદહ િંમત ચ ૂવવામા ંઆવે ત્યારે     
 ધધંો વેચનાર પેઢી ખાતે (ખરીદહ િંમતની ર મથી)  ......   ઉ  XXXX  
     તે િેર મડૂી ખાતે (જો િેર આપ્યા િોય તો)    
     તે જામીનગીરી પ્રીવમયમ ખાતે (િેર પ્રીવમયમથી િોય તો)   XXXX 
     તે હડબેન્ચર ખાતે (જો હડબેન્ચર આપ્યા  િોય તો)   XXXX 
     તે હડબેન્ચર પ્રીવમયમ ખાતે (જો હડબેન્ચર પ્રીવમયમથી િોય તો)   XXXX 
     તે રો ડ/બૅં  ખાતે (જો રો ડ આપવામા ંઆવી િોય તો)   XXXX 
 

નોંધ : (1) િેર વટાવથી આપવામા ંઆવ્યા િોય તો િેર વટાવથી ર મ વટાવ ખાત ેઉધારાિે અન ે
િેરની દાિાવન  િેર મડૂીખાતે જમા થિે. 

         (2) આમનોંધ ન.ં 2મા ંજો ખરીદહ િંમત અને ચોખ્ખી વમલ તો વચ્ચે તફાવત િોય તો તે ર મ 
પાઘડી (જો ખરીદહ િંમત વધ  િોય તો) ખાત ેલઈ જવાિે. 

7. ઉદાિરણો : 
 ચોખ્ખી વમલકતોના આધારે ખરીદહકિંમતની ગણતરી :  

ઉદાિરણ 1  દેવ ભલવમટેડ ે  રન ભલવમટેડની વમલ તો ₹15,00,000 અને જવાબદારીઓ 
₹5,00,000ની હ િંમત ેસ્વી ાયાા. આ ઉપરાતં પાઘડીન  ંમલૂય ₹2,00,000 નક્કી થયેલ 
છે. ખરીદહ િંમતના અવેજમા ં₹5,00,000ના ઇસ્ક્વટી િરે, ₹4,00,000ના હડબેન્ચર અને 
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બા ી ર મ રો ડમા ંચ ૂવી. જરૂરી ગણતરી  રી દેવ ભલવમટેડના ચોપડામા ંઆમનોંધો 
આપો. 

જવાબ : 
(1) ગણતરી :   ખરીદહકિંમત                      ₹ 
    ાયમી વમલ તો   15,00,000 
  - જવાબદારી     5,00,000 
     ચો. વમલ તો 10,00,000 
  + પાઘડી      2,00,000 
    ધધંાની ખરીદહ િંમત    12,00,000 
(2) અવેજની ચ ૂવણી : 
   ઇસ્ક્વટી િેરમડૂી   ₹5,00,000 
   હડબેન્ચર   ₹4,00,000 
   રો ડ (બૅં )   ₹3,00,000 
       ₹12,00,000 

દેિ કંપનીના ચોપડામા ંઆમનોંધો : 
તારીખ વિગત ખા.પા. ઉધાર (₹) જમા (₹) 
1. ધધંાની ખરીદ ખાતે                  ઉ  12,00,000  
      તે  રન ભલવમટેડ ખાતે    12,00,000 
 (બા.જે. ધધંાની ખરીદ  રવામા ંઆવી )    
2. પાઘડી ખાતે                          ઉ  2,00,000  
 વમલ તો ખાતે                        ઉ  15,00,000  
        તે જવાબદારી ખાતે    5,00,000 
        તે ધધંાની ખરીદ ખાતે    12,00,000 
  (બા.જે. વમલ તો અને જવાબદારીઓ ચોપડે સમાવી)    
3.  રન ભલવમટેડ ખાતે                  ઉ  12,00,00  
        તે ઇ . િેરમડૂી ખાતે....   5,00,000 
        તે હડબેન્ચર ખાતે    4,00,000 
        તે રો ડ ખાતે (બૅં )   3,00,000 
 (બા.જે.  રન ભલવમટેડને ખરીદહ િંમત ચ ૂવી)             
 કુલ  41,00,000 41,00,000 
 

ડ 

    ઉદાિરણ 2   (ધધંાની ખરીદહકિંમતની ગણતરી અિેજ પદ્ધવતથી) 
 તા. 1-7-2017ના રોજ માવમિ  ભલ. ₹10,00,000ની સત્તાવાર થાપણ  ે જે ₹10નો એ  એવા 

40,000 10%ના પ્રેફ. િેર અને ₹10નો એ  એવા 60,000 ઇહ વટી િેરથી બનેલી છે, જે 
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પ્રાથાના ભલ.નો ચાલ  ધધંો ખરીદવા માટે સ્થાપવામા ંઆવી છે. પ્રાથાના ભલ.ન  ંપાક ં સરવૈય  ંનીચ ે
મ જબ છે. 

 

પાકંુ  સરિૈયુ ં

દેિા ₹ વમલકતો ₹ 
િેર મડૂી 5,00,000 જમીન-મ ાન 1,00,000 
અનામત ભડંોળ 60,000 પ્લાન્ટ અને યતં્રો 1,40,000 
લેણદારો 40,000 ફવનિચર 20,000 
  પેટન્ટસ 60,000 
  સ્ટૉ  1,60,000 
  દેવાદારો             1,00,000  
  -ધા.અનામત            2,000 98,000 
  બૅં  વસલ  22,000 
 6,00,000  6,00,000 

 
પ્રાથાના ભલ.ને ધધંાની વમલ તો અને દેવાના અવેજ પેટે ₹10નો એ  એવા 40,000 ઇહ વટી િેર 

અને ₹10નો એ  એવા 24,000 પ્રેફ. િેર પરેૂપરૂા ભરપાઈ થયેલ આપવામા ંઆવ્યા.ં જ્યારે બા ીના 
બધા જ િેર જાિરે જનતા બિાર પાડવામા ંઆવ્યા. બધા જ િેર ભરપાઈ થઈ ગયા.  
 ઉપરની વવગતો પરથી માવમિ  ભલ.ના ચોપડામા ં જરૂરી આમનોંધો આપી િરૂન  ં પાક ં સરવૈય  ં
તૈયાર  રો. 
 

જવાબ :  આ દાખલામા ંખરીદહ િંમત અવેજ પદ્ધવતથી ગણાિે.  
ગણતરી : 
(1) ધધંાની ખરીદહ િંમત : 
(અવેજ)  ₹10નો એ  એવા 40,000 ઇહ . િેર   = ₹4,00,000 
+ ₹10નો એ  એવા 24,000 પ્રેફ. િેર  = ₹2,40,000 
   ખરીદહ િંમત  = ₹6,40,000  
(2) ચોખ્ખી વમલ તો : 
  ક લ પરચરૂણ વમલ તો  = ₹6,00,000 

  બાદ- પરચરૂણ દેવા    =   ₹40,000 
  ચોખ્ખી વમલ તો            = ₹5,60,000 
(3) ખરીદહ િંમત ચોખ્ખી વમલ તો  રતા ંવધ  િોવાથી 
  પાઘડી = ખ.હ . – ચો. વમલ તો 
          = ₹6,40,000 - ₹5,60,000 

       = ₹80,000  પાઘડી 
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માવમિક લલ.ના ચોપડામા ંઆમનોંધો  

તારીખ 
2017 

વિગતો 
ખા.
પા. 

ઉધાર(₹) જમા (₹) 

1 જ લાઈ જમીન અને મ ાન ખાતે            ઉ...  1,00,000  
પ્લાન્ટ અને યતં્રો ખાતે              ઉ...  1,40,000  
ફવનિચર ખાતે                        ઉ...  20,000  
પેટન્્સ ખાતે                        ઉ...  60,000  
સ્ટૉ  ખાતે                           ઉ....  1,60,000  
દેવાદારો ખાતે                       ઉ....  1,00,000  
બૅં  ખાતે                            ઉ....  22,000  
પાઘડી ખાતે (તફાવતની ર મ)     ઉ...  80,000  
          તે લણેદારો ખાતે     40,000 
           તે ઘા.અનામત ખાતે   2,000 
           તે પ્રાથાના ભલ. ખાતે   6,40,000 
(બા.જે. પ્રાથાના ભલ.ની વમલ તો અને દેવાઓ ખરીદ્યા)    

1 જ લાઈ  પ્રાથાના ભલ. ખાતે                     ઉ...  6,40,000  
     તે ઇસ્ક્વટી િેરમડૂી ખાતે    4,00,000 
     તે પે્રફરન્સ િેરમડૂી ખાતે    2,40,000 
(બા.જે. ધધંાની ખરીદહ િંમત પેટે 40,000 ઇહ . િેર અને 24,000 પે્રફરન્સ િેર 
આપ્યા) 

   

1 જ લાઈ  બૅં  ખાતે                            ઉ...  3,60,000  
     તે ઇસ્ક્વટી િેરમડૂી ખાતે    2,00,000 
     તે પે્રફરન્સ િેરમડૂી ખાતે    1,60,000 
(બા.જે. 20,000 ઇહ . િેર અને 16,000 પે્રફરન્સ િેર પર ર મ મળી)    

 ક લ  16,82,000 16,82,000 

 

માવમિક લલ.નુ ંતા. 1-7-17ના રોજનુ ંપાકંુ સરિૈયુ ં

જિાબદારીઓ ₹ વમલકતો ₹ 
િેરમડૂી : 
સત્તાવાર અને બિાર પાડેલ તેમજ વસ લ 
આવેલ : 
10નો એ  એવા 60,000 ઇસ્ક્વટી િેર 
10નો એ  એવા 40,000 પે્રફરન્સ િેર 
લેણદારો 

 
 
 

6,00,000 
4,00,000 

 
40,000 

કા્મી વમલકતો : 
પાઘડી 
જમીન-મ ાન 
પ્લાન્ટ-યતં્રો 
ફવનિચર 
પેટન્્સ 
ચાલ ુવમલકતો 
સ્ટૉ  
દેવાદારો              1,00,000 
-ઘા.અ.                   2,000 
બૅં  વસલ (3,60,000 + 22,000) 

 
80,000 

1,00,000 
1,40,000 
20,000 
60,000 

 
1,60,000 

 
98,000 

3,82,000 
 10,40,000  10,40,000 
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ઉદાિરણ ૩ A અને B ન  ંતા.31-3-2017 ના રોજન  ંપાક ં સરવૈય  ંનીચે પ્રમાણે છે : 

પાકંુ સરિૈયુ ં

દેિા ₹ વમલકતો ₹ 
મડૂી: 
Aની મડૂી      1,20,000 
Bની મડૂી        80,000 
સામાન્ય અનામત  
Aની લોન  
બૅં  લોન 
લેણદારો 
 ારીગર બચત ખાતા ં
પ્રોવવડન્ટ ફડં  
 ારીગર અ સ્માત વળતર ફડં 

 
 
 

2,00,000 
44,000 
24,000 

1,00,000 
70,000 
12,000 
28,000 
12,000 

પાઘડી  
મ ાન 
યતં્રો 
સ્ટૉ  
દેવાદારો                70,000 
-ઘા. અનામત            6,000 
લેણીહ ૂડંીઓ 
રો ાણ 
બૅં  અને રો ડ  

16,000 
1,80,000 
50,000 
70,000 

 
 

64,000 
34,000 
28,000 
48,000 

 4,90,000  4,90,000 
 

ધધંો ખરીદવા માટે C ભલ.ની સ્થાપના  રવામા ંઆવી. જેની સત્તાવાર થાપણ 60,000 ઇસ્ક્વટી 
િેર દરે  ₹10નો એ  દેવામા ંવિેંચાયેલી િતી. ધધંાની ખરીદીની િરતો નીચ ેમ જબ છે : 
1. પેઢીની પાઘડીની હ િંમત ₹21000 આં વામા ંઆવી. 
2. Aની લોન વસવાયની બધી જ જવાબદારી  ંપનીએ સ્વી ારી. 
3.  ંપનીએ ₹16000ની રો ડ વસવાયની પઢેીની તમામ વમલ તો લીધી. 
4. વમલ તોની હ િંમત નીચ ેમ જબ આં વામા ંઆવી. 
 1.  ાયમી વમલ તો ચોપડ ેદિાાવેલ હ િંમત  રતા ં20% વધ  હ િંમતે લેવાની છે. 
 2. સ્ટૉ  ચોપડ ેદિાાવેલ હ િંમત  રતા ં20% ઓછી હ િંમતે લેવાનો છે. 
 3. દેવાદારો ઘાલખાધ અનામતની 10% પ્રમાણેની જોગવાઈઓ સાથ ેલેવાના છે. 

4. પઢેીનો વવસર્જન ખચા ₹2000  ંપનીએ ભોગવવાનો છે. 
5. ધધંાની ખરીદહ િંમત પેટે પરેૂપરૂા ભરાયેલ 20000 ઇસ્ક્વટી િેર, 10% પ્રીવમયમ, 12%ના 
800 હડબેન્ચર, દરે  ₹100નો 10% વટાવે અને બા ીની ર મ રો ડમા ંચ ૂવવાની છે. 

6. બા ીના િેરો જાિરે જનતા માટે 10%ના પ્રીવમયમે બિાર પાડયા અને બધા જ પરેૂપરૂા ભરાઈ 
ગયા. 

7.  ંપનીનો પ્રાથવમ  ખચા ₹2400 થયો. 
  ઉપરના ંવ્યવિારો નોંધવા માટે C ભલ.ના ચોપડામા ંજરૂરી આમનોંધ આપી નવી  ંપનીન  ંિરૂઆતન  ં
પાક ં  સરવૈય  ંતૈયાર  રો. 
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જવાબ : ગણતરીઓ 
(1) ખરીદહ િંમત  : 
(લીધેલ વમલ તો) પાઘડી      ₹21,000 
  + મ ાન   1,80,000 
  + 20 %    36,000 ₹2,16,000 
  + યતં્રો        50,000     
  + 20 %     10,000   ₹60,000 
  + સ્ટૉ              70,000  

- 20%                   14,000   ₹56,000 
+ દેવાદારો            70,000   
- ધા.અ.             7,000   ₹63,000 
લેણીહ ૂડંીઓ             ₹34,000 
રો ાણો              ₹28,000 
રો ડ (48,000-16,000)           ₹32,000 
ક લ લીધેલ વમલ તો          ₹5,10,000 

બાદ 
લીધેલ દેવા 

 બૅં  લોન   ₹1,00,000 
લેણદારો    ₹70,000 
બચત ખાતા ં      ₹12,000 
પ્રો. ફડં      ₹28,000 ₹2,10,000 
ચોખ્ખી વમલ તો    ₹3,00,000 
+ વવસર્જન ખચા        ₹2,000 
ખરીદહ િંમત     ₹3,02,000 
 

(2) ખરીદહ િંમતની ચ ૂવણી (અવેજ) 
 1. ₹10નો એ  એવા 20,000 ઇસ્ક્વટી િેર   2,00,000 
  10% પ્રીવમયમ                 20,000 
 2. 800 હડબેન્ચર દરે  ₹100નો          80,000 
  - 10% વટાવ            8,000   72,000 
 3. રો ડ (તફાવતની બા ી ર મ)     10,000 
   ખરીદહ િંમત             3,02,000 
 4. પાઘડી 21000 + વવ.ખચા 2000 = 23,000 

5.  ારીગર અ સ્માત વળતર ફડં એ ભેગો થયેલ નફો િોવાથી C  ંપનીના પા ા ંસરવૈયામંા ં
નોંધાિે નિીં. પ્રોવવડન્ટ ફડં અને  ારીગરોના બચત ખાતા ંદેવા િોવાથી તેની નોંધ થિે. 
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C કંપનીના ચોપડ ેઆમનોંધ 
તારીખ વિગતો ખા.પા. ઉધાર ₹ જમા ₹ 
1. પાઘડી ખાતે                      ઉ. 

મ ાન ખાતે                       ઉ. 
યતં્રો ખાતે                        ઉ. 
સ્ટૉ  ખાતે                        ઉ. 
દેવાદારો ખાતે                    ઉ. 
લેણીહ ૂડંીઓ ખાતે                 ઉ. 
રો ાણો ખાતે                     ઉ. 
રો ડ ખાતે(48000-16000)     ઉ. 
         તે બૅં  લોન ખાતે  
         તે લેણદારો ખાતે  
         તે  ારીગર બચત ખાતા ંખાતે 
         તે પ્રોવવડન્ટ ફંડ ખાતે  
         તે ઘાલખાધ અનામત ખાતે  
         તે A અને B ખાતે  
(બા.જે. તા. ......... રાર મ જબ નક્કી  રેલ હ િંમતે 
વમલ તો અને દેવા ંC ભલ.ના ચોપડે લાવ્યા) 

 23,000 
2,16,000 
60,000 
56,000 
70,000 
34,000 
28,000 
32,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00,000 
70,000 
12,000 
28,000 
7,000 

3,02,000 
 

2. A અને B ખાતે                   ઉ. 
હડબેન્ચર વટાવ ખાતે             ઉ. 
         તે ઇસ્ક્વટી િેરમડૂી ખાતે 
         તે જામીનગીરી પ્રીવમયમ ખાતે 
         તે 12%ના હડબેન્ચર ખાતે  
         તે રો ડ અને બૅં  ખાતે  
(બા.જે. A અને B ને ખરીદહ િંમતના ચ ૂવ્યા) 

 3,02,000 
8,000 

 

 
 

2,00,000 
20,000 
80,000 
10,000 

3. બૅં  ખાતે                         ઉ. 
         તે ઇસ્ક્વટી િેરમડૂી ખાતે  
         તે જામીનગીરી પ્રીવમયમ ખાતે  
(બા.જે. બા ીના 40,000 ઈ.િેર 10 % પ્રીવમયમે 
બિાર પાડયા જે ભરાઈ ગયા) 

 
 
 
 

4,40,000  
4,00,000 
   40,000 

4. પ્રાથવમ  ખચા ખાતે .                    ઉ. 
    તે બૅં  ખાતે  
(બા.જે. પ્રાથવમ  ખચાના ચ ૂવ્યા) 

 2,400  
2,400 

 ક લ  12,71,400 12,71,400 
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તા. 1/4/2017ના રોજનુ ંC લલ.નુ ંપાકંુ સરિૈયુ ં

દેિા ₹ વમલકતો ₹ 
િેરમડૂી :₹10 નો એ  એવા 60,000 
ઇસ્ક્વટી િેર પરેૂપરૂા ભરપાઈ (જે 
પૈ ી 20,000 ધધંાની ખરીદી પેટે 
આપ્યા છે.) 
અનામત અને િધારો : 
જામીનગીરી પ્રીમીયમ 
હડબેન્ચર 
બૅં લોન 
લેણદારો 
 ારીગર બચતખાતા ં 
પ્રોવવડન્ટ ફડં  

 
 

 
6,00,000 

 
60,000 
80,000 

1,00,000 
70,000 
12,000 
28,000 

 

કા્મી વમલકતો : 
પાઘડી 
મ ાન 
યતં્રો 
રો ાણો 
ચાલ ુવમલકતો : 
સ્ટૉ   
દેવાદારો                       70,000 
-ઘા.અનામત                    7,000 
રો ડ અને બૅં                  32,000 
     +                       4,40,000 
                              4,72,000 
-ચ ૂવ્યા     10,000 
                2,400          12,400 
લેણીહ ૂડંીઓ 
પરચરૂણ ખચચ : 
પ્રાથવમ  ખચાા  
હડબેન્ચર વટાવ 

 
23,000 

2,16,000 
60,000 
28,000 

 
56,000 

 
63,000 

 
 

 
 

4,59,600 
34,000 

 
2,400 
8,000 

 9,50,000  9,50,000 
 

 

8.  ધધંો િેચનાર િતી દેિાદારો અને લેણદારો લેિા ં: 

  ેટલી  વખત ધધંો ખરીદનાર  ંપની  ે પેઢી ધધંો વેચનારના દેવાદારો અને લેણદારો લેતા 
નથી; પરંત  , ધધંો વેચનાર વતી એજન્ટ તરી ે લેણાની ર મ ઉઘરાવવા તથા લેણદારોને ચ ૂવવાન  ં
 બલૂ  રે છે. આ ચ ૂવણી  રતા ંજે નફો  ે ન  સાન થાય તે ધધંો વેચનારને ભોગવવાનો રિ ેછે. ધધંો 
ખરીદનારને આ  ાયા બદલ  વમિન આપવામા ં આવે છે. આ અંગ ે નીચે મ જબ આમનોંધો ધધંો 
ખરીદનારના ચોપડામા ંલખવામા ંઆવે છે : 

1. ધધંો ખરીદતી વખતે પેઢી વતી દેવાદારો વસલૂ  રવાન  ંઅને લણેદારોને ચ ૂવવાન  ંસ્વી ાય ું. 
 ધધંો વેચનારના દેવાદારો ખાતે (ચોપડ ેદિાાવેલ હ િંમતે)  ઉ. 
  તે ધધંો વેચનારના લણેદારો ખાતે (ચોપડ ેદિાાવેલ હ િંમતે)............. 
  તે ધધંો વેચનારના ઉપલ  ખાતે (તફાવતની ર મ)................ 
નોંધ :(ધધંાની ખરીદહ િંમતની ગણતરી વખતે દેવાદારો અને લણેદારોનો સમાવેિ થિે નિીં.) 
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2. જયારે દેવાદારો પાસેથી ર મ મળે ત્યારે : 
 બૅં  ખાત.ે       ઉ. 
  તે ધધંો વેચનારના દેવાદારો ખાતે............ 
3. દેવાદારો પાસેથી ર મ મેળવતી વખતે થયેલ ન  સાન :  
 (ઘાલખાધ, વટાવ જે ધધંો વેચનારના ઉપલ  ખાતે લઈ જવામા ંઆવે છે.) 
 ધધંો વેચનારના ઉપલ  ખાતે      ઉ. 
  તે ધધંો વેચનારના દેવાદારો ખાતે......... 
4. જયારે લણેદારોને ચ ૂવવામા ંઆવે ત્યારે : 
 ધધંો વેચનારના લેણદારો ખાતે (ચ ૂવેલ ર મથી)   ઉ. 
  તે બૅં  ખાત.ે....... 
5. લેણદારોને ર મ ચ ૂવતી વખતે થયેલ નફો : 
 (મળેલ વટાવ) 
 ધધંો વેચનારના લેણદારો ખાતે      ઉ. 
  તે ધધંો વેચનારના ઉપલ  ખાતે.......... 

(બા.જે. લેણદારોને ચ ૂવતી વખતે મળેલ વટાવ અંગે) 
6. જો  ંપનીને તેના  ાયા બદલ  વમિન લેવાન  ંિોય તો  
 ધધંો વેચનારના ઉપલ  ખાતે      ઉ. 
  તે  વમિન ખાતે....... 
7. દેવાદારો પાસેથી મળેલ ર મ લેણદારોને ચ ૂવ્યા બાદ તથા  વમિન બાદ જો ર મ વધી િોય તો 
ચ ૂવવામા ંઆવે: 
 ધધંો વેચનારના ઉપલ  ખાતે      ઉ. 
  તે રો ડ ખાતે........  
   અથવા 

તે હડબેન્ચર ખાતે...... 
   અથવા 

તે િેરમડૂી ખાતે ........ 
નોંધ :  ંપની  ે ખરીદનાર પેઢી હિસાબની પતાવટ  રી વેચનારને ર મ ચ ૂવી દે તો વેચનારન  ં
ઉપલ  ખાત   ંબધં થાય જિે. 

ઉદાિરણ 4  P ભલ.નો ધધંો Q ભલ. એ ખરીદ્યો Q ભલ. એ ₹80,000ના દેવાદારો વસવાય બધી વમલ તો 
લઈ લીધી. વેચનારના દેવાદારો પાસેથી નાણા ંઉઘરાવવાન  ંઅને ₹30,000ના વેચનારના 
લેણદારોને ચ ૂવવાન  ં બલૂય .ં આ  ાયાબદલ દેવાદારો પાસેથી વસલૂ ર મ પર 3% અન ે
લેણદારોને ચ ૂવેલ પાસેથી પર 1% લેખ ે વમિન ગણવાન  ંછે. 
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 દેવાદારો પાસેથી ફક્ત ₹70,000 વસલૂ થયા ં જ્યારે બધા જ લણેદારોને 10% રો ડવટાવે 
ચ ૂવી દેવામા ંઆવ્યા.ં  ંપનીએ ચ ૂતે હિસાબની ર મ વેચનારને ચ ૂવી આપી. 
ઉપરની વવગતો પરથી Q ભલ.ના ચોપડ ેઆમનોંધો આપી ખાતા તૈયાર  રો. 

 
જિાબ :     Q  લલ.ના ચોપડામા ંઆમનોંધો : 

તારીખ વિગત 
ખા.
પા. 

ઉધાર(₹) જમા(₹) 

1. ધધંો વેચનારાના દેવાદારો ખાતે                            ઉ...  80,000  
        તે વેચનારના ઉપલ  ખાતે   80,000 
 (બા.જે. વેચનારના દેવાદારો પાસેથી વસલૂ  રવાન  ં બલૂય )ં    
2. વેચનારના ઉપલ  ખાતે                          ઉ...  30,000  
       તે ધધંા વેચનારના લેણદારો ખાતે   30,000 
 (બા.જે. વેચનારના લેણદારો ચ ૂવવાન  ં બલય )ં    
3. બેન્  ખાતે                                                ઉ...  70,000  
      તે વેચનારના દેવાદારોખાતે   70,000 
 (બા.જે. દેવાદારો પાસેથી વસલૂ  યાા)    
4. વેચનારના ઉપલ  ખાતે           ઉ...  10,000  
       તે વેચનારના દેવાદારો ખાતે   10,000 
 (બા.જે. દેવાદારો વસલૂ  રતા ંથયેલ ન  સાન)    

5. ધધંો વેચનારના લેણદારો ખાતે                            ઉ...  30,000  
          તે બૅં  ખાતે   27,000 
         તે વેચનારના ઉપલ  ખાતે     3,000 
 (બા.જે. વેચનારના લેણદારોને ચ ૂવ્યા ં અને મળેલ વટાવ ઉપલ  

ખાતે લઈ ગયા) 
   

6. વેચનારના ઉપલ  ખાતે                                  ઉ...  2,370  
     તે  વમિન ખાતે    2,370 
 (બા.જે.  વમિનના ંલેણા ંથયા)ં    
7. વેચનારના ંઉપલ  ખાતે                                 ઉ...  40,630  
     તે બૅં  ખાતે    40,630 
 (બા.જે. ધધંો વેચનારને ચ ૂતે ર મ ચ ૂવી)    
 ક લ   2,63,000 2,63,000 

 

 કવમિનની ગણતરી : વસલૂ ર મ = 70,000 X 3 %  =     ₹2,100  
    ચ ૂવેલ ર મ = 27,000 X 1 %  = ₹270 

 કુલ કવમિન          =       ₹2,370  
ચ ૂવવાની ર મ = ₹70,000 – ₹27,000 – ₹2370  

              = ₹40,630  
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 Q ભલ.ના ચોપડામા ંજરૂરી ખાતાઓ  

ધધંો િેચનારના દેિાદારોનુ ંખાત ુ ં 

વિગત ₹ વિગત ₹ 
વેચનારના ંઉપલ  ખાતે  80,000 બૅં  ખાતે 

વેચનારના ઉપલ  ખાતે  
70,000 
10,૦૦૦ 

 80,000  80,000 
 

 

ધધંો િેચનારના લેણદારોન ંખાત ુ ં

વિગત ₹ વિગત ₹ 
બૅં  ખાતે  
વેચનારના ઉપલ  ખાતે (વટાવ) 

27,000 
3,000 

વેચનારના ઉપલ  ખાતે  30,000 

 30,000  30,000 
 

િેચનારનુ ંઉપલક ખાત ુ ં 

વિગત ₹ વિગત ₹ 
ધધંો વેચનારના લેણદારો ખાતે  
ધધંો વેચનારના દેવાદારો ખાતે  
 વમિન ખાતે  
બૅં  ખાતે  

30,000 
10,000 
2,370 
40,630 

ધધંો વેચનારના દેવાદારો ખાતે  
ધધંો વેચનારના લેણદારો ખાતે  

 

80,000 
3,000 

 83,000  83,000 
 

9. જ્ારે જૂના ધધંાના ચોપડા ચાલ ુરાખિામા ંઆિે ત્્ારે : 
  ેટલા ં સજંોગો; જેવા,  ે ધધંાની ઉઘરાણી વસલૂાત તેમજ દેવાની ચ ૂવણી અને પતાવટ 
વગેરેન  ં  ાયા લાબંો સમય ચાલ ે છે.  ેટલી વાર  ાનનૂી પ્રહિયા લાબંો સમય ચાલ ે છે. ત્યારે ધધંો 
વેચનાર પેઢીના હિસાબી ચોપડાઓ ધધંો ખરીદનાર  ંપની  ે પેઢી ચાલ  રાખે છે. આ સજંોગોમા ંનીચ ે
મ જબ પગલા ંલેવા ંપડ ેછે : 
 (૧) ખરીદનાર  ંપનીએ લઈ લીધેલ વમલ ત અને દેવાન  ંપ નઃમલૂયા ંન  રવાન  ંિોય તો નફા-
ન  સાન િવાલા ખાત   ંખોલવ  ંઅને તેનો નફો  ે ખોટ ભાગીદારોના ંમડૂી ખાતે  ે િેરિોલડરો ખાતે લઈ 
જવા.ં 
 (૨) જો અમ   વમલ તો  ે દેવા ખરીદનાર  ંપની લઈ લેતી ન િોય તો તે ભાગીદારોના ંમડૂી 
ખાતે તેમની મડૂીના પ્રમાણમા ંલઈ જવી; પરંત  , જો પા ા ંસરવૈયામંા ંદિાાવેલ વમલ ત જેવી  ે પાઘડી 
હ િંમત વગરની થાય તો તે ભાગીદારોના ંમડૂી ખાતે તેમના નફા-ન  સાનના ંપ્રમાણમા ંમાડંી વાળવી 
એટલે  ે લખી વાળવી જોઈએ  ારણ ે તે એ  પ્ર ારની ખોટ છે. 
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 (3) ખરીદહ િંમતમા ંચ ૂવવામા ંઅવેજ િેરમડૂી ખાતે (જો િેર આપ્યા િોય તો) હડબેન્ચર ખાતે 
(જો હડબેન્ચર આપ્યા િોય તો) અને બૅં   ે રો ડ ખાતે (જો રો ડ આપી િોય તો) જમા  રવામા ંઆવ ે
છે અને ખરીદહ િંમત ભાગીદારોના ંમડૂી ખાતે ઉધારવામા ંઆવે છે. 
 ઉપરના સજંોગોમા ંવેચનારના ચોપડા બધં  રવાની અને ખરીદી અંગેની ખાસ નોંધો  રવાની 
જરૂર રિતેી નથી. 
 
ઉદાિરણ 5 મસેસા MPન  ંતા.31/03/2017ના રોજન  ંપાક ં સરવૈય  ંનીચ ેમ જબ છે : 

પાકંુ સરિૈયુ ં

દેિા ં ₹ વમલકતો ₹ 
મડૂી  M      1,00,000 
      P      1,00,000 
બૅં  ઓવરડ્રાફ્ટ  
લેણદારો  
લોન (ગીરો) 

 
2,00,000 

4,000 
16,000 
90,000 

મ ાન  
જમીન 
યતં્રો 
સ્ટૉ  
દેવાદારો  
રો ાણો 
બૅં  વસલ   

60,000 
40,000 
80,000 
28,000 
52,000 
40,000 
10,000 

 3,10,000  3,10,000 
 

 

M અને P સરખે હિસ્સે નફો-ન  સાન વિેંચે છે. તા.1/4/2017ના રોજ PM ભલ. ₹3,20,000ની 
હ િંમતે ધધંો ખરીદી લ ે છે. ખરીદહ િંમત પેટે ₹10નો એ  એવો િેર આપવાના િતા.ં જેના પર ₹8 
ભરપાઈ થયલે ગણવાના િતા.ં  ંપની રો ાણો અન ેગીરો લોન લઈ લેતી નથી. વળી વમલ તોની હ િંમત 
તે નીચે મ જબ આં ે છે : 

 
જમીન ₹55,000, મ ાન ₹80,000, યતં્રો ₹70,000 દેવાદારો પર ઘાલખાધ અનામત 5% એ  

 ામદારે અ સ્માત અંગે ₹4000નો દાવો  રેલ જે  ંપનીએ સ્વી ાયો છે. રો ાણોમા ં₹6,000ની હ િંમત 
ઘટી છે. ગીરો લોનના લેણદારોએ બા ીના રો ાણો અને PM ભલ.ના 7,000 િેર ચ ક્તેના હિસાબ ેલેવાન  ં
 બલૂય  ં છે. જેના પર ₹8 ભરપાઈ તરી ે આપવાના છે. PM  ંપની MP પેઢીના હિસાબી ચોપડા ચાલ  
રાખે છે. ઉપરના વ્યવિારો અંગેની PM ભલ.ના ચોપડામા ંઆમનોંધો આપો. 
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જવાબ     PM લલ.ના ચોપડામા ંઆમનોંધો 

તારીખ વવગત ખા.
પા. 

ઉધાર (₹) જમા(₹) 

1/4/17 જમીન ખાતે                        ઉ. 
મ ાન ખાતે                         ઉ. 
     તે નફા-ન  સાન િવાલા ખાતે  
(બા.જે. જમીન મ ાનની હ િંમત ચોપડે લાવ્યા)ં   

 15,000 
20,000 

 
 
 

35,000 

1/4/17 નફા-ન  સાન િવાલા ખાતે           ઉ. 
       તે યતં્રો ખાતે  
       તે ઘાલખાધ અનામત ખાતે  
       તે અ સ્માતના દાવા પેટે  
(બા.જે. યતં્રની હ િંમતમા ંથયેલ ઘટાડો, ઘા.અનામતમા ંથયેલ વધારો 
તેમજ અ સ્માતના સ્વી ારેલ દાવાની નોંધ આપી) 

 16,600 
 

 
10,000 
2,600 
4,000 

1/4/17 પાઘડી ખાતે                       ઉ. 
       તે Mના મડૂી ખાતે  
       તે Pના મડૂી ખાતે  
(બા.જે. ધધંાની ખરીદીની હ િંમતમા ંચ ૂવેલ પાઘડીના M અને Pના 
મડૂી ખાતે જમા  યાા) 

 51,600  
 

25,800 
25,800 

1/4/17 Mના મડૂી ખાતે                ઉ. 
Pના મડૂી ખાતે                 ઉ. 
      તે રો ાણો ખાતે  
(બા.જે. ₹6000ના રો ાણોમા ંથયેલ ઘટાડો ભાગીદારોના ંમડૂી ખાતે 
જમા  યાા) 

 3,000 
3,000 

 
 

6,000 

1/4/17 ગીરો લોન ખાતે                    ઉ. 
      તે રો ાણો ખાતે  
તે િેરમડૂી ખાતે  
(બા.જે. ગીરો લોનની ચ ૂવણી પેટે રો ાણો અને િેર આપ્યા) 

 90,000 
 

 
34,000 
56,000 

1/4/17 Mના મડૂી ખાતે                  ઉ. 
Pના મડૂી ખાતે                  ઉ. 
       તે િેરમડૂી ખાતે  
(બા.જે. ભાગીદારોને ખરીદહ િંમતની બા ી ર મના િેર આપ્યા) 

 1,32,000 
1,32,000 

 
 

2,64,000 

 કુલ   4,63,200 4,63,200 
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ગણતરી : 
1. ચોખ્ખી વમલકતો=ક લ વમલ તો     ₹ - ક લ દેવા ં                  ₹ 
   જમીન  55,000  ઘા.અનામત    2,600 
   મ ાન  80,000  અ સ્માત દાવો   4,000 
   યતં્રો   70,000  લેણદારો   16,000 
   સ્ટૉ    28,000  B.O.D   4,000 
   દેવાદારો  52,000 
   રો ડ   10,000       
     2,95,000    26,600 
 

  = ₹2,95,000 – ₹26,600 
  = ₹2,68,400 
ખરીદહકિંમત  = ₹3,20,000 
2. પાઘડી = ખરીદહ િંમત – ચો. વમલ તો  
  = ₹3,20,000   - ₹2,68,400 
  =  ₹51,600 
 
3. ખરીદહકિંમત પેટે આપેલ અિેજ : 
 ક લ 3,20,000ના િેર આપવાના છે. જેમાથંી ગીરો લોનના ંલેણદારોને ₹56,000ના િેર (7000 
િેર X ₹8 ભરપાઈ) આપવાના છે. બા ી િેર (₹3,20,000–₹56,000)= ₹2,64,000 જે ભાગીદારોન ે
તેમની લણેી ર મ પેટે આપ્યા.ં 
 

સારાિં : 
 જયારે એ   ંપની બીજી  ંપનીનો  ે ભાગીદારી પેઢીનો ધધંો વવ ાસના િતે  થી  ે િરીફાઈમા ંટ ી 
રિવેાના િતે  થી ખરીદી લે છે, ત્યારે ખરીદનાર  ંપનીના ચોપડ ેધધંાની ખરીદી અંગેના હિસાબો લખવા 
પડ ેછે. 
 ધધંાની ખરીદી અંગેના હિસાબો તૈયાર  રવા સૌ પ્રથમ ધધંાની ખરીદહ િંમત નક્કી  રવી પડ ે
છે.ખરીદહ િંમત િોધવા માટે બે પદ્ધવતઓ છે. (1) ચોખ્ખી વમલ તની પદ્ધવત (૨) અવેજ પદ્ધવત 
 
(1) ચોખ્ખી વમલકતની પદ્ધવત : 

ધધંો વેચનારની તમામ વમલ તો અને દેવાન  ંપ નઃમલૂયા ંન  રી વમલ તની નવી હ િંમત અને 
દેવાનંી નવા મલૂયા ંનને આધારે ખરીદહ િંમત િોધવામા ંઆવે છે. જો દાખલામા ંપેઢીની વમલ તો અંગ ે
નવી હ િંમત ન આપી િોય અથવા  ોઈ ઉલલેખ ન િોય તો વમલ તો ચોપડા હ િંમતે જ લીધી િિ ેતમે 
ચોપડા હ િંમત ધ્યાનમા ંલેવી. 

 ચોખ્ખી વમલ તો = ક લ લીધેલ વમલ તો – ક લ લીધેલ દેવા ં
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ચોખ્ખી વમલ તની પદ્ધવતમા ં પાઘડીની ર મ દાખલામા ં આપી દેવામા ં આવે છે. ચોખ્ખી 
વમલ તોની ગણતરી વખતે અવાસ્તવવ  વમલ તો જેવી  ે પ્રાથવમ  ખચા, જાિરેાત ઝબંેિ ખચા, હડબન્ચર 
વટાવ વગેરે ધ્યાનમા ંલેવાતા નથી. તે જ રીતે વવવવધ અનામતો જેવા ે હરઝવા ફડં, ન.ન .ની જમા બા ી 
વગેરે ધ્યાનમા ંલેવાતા નથી.  

 અિીં ધધંાની ખરીદહ િંમત = ચોખ્ખી વમલ તો + પાઘડી (જો આપેલ િોય તો) 
(2) અિેજ પદ્ધવત: 

જ્યારે દાખલામા ંખરીદનાર  ંપની ધધંાની ખરીદહ િંમત પેટે  ેવી રીતે ચ ૂવણી  રે છે. તેની 
વવગત આપી િોય તો ચ ૂવેલ તમામ ર મનો સરવાળો એટલે ધધંાની ખરીદહ િંમત ગણવી. એટલે  ે 
આપેલ (ચ ૂવેલ) અવેજ એટલે ધધંાની ખરીદહ િંમત 

 ધધંાની ખરીદહ િંમત = આપલે િેર + હડબેન્ચર + રો ડ + બૅં    
જ્યારે અવેજ પદ્ધવતથી ધધંાની ખરીદહ િંમત િોધવામા ંઆવે ત્યારે પાઘડી  ે મડૂી અનામતની 

ર મ િોધવી પડ ેછે.  
જો ધધંાની ચોખ્ખી વમલ તો  રતા અવેજ વધ  િોય તો તફાવત પાઘડી ગણાિ;ે એટલે  ે,  

 પાઘડી = ખરીદહ િંમત – ચોખ્ખી વમલ ત 
જો ધધંાની ચોખ્ખી વમલ તો  રતા અવેજ ઓછો િોય તો તફાવત મડૂી અનામત ગણાિે. 

 મડૂી અનામત = ચોખ્ખી વમલ તો – ખરીદહ િંમત  
 દાખલામા ધધંાની ખરીદહ િંમત  ઈ પદ્ધવતથી ગણવી તે અંગેનો વનણાય દાખલામા ં  ઈ માહિતી 

આપેલ છે તેના આધારે નક્કી  રો. જો ધધંો ખરીદનારે લીધેલ વમલ તોની પ નઃ મલૂયા ંન હ િંમતો 
અને દેવાની હ િંમતો આપેલ િોય તેમજ બા ીની ર મ રો ડ  ે બૅં થી ચ ૂવવી એવો િબ્દપ્રયોગ 
િોય તો ખરીદહ િંમત ચોખ્ખી વમલ ત પદ્ધવતથી ગણાિે. 
જ્યારે અવેજ અંગે  ેટલા િેર, હડબેન્ચર ક્યા ંભાવથી ચ ૂવ્યા અન ેરો ડ પણ આપેલ િોય તો 

ખરીદહ િંમતની ગણતરી અવેજ પદ્ધવતથી  રવી. 
 

3. ધધંો િેચનારના એજન્ટ તરીકે :  
  ેટલી વાર ધધંો ખરીદનાર વેચનારના દેવાદારો અને લેણદારોનો સ્વી ાર ખરીદહ િંમતમા ં
 રતા ંનથી િોતા; પરંત  , દેવાદારો પાસેથી ઉધરાણી  રવા અને તેમાથંી તેના લણેદારો ચ ૂવવાની પોત ે
જવાબદારી સ્વી ારે છે. તેના બદલામા ંધધંો વેચનાર ઉધરાણી  રેલ ર મ પર તેમજ ચ ૂવેલ ર મ પર 
અમ   ટ ા  વમિન ધધંો ખરીદનારને આપે છે. અમ   સજંોગોમા ં વેચનારન  ં ઉપલ  ખાત   ંખોલવામા ં
આવ ેછે. દેવાદારોની વસલૂાત તેમજ લેણદારોને ચ ૂવણી દરમ્યાન થત  ંન  સાન જેવ  ં ે; આપેલ વટાવ, 
ઘાલખાધન  ંન  સાન ધધંો વેચનાર ભોગવ ેછે. તે જ રીતે લેણદારો પાસેથી ર મ વસલૂ  રી, લેણદારોને 
ચ ૂવણી  રી પોતાન  ં વમિન બાદ  રી હિસાબ ચ ૂતે  રે ત્યારે વેચનારન  ંઉપલ  ખાત   ંબધં થઈ જાય 
છે.  
 ક્યારે  જો  ેટલા ં દેવાદારો પાસેથી ઉધરાણી  રવાની બા ી િોય તો આ ખાત   ંબા ી દિાાવે છે, 
જે  ંપની પોતાના પા ા ંસરવૈયામંા ંતેની વવગત દિાાવ ેછે. 
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4. ખરીદનાર કંપની િેચનાર પેઢીના જૂના ધધંાના ચોપડા ચાલ ુરાખે 
 ત્યારે વેચનારના ચોપડાબધં  રવા અંગે તથા ધધંાની ખરીદી અંગેની ખાસ નોંધો પસાર 
 રવામા ંઆવતી નથી. તેના બદલે નીચે મ જબના ફેરફાર  રવામા ંઆવે છે : 

1) જો વમલ ત અને દેવાનંી હ િંમતમા ંપ નઃમલૂયા ંનથી જે ફેરફાર થાય તેની અસર આપવા નફા-
ન  સાન િવાલા ખાત   ંખોલવામા ંઆવે છે.  

2) નફા-ન  સાન િવાલા ખાતાનો નફો/ખોટ વેચનાર પેઢીના ભાગીદારોના મડૂી ખાતે અને જો 
વેચનાર,  ંપની િોય તો િરેિોલડરોના ખાતે લઈ જવામા ંઆવે છે.  

3) જો  ોઈ વમલ ત  ે દેવા  ંપની લઈ લતેી ન િોય તો તે વેચનાર પેઢીના ભાગીદારોના મડૂી 
ખાતે તેમના નફા-ન  સાનના પ્રમાણમા ંલઈ જવામા ંઆવે છે.  

4)  ોઈ અવાસ્તવવ  વમલ ત િોય  ે વમલ ત હ િંમત વગરની સાભબત થાય તો તે ખોટ 
ભાગીદારોના મડૂી ખાતે ઉધારવવામા ંઆવે છે.  

5) ખરીદહ િંમત ચ ૂવવામા ંઆવે તો ભાગીદારોના મડૂીખાતે ઉધારવી અને િેરમડૂી ખાતે/હડબેન્ચર 
ખાતે/રો ડ/બૅં  ખાતે જમા  રવી. 

6) પાઘડી ચ ૂવી િોય તો તે ભાગીદારોના મડૂી ખાતે તેમના નફા-ન  સાનના પ્રમાણમા ં જમા 
 રવી. 
 

મિત્િના મદુ્દા  
(1) દાખલા ગણતા પિલેા ખરીદહ િંમતની ગણતરી  રવી તે માટે પદ્ધવત નક્કી  રવી. 

 અવેજની ચ ૂવણીની સપંણૂા વવગતો િોય તો અવેજ પદ્ધવતથી ખરીદહ િંમત નક્કી  રો. 
 વમલ તોની પ નઃ મલૂયા ંન હ િંમત આપી િોય અને બા ીની ર મ રો ડ/બૅં /િેરથી ચ ૂવવી 

તેમ જણાવલે િોય તો ચો. વમલ ત પદ્ધવતથી નક્કી  રો. 
(2) અવેજ પદ્ધવતમા ંચ ૂવેલી પરૂી અવેજની ર મ = ખરીદહ િંમત થિે. 
(3) અવેજ પદ્ધવતમા ંપાઘડી  ે મડૂી અનામતની ગણતરી  રવી પડ.ે 

 પાઘડી = ખરીદહ િંમત – ચોખ્ખી વમલ તો 
 મડૂી અનામત = ચોખ્ખી વમલ તો – ખરીદહ િંમત 

 

સ્િાધ્્ા્ 
(અ) સૈદ્ધાવંતક પ્રશ્નો – 
1.  ંપની  ે પેઢી જ્યારે ચાલ  ધધંો ખરીદે ત્યારે તે પોતાના ચોપડામા ં ઈ  ઈ નોંધો  રે છે ? 
2. ધધંાની ખરીદી વખતે ચ ૂવેલ પાઘડી અને મડૂી અનામતની  ઈ રીતે ગણતરી  રિો, ઉદાિરણ 

સાથે સમજાવો. 
3. પેઢીનો ચાલ  ધધંો ખરીદ્યા પછી તેના હિસાબી ચોપડા ચાલ  રાખવા  ઈ  ઈ આમનોંધો આપિો ? 
4. ટૂં નોંધ લખો : ધધંો વેચનારન  ંઉપલ  ખાત  .ં 
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5. નીચે દિાાવેલ પ્રશ્નોના અંતે આપેલ વવ લપોમાથંી સાચો વવ લપ પસદં  રી જવાબ આપો. 
(1) ખરીદનાર  ંપની ખરીદહ િંમત ચ ૂવે ત્યારે..................ખાતે ઉઘારિે. 

(A) વેચનાર પઢેી ખાત ે   (B) વમલ તો ખાત ે
(C) ધધંાની ખરીદ ખાતે   (D) એ પણ નિીં 

(2) ધધંો ખરીદનાર  ંપની તરફથી જે િેર મળે ત ે િેરની ખરીદહ િંમતની ગણતરી વખત ે
................... હ િંમત ધ્યાનમા ંલેવાય. 
(A) દાિાવન     (B) પડતર 
(C) બજારહ િંમત    (D) સરેરાિ 

(3) જો ચોખ્ખી વમલ ત, ખરીદહ િંમત  રતા ંવધારે િોય તો તફાવતની ર મ.................ગણાિે. 
(A) પાઘડી    (B) સામાન્ય અનામત 
(C) મડૂી અનામત   (D) મડૂી 
 

(4) જો ખરીદહ િંમત ચોખ્ખી વમલ ત  રતા ંવધારે િોય તો તફાવતની ર મ................... ગણાિે. 
(A) પાઘડી    (B) સામાન્ય અનામત 
(C) મડૂી અનામત   (D) મડૂી 

     (5) ખરીદહ િંમત અંગ ેચ ૂવેલ અવેજની પરૂી ર મ આપી ન િોય તો ખરીદહ િંમત........................ 
પદ્ધવતથી િોધાિે. 

 (A) અવેજ     (B) ચોખ્ખી વમલ ત 
 (C) ક લ વમલ ત    D) દેવા ં 
     (6) જો લણેદારોને ઓછી ર મ ચ ૂવવામા ંઆવે તો ધધંો વેચનારના લણેદારોન  ં ખાત   ં ઉધારી 

..................... ખાતે જમા થિે. 
 (A) ધધંો વેચનારન  ંઉપલ  ખાત   ં  (B) રો ડ ખાત   ં 
 (C) બૅં  ખાત   ં     (D) ધધંો વેચનારન  ંખાત   ં
     (7)  ેટલી  વમલ તો  ે દેવા ં ખરીદનાર  ંપની ન લેતી િોય તો તે ભાગીદારોના ં મડૂી ખાતે 

................ ના પ્રમાણમા ંલઈ જવી. 
 (A) નફા-ન  સાનના     (B) મડૂીના પ્રમાણમા ં
 (C) સરખા ભાગે     (D) જવાબદારી  
     (8) ધધંો ખરીદતા ંપાઘડી ચ ૂવી િોય તો તે ભાગીદારોના ંમડૂી ખાતે ................... ના પ્રમાણમા ં

જમા  રવી. 
 (A) નફા-ન  સાન    (B) સરખે ભાગ  
 (C) મડૂીના      (D) એ પણ નિીં 
 

     (9) જૂની ઘાલખાધ વસલૂ થાય ત્યારે તે ................. ખાતે જમા થિે. 
 (A) ઘાલખાધ    (B) ધધંો વેચનારના દેવાદારો  
 (B) ધધંો વચેનારના લણેદારો   (D) ધધંો વેચનારના ઉપલ  ખાતે  
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     (10)  જયારે ખરીદનાર વવસર્જન ખચા ભોગવે ત્યારે ખરીદનાર  ંપની વવસર્જન ખચા .................. 
ખાતે ઉધારિે. 

 (A) િેરમડૂી     (B) વેચનાર  
 (C) વવસર્જન ખચા    (D) પાઘડી 
     (11) ખરીદહ િંમત પેટે 20,000 ઇસ્ક્વટી િેર દરે  ₹100 નો 25% પ્રીવમયમથી આપ્યા. મડૂી 

અનામત ₹1,00,000 થય .ં જો લઈ લીધેલ ક લ જવાબદારી ₹5,00,000 િોય તો લીધેલ ક લ 
વમલ તોની હ િંમત ...................... િિે. 

 (A) ₹31,00,000   (B) ₹30,00,000 
 (C) ₹28,00,000   (D) ₹20,00,000 
 

     (12) પાઘડીની ર મ ક્યા ંસતૂ્રથી િોધી િ ાય ? 
 (A) ચોખ્ખી વમલ તો – ધધંાની ખરીદહ િંમત  
 (B) ધધંાની ખરીદહ િંમત – ક લ વમલ તો  
 (C) ક લ વમલ તો – ધધંાની ખરીદહ િંમત  
 (D) ધધંાની ખરીદહ િંમત – ચોખ્ખી વમલ તો  
 

     (13)  મડૂી અનામતની ર મ ક્યા ંસતૂ્રથી િોધી િ ાય ? 
 (A) ધધંાની ખરીદહ િંમત – ચોખ્ખી વમલ તો  
 (B) ચોખ્ખી વમલ તો – ધધંાની ખરીદહ િંમત 
 (C) ક લ વમલ તો – ક લ દેવા ં 
 (D) ક લ વમલ તો – ધધંાની ખરીદહ િંમત 
     (14) ખરીદનાર  ંપનીએ વેચનાર પેઢી વતી દેવાદારો ઉઘરાવી લેણદારોને ચ ૂવી આપવાન  ં

સ્વી ાય ું. ક લ ઉઘરાણીના 4% અને ચ ૂવેલ ર મના ૨%  વમિન  ંપનીન ે મળે છે. જો 
5,૦૦,000 દેવાદારો પાસેથી 4,50,000 વસલૂ  યાા જયારે 2,00,000ના લેણદારોને 10% 
વટાવે ર મ ચ ૂવી આપ્યા તો  વમિનની ક લ  ેટલી ર મ થિે? 

 (A) ₹21,600    (B) ₹50,000 
 (C) ₹18,000    (D) ₹3,600 
     (15) ધધંાની ક લ વમલ તો ₹4,૦૦,000 છે. જેમા ં 10% અવાસ્તવવ  વમલ તો છે. ધધંામા ં દેવા ં

1,૦૦,000 છે. ધધંાની ખરીદી વખતે પાઘડી ₹50,000 નક્કી થઈ િોય તો ધધંાની ખરીદહ િંમત 
..................... થાય. 

 (A) 3,60,000    (B) 2,60,000 
 (C) 3,10,000    (D) 3,૦૦,000 
    (16)  વચેનાર વતી નાણા ંઉઘરાવતી અને વચેનાર વતી લેણદારોને નાણા ંચ ૂવી આપતી  ંપનીને 

 વમિન  ઈ ર મ પર મળિે? 
 (A) ક લ દેવાદારો + ક લ લણેદારો પર 
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 (B) ચોખ્ખી વમલ ત પર 
 (C) દેવાદારો પાસેથી મળેલ ર મ  
 (D) દેવાદારો પાસેથી મળેલ ર મ + લણેદારોને ચ ૂવેલ ર મ  
     (17) ધધંાની ચોખ્ખી વમલ તો ₹7,૦૦,000 છે. જો ક લ દેવા ં ₹2,50,000 િોય તો ધધંાની ક લ 

વમલ તો ______________ િિે. 
 (A) ₹9,50,000    (B) ₹4,50,000 
 (C) ₹8,00,000    (D) ₹6,00,000  
 (જવાબ : 1 (A), 2 (C), ૩ (C), 4 (A), 5 (B), 6 (A), 7 (B), 8 (A), 9 (D), 10 (D), 11 

(A), 12 (D), 13 (B), 14 (A), 15 (C), 16 (D), 17 (A)) 
 
(બ) વ્્ાિિાહરક પ્રશ્નો -    

1. રૂચા ભલવમટેડ ેએિા રેડસાની ખરીદહ િંમત ₹4,50,000 નીચે પ્રમાણ ેચ ૂવી. 
20,000 ઇસ્ક્વટી િેરો દરે  ₹10નો 20%ના પ્રીવમયમથી, ₹2,00,000ના 10% હડબેન્ચરો 5%ના 
વટાવથી અને બા ીની ર મ રો ડથેી. 
રૂચા ભલવમટેડના ચોપડ ેખરીદી અંગેની આમનોંધ આપો. 
(જવાબ : ઇસ્ક્વટ િેર, 20,000 X 10 = 2,00,000 + જામીનગીરી પ્રીવમયમ 20,000 X 2 = 
40,000  + હડબેન્ચર 2,00,000 – 10,000 વટાવ = 1,90,000 + રો ડ (તફાવતની ર મ) 
20,000 ખરીદહ િંમત = 4,50,000 ) 
 

2. A ભાગીદારી પેઢીની ચોખ્ખી વમલ તો ₹10,00,000 છે. અને દેવા 2,00,000 છે. B  ંપની પેઢીનો 
ધધંો ખરીદીને બદલામા ં₹10નો એવા 50,000 ઇસ્ક્વટી િેર 20% પ્રીવમયમે, ₹100નો એવા 10%  
4000 હડબેન્ચર 10%ના વટાવે તથા બા ીના ચે થી ચ ૂવ્યા.  
B  ંપનીના ચોપડામા ંધધંાની ખરીદી તથા અવેજની ચ ૂવણી અંગ ેઆમનોંધ આપો. 
(જવાબ : (1) વમલ તો ખાતે   ઉ   12,00,000  

તે દેવાખાતે     2,00,000  
તે A ભાગીદારો પઢેી ખાત ે   10,00,000. 

    (2) A  પેઢી ખાતે ...... ઉ..    10,00,000 
        હડબેન્ચર વટાવખાતે ઉ...        40,000 
    તે ઈહ . િેરમડૂીખાતે    5,00,000 
    તે જામીનગીરી પ્રી.   1,00,000 
    તે 10 % હડબેન્ચર ખાતે   4,00,000 
    તે બૅં  ખાતે        40,000) 
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3. RG ભલવમટેડ એ  ભાગીદારી પેઢીનો ધધંો ખરીદ્યો  ંપનીએ પેઢીના દેવાદારો વસવાયની બધી 
વમલ તો ખરીદી અને ધધંો વેચનાર પેઢી થતી દેવાદારોના નાણા ં ઉધરાવવાન  ં અને પેઢીના 
લેણદારોના નાણા ં ઉઘરાવવાન  ં અને પેઢીના લેણદારોને ચ ૂવી આપવાન  ં સ્વી ાય ું. આ અંગ ે
દેવાદારો પાસેથી વસલૂે ર મ પર 4% અને લેણદારોને ચ ૂવેલ ર મ પર 2%   વમિન  ંપનીન ે
મળિે. 

₹6,00,000ના દેવાદારો પાસેથી ₹5,80,00 વસલૂ થયા. જ્યારે ₹3,00,000ના લણેદારોને 5% 
વટાવે ચ ૂતે હિસાબે ર મ ચ ૂવી.  ંપનીએ પોતાન  ં વમિન બાદ પેઢીને ચ ૂતેનો ચે  આપ્યો. 

ઉપરના વ્યવિારો RG  ંપનીના ચોપડ ેનોંધો તથા ધધંો વેચનારન  ંઉપલ  ખાત   ંતૈયાર  રો. 
(જવાબ : મળેલ  વમિન = 5,80,000 X 4%      = 23,200  
                               2,85,000 X 2 %=   5,700 

             28,900 
હિસાબ પેટે ચ ૂવેલ ર મ = 2,66,100) 
 

4. જન  ભલવમટેડ ેતા.1/7/2017ના રોજ ભાગીદારી પેઢીનો ધધંો ખરીદ્યો પેઢીન  ંતા.30/06/2017ના 
રોજન  ંપાક ં સરવૈય  ંનીચે મ જબ િત  .ં 

મડૂી-દેિા ₹ વમલકતો-લેણા ₹ 
મડૂી :X ભાગીદાર = 30,000  જમીન-મ ાન 35,000 
Y ભાગીદાર =  20,000 50,000 યતં્રો 25,000 
સામાન્ય અનામત 20,000 સ્ટૉ  15,000 
લેણદારો 25,000 દેવાદારો 12,500 
દેવીહ ૂડંી 5,000 લેણીહ ૂડંી 5,000 
  રો ાણો 5,000 
  બૅં  અને રો ડ 2,500 
 1,00,000  1,00,000 
  ંપનીએ નીચેની િરતે ધધંો ખરીદી લીધો. 

1) પેઢીની તમામ વમલ તો અને દેવા સ્વી ાયાા. 
2) સ્સ્થર વમલ તોની હ િંમત ચોપડ ે હ િંમત  રતા ં 20% વધ  ગણી તથા ચાલ  વમલ તો ચોપડ ે

દિાાવેલ હ િંમતે જ ગણી. 
3)  ંપનીએ ખરીદહ િંમત ₹90,000 નીચ ેમ જબ આપી. 500 ઈહ . િેર ₹100નો 10% પ્રીવમયમથી 

અને બા ીની ર મ ચે થી ચ ૂવી આપી.  
જન  ભલવમટેડના ચોપડામા ંધધંાની ખરીદી અંગેની આમનોંધો આપો. 
(જવાબ : પાઘડી ₹8,000, ખરીદહ િંમત = 90,000-ચો.વમલ તો 82,000) 

5. પટેલ બ્રધસાનો ધધંો ખરીદી લેવા તા.1/4/2017ના રોજ ₹10ના 20,000 ઇસ્ક્વટી િેરની સત્તાવાર 
થાપણથી એલીગન્સ  ંપનીની સ્થાપના  રવામા ંઆવી. તા.31/3/2017ના રોજન  ંપટેલ બ્રધસાન  ં
પાક ં સરવૈય  ંઆ મ જબ િત .ં 
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મડૂી-દેિા ₹ વમલકત-લેણા ં ₹ 
મડૂી:Rની મડૂી        1,20,000  મ ાન 96,000 
    Kની મડૂી           80,000 2,00,000 યતં્રો 40,000 
  સ્ટૉ  48,000 
સામાન્ય અનામત 8,000 દેવાદારો 46,400 
બૅં  લોન 6000 રો ાણો 9,600 
લેણદારો 44,000 લેણીહ ૂડંી 12,800 
દેવીહ ૂડંી 14,000 રો ડ અને બૅં  19,200 
 2,72,000  2,72,000 

 

નીચેની િરતો એ પટેલ બ્રધસાનો ધધંો એલીગન્સ  ંપની તેમજ બા ીની વમલ તો ચોપડ ેહ િંમતે લીધી. 
(1) મ ાન ₹1,00,000 અને સ્ટૉ  ₹40,000ની હ િંમતે તેમજ બા ીની વમલ તો ચોપડ ેહ િંમતે લીધી. 
(2) પાઘડીની ર મ પેટે ₹20,000 ગણવા. 
(3) બૅં  લોન વસવાય બધીજ જવાબદારી  ંપનીએ સ્વી ારી વવસર્જન ખચા ₹2000  ંપનીએ 

ભોગવવાનો છે.  
(4) ખરીદહ િંમતના અવેજપેટે પરેૂપરૂા ભરાયેલ 10,000 ઇહ .િેર, 20% પ્રીવમયમે તમેજ 10% ના 

₹1,00,000ના હડબેન્ચર અને બા ીની ર મ ચે થી ચ ૂવવાની છે.  
(5)  ંપનીનો પ્રાથવમ  ખચા ₹3200 થયો. એલીગન્સ  ંપનીના ચોપડામા ંજરૂરી આમનોંધો આપી 

ધધંાની ખરીદી પછીન  ંપાક ં સરવૈય  ંતૈયાર  રો. 
(જવાબ : ખરીદહ િંમત ₹2,32,000 (વવસર્જન ખચા સહિત) અવેજ : ₹1,20,000ના ઇહ .િેર, 
₹1,00,000ના હડબેન્ચર અને ચે થી ₹12,000. પાઘડી = 22,000 (2000 વવસર્જન ખચા સહિત) બૅં  
વસલ =₹4000) 
 

6. પ્રાથાના ભલ.એ તા. 1/7/2017ના રોજ એ  ભાગીદારી પેઢીનો ચાલ  ધધંો ખરીદ્યો. ધધંાની 
ખરીદહ િંમતની અવેજમા ં1000 ઇહ . િેર ₹100નો એ  એવા 10% પ્રીવમયમે ₹500 15%ના હડબેન્ચર 
દરે  ₹500નો 10% વટાવે અને ₹65000 ચે થી ચ ૂવ્યા. 

પ્રાથાના ભલ. એ પેઢીની વમલ તો અને દેવા નીચનેી હ િંમતે સ્વી ાયાા: 
જમીન મ ાન = ₹2,00,000  
મિીન  = ₹1,00,000 
ફવનિચર  = ₹50,000 
સ્ટૉ   = ₹70,000 
દેવીહ ૂડંી  = ₹40,000 
પ્રાથાના ભલ. એ પેઢીના દેવાદારો અને લેણદારો સ્વી ાયાા નથી; પરંત  , દેવાદારો પાસેથી વસલૂ 

 રી લેણદારોને ચ ૂવવાની જવાબદારી સ્વી ારી છે. જે બદલ વસલૂ ર મ પર 3% અને ચ ૂવેલ ર મ 
પર 1%  વમિન માટે સ્વી ાય ું છે. લણેદારો ₹1,80,000ના િતા જેની પાસેથી ₹10,000 ઘાલખાધ પડી 
તથા દેવાદારોને 5% વટાવ આપ્યો. લણેદારો ₹60,000ના િતા. તે બધાને 5% વટાવે ચ ૂવી આપ્યા.ં  
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આપેલ માહિતી પરથી પ્રાથાના ભલ.ના ચોપડામા ંઆમનોંધ આપો અને વેચનારન  ંઉપલ  ખાત   ં
તૈયાર  રો. 
(જવાબ : ક લ વમલ તો ₹4,20,000, ક લ દેવા ₹40,000 ચોખ્ખી વમલ તો : 3,80,000 ખરીદહ િંમત 
₹4,00,000 જે પેટે ઇહ . િેર ₹1,10,000 (પ્રીવમયમ સહિત) ₹2,25,000ના હડબેન્ચર (2,50,000 – 
25000 વટાવ) અન ેબૅં થી ₹65,000, પાઘડી = 20,000, ક લ  વમિન ₹4845 (4275+570), ધધંો 
વેચનારને તેના ઉપલ  ખાતા પેટે ચ ૂવેલ ર મ ₹80,655, ઉપલ  ખાતાની બા ી ₹20,000) 
 

7. િાિ બ્રધસા પેઢીના A અને B ભાગીદારો છે. તા.31/03/2017ના રોજ દેવ ભલ.મા ંરૂપાતંર  રવામા ં
આવ્ય .ં તા. 31/3/17ન  ંપેઢીન  ંપાક ં સરવૈય  ંનીચે મ જબ છે. 

 

મડૂી-દેિા ₹ વમલકતો-લેણા ₹ 
મડૂી:  જમીન-મ ાન 2,00,000 
Aની મડૂી = 2,20,000  મિીનરી 1,60,000 
Bની મડૂી =2,20,000  સ્ટૉ  1,00,000 
 4,40,000 દેવાદારો 1,20,000 
સામાન્ય અનામત 80,000 બૅં  વસલ  20,000 
લેણદારો 80,000   
 6,00,000  6,00,000 

 

  ંપનીએ દેવાદારો અને લણેદારો લીધા નથી; પરંત  , ઉઘરાવેલ ર મ પર 3% અને ચ ૂવેલ 
ર મ પર 2%  વમિન લઈ એજન્ટ તરી ે દેવાદારો પાસેથી ર મ વસલૂ  રવા તથા લેણદારોને 
ચ ૂવવા સમંત થઈ ધધંાની ખરીદહ િંમત પેટે  ંપનીએ ₹5,00,000 4:1ના પ્રમાણમા ં પરૂા ભરપાઈ 
ઇહ વટી િેર અને પ્રેફ. િેરમા ંતથા ₹30,000નો ચે  આપવાન  ંનક્કી  ય ું. 
  ંપનીએ જમીન-મ ાન ₹2,50,000, મિીનરી ₹1,50,000 અને સ્ટૉ  ₹80,000ની હ િંમત ે
લેવાન  ંસ્વી ાય ું. 
 દેવાદારો પાસેથી ₹1,20,000 વસલૂ થયા,ં જેમા ં અગાઉ ઘાલખાધ તરી ે માડંી વાળેલા 
₹20,000નો સમાવેિ થાય છે. લણેદારોને ₹72,000 આપી ચ ૂતે  રવામા ંઆવ્યા.ં પેઢીને તેની લણેી 
ર મ ચ ૂવી દેવામા ંઆવી. 
 દેવ ભલ.ના ચોપડામા ંઆમનોંધ લખો. 
(જવાબ : ખરીદહ િંમત ₹5,30,000 અવેજ ઇહ . િેર મડૂી ₹4,00,000 + પ્રેફ િરે ₹1,00,000 + રો ડ 
₹30,000 ચોખ્ખી વમલ તો ₹5,00,000, પાઘડી ₹30,000,  વમિન ₹5040 (3600+1440) ધધંો 
વેચનારના ઉપલ  ખાતા પેટે તેને ચ ૂવેલ ₹42,960) 
 

__________________________ 
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એકમ 4  ભાગીદારો વચ્ચે રોકડની હપતે હપતે વહેંચણી 
_____________________________________________________________ 

 રૂપરેખા 
 પ્રસ્તાવના 
 અર્થ 
 પદ્ધતત 

 મડૂી વધારાની પદ્ધતત 
 મહત્તમ નકુ્સાનની પદ્ધતત  

 સ્વાધ્યાય 
_____________________________________________________________ 

 

 પ્રસ્તાવના : 
ભાગીદારી પેઢીનુું તવસર્જન ર્ાય ત્યારે પેઢીની બધી તમલકતો વહેંચી અને દેવાું ચકૂવી દેવામાું આવે છે. 
સામાન્ય રીતે તવસર્જન વખતે પેઢીની બધી જ તમલકતો સાર્ે વેચી બધા જ દેવા ચકૂવી દેવામાું આવે; 
પરુંત,ુ સામાન્ય રીતે આમ બનતુું નર્ી. પેઢીની તમલકતો ક્રમશઃ વેચાતી જાય છે અને જેમ જેમ નાણાું 
આવતા જાય તેમ તેમ દેવા ચકૂવવામાું આવે છે. આને હપતે હપતે રોકડની વહેંચણી કહવેામાું આવે છે.  
 

 ભાગીદારો વચ્ચે રોકડની હપતે હપતે વહેંચણીનો અર્થ : 
પેઢીનુું તવસર્જન ર્તા તમલકતો ક્રમશઃ વેચાતી જાય છે અને જેમ-જેમ નાણાું આવે તેમ ટુકડ ેટુકડ ેદેવા 
ચકૂવાતા જાય છે અને ત્યારપછી જો નાણાું વધ ેતો ભાગીદારોને મડૂી પેટે ચકૂવવામાું આવે છે. જેને 
હપતે હપતે રોકડની વહેંચણી કહવેાય છે.  

સામાન્ય રીતે પેઢીનુું તવસર્જન ર્ાય ત્યારે નીચેના ક્રમમાું રકમો ચકૂવવામાું આવે છે.  
1) સૌર્ી પહલેા તવસર્જન ખચથ ચકૂવવામાું આવે છે.  
2) ત્યારપછી બાહ્ય દેવા ચકૂવવામાું આવે છે.  
3) ત્યારપછી ભાગીદારોએ પેઢીની આપેલી લોન ચકૂવવામાું આવે છે.  
4) અન,ે છેલ્લ ેભાગીદારોને તમેની મડૂી પેટે રકમ ચકૂવવામાું આવે છે.  
5) અને ત્યારબાદ પણ જો રકમ વધે તો દરેક ભાગીદાર વચ્ચે નફા-નકુ્સાનના પ્રમાણમાું 
વહેંચી દેવામાું આવશે. 
 

 હપતે હપતે રોકડની વહેંચણીની રીતો : 
હપતે હપતે રોકડની વહેંચણીની બે પદ્ધતતઓ છે : 

1) મડૂી વધારાની પદ્ધતત અર્વા પ્રમાણસર મડૂીની પદ્ધતત 
2) મહત્તમ નકુ્સાનની પદ્ધતત  
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પદ્ધતત 1 : મડૂી વધારાની પદ્ધતત : 
આ પદ્ધતતમાું મડૂીન ેનફા-નકુ્સાનના પ્રમાણમાું ગોઠવી વધારાની મડૂીપરત કરવામાું આવ ેછે, તેર્ી તને ે
મડૂી વધારાની પદ્ધતત કહવેામાું આવે છે.  
 

 આ પદ્ધતત માટેની જરૂરી ગણતરીઓ 
1) પ્રર્મ બધા ભાગીદારો પૈકી ન.ન.ુના પ્રમાણમાું સૌર્ી ઓછી મડૂી કોની છે તે શોધી 

કાઢો. 
મડૂી પદ્ધતત =   મડૂી 

           ન.ન.ુનુું પ્રમાણ 
2) ત્યારબાદ જેની મડૂી સૌર્ી ઓછી હોય તેને આધાર તરીકે લેવી.  
3) ત્યારબાદ ભાગીદારની ખરેખર મડૂીમાુંર્ી આ રીતે આવેલી પ્રમાણસર મડૂી બાદ કરો. 
4) ત્યારબાદ બાકીના ભાગીદારો પૈકી કોની મડૂી વધ ુછે તે શોધવા ‘પ્રમાણસરનો વધારો’ 

ગણો. 
5) હવે મડૂી વધારામાુંર્ી પ્રમાણસરનો વધારો બાદ કરો. તેમ કરતા જેની મડૂી સૌર્ી વધ ુ

છે તેનો વધારો આવશે, જે પ્રર્મ તબકે્ક તેન ેપરત મળશે.  
6) હવે પ્રમાણસર મડૂી વધારો અન્ય ભાગીદારોને પરત ર્શ.ે 
7) છેવટે બાકી રકમ બધા ભાગીદારોને ન.ન.ુના પ્રમાણમાું મળશે. 

 
ઉદાહરણ-1 X, Yઅને Z અનકુ્રમે 3:2:1ના પ્રમાણમાું નફો-નકુ્સાન વહેંચતા ભાગીદારો છે. તેમની મડૂી 

અનકુ્રમે ₹60,000, ₹50,000 અને ₹30,000 છે. તમલકતો વહેંચતા ₹50,000 ઉપજયાું 
હપતાની વહેંચણી મડૂી વધારાની પદ્ધતતર્ી બતાવો. 

 
 જરૂરી ગણતરી 

ભાગીદાર X Y Z 
મડૂી÷ ન.ન.ુનુું પ્રમાણ 60,000 

     3 
50,000 

       2 
30,000 

1 
મડૂી પરરબળ (સૌર્ી ઓછી મડૂી X ની છે.) 20,000 25,000 30,000 
ખરેખર મડૂી 60,000 50,000 30,000 
બાદ :- પ્રમાણસર મડૂી(Xની મડૂીને આધારે)  60,000 40,000 20,000 
મડૂી વધારો  - 10,000 10,000 
÷ ન.નુું.ન ુ ું પ્રમાણ 
મડૂી પરરબળ (સૌર્ી ઓછી મડૂી Yની છે.) 

-      2 
5,000 

1 
10,000 

બાદ : પ્રમાણસર મડૂી (Yની મડૂીને આધારે) - 10,000 5,000 
Zનો મડૂી વધારો   5,000 
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ભાગીદારી વચ્ચે રોકડની વહેંચણી 
 

 

તવગત X (3) Y (2) Z (1) 
મડૂી (બાકી) 60,000 50,000 30,000 
હપતો                                  50,000 
-Zનો વધારો                             5,000 
          બાકી                         45,000 
 

 
- 

 
- 

 
5,000 

60,000 50,000 25,000 

-Y અને Zને પ્રમાણસર વધારાની વહેંચણી(15,000) - 10,000 5,000 

 60,000 40,000 20,000 

બાકી [ત્રણયને ન.ન.ુના પ્રમાણમા વહેંચણી  (30,000)] 15,000 10,000 5,000 

મડૂીતટૂ કે ખોટ 45,000 30,000 15,000 

 
ઉદાહરણ-2 જય, રકશન અને તવજય 2:2:1ના પ્રમાણમાું નફો-નકુ્સાન વહેંચતા ભાગીદારો છે. તા.31-

03-2017ના રોજ તેઓએ પેઢીનુું તવસર્જન કર્ુું તે તારીખ ેપાકુું સરવૈર્ુું નીચ ેમજુબ હત ુું : 
 

મડૂી-દેવા રકમ(₹) તમલકત-લેણા રકમ(₹) 
મડૂી ખાતા :  મકાન 1,28,000 

જય 50,000 ફતનિચર 42,000 
રકશન 40,000 સ્ટૉક 32,000 
તવજય  15,000 દેવાદારો 48,000 

સામાન્ય અનામત 20,000 રોકડ બાકી  5,000 
બૅંક લોન 45,000 ન.ન.ુ ખાત ુું 5,000 
લોન : 
જય   = 20,000 
રકશન = 10,000 

 
 

30,000 

  

લેણદારો 60,000   
 2,60,000  2,60,000 

 

 અન્ય તવગતો : 
મકાન બૅંક લોન સામે ગીરો છે. તમલકતોના આ પ્રમાણ ેઉપજયાું.  
પ્રર્મ હપતો  = 54,000 બીજો હપતો  =  40,000 
ત્રીજો હપતો  =  46,000 ચોર્ો હપતો  =  52,500 

  
₹10,000 તવસર્જન ખચથ માટે અનામત રાખેલા છે. ખરેખર ખચથ ₹8,000 ર્યો. મડૂી વધારાની 
રીતે ભાગીદારો વચ્ચે રોકડની હપતે હપતે વહેંચણી દશાથવત ુું પત્રક તૈયાર કરો.   
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જવાબ : 
મડૂી વધારાનુું પત્રક 

તવગત જય (2) કકશન (2) તવજય (1) 
ભાગીદારની મડૂી 50,000 40,000 15,000 
÷ ન.ન.ુનુું પ્રમાણ             2 

25,000 
        2 

20,000 
       1 

15,000 
પ્રમાણસર મડૂી (તવજયની મડૂીને આધારે)  30,000 30,000 15,000 
મડૂી વધારો 
÷ ન.ન ુપ્રમાણ 

20,000 
         2 

10,000 
       2 

- 

= પ્રમાણસર મડૂી વધારો (રકશનની મડૂીને આધારે) 10,000 5,000  
 10,000 10,000 - 
જયનો મડૂી વધારો  10,000 - - 

 
રોકડની હપતે હપતે વહેંચણી દશાથવત ુું પત્રક 

તવગત 
બૅંક 
લોન 

લેણદારો 
જયની 
લોન 

કકશનની 
લોન 

(2) (2) (1) 

જયની 
મડૂી 

કકશનની 
મડૂી 

તવજયની 
મડૂી 

બાકી 45,000 60,000 20,000 10,000 50,000 40,000 15,000 
+ સા. અનામત - - - - 8,000 8,000 4,000 
 45,000 60,000 20,000 10,000 58,000 48,000 19,000 
-ન.ન ુખાત ુ - - - - 2,000 2,000 1,000 
                                     
બાકી 

45,000 60,000 20,000 10,000 56,000 46,000 18,000 

રોકડ તસલક           5,000 
+ પ્રર્મ હપતો      54,000 
                     59,000 

       

-તવસર્જન ખચથ      
માટે અનામત       10,000 
                     49,000 

       

-બૅંક લોન પેટે      45,000 
                      4,000 

45,000       

-લેણદારો            4,000 - 4,000      
                       બાકી - 56,000 20,000 10,000 56,000 46,000 18,000 
બીજો હપતો        40,000 
લેણદારો           40,000 

- 40,000      

                        બાકી  16,000 20,000 10,000 56,000 46,000 18,000 
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ત્રીજો હપતો         46,000 
-લેણદારો           16,000 
                    30,000 

  
16,000 

 
- 
 

 
- 

   

જય અને રકશનની લોન  
(30,000) 

 - 20,000 10,000    

                        બાકી   - - - - 56,000 46,000 18,000 
ચોર્ો હપતો         52,500 
+તવ.ખચથ અનામતનો         
વધારો 
(10,000-8,000)    2,000 
                     54,500 

       

જયની મડૂીનોવધારો 10,000     10,000   
                     44,500 - - - - 46,000 46,000 18,000 
જય અને રકશનની મડૂી 
વધારા પેટે         20,000 

     
10,000 

 
10,000 

- 

                    24,500 - - - - 36,000 36,000 18,000 
જય, રકશન અને તવજયને તેમના 
ન.ન.ુના પ્રમાણમાું 
                   (24,500) 

     
 

9,800 

 
 

9,800 

 
 

4,900 
મડૂીતટૂ     26,200 26,200 13,100 

 
 
 
 

 
 
 

ઉદાહરણ-૩  ડોલી, પજૂા અને એકતા અનકુ્રમે 5:3:2ના પ્રમાણમાું નફો-નકુ્સાન વહેંચતા ભાગીદારો 
છે. તા. 1-1-17ના રોજ તેમણે પેઢીનુું તવસર્જન કરવાનુું નક્કી કર્ુું, તે તારીખનુું પેઢીનુું 
પાકુું સરવૈર્ુું નીચ ેપ્રમાણ ેહત ુું. 

પાકુું સરવૈયુું 
 

જવાબદારીઓ ₹ તમલકતો ₹ 
મડૂી :-  રોકડ 15,000 

ડોલી    1,78,800  મકાન 2,36,000 
પજૂા     1,36,500  ફતનિચર 73,000 
એકતા     56,800 3,72,100 સ્ટૉક 95,000 

સામાન્ય અનામત 60,000 દેવાદારો 1,14,100 
લેણદારો 33,000 લેણીહ ૂુંડી 12,000 
બૅંક ઓવર ડ્રાફ્ટ 44,000   
પજૂાની લોન 36,000   

 5,45,100  5,45,100 
 



ભાગીદારો વચ્ચે રોકડની હપતે હપતે વહેંચણી 

68 
 

 

 તા. 15/02/2017ના રોજ પાકતી તારીખે લેણીહ ૂુંડીની રકમ બૅંક મારફત વસલૂ કરી 
હતી. અન્ય તમલકતોના તબક્કાવાર લેણીહ ૂુંડી તસવાયના હપતાઓમાું નીચ ેપ્રમાણ ેનાણાું 
ઉપજયાું હતાું. 

   પ્રર્મ  15-1-17     ₹41,000 
   બીજો   30-1-17 ₹1,20,000 
   ત્રીજો  15-2-17     ₹2,15,000 
  

ભાગીદારો વચ્ચે મડૂીવધારાની રીતે ટુકડ ેટુકડ ેરોકડની વહેંચણી દશાથવત ુું પત્રક તૈયાર કરો. 
જવાબ :    મડૂી વધારાનુું પત્રક 

તવગત ડોલી (3) પજૂા (3) એકતા (2) 
બાકી (મડૂી) 
÷ ન.ન.ુનુું પ્રમાણ 

1,78,800 
    5 

1,36,500 
      3 

56,800 
        2 

પ્રમાણસરની મડૂી/એકતાની મડૂીના આધારે 35,760 45,500 28,400 
મડૂી વધારો 1,42,000 85,200 56,800 
÷ ન.ન.ુનુું પ્રમાણ 36,800 

      5 
51,300 

        3 
- 

 =7,360     =17,100  
પ્રમાણસરની મડૂી (ડોલીની મડૂીને આધારે)  

36,800 
 
22,080 

 

પજૂાનો મડૂી વધારો - 29,220 - 
   

રોકડની હપતે હપતે વહેંચણી દશાથવત ુપત્રક 

તવગત લેણદારો BOD 
પજૂાની 
લોન 

ડોલીની 
મડૂી 

પજૂાની 
મડૂી 

એકતાની 
મડૂી 

બાકી 33,000 44,000 36,000 1,78,800 1,36,500 56,800 
+ સામાન્ય અનામત - - - 30,000 18,000 12,000 
બાકી 33,000 44,000 36,000 2,08,800 1,54,500 68,800 
રોકડ તસલક                 15,000 
+ પ્રર્મ હપતો              41,000 
                             56,000 

 
 
 

  
 
 
 

- 

   

લેણદાર અને BOD વચ્ચે 3:4ના 
પ્રમાણમાું(56,000) 

24,000 32,000 - - - 

                               બાકી 9,000 12,000 3,6000 2,08,800 1,54,500 68,800 
બીજો હપતો               1,20,000       
લેણદાર અને BODને        21,000 
                             99,000 

 
9,000 

 
12,000 
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પજૂાની લોન                36,000   36,000    
                           63,000       

પજૂાની મડૂી વધારો         29,220 - - - - 29,220 - 
                            33,780 - - - 2,08,800 1,25,280 68,800 
ડોલી અને પજૂા વચ્ચે 5:3ના પ્રમાણમાું 
(33,780) 

   
21,112 

 
12,668 

- 

   1,87,688 1,12,612 68,800 
ત્રીજો હપતો              2,15,000 
+લેણીહ ૂુંડી મડૂી             12,000 
                          2,27,000   

      

ડોલી અને પજૂા             25,100    15,688 9,412 - 
                          2,01,900    1,72,000 1,03,200 68,800 
ત્રણેય ભાગીદારો વચ્ચે ન.ન.ુના 
પ્રમાણમાું 2,01,900 

    

1,00,950 

 

60,570 

 

40,380 

મડૂીતટૂ    71,050 42,630 28420 

 

પદ્ધતત નું. 2 મહત્તમ નકુ્સાનની પદ્ધતત :- 
  આ પદ્ધતતમાું દરેક હપતા વખતે મડૂીની રકમ દરેક ભાગીદારને ચકૂવવી તેની 

ગણતરીની પદ્ધતત આ પ્રમાણે છે. જે હપતાની રકમ વહેંચવાની હોય તે હપતા પછી કોઈ રકમ 
ગણવાની જ નર્ી એમ માની એટલે કે હપતા વખતે મડૂી પરત કરવા ખટૂતી રકમ મહત્તમ 
ખોટ છે. આ ખોટ ભાગીદારો વચ્ચે તેમના ન.ન.ુ ના પ્રમાણમાું વહેંચી આપવી અન ેપછી તમેની 
મડૂી પેટે બાકી રહતેી રકમ આ હપતામાુંર્ી ચકૂવી આપવી.  

  આ પદ્ધતત પ્રમાણે નાણાું ચકૂવવાનો ક્રમ નીચે પ્રમાણ ેછે. 
1. સૌ પ્રર્મ બાહ્ય દેવા ચકૂવવામાું આવે છે.  
2. ત્યારબાદ ભાગીદારની લોન ચકૂવવામાું આવે છે.  
3. ત્યારબાદ ભાગીદારોની મડૂી પરત ર્ાય છે.  

 

 મહત્તમ નકુ્સાનની પદ્ધતતર્ી, જયારે ભાગીદારની મડૂીતટૂ આવે  
હપતાની રકમ અને ભાગીદારોની કુલ મડૂી સરખાવતા મહત્તમ નકુ્સાનની રકમ મળે 

છે. આ રકમની ભાગીદારો વચ્ચે તેમના નફા-નકુ્સાનના પ્રમાણમાું ફાળવણી કરવામાું આવે છે. 
કેટલીકવાર કોઈ ભાગીદારને તેની મડૂી કરતા તેને ફાળે આવતી ખોટ વધી જાય છે. ત્યારે તે 
હપતામાુંર્ીતેને કોઈ રકમ મળતી નર્ી; પરુંત,ુ જે તફાવત મળે તેને મડૂીતટૂ તરીકે 
ઓળખવામાું આવ ે છે. જે બીજા ભાગીદારોન ેમળી શકતી રકમમાુંર્ી બાદ કરવામાું આવ ે છે. 
મડૂીતટૂની વહેંચણી ક્યા પ્રમાણમાું કરવી તે અંગ ેબ ેમત છે. 
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1. સામાન્ય રીતે ભાગીદારની મડૂીતટૂ અન્ય ભાગીદાર વચ્ચે ન.ન.ુના પ્રમાણમાું 
વહેંચવામાું આવે છે.  

2. અન્ય ભાગીદારો વચ્ચે ગાનથર તવ. મરેુના તસદ્ધાુંત મજુબ વહેંચવામાું આવે છે.  
 

ઉદાહરણ-4 સલમાન, શાહરૂખ અન ેઆમીર એક પઢેીમાું 2:1:1ના પ્રમાણમાું ન.ન.ુ વહેંચતા ભાગીદારો છે. 
તા.31-12-16ના રોજ તેમનુું સરવૈર્ુું નીચ ેમજુબ હત ુું. 

 

મડૂી-દેવા ₹ તમલકત લેણા ₹ 
મડૂી ખાતા 
સલમાન 
શાહરૂખ 
આમીર 

 
25,000 
30,000 
17,000 

મકાન 
દેવાદારો 
સ્ટૉક 

41,000 
20,000 
11,000 

 72,000  72,000 
 

 
તા. 1-1-17ના રોજ પેઢીનુું તવસર્જન કરવામાું આવર્ુું. તમલકતો વહેંચતા જેમ જેમ નાણાું મળતા જાય 
તેમ તેમ ચકૂવવાનુું નક્કી કરવામાું આવર્ુું. તમલકતો વચેતા નાણાું નીચે મજુબ મળયાું. 

 પ્રર્મ હપતો  = 20,000 
 બીજો હપતો  = 28,000 
 ત્રીજો હપતો  = 12,000 
ઉપરની મારહતી પરર્ી ‘મહત્તમ નકુ્સાન’ની પદ્ધતત મજુબ રોકડની હપતે હપતે વહેંચણી દશાથવત ુું પત્રક 
તૈયાર કરો. 
 

રોકડની હપતે હપતે વહેંચણી દશાથવત ુું પત્રક 
 

તવગત સલમાન શાહરૂખ આમીર 
મડૂી ખાતાની બાકી                   
પ્રર્મ હપતો             72,000 
મહત્તમ નકુ્સાન       -  20,000           52,000 

25,000 
 
 

30,000 17,000 

(મહત્તમ નકુ્સાન  ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચતા) -26,000 13,000 13,000 
 

-1,000 
 

17,000 
 

4,000 
સલમાનની મડૂીતટૂ ₹1,000 શાહરૂખ અને આમીર વચ્ચે 1:1 
ના પ્રમાણમાું વહેંચતા  

+1,000 -500 -500 

   
પ્રર્મ હપતા પૈકી મળશે - 

25,000 
 
 

-12000 

16,500 
13,500 

 
 

-6,000 

3,500 
13,500 

 
 

-6,000 

પ્રર્મ હપતા પછી બાકી 
કુલ મડૂી                                        52,000 
બીજો હપતો                                  - 28,000 
મહત્તમ નકુ્સાન                                24,000 
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(મહત્તમ નકુ્સાન  ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચતા)  
બીજા હપતા પૈકી મળશે. 
બીજા હપતા પછી બાકી 
બીજા હપતા પછી બાકી                24,000 
ત્રીજો હપતો                          - 12,000 
                                         12,000 
(મહત્તમ નકુ્સાન  ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચતા) 

13,000 
12,000 

 
 

 
12,000 
-6,000 

7,500 
6,000 

 
 
 

 
6,000 

-3,000 

7,500 
6,000 

 
 

 
 

6,000 
-3,000 

ત્રીજા હપતા પૈકી મળશે. 6,000 3,000 3,000 
 

બાકી ખોટ 6,000 3,000 3,000 
 

ઉદાહરણ-5 સોમ, મુંગળ અને બધુ એક પેઢીમાું 3:2:1ના પ્રમાણમાું નફા-નકુ્સાન વહેંચતા ભાગીદારો છે. 
તા.31-3-17ના રોજ પેઢીનુું તવસર્જન કરવાનુું અને તમલકતોને ટુકડ ેટુકડ ેવહેંચણી કરી રકમ 
વહેંચવાનુું નક્કી કર્ુું. આ તારીખે પેઢીનુું પાકુું સરવૈર્ુું નીચે પ્રમાણ ેહત.ુ 

 

મડૂી-દેવા ₹ તમલકત લેણા ₹ 
મડૂી ખાતા 
સોમ      1,30,000 
મુંગળ       66,000 
બધુ         24,000 
સોમની લોન 
બૅંક ઓવરડ્રાફ્ટ 
લેણદારો 

 

 

2,20,000 
45,000 
60,000 

1,00,000 

જમીન-મકાન 
ફતનિચર 
સ્ટૉક 
દેવાદારો 
 

2,10,000 
40,000 
70,000 
95,000 
 

 4,25,000  4,25,000 
 
અન્ય માકહતી :  
  તવગત               તમલકતોની ઉપજેલ કકિંમતો   તવસર્જન ખચથ        ચોખ્ખી ઉપજેલ રકમ  
પ્રર્મ હપતો   77,000   7,000   70,000  
બીજો હપતો   69,000   5,000   64,000 
ત્રીજો હપતો   1,29,000  4,000   1,25,000 
ચોર્ો હપતો   80,000   2,000   78,000 
 

ઉપરની મારહતી પરર્ી “મહત્તમ નકુ્સાન ”ની પદ્ધતત મજુબ રોકડની હપતે હપતે વહેંચણી દશાથવત ુું પત્રક 
તૈયાર કરો. 
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રોકડની હપતે હપતે વહેંચણી દશાથવત ુું પત્રક 
 

તવગત લેણદારો BOD 
સોમની 
લોન 

સોમની 
મડૂી 

મુંગળની 
મડૂી 

બધુની 
મડૂી 

પાકા સરવૈયા મજુબ બાકી 1,00,000 60,000 45,000 1,30,000 66,000 24,000 
રોકડ તસલક                  10,000 
પ્રર્મ હપતાની ચોખ્ખી ઊપજ70,000 
                              80,000 
લેણદાર અને BOD વચ્ચે 5:3 ના 
પ્રમાણમાું વહેંચતા                80,000                                                                                          
બાકી 
બીજા હપ્તાની  
ચોખ્ખી ઊપજ                64,000 
લેણદારો અને BODને 5:1ના પ્રમાણમાું 
વહેંચતા                      -64,000                                                             
                                બાકી 
ત્રીજા હપતાની ચોખ્ખી ઊપજ  1,25,000             
લેણદારો અને BODને ચકૂવતા  -16,000 
                               1,09,000          
સોમની લોન ચકૂવતા          -45,000 
બાકી                           64,000 
કુલ મડૂી                    -2,20,000 
મહત્તમ નકુ્સાન               1,56,000 
ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચતા 
 

બાકી 
બધુની મડૂીતટૂ(2,000) સોમ અને મુંગળ 
વચ્ચે 3:2ના પ્રમાણમાું વહેંચતા 
 

બાકી 
ત્રીજા હપતા પૈકી મળશે બાકી 1,56,000                                                                                    
ચોર્ો હપતો                    78,000 
મહત્તમ નકુ્સાન                 78,000  
મહત્તમ નકુ્સાન  ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચતા     

 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 

30,000 

    

50,000 
 

 
 

40,000 

30,000 
 
 

 
24,000 

45,000 1,30,000 66,000 24,000 

10,000 
 

10,000 

6,000 
 

6,000 

45,000 
 
 
 

45,000 

1,30,000 66,000 24,000 
 

- - - 
 

1,30,000 
-78,000 

 
66,000 

-52,000 

 
24,000 

-26,000 
   52,000 

 
-1,200 

14,000 
 

-800 

-2,000 
 

+2,000 
   50,800 

79,200 
 
 

-39,000 

13,200 
52,800 

 
 

-26,000 

- 
24,000 

 
 

-13,000 

ચોર્ા હપતા પેટે ચકૂવાશે      40,200 26,800 11,000 
મડૂીતટૂ    39,000 26,000 13,000 
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ઉદાહરણ-6  અતનલ, મકેુશ અને ધીરજ 2:2:1ના પ્રમાણમાું નફા-નકુ્સાન વહેંચી લેતા ભાગીદારો છે. 
તેમણે તા.1-10-16ના રોજ ભાગીદારી પેઢીનુું તવસર્જન કરવાનુું નક્કી કર્ુથ. તે તારીખે તેમનુું 
પાકુું સરવૈર્ુું નીચ ેમજુબ છે.  

 

જવાબદારીઓ રકમ (₹) તમલકત લેણા રકમ (₹) 
મડૂી ખાતા 
અતનલ   3,50,000  
મકેુશ     1,70,600 
ધીરજ      94,400 
 
સામાન્ય અનામત  
મકેુશની લોન 
ધીરજની લોન 
લેણદારો 
 
બૅંક ઓવરડ્રાફ્ટ 
 

 
 
 

6,15,000 
 

50,000 
80,000 

 70,000
  
1,20,000 

      80,000 

કાયમી તમલકતો 
ચાલ ુતમલકતો 
રોકડ તસલક 

6,50,000 
3,05,000 

60,000 

 10,15,000  10,15,000 
 

  તમલકતોના નીચ ેપ્રમાણ ેઉપજયા 
  પ્રર્મ હપતો(1-11-16)  = 1,39,000 
  બીજો હપતો (1-12-16)  = 1,70,000    
  ત્રીજો હપતો (1-1-17)  = 1,54,000 
  ચોર્ો હપતો (15-1-17)  = 2,19,000 
 વધારાની માકહતી 

1. તવસર્જન ખચથ ₹11,000 અંદાજવામાું આવયો હતો; પરુંત,ુ ખરેખર તવસર્જન ખચથ ₹8,000 ર્યો. 
2. તા.15-1-17ના રોજ પાકતી ₹18,000ની એક લેણીહ ૂુંડી વટાવવામાું આવી જે પાકતી તારીખ ે

સ્વીકારેલ છે. 
3. તવસર્જન વખતે આકસ્સ્મક જવાબદારી ₹20,000 અંદાજવામાું આવી જે ત્રીજા હપતા વખત ે

₹14,000માું ચકૂવી દેવામાું આવી. 
મહત્તમ નફા-નકુ્સાનની પદ્ધતત પ્રમાણે રોકડની હપતે હપતે વહેંચણી દશાથવત ુું પત્રક તૈયાર કરો. 
 

રોકડની હપતે હપતે વહેંચણી દશાથવત ુું પત્રક 

તવગત લેણદારો BOD મકેુશની 
લોન 

ધીરજની 
લોન 

અતનલની 
મડૂી 

મકેુશની 
મડૂી 

ધીરજની 
મડૂી 

પાકાું સરવૈયાું મજુબની બાકી 
+ સામાન્ય અનામત 

1,20,000 80,000 80,000 70,000 3,50,000 1,70,600 94,400 
- - - - 20,000 20,000 10,000 



ભાગીદારો વચ્ચે રોકડની હપતે હપતે વહેંચણી 

74 
 

 
 
 

 
  
પ્રર્મ હપતો        1,39,000 
+ રોકડ તસલક        60,000 
-તવસર્જન ખચથ  
અનામત               11,000 
-વટાયલે હ ૂુંડીની 
અનામત રકમ         18,000 
આકસ્સ્મક જવાબદારીની રકમ                                                                    

20,000 
                      1,50,000 

1,20,000 80,000 80,000 70,000 3,70,000 1,90,600 1,04,400 

લણેદારો અન ે BOD વચ્ચ ે 3:2ના 
પ્રમાણમાું 1,50,000 
 

                          બાકી 
બીજો હપતો          1,70,000 
લણેદારો અને BOD વચ્ચે 
3:2નાપ્રમાણમાું        50,000 

                1,20,000 
મકેુશ અન ે ધીરજની લોન 6:7ના 
પ્રમાણમાું            1,20,000 
-ત્રીજો હપતો         1,54,000 
+આકસ્સ્મક જવાબદારી અનામતનો 
વધારો                  6,000 
                      1,60,000 
મકેુશ અન ેધીરજની  
લોન ચકૂવતા          30,000 
                       1,30,000 
કુલ મડૂી                6,65,000 
ત્રીજા હપતાનોવધારો   1,30,000 
મહત્તમ નકુ્સાન        5,35,000 
ભાગીદારો વચ્ચ ેવહેંચતા મકેુશ અન ે
ધીરજની મડૂીઘટ અતનલની ભરપાઈ 
રકમ 
ત્રીજા હપતા પકૈી મળશે 
બાકી                    5,35,000 
ચોર્ો હપતો             2,19,000 
+તવસર્જન વધારો          3,000 
+લણેીદેણી                18,000 
મહત્તમ નકુ્સાન        2,95,000                  
ભાગીદારો વચ્ચ ેવહેંચતા 

 
90,000 

 
60,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

30,000 
 
 
 

30,000 

20,000 
 
 
 

20,000 

80,000 
 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 
 
 

3,70,000 
 
 
 
 
 

1,90,600 
 
 
 
 
 

1,04,400  
 
 
 
 
 

- 
 
- 

- 
 

- 
 

80,000 
 

64,000 

70,000 
 

56,000 

3,70,000 
 

- 

1,90,600 
 

- 

1,04,400 
 

- 

  
 

 

16,000 
 

16,000 

14,000 
 

14,000 

3,70,000 
 

- 

1,90,600 
 

- 

1,04,400 
 

- 

- - - - 3,70,000 
2,14,000 

1,90,600 
2,14,000 

1,04,400 
1,07,000 

- - - - 1,56,000 
-26,000 

-23,400 
+23,400 

-2,600 
+2,600 

    1,30,000 - - 
    2,40,000 

 
 
 

1,18,000 

1,90,600 
 
 

 
1,18,000 

1,04,400 
 
 

 
59,000 

ચોર્ા હપતા પકૈી મળશે 1,22,000 72,600 45,400 
મડૂીતટૂ  1,18,000 1,18,000  59,000 
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સ્વાધ્યાય 
(અ) સૈદ્ધાુંતતક પ્રશ્નો - 

1. પેઢીનુું તવસર્જન ર્તાું ભાગીદારો વચ્ચે રોકડની વહેંચણી ટુકડ ેટુકડ ેશા માટે કરવી જોઈએ ? 
2. જેમ જેમ તમલકતો વેચાતી જાય તેમ તેમ ભાગીદારો વચ્ચે રોકડ વહેંચવા માટેની મડૂી વધારાની અને 

મહત્તમ નકુસાનની પદ્ધતતઓ સમજાવો. 
3. ટૂુંકનોંધ લખો :  

1) રોકડની વહેંચણી માટેની “મડૂી વધારાની પદ્ધતત” 
2) રોકડની હપતે હપતે વહેંચણી માટેની “મહત્તમ નકુસાનની પદ્ધતત” 
3) મહત્તમ નકુસાનની પદ્ધતત 

4. નીચે દશાથવેલ પ્રશ્નોના અંતે આપેલ તવકલ્પોમાુંર્ી યોગ્ય તવકલ્પ પસુંદ કરી જવાબ આપો. 
 

1. રોકડની ટુકડ ેટુકડ ેવહેંચણીમાું મડૂી વધારાની પદ્ધતતએ છેલ્લે દરેક ભાગીદારની મડૂીતટૂ ક્યાું 
પ્રમાણમાું વહેંચાય છે ? 

(A) નફા-નકુ્સાન  પ્રમાણમાું   (B)  મડૂીના પ્રમાણમાું 
(C) સરખા રહસ્સ ે    (D)  ત્રણેય માુંર્ી એકપણ નહીં 
 

2. રોકડની ટુકડ ેટુકડ ેવહેંચણીમાું મડૂી વધારા પદ્ધતત મજુબ વહેંચણી કરવામાું આવે છે તેમાું.... 
(A) દરેક ભાગીદારને સરખા રહસ્સે રકમ વહેંચવી 
(B) દરેક ભાગીદારને નફા-નકુ્સાનના પ્રમાણમાું આપવામાું આવે. 
(C) નફાના પ્રમાણમાું જેની મડૂી વધ ુહોય તેને પહલેા મળે. 
(D)  જે ભાગીદારની મડૂી વધારે હોય તેને પ્રર્મ આપવામાું આવે. 

 

3. A અને B 2:1ના પ્રમાણમાું ભાગીદાર છે. તેઓની મડૂી અનકુ્રમે ₹60,000 અને ₹30,000 છે. જો 
રોકડનો હપતો ₹20,000 મળેલ હોય તો... 

(A) ફ્કત Aને ₹20,000 મળશે.                  (B) ફક્ત Bને ₹20,000 મળશે. 
(C)A અને Bને ₹10,000 અને ₹10,000 મળશે. (D)A અને Bને ₹12,000 અને ₹8,000 મળશે. 

4. પેઢીનુું તવસર્જન ર્તા રોકડ હપતે હપતે વહેંચણી નક્કી ર્ઈ. પેઢીના ચોપડ ેસલામત દેવુું ₹80,000 
છે. જેની સામ ેમકાન તારણમાું છે. મકાનના ₹60,000 ઉપજયા આ સુંજોગોમાું... 

(A) ₹60,000 સલામત દેવા તરીકે પ્રર્મ અને ₹20,000 બબન સલામતી દેવાું તરીકે તેની સામે 
ચકૂવાશે. 

(B) ₹60,000 પ્રર્મ ચકૂવાયા બાદ ₹20,000 છેલ્લા હપતે ચકૂવાશે. 
(C) ₹80,000નુું સલામત દેવુું સૌ પ્રર્મ ચકૂવાશે. 
(D) ₹80,000નુું સલામત દેવ ુલણેદારો સારે્ જ ચકૂવાશે. 
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5. તવસર્જન વખતે ભાગીદારોની લોન રોકડની હપતે હપતે વહેંચણી કરવાની હોય ત્યારે ક્યા પ્રમાણમાું 
ચકૂવાય છે ? 

(A) નફા-નકુ્સાનના પ્રમાણમાું             (B)  મડૂીના પ્રમાણમાું 
(B) લોનની રકમના પ્રમાણમાું    (D)   સરખે રહસ્સ ે

6. તવસર્જન સમયે પાકા-સરવૈયામાું રોકડ તસલક ₹25,000 છે. પ્રર્મ હપતો ₹35,000 મળેલ છે. 
તવસર્જન ખચથનુું અનામત ₹7,000, લણેીહ ૂુંડી ₹18,000 જે બૅંકમાું વટાવે છે. તેનુું અનામત રાખવાનુું 
છે, આ સુંજોગોમાું ચકૂવવા માટે પ્રાપ્ત રકમ. 

(A)  85,000   (B) 53,000  (C) 42,000  (D) 35,000  
7. રામ, લક્ષ્મણ અને ભરત સરખા પ્રમાણમાું ન.ન.ુ વહેંચતા ભાગીદારો છે. તેઓની મડૂી અનકુ્રમે 

₹60,000, ₹45,000 અને ₹30,000 છે. જો રોકડ હપતો ₹45,000ની વહેંચણી કરવાની હોય તો.. 
(A)     ફક્ત રામને જ ₹45,000 ચકૂવાશે. 
(B)     પ્રર્મ ભરતને ચકૂવી દેવાશે ત્યારબાદ ₹15,000 લક્ષ્મણને ચકૂવાશે. 
(C) ફક્ત લક્ષ્મણન ેજ ₹45,000 ચકૂવાશે. 
(D) રામને ₹30,000 અને લક્ષ્મણને ₹15,000 ચકૂવાશે. 

8. જય અને રકશન 2:3 ના પ્રમાણમાું ન.ન.ુ વહેંચતા ભાગીદારો છે. તેઓની મડૂી અનકુ્રમે ₹60,000 
અને ₹40,000 છે. પાકાું સરવૈયાુંમાું સામાન્ય અનામતની બાકી ₹20,000 અને ન.ન.ુ ખાતાની 
ઉધાર બાકી ₹10,000 છે. તો જય અને રકશનની ચોખ્ખી ચકૂવવાપાત્ર મડૂી.... 

(A)  ₹72,000 અને ₹48,000   (B) ₹64,000 અન ે₹46,000 
(C)  ₹56,000 અને ₹32,000   (D) ₹60,000 અને ₹40,000 

[જવાબો :- 1. (A), 2. (C), ૩. (A), 4. (A), 5. (C), 6. (D), 7. (D), 8. (B) ] 
 
(બ) વ્યાવહાકરક પ્રશ્નો 

 

1. સરલ, કમલ અન ેનયન સરખે રહસ્સે નફો-નકુ્સાન વહેંચતા ભાગીદારોમાું તેમનુું પાકુું સરવૈર્ુું નીચ ે
મજુબ છે.  

પાકુું સરવૈયુું 
મડૂી-દેવા રકમ(₹) તમલકત-લેણા રકમ(₹) 

મડૂી:    
સરલ  30,000 તમલકતો 1,05,000 
કમલ 20,000 રોકડ હાર્ પર 5,000 
નયન 10,000   
સામાન્ય અનામત 18,000   
લોન : સરલની લોન 8,000   
કમલની લોન 4,000   
લેણદારી 20,000   
 1,10,000  1,10,000 
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પેઢીનુું તવસર્જન ર્તા તમલકતોના આ પ્રમાણ ેઉપજયાું. 
પ્રર્મ હપતો : 18,000 
બીજો હપતો : 28,000 
ત્રીજો હપતો : 29,000  

ભાગીદારો વચ્ચે મડૂી વધારાની રીત મજુબ રોકડની ટુકડ ેટુકડ ેવહેંચણી દશાથવત ુું પત્રક તૈયાર 
કરો. 
(જવાબ :  મડૂીતટૂ : સરલ=10,000,  કમલ=10,000 અને નયન=10,000) 
 

2. રાજ, રાજન અને રાહલુ 2:2:1ના પ્રમાણમાું નફા-નકુ્સાન વહેંચતા ભાગીદારો છે. તા. 31-12-
2016ના રોજ તેમની પેઢીનુું તવસર્જન કરવામાું આવર્ુું અને તે તારીખનુું પાકુું સરવૈર્ુું નીચે મજુબ 
હત ુું. 

પાકુું સરવૈયુું 
મડૂી-દેવા રકમ(₹) તમલકત-લેણા રકમ(₹) 

મડૂી :  રાજ 80,000 જમીન-મકાન 98,000 
         રાજન 45,000 યુંત્રો 25,000 
         રાહલુ 25,000 ફતનિચર 22,000 
બૅંક લોન(નાણાુંવાળી) 30,000 દેવાદાર 65,000 
લેણદારો 60,000 રોકડ તસલક 15,000 
  ન.ન.ુ ખાત ુું. 15,000 
 2,40,000  2,40,000 

 

 તમલકતોના નીચ ેમજુબ નાણાું ઉપજયાું. 
  પ્રર્મ હપતો : 30,000 
  બીજો હપતો : 68,000 
  ત્રીજો હપતો : 40,000 
  ચોર્ો હપતો    : 42,000 
 

  ₹8,000ની રકમ તવસર્જન ખચથ માટે અનામત તરીકે રાખેલી હતી. પરેડ ખરેખર ખચથ 
₹5,000 ર્યો  

   મહત્તમ નકુ્સાનની પદ્ધતતર્ી રોકડની હપતે હપતે વહેંચણી દશાથવત ુું પત્રક તૈયાર કરો. 
 (જવાબ : આખરની મડૂીતટૂ : રાજ=14,000, રાજન=14,000 અને રાહલુ=7,000) 
 

3. રમેશ, મહશે અને નરેશ અનકુ્રમ 5:3:2ના પ્રમાણમાું નફો-નકુ્સાન વેચાણ ભાગીદારી છે. તેમનુું 
તા.31-05-2017ના રોજનુું પાકુું સરવૈર્ુું નીચ ેમજુબ છે.  
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પાકુું સરવૈયુું 
જવાબદારીઓ રકમ(₹) તમલકત-લેણા રકમ(₹) 

મડૂી : રમેશ         6,000  જમીન-મકાન 77,000 
        મહશે      30,000  યુંત્રો 31,000 
        નરેશ      15,000 1,05,000 ફતનિચર 12,000 
સામાન્ય અનામત 22,000 દેવાદારો 70,000 
આકસ્સ્મક અનામતલોન 12,000 સ્ટૉક 24,000 
  રોકડ તસલક 18,000 
મહશે  20,000   
નરેશ 10,000   
લેણદારો 42,000   
બૅંક 21,000   
 2,32,000  2,32,000 
 

 તેમની પેઢીનુું તવસર્જન ર્ર્ુું અને તમલકતોના નીચ ેમજુબ ઉપજયાું. 
1) પ્રર્મ હપતો  49,000 
2) બીજો હપતો  67,000 
3) ત્રીજો હપતો  54,400 

  તવસર્જનની તારીખે આકસ્સ્મક જવાબદારી ₹2,000ની હતી. જે બીજા હપતા વખતે ₹1,000માું 
ચકૂતે કરવામાું આવી. તવસર્જન ખચથ ₹5,000 અંદાજવામાું આવયો હતો. પણ ખરેખર ખચથ ₹3,000 ર્યો 
હતો. ત્રીજા હપતા વખતે ₹2,000નો સ્ટૉક મહશે લઈ ગયા. જેની રહસાબોમાું જોગવાઈ કરી ન હતી તેવી 
રકમ ₹2,400 પેઢીને ત્રીજા હપતા વખતે ચકૂવવી પડી. 

  મહત્તમ નકુ્સાનની પદ્ધતતર્ી રોકડની વહેંચણી દશાથવત ુું પત્રક તૈયાર કરો. 
   (જવાબ :  મડૂીતટૂ – રમેશ=23,500, મહશે=14,100 અને નરેશ=9,400) 
   પ્રર્મ હપતાની મળતી રોકડ  = 60,000 
   બીજા હપતા વખત ે  = 68,000 
   ત્રીજા હપતા   =56,000 
 

4. રોનક, હતષિલ અને તરલ અનકુ્રમે 3:2:1ના પ્રમાણમાું ન.ન.ુ વહેંચતા ભાગીદારો છે. તેઓ તા.31-12-
2014ના રોજ ભાગીદારી પેઢીનુું તવસર્જન કરે છે, તે તારીખનુું પાકુું સરવૈર્ુું નીચે મજુબ છે. 

પાકુું – સરવૈયુું 
મડૂી-દેવા રકમ(₹) તમલકત-લેણા રકમ(₹) 

મડૂી :  રોનક   90,000  મકાન 80,000 
        હતષિલ  30,000  યુંત્રો 30,000 
         તરલ  30,000 

 

1,50,000 રોકડમડૂી 70,000 
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સામાન્ય અનામત 21,000 દેવાદારો 1,00,000 
બૅંક ઓવરડ્રાફ્ટ(નાણાું પર) 50,000 રોકડ 10,000 
દેવીહ ૂુંડી 30,000 ન.ન.ુ ખાત ુું 21,000 
રોનકની લોન 40,000   
તરલની લોન 20,000   
 3,11,000  3,11,000 

 

 વધારાની માકહતી: 
1) તવસર્જન ₹5,000 અંદાજવામાું આવયો હતો; પરુંત,ુ ખરેખર તવસર્જન ખચથ ₹4,000 ર્યો. 
2) તમલકતોના નીચ ેપ્રમાણ ેઉપજયા 
   તવગત          સ્સ્ર્ર તમલકતો         ચાલ ુતમલકતો  ખચો  
પ્રર્મ હપતો  40,000   35,000          5,000 
બીજો હપતો   42,000   -   1,000 
ત્રીજો હપતો   70,000   30,000   1,000 
ચોર્ો હપતો   30,000   13,000   1,000 
પાુંચમો હપતો  29,500   -   500 

  મડૂી વધારાની પદ્ધતત મજુબ રોકડની હપત-ેહપતે વહેંચણી દશાથવત ુું પત્રક તૈયાર કરો.  
 (જવાબ :  ભાગીદારની આખરની મડૂીતટૂ : રોનક ₹1500, હતષિલ ₹1000 અન ેતરલ ₹500) 
 
 

5. સતુમતા, રૂબચતા અને અંરકતા 2:2:1ના પ્રમાણમાું નફો–નકુ્સાન વહેંચતા ભાગીદારો છે. તા.31-3-
15ના રોજ તેઓએ પેઢીનુું તવસર્જન કર્ુું તે તારીખે પેઢીનુું પાકુું સરવૈર્ુું નીચે મજુબ હત ુું. 

 

પાકુું સરવૈયુું 
મડૂી-દેવા રકમ(₹) તમલકત-લેણા રકમ(₹) 

મડૂી :  મકાન 3,00,000 
સતુમતા 1,50,000 યુંત્રો 1,00,000 
રૂબચતા 1,25,000 સ્ટૉક 92,500 
અંરકતા 75,000 દેવાદારો 1,11,250 
સામાન્ય અનામત 37,500 રોકડ બાકી  16,250 
બૅંક લોન (સલામત) 1,01,250 નફા-નકુ્સાન  ખાત ુું 50,000 
રૂબચતાની લોન 61,250   
લેણદારો 1,20,000   
 6,70,000  6,70,000 
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 તમલકતોના નીચ ેપ્રમાણ ેઉપજયા 
   પ્રર્મ હપતો  ₹1,62,500 
   બીજો હપતો ₹90,000 
   ત્રીજો હપતો ₹95,000 
   ચોર્ો હપતો ₹1,14,500 
  ₹37,500 તવસર્જન ખચથ માટે અનામત રાખેલા, ખરેખર ખચથ ₹30,000 ર્યો. મડૂી વધારાની 
રીતે ભાગીદારો વચ્ચે રોકડની હપતે હપતે વહેંચણી દશાથવત ુું પત્રક તૈયાર કરો. 
(જવાબ : ભાગીદારની આખરની મડૂીતટૂ : સતુમતા ₹68,700, રૂબચતા ₹68,700 અને અંરકતા ₹34,350) 
 
 
 
 
 

6. મહતેા, શાહ અને ગાુંધી અનકુ્રમે 2:2:1ના પ્રમાણમાું નફા-નકુ્સાન વહચેી લતેાું ભાગીદારો છે. તા.31-
3-07ના રોજ પેઢીનુું તવસર્જન ર્ર્ુું પેઢીનુું 31-3-07ના રોજનુું પાકુું સરવૈર્ુું નીચે મજુબ છે. 

   પાકુું સરવૈયુું  
દેવા રકમ(₹) તમલકતો રકમ(₹) 

મડૂી:  કાયમી તમલકતો 40,000 
મહતેા    24,000  સ્ટૉક 20,000 
શાહ      22,000  ફતનિચર 10,000 
ગાુંધી      9,000 55,000 રોકડ 15,000 
લેણદારો 40,000 ન.ન.ુ ખાત ુું 10,000 
    
 95,000  95,000 

 

તા.30-6-2007ના રોજ પાકે એવી ₹4,000ની એક લેણીહ ૂુંડી લણેદારોને વચેાણ શેરો કરીને 
આપી હતી. 

  તમલકતોના નીચ ેપ્રમાણ ેઉપજયાું. 
     તારીખ          ₹ 

1) 30-4-2007    12,000 
2) 31-5-2007    25,000 
3) 30-6-2007    26,000 
4) 31-7-2007    5,000 

  તવસર્જન ખચથ માટે ₹3,000 ની રકમ અનામત રાખવામાું આવી હતી; પરુંત,ુ ખરેખર 
તવસર્જન ખચથ ₹2,000 ર્યો હતો. વેચાણશેરો કરલી લેણી હ ૂુંડીના નાણાું સ્વીકારનારે ચકૂવી 
આપ્યાું હતાું. 
  ઉપરની મારહતી પરર્ી મહત્તમ નકુ્સાનની પદ્ધતત મજુબ રોકડની હપતે–હપતે વહેંચણી 

દશાથવત ુું પત્રક તૈયાર કરો 
(જવાબ : આખરી મડૂીતટૂ મહતેા ₹1,600, શાહ ₹1,600 અને ગાુંધી ₹800) 
 

__________________________________ 
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એકમ 5   સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસીના હિસાબો 
___________________________________________________________________ 

 રૂપરેખા 
 પ્રસ્તાવના 
 સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસીના ંપ્રીમમયમની નોંધણીની રીત: 

 પ્રીમમયમને મિસેિૂી ખર્ચ ગણવામા ંઆવે ત્યારે 

 પ્રીમમયમની રકમને મડૂી ખર્ચ ગણવામા ંઆવે ત્યારે 

 પૉલિસીને શરણમલૂ્ય હકિંમતે દશાચવવી અને તફાવતની રકમને મિસેિૂી ખર્ચ 
ગણવો 

 પૉલિસી અનામત ખાત ુ ંઊભુ ંકરીને પૉલિસી શરણમલૂ્યે દશાચવવાની પદ્ધમત 

 સ્વાધ્યાય 

__________________________________________________________________ 

 પ્રસ્તાવના : 
દરેક માણસનુ ંમતૃ્ય ુમનમિત છે; પરંત,ુ તેનો સમય મનમિત િોતો નથી. આમ, વ્યક્ક્તનુ ંમતૃ્ય ુકયારે આવી 
શકે તે અમનમિત િોય છે. જ્યારે કુટંુબના કોઈ વ્યક્ક્તનુ ંઅર્ાનક મતૃ્ય ુથાય ત્યારે તે કુટંુબ ઉપર આપમિ 
આવી પડ ેછે અને મતૃ્ય ુપામનાર વ્યક્ક્ત એક જ કમાનાર વ્યક્ક્ત િોય તો તે કુટંુબ આમથિક રીતે પડી 
ભાગંે છે. આમ, આવી પહરક્સ્થમતનો સામનો કરવા માટે વીમો ઉતારવામા ંઆવે છે.  

આવી જ રીતે ભાગીદારી પેઢીના ં કોઈ એક ભાગીદારનુ ં મતૃ્ય ુ થાય ત્યારે ભાગીદારના ં વારસદારને 
પેઢીમાથંી ચકૂવવાની રકમ ખબૂ મોટી િોય છે. આમ, આ પઢેીમા ંનાણાકીય કટોકટી સર્જચવાનો ભય રિ ે
છે. તેથી ભાગીદારી પઢેીમા ંબધા જ ભાગીદારોના ંનામે એક સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસી િેવામા ંઆવ ે
છે. આ પૉલિસીની જોગવાઈ મજુબ કોઈપણ ભાગીદારની મતૃ્ય ુબાદ પૉલિસીની રકમ મળે છે. જેમાથંી 
મતૃક ભાગીદારોના ંવારસદારોને રકમ ચકૂવવામા ંઆવે છે. આમ, પેઢી ઉપર આમથિક ભારણ પડતુ ંનથી.  
 

 સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસીના ંપ્રીમમયમની નોંધણી : 

સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસીનુ ંપ્રીમમયમ પેઢીમાથંી ચકૂવવાનુ ંિોવાથી પ્રીમમયમની નોંધ પેઢીના ંર્ોપડ ે
નીર્ે દશાચવેિ ર્ારમાથંી કોઈપણ એક રીતનો ઉપયોગ કરીને થાય છે :   

(1) સ.ંજી.વી. પૉલિસીના પ્રીમમયમને સામાન્ય મિસેિૂી ખર્ચ ગણવો.  

(2) સ.ંજી.વી. પૉલિસીના પ્રીમમયમની રકમને દર વરે્ષ મડૂી ખર્ચ ગણવો. 
(3) પૉલિસીને શરણમલૂ્ય હકિંમતે દશાચવવી અને તફાવતની રકમ મિસેિૂી ખર્ચ ગણવો. 
(4) પૉલિસી શરણમલૂ્યે દશાચવવી અને પૉલિસી અનામત ખાત ુ ંઊભુ ંકરવામા ંઆવે ત્યારે.. 

 

રીત ન.ં 1 પ્રીમમયમને મિસેિૂી ખર્ચ ગણવામા ંઆવે ત્યારે. 
આ પદ્ધમતમા ં પ્રીમમયમને મિસેિૂી ખર્ચ ગણી નફા-નકુસાન ખાતે ઉધારવામા ં આવે છે. જ્યારે કોઈ 
ભાગીદારનુ ંઅવસાન થાય ત્યારે મળતી પૉલિસીની રકમ અને બોનસની રકમ બૅંક ખાતે ઉધારી સયંકુ્ત 
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જીવન વીમા પૉલિસી ખાત ેજમા કરાય છે અને આ બાકી રકમ ભાગીદારો વચ્ર્ે ન.ન.ુના પ્રમાણમા ં
વિેંર્ી આપવામા ંઆવે છે. 
 
 

 જરૂરી આમનોંધ  

(1) જ્યારે પ્રીમમયમ ચકૂવવામા ંઆવે ત્યારે 

      પ્રીમમયમ ખાત ે   ઉ.... 
    તે બૅંક / રોકડ ખાતે  

(2) વર્ચના ંઅંતે પ્રીમમયમ ખાત ુ ંબધં કરવાની નોંધ  

નફા-નકુસાન ખાતે   ઉ.... 
 તે પ્રીમમયમ ખાતે  

 ઉપરની બનં ેનોંધ દર વર્ષે કરવામા ંઆવે છે.  

(3) જ્યારે કોઈ ભાગીદારનુ ંમતૃ્ય ુથતા સ.ંજી.વી. પૉલિસીની રકમ બોનસ સહિત મળે ત્યારે : 

 બૅંક ખાતે (બોનસ સહિતની રકમ)     ઉ... 
તે સ.ંજી.વી. ખાતે  

 સ.ંજી.વી.પૉલિસી ખાત ે     ઉ... 
તે ભાગીદારોના ંમડૂી ખાતે (ન.ન.ુના પ્રમાણમા)ં 
 

ઉદાિરણ 1 A,B અને C 3:2:1ના પ્રમાણમા ંનફો-નકુસાન વિેંર્તા ભાગીદારો િતા.ં તેમણ ે₹1,50,000ની 
સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસી િીધી િતી, જેનુ ંવામર્ષિક પ્રીમમયમ ₹10,000 િત ુ.ં પૉલિસી શરૂ 
થવાના સમયે 1-4-14 જે તારીખે પ્રથમ પ્રીમમયમ ભરાયુ ંિત ુ.ં ભાગીદારો વીમા પ્રીમમયમને 
મિસેિૂી ખર્ચ ગણતા.િતા. તા. 18-6-17ના રોજ B મતૃ્ય ુપામ્યો અને વીમા કંપનીએ બોનસ 
સહિત ₹1,80,000 તા. 30-06-17ના ચકૂવી આપ્યા બધા વર્ષચ માટે આમનોંધ િખો. પેઢીનુ ં
હિસાબી તા. 31-03ના રોજ પરંુૂ થાય છે.  

A, B અને C ની પેઢીના ંર્ોપડ ેઆમનોંધ 

તારીખ મવગત ખા.
પા. 

ઉધાર(₹) જમા(₹) 

1-4-14 વીમા પ્રીમમયમ ખાતે        ઉ... 
   તે બૅંક ખાતે  

(બા.જે. પ્રથમ પ્રીમમયમ ભયુું તેની નોંધ) 

 10,000  

10,000 

31-3-15 નફા-નકુસાન ખાતે           ઉ....  

   તે વીમા પ્રીમમયમ ખાતે  

(બા.જે. વર્ષચને અંતે પ્રીમમયમનુ ંખાત ુ ંબધં કરી નફા-નકુસાન 
ખાતે િઈ ગયા તેની નોંધ) 

 10,000  

10,000 

1-4-15 વીમા પ્રીમમયમ ખાતે          ઉ... 
   તે બૅંક ખાતે 

(બા.જે. બીર્જ વર્ષચનુ ંપ્રીમમયમ ભયુું તેની નોંધ)  

 10,000  

10,000 
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31-3-16 ન.નુ ંખાતે                      ઉ... 
   તે વીમા પ્રીમમયમ ખાતે  

(બા.જે. વર્ષચને અંતે પ્રીમમયમનુ ંખાત ુ ંબધં કરી નફા-નકુસાન 
ખાતે િઈ ગયા તેની નોંધ) 

 10,000  

10,000 

1-4-16 વીમા પ્રીમમયમ ખાતે             ઉ.... 
   તે બૅંક ખાતે  

(બા.જે. ત્રીર્જ વર્ષચનુ ંપ્રીમમયમ ભયુું તેની નોંધ) 

 10,000  

10,000 

31-3-17 ન.નુ ંખાતે                      ઉ... 
   તે વીમા પ્રીમમયમ ખાતે  

(બા.જે. વર્ષચને અંતે પ્રીમમયમનુ ંખાત ુ ંબધં કરી નફા-નકુસાન 
ખાતે િઈ ગયા તેની નોંધ) 

 10,000  

10,000 

1-4-17 વીમા પ્રીમમયમ ખાતે             ઉ.... 
   તે બૅંક ખાતે  

(બા.જે. ર્ોથા વર્ષચનુ ંપ્રીમમયમ ભયુું તેની નોંધ) 

 10,000  

10,000 

30-6-17 બૅંક ખાતે                         ઉ... 
   તે સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે  

(બા.જે. Bનુ ંમતૃ્ય ુથતા વીમા પૉલિસી પાકી અને તેની રકમ 
મળી તે અંગેની નોંધ) 

 1,80,000  
 

1,80,000 

30-6-17 સ.ંજી.વી પૉલિસી ખાતે           ઉ... 
   તે Aના મડૂી ખાતે  

   તે Bના મડૂી ખાતે 

   તે Cના મડૂી ખાતે 

(બા.જે. પૉલિસીની રકમ ભાગીદારો વચ્ર્ે ન.ન.ુના પ્રમાણમા ં
વિેંર્ી તે અંગેની નોંધ) 

 1,80,000  
 

90,000 

60,000 

30,000 

31-3-18 ન.ન.ુ ખાતે                    ઉ... 
   તે વીમા પ્રીમમયમ ખાતે  

(બા.જે. વર્ષચના અંતે વીમા પ્રીમમયમનુ ંખાત ુ ંબધં કરી ન.ન.ુ 
ખાતે િઈ ગયાની નોંધ) 

 10,000  

10,000 

 

 કુિ  4,40,000 4,40,000 
 

 

રીત ન ં: 2 પ્રીમમયમની રકમને મડૂી ખર્ચ ગણવામા ંઆવે ત્યારે :  

આ પદ્ધમતમા ંપ્રીમમયમની રકમને મડૂીખર્ચ ગણવામા ંઆવે છે અને પૉલિસીને પઢેીની મમિકત ગણવામા ં
આવે છે. પૉલિસીની બાકીને પા.સ.મા ંમમિકત િેણા ંબાજુ દશાચવાય છે. 

 

 જરૂરી આમનોંધ :- 

1. જયારે પ્રીમમયમ ભરવામા ંઆવે ત્યારે : 
 સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે     ઉ. 
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  તે બૅંક ખાત ે 

(બા.જે. વામર્ષિક પ્રીમમયમ ભયુું તેની નોંધ) 

 ભાગીદારનુ ંઅવસાન બાદ પૉલિસીની રકમ બોનસ સહિત મળે ત્યારે : 
(a) બૅંક ખાતે      ઉ. 
  તે સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાત ે

 

(b) પૉલિસીની રકમ ભાગીદારો વચ્ર્ ેન.ન.ુના. પ્રમાણમા ંઆપવામા ંઆવે ત્યારે 

 સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે                        ઉ. 
  તે ભાગીદારોના મડૂી ખાતે  

ઉદાિરણ 2 કમિ, હકશન અને કરણ 2:2:1 ના પ્રમાણમા ંનફો-નકુસાન વિેંર્તા ભાગીદારો છે. તેમણે  

  તા. 1-4-14ના રોજ ₹1,00000ની સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસી િીધી. જેનુ ં વામર્ષિક   
પ્રીમમયમ ₹6,000 પેઢીમાથંી ભરવાનુ ંછે.  

  તા.15-8-16ના રોજ હકશન મતૃ્ય ુપામ્યો ત્યારે તેના મડૂી ખાતાની બાકી ₹25000  
તા.31-8-16ના રોજ વીમા કંપની એ ₹1,20,000 બોનસ સહિત ચકૂવી આપી પેઢીએ 
હકશનના વારસદારોને તેના હિસ્સાની સપંણૂચ રકમ તા.15-09-16 ના રોજ ચકૂવી આપી.  

ઉપરની મવગતોના ંઆધારે તમામ વર્ષચની આમનોંધ િખી અને સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાત ુ ં
તૈયાર કરો. સરૂ્વેિ પેઢી મડૂી ખર્ચ ગણી હિસાબી નોંધ કરે છે. 

 
આમનોંધ 

તારીખ મવગત ઉધાર (₹) જમા (₹) 
1-4-14 સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે                     ઉ... 6,000  
     તે બૅંક ખાતે  6,000 
 (બા.જે. પખુ્ત પ્રીમમયમની રકમ ભરી તેની આમનોંધ)   
1-4-15 સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે                     ઉ.... 6,000  
     તે બૅંક ખાતે  6,000 
 (બા.જે. બીર્જ વર્ષચના પ્રીમમયમની રકમ ભરી તેની આમનોંધ)   
1-4-16 સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે                     ઉ.... 6,000  
     તે બૅંક ખાતે   6,000 
 (બા.જે. ત્રીર્જ વર્ષચના પ્રીમમયમની રકમ ભરી તેની નોંધ)   
31-8-16 બૅંક ખાતે                                    ઉ.... 1,20,000  
    તે સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે   1,20,000 
 (બા.જે. રકમ બોનસ સહિત મળી તેની નોંધ)   
31-8-16 સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે                     ઉ.... 1,02,000  
    તે કમિના મડૂી ખાતે  40,000 
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    તે હકશનના મડૂી ખાતે 
   તે કરણના મડૂી ખાતે 
(બા.જે. પૉલિસીની બાકી ભાગીદારોના મડૂી ખાતે વિેંર્ી) 

 40,800 
20,400 

15-9-16 હકશનના મડૂી ખાતે                         ઉ.... 65,800  
    તે હકશનના ંવારસદાર ખાતે  65,800 
 (બા.જે. હકશનના મડૂી ખાતાની બાકી તેના વારસદાર ખાતે ફેરવી તેની 

નોંધ) 
  

15-9-16 હકશનના વારસદાર ખાતે                   ઉ.... 65,800  
     તે બૅંક ખાતે  65,800 
 (બા.જે. હકશનના વારસદારને રકમ ચકૂવી તેની નોંધ)   
 કુિ ૩,71,600 ૩,71,600 

   

ઉ.                      સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાત ુ ં     જ. 
તારીખ મવગત રકમ(₹) તારીખ મવગત રકમ(₹) 

1-4-14 બૅંક ખાતે  6,000 31-3-15 બા.આ. િઈ ગયા 6,000 
  6,000   6,000 
1-4-115 બા.આ. િાવ્યા 6,000 31-3-16 બા.આ. િઈ ગયા 12,000 
1-4-15 બૅંક ખાતે 6,000    
  12.000   12,000 

1-4-16 બા.આ. િાવ્યા 12,000 31-8-16 બૅંક ખાતે 1,20,000 
1-4-16 
31-8-16 
31-8-16 
31-8-16 

બૅંક ખાતે 
કમિના મડૂી ખાતે 
હકશનના મડૂી ખાતે 
કરણના મડૂી ખાતે 

6,000 
40,800 
40,800 
20,400 

   

  1,20,000   1,20,000 
 

 

 

 

 

 

 

રીત ન.ં 3 પૉલિસીને શરણમલૂ્ય હકિંમતે દશાચવવી અને તફાવતની રકમને મિસેિૂી ખર્ચ ગણવો. 
આ પદ્ધમતમા ંવર્ષચના અંત ેપૉલિસીનુ ંશરણમલૂ્ય પાકા ંસરવૈયામંા ંદશાચવાય છે અને ભરેિ પ્રીમમયમને 
મડૂી ખર્ચ ગણવામા ંઆવે છે અને તફાવતની રકમને મિસેિૂી ખર્ચ ગણવામા ંઆવ ેછે. આમ, આ પદ્ધમત 
આગળની બન્ન ેપદ્ધમતની મયાચદાઓને દૂર કરે છે. 
 આ પદ્ધમત મજુબ હિસાબી ર્ોપડ ેનીર્ે મજુબ જરૂરી આમનોંધ નોંધાય છે : 
- દર વર્ષચ કરવાની થતી આમનોંધ : 

1) પૉલિસીનુ ંપ્રીમમયમ ભરવામા ંઆવે ત્યારે :  

સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે           ઉ..... 
 તે બૅંક ખાત ે

2) વર્ષચના અને પૉલિસીને શરણમલૂ્ય હકિંમતે દશાચવવા માડંી વાળવાની રકમ  
નફા-નકુસાન ખાતે ઉ... 
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       તે સ.ંજી.વી.પૉલિસી ખાત ે

- જ્યારે કોઈ ભાગીદારનુ ંમતૃ્ય ુથાય ત્યારે કરવામા ંઆવતી નોંધ : 

1) વીમા કંપની નાણા ંચકૂવી આપે ત્યારે 

બૅંક ખાતે     

    તે સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાત ે

2) સ.ંજી.વી.પૉલિસીની જમા બાકી ભાગીદારો વચ્ર્ ેવિેંર્વાની નોંધ : 
સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે   ઉ..........  

 તે ભાગીદારોના ંમડૂી ખાતે  
 

ઉદાિરણ ૩ આન, બાન અને શાન 5:3:2ના પ્રમાણમા ં નફો-નકુસાન વિેંર્તા ભાગીદારો છે. 
₹1,૦૦,000ની સ.ંજી.વી.પૉલિસી પઢેી દ્વારા તા.1-4-12ના રોજ િેવામા ં આવી. વામર્ષિક 
પ્રીમમયમ દર વર્ષે તા.8મી એમપ્રિના રોજ ચકૂવાય છે. બાન તા.10-06-2016ના રોજ 
મતૃ્ય ુપામ્યા. પ્રીમમયમ દર વર્ષે ₹15,000 ભરવાનુ ંિત ુ.ં સ.ંજી.વી. પૉલિસીનુ ંવર્ષો વર્ષચનુ ં
શરણમલૂ્ય નીર્ે મજુબ િત ુ ં: 

 

 2012-13=₹0, 2013-14=₹4,000, 2014-15=₹10,000, 2015-16=₹14,500. સયંકુ્ત જીવન 
વીમા પૉલિસી અનામત ખાત ુ ંરાખવામા ંઆવતુ ંનથી. પેઢીના ંહિસાબો 31મી માર્ચના રોજ પરૂા 
કરે છે. દરેક વર્ષચની આમનોંધ િખો, સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસીનુ ંખાત ુ ંતયૈાર કરો. 
   

વર્ચ પ્રીમમયમ શરણમલૂ્ય શરણમલૂ્યમાં વધારો માડંી વાળવાની રકમ 

2012 15,000 0 0 15,000 
2013 15,000 4,000 4,000 11,000 
2014 15,000 10,000 6,000 9,000 
2015 15,000 14,000 4,500 10,500 

 

પેઢીના ર્ોપડ ેઆમનોંધ 
તારીખ મવગત ખા.પા. ઉધાર જમા 

8/4/2012 સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસી ખાતે              ઉ...  15,000  
    તે બૅંક ખાતે    15,000 
 (બા.જે. પ્રથમ વર્ષચનુ ંપ્રીમમયમ ભયુું તેના)    
31/3/2013 ન.ન.ુ ખાતે                                      ઉ....  15,000  
     તે સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે   15,000 
 (બા.જે પૉલિસીનુ ંશરણમલૂ્ય શનૂ્ય િોવાથી તેનુ ંખાત ુ ંબધં 

કયુું તેની નોંધ)  
   

8/4/2013 સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે                        ઉ.....  15,000  
    તે બૅંક ખાતે    15,000 
 
 

(બા.જે. બીર્જ વર્ષચનુ ંપ્રીમમયમ ભયુું તેના)    
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31/3/2014 

 
 
 
 
 
 

ન.ન.ુ ખાતે                                      ઉ.... 
    તે સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે 
(બા.જે શરણમલૂ્ય 11,000ના વધારાની રકમ માડંી વાળી 
તેના) 

 11,000 
 
 
 
 
 
 

 
 

11,000 

8/4/2014 સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસી ખાતે              ઉ... 
   તે બૅંક ખાતે  
(બા.જે. ત્રીર્જ વર્ષચનુ ંપ્રીમમયમ ભયુું તેના) 

 15,000  

   15,000 

31/3/2015 ન.ન.ુ ખાતે                                      ઉ....  9,000  
     તે સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે   9,000 
 (બા.જે શરણમલૂ્યનો વધારો માડંી વાળ્યો તેના)    
8/4/2015 સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસી ખાતે              ઉ...  15,000  
    તે બૅંક ખાતે    15,000 
 (બા.જે.  ર્ોથા વર્ષચનુ ંપ્રીમમયમ ભયુચ તેના)    
31/3/2016 ન.ન.ુ ખાતે                                      ઉ....  10,500  
     તે સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે   10,500 
 (બા.જે. શરણમલૂ્યનો વધારો માડંી વાળ્યો તેના)    
8/4/2016 સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસી ખાતે              ઉ...  15,000  
    તે બૅંક ખાતે  

(બા.જે. પારં્મા વર્ષચનુ ંપ્રીમમયમ ભયુું તેના) 
  15,000 

 
10/6/2016 બૅંક ખાતે                                      ઉ....  1,00,000  
     તે સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે   1,00,000 
 (બા.જે બાજ મતૃ્ય ુથતા પૉલિસીની રકમ મળી)    

10/6/2016 સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસી ખાતે              ઉ... 
    તે આનના મડૂી ખાતે  
    તે બાનના મડૂી ખાતે 
    તે શાનના મડૂી ખાતે  
(બા.જે. સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસી ખાતાની બાકી 
ભાગીદારો વચ્ર્ે ન.ન.ુના પ્રમાણમા ંવિેંચ્યા ંતેના) 

 70,500  
 

35,250 
21,150 
14,100 

 કુિ  2,91,000 2,91,000 

 
 
 

 

 ઉધાર            સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસીનુ ંખાત ુ ં              જમા 
તારીખ  મવગત રકમ તારીખ મવગત  રકમ 

8/4/2012 બૅંક ખાતે  15,000 31/3/2013 ન.ન.ુ ખાતે 15,000 
  15,000   15,000 
8/4/2013 બૅંક ખાતે 15,000 31/3/2014 ન.ન.ુ ખાતે 11,000 
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   31/3/2014 બા.આ. િઈ ગયા 4,000 
 15,000   15,000 
1/4/2014 બા.આ. િાવ્યા 4,000 31/3/2015 ન.ન.ુખાતે 9,000 
8/4/2014 બૅંક ખાતે  15,000 31/3/2015 બા.આ. િઈ ગયા 10,000 
  19,000   19,000 
1/4/2015 બા.આ. િાવ્યા 10,000 31/3/2016 ન.ન.ુ ખાતે 10,500 
8/4/2015 બૅંક ખાતે 15,000 31/3/2016 બા.આ. િઈ ગયા 14,500 
 25,000   25,000 
1/4/2016 બા.આ. િાવ્યા 14,500 10/6/2016 બૅંક ખાતે  1,00,000 
8/4/2016 બૅંક ખાતે  15,000    
10/6/2016 આનના મડૂી ખાતે 35,250    
 બાનના મડૂી ખાતે 21,150    
 શાનના મડૂી ખાતે 14,100    
  1,00,000   1,00,000 

 

 
 

 
 

રીત ન.ં 4 પૉલિસી અનામત ખાત ુ ંઊભુ ંકરીને પૉલિસી શરણમલૂ્યે દશાચવવાની પદ્ધમત :  

 આ પદ્ધમતમા ં સ.ંજી.વી. પૉલિસી અનામત ખાત ુ ં ઊભુ ં કરવામા ં આવે છે. આ પદ્ધમત આપિેી 
પદ્ધમતઓમાથંી ખબૂ જ પ્રર્લિત અને બિોળા પ્રમાણમા ંઉપયોગમા ંિેવાતી પદ્ધમત છે.  

 આ પદ્ધમતમા ંનીર્ે મજુબ નોંધ થશે : 
 દર વર્ષે કરવાની નોંધ  

1. જ્યારે પ્રીમમયમ ભરવામા ંઆવે ત્યારે  

સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે                      ઉ... 
    તે બૅંક ખાતે  

2. વર્ષચના અંતે પ્રીમમયમની રકમ નફા-નકુસાન ખાતે િઈ જવાની નોંધ.  

ન.ન.ુ ખાતે                                  ઉ... 
   તે સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસી અનામત ખાતે   

3. પૉલિસીને શરણમલૂ્ય સધુી િાવવા માટેની નોંધ  

સ.ંજી.વી. પૉલિસી અનામત ખાતે            ઉ... 
   ત ેસ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે  
 (માડંી વાળવાની રકમ = વામર્ષિક પ્રીમમયમ – શરણમલૂ્યમા ંવધારો ) 

 

 ભાગીદારનુ ંમતૃ્ય ુથતા પૉલિસીની રકમ મળે ત્યારે  

1. વીમા કંપની પાસેથી પૉલિસીની રકમ મળે ત્યારે  

બૅંક ખાતે                             ઉ.... 
       તે સ.ંજી.વી પૉલિસી ખાતે 
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2. અનામત ખાત ુ ંબધં કરવા અંગે 
સ.ંજી.વી. પૉલિસી અનામત ખાતે            ઉ.... 
       તે સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે  

     3. સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતાની બાકી ભાગીદારો વચ્ર્ે વિેંર્વાની નોંધ  

 સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે                      ઉ....  

               તે ભાગીદારોના ંમડૂી ખાતે  

 

ઉદાિરણ 4  રાજ, રાજન અને રમવ અનકુ્રમે 2:2:1ના પ્રમાણમા ંનફો-નકુસાન વિેંર્તા ભાગીદારો છે. 
તેમણે તા.7/4/2012ના રોજ ₹70,000ની એક સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસી િીધી. 
પૉલિસીનુ ં વામર્ષિક પ્રીમમયમ ₹3500 િત ુ.ં પેઢીનુ ં હિસાબી વર્ષચ 31મી માર્ચના ં રોજ પરંુૂ 
થાય છે.  

પેઢીના ં ર્ોપડ ે પૉલિસીનુ ં ખાત ુ ં શરણમલૂ્ય હકિંમતે દશાચવવામા ંઆવ ે છે અને તેટિી જ 
અનામતની વ્યવસ્થા કરવામા ં આવી છે. જુદા-જુદા વર્ષે પૉલિસીનુ ં શરણમલૂ્ય નીર્ ે
મજુબ િત ુ ં:  

2012-13=₹0, 2013-14=₹900, 2014-15=₹1900, 2015-16=₹2500 

તા.18/6/2016ના રોજ રાજનનુ ં અવસાન થાય છે અને તે હદવસ ે વીમાની પૉલિસી 
પાકી.  

ઉપરોક્ત મવગતોના ંઆધારે પેઢીના ંર્ોપડ ેબધા જ વર્ષચની આમનોંધ િખો અન ેવીમા 
પૉલિસી ખાત ુ ંઅને અનામતના ંખાતા ંતૈયાર કરો. 

જવાબ : 
વર્ચ પ્રીમમયમ શરણમલૂ્ય શરણમલૂ્યમાં વધારો માડંી વાળવાની રકમ 

2012-13 3500 0 0 3500 
2013-14 3500 900 900 2600 
2014-15 3500 1900 1000 2500 
2015-16 3500 2500 600 2900 

 

 

પેઢીના ંર્ોપડ ેઆમનોંધ 

તારીખ મવગત 
ખા.
પા. 

ઉધાર જમા 

7/11/2012 સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે               ઉ....  3,500  
     તે બૅંક ખાતે    3,500 
 (બા.જે. પ્રથમ વર્ષચનુ ંપ્રીમમયમ ભયુું તેના)    
31/3/2013 ન.ન.ુ ખાતે                           ઉ....  3,500  
    તે સજંીવી પૉલિસી અનામત ખાતે    3,500 
 (બા.જે. વર્ષચના ં અંત ે ન.ન.ુ ખાતેથી અનામતની રકમની 

ફાળવણી કરી તનેા) 
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31/3/2013 સ.ંજી.વી. પૉલિસી અનામત ખાતે    ઉ...  3,500  
     તે સજંીવી પૉલિસી ખાતે    3,500 
 (બા.જે. પૉલિસીને શરણમલૂ્ય સધુી િાવવા માટે નોંધ કરી તેના)    
7/4/2013 સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે                      ઉ...  3,500  
     તે બૅંક ખાત ે   3,500 
 (બા.જે. બીર્જ વર્ષચનુ ંપ્રીમમયમ ભયુું તેના)    
31/3/2014 ન.ન.ુ ખાતે                                    ઉ...  3,500  
     તે સ.ંજી.વી. પૉલિસી અનામત ખાત ે   3,500 
 (બા.જે. વર્ષચના અંત ે ન.ન.ુ ખાતેથી અનામતની રકમની 

ફાળવણી કરી તનેા) 
   

31/3/2014 સ.ંજી.વી. પૉલિસી અનામત ખાતે          ઉ..  2,600  
    તે સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાત ે

(બા.જે. પૉલિસીને શરણમલૂ્ય સધુી િાવવા માટે નોંધ કરી તેના) 
  2,600 

7/4/2014 સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે                    ઉ...  3,500  
    તે બૅંક ખાતે  

(બા.જે. ત્રીર્જ વર્ષચનુ ંપ્રીમમયમ ભયુું તેના) 
  3,500 

31/3/2015 ન.ન.ુ ખાતે                                 ઉ...  3,500  
    તે સ.ંજી.વી. પૉલિસી અનામત ખાત ે

(બા.જે. વર્ષચના ં અંત ે ન.ન.ુ ખાતેથી અનામતની રકમની 
ફાળવણી કરી તનેા) 

  3,500 

31/3/2015 સ.ંજી.વી. પૉલિસી અનામત ખાતે           ઉ...  2,500  
     તે સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે  

(બા.જે. પૉલિસીને શરણમલૂ્ય સધુી િાવવા માટે નોંધ કરી તેના) 

  2,500 

7/4/2015 સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે                     ઉ...  3,500  
    તે બૅંક ખાત ે

(બા.જે. ર્ોથા વર્ષચનુ ંપ્રીમમયમ ભયુું તેના) 

  3,500 

31/3/2016 ન.ન.ુ ખાતે                                 ઉ...  3,500  
    તે સ.ંજી.વી. પૉલિસી અનામત ખાત ે

(બા.જે. વર્ષચના ં અંત ે ન.ન.ુ ખાતેથી અનામતની રકમની 
ફાળવણી કરી તનેા) 

  3,500 

31/3/2016 સ.ંજી.વી. પૉલિસી અનામત ખાતે           ઉ....  2,900  

   તે સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે  
(બા.જે. પૉલિસીને શરણમલૂ્ય સધુી િાવવા માટે નોંધ કરી તેના) 

  2,900 

7/4/2016 સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે                      ઉ..  3,500  
    તે બૅંક ખાત ે

(બા.જે. પારં્મા ંવર્ષચનુ ંપ્રીમમયમ ભયુું તેના) 

  3,500 
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18/6/2016 બૅંક ખાતે                                   ઉ..  70,000  
    તે સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાત ે   70,000 
18/6/2016 સ.ંજી.વી. પૉલિસી અનામત ખાતે           ઉ...  2,500  
    તે સ.ંજી.વી પૉલિસી ખાત ે

(બા.જે. પૉલિસીને શરણમલુ્યે સધુી િાવવા માટે નોંધ કરી તેના)  

  2,500 

18/6/2016 સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે                     ઉ...  66,500  
     તે રાજના મડૂી ખાતે    26,600 
     તે રાજનના મડૂી ખાતે   26,600 
     તે રમવના મડૂી ખાતે   13,300 
 કુિ  1,82,000 1,82,૦૦0   

સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસી ખાત ુ ં
તારીખ મવગત રકમ(₹) તારીખ મવગત રકમ(₹) 

7-4-12 બૅંક ખાતે 3,500 31-3-13 સ.ંજી.વી. અનામત 
ખાતે 

3,500 

  3,500   3,500 
  

7-4-13 બૅંક ખાતે 3,500 31-3-14 સ.ંજી.વી. અનામત 
ખાતે 

2,600 

    બા.આ. િઈ ગયા 900 
  3,500   3,500 
1-4-14 બા.આ િાવ્યા 900 31-3-15 સ.ંજી.વી. અનામત 

ખાતે 
2,500 

7-4-14 બૅંક ખાતે 3,500  બા.આ. િઈ ગયા 1,900 
  4,400  4,400 
1-4-15 બા.આ. િાવ્યા 1,900 31-3-16 સ.ંજી.વી. પૉલિસી 

ખાતે 
2,900 

7-4-15 બૅંક ખાતે 3,500  બા.આ. િઈ ગયા 2,500 
 5,400   5,400 

 
1-4-16 બા.આ. િાવ્યા 2,500 18-6-16 બૅંક ખાતે 70,000 
7-4-16 બૅંક ખાતે 3,500  સ.ંજી.વી.અ. ખાતે 2,500 
18-6-10 રાજના મડૂી        26600 

રાજનના મડૂી      26600 
રમવના મડૂી         13300 

 
 
 

66,500 

   

  72,500   72,500 
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સ.ંજી.વી. પૉલિસી અનામત ખાત ુ ં
તારીખ મવગત રકમ તારીખ મવગત રકમ 

31-3-13 સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે   3,500 31-3-13 ન.ન.ુ ખાતે  3,500 
 3,500   3,500 
31-3-14 સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે  2,600 31-3-14 ન.ન.ુ ખાતે  3,500 
 બા.આ. િઈ ગયા 900    

  3,500   3,500 
31-3-15  સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે  2,500 1-4-14 બા.આ. િાવ્યા  900 
31-3-15 બા.આ. િઈ ગયા  1,900 31-3-15 ન.ન.ુ ખાતે  3,500 
  4,400   4,400 
31-3-16 સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે  2,900 1-4-15 બા.આ. િાવ્યા  1,900 
31-3-16 બા.આ. િઈ ગયા  2,500 31-3-16 ન.ન.ુ ખાતે  3,500 
  5,400   5,400 
18-6-16 સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતે  2,500 1-4-16 બા.આ. િાવ્યા  2,500 
  2,500   2,500 

 
 

સ્વાધ્યાય 

)અ (  સૈદ્ધામંતક પ્રશ્નો – 

1. સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસી એટિે શુ ં? સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસીના ભરેિ પ્રીમમયમ અંગે 
હિસાબો રાખવાની જુદી જુદી પદ્ધમતઓ સમર્જવો 

2.  ટૂંકનોંધ િખો :  સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસી 
3. નીર્ે દશાચવેિ પ્રશ્નોના અંતે આપેિ મવકલ્પોમાથંી યોગ્ય મવકલ્પ પસદં કરી જવાબ આપો. 

1. સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસી અનામત ખાતા દ્વારા પૉલિસી શરણમલૂ્ય હકિંમતે દશાચવેિ ત્યારે 
ભરેિ પ્રીમમયમ કયા ખાતે ઉધારેિ છે.? 

(A) પ્રીમમયમ ખાત ે    (B) નફા-નકુસાન ખાતે   

(C) વેપાર માટે       (D) પૉલિસી ખાત ે

2. સ.ંજી.વી.નુ ં વામર્ષિક પ્રીમમયમ ₹15,000 છે. અન ે શરણમલૂ્ય શનૂ્ય છે, તો માડંી વાળવાની 
રકમ...... 
(A) શનૂ્ય      (B) ₹7,500 

(C) ₹15,000     (D) ત્રણમાથંી એકપણ નિીં. 
3. પ્રીમમયમે મિસેિૂી ખર્ચ ગણવામા ંઆવે ત્યારે ભરેિા પ્રીમમયમે કયા ખાતે ઉધારવામા ંઆવે છે? 

(A) પૉલિસી ખાત ે    (B) પ્રીમમયમ ખાતે   

(C) ન.ન.ુ ખાતે     (D) વેપાર ખાતે  
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4. સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસીના પ્રીમમયમના હિસાબો િખવાની કેટિી રીત છે? 

(A) 2      (B) 3 

(C) 4      (D) 5 
 

5. સ.ંજી.વી. પૉલિસી વામર્ષિક પ્રીમમયમ ₹35,000 છે. જો ગયા વર્ષચનુ ં શરણમલૂ્ય ₹12,000 િોય 
અને ર્ાલ ુવર્ષચનુ ંશરણમલૂ્ય ₹20,000 િોય તો માડંી વાળવાની રકમ....... 
(A) ₹35,000     (B) શનૂ્ય 

(C) ₹27,000      (D) ₹15,000  
 

6. X, Y અને Z ત્રણ ભાગીદારો 1:1:1 ના પ્રમાણમા ંન.ન.ુ વિેંર્તા ભાગીદારો છે. X મતૃ્ય ુપામતા ં
વીમા પૉલિસીની રકમ ₹1,05,000 મળી અને છેલ્લુ ંપ્રીમમયમ 6000 ભયુું, તો દરેક ભાગીદારને 
કેટિી રકમ મળશે? પ્રીમમયમને મિસેિૂી ખર્ચ ગણવામા ંઆવે છે.  

(A) ₹35,000, ₹35,000 અને ₹35,000  (B) ₹30,000, ₹30,000 અને ₹30,000 

(C) ₹૩૩,૦૦૦, ₹૩૩,૦૦૦ અને ₹૩૩,૦૦૦ (D) ત્રણમાથંી એક પણ નિીં 
 

7. સ.ંજી.વી.પૉલિસી અંગ ેભરેિ વામર્ષિક પ્રીમમયમ ₹8000ને મડૂી ખર્ચ ગણવામા ંઆવતુ ંિોય તો 
ર્ોથા વર્ષચના અંતે પાકા ંસરવૈયામંા ંસ.ંજી.વી.પૉલિસી ખાતાની બાકી કેટિી િશે? 

(A) ₹30,000      (B) ₹32,000  

(C) ₹8,000      (D) ₹16,000 
 

8. નીર્ેની પદ્ધમતમા ંસ.ંજી.વી.પૉલિસીનુ ંપ્રીમમયમ વર્ષચના અંતે ન.નુ ંખાતે માડંી વાળવામા ંઆવે 
છે. 
(A) જો પ્રીમમયમ મિસેિૂી ખર્ચ ગણવામા ંઆવે.  (B) જો પ્રીમમયમ મડૂી ખર્ચ ગણવામા ંઆવે 
(C) જો પૉલિસી ખાત ુ ંશરણમલૂ્ય હકિંમતે દશાચવામા ંઆવ ે(D) ત્રણમાથંી એક પણ નિીં. 
 

9. જયારે પ્રીમમયમને મડૂી ખર્ચ ગણવામા ંઆવે ત્યારે પૉલિસીને કયા દશાચવવામા ંઆવ ેછે.? 

(A) પા.સ.મા ંમમિકત િેણા ંબાજુ   (B) પા.સ.મા ંમડૂીદેવા ંબાજુ  

(C) ન.ન.ુ ખાતે ઉધાર બાજુ    (D) ન.ન.ુ ખાતે જમા બાજુ  
 

10. કોઈ ભાગીદારનુ ંમતૃ્ય ુથતા ંવીમા પૉલિસીની રકમ ભાગીદારો વચ્ર્ે કયા પ્રમાણમા ંવિેંર્વામા ં
આવે છે? 

(A) મડૂીના પ્રમાણમા ં    (B) ન.ન.ુના પ્રમાણમા ં 

(C) સરખા હિસ્સે     (D) જવાબદારીના પ્રમાણમા ં
 

(જવાબ : 1 (D), 2 (C), ૩ (B), 4 (C), 5 (A), 6 (C), 7 (B), 8 (D), 9 (A), 10 (A)) 
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(બ) વ્યાવિાહરક પ્રશ્નો -  
1. િાિ, બાિ અને પાિ 2:2:1ના પ્રમાણમા ં નફો-નકુસાન વિેંર્તા ભાગીદાર છે વર્ષચ 2013મા ં

તેમણે 2,20,000ની સ.ંજી.વી. પૉલિસી િીધી. પઢેી દર વર્ષે 1 એમપ્રિના ંરોજ ₹12,000નુ ંવીમા 
પ્રીમમયમ ભારે છે.  

િાિ તા18-04-2016ના રોજ મતૃ્ય ુપામ્યો. તા.૩૦-04-16 ના રોજ વીમા કંપનીએ 10% બોનસ 
સાથે પૉલિસીની રકમ ચકૂવી આપી. 
પેઢીનુ ંહિસાબી વર્ષચ 31મી માર્ચના રોજ પરંુૂ થાય છે, જો વીમા પ્રીમમયમની રકમ મિસેિૂી ખર્ચ 
તરીકે ગણવામા ંઆવે છે. 
ઉપરના સ.ંજી.વી.પૉલિસી અંગેના વ્યવિારોની આમનોંધ િખો.  

2. સિોની, સિુાની અને સોનિ ત્રણ ભાગીદારો 5:3:2ના પ્રમાણમા ં નફા-નકુસાન વિેંર્ે છે. 
તેઓએ તા.1-4-13ના રોજ ₹1,50,000ની સ.ંજી.વી. પૉલિસી િીધી. જેનુ ં વામર્ષિક પ્રીમમયમ 
₹7000 દર વર્ષ ેતા.10-4ના રોજ ભરવાનુ ંિત ુ.ં 
તા.15-5-16ના રોજ સોનાિી મતૃ્ય ુપામી અને વીમા કંપનીએ ₹1,75,000 બોનસ સહિત ચકૂવી 
આપ્યા. પેઢીનુ ંહિસાબી વર્ષચ 31મી માર્ચના રોજ પરંુૂ થાય છે. પેઢીઓમા ંવીમા પ્રીમમયમને મડૂી 
ખર્ચ ગણવામા ંઆવે છે. 
ઉપરની મવગતોના ંઆધારે જરૂરી આમનોંધ અને સ.ંજી.વી.પૉલિસી ખાત ુ ંતૈયાર કરો. 
(જવાબ : સ.ંજી.વી.પૉલિસી ખાતાની બાકી=₹1,47,000 ત્રણ ે ભાગીદારો વચ્ર્ે ન.ન.ુના 
પ્રમાણમા ંવિેંર્ાશે.)  

3. ર્ેતન, મનિેશ અન ેહદનેશ 3:2:1ના પ્રમાણમા ંન.ન.ુ વિેંર્તા ંભાગીદારો છે. તઓેએ તા.10-4-
12ના રોજ ₹2,50,000ની સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસી િીધી. જેનુ ંવામર્ષિક પ્રીમમયમ ₹15000 
ભયુું. પેઢી પોતાનુ ં હિસાબી વર્ષચ 31મી માર્ચના રોજ પરંુૂ કરે છે. તા. 11-5-16ના રોજ મનિેશનુ ં
મતૃ્ય ુથયુ ંઅને પૉલિસીની રકમ તા.21-5-16ના રોજ મળી. પૉલિસીનુ ંશરણમલૂ્ય નીર્ે મજુબ 
િત ુ ં: 
વર્ષચ 2012-13=0, 2013-14=10,000, 2014-15=12,000, 2015-16=14,000  
પેઢીના ર્ોપડ ેઅનામત ખાત ુ ંરાખવામા ંઆવતુ ંનથી. પૉલિસી શરણમલૂ્ય દશાચવાય છે. પઢેીના 
ર્ોપડ ેઉપરના વ્યવિારો અંગે આમનોંધ અને સ.ંજી.વી.પૉલિસી ખાત ુ ંતૈયાર કરો.   
(જવાબ : સ.ંજી.વી.પૉલિસી ખાતાની બાકી ₹219000 ભાગીદારો વચ્ર્ ેન.ન.ુના પ્રમાણમા)ં 

4. રાધા, મીરા ંઅને ગોપી 4:4:3 ના પ્રમાણમા ંનફો-નકુસાન વિેંર્તા ભાગીદારો છે. તા.1-4-12ના 
રોજ તેઓએ સ.ંજી.વી.પૉલિસી પ્રીમમયમ દર વર્ષે 5મી એમપ્રિના રોજ ચકૂવાય છે. પેઢીનુ ં
નાણાકીય વર્ષચ 31મી માર્ચના રોજ પરંુૂ થાય છે. 
પેઢીના ર્ોપડ ે પૉલિસીનુ ં ખાત ુ ં શરણમલૂ્ય હકિંમત ે દશાચવવામા ં આવે છે અને તેટિી જ 
અનામતની વ્યવસ્થા કરવામા ંઆવી છે. જુદા-જુદા વરે્ષ પૉલિસીનુ ંશરણમલૂ્ય નીર્ ેમજુબ છે :  

 2012-13=શનૂ્ય, 2013-14=8000, 2014-15=12,000, 2015-16=18000 

 તા. 21-6-16 ના રોજ ગોપીનુ ંઅવસાન થતા ંતા. ૩૦-6-16ના રોજ પૉલિસીની રકમ મળી.  
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આપેિ મવગતોને આધારે કંપનીના ર્ોપડ ેબધા જ વર્ષોની આમનોંધ અને વીમા પૉલિસી અન ે
અનામત ખાત ુ ંતૈયાર કરો. 

 (જવાબ = પૉલિસી અનામત ખાતાની બાકી = 18000 સ.ંજી.વી.પૉલિસી ખાત ે િઇ જવામા ં
આવશે. સ.ંજી.વી.પૉલિસી આખર બાકી = 3,80,000 ભાગીદારો વચ્ર્ે ન.ન.ુના પ્રમાણમા)ં 

5. અમર, અકબર અને એન્થોની 2:2:1ના પ્રમાણમા ંનફો-નકુસાન વિેંર્તા ભાગીદારો છે. તા. 1-1-
2011ના રોજ વામર્ષિક 30,000ના પ્રીમમયમની ₹3,50,000ની ભાગીદારોની સ.ંજી.વી.પૉલિસી 
િીધી છે. પૉલિસીનુ ંશરણમલૂ્ય નીર્ ેપ્રમાણ ેછે : 

વર્ચ 2011 2012 2013 2014 

શરણમલૂ્ય કુિ ભરેિ  પ્રીમમયમના  0 10% 20% ૩૦% 
તા. 10-૨-15 ના રોજ અમરનુ ં મતૃ્ય ુથયુ ં તા.10-3-15ના રોજ વીમા કંપનીએ દાવાની રકમ 
₹5,૦૦,000 બોનસ સહિત ચકૂવી આપી. હિસાબો તા.31મી હડસેમ્બરના રોજ પરૂા થાય છે.  
પેઢીના ર્ોપડ ેસ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાત ુ ંઅન ેસ.ંજી.વી.પો અનામત ખાત ુ ંતયૈાર કરો. 
(જવાબ = સ.ંજી.વી. પૉલિસી ખાતાની આખરની બાકી= ₹4,70,000 ભાગીદારો વચ્ર્ે ન.ન.ુના 
પ્રમાણમા ંવિેંર્વાના) 

વર્ચ 2011 2012 2013 2014 
શરણમલૂ્ય 0 6,000 18,000 36,000 

 

6. X,Y અન ે Z એક પઢેીના ભાગીદારી િતા.ં ન.ન.ુના પ્રમાણમા ં 2:2:1 િત ુ.ં તા.1-1-02ના રોજ 
તેઓએ ₹3,૦૦,000ની એક સયંકુ્ત જીવનવીમા પૉલિસી િીધી જેનુ ંવામર્ષિક પ્રીમમયમ ₹24,000 
િત ુ.ં પેઢીનુ ંહિસાબી વર્ષચ 31મી હડસેમ્બરના રોજ પરંુૂ થાય છે. શરણમલૂ્ય નીર્ે પ્રમાણે િત ુ ં:   

વર્ચ 2002 2003 2004 2005 

શરણમલૂ્ય શનૂ્ય  કુિ ભરેિ પ્રીમમયમના 10% કુિ ભરેિ પ્રીમમયમના 
20% 

કુિ ભરેિ પ્રીમમયમના 
30% 

 

  તા.1-2-06ના રોજ ‘Z’ન ુ મતૃ્ય ુ થયુ.ં વીમા કંપનીએ પૉલિસીની રકમ ₹3,20,000 
બોનસ સાથ ેતા.28-02-06 ચકૂવી આપી. 

  ઉપરની મવગત પરથી તયૈાર કરો  
 1. સ.ંજી.વી. પૉલિસીનુ ંખાત ુ ં
 2. સ.ંજી.વી. પૉલિસી અનામત ખાત ુ ં 
(જવાબ = સ.ંજી.વી.પૉ. ખાતાની આખરની બાકી = 3,48,800) 

વર્ચ 2002 2003 2004 2005 
શરણમલૂ્ય 0 4,800 14,400 28,800 

 

7. દેવ, દાનવ અને માનવ એક પેઢીના 2:2:1ના પ્રમાણમા ંન.ન.ુ વિેંર્તા ભાગીદારો િતા.ં તેઓએ 
તા.1-4-13ના રોજ તેઓની જજિંદગીની ₹1,80,000ની સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસી કે જેનુ ં
વામર્ષિક પ્રીમમયમ ₹12,000 િત ુ,ં તે િેવામા ંઆવી. પેઢીનુ ં હિસાબી વર્ષચ દર વરે્ષ 31મી માર્ચના 
રોજ પરંુૂ થાય છે. 
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દાનવ તા.31મી મે 2016ના રોજ અવસાન પામ્યો. વીમા કંપની તરફથી પૉલિસીની 
રકમ ₹૩૦,000ના બોનસ સાથ ે તા.૩૦-06-16ના રોજ પેઢીને ચકૂવવામા ં આવી. પૉલિસીનુ ં
શરણમલૂ્ય નીર્ે પ્રમાણે િત ુ ં: 

વર્ચ 31-3-14 31-3-15 31-3-16 
શરણમલૂ્ય 0 4,800 10,400 

 

  પેઢીના ર્ોપડામા ં પૉલિસી ખાત ુ ં શરણમલૂ્ય હકિંમતે દશાચવાય છે. તમારે પેઢીના 
ર્ોપડામા ંઉપરના વ્યાપારો નોંધવા જરૂરી આમનોંધ અને પેઢીના ર્ોપડામા ંસ.ંજી.વી. પૉલિસી 
ખાત ુ ંઅને સ.ંજી.વી. પૉલિસી અનામત ખાત ુ ંતૈયાર કરવાનુ ંછે. 

(જવાબ= પૉલિસી ખાતાનંી બાકી = 1,98,000 ભાગીદારો વચ્ર્ ેન.ન.ુના પ્રમાણમા)ં 
8. A, B અને C ત્રણેય ભાગીદારોની મડૂી તા.1-7-06ના રોજ ₹90,000, ₹50,000 અન ે

₹80,000ની િતી. પેઢીએ સયંકુ્ત જીવનવીમા પૉલિસી તા.1-1-2004ના રોજ ₹1,60,000ની 
િીધી. જેનુ ંવામર્ષિક પ્રીમમયમ દર વરે્ષ ₹8000 પેઢી ચકૂવતી િતી અને પ્રીમમયમ નફા-નકુસાન 
ખાતે ઉધારવામા ંઆવતુ ંિત ુ.ં તા.2-7-2006ના રોજ B મતૃ્ય ુપામ્યો. પેઢીનુ ંહિસાબી વર્ષચ તા.31 
હડસેમ્બરે પરંુૂ થાય છે. 

વીમા કંપનીએ તા.10-7-2006ના રોજ પૉલિસીની પરૂી રકમ 5% બોનસ સાથે ચકૂવી 
આપી અને પઢેીએ ત ેજ તારીખે Bની મવધવા પત્નીને તેની િકની રકમ ચકૂવી આપી. 

તા.1-1-04થી તા.10-7-08 સધુીની આમનોંધ દશાચવો.   

 
 

 
 

_________________________________ 
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₹   

એકમ 6    આડતમાલનાાં હિસાબો 
________________________________________________________________ 

 

 રૂપરેખા 
 પ્રસ્તાવના 
 આડતમાલની વ્યાખ્યા અને લક્ષણો  

 તફાવત 

 આડતમાલ અન ેવેચાણનો તફાવત 

 આડતમાલ અન ેજાંગડ વેચાણનો તફાવત 

 આડતમાલના વપેારની વવવિ 

 વેચાણઆંકડાનો નમનુો 
 આખરસ્ટોકનુાં મલૂયાાંકન 

 જરૂરી આમનોંિ 

 સ્વાધ્યાય 

_______________________________________________________________________________ 
1. પ્રસ્તાવના : 

આજના તીવ્ર િરીફાઈના યગુમાાં દરેક વેપારીએ પોતાનુાં વેચાણ વિારવા ફક્ત દેશના જ 
બજરો પર આિાર રાખવો પડ ેનિીં, તેથી વવદેશમાાં કે દૂરદૂરનાાં શિરેોમાાં માલ વેચાણ માટે પ્રયત્ન કરે. 
કેટલીકવાર એમ બને કે તેની પાસે દૂરનાાં સ્થળે કે વવદેશમાાં શાખા ખોલવા માટે જરૂરી નાણાાં કે સાિનો 
ન િોય. આ સાંજોગોમાાં ત ેજે સ્થળે કે જે દેશમાાં માલ વેચવા માાંગતો િોય ત્યાાંના કોઈ પ્રવતષ્ઠિત વેપારી 
દ્વારા પોતાનો માલ વેચવાની વ્યવસ્થા ગોિવે છે. આ ગોિવણને આડત-માલ કિ ેછે. વેપારીએ શાખા 
ખોલવા માટે કોઈ નાણાાંન ુાં રોકાણ કરવાનુાં રિતે ુ ાં નથી. આ પદ્ધવતમાાં પરદેશના કોઈ પ્રવતષ્ઠિત વેપારીને 
પોતાના એજન્ટ કે આડવતયા તરીકે નીમવામાાં આવે છે અને તેને માલિણી પોતાન ેહિસાબે અને જોખમ ે
માલ વચેવા મોકલે છે તેના બદલામાાં એજન્ટ કે આડવતયાને કવમશન આપવામાાં આવ ે છે. આવા 
સ્થાવનક એજન્ટો, ત્યાાંની પહરસ્સ્થવતથી પહરચચત િોઈ તથા અનભુવી િોઈ વેચાણ વિારવા માટે ખબૂ 
ઉપયોગી નીવડ ેછે.  

2. આડતમાલની વ્યાખ્યા અને લક્ષણો : 
1. માલનુાં કવમશનથી વેચાણ કરવા માટે પોતાને હિસાબે અને જોખમે દેશમાાં અન્ય સ્થળે કે 

પરદેશમાાં પોતાના એજન્ટને માલ મોકલી વેચાણ કરવાની પદ્ધવતને આડતમાલ કિ ેછે. 
2. શ્રી કાટટર જણાવે છે કે, “માલનો અમકુ જથ્થો એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે સામાન્ય રીતે પરદેશમાાં 

કવમશનથી વેચવા માટે એજન્ટને મોકલવો તેને મોકલેલ આડતમાલ કિ ેછે. 
3. કોિલર લખ ે છે, “આડતમાલ એટલ ેભવવઠયના વેચાણ માટે કે અન્ય િતે ુ માટે રવાના કરેલ 

માલ, જેમાાં માલની માચલકી મોકલનારની રિ ેછે અને જે માટે જે માલ મેળવે તે સ્વીકાયાટ પછી 
તે માટે જવાબદાર રિ ેછે.  
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કોિલર વધમુાાં જણાવે છે કે, રીતે મોકલેલો માલ વેચાય નિીં ત્યાાં સિુી માલિણીના 
સ્ટૉકમાાં ગણાય છે. આડવતયો છેવટે ખરીદનાર બને છે અથવા એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે. જેના દ્વારા 
વેચાણ થાય છે અથવા માલિણી સાથેના કરાર મજુબ માલનો અન્ય રીતે વનકાલ થાય છે.   

જે વ્યસ્ક્ત વેચાણ માટે મોકલે છે તેને માલિણી કિ ેછે અને જે વ્યસ્ક્તને માલ વેચવા માટે 
મોકલવામાાં આવે છે તેને આડવતયો કિવેામાાં આવે છે. માલિણી માટે આવો માલ મોકલલે 
આડતમાલ છે. આડવતયાને આ રીતે વેચવા માટે માલ મળે તેને આડતમાલ કિ ેછે. 

આડવતયાને માલનુાં વેચાણ કરવા બદલ જે મિનેતાણુાં મળે તેને કવમશન કે આડત કિ ેછે. 
 લક્ષણો : 
1. બે પક્ષકારો વચ્ચેનો સાંબાંિ વેપારી ગ્રાિકોનો નથી; પરાંત,ુ માચલક અને એજન્ટ તરીકેનો છે. 
2. માલ સાંપણૂટપણે માલિણીને હિસાબે અને જોખમે વેચવામાાં આવે છે. નફો કે ખોટ સાંપણૂટપણ ે

માલિણીના છે. આડવતયાન ેફક્ત કવમશન સાથે જ સાંબાંિ છે. 
3. માલને નકુ્સાન થાય કે માલ નાશ પામે તે અંગે આડવતયો કોઈ રીતે જવાબદાર નથી. 
4. આડવતયો માલિણી વતી કોઈ ખચટ કરે તે માલિણી પાસેથી વસલૂ કરવાનો તેને અવિકાર 

છે. 
5. માલનુાં વેચાણ ન થાય તો તે માલ પરત કરવાનો આડવતયાને િક છે. 
6. માલને થતાાં નકુ્સાન અંગ ે આડવતયો જવાબદાર ન િોવાાં છતાાં માલની વાજબી કાળજી 

રાખવા આડવતયો બાંિાયલેો છે. 
 

3. આડતમાલ અને વેચાણનો તફાવત : 
મદુ્દાઓ આડતમાલ વેચાણ 

1. માલની માચલકી માલિણીની જ રિ ેછે. માલની માચલકી ખરીદનારની થાય છે. 
2. આડવતયો ફક્ત એજન્ટ છે અને તે માલનુાં 

વેચાણ ન કરે ત્યાાં સિુી તેને કોઈ નાણાાં 
આપવાનાાં થતાાં નથી. તેમનો સાંબ ાંિ માચલક-
એજન્ટનો છે. 

વેચાણ થતાાં ખરીદનાર માલની હકિંમત માટે 
દેવાદાર બને છે. અને માલ વેચનાર લેણદાર 
બને છે. 

3. આડત પર મોકલેલ માલ વેચાયો ન િોય તો 
આડવતયો તે પરત કરી શકે છે. 

માલનુાં વેચાણ થઈ ગયા પછી વેચનાર માલ 
પરત લેવા બાંિાયેલ નથી. 

4. આડત પર માલ મોકલયા પછી માલના ભાવમાાં 
વિારો થતાાં તેનો લાભ ફક્ત માલિણીને જ 
મળે છે. 

માલની માચલકી બદલાતી િોવાથી વેચાણ પછી 
માલ પર થતો લાભ ખરીદનારનો ગણાય છે. 

5. આડતમાલ અંગેના બિા ખચાટઓ માલિણી 
ચકૂવે છે. આડવતયાએ ચકૂવેલ ખચટ માલિણી 
ભરપાઈ કરી આપે છે. 

સામાન્ય રીતે વેચાણના કરારમાાં વેચાણ પછીના 
ખચટ ગ્રાિકે ચકૂવવાના િોય છે. 

6. આડત પર વેચવા મોકલેલ માલિણી પરત 
મેળવી શકે છે. 

જો ગ્રાિક નાણાાં નિીં ચકૂવે તો વેચનાર માલ 
પાછો મેળવી શકતો નથી. ફક્ત તેના નાણાાં 
વસલૂ કરવા કાયદેસર પગલાાં લઈ શકે છે. 



આડતમાલનાાં હિસાબો 

99 
 

7. આ એજન્સી વ્યવસ્થા છે, જેમાાં આડવતયો 
માલના નાણાાં તેનુાં વેચાણ થયા વવના આપવા 
બાંિાયેલો નથી. 

આ વેચાણનો કરાર છે, જેમાાં અવેજના બદલામાાં 
માલનો વવવનમય થાય છે. 

8. માલની માચલકી માલિણીની િોવાથી માલને 
નકુ્સાન થાય તો તે જ ભોગવે છે. 

વેચાણ થઈ ગયા પછી માલની માચલકી 
ખરીદનારની બને છે, તેથી માલનુાં નકુ્સાન તે 
ભોગવે છે. 

9. માલિણી માલ મોકલે ત્યારે ઊપજનુાં સ ાંપાદન 
થતુાં નથી. 

માલનુાં વેચાણ થાય તે ક્ષણે ઊપજનુાં સ ાંપાદન 
થાય છે. 

10. આડવતયાને આડતમાલના િાંિાના નફા કે 
નકુ્સાન સાથેનો કોઈ સાંબ ાંિ નથી. 

વેચાણ થઈ ગયા પછી થતો નફો કે નકુ્સાન 
ખરીદનારના છે. 

11. આડતમાલ વ્યવસ્થા મજુબ જ ાંગમ વમલકતનુાં જ 
વેચાણ થાય છે. 

વેચાણમાાં સ્થાવર કે જ ાંગમ ગમે તે વમલકતનુાં 
વેચાણ થાય છે. 

 

4. આડતમાલ અને જાંગડ વેચાણનો તફાવત : 

ક્રમ આડતમાલ જાંગડ વેચાણ 

1. આડમમાલનો ઉદે્દશ આડવતયા મારફતે માલનુાં 
વેચાણ કરાવવાનો છે. 

જાંગડ વેચાણનો ઉદે્દશ ગ્રાિકને એ શરતે 
મોકલવાનો છે કે તે માલ પસાંદ પડે તો રાખે 
અને નિીં તો પરત કરે. 

2. માલિણી અને આડવતયા વચ્ચેનો સાંબ ાંિ 
વપ્રસ્ન્સપાલ અને એજન્ટનો છે. માલ મળે એટલે 
આડવતયો દેવાદાર બનતો નથી. 

જાંગડ વેચાણનો ગ્રાિક ભાવવ ગ્રાિક છે. જો તે 
ખરીદવાનો વનણટય કરે તો બાંને વચ્ચેનો સાંબ ાંિ 
વેચનાર અને ગ્રાિકનો બને છે. 

૩. આડત પર માલ મોકલવામાાં આવે ત્યારે તેની નોંિ 
વેચાણ તરીકે થતી નથી. ફક્ત માલ િાંિામાાંથી 
જય છે તે દશાટવવા આડત પર મોકલેલ માલ 
ખાત ુાં જમા કરવામાાં આવે છે. 

જાંગડ વેચાણને કોઈવાર ખરેખર વેચાણ ગણી 
લેવામાાં આવે છે અને જો ગ્રાિક માલ પસાંદ ન 
પડતા પરત કરે તો તેને વેચાણ માલ પરત 
ગણાય છે. 

4. વર્ટને અંતે આડત માલનો સ્ટૉક આડતમાલ 
ખાતાની જમા બાજુ બતાવાય છે. 

વર્ટને અંતે ગ્રાિક પાસે જાંગડ પર મોકલેલ માલ 
પડેલો િોય તો વેપાર ખાતાની જમા બાજુ 
બતાવાય છે. 

 

5. આડતમાલના વેપારની વવવિ : 

 આડતમાલના િાંિામાાં સામાન્ય રીતે નીચે મજુબની કાયટવાિી જોવા મળે છે :  

1. માલિણી માલ મોકલે છે :  

માલિણી આડવતયાને આડત પર વેચવા માલ મોકલી આપે છે. માલ સાથે આડવતયાની 
માહિતી માટે એક ભરવતયુાં મોકલે છે, જેને કાચુાં ભરવતયુાં  કિ ેછે. 
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2. માલિણી ખચચ ચકૂવે : 
માલ મોકલતાાં માલિણી અમકુ ખચટ ચકૂવે છે. દા.ત. વીમાનુાં વપ્રવમયમ, નરૂ વગેરે જે 
આડતમાલના િાંિાનો ખચટ છે. 

3. આડવતયા તરફથી એડવાન્સ : 
આડતમાલ અંગે કેટલીકવાર આડવતયો માલિણીને એડવાન્સ આપે છે. જે રકમ રોકડામાાં 
આપવામાાં આવે અથવા માલિણી હ ૂાંડી લખે અન ેઆડવતયો સ્વીકારી પરત કરે માલિણીને 
નાણાાંની તાત્કાચલક જરૂર િોય તો ત ેહ ૂાંડી વટાવે છે. 
 માલિણીના હિસાબો :- મોકલેલ આડતમાલના હિસાબો રાખવાનો ઉદે્દશ એ છે કે, દરેક 

આડતમાલનો ચોખ્ખો નફો કે ચોખ્ખી ખોટ શોિી શકાય. 
1. આડતમાલ ખાત ુાં :- 
આ માટે માલિણી પોતાની ખાતાવિીમાાં દરેક આડતમાલ એક અલગ ખાત ુાં ખોલે છે. આ 
ખાતાને ‘આડતમાલ ખાત ુાં’ કિવેામાાં આવે છે. સામાન્ય રીતે તેને આડવતયાના નામથી 
ઓળખવામાાં આવે છે. દા.ત. અજીતકુમારનુાં આડતમાલ ખાત ુાં અથવા તો જે શિરેમાાં માલ 
આડત પર મોકલવામાાં આવતો િોય તેના નામથી તે ખાત ુાં ઓળખવામાાં આવે છે. દા.ત. 
‘ચેન્નઈનુાં આડતમાલ ખાત ુાં’. 

આડતમાલ ખાત ુાં એ આડવતયાનુાં ખાત ુાં નથી; પરાંત,ુ એક પ્રકારનુાં વેપાર અને નફા-નકુ્સાન 
ખાત ુાં છે. જેમાાં ફક્ત આડત પર મોકલેલા માલ અંગેના જ વ્યવિારો નોંિવામાાં આવે છે. 

જયારે આડત પર માલ મોકલવામાાં આવે ત્યારે તે માલની હકિંમતથી ‘આડતમાલ ખાત ુાં’ 
ઉિારવામાાં આવ ેછે અને ‘આડત પર મોક્લલેે માલ ખાત ુાં’ જમા કરવામાાં આવ ેછે. 

4. આડવતયો ખચચ ચકૂવે :- 
આડવતયો માલ છોડાવી કબજમાાં લે છે. આ અંગે તેને કેટલાક ખચટ પણ કરવા પડ ે છે. 
દા.ત. જકાત, મજૂરી, ગોડાઉન ભાડુાં વગેરે. આ ખચટ આડવતયો ચકૂવે છે; પરાંત,ુ ત ે
માલિણી પાસેથી વસલૂ કરે છે. 

5. વેચાણ પછી આડવતયો વેચાણ આંકડો તૈયાર કરે :- 
િવે આડવતયો માલિણીની સચૂના મજુબ માલનુાં વેચાણ કરે છે અને તે માહિતી દશાટવતો 
એક વેચાણ આંકડો તૈયાર કરે છે. 

6. આડવતયો હિસાબ ચકૂતે કરે :- 
આડવતયાએ તૈયાર કરેલ વેચાણ આંકડામાાં તે વેચાણ પોતે ચકૂવેલ ખચટ, પોતાનુાં કવમશન 
કે આડત જણાવે છે, પોતે એડવાન્સ તરીકે રકમ મોકલી િોય તો તેનો ઉલલખે કરે છે. ત ે
ઉપરાાંત કેટલી રકમ બાકી રિી તે જણાવે છે અને તે રકમ તે મોકલી રહ્યો િોય તો તે કેવી 
રીતે મોકલી છે ત ેપણ જણાવે છે. 
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7. માલિણીને વેચાણ આંકડો મળતા : 
તે પોતાના ચોપડ ેજરૂરી નોંિ કરે છે. દા.ત. વેચાણની રકમ, આડવતયાનો ખચટ, કવમશન 
અને તેના તરફથી મળેલ રકમ. 

6. માલિણીના ચોપડ ેહિસાબી નોંિ : 
માલિણીના ચોપડ ેઆડતમાલના હિસાબોની આમનોંિ નીચે મજુબ થશે : 
1. જયારે આડત પર માલ મોકલવામાાં આવે ત્યારે .... 

1. આડતમાલ ખાતે            ઉ. ----------  

      તે આડત પર મોકલેલ માલ ખાતે   --------- 

 (બા.જે. ............ના આડવતયા .........ને ₹.......નો માલ 
આડત પર વેચવા મોકલયો.) 

  

 

 ધ્યાનમાાં રાખો કે જયારે માલ આડવતયાને મોકલવામાાં આવે છે ત્યારે માલની આડતમાલ અંગ ે
માલિણીએ જે ખચટ ચકૂવ્યો િોય તે આડતમાલના િાંિાનો ખચટ િોઈ તે આડતમાલ ખાતે 
ઉિારવામાાં આવ ેછે. 

 આડવતયા તરફથી વેચાણ આંકડો મળે ત્યારે તેમાાં આપેલા માહિતી પરથી ચાર વવગતો ચોપડ ે
નોંિાવી જોઈએ. 

I. તેમાાં જણાવેલ વેચાણની રકમ આડતમાલ ખાતે જમા કરવામાાં આવે છે અને આડવતયા 
ખાતે ઉિારવામાાં આવ ેછે; કારણકે, તે રકમ આડવતયા પાસે લેણી થયેલી છે. 

II. આડવતયાએ ચકૂવેલ ખચટ અને 

III. તેને આપવાનુાં કવમશન પણ આડતમાલ ખાત ેઉિારવામાાં આવ ે છે; કારણકે, ત ેબિો 
ખચટ આ આડતમાલના િાંિા અથે થયો છે. 

IV. આડવતયાએ મોકલલે રકમ તેના ખાતે જમા કરવામાાં આવે છે. 
1. આડત પર મોકલેલ માલ ખાત ુાં : 

જયારે આડત પર માલ મોકલવામાાં આવે ત્યારે િાંિામાાંથી માલ જય છે વનયમ પ્રમાણે ‘જય ત ે
જમા’ તેથી માલ ખાત ુાં જમા કરવુાં જોઈએ; પરાંત,ુ તે માલ કયા િતે ુ માટે િાંિામાાંથી બિાર 
મોકલવામાાં આવ્યો છે ત ેદશાટવવા તેન ે ‘આડત પર મોકલેલ માલ ખાત ુાં’ કિવેામાાં આવે છે. 
વર્ટને અંતે આ ખાત ુાં બાંિ કરીને, વેપાર ખાતાની જમા બાજુ લઈ જવામાાં આવે છે. આડવતયો 
ખરીદી કરતો નથી તેમ જ માલિણીનો દેવાદાર થતો નથી એટલે માલિણી માલ મોકલતાાં 
આડવતયા ખાતે કોઈ રકમ ઉિારી શકે નિીં. 
 
 

2. માલ મોકલતાાં માલિણી ખચચ ચકૂવે તે અંગે :- આડત પર માલ મોકલતાાં માલિણી જે ખચટ 
ચકૂવે છે તે આડતમાલના િાંિાનો ખચટ િોવાથી આડતમાલ ખાતે ઉિારવામાાં આવે છે. કોઈ 
વ્યસ્ક્તગત ખચટ ખાત ે (દા.ત., મજૂરી ખાતે) રકમ ઉિારવામાાં આવતી નથી. આમનોંિ નીચ ે
મજુબ થશે : 
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2. આડતમાલ ખાતે                         ઉ. ........  

        તે રોકડ ખાતે (અથવા બૅંક ખાતે)  ........ 
 (બા.જે. આડતપર મોકલેલ માલ અંગે નીચે મજુબ ખચટ 

ચકૂવ્યા નરૂ.....₹ વીમો......₹ મજૂરી......₹) 
  

 

1. આડવતયા તરફથી એડવાન્સ મળે ત્યારે :- આડતમાલના િાંિામાાં સામાન્ય રીતે એવો હરવાજ છે 
કે આડવતયો આડતમાલ પેટે થોડી રકમ માલિણીને એડવાન્સ તરીકે આપે છે. એડવાન્સ તરીકે 
રોકડ, લેણીહ ૂાંડી કે બૅંક ડ્રાફ્ટ મોકલવામાાં આવે છે. આ અંગે આમનોંિ નીચે મજુબ થાય છે :  

 

3-અ રોકડ ખાતે                           ઉ. ........  

 બૅંક ખાતે                             ઉ.  ........ 
 લેણીહ ૂાંડી ખાતે                        ઉ.   
         તે આડવતયા ખાતે   
 (બા.જે. આડતમાલના પેટે રોકડ ડ્રાફ્ટ મળ્યો – આપણે 

લખેલી હ ૂાંડી આડવતયાએ સ્વીકારી.) 
  

 

 કેટલાક લેખકો લખે છે કે આ અંગ ેનીચે મજુબ બ ેનોંિ કરવી.  
1. રોકડ/બૅંક/લેણીહ ૂાંડી ખાતે               ઉ..... -------  

       તે આડતમાલ અંગે એડવાન્સ ખાતે  -------- 

2. વર્ટને અંતે ખાત ુાં સરભર કરવાની નોંિ :   

 આડતમાલ અંગે એડવાન્સ ખાતે         ઉ...... -------  

       તે આડવતયા ખાતે   ------- 
 

 

પરાંત ુઆપણ ેઆ પસુ્તકમાાં ઉપર જણાવેલ એક જ આમનોંિ કરીશુાં. 
 માલિણીને નાણાની તાત્કાચલક જરૂર િોય અને તે હ ૂાંડી વટાવે ત્યારે નીચે મજુબની નોંિ થાય 

છે. હ ૂાંડી વટાવતાાં આપેલ વટાવ આડતમાલના િાંિાનો ખરો ગણી આડતમાલ ખાતે ઉિારવામાાં 
આવે છે, વટાવ ખાતે નિીં. જો કે કેટલાક વટાવ ખાતે ઉિારે છે; પરાંત,ુ તે યોગ્ય નથી. 

 

3-બ રોકડ કે બૅંક ખાતે                           ઉ. ........  

 આડતમાલ ખાતે                             ઉ. ........  

          તે લેણીહ ૂાંડી ખાતે  ........ 
 (બા.જે. આડવતયાએ સ્વીકારેલી હ ૂાંડી વટાવી.)   

 

 કેટલીક વાર વટાવની રકમ પ્રથમ નોંિમાાં વટાવ ખાતે ઉિારવામાાં આવે છે અને બીજી નોંિમાાં 
વટાવની રકમ ‘આડતમાલ ખાતે’ લઈ જવામાાં આવે છે. 

૩-બ રોકડ કે બૅંક ખાતે                     ઉ.   

 વટાવ ખાતે                           ઉ.   

         તે લેણીહ ૂાંડી ખાતે    

 (બા.જે. આડવતયાને સ્વીકારેલી હ ૂાંડી વટાવી.)   
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૩-બ આડતમાલ ખાતે                     ઉ.   

        તે વટાવ ખાતે    

 (બા.જે. વટાવની રકમ આડતમાલ ખાતે લઈ ગયા.)   
 

 નોંિ :- 
કેટલાક લેખકો જણાવે છે કે, આ રીતે હ ૂાંડી વટાવતાાં જે વટાવ કાપી લેવામાાં આવે તે 
આડતમાલ ખાતે ઉિારવાન ેબદલ ેસામાન્ય નફા-નકુ્સાન ખાત ેલઈ જવો જોઈએ, તેનાાં બ ે
કારણો છે : 

i. એક તો હ ૂાંડી વટાવી રોકડાાં નાણાાં મેળવવાાં એ નાણાકીય સવલતની બાબત છે અને તેન ે
આડતમાલના િાંિા સાથે જોઈ સાંબાંિ નથી. 

ii. જો આ રીતે એક મદુ્દતે વટાવેલ હ ૂાંડીનો વટાવ આડતમાલ ખાતે ઉિારવામાાં આવે અને 
બીજી મદુ્દતે આડતમાલ અંગે મળેલ હ ૂાંડી નાણાાંની જરૂર ન િોવાથી વટાવવામાાં નિીં આવ ે
તો બે મદુ્દતના આડતમાલનો નફો સરખાવી શકાશે નિીં.  

 

 આડવતયા તરફથી વેચાણ આંકડો મળે ત્યારે :- 
માલ વચેાયા પછી આડવતયા તરફથી વચેાણ આંકડો મળે છે, તેના પરથી નીચે મજુબની 
ચાર વવગતોન ેલગતી આમનોંિ થાય છે : 

a) વેચાણ 

b) આડવતયાએ ચકૂવેલ ખચટ  

c) આડવતયાને આપવાનુાં કવમશન અને 

d) આડવતયાએ મોકલલે રકમ 

 
 

2. વેચાણની નોંિ :- 
વેચાણનાાં નાણાાં આડવતયાને મળ્યાાં િોવાથી તે રકમ અંગે આડવતયો માલિણીનો દેવાદાર થાય 
છે. તેને ખાતે વેચાણની રકમ ઉિારાય છે. આડતમાલ ખાત ુાં એક પ્રકારનુાં વેપાર ખાત ુાં પણ છે 
એટલે જેમ વેચાણની રકમ વેપાર ખાતે જમા થાય છે. તેમ આડતમાલનુાં વચેાણ આડતમાલ 
ખાતે જમા થાય છે; કારણકે, તે આડતમાલની આવક છે. 
4. આડવતયા ખાતે                       ઉ. --------  

        તે આડતમાલ ખાતે   -------- 

 (બા.જે. વેચાણ આંકડા મજુબ આડવતયાએ કરેલ વેચાણની 
નોંિ કરી.) 

  

 

3. આડવતયાએ ચકૂવેલ ખચચ અંગે :- 
વેચાણ આંકડામાાં આડવતયો પોતે ચકૂવેલ ખચાટ પણ જણાવે છે. આ ખચટ માલિણીએ 
આડવતયાને આપવાનો િોય છે, એટલે તે રકમ આડવતયા ખાતે જમા થાય છે અન ેઆડતમાલ 
ખાતે ઉિારાય છે. 
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5. આડતમાલ ખાતે             ઉ.... --------  

      તે આડવતયા ખાતે   -------- 

 (બા.જે. વેચાણ આંકડા મજુબ આડવતયાએ આડતમાલ અંગે 
નીચે મજુબ ખચટ ચકૂવ્યાાં) 

  

 

4. આડવતયાને આપવાની આડત (કવમશન) :- 
આડવતયાને આપવાની આડત આડતમાલનો ખચટ િોઈ આડતમાલ ખાતે ઉિારવામાાં આવે છે. 
વળી, આ રકમ આડવતયાને ચકૂવવાની િોવાથી તે માલિણીનો લેણદાર બન ેછે, એટલે તેન ે
ખાતે રકમ જમા થાય છે. 
6. આડતમાલ ખાતે             ઉ.... --------  

      તે આડવતયા ખાતે   -------- 

 (બા.જે. વેચાણ આંકડા મજુબ ₹_______ ના વેચાણ પર 
____ટકા લેખે આડતના ચકૂવવાનાાં થાય) 

  

 
 

 

 

5. આડવતયા પાસેથી મળેલ રકમ અંગે :- 
આડવતયો આડતમાલના વચેાણ અંગ ે મળેલ રકમમાાંથી પોતાના ખચટ અને કવમશનની રકમ 
કાપી લઈને બાકી રકમ રોકડથેી કે બૅંકડ્રાફ્ટ દ્વારા કે લણેીહ ૂાંડી દ્વારા મોકલે છે. 
7. બૅંક ખાતે                        ઉ. --------  

 લેણીહ ૂાંડી ખાતે                   ઉ. --------  

        તે આડવતયા ખાતે   -------- 

 (બા.જે. આડતમાલ અંગે બાકી રકમ આડવતયા તરફથી બૅંક 
ડ્રાફ્ટ મારફતે ચકૂતે મળી) 

  

 

6. આડતમાલનો સ્ટૉક બાકી િોય તો :- 
વર્ટને અંતે જો કેટલાક માલ િજુ આડવતયા પાસે વેચાયા વવનાનો પડી રહ્યો િોય. આડતમાલનો 
નફો કે નકુ્સાન શોિવા આખર સ્ટૉક તેની મળૂહકિંમતે (પ્રમાણસરના ખચટ સહિતના) ચોપડ ે
લાવવામાાં આવશે અને આડતમાલ ખાતે જમા કરવામાાં આવશે. વેપાર ખાતામાાં નફો શોિવા 
આખર સ્ટૉક જમા કરીએ છીએ તે જ રીતે અિીં પણ જમા થશે. 
8. આડતમાલ સ્ટૉક ખાતે             ઉ.... --------  

      તે આડતમાલ ખાતે   -------- 

 (બા.જે. આડવતયા પાસે બાકી રિલે સ્ટૉક પ્રમાણસરના ખચટ 
સહિત ચોપડે લાવ્યાાં) 

  

 

7. આડતમાલના નફા કે ખોટ અંગેની નોંિ :- 
િવે આડતમાલ ખાતાની બાકી કાઢવામાાં આવશે. જો જમા બાકી િશ ેતો ત ેનફો દશાટવે છે અન ે
તે સામાન્ય નફા-નકુ્સાન ખાતે લઈ જવામાાં આવે છે. જો આડતમાલ ખાત ુાં ઉિાર બાકી બતાવે 
તો તે ખોટ દશાટવે છે અને સામાન્ય નફાનકુ્સાન ખાતે લઈ જવા વવરુદ્ધ નોંિ કરવામાાં આવશે. 
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9-અ. જયારે નફો િોય ત્યારે :   

 આડતમાલ ખાતે                     ઉ.... --------  

       તે સામાન્ય નફા-નકુ્સાન ખાતે   -------- 

 (બા.જે. આડતમાલનો નફો ન.નુાં. ખાતે લઈ ગયા)   

9-બ જયારે ખોટ િોય ત્યારે :   

 સામાન્ય નફાનકુ્સાન ખાતે           ઉ.... --------  

      તે આડતમાલ ખાતે   -------- 

 (બા.જે. આડતમાલની ખોટ ન.નુાં. લઈ ગયા)   
 

 

8. આડત પર મોકલેલ માલ ખાત ુાં બાંિ કરવા અંગે :- 
વર્ટને અંત ે“આડત પર મોકલેલ માલ ખાત ુાં” માલની મળૂહકિંમતે વેપાર ખાતે લઈ જવામાાં આવ ે
છે અને તે ખાત ુાં બાંિ કરવામાાં આવે છે. 
10. આડત પર મોકલેલ માલ ખાત ુાં બ ાંિ કરવા અંગે....   

 આડત પર મોકલેલ માલ ખાતે     ઉ..... --------  

        તે વેપાર ખાતે   -------- 

 (બા.જે. આડત પર મોકલેલ માલખાતાની બાકી વર્ટને અંતે 
વેપાર ખાતે લઈ ગયા) 

  

 

 નોંિ :-  કેટલાાંક લેખકોના માટે જો માલ મોકલનાર જથ્થાબાંિ વેપારી િોય તો આ નોંિમાાં ‘વેપાર 
ખાત’ે નોંિ કરવાને બદલે ‘ખરીદ ખાત’ે નોંિવામાાં આવે છે. કારણકે માલનુાં ઉત્પાદન કરતો નથી; 
પરાંત,ુ માલ ખરીદીને વેચાણ કરે છે અન ેજયારે તે માલ ખરીદે છે ત્યારે ‘ખરીદ ખાતે ઉિારે છે. 
આડત પર મોકલલે માલથી ખરીદી ઓછી થાય છે તેથી આડત પર મોકલેલ માલ ખાત ુાં બાંિ 
કરતાાં તે રકમ ‘ખરીદ ખાતે’ લઈ જવી જોઈએ. જયારે ઉત્પાદક માલ મોકલે તો તે આ રીતે વર્ટને 
અંતે ‘વેપાર ખાતે’ નોંિ કરે છે. 

7. માલિણીની ખાતાવિીમાાં : 
   ઉપરની નોંિ પરથી જણાશે કે ખાતાવિીમાાં નીચ ેમજુબ ત્રણ ખાતા તૈયાર કરવામાાં આવે છે : 

1. આડતમાલ ખાત ુાં  

2. આડત પર મોકલેલ માલ ખાત ુાં  

3. આડવતયાનુાં ખાત ુાં  

 નમનૂો :- 
ઉ.                      આડતમાલનુાં ખાત ુાં       જ. 
ક્રમ વવગત ₹ ક્રમ વવગત ₹ 

1. આડત પર મોકલલે માલ ખાત ે (આડત પર 
માલ મોકલયો) 

- 1. આડવતયા ખાત ે - 

2. રોકડ ખાત ે(ખચટ)   2. વીમા કાંપની ખાત ે (નકુ્સાન પામેલ માલ અંગે 
સ્વીકારેલ દાવો) 
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૩. લણેીહ ૂાંડી ખાત ે(વટાવ)  - ૩. નફા-નકુ્સાન ખાત ે (નકુ્સાન થયલે માલ પર 
થયલે ખોટ) 

- 

4. આડવતયા ખાત ે(ખચટ)  4. આડત પર મોકલેલ માલ ખાત ે(પરત માલ)  - 

5. આડવતયા ખાત ે(કવમશન) - 5. આડતમાલ સ્ટૉક ખાત ે - 

6. ન.ન.ુખાત ે(નકુશાની માલ અંગે  

થયલે નફો ) 

 6. નફા-નકુ્સાન ખાત ે (આડતમાલ ખોટ જો િોય 
તો) 

- 

7. નફા-નકુ્સાન ખાત ે(આડતમાલનો નફો)     

કુલ  કુલ  
 

ઉ.     આડવતયાનુાં ખાત ુાં                                                                                     જ 

 

ઉ.         આડત પર મોકલેલ માલ ખાત ુાં                   જ. 
વવગત રૂ વવગત રૂ 

આડતમાલ ખાતે (પરત માલ) - આડતમાલ ખાતે (આડત પર માલ મોકલયો) - 

વેપાર ખાતે (ખરીદ ખાતે)(વર્ટને અંતે ખાત ુાં 
બ ાંિ કયુું) 

-   

કુલ  કુલ  
 

        માલિણીના ચોપડ ેઆડવતયાનુાં વ્યસ્ક્તગત ખાત ુાં ઉપર મજુબ તૈયાર થશે. વેચાણ આંકડા મજુબ 
વેચાણની રકમ તેને ખાતે ઉિારાશે. તેણે એડવાન્સ તરીકે આપેલ રકમ તેને ખાતે જમા થશે. તે ઉપરાાંત 
તેને ચકૂવેલ ખચટ તેને આપવાનુાં કવમશન તેમ જ તેના તરફથી છેવટે મળેલ રકમ પણ તેના ખાતે જમા 
થશે. 

8. આડવતયાના ચોપડ ેહિસાબી નોંિો :- 

આડવતયાને જયારે માલિણી તરફથી આડત પર માલ વેચવા માટે માલ મળે ત્યારે તે પોતે માલ 
ખરીદતો નથી. અને માલની માચલકી પણ તેને મળતી નથી એટલે જયારે માલ મળે ત્યારે તે કોઈ 

ક્રમ વવગત ₹ ક્રમ વવગત ₹ 
1. આડતમાલ ખાત ે(વચેાણ) - 1. રોકડ ખાતે કે બૅંક ખાતે કે લણેીહ ૂાંડી ખાત ે(આડવતયા તરફથી મળેલ 

એડવાન્સ) 

 

   2. આડતમાલ ખાત ે(આડવતયાએ ચકૂવલે ખચટ)  

   ૩. આડતમાલ ખાત ે(આડવતયાનુાં કવમશન)  

   4. આડતમાલ ખાત ે(ઉિાર વચેાણની ઉિરાણી અંગે આપલે વટાવ)  
   5. રોકડ ખાત ેઅથવા બૅંક ખાત ેકે લણેીહ ૂાંડી ખાત ે(આડવતયાએ ચકૂત ે

આપલે રકમ અથવા બાકી આગળ લઈ ગયા) 
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નોંિ કરતો નથી તે જ પ્રમાણે આડતમાલ મોકલતા માલિાણી જે ખચટ કરે છે. તેની પણ આડવતયો 
કોઈ નોંિ કરતો નથી; પરાંત,ુ માલ આવે ત્યારે આ માલિણીને એડવાન્સ આપે તે અંગ ે નીચ ે
મજુબની આમનોંિ કરે છે: 

2. આડતમાલ અંગે એડવાન્સ આપવામાાં આવે છે ત્યારે : 
માલિણી ખાતે ઉિાર અને તે રોકડ કે બૅંક ખાત ેઅથવા દેવીહ ૂાંડી ખાતે જમા 
(બા.જે. આડતમાલ અંગ ેમાલિણીને રોકડ આપ્યા અથવા માલિણીએ લખેલી હ ૂાંડી 
આપણે સ્વીકારી) 

 આ હૂાંડી માલિણી વટાવે તો આડવતયાને કોઈ સાંબાંિ નથી એટલે તેની કોઈ નોંિ તનેા 
ચોપડ ેથશે નિીં. 

3. આડવતયાનો ખચચ : 
આડવતયો જે ખચટ ચકૂવે તે માલિણી પાસે વસલૂ કરવાનો િોવાથી તે રકમ માલિણી 
ખાતે ઉિારાય છે.  

ક્રમ વવગત ઉિાર જમા 
2. માલિણી ખાતે                 ઉ. 

       તે રોકડ ખાતે 

(બા.જે. આડતમાલ અંગે નીચે મજુબ ખચટ ચકૂવ્યો મજૂરી ____ ₹ 
____ ગાડીભાડુાં ₹___________) 

---------  

----------- 

 

 

૩. જયારે આડત પર આવેલ માલનુાં વેચાણ થાય ત્યારે :- 
આડત પર મળેલ માલનુાં વેચાણ આડવતયો રોકડથેી કરે અથવા ઉિાર કરે. કેટલીકવાર આડવતયો 
પોતાના ઉપયોગ માટે માલ રાખી લે છે. આ અંગે જુદી જુદી આમનોંિ નીચ ેમજુબ થશે. 
 

ક્રમ વવગત 
ખા. 
પા. 

ઉિાર જમા 

૩-અ જયારે રોકડેથી વેચાણ થાય ત્યારે 

રોકડ ખાતે (કે બૅંક ખાતે)           ઉ. 
       તે માલિણી ખાતે 

(બા.જે આડત પર મળેલ માલનુાં રોકડેથી વેચાણ થતાાં) 

   

૩-બ જયારે ઉિાર વેચાણ થાય ત્યારે 

દેવાદારો (કે ગ્રાિક)ખાતે             ઉ. 
        તે માલિણી ખાતે 

(બા. જે આડત પર મળેલ માલનુાં ઉિાર વેચાણ થતાાં) 

   

૩-ક ગ્રાિક માલ પરત કરે ત્યારે 

માલિણી ખાતે                      ઉ. 
        તે દેવાદારો (કે ગ્રાિક) ખાતે  

(બા. જે આડત પર વેચેલ માલપરત થતાાં) 
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4. વેચાણ પર લેણુાં થયેલ કવમશન :- 
વેચાણ પર લેણુાં થયેલ કવમશન આડવતયાની આવક ગણાય છે. એટલ ેકવમશન ખાતે કે આડત ખાતે 
જમા થાય છે. તે રકમ માલિણી પાસે લેણી થાય છે, એટલે તેને ખાત ેઉિારાય છે. 
 

4. માલિણી ખાતે              ઉ. 
      તે આડત કે કવમશન ખાતે  

(બા.જે. ₹____ ના વેચાણ પર ___ ટકા 
લેખે કવમશનનાાં લેણાાં થયાાં) 

-  

- 

 
 

 

 

 
 

5. હિસાબ ચકૂતે કરવામાાં આવે ત્યારે: 
    આડતમાલના વેચાણમાાંથી પોતાના ખચટ, કવમશન અને અગાઉથી ચકૂવેલ રકમ બાદ કરી બાકીની 
રકમ આડવતયો રોકડથેી કે બૅંક ડ્રાફ્ટથી મોકલે છે. અથવા તે અંગે માલિણીએ લખેલી હ ૂાંડી સ્વીકારે છે, 
આ અંગ ેનીચે મજુબ નોંિ થશે : 
 
 
 
 
 

5. માલિણી ખાતે              ઉ. 
      તે રોકડ કે બૅંક ખાતે અથવા      
દેવીહ ૂાંડી ખાતે   

(બા.જે. આડતમાલ અંગે બાકી રકમ 
ચકૂતે મોકલી) 

-  

- 

 
 
 
 
 

9. આડવતયાની ખાતાવિી :- 
આડવતયાની ખાતાવિીમાાં જે મિત્વનુાં ખાત ુાં તેયાર કરવામાાં આવે છે તે ‘માલિણીનુાં ખાત ુાં’ 
(કેટલીકવાર આડત ખાત ુાં કે કવમશન ખાત ુાં પણ બનાવવાનુાં છે) ઉપર જણાવેલ આમનોંિની 
ખતવણી કરતા તે ખાત ુાં નીચે મજુબ િશે. 
 

ઉ.                                                                           માલિણીનુાં ખાત ુાં                                                         જ. 
ક્રમ વવગત ₹ વવગત રૂ 

1. રોકડ ખાતે કે બૅંક ખાતે કે દેવીહ ૂાંડી ખાતે એડવાન્સ  - બૅંક કે રોકડ ખાતે (આડતમાલના 
વેચાણના) 

 

- 

2. દેવાદારો ખાતે (વેચાણ પરત) - દેવાદારો  ખાતે (ઉિાર વેચાણના) - 

૩. રોકડ ખાતે (ખચટના) - ખરીદ ખાતે (પોતાના ઉપયોગ માટે 
માલ રાખ્યો તેના) 

- 

૩-ડ જયારે આડવતયો માલ પોતે ખરીદી લે ત્યારે 

ખરીદ ખાતે                          ઉ. 
        તે માલિણી ખાતે 

(બા.જે આડત પર મળેલ માલની ખરીદી કરતા)  
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4. આડત ખાતે (લેણી થયેલ આડત) -   

5. રોકડ ખાતે કે બૅંક ખાતે કે દેવીહ ૂાંડી ખાતે (હિસાબ 
ચકૂતે રકમ મોકલી) અથવા બાકી આગળ લઈ ગયા. 

-   

 કુલ  કુલ  
 

 નોંિ :- 
1. માલિણી મળૂહકિંમત પર અમકુ ટકા નફો ચઢાવીને કાચુાં ભરવતયુાં બનાવે તેની આડવતયાના હિસાબો 
પર કોઈ અસર થતી નથી. 
2. આડત પર મળેલ માલનો નકુ્સાન થાય તો તેની પણ આડવતયાના હિસાબો પર કોઈ અસર થતી 
નથી. 
 

10. એડવાન્સ પેટે મળેલ લેણીહ ૂાંડી : 
સામાન્ય રીતે આડતમાલના િાંિામાાં આડવતયા તરફથી માલિણીને એડવાન્સ તરીકે અમકુ રકમ 
મળે છે. તેન ે કારણે પરદેશમાાં વસતા આડવતયાને મોટી રકમના માલનુાં વિરાણ કરતા થોડી 
સલામતી રિ ેછે. બીજુ ાં માલ વેચતા, લાાંબો સમય લાગ ેએ દરમ્યાન માલિણીને આ રીતે એડવાન્સ 
મળતા મડૂીની અછત અનભુવવી પડતી નથી. સામાન્ય રીતે માલઘણી આ અંગ ેએક હ ૂાંડી લખે છે 
અને આડવતયા તે સ્વીકારે છે. 
 આ રીતે આપેલા વટાવ હિસાબોમાાં બ ેરીતે નોંિાય છે : 

1. િાંિાનો સામાન્ય ખચટ ગણી તે રકમ વટાવ ખાતે ઉિારાય છે અથવા  

2. આડતમાલના િાંિાનો સામાન્ય ખચટ ગણી વટાવની રકમ આડતમાલ ખાતે ઉિારવામાાં 
આવે. આમાાં બીજી પદ્ધવત વધ ુપ્રચચલત છે. 

 

11.    વેચાણઆંકડો :- 
આડવતયો પોતાને માલિણી તરફથી મળેલ માલનુાં વેચાણ કરે છે. અને તે અંગેની માહિતી 
દશાટવત ુાં એક પત્રક માલિણીને મોકલાવે છે. આ પત્રકને વેચાણ આંકડો કિ ે છે. આ પત્રકમાાં 
આડવતયો નીચે મજુબની વવગતો જણાવે છે : 

(અ) વેચાણની કુલ રકમો–જેમાાં ઉિાર અને રોકડ બાંને વેચાણ જણાવવામાાં આવે છે. 
(બ)આડતમાલ અંગે આડવતયાએ કરેલ ખચટની વવગત (ક) આડવતયાએ આડત માલ અંગ ે
એડવાન્સ તરીકે આપેલ રકમ (ડ) છેવટે માલિણીને આપવાની ચોખ્ખી રકમ જણાવવામાાં આવે 
છે. જો આડવતયો વેચાણઆંકડા સાથે બાકી રકમનો ડ્રાફ્ટ પણ મોકલતો િોય તો તેનો પણ 
ઉલલખે કરે છે. આ પ્રકારના વેચાણઆંકડાનો નમનૂો નીચે આપ્યો છે : 

 
 

  વેચાણઆંકડાનો નમનૂો: 
આ વેચાણઆંકડામાાં ઉપર મજુબની ચાર વવગતો જણાવેલી િોય છે. ત ે અંગે માલિણી પોતાન ે
ચોપડ ેનોંિ કરે છે. 
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ઉદાિરણ – 1 અમદાવાદના અનપુમ ફવનિચરમાટટ મુાંબઈના પવાર બ્રિસટ પર ₹2,૦૦૦નુાં એક એવા 2૦ 
સ્ટીલના કબાટ આડતથી વેચવા મોકલયાાં. આડતમાલ વેચાણની શરત મજુબ 
આડવતયાને વેચાણ પર 10% કવમશન આપવાનુાં િત ુાં. તેમણે અનપુમ ફવનિચરમાટટની 
લખેલી ₹45,000ની ત્રણ માસની હ ૂાંડી આડતમાલના એડવાન્સ તરીકે સ્વીકારી. 
માલિણીને નાણાાંની તાત્કાચલક જરૂર િોવાથી તેમણે આ હૂાંડી વાવર્િક 12% દરે વટાવી.    
કબાટ મોકલતા તેમને ₹3,500 રેલવેનરૂ અને મજૂરીના ₹4000 ચકૂવ્યાાં. પવાર બ્રિસટ 

માલ છોડાવવા અંગે મજૂરી, જકાત વગેરેના ₹5,000 ચકૂવ્યાાં. બે માસ પછી મોકલલે 
વેચાણ-આંકડામાાં તેમને જણાવ્યુાં કે 35 કબાટ દરેક ₹૩,000 લેખ ેવેચાણ િતા. એક માસ 
પછી મોકલેલ બીજ વેચાણઆંકડા સાથે જણાવ્યુાં કે, બાકીનાાં 5 કબાટ કુલ ₹27,500માાં 
વેચેલ છે અને પોતાનુાં કવમશન કાપી લઈ બાકીની રકમનો ડ્રાફ્ટ મોકલી હિસાબ ચકૂતે 
કયો. 
ઉપરની વવગતો પરથી અનપુમ ફવનિચર માટટ અને પવાર બ્રિસટના ચોપડ ે જરૂરી 

આમનોંિો લખી જરૂરી ખાતા તેયાર કરો. 
 

તેન્ડુલકર ઍન્ડ કાંપની 
વી.પી. રોડ 

ફોટચ , મુાંબઈ – 1 

તમો મેસસચ અરુ્ ચન એન્ડ સન્સે ‘એસ.એસ. કોલાંબો’ મારફતે મોકલેલ 100 પેટી ચાનો વેચાણ આંકડો 
તારીખ વવગત દર ₹ કુલ ₹ 

2010 
જુલાઈ-1 

25 પેટીનુાં ઉિાર વેચાણ 600 15,000 

જુલાઈ-16 30 પેટીનુાં રોકડ વેચાણ 550 16,500 
ઓગસ્ટ-1 20 પેટીનુાં રોકડ વેચાણ 575 11,500 
 કુલ વેચાણ   43,000 
 બાદ : ખચાટ : 

મજૂરી          ૩,000 

ગાડીભાડુાં         500 

વીમો             500 

કવમશન        4,૩૦૦ 

 

ચોખ્ખી ઊપજ 

બાદ: તા. 1-5-2010ની સ્વીકારેલ હ ૂાંડી  

મોકલેલ બૅંક ડ્રાફ્ટ  

  
 
 
 
 
 
 

8,૩૦૦ 

 
 

34,700 

15,000 

19,700 
ભલૂચકૂ લેવીદેવી                                                                   ચચિંતન પરીખ 

15-08-2010                                                                           મેનેજર 
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તારીખ વવગત 
ખા.
પા. 

ઉિાર ₹ જમા ₹ 

1. 
 

મુાંબઈ આડતમાલ ખાત ે                         ઉ.... 
     ત ેઆડત પર મોકલલે માલ ખાત ે 

(બા.જે ₹2૦૦૦ની હકિંમતના એક એવા 2૦ સ્ટીલના કબાટ પવાર બ્રિસટન ેઆડત 
પર વચેવા મોકલયાાં) 

 4૦,૦૦૦  

4૦,૦૦૦ 

2. 
 

મુાંબઈ આડતમાલ ખાત ે                         ઉ... 
     ત ેરોકડ ખાત ે 

(બા.જે. આડતમાલ અંગે ₹35૦૦ રેલવનેરૂ અન ે₹4,000 મજૂરીના ચકૂવ્યાાં) 

 7,500  

7,5૦૦ 

૩. લણેીહ ૂાંડી ખાત ે                                  ઉ.... 
     ત ેપવાર બ્રિસટ ખાત ે 

(બા.જે. આપન ેલખલેી ૩ માસની હ ૂાંડી પવાર બ્રિસટ સ્વીકારી) 

 45,000  

45,000 

4. રોકડ ખાત ે                                      ઉ.... 
મુાંબઈ આડતમાલ ખાત ે(વટાવ)                 ઉ..... 
      ત ેલણેીહ ૂાંડી ખાતે 
(બા.જે. પવાર બ્રિસટ સ્વીકારેલી ત્રણ માસની હ ૂાંડી 12%ના દરે વટાવી) 

 43,650 

1,350 

 
 
 

45,000 

5. મુાંબઈ આડતમાલ ખાત ે                         ઉ.... 
      ત ેપવાર બ્રિસટ ખાત ે 

(બા.જે. પવાર બ્રિસટ દ્વારા મજૂરી અન ેજકાતના ₹5૦૦૦ ચકૂવ્યાાં) 

 5,000  

5,000 

6. પવાર બ્રિસટ ખાત ે                              ઉ.... 
      ત ેમુાંબઈ આડતમાલ ખાત ે  

(બા.જે. પ્રથમ વચેાણ આંકડા મજુબ પવાર બ્રિસટ એ 35 કબાટનુાં વેચાણ કયુું) 

 1,05,000  

1,05,000 

7. પવાર બ્રિસટ ખાત ે                              ઉ.... 
      ત ેમુાંબઈ આડતમાલ ખાત ે  

(બા.જે. બીજ વચેાણ આંકડા મજુબ પવાર બ્રિસટ બાકીના 5 કબાટનુાં વચેાણ કયુું) 

 27,500  
 

27,500 

8. મુાંબઈ આડતમાલ ખાત ે                         ઉ.... 
    ત ેપવાર બ્રિસટ ખાત ે 

(બા.જે. વચેાણ ₹1,32,500 પર 10% લખે ેકવમશનના ચકુવવાના થયા.) 

 13,250  

13,250 

9. બૅંક ખાત ે                                       ઉ.... 
      ત ેપવાર બ્રિસટ ખાત ે 

(બા.જે. આડતમાલ  અંગે બાકી રકમ આડવતયા તરફથી બૅંકડ્રાફ્ટ દ્વારા મળી.) 

 70,625  

70,625 

10. મુાંબઈ આડતમાલ ખાત ે                         ઉ.... 
      ત ેસમાન્ય નફા-નકુ્સાન ખાત ે 

(બા.જે. મુાંબઈ આડતમાલનો નફો-નકુ્સાન ખાત ેલઈ ગયા) 

 66,775  
 

66,775 

11. આડતમાલ મોકલલે માલ ખાતે                  ઉ....                         

      ત ેવપેાર ખાત ે 

(બા.જે. આડત પર મોકલલે માલ ખાતાની બાકી વેપાર ખાત ેલઈ ગયા) 

 40,000  

40,000 

 કુલ  4,65,650 4,65,650 
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અનપુમ ફવનિચરમાટચના ચોપડામાાં 
મુાંબઈ આડતમાલ ખાત ુાં 

ઉ.              જ. 
વવગત રૂ . વવગત ₹ 

આડત પર મોકલેલ માલ ખાતે 
(૨૦૦૦× ૨૦)  

રોકડ ખાતે  

રેલવેનરૂ  ૩,500 

મજૂરી    4,000      

લેણીહ ૂાંડી ખાતે વટાવ 

પવાર બ્રિસટ ખાતે-ખચટ 
પવાર બ્રિસટ ખાતે-કવમશન  

(1,32,500x10/100) 

નફા-નકુ્સાન ખાતે (નફો)  

 
 

40,000 

 
 

7,500 

1,350 

૩,625 

13,250 

 
 
 

 

66,775 

પવાર બ્રિસટ- ખાતે વેચાણ (35 કબાટ 
×₹3,000) પવાર બ્રિસટ- ખાતે 
વેચાણ (5 કબાટ × 5,500) 

 

1,05,000 

 

27,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

કુલ 1,32,500 કુલ 1,32,500 
 
 
 

 

પવાર બ્રિસચ (આડવતયા)નુાં ખાત ુાં 
ઉ.                જ. 

વવગત ₹ વવગત ₹ 

મુાંબઈ આડતમાલ ખાતે (વેચાણ)  

 
 
 

મુાંબઈ આડતમાલ ખાતે (વેચાણ)  

 

1,05,000 

 
 
 

27,500 

લેણીહ ૂાંડી ખાતે-એડવાન્સ  

મુાંબઈ આડતમાલ ખાતે-ખચટ  

મુાંબઈ આડતમાલ ખાતે-કવમશન  

બૅંક ખાતે-ચકૂતે ડ્રાફ્ટ  

45,000 

3,625 

13,250 

70,625 

કુલ 1,32,500 કુલ 1,32,500 
  

 

આડત પર મોકલેલ માલનુાં ખાત ુાં 
ઉ.             જ. 

વવગત ₹ વવગત ₹ 

વેપાર ખાતે ટ્રાન્સફર  40,000 મુાંબઈ આડતમાલ ખાતે  40,000 

કુલ 40,000 કુલ 40,000 
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 પવાર બ્રિસચના ચોપડામાાં :- 
આડવતયાના ચોપડ ેઆમનોંિ 

ક્રમ વવગતો 
ખા.
પા. 

ઉિાર ₹ 
જમા ₹ 

 

1. અનપુમ ફવનિચરમાટટ  ખાતે                              ઉ. 
       તે દેવીહ ૂાંડી ખાતે  

(બા.જે. આડતમાલ અંગે હ ૂાંડી એડવાન્સ તરીકે સ્વીકારી) 

 45,000  
 

45,000 

2. અનપુમ ફવનિચરમાટટ  ખાતે                              ઉ. 
       તે રોકડ ખાતે 

(બા.જે અમદાવાદ આડતમાલ અંગે ₹૩,625 ખચટ કયાટ)   

 ૩,625  

૩,625 

૩. રોકડ ખાતે                                              ઉ. 
       તે અનપુમ ફવનિચરમાટટ  ખાતે  

(બા.જે અમદાવાદ આડતમાલ ૩૫ કબાટોનુાં ₹૩૦૦૦ લેખે વેચાણ થયુાં) 

 10,500  
 

10,500 

4. રોકડ ખાતે                                              ઉ. 
       તે અનપુમ ફવનિચરમાટટ  ખાતે  

(બા.જે. અમદાવાદ આડતમાલના બાકીના 5 કબાટોનુાં ₹2,730 લેખે વેચાણ 
થયુાં.  

 13,750  
 

13,750 

5. અનપુમ ફવનિચરમાટટ  ખાતે                              ઉ. 
       તે કવમશન ખાતે  

(બા.જે ₹118750ના વેચાણ પર 5% લેખે કવમશનના લેણાાં થયાાં) 

 5,938  

5,938 

6. અનપુમ ફવનિચરમાટટ  ખાતે                              ઉ. 
       તે બૅંક ખાતે  

(બા.જે આડતમાલ અંગે બાકી રકમ બૅંકડ્રાફ્ટથી ચકૂતે કરી) 

 62,813  
 

62,813 

 કુલ  1,43,૦૦1 1,43,૦૦1 

 

અનપુમ ફવનિચર માટચનુાં ખાત ુાં 
ઉ.              જ. 

વવગત ₹ વવગત ₹ 

દેવીહ ૂાંડી ખાતે એડવાન્સ  

રોકડ ખાતે-મજૂરી  

કવમશન ખાતે  

 

બૅંક ખાતે ચકૂતે   

45,000 

૩,625 

13,250 

 

70,625 

રોકડ ખાતે વેચાણ  

રોકડ ખાતે વેચાણ  

1,05,000 

27,500 

કુલ 1,32,500 કુલ 1,32,500 
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12.    આખર સ્ટૉકની હકિંમત:- 
જયારે વર્ટના અંત સિુીમાાં આડત પર મોકલલે માલ પરેૂપરૂો વેચાયો ન િોય ત્યારે 
આડતમાલનો નફો શોિવા માટે વર્ટને અંતે વેચાણ વવનાનો પડલેો આડતમાલના અંગેનો 
આખરનો સ્ટૉક આડતમાલ ખાતે જમા કરવો જોઈએ. 
 

 આખરસ્ટૉકનુાં મલૂયાાંકન:- 
આખરસ્ટૉકન ુમલૂયાાંકન કરતી વખતે ધ્યાનમાાં રાખવામાાં આવતી બાબતો આ પ્રમાણે છે : 

1. આખરસ્ટૉકની બજરહકિંમત મળૂહકિંમત કરતાાં ઓછી િોય ત્યારે :  

આખરસ્ટૉકની બજરહકિંમત મળૂહકિંમત કરતાાં ઓછી િોય ત્યારે આખરસ્ટૉકની મળૂહકિંમતમાાં 
માચલક કે આડવતયાના ખચાટનો પ્રમાણસર હિસ્સો ઉમેરવાનો રિતેો જ નથી. 

2. આખરસ્ટૉકની બજરહકિંમત આપેલ િોય ત્યારે :  

જ્યારે આખરસ્ટૉકની બજર હકિંમત આવેલી િોય ત્યારે આ બજરહકિંમત આખરસ્ટૉકની 
મળૂહકિંમત કરતાાં વિારે િોય તો સૌ પ્રથમ તેની મળૂહકિંમતમાાં પ્રમાણસરનો ખચટ ઉમેરી 
આખરસ્ટૉકની પડતરહકિંમત નક્કી કરવી. ત્યારબાદ આખરસ્ટૉકની આ હકિંમતને બજરહકિંમત 
સાથે સરખાવવી જોઈએ અને બેમાાંથી જે હકિંમત ઓછી િોય તે હકિંમત ે આખર સ્ટૉક 
આડતમાલ ખાતે જમા કરવો જોઈએ.  

3. સામાન્ય ઘટ કે માલની ઘટ :  

અમકુ કુદરતી કારણોસર જેવાાં કે બાઠપીભવન અને સાંકોચનથી આડવતયા પાસે માલ 
પિોંચતા પિલેાાં તેમાાં ઘટ પડ.ે ઉપરોક્ત સાંજોગોમાાં મોકલેલ માલ કરતાાં ઓછા જથ્થામાાં 
માલ આડવતયાને મળશે. આડવતયો ખચટ પણ તેને મળેલ જથ્થા પર જ કરશે. આવી 
સામાન્ય ઘટને આડતમાલમાાં સમાવી લેવા માટે ઘટના િોરણ ેઆખરસ્ટૉકની હકિંમત વધ ુ
ગણવી જોઈએ.  

1. આડતમાલ સ્ટૉક ખાતે  ઉ. 
      તે આડતમાલખાતે 

-  
 

- 
 

13. સામાન્ય નકુ્સાન અને અસામાન્ય નકુ્સાન :  

આડતથી માલ વેચવા મોકલવામાાં આવે ત્યારે અમકુ કારણોસર માલ રસ્તામાાં િોય ત્યારે તે 
માલ પર નકુ્સાન થતુાં િોય છે. ક્યારેક માલની હડચલવરી મેળવ્યા પછી આડવતયાના ગોડાઉનમાાં 
રિલેા માલ પર પણ નકુ્સાન ઉદ્દભવતુાં િોય છે. આવા નકુ્સાન કે ઘટને, તે જે કારણોસર 
ઉદ્દભવે છે તે કારણોના અનસુાંિાને બે પ્રકારમાાં વિેંચી શકાય : 
 

(અ) સામાન્ય નકુ્સાન : કુદરતી કારણોસર સિજ િોય અને આવા નકુ્સાનને કોઈપણ ઉપાયો 
વડ ેપણ વનવારી શકાય તેમ ન િોય તેને સામાન્ય નકુ્સાન તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. દા.ત. 
બાઠપીભવનના કારણે પેટ્રોલનુાં િવામાાં ઊડી જવુાં. 
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સામાન્ય નકુ્સાન કે ઘટ દરેક આડતમાલ માટે અવનવાયટ િોય છે. જેની હિસાબી અસર એ છે કે 
આવુાં નકુ્સાન જે ત ેઆડતમાલ ખાતામાાં જ નોંિાવવુાં જોઈએ. આમ, આવા નકુ્સાન કે ઘટને 
આડતમાલ ખાતામાાં જ નોંિી લેવામાાં આવે છે. જ્યારે સામાન્ય નકુ્સાનને પહરણામે વેચાણ 
જથ્થો ઘટતાાં વેચાણની ચોપડ ેકોઈ નોંિ ન કરવાથી આડતમાલ ખાતાએ જ નકુ્સાન ભોગવ્યુાં 
તેવી હિસાબી અસર આડકતરી રીતે નોંિાશે. આડતમાલ આખરસ્ટૉકનુાં મલૂયાાંકન પણ સામાન્ય 
નકુ્સાનનો જથ્થો બાદ જતાાં બાકી રિલેા જથ્થાને આિારે થાય છે.  
 

 

(બ) અસામાન્ય નકુ્સાન : જે નકુ્સાન અવનવાયટ ન િોય; પરાંત,ુ આકસ્સ્મક િોય તનેે અસામાન્ય 
નકુ્સાન કિવેામાાં આવે છે. (દા.ત. મોકલેલ માલને રસ્તામાાં આગ, અકસ્માત કે ચોરીને કારણે 
નકુ્સાન થાય) આવુાં નકુ્સાન કુદરતી કારણોસર ઉદ્દભવતુાં નથી; પરાંત,ુ અકાળે અથવા તો 
આકસ્સ્મક ઉદ્દભવે છે. આવાાં કારણોને દૂર કરી શકાય છે.  

આવુાં નકુ્સાન િાંિાકીય નકુ્સાન નથી, જેથી આડતમાલ ખાતે આવુાં નકુ્સાન ઉિારવાને બદલ ે
તેને નફા-નકુ્સાન ખાત ેઉિારવામાાં આવે છે. આમ, આડતમાલના ખાતાનો સાચો નફો કે ખોટ 
જણી શકાય. 
અસામાન્ય નકુ્સાનની ગણતરી કરતી વખતે તનેા પરના પ્રમાણસરના ખચાટ પણ ધ્યાનમાાં 
લેવા જોઈએ. અસામાન્ય નકુ્સાન પામલે માલની જો આડવતયો કાાંઈ પણ હકિંમત ઉપજવી શકે 
તો તેટલી રકમથી અસામાન્ય નકુ્સાન ઘટે છે.  

14.     આસામી આડત (કવમશન):- 
આડવતયાને વેચાણ પર સામાન્ય રીતે અમકુ ટકા લેખ ેઆડત આપવામાાં આવે છે અને ઉિાર 
વેચાણના નાણાાં અંગ ે આડવતયો કોઈ જવાબદારી લેતો નથી; પરાંત,ુ પરદેશના ગ્રાિકોને 
માલિણી ઓળખતો નથી એટલે ઉિાર વેચાણમાાંથી ઉદ્દભવતી માલખાિની શક્ય ખોટ અંગ ે
આડવતયાને જવાબદારી સોંપવી ઈચ્છનીય છે. એટલે આડવતયાને આવી જવાબદારી સ્વીકારવા 
બદલ વિારાની આડત આપવામાાં આવે છે, જેને આસામી આડત કિવેામાાં આવે છે. આ 
સાંજોગોમાાં ઉિાર વેચાણના પરેૂપરૂા નાણાાં આડવતયો પોતે ચકૂવે છે અન ેઘાલખાિ પડ ેતો તે 
આડવતયો ભોગવ ેછે. 
 

 આસામી આડત ગણતરી અંગે નીચે દશાચવેલ પગલા ધ્યાને લેવા ઘટે: 
a. જયારે દાખલામાાં ઉિાર વેચાણ અલગ આપ્યુાં િોય ત્યારે આસામી આડત ફક્ત ઉિાર 

વેચાણ પર જ ગણવી. 
b. માલિણીની ભલામણથી કરેલ ઉિાર વેચાણ ઉપર આસામી આડત ગણવી નિીં.  

c. પરાંત ુજયારે દાખલામાાં કુલ વેચાણ આપ્યુાં િોય અને ઉિાર વેચાણ કેટલુાં છે તે જણાવ્યુાં ન 
િોય ત્યારે બધુાં વેચાણ ઉિાર છે તેમ માનીને કુલ વેચાણ પર આસામી આડત ગણવી. 

d. દાખલામાાં ઉિાર વચેાણ અને રોકડ વેચાણ અલગ અલગ આપ્યા ન િોય; પરાંત,ુ 
વાક્યરચના પરથી કયુાં ઉિાર વેચાણ છે તે જણી શકાય તો ફક્ત ઉિાર વચેાણ પર 
આસામી આડત ગણવી. 
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       આસામી આડત 

 
  
 
 

ઉિાર વેચાણ 
અલગ આપ્ુાં િોય 
તો ઉિાર વેચાણ 
પર આસામી આડત 
ગણવી. 

માલિણીની 
ભલામણથી કરેલ 
ઉિાર વેચાણ પર 
આસામી આડત 
ગણવી નિીં. 

દાખલામાાં ઉિાર 
વેચાણ અને રોકડ 
વેચાણ અલગ 
આપ્ુાં ન િોય તો 
કુલ વેચાણ પર 
આસામી આડત 
ગણવી. 

દાખલામાાં આપેલ 
વાકય રચના પરથી 
ઉિાર વેચાણ નક્કી 
કરી શકતુાં િોય તો 
તેના પર જ આસામી 
આડત ગણવી. 

 

 આસામી આડત અને ઘાલખાિ અંગે હિસાબી નોંિ: 
A. માલિણીના ચોપડ ે: 
1. ઉિાર વેચાણ પર આસામી આડત આપવામાાં આવતી િોય તો તે આડતમાલ ખાતે ઉિારી 

આડવતયા ખાતે જમા કરવામાાં આવશે. જયારે આડવતયાને આસામી આડત આપવામાાં આવ ે
ત્યારે ઘાલખાિ પડ ે તો તેની કોઈ નોંિ માલિણીના ચોપડ ે થતી નથી; કારણકે, 
ઘાલખાિનુાં નકુ્સાન આડવતયાને ભોગવવાનુાં િોય છે. 

2. પરાંત ુજયારે આસામી આપવામાાં આવતી ન િોય અન ેઉિાર વચેાણ અંગ ેઘાલખાિ પડ ે
તો તે નકુ્સાન માલિણી ને જ ભોગવવાનુાં છે. તેથી ઘાલખાિની રકમ આડવતયા ખાત ે
જમા કરવી પડ ેકારણ કે જયારે વેચાણ થયેલુાં ત્યારે પરૂી રકમ આડવતયા ખાતે ઉિારેલી. 
િવે આડવતયા પાસેથી ઘાલખાિ જેટલી રકમ ઓછી લવેાની છે. એટલે તો રકમ આડવતયા 
ખાતે જમા થાય છે અન ેઆડતમાલ ખાતે ઉિારાય છે. 

 આડતખાતે             ઉ...... 
       તે આડવતયા ખાત ે 

 જો કે પ્રથમ આમનોંિ ન કરીએ તો પણ ચાલ ેકારણ કે ઉદે્દશ ઘાલખાિની અસર 
આડત ખાત ેદશાટવવાનો છે. 

 જો આડવતયાને આસામી આડત ન આવતી િોય અને ઉિાર વેચાણ અંગે ઘાલખાિ 
પડ ેતો તે ઘાલખાિની રકમ આડવતયાના ચોપડ ેમાલિણી ખાતે ઉિારાશે અન ે
આડતમાલના ગ્રાિક ખાતે જમા થશે. 

 માલિણીની ભલામણથી આડવતયાએ કરેલા વેચાણ અંગ ે ઘાલખાિ પડ ે ત્યારે 
આવી ખાલખાિ આડવતયાએ ભોગવવાની િોતી નથી. તેથી આડવતયો આવી 
ખાલખાિની રકમ માલિણી ખાત ેઉિારીને ગ્રાિક ખાતે જમા કરે છે. 
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B. આડવતયાના ચોપડ ે: 
1. જો આસામી આડત આડવતયાને આપવામાાં આવે તો એ આડવતયાની આવક િોવાથી તે 

આડત ખાત ેજમા કરાશે અને માલિણી પાસ ેતે રકમ લેવાની િોવાથી માલિણી ખાત ે
ઉિારાશે. 
આ સાંજોગોમાાં જો ઘાલખાિ પડ ે તો આડવતયાએ પોતે જ ભોગવવી પડ ે એટલે 
ઘાલખાિની રકમ જેટલી તેની આડતની આવક ઓછી થવાની. આમ, ઘાલખાિની 
રકમ આડત ખાતે ઉિારશ ેઅને આડતમાલના ગ્રાિક ખાતે જમા કરાશે. માલિણીના 
ખાતામાાં તેની કોઈ અસર અપાશે નિીં; કારણકે, આડવતયાએ વેચાણની પરૂી રકમ 
માલિણીને ચકૂવવાની રિશેે. 

 આમનોંિ નીચે મજુબ થશે : 

1) બૅંક ખાતે    ઉ..... 
ઘાલખાિ ખાતે    ઉ..... 
 તે આડતમાલના ગ્રાિક ખાત ે

 આડવતયાનુાં ખાત ુાં : 
 માલિણીના ચોપડ ેઆડવતયાના ખાતામાાં નીચનેા વ્યવિારોની નોંિ થાય છે: 

i. આડવતયાએ ચકૂવેલ ખચાટ 
ii. આડવતયાએ કરેલ વેચાણ 

iii. આડવતયાને આપવાની થતી આડત 

iv. આડવતયા તરફથી મળેલ હ ૂાંડી, ડ્રાફ્ટ 

v. આસામી આડત ન અપાતી િોય ત્યારે ઘાલખાિની રકમ 

 નીચેના વ્યવિારોની નોંિ આડવતયાના ખાતામાાં થતી નથી : 
i. આડત પર મોકલેલ માલ 

ii. આડવતયાએ પરત કરેલ માલ 

iii. માલિણીએ ચકૂવેલ ખચટ 
iv. હૂાંડીનો વટાવ 

v. આડતમાલનો નફો 

ઉદાિરણ 1 ‘અ’ એ ₹8000નો માલ ‘બ’ને આડત પર વેચવા મોકલયો. માલ મોકલતાાં ₹800નો ખચટ 
થયો. આડવતયાએ બિો માલ ₹12,000માાં વચે્યો, જે પૈકી ₹4000નુાં રોકડ વેચાણ િત ુાં. 
આડવતયાને કુલ વેચાણ પર 5% સામાન્ય આડત અને ઉિાર વચેાણ પર 4% આસામી 
આડત આપવાની છે. ઉિાર વેચાણ પૈકી એક ગ્રાિક ₹400 ચકૂવતો નથી. 

a. માલિણીના ચોપડ ેઆડતમાલ ખાત ુાં અને આડવતયાને ચોપડ ેમાલિણીનુાં ખાત ુાં બનાવો 
આડવતયાએ માલિણીને બાકી રકમ ચકૂવી દીિી છે. 
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b. જો આડવતયાન ેઆસામી આડત મળતી િોય તો ઘાલખાિ અંગે બાંને પક્ષના ચોપડ ેશી 
નોંિ થશ?ે 

c. આસામી આડત મળતી ન િોય; પરાંત,ુ માલિણીની ભલામણથી ઉિાર વચેાણ કરવામાાં 
આવ્યુાં િોય તો ઘાલખાિ અંગે બાંનેના ચોપડ ેશી નોંિ થશે? 

 

 જવાબ :-                 માલિણીના ચોપડ ેઆડતમાલ ખાત ુાં 
 

વવગત ₹ વવગત ₹ 

આડત પર મોકલેલ માલ ખાતે  8,000 ‘બ’ ખાતે – વેચાણ : 
ઉિાર                 8,000 

રોકડ                  4,000 

 
 

12,000 
રોકડ ખાતે – ખચટ 800   

‘બ’ ખાતે – આડત : 
સામાન્ય     600 

આસામી     160 

 
 

760 

  

નફો : સામાન્ય ન.નુાં. ખાતે 2,440   

 12,000  12,000 
 

આડવતયાના ચોપડ ે‘અ’ નુાં ખાત ુાં 

વવગત ₹ વવગત ₹ 

આડત ખાતે : 
સામાન્ય       600 

આસામી       160 

 
 

760 

રોકડ ખાતે વેચાણ  4,000 

બૅંક ખાતે- બાકી રકમ 11,240 દેવાદારો ખાતે – ઉિાર વેચાણ  8,000 
 12,000  12,000 
 

 આડવતયાના ચોપડ ે ₹400 જે ઘાલખાિ પડી ત ે પોતાની ખોટ ગણી આડતની આવક ઓછી 
થશે. આ માટે પિલેી નોંિમાાં ₹400 ઘાલખાિ ખાતે ઉિારી દેવાદારો ખાતે જમા થશે. બીજી 
નોંિમાાં તે રકમ આડત ખાતે ઉિારીને ઘાલખાિ ખાત ુાં બાંિ કરાશે. આસામી આડત ચકુવાતી 
િોવાથી ઘાલખાિ અંગે માલિણીના ચોપડ ેકોઈ નોંિ થશે નિીં. 

મળેલ આડત ખાત ુાં 
વવગત ₹ વવગત ₹ 

ઘાલખાિ ખાતે  400 અ ખાતે  760 
ન.નુાં. ખાતે ટ્રાન્સફર 360   
કુલ 760 કુલ 760 
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 આડવતયાના ચોપડ ેથતી સાંપણૂટ આમનોંિો નીચ ેઆપી છે. 
તારીખ વવગત ખા.પા. ઉિાર ₹ જમા ₹ 

1. રોકડ ખાતે                               ઉ.  4,000  
 આડતમાલના દેવાદારો ખાતે ઉ.  8,000  
      તે અ ખાતે    12,000 

2. ‘અ’ ખાતે                                 ઉ.  760  
      તે મળેલ આડત ખાતે     760 

૩. ઘાલખાિ ખાતે                          ઉ.  400  
 રોકડ ખાતે   7,600  
      તે આડતમાલના દેવાદારો ખાતે    8,000 

4. મળેલ આડત ખાતે                      ઉ.  400  
       તે ઘાલખાિ ખાતે    400 

5. ‘અ’ ખાતે                                 ઉ.  11,240  
        તે બૅંક ખાતે    11,240 

6. આડત ખાતે                             ઉ.  360  
         તે નફા-નકુ્સાન ખાતે    360 
 કુલ  32,760 32,760 

 

 આસામી આડત મળતી ન િોય તો બાંને પક્ષકારોના ચોપડ ેઘાલખાિની નોંિ નીચ ેમજુબ થશે.  

માલિણીના ચોપડ ે 

(‘અ’ ના ચોપડ)ે 
આડવતયાના ચોપડ ે 

(‘બ’ ના ચોપડ)ે 
 

આડતમાલ ખાતે           ઉ.    400 

      ત ે‘બ’ ખાત ે                       400 
‘અ’ ખાતે                     ઉ.  400 

    તે દેવાદાર ખાતે                    400 
 

ઉદાિરણ 2 ‘અ’ એ ₹8,000નો માલ બન ેઆડત પર વેચવા મોકલયો. માલ મોકલતાાં ₹800નો ખચટ 
થયો. આડવતયાએ બિો માલ ₹12,000માાં વચે્યો, જે પૈકી ₹8,000 ઉિાર વેચાણ અન ે
₹4,000 રોકડ વેચાણ િત ુાં. આડવતયાને વચેાણ પર 5% કવમશન આપવામાાં આવે છે. 
આસામી આડત આપવાની કોઈ જોગવાઈ નથી. ઉિાર વેચાણ પૈકી એક ગ્રાિક ₹૩00 
ચકૂવતો નથી. અ ના ચોપડ ેઆડતમાલ અંગેના વ્યવિારોની નોંિ કરો. 

 

તારીખ વવગત ખા.પા. ઉિાર ₹ વેચાણ ₹ 

1. આડતમાલ ખાતે                      ઉ.  8,000  
       તે આડત પર મોકલેલ માલ ખાતે    8,000 
2. આડત માલ ખાતે                     ઉ.   800  
       તે રોકડ ખાતે     800 
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૩. આડવતયા ‘બ’ ખાતે                     ઉ.   12,000  
       તે આડતમાલ ખાતે    12,000 
4. આડતમાલ ખાતે                      ઉ.  600  
       તે આડવતયા ‘બ’ ખાતે    600 
5. આડતમાલ ખાતે                      ઉ.  ૩૦૦  
        તે આડવતયા ‘બ’ ખાતે    ૩૦૦ 
6. બૅંક ખાતે                             ઉ.  11,100  
      તે આડવતયા ‘બ’ ખાતે    11,100 
7. આડતમાલ ખાતે                      ઉ.  1,૩00  
       તે સામાન્ય નફા-નકુ્સાન ખાતે    1,૩00 

 

ઉદાિરણ ૩ મદ્રાસની આયર એન્ડ કાંપની ભાવનગરના જસાણી બ્રિસટને ₹150ની હકિંમતના એક એવા 
1000 રેહડયો આડતથી વેચવા મોકલે છે. આયર એન્ડ કાંપની નરૂના ₹10,000 મજૂરીના 
₹1,000 અન ેવીમા ખચટનાાં ₹500 ચકૂવે છે. રસ્તામાાં આગ લાગતાાં 100 રેહડયો બળી ગયા 
અને સાંપણૂટ નાશ પામ્યા, આ અંગ ેવીમા કાંપનીએ ₹6,000નો દાવો માંજૂર રાખ્યો. બાકીના 
રેહડયો આડવતયાએ ₹13,500 જકાત ચકૂવીને છોડાવી લીિા. આડવતયાને વચેાણ પર 5% 
આડત આપવાની છે. 
 આડવતયાએ આયર એન્ડ કાંપનીએ લખેલી ₹50,000ની ૩ માસની હ ૂાંડી સ્વીકારી થોડા 
હદવસ બાદ તેમણ ેવેચાણ આંકડો મોકલયો જે મજુબ તેમણે 800 રેહડયાનુાં ₹250ના ભાવ ે
વેચાણ કરી વેચાણ ખચટનાાં ₹3,000 ચકૂવ્યાાં િતાાં. ઉપરની વવગતો પરથી આયર એન્ડ 
કાંપનીના ચોપડ ેભાવનગર આડતમાલ ખાત ુાં તૈયાર કરો. 

 
 

આયર એન્ડ કાંપનીના ચોપડ ે
ઉ.                        ભાવનગર આડતમાલ ખાત ુાં     જ. 

વવગત ₹ વવગત ₹ 

આડત પર મોકલેલ માલ ખાતે  1,50,000 વીમા કાંપની ખાતે  6,000 
રોકડ ખાતે : 
નરૂ       10,000 

મજૂરી      1,000 

વીમો         500 

 
 
 

11,500 

સામાન્ય નફા-નકુ્સાન ખાતે : 
આગથી થયેલ નકુ્સાન 

જસાણી બ્રિસટ ખાતે – વેચાણ  

 

10,150 

2,૦૦,000 

જસાણી બ્રિસટ ખાતે : 
જકાત        13,500 

અન્ય ખચટ    ૩,000 

આડત      10,000 

સામાન્ય નફા-નકુ્સાન ખાતે – નફો 

 
 
 

26,500 

45,800 

આડતમાલ સ્ટૉક : 
મળૂ પડતર                   15,000 

+ માલિણીનો પ્રમાણસર ખચટ  1,150 

+ આડવતયાનો પ્રમાણસર ખચટ  1,500 

(13500 x 100/900) 

 
 
 

17,650 

     
 2,33,800  2,33,800 
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 નકુ્સાનની ગણતરી : 
મળૂ હકિંમત 100 x 150                             = 15,000 

+ પ્રમાણસરનો ખચટ 11,500 x 100/1,000         =  1,150 

                   બળી ગયેલ રેહડયોની પડતર       16,150 

- વીમા કાંપનીએ માંજૂર રાખેલ દાવાની રકમ       =  6,000  

                  આગથી થયેલ નકુ્સાન              10,150 
 

ઉદાિરણ 4 એક માલિણીના ચોપડામાાં આડતમાલ ખાત ુાં નીચે મજુબ િત ુાં. કોઈ ભલૂ કે ભલૂો િોય તો 
સિુારીને નવેસરથી ખાત ુાં બનાવો. 

 

આડતમાલ ખાત ુાં 
ઉ.                            જ. 

વવગત ₹ વવગત ₹ 

આડતથી મોકલેલ માલ  20,000 આડવતયા ખાતે – રોકડ વેચાણ    20,000 
બૅંક ખાતે (ખચટ ) 600 આડવતયા ખાતે – ઉિાર વેચાણ  7,000 
આડવતયા ખાતે (કવમશન ) 810 સ્ટૉક 2,000 
નફો  7,590   
 29,000  29,000 
 આડવતયાને ૩% સાદી આડત અને 1% આસામી આડત આપવાની છે. આડવતયાએ તેને મોકલેલ 

માલ પૈકી 90% માલ વચેી દીિેલી છે. આડવતયાએ વેચાણખચટનાાં ₹200 ચકૂવેલ છે. 
 

સિુારેલુાં આડતમાલ ખાત ુાં 
ઉ.                     જ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

વવગત  ₹ વવગત  ₹ 

આડતથી મોકલેલ માલ  20,000 આડવતયા ખાતે : 
રોકડ વેચાણ                  20,000 

ઉિાર વેચાણ                   7,000 

 
 

27,000 
બૅંક ખાતે (ખચટ) 600 આખર સ્ટૉક                    2,000 

+ માલિણીનો ખચટ                60 
 

2,૦6૦ 

આડવતયા ખાતે (ખચટ) 200   

આડવતયા ખાતે (કવમશન) 

સામાન્ય          810 

આસામી           70 

 
 

880 

  

નફો : સામાન્ય નફા-નકુ્સાન ખાતે  7,380   

 29,૦6૦  29,૦6૦ 
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 આડતમાલ ભરવતયાહકિંમતે મોકલવુાં 
જ્યારે માલિણી આડવતયાને નફાની રકમ જણવા ન મળે તેવા ઉદેશથી માલ મળૂહકિંમતને બદલ ે
મળૂહકિંમત પર અમકુ ટકા ચડાવીને મોકલે છે, જેને ભરવતયા હકિંમતે મોકલલે માલ કિવેાય છે. 
ભરવતયા હકિંમત નીચેની બે રીતે નક્કી કરી શકાય છે.  

1) મળૂહકિંમત પર અમકુ ટકા ચડાવવામાાં આવે ત્યારે  
2) ભરવતયાહકિંમત ઉપર અમકુ ટકા નફો મળે તે રીતે ભરવતયા હકિંમત તૈયાર કરવામાાં 

આવે ત્યારે. 
ઉદા. ‘અ’ એ ‘બ’ અમકુ હકિંમતનો માલ ભરવતયા હકિંમત પર 20% નફો મળે તે રીતે વિેંચવા 
મોકલેલ છે. તો મળૂહકિંમત પર નફાની ટકાવારી કેટલી થાય. 

  િારોકે  ₹100 ભરવતયાહકિંમત િોય  
 બાદ   ₹20 નફો (20%) 
                 ₹80 મળૂહકિંમત 

 મળૂહકિંમત પર નફાની ટકાવારી = નફો X ભ.હકિં. 
                                   મ.ૂહકિં. 
    = 20 X 100 
       80    
    = 25 

આમ, જ્યારે ભરવતયાહકિંમતે માલ મોકલાતો િોય ત્યારે આડતમાલ ખાત ુાં ત્રણ રીતે તૈયાર કરી શકાય છે: 
1) મળૂહકિંમતે જ નોંિવી : આ પદ્ધવત મજુબ માલિણી ચોપડ ેમોકલલે માલ મળૂહકિંમતે જ નોંિે 

છે. તેમજ તેનો આખરનો સ્ટૉક પણ મળૂહકિંમતે જ નોંિાય છે. કાચા ભરવતયામાાં મોકલલે 
માલની ભરવતયાહકિંમત દશાટવવામાાં આવી િોય તેન ેપણ ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવતી નથી.  

2) ખાનાવાળી પદ્ધવત : આ પદ્ધવત મજુબ આડતમાલ ખાતમાાં અ આડતથી વેચવા મોકલલે 
માલનુાં ખાત ુાં બ ેખાનાથી તૈયાર કરવામાાં આવે છે. જેમાાં પ્રથમ ખાનમાાં ‘ભરવતયા હકિંમત’ 
અને બીજ ખાનામાાં ‘મળૂહકિંમત’ નોંિવામાાં આવ ેછે.  

3) ભરવતયા હકિંમતે નોંિણી : આ પદ્ધવત મજુબ માલિણી પોતાના હિસાબો ભરવતયાહકિંમતે જ 
તૈયાર કરે છે અને તેમાાં ચડાવેલ  નફાની રકમને દૂર કરવા માટે જરૂરી આમનોંિ નોંિવામાાં 
આવે છે.  

 આડત પર મોકલેલ માલ અંગે (તફાવતની રકમની આમનોંિ) 
આડત પર મોકલેલ માલ ખાતે   ઉ... 
 તે આડતમાલ ખાતે 

 આડતમાલનાાં આખરસ્ટૉક અંગે (તફાવતની રકમની આમનોંિ) 
આડતમાલ ખાતે    ઉ... 
 તે આડતમાલ સ્ટૉક અનામત ખાતે  
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ઉદાિરણ 5 રાજ રેહડયોએ પ્રથમ રેહડયો સવવિસને તા.1-3-16ના રોજ 500 રેહડયો આડત પર વેચવા 
મોકલી આપ્યા. દરેક રેહડયોની મળૂ હકિંમત ₹600 િતી. પરાંત ુ કાચુાં ભરવતયુાં ભરવતયા 
હકિંમત પર 25% નફો દશાટવે તે હકિંમતે બનાવવામાાં આવ્યુાં. રાજ  રેહડયોએ નીચે પ્રમાણ ે
ખચાટ ચકૂવ્યાાં :  
ગાડીભાડુાં ₹1,000; નરૂ ₹15,000; વીમો ₹12,500. 

પ્રથમ રેહડયો સવવિસે ₹1,22,000નો બૅંક ડ્રાફ્ટ મોકલી આપ્યો. 
તા.30-6-16ના રોજ પ્રથમ રેહડયો સવવિસે વેચાણઆંકડો અને દેવી રકમનો બૅંક ડ્રાફ્ટ 
મોકલી આપ્યો. વચેાણ આંકડા પ્રમાણે તેને 300 રેહડયો દરેક 820ની હકિંમતે રોકડથેી 
વેચ્યાાં. 50 રેહડયો દરેક ₹850ની હકિંમતે વનરવન ેશાખ પર વેચ્યાાં તથા 20 રેહડયો દરેક 
₹840ની હકિંમતે સમીરને રાજ રેહડયોની ભલામણ અને જવાબદારીથી વેચ્યાાં િતાાં. માલ 
છોડાવતાાં જકાતના ₹3,500 થયાાં. વેચાણખચટ 5,225 થયો વનરવ અને સમીર નાદાર 
થયા. તેમની વમલકતમાાંથી 80% રકમ વસલૂ કરી શક્યા.  
પ્રથમ રેહડયો સવવિસને વેચાણ પર 5% આડત અને ઉિાર વેચાણ પર 2% આસામી આડત 
આપવામાાં આવે છે. પ્રથમ રેહડયો આડત, આસામી આડત અને નફાનો ભાગ બાદ 
ચોપડામાાં જરૂરી ખાતાાં તૈયાર કરો.  

જવાબ :                       
આડતમાલનુાં ખાત ુાં 

વવગત રકમ (₹) વવગત રકમ (₹) 
આડતથી વેચવા મોકલેલ માલ ખાતે 
(ભ.હકિં.) 
રોકડ ખાતે (ખચાચઓ) : 
ગાડી ભાડુાં                  1,૦૦૦ 
નરૂ                       15,૦૦૦ 
વીમો                     12,500 
પ્રથમ રેહડયો ખાતે (ખચાચઓ) : 
વેચાણ ખચટ                5,225 
જકાત                     3,500  
પ્રથમ રેહડયો ખાતે (ઘાલખાિ) 
પ્રથમ રેહડયો ખાતે (કવમશન) 
પ્રથમ રેહડયો ખાતે (આસામી આડત) 
પ્રથમ રેહડયો ખાતે (નફાનો ભાગ) 
આડતમાલ આખરસ્ટૉક ઉપલક ખાતે 
(તફાવત) 
સામાન્ય ન.ન.ુ ખાતે (નફો)  

4,૦૦,૦૦૦ 
 
 
 
 

28,500 
 
 

8,725 
3,360 

15,265 
850 

4,365 
 

26,૦૦૦ 
30,555 

આડતથી વેચવા મોકલેલ માલ ખાતે 
(ભ.હકિં. તફાવત) 
પ્રથમ રેહડયો ખાતે (રોકડ વેચાણ) 
પ્રથમ રેહડયો ખાતે (ઉિાર વેચાણ) 
પ્રથમ રેહડયો ખાતે (આડવતયાની 
ભલામણથી) 
આડતમાલ આખર સ્ટૉક ખાતે (ભ.હકિં.) 

 
1,૦૦,૦૦૦ 
2,46,૦૦૦ 

42,500 
 

16,800 
1,12,320 

 
 

 5,17,620  5,17,620 
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પ્રથમ રેહડયોનુાં ખાત ુાં 
વવગત રકમ (₹) વવગત રકમ (₹) 

આડતમાલ ખાતે – રોકડ વેચાણ 
આડતમાલ ખાતે – ઉિાર વેચાણ 
આડતમાલ ખાતે – આડવતયાની 
ભલામણથી 

2,46,૦૦૦ 
42,500 

 
16,800 

બૅંક ખાતે  
આડતમાલ ખાતે (ખચાટઓ) 
(5,225 + 3,500) 
આડતમાલ ખાતે – ઘાલખાિ 
આડતમાલ ખાતે – કવમશન : 
સાદી આડત                      
15,265 
આસામી આડત                     
850 
નફાનો ભાગ                      
4,365 
બૅંક ખાતે (બાકીની રકમ) 

1,22,૦૦૦ 
 

8,725 
3,360 

 
 
 

20,680 
1,50,735 

 3,05,૩૦૦  3,05,૩૦૦ 
 

ગણતરી : 
આખર સ્ટૉક : 

મોકલેલ માલની ભરવતયા હકિંમત     = 4,૦૦,૦૦૦ 
બાદ : વેચલે માલની ભરવતયા હકિંમત   = 2,96,૦૦૦ 
  વેચાયા વગરના માલની ભરવતયા હકિંમત  = 1,04,૦૦૦ 
ઉમેરો : પ્રમાણસરના ખચાટ (માલિણીના)   =     7,410 
         (28,500 X 1,04,000)      1,11,410 
               4,00,000     
ઉમેરો : પ્રમાણસરના ખચાટ (આડવતયાના)   =     910 
         (3,500 X 1,04,000)          આખર સ્ટૉક = 1,12,320 
               4,00,000   
 

આખર સ્ટૉક ઉપલક ખાતે = ભ. હકિંમત – પડતર હકિંમત  
     = 1,04,000 – 78,000 
     = ₹26,000  
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 યાદ રાખો :  
  માલિણીના ચોપડ ેઆમનોંિ :- 

સ્ટેપ વ્યવિાર ક્યા ખાતે ઉિાર ક્યા ખાતે જમા 

સ્ટેપ 1 આડવતયાને માલ મોકલવામાાં આવે છે. આડતમાલ ખાતે         ઉ આડત પર મોકલેલ માલ ખાતે જ. 

સ્ટેપ 2 માલિણી ખચટ ચકૂવે  આડતમાલ ખાતે         ઉ. રોકડ કે બૅંક  ખાતે       જ 

સ્ટેપ ૩ આડવતયા તરફથી એડવાન્સ મળે ત્યારે  રોકડ કે બૅંક કે લેણી હ ૂાંડી ખાતે ઉ. આડવતયા ખાતે           જ 

સ્ટેપ 4 હૂાંડી વટાવાય ત્યારે  રોકડ ખાતે/આડતમાલ ખાતે   ઉ. લેણી હ ૂાંડી ખાતે           જ  

સ્ટેપ 5 આડવતયા દ્વારા વેચાણ  આડવતયા ખાતે          ઉ. આડતમાલ ખાતે          જ 

સ્ટેપ 6 આડવતયાનો ખચટ  આડતમાલ ખાતે         ઉ. આડવતયા ખાતે            જ 

સ્ટેપ 7 આડવતયાનુાં કવમશન  આડતમાલ ખાતે         ઉ. આડવતયા ખાતે            જ  

સ્ટેપ 8 આડવતયાએ મોકલેલ રકમ  રોકડ કે બૅંક ખાતે       ઉ. આડવતયા ખાતે            જ 

સ્ટેપ 9 આડતમાલનો આખર સ્ટૉક ચોપડે 
લાવવા  

આડતમાલ સ્ટૉક ખાતે   ઉ.  આડતમાલ ખાતે          જ  

સ્ટેપ 10 આડતમાલનો નફો  આડતમાલ ખાતે         ઉ. નફો-નકુ્સાન ખાતે        જ 

સ્ટેપ 11 આડત પર મોકલેલ માલ ખાત ુાં બ ાંિ 
કરવા  

આડત પર મોકલેલ માલ ખાતે                     
ઉ. 

વેપાર ખાતે              જ  

 
સ્વાધ્યાય 

(અ) સૈદ્ાાંવતક પ્રશ્નો – 

1. આડતમાલ એટલ ેશુાં ? આડતમાલના લક્ષણો જણાવો. 
2. વેચાણ આંકડો એટલે શુાં ? વેચાણ આંકડાનો નમનૂો સમજવો.  
3. આડતમાલના વ્યવિારોને માલિણીના ચોપડામાાં થતી નોંિો જણાવો. 
4. સામાન્ય નકુ્સાન અને અસામાન્ય નકુ્સાન સમજવો. 
5. તફાવત આપો :  

1) આડતમાલ અન ેવેચાણ 
2) આડતમાલ અન ેજાંગડ વેચાણ 

6. ટૂાંકનોંિ લખો :  
1) આડતમાલ ખાત ુાં 
2) આસામી આડત/કવમશન  
3) વેચાણ આંકડો 
4) આડતમાલ આખર સ્ટૉકનુાં મલૂયાાંકન  
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(બ) વ્યાવિાહરક પ્રશ્નો –   
 

 

1. આડવતયાએ ₹4,૦૦,000ની ભરવતયા હકિંમતનો માલ ₹4,50,000માાં રોકડથેી વેચ્યો, ₹5,૦૦,000ની 
ભરવતયા હકિંમતનો માલ ₹6,50,000માાં જોર્ીને ઉિાર વેચ્યો, ₹1,૦૦,000ની ભરવતયા હકિંમતનો 
માલ દેસાઈને માલિણીની ભલામણથી ભરવતયા હકિંમતે ઉિાર વચે્યો અને ₹30,000ના માલ 
ભરવતયા હકિંમતે પોતે ખરીદ્યો િતો. નકુસાની માલ ₹20,000માાં રોકડથેી ખોટ કરીને વેચ્યો. 

આડવતયાને કુલ વેચાણ પર 5% આડત ઉિાર વેચાણ પર ૩% આસામી આડત અને ભરવતયા 
હકિંમત કરતાાં વિારે ઉપજવેલ રકમ પર 10% વિારાની આડત આપવાની છે. કુલ આડત ગણો. 
આડવતયાએ ખરીદેલ માલ ઉપર પણ સાદી આડત ચકૂવવાની છે. 

જવાબ :-  કુલ કવમશન ₹1,02,000, કુલ વેચાણ ₹12,50,000 પર 5% લખેે કવમશન ₹62,500 ઉિાર 
વેચાણ ₹6,50,000 પર આસામી આડત ૩% લેખ ે ₹19,500 ભરવતયા હકિંમત કરતાાં વધ ુ
ઉપજવેલ રકમ ₹2,૦૦,000 (₹50,000 + ₹1,50,000 પર 10% લેખ ે₹20,000 કવમશન) 

 
2. મિસેાણાના માધભુાઈએ દરેક ₹100ની એક એવી 50,000 પ્લાષ્સ્ટક પાઈપો હિિંમતનગરના 

િર્ટદભાઈને આડતથી વેચવા મોકલી ₹2,00,000 નરૂ અને વીમા પ્રીવમયમના ચકૂવ્યાાં. 
રસ્તામાાં 500 પાઈપો આગથી નાશ પામી જેનો વીમા કાંપનીએ ₹40,000નો દાવો માંજૂર રાખ્યો. 
અસામાન્ય નકુ્સાનની નોંિ આપો. 

જવાબ :-  અસામાન્ય નકુ્સાન ₹12,000 (50,000 + માલિણીના પ્રમાણસર ખચટ ₹2,000 = 52,000 
બાદ દાવાની માંજૂર થયેલ રકમ ₹40,000 = 12,000 વીમા કાંપની ખાત ેઉ. ₹40,000 ન.નુાં. 
ખાતે ઉ. 12,000ન ેઆડતમાલ ખાતે 52,000) 

 
3. 15 હકલોનો એક એવા 100 તેલના ડબ્બા દરેક ડબ્બાના ₹530ના ભાવે ભાવનગરીએ અમદાવાદીને 

આડત પર વેચવા મોકલયા. તેન ે₹625 ખચટનાાં ચકૂવ્યા. 5% સામાન્ય ઘટ માનવામાાં આવે છે. જો 
285 હકલો છેવટનો સ્ટૉક િોય તો તનેી હકિંમત ગણો. 

 

જવાબ :- આખર સ્ટૉક ₹10,725, વચેાણ લાયક જથ્થો 1,425 હકલો (મોકલયો 1,500 હકલો – સામાન્ય 
ઘટ 75 હકલો)ની પડતર ₹53,625 (મોકલલે માલની મ.ૂહક. 53,000 + માલિણીના ખચાટ 
₹625) આખરસ્ટૉક 285 હકલોની પડતર ₹10,725 (53,625 x 285/1,425) 

 

4. રામે દરેક ₹100ની એક એવી 5,000 છત્રીઓ શ્યામન ેઆડતથી વેચવા મોકલી. ₹2,000 નરૂ અને 
વીમા પ્રીવમયમના ચકૂવ્યાાં. રસ્તામાાં 500 છત્રીઓ આગથી નાશ પામી, જેનો વીમા કાંપનીએ 50% 
દાવો માંજૂર રાખ્યો આમનોંિ લખો. 

જવાબ :-     વીમા કાંપની ખાતે     ઉ.  25,100 

 ન.નુાં. ખાતે   ઉ. 25,100 
      તે આડતમાલ ખાતે   50,200 
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5. અમરેલીના ‘અ’ એ ₹50,000ની હકિંમતનો માલ કોલિાપરુના ‘ક’ પર આડતથી વેચવા મોકલયો. માલ 
મોકલતાાં રેલવેનરૂ અને મજૂરીના ₹4,000 ચકૂવ્યા. ‘ક’એ ‘અ’ની લખેલી ₹20,000ની હ ૂાંડી સ્વીકારી, 
જે ‘અ’એ ₹600 વટાવ આપી વટાવી. ‘ક’એ માલ છોડાવતાાં ₹2,000 ખચટ કયો. તેમણે બિો માલ 
₹70,000માાં વેચી દીિો. તમેને વચેાણ પર 5% આડત આપવાની છે. બાકીની રકમનો બૅંકડ્રાફ્ટ 
‘અ’ને મોકલી તેમણ ે હિસાબ ચકૂતે કયો. બને્ન પક્ષકારોના ચોપડામાાં જરૂરી આમનોંિ આપો અને 
ખાતાાં તૈયાર કરો.   

  [જવાબ : આડતમાલનો નફો ₹9,900; આડત ₹3,500; આડવતયાએ મોકલેલ રકમ 
₹44,500] 
 

6. સામથટ ટે્રડીંગ કોપોરેશન, સરુત 1લી એવપ્રલ, 2017ના રોજ 20,000 ચલટર ઑઈલ ભાવનગરના 
ગોહિલ પ્રોવવઝન સ્ટોસટને મોકલી આપી છે. પેહકિંગ દસ ચલટરના ડબ્બામાાં છે. ઑઈલની પડતર 
ચલટરના ₹1 છે. માલિણી નરૂ અને વીમાના ₹4,000 ચકૂવે છે. રસ્તામાાં 100 ડબ્બા ભાાંગી જવાથી 
નાશ પામ્યાાં અને વીમા કાંપની પાસેથી માલિણીને ₹1,000 દાવા પેટે મળ્યાાં.  
ગોહિલ પ્રોવવઝન સ્ટોસટ આડતમાલ અંગ ેસામથટ ટે્રડીંગ કોપોરેશને લખલેી ₹12,000ની ત્રણ માસની 
હ ૂાંડી સ્વીકારે છે. 30મી જૂને આડવતયાએ વેચાણ આંકડો મોકલયો, જે મજુબ ₹15,000 ચલટર ઑઈલ 
₹1.50ના ભાવે વેચાયુાં િત ુાં, તેમણે ખચટ નીચે પ્રમાણે ચકૂવ્યો િતો :  
ગોડાઉનભાડુાં ₹400; જિરેાત ખચટ ₹1,200; સેલસમેનોનો પગાર ₹2,500; ગોહિલ પ્રોવવઝન સ્ટોસટન ે
4% આડત અને 1% આસામી આડત આપવાની છે. આડવતયાએ એવી માહિતી મોકલી છે કે ડબ્બા 
નકુસાની િોવાથી 200 ચલટર ઑઈલ ઢોળાઈ ગયુાં છે.  
આડવતયાએ બાકીની રકમ બૅંકડ્રાફ્ટથી મોકલી આપી. બાંને પક્ષકારોના ચોપડા તયૈાર કરો.  
 [જવાબ : આડતમાલની ખોટ ₹916; રસ્તામાાં નાશ પામેલ ઑઈલની પડતર પ્રમાણસરના ખચટ 
સહિત ₹1,200; જે પૈકી ₹1,000 વીમા કાંપની પાસેથી મળતા મોકલલે; ઑઈલ 20,000 ચલટર-
1000 ચલટર નાશ પામ્યુાં =19,000 ચલટર, જેની પડતર (₹20,000+4,000=₹24,000-1,200) 
₹22,800 થાય. 19,000 ચલટર પૈકી 200 ચલટર ઢોળાઈ ગયુાં, તથેી 18,800 લીટર વેચાણલાયક 
રહ્ુાં જેની પડતર 22,800 છે. તેથી 3,800 લીટરના સ્ટૉકની પડતર ₹4,609 થશે. આડવતયાનો 
પ્રમાણસરનો ખચટ સ્ટૉક ગણતાાં લીિો નથી. આડવતયાએ મોકલેલ ડ્રાફ્ટની રકમ ₹5,275] 
 

7. જમનગરના જડજેએ પાટણના સોલાંકીને તા.1-4-16ના રોજના રોજ 10,000 ચલટર ઑઈલ, 
ચલટરદીિ 10ની પડતર હકિંમતે આડતથી વેચવા મોકલયુાં. જડજેએ માલ મોકલતા નરૂના ₹1,500 
અને વીમાના ₹500 ચકૂવ્યા. જડજેએ તા.1-4-16ના રોજ સોલાંકી પર ₹50,000ની ત્રણ માસની 
મદુ્દતની હ ૂાંડી લખી. જે સોલાંકીએ સ્વીકારી તતુટજ પરત કરી. જડજેએ આ હૂાંડી એક માસ પછી 
વાવર્િક 18%ના દરે બૅંકમાાં વટાવી. 
સોલાંકીએ તા.31-3-17ના રોજ વચેાણ આંકડો અને તનેી પાસેની લણેી રકમનો બૅંકડ્રાફ્ટ મોકલી 
આપ્યો. તેણે વેચાણ-આંકડામાાં જણાવ્યુાં કે :  
1) 50 ચલટર ઑઈલની કુદરતી કારણોસર ઘટ પડી િતી.  
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2) 100 ચલટર ઑઈલનુાં ચોરીથી નકુ્સાન થયુાં િત ુાં., જે અંગે વીમા કાંપનીએ ₹800નો દાવો માંજૂર 
રાખ્યો િતો.  

3) તેણે બાકીનો માલ છોડાવતી વખતે ખચટના ₹1,970 અને વેચાણ ખચટના ₹1,745 ચકૂવ્યાાં િતાાં.  
4) તેણે 5,000 ચલટર ઑઈલ, ચલટરદીિ ₹17ના ભાવે શામળદાસને ઉિાર વેચ્યુાં િત ુાં. 
5) તેણે 3,830 ચલટર ઑઈલ, ચલટરદીિ ₹ 16ના ભાવે રોકડથેી વેચ્યુાં િત ુાં.  
6) તેણે 25 ચલટર ઑઈલ, ચલટરદીિ ₹16ના ભાવે પોતાના અંગત ઉપયોગ માટે ખરીદ્ુાં િત ુાં. 
7) શામળદાસ પાસેથી લણેી રકમ પૈકી ₹80,000 વસલૂ આવ્યા બાદ તે નાદાર જિરે થયા. 

તેમની પાસે બાકી લેણી નીકળતી રકમ પેટે કાંઈ જ મળી શકે તેમ ન િોવાથી તે રકમ ઘાલખાિ 
તરીકે માાંડી વાળવામાાં આવી. 

[જવાબ : આડતમાલ ખાતાનો નફો ₹41,850, આડવતયાએ મોકલેલ ₹83,931, અસામાન્ય નકુ્સાન 
₹220 (100 ચલટર X ₹10=1,000 + માલઘણીના ખચાટ ₹20=1,020 અન ેમાંજૂર થયેલ દાવો 800), 
આડત : સામાન્ય ₹10,399 (995 ચલટરની પડતર ₹10,000 માટે 995 ચલટરની પડતર હકિંમત 
₹10,000 + માલિણીના ખચાટ ₹200 + આડવતયાના ખચાટ ₹199, (આડવતયાના ખચાટ 9,850 ચલટર 
પર 1970 ગણાય.)]   

 
8. અમદાવાદના અમરે વડનગરના વનરાજ પર 1-1-16ના રોજ ₹40,000ની મળૂ હકિંમતનો માલ 

મળૂહકિંમત પર 10% ચઢાવી કાચુાં ભરવતયુાં બનાવી મોકલે છે. માલ મોકલતાાં તેમણ ે₹2,000 વીમો, 
જકાત અને નરૂ વગેરે અંગે ચકૂવ્યાાં. 
એમ નક્કી કરવામાાં આવ્યુાં િત ુાં કે, વનરાજને તેણે કરેલ વેચાણની ભરવતયા હકિંમત પર 4% આડત 
આપવી અને તેથી વધ ુભાવ ઉપજવે તો ભરવતયા હકિંમત કરતાાં વધ ુઉપજયેલી રકમ પર 20% 
લેખે આડત તથા તેણ ે કરેલ ઉિારવેચાણ પર 2% આસામી આડત આપવી. તા.4-1-16ના રોજ 
અમરે વનરાજ ઉપર ₹10,000ની 4 માસની મદુતની હ ૂાંડી લખી, જે સ્વીકારીને વનરાજે પરત કરી. 
અમરે તે હ ૂાંડી ₹9,900માાં વટાવી.  
તા.30મી સપ્ટેમ્બર, 2016ના રોજ વનરાજે અમરને વેચાણઆંકડો મોકલયો. જેમાાં તેણે જણાવ્યુાં કે 
પોતે ₹24,000ની ભરવતયા હકિંમતનો માલ ₹30,000માાં રોકડથેી વેચ્યો િતો. ₹2,000નો માલ 
અમરની ભલામણ અને જવાબદારીથી હકરણને ઉિાર વેચ્યો િતો. ₹2,000ની ભરવતયા હકિંમતનો 
માલ વનરાજે પોતે જ ખરીદ્યો િતો.  
 માલ વચેતા વનરાજે ₹1,000નો ખચટ કયો િતો. ₹1,200ની ભરવતયા હકિંમતનો માલ આગથી 
નાશ પામ્યો િતો અન ે તનેો વીમો ઉતરાવ્યો ન િતો. વનરાજે આ માલના વેચાણમાાંથી ₹800 
ઉપજવ્યા િતા. 
 વનરાજે વેચાણ આંકડા સાથે લેણી નીકળતી રકમનો ડ્રાફ્ટ મોકલયો િતો. વનરાજે સાથ ે
જણાવ્યુાં િત ુાં કે હકરણ નાદાર જિરે થયો િતો અને તેની પાસે ₹1,000 લેણાાં િતાાં, તે નાદાર જિરે 
થયો અને તનેી પાસેથી રૂવપયે 80 પૈસા મળ્યા િતાાં.  
 ઉપરની વવગતો પરથી માલિણીના ચોપડામાાં જરૂરી ખાતાાં તૈયાર કરો. 
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[જવાબ : (1)આડતમાલનો નફો ₹5,854 : સામાન્ય આડત ₹3,392 આસામી આડત ₹200. 
છેવટનો સ્ટૉક ભ.હકિં. ₹8,800 જેમાાં પ્રમાણસરનો ખચટ ₹400 ઉમેરતાાં સ્ટૉકની હકિંમત (ભ.હકિં.) 
₹9,200 થશે. (5) ₹1,200ની (ભ.હકિંમત) માલની મ.ૂહકિંમત ₹1,091; જેમાાં પ્રમાણસરનો ખચટ ₹55 
ઉમેરતાાં કુલ પડતર ₹1,146 પૈકી ₹800 ઊપજતાાં ₹346 અસામાન્ય નકુ્સાન; આડવતયાએ મોકલલે 
રકમ ₹29,208]   

   
 

____________________________ 
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એકમ 7   રાશના હિસાબો 
___________________________________________________________ 

 રૂપરેખા 
 પ્રસ્તાવના 
 રાશનો (સયંકુ્ત સાિસ) અર્થ 
 રાશના (સયંકુ્ત સાિસના) લક્ષણો 
 તફાવત 

 સયંકુ્ત સાિસ અને ભાગીદારી વચ્ચેનો તફાવત 
 આડતમાલ અન ેરાશ વચ્ચનેો તફાવત 

 રાશના ધધંામા ંહિસાબો રાખવાની પદ્ધતતઓ 
 અલગ હિસાબી ચોપડાઓમા ંનોંધ  
 જરૂરી આમનોંધ 
 સ્વાધ્યાય 

___________________________________________________________ 
 

 પ્રસ્તાવના – 
ધધંાની જહિલતાઓ જેવી કે મોિા પાયાની મડૂીની જરૂહરયાત, િેકતનકલ કુશળતાઓનો અભાવ, કોઈક 
વખત ધધંાને વ્યક્ક્તગત રીતે મશુ્કેલી ઊભી કરે છે, જેવી કે એક મોિી બબલ્ડિંગનુ ંબાધંકામ કરવામા ં
આવતી મશુ્કેલીઓ વગેરે. આના તવક્પ તરીકે બે અર્વા વધારે માણસો એક કામ પરંુૂ પાડવા માિે 
િાર્ તમલાવે છે. આ જોડાણ નાણા ંમાિે, િેકતનકલ જ્ઞાન માિે, જોખમ વિેંચવા માિે ર્ાય છે. જયારે બ ે
અર્વા વધ ુવ્યક્ક્તઓ એક તવતશષ્િ ધધંો કરવા માિે અને પવૂથ તનધાથહરત નફાની વિેંચણી કરવા માિે 
જોડાય છે ત્યારે તેને સયંકુ્ત સાિસ અર્વા રાશના હિસાબો કિવેામા ં આવે છે. રાશના હિસાબોની 
વ્યાખ્યા આ રીતે કરી શકાય કે, એક ભાગીદારી જે એક ચોક્કસ સાિસ િોય અર્વા અને જેમા ં
ભાગીદારો, સપુ્ત અર્વા કાયથશીલ િોય, જેઓ પઢેી અર્વા સામાજજક નામનો ઉપયોગ ન કરતા િોય 
અને જેઓ સાિસની મયાથદા બિાર કોઈ જવાબદારી ન વિોરતા િોય.  

 

 સયંકુ્ત સાિસ એટલે શુ?ં 
 

સયંકુ્ત સાિસ એિલે બે અર્વા વધારે વ્યક્ક્તઓ વચ્ચેનો એક કરાર છે. જેમા ંતેઓ સયંકુ્ત રીતે એક 
વ્યાપાહરક ધધંાનો એક ભાગ પરંુૂ પાડવા માિે સમંત ર્ાય છે. આ એક ટૂંકાગાળાની ભાગીદારી છે, જેમા ં
પેઢીનુ ં નામ િોત ુ ં નર્ી અને ત ે એક ચોક્ક્સ સાિસ માિેનો કરાર િોય છે. જેમા ં બ ે અર્વા વધારે 
વ્યક્ક્તઓ ચોક્કસ મડૂીની રકમ ધધંાના લાવે છે અન ેનફા કે નકુસાન વિેંચણી સરખા પ્રમાણમા ંઅર્વા 
પવૂથતનધાથહરત કરેલા પ્રમાણમા ંકરવા સમંત ર્ાય છે.  
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 સયંકુ્ત સાિસના લક્ષણો - (રાશના ધધંાના લક્ષણો)  
રાશના ધધંામા ં સામાન્ય રીતે માલનુ ં વેચાણ, શેસથ અને ડીબેન્ચરોની બાિેંધરી આપવી, બબલ્ડિંગનુ ં
બાધંકામ, જમીનના પ્લોિની ખરીદી અન ેવચેાણ અને બીજા કાયથ, જે ટૂંકાગાળા માિે અર્વા અમકુ 
મૌસમમા ંર્તા િોય છે.  
 સયંકુ્ત સાિસના મખુ્ય લક્ષણો નીચ ેમજુબ છે : 
1) બે અર્વા બરે્ી વધારે માણસોની જરૂર િોય છે.  
2) કોઈ ચોક્કસ સાિસ અર્વા કામ પરંુૂ કરવાનો એક કરાર છે.  
3) સયંકુ્ત સાિસના ધધંાની પેઢીનુ ંચોક્ક્સ નામ િોત ુ ંનર્ી.  
4) તે ટૂંકા સમયગાળા માિે િોય છે. તેર્ી આ કરાર જે ત ેચોક્કસ કામ પરંુૂ ર્વાર્ી આપોઆપ રદ ર્ઈ 

જાય છે. (આ ચેક કામચલાઉ ભાગીદારી છે)  
5) સયંકુ્ત સાિસના વ્યક્ક્તઓ પવૂથતનધાથહરત પ્રમાણમા ંનફા-નકુસાનની વિેંચણી કરે છે. જો પિલેાર્ી 

સમયગાળા દરમ્યાન સમંતત ન િોય તો તઓે સરખા પ્રમાણમા ંનફા-નકુસાનની વિેંચણી કરે છે.  
6) સયંકુ્ત સાિસના વ્યક્ક્તઓ પોતાનો ખાનગી ધધંો કરી શકે તેવી છૂિ િોય છે, જો અગાઉર્ી આ 

પ્રકારની સમંતત િોય. 
  

 સયંકુ્ત સાિસ અને ભાગીદારી તેમજ આડતમાલ વચ્ચેનો તફાવત – 
ક્રમ ભાગીદારી ક્રમ સયંકુ્ત સાિસ 
1 ભાગીદારી પેઢીનુ ંનામ િમેંશા િોય છે.  1 તેમા ંપેઢીનુ ંનામ િોવુ ંતે જરૂરી નર્ી.  
2 તે પેઢી સતત ચાલતી િોય છે.  2 તે પેઢી ધધંો – વ્યાપાર પરૂો ર્વાર્ી તરંુત આપોઆપ 

બધં ર્ઈ જાય છે.  
3 જુદા જુદા ચોપડાઓમા ંનોંધ કરવાની િોય છે.  3 જુદા જુદા ચોપડાઓ રાખવાની જરૂર િોતી નર્ી, કોઈ 

એક સિભાગીના ચોપડામા ંનોંધ કરાતી િોય છે.  
4 કોઈપણ ભાગીદાર તે ધધંો કરી શકશે નિીં.  4 સયંકુ્ત સાિસમા ં સિભાગીઓ વ્યક્ક્તગત રીતે આ ધધંો 

કરી શકે છે.  
5 ભાગીદારી પેઢીનુ ંનામ રજીસ્િડથ કરાવવુ ંજરૂરી 

નર્ી.  
5 તેમા ંરજજસ્રેશનની કોઈ જરૂર નર્ી. 

6 પેઢીમા ં સગીરને માત્ર નફા માિે લઈ શકાય 
છે.  

6 સગીર વ્યક્ક્ત કરાર ન કરી શકતો િોવાર્ી તેને સયંકુ્ત 
સાિસમા ંપ્રવેશ મળતો નર્ી.  

 
 
 
 
 

 આડતમાલ અને રાશ વચ્ચેનો તફાવત – 
 

મદુ્દા રાશના હિસાબો આડતમાલ 
પક્ષોના 
નામ  

રાશના હિસાબોમા ંપક્ષો ભાગીદાર કિવેાય છે.  અિીં માલધણી અને આડતતયા વચ્ચે ભાગીદારનો 
સબંધં નર્ી. અિીં સબંધં માલધણી અને એજન્િનો છે.  

કરાર  સિભાગીદાર વચ્ચેના કરારર્ી કોઈ કામ માિે 
ભાગીદારી િોય છે. તે ફક્ત તે ચોક્કસ કામ માિે 
જ િોય છે.  

અિીં આડતતયા અને માલધણી તરફર્ી માલ વેચે છે. 
અિીં એજન્સી માિે કરારના મદુ્દા અમલમા ંઆવતા િોય 
છે.  
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સબંધં  અિીં ભાગીદાર િોવાર્ી દરેક સિભાગી બીજા 
સિભાગીઓનો એજન્િ અને માલધણી િોય છે. 
આમ સિભાગીઓ પોતે અને બીજા 
સિભાગીઓના માિે માલ, વેરો છે. અિીં 
ભાગીદારી પેઢીના કાયદા લાગ ુપડે છે.  

અિીં માલધણી અને આડતીયો એજન્િ િોય છે. અિીં 
આડતીયો માલધણી તરફર્ી માલ વેચે છે. અિીં 
એજન્સી માિે કરારના મદુ્દા અમલમા ંઆવતા િોય છે.  

જોખમ  અિીં બધા સિભાગીદાર જોખમ વ્િોરે છે.   અિીં ફક્ત માલધણી જોખમ વ્િોરે છે.  
કાયથસત્તા  અિીં સિભાગીને માલની ખરીદ વેચાણ અને 

ચકૂવણી લેવાદેવાની સત્તા િોય છે.  
અિીં આડતતયાને ફક્ત માલધણીની ચોક્કસ સચૂનાઓનુ ં
પાલન કરવાનુ ંિોય છે.  

નફો – 
નકુસાન  

રાશના ધધંાના બધા ભાગીદારો વચ્ચે નફો કે 
નકુસાન વિેંચવામા ંઆવે છે.  

અિીં ફક્ત માલધણીને નફો કે નકુસાન વ્િોરવાનુ ં િોય 
છે તેને નફા – નકુસાન સારે્ કોઈ સબંધં િોતો નર્ી.  

મડૂી  બધા સિભાગીદારો મડૂી રોકે છે.  આડતમાલના ધધંામા ં ફક્ત માલધણી મડૂી રોકે છે. 
ઘણી વખત આડતીયો ભતવષ્યના વેચાણના આધારે 
માલધણીને એડવાન્સ આપે છે.  

 

 
 

 રાશના ધધંામા ંહિસાબો રાખવાની પદ્ધતતઓ – 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 જયારે અલગ હિસાબી ચોપડામા ંનોંધ ન કરવાની િોય ત્યારે – 
 એક જ સિભાગીદારના ચોપડામા ંનોંધ – 

જયારે વ્યવિારોની સખં્યા પ્રમાણમા ંઓછી િોય ત્યારે રાશ (સયંકુ્ત સાિસ)ના વ્યવિારોની હિસાબી 
નોંધ રાખવાની જવાબદારી કોઈ એક જ સિભાગીદારને સોંપી શકાય. આવા સજંોગોમા,ં સહિય 
ભાગીદારને સયંકુ્ત સાિસ માિે દરેક સિભાગીદાર પોતાનો ફાળો મોકલી આપે છે. સહિય ભાગીદાર 
પોતાના ચોપડામા ં સયંકુ્ત સાિસનુ ં ખાત ુ ં અને પોતાના તસવાય બીજા દરેક સિભાગીદારનુ ં

જયારે અલગ હિસાબી ચોપડાઓમા ં
નોંધો કરવાની િોય 

જયારે અલગ હિસાબી ચોપડાઓમા ં
નોંધ કરવાની ન િોય 

સયંકુ્ત સાિસનુ ં
ખાત ુ ં

જયારે એક સિભાગીદાર 
 બધા જ વ્યવિારોની નોંધો રાખે છે. 

જોઇન્િ બૅંક 
ખાત ુ ં

જયારે બધા જ સિભાગીદારો બધા જ 
વ્યવિારોની નોંધો રાખ ેછે. 

સિભાગીદારોના 
ખાતા 

જયારે બધા સિભાગીદારો ફક્ત 
પોતાના વ્યવિારોની નોંધ રાખે છે. 
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વ્યક્ક્તગત ખાત ુ ંરાખ ેછે. સયંકુ્ત સાિસના ખાતામારં્ી નફો કે નકુસાનની હકિંમત નક્કી કરી શકાય 
છે. તેમજ સિભાગીદારના વ્યક્ક્તગત ખાતામારં્ી સિભાગીદાર પાસેર્ી લેણી રકમ જાણી શકાય છે. 
સયંકુ્ત સાિસ અંગે જરૂરી ખાતા તૈયાર કરતા પિલેા સહિય સિભાગીદારે પોતાના ચોપડામા ંસયંકુ્ત 
સાિસ અંગે નીચ ેપ્રમાણ ેઆમનોંધો લખવી પડ ેછે :  
 

1) જયારે સિભાગીદારો પોતાનો ફાળો (મડૂી) મોકલી આપે ત્યારે  
   રોકડ/ બૅંક ખાત ે      ઉ. 
    તે સિભાગીદારના વ્યક્ક્તગત ખાતે  
 
         2) જયારે સયંકુ્ત સાિસ માિે માલની ખરીદી કરવામા ંઆવે ત્યારે  
   સયંકુ્ત સાિસ માિે     ઉ. 
    તે રોકડ/ બૅંક ખાતે  

3) જ્યારે હિસાબી વ્યવિારોની નોંધ કરનાર સિભાગીદાર પોતાના સ્િૉકમારં્ી સયંકુ્ત 
સાિસ માિે માલ આપે ત્યારે  

   સયંકુ્ત સાિસ ખાતે      ઉ. 
    તે ખરીદ ખાતે   

 સિભાગીદાર પોતાના સ્િૉકમારં્ી મળૂ હકિંમતે જ માલ સયંકુ્ત સાિસ માિે આપતો િોવાર્ી આપણ ે
ખરીદ ખાત ુ ંજમા કરીએ છીએ; પરંત,ુ જો પડતરહકિંમતર્ી ઊંચી હકિંમતે માલ આપવામા ંઆવતો િોય 
તો આપણે વેચાણ ખાત ુ ંજમા કરવુ ંજોઈએ, ખરીદ ખાત ુ ંનિીં.  
 

4) અન્ય સિભાગીદારોના માલ આપે ત્યારે  
   સયંકુ્ત સાિસ માિે        ઉ. 
    તે સિભાગીદારના વ્યક્ક્તગત ખાતે  
 

5) સયંકુ્ત સાિસ અંગે કોઈ ખચથ ચકૂવવામા ંઆવે ત્યારે  
   સયંકુ્ત સાિસ ખાતે        ઉ. 
    તે રોકડ/બૅંક ખાત ે 

 હિસાબી નોંધ કરતા સિભાગીદાર તસવાયના કોઈ સિભાગીદારે ખચથ ચકૂવ્યો િોય ત્યારે નીચે મજુબ 
નોંધ ર્શ ે:  
   સયંકુ્ત સાિસ ખાતે      ઉ. 
    તે સિભાગીદારના વ્યક્ક્તગત ખાતે  

 સયંકુ્ત સાિસ અંગે કરવામા ંઆવતો ખચથ િોવાર્ી આપણે સયંકુ્ત સાિસનુ ંખાત ુ ંઉધારીએ છીએ, 
ખચથનુ ંખાત ુ ંનિીં : 

6) હિસાબી વ્યવિારોની નોંધ કરનાર સિભાગીદાર વેચાણ કરે ત્યારે  
(ક) રોકડ વેચાણ માિે – 
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   રોકડ/બૅંક ખાત ે    ઉ. 
    તે સયંકુ્ત સાિસ ખાતે  

(ખ) શાખ ઉપર વચેાણ માિે – 
   (શાખ વેચાણના) દેવાદારોના વ્યક્ક્તગત ખાત ે  ઉ. 
    તે સયંકુ્ત સાિસ ખાતે  
 

7) દેવાદાર પાસેર્ી રોકડ મળે ત્યારે  
  રોકડ/બૅંક ખાતે                    ઉ.  
   તે દેવાદારના વ્યક્ક્તગત ખાતે  
 

8) જયારે નાણા ંચકૂવતા દેવાદારને વિાવ આપવામા ંઆવે અર્વા ઘાલખાધ પડ ેત્યારે  
  સયંકુ્ત સાિસ ખાતે          ઉ. 
   તે દેવાદારના વ્યક્ક્તગત ખાતે  
 

    9) અન્ય સિભાગીદાર માલનુ ંવેચાણ કરે ત્યારે  
  સિભાગીદારના વ્યક્ક્તગત ખાતે        ઉ. 
   તે સયંકુ્ત સાિસ ખાતે  
 

       10) અન્ય સિભાગીદારો પાસેર્ી તેમણ ેકરેલા વેચાણના બદલામા ંરોકડ અર્વા લણેી હ ૂડંી 
મળે ત્યારે  

 

   11) સહિય સિભાગીદારને કોઈ કતમશન અર્વા પગાર આપવાનો િોય ત્યારે  
  સયંકુ્ત સાિસ ખાતે       ઉ. 
   તે કતમશન/પગાર ખાતે  

 

 સયંકુ્ત સાિસના ધધંાન ેલગતો ખચથ િોવાર્ી સયંકુ્ત સાિસનુ ંખાત ુ ંઉધારવામા ંઆવે છે.  
12) સયંકુ્ત સાિસનો નિીં વિેંચાયેલા માલનો સ્િૉક સહિય સિભાગીદાર લઈ લેતો િોય ત્યારે  

  ખરીદ ખાતે     ઉ. 
   તે સયંકુ્ત સાિસ ખાતે  

 જો નિીં વિચેાયેલા માલનો સ્િૉક કોઈ અન્ય સિભાગીદારે લીધો િોય તો નોંધ નીચ ેપ્રમાણે 
ર્ાય છે.  

સિભાગીદારના વ્યક્ક્તગત ખાતે  ઉ. 
   તે સયંકુ્ત સાિસ ખાતે  

 ઉપરની નોંધો પસાર કાયથ પછી સયંકુ્ત સાિસ ખાત ુ ં તૈયાર કરવામા ં આવે છે. સયંકુ્ત 
સાિસ ખાતાની બાકી સયંકુ્ત સાિસનો નફો અર્વા નકુસાન ગણાય, જે બધા 
સિભાગીદારોએ નક્કી કરેલા પ્રમાણમા ંવિેંચી લેવાના છે. આ માિે નીચેની વધારાની નોંધો 
કરવી પડ ેછે : 
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13) સયંકુ્ત સાિસનો નફો/નકુસાન વિેંચવા માિે  
(ક) જો સયંકુ્ત સાિસમા ંનફો િોય તો  

   સયંકુ્ત સાિસ ખાતે    ઉ. 
    તે નફા-નકુસાન ખાતે (સહિય ભાગીદારનો પોતાનો હિસ્સો)  
    તે સિભાગીદારોના વ્યક્ક્તગત ખાત ે(અન્યનો હિસ્સો)  

(ખ) જો સયંકુ્ત સાિસમા ંખોિ િોય તો – 
   નફા-નકુસાન ખાતે (સહિય ભાગીદારનો પોતાનો હિસ્સો)           ઉ. 

અન્ય સિભાગીદારોના વ્યક્ક્તગત ખાતે (અન્યનો હિસ્સો)    ઉ. 
તે સયંકુ્ત સાિસ (રાશ) ખાતે  

 સયંકુ્ત સાિસ ખાત ુ ંબધં કયાથ પછી અન્ય સિભાગીદારોના ખાતા તયૈાર કરી તેમને 
ચકૂવવાની રકમો નક્કી કરવામા ંઆવે છે. આ ચકૂવણી માિે નોંધ નીચે પ્રમાણે ર્ાય છે :  

14) છેવિની પતાવિ કરવામા ંઆવે ત્યારે  
સિભાગીદારોના વ્યક્ક્તગત ખાતે   ઉ. 

  તે રોકડ/બૅંક ખાત ે 
 તમામ ભાગીદારોના ચોપડામા ંહિસાબી નોંધો – 

બધા જ સિભાગીદારો સયંકુ્ત સાિસમા ં સહિય ફાળો આપતા િોય ત્યારે દરેક સિભાગીદાર 
પોતાના ધધંાના ચોપડામા ંસયંકુ્ત સાિસ ખાત ુ ંઅને અન્ય (પોતાના તસવાય) તમામ સિભાગીદારોના 
વ્યક્ક્તગત ખાતા રાખે છે. સયંકુ્ત સાિસ પરંુૂ કરી શકાય તે માિે દરેક સિભાગીદારે સયંકુ્ત સાિસ માિે 
પોતે કરેલા વ્યવિારોની માહિતી બાકીના બધા સિભાગીદારોને પિોંચાડવી જરૂરી છે. તમામ 
સિભાગીદારોના ચોપડામા ં સયંકુ્ત સાિસ ખાતામા ં એકસરખી નોંધો ર્ાય છે. દરેક સિભાગીદાર 
પોતાના ચોપડામા ંઅન્ય તમામ સિભાગીદારોના ખાતા ખોલશે. 

 
 

ઉદાિરણ – 1 ‘અ’ અન ે ‘બ’ 3:1ના પ્રમણમા ં નફો-નકુસાન વિેંચી લેવાની શરતે સયંકુ્ત સાિસમા ં
જોડાયા. ‘અ’ એ 40,000નો માલ ખરીદી ‘બ’એ 36,000નો માલ ખરીદ્યો, અને ખચથના 
₹3600 ચકૂવ્યા, ‘અ’એ 10,000ની ત્રણ માસની હ ૂડંી ‘બ’ને લખી મોકલાવી, જે ‘બ’એ 
સ્વીકારી. બે માસ બાદ ‘અ’એ આ હૂડંી 12%ના વિાવે વિાવી.  
‘બ’એ બધો જ માલ ₹95,000મા ંવચેી દીધો, અને વેચાણ ખચથના ₹3,000 ચકૂવ્યા. 
‘બ’ને તેણ ેકરેલા વેચાણ પર 5% કતમશન આપવાનુ ંછે.  
‘અ’ના ચોપડ ે રાશ ખાત ુ ંઅને ‘બ’નુ ંખાત ુ ંતર્ા ‘બ’ના ચોપડ ેરાશ ખાત ુ ંઅન ે ‘અ’નુ ં
ખાત ુ ંતૈયાર કરો.  
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જવાબ :- ‘અ’ના ચોપડ ેખાતાઓ – 
રાશ ખાત ુ ં

ઉ.              જ  
તવગત રકમ તવગત રકમ 

બૅંક ખાતે (ખરીદી) 40,000 ‘બ’ની મડૂી ખાતે (વેચાણ)  95,000  

રોકડ ખાતે (ખચથ)  4,000   
‘બ’ની મડૂી ખાતે (ખરીદી)  36,000   
‘બ’ની મડૂી ખાતે (ખચથ)  3,600   
લેણીહ ૂડંી ખાતે (વિાવ) 100   
‘બ’ની મડૂી ખાતે (વેચાણ ખચથ) 3,000   

‘બ’ની મડૂી ખાતે કતમશન (95,000 x 5%) 4,750   
નફો-નકુસાન ખાતે   2,663  
‘બ’ની મડૂી ખાતે       887  

3,550    

 95,000  95,000 
 
 

 
‘બ’ની મડૂીનુ ંખાત ુ ં

ઉ.                      જ  
તવગત રકમ તવગત રકમ 

રાશ ખાતે વેચાણ  95,000 રાશ ખાતે (ખરીદી)  36,000  
  રાશ ખાતે (ખચથ)  3,600  
  લેણીહ ૂડંી ખાતે  10,000  
  રાશ ખાતે (વે.ખચથ) 3,000  
  રાશ ખાતે (કતમશન)  4,750  
  રાશ ખાતે (નફો)  887  
  બા.આ. લઈ ગયા  58,237  
 95,000  95,000  

 

નોંધ – લેણીહ ૂડંી પર વિાવ = 10,000 x 12% x 112 
                                 = 100 ₹ 
 
 

 ‘બ’ના ચોપડ ેખાતાઓં – 
રાશ ખાત ુ ં

તવગત રકમ તવગત રકમ 
‘અ’ની મડૂી ખાતે (ખરીદી)  40,000  બૅંક ખાતે (વેચાણ)  95,000   
‘અ’ની મડૂી ખાતે (ખચથ)  4,000    
બૅંક ખાતે (ખરીદી)  36,000    
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રોકડ ખાતે (ખચથ)  3,600    
‘અ’ની મડૂી ખાતે(વિાવ)  100    
રોકડ ખાતે (ખચથ) 3,000    
કતમશન ખાતે  4,750    
નફો – ‘અ’ની મડૂી ખાતે 2,663  
              ન.નુ.ંખાતે    887  

 
3,550  

  

 95,000   95,000  
 

‘અ’ ની મડૂીનુ ંખાત ુ ં

તવગત રકમ તવગત રકમ 
  રાશ ખાતે (ખરીદી)   40,000  
  રાશ ખાતે (ખચથ) 4,000  
  રાશ ખાતે (વિાવ)  100  
બા.આ. લઈ. ગયા 46,763 રાશ ખાતે  (નફો)  2,663  
 46,763   46,763  

 

ઉદાિરણ – 2 ‘સાજન’ અન ે‘રાજન’ આડતર્ી મધનેુ કાપડ વેચવા મોકલવાના સયંકુ્ત સાિસમા ં3:2ના 
પ્રમાણમા ં નફો-નકુસાન વિેંચી લેવાની શરત ે જોડાયા. સાજન ₹10ના મીિરના ભાવ ે
28,800 મીિર કાપડ મોકલે છે અન ે ખચથના ₹7200 ચકૂવે છે. રાજન પણ ₹10ના 
મીિરના ભાવે 17,600 મીિર કાપડ મોકલે છે અન ેખચથના ₹4000 ચકુવે છે.  
મધએુ બધુ ં જ કાપડ ₹5,60,000મા ં વેચ્યુ ંઅને ખચથના ₹7200 તર્ા વેચાણ પર 3% 
લેખે કતમશન કાપી લીધા બાદ મધએુ ₹2,80,000ની હ ૂડંી રાજન પર અને બાકીની 
રકમનો ડ્રાફ્િ સાજન પર મોક્યો.  
રાજનએ ₹2800ના વિાવે હ ૂડંી વિાવી. ઉપરોક્ત તવગતો પરર્ી સાજનના ચોપડ ેજરૂરી 
ખાતા તૈયાર કરો.  

 
 
 
 
 
 

જવાબ :- સાજનના ચોપડ ેખાતાઓ :- 

રાશ ખાત ુ ં
તવગત રકમ તવગત રકમ 

આડત પર મોકલેલ માલ ખાતે (માલ 
મોક્યો) 

2,88,000  મધ ુખાતે (વેચાણે)  5,60,000  

બૅંક ખાતે (ખચથ) 7,200    
રાજન ખાતે (માલ) 1,76,000    
રાજન ખાતે (ખચથ)  4,000    
મધ ુખાતે (ખચથ)  7,200    
મધ ુખાતે (કતમશન)  16,800    
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રાજન ખાતે (વિાવ) 2,800    
નફો – ન.નુ.ંખાતે    34,800  
        રાજન ખાતે  23,200  

 
 

58,000  

  

 5,60,000  5,60,000  
 

રાજનનુ ંખાત ુ ં

તવગત રકમ તવગત રકમ 
મધ ુખાતે વેચાણ  2,80,000  રાશ ખાતે (માલ)  1,76,000  
  રાશ ખાતે (ખચથ)  4,000  
  રાશ ખાતે (વિાવ)  2,800  
  રાશ ખાતે (નફો)  23,200  
  બા.આ. લઈ ગયા  74,000  

 2,80,000   2,80,000 
 

મધનુુ ંખાત ુ ં

તવગત રકમ તવગત રકમ 
રાશ ખાતે (વેચાણ) 5,60,000  રાશ ખાતે (ખચથ)  7,200  
  રાશ ખાતે (કતમશન) 16,800  
  રાજન ખાતે (હ ૂડંી)  2,80,000  
  બૅંક ખાતે (ડ્રાફ્િ ચકૂતે)  2,56,000  
 5,60,000   5,60,000 

 જયારે બધા સિભાગીદારો ફક્ત પોતાના વ્યવિારોની નોંધ રાખે છે. (કાચા સયંકુ્ત સાિસ ખાતાની 
પદ્ધતત)  
ઉપર ચચેલી હિસાબી નોંધોની પદ્ધતતઓમા ં સિભાગીદાર સયંકુ્ત સાિસન ે લગતા તમામ 
વ્યવિારોની નોંધ પોતાના ચોપડામા ંખોલેલા સયંકુ્ત સાિસ ખાતામા ંનોંધ ેછે; પરંત,ુ કાચા સયંકુ્ત 
સાિસ ખાતાની પદ્ધતત (Memorandum Joint Venture Account Method)મા ંસિભાગીદાર પોતાન ે
સીધી અસર ર્તી િોય તેિલા જ વ્યવિારોની નોંધ સયંકુ્ત સાિસ ખાતામા ં કરે છે; પરંત,ુ બીજા 
સિભાગીદારોને અસર ર્તી િોય તેવા સયંકુ્ત સાિસના વ્યવિારોની પોતાના ચોપડામા ંનોંધ કરતો 
નર્ી. આ પદ્ધતત પ્રમાણે દરેક સિભાગીદાર બીજા સિભાગીદાર સારે્નુ ંસયંકુ્ત સાિસ ખાત ુ ંપોતાના 
ચોપડામા ં ખોલે છે. આ ખાત ુ ં નફા–નકુસાનના ખાતાની રીતે જ તયૈાર કરવામા ં આવ ે છે. કાચુ ં
સયંકુ્ત સાિસ ખાત ુ ં દ્વિનોંધી પદ્ધતતનો ભાગ નર્ી બધા સિભાગીદારોના ખાતાની ઉધાર બાજુએ 
લખેલી બધી નોંધો કાચા સયંકુ્ત સાિસ ખાતાની ઉધાર બાજુએ લખવાની છે અને બધા 
સિભાગીદારોના ખાતાની જમા બાજુએ લખાયેલી તમામ નોંધો કાચા સયંકુ્ત સાિસ ખાતાની જમા 
બાજુએ લખવાની છે, જો કે ખાસ યાદ રાખવાનુ ં કે જે જે વ્યવિારોને સયંકુ્ત સાિસના ખચાથ કે 
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આવક સાર્ ેસબંધં ન િોય તેવા વ્યવિારોની કાચા સયંકુ્ત સાિસના ખાતામા ંનોંધ કરવાની નર્ી. 
કાચા રાશ ખાતાની ઉધાર અને જમા બાજુના સરવાળા વચ્ચેનો નક્કી કરેલો તફાવત નફો કે ખોિ 
સિભાગીદારો નક્કી કરેલા પ્રમાણમા ંવિેંચી લે છે. 

 

ઉદાિરણ–3  માલ ખરીદવા અને વેચવાના ઉદે્દશર્ી ગજુરાતના િસમખુભાઈ અને બગંાળના સતીશભાઈ 
સયંકુ્ત સાિસમા ં જોડાયા. તેમણે નફો-નકુસાન 2:1ના પ્રમાણમા ં વિેંચવાનુ ં નક્કી કયુું. 
િસમખુભાઈએ ₹80,000નો માલ ખરીદીને સતીશ ભાઈને મોક્યો. તેમણે નરૂ અને 
વીમાના ₹6,000 ચકૂવ્યા.ં િસમખુભાઈએ પરચરૂણ ખચથના ₹800 પણ ચકૂવ્યા.ં 
સતીષભાઈએ માલનુ ં₹1,10,000મા ંવેચાણ કયુું. તેમણ ે₹12,000 વચેાણ ખચથના ચકૂવ્યા.ં 
નિીં વેચાયેલો માલ સતીશભાઈએ લીધો. સતીશભાઈએ લેણી રકમ િસમખુભાઈન ે
બૅંકડ્રાફ્િર્ી મોકલી આપી. દરેક પક્ષ પોતે કરેલા વ્યવિારો જ પોતાના ચોપડામા ંનોંધે છે. 
નીચે જણાવેલ ખાતાઓ તયૈાર કરો : 
1) કાચુ ંરાશ ખાત ુ ં 
2) િસમખુભાઈની ખાતાવિીમા ંસતીશભાઈ સારે્નુ ંરાશખાત ુ ં 
3) સતીશભાઈની ખાતાવિીમા ંિસમખુભાઈ સારે્નુ ંરાશખાત ુ ંતૈયાર કરો.  

જવાબ – 
કાચુ ંરાશ ખાત ુ ં

તવગત રકમ તવગત રકમ 
િસમખુભાઈ   
ખરીદી                   80,000  
નરૂ–વીમો                6,000  
પ.ખચથ                       800  

 
 
 

86,800  

સતીશભાઈ  
વેચાણ              1,10,000  
આખરસ્િૉક          14,000  

 
 

1,24,000  

સતીશભાઈ  
ખચથ  

 
12,000  

  

નફો  
િસમખુભાઈ              16,800  
સતીશભાઈ                8,400  

 
 

25,200  

  

 1,24,000   1,24,000  
 

 
િસમખુભાઈની ખાતાવિીમા ંસતીશભાઈ સાથેનુ ંરાશ ખાત ુ ં

તવગત રકમ તવગત રકમ 
બૅંક ખાતે (ખરીદી) 80,000  બૅંક ખાતે (છેવિની પતાવિ) 1,03,6000  
બૅંક ખાતે (નરૂ – વીમો)  6,000    
બૅંક ખાતે (પ.ખચથ)  800   
ન.નુ ંખાતે (નફો)  16,800    
 1,03,600   1,03,600 
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સતીશભાઈની ખાતાવિીમા ં
િસમખુભાઈ સાથેનુ ંરાશ ખાત ુ ં

તવગત રકમ તવગત રકમ 
બૅંક ખાતે (ખચથ)  12,000  બૅંક ખાતે (વેચાણ)  1,10,000  
ન.નુ.ંખાતે (નફો) 8,400  ખરીદ ખાતે  14,000  
બૅંક ખાતે (છેવિની પતાવિ) 1,03,600    
 1,24,000   1,24,000  
 

 અલગ હિસાબી ચોપડાઓમા ંનોંધ (Separate set of Books) :-  
સયંકુ્ત સાિસના વ્યવિારોની હિસાબી નોંધ કરવા માિે અલગ ચોપડાઓ રાખવામા ંન આવતા 
િોય ત્યારે હિસાબી નોંધો કરવાની પદ્ધતતઓનો અભ્યાસ અત્યાર સધુીમા ં આપણે કયો. િવ ે
આપણ ે હિસાબી નોંધો કરવાની અલગ પદ્ધતતનો અભ્યાસ કરીશુ,ં જેમા ં સિભાગીદારો સયંકુ્ત 
સાિસના વ્યવિારોની નોંધ કરવા માિે અલગ ચોપડાઓ રાખવા સમંત ર્તા િોય છે. દ્વિનોંધી 
નામાપદ્ધતતના તસદ્ધાતંો અનસુાર અલગ અક્સ્તત્વ ધરાવનાર ધધંાના ધધંાકીય વ્યવિારોની 
માફક જ સયંકુ્ત સાિસને લગતા વ્યવિારોની હિસાબી નોંધો અલગ હિસાબી ચોપડામા ંકરવાની 
છે. આ પદ્ધતતમા ંનીચેના ખાતાઓ રાખવામા ંઆવે છે.  
1) સયંકુ્ત બૅંક ખાત ુ ં 
2) સયંકુ્ત સાિસ (રાશ)નુ ંખાત ુ ં 
3) દરેક સિભાગીદારનુ ંવ્યક્ક્તગત ખાત ુ ં 
સામાન્ય બૅંક ખાતાની માફક સયંકુ્ત બૅંક ખાત ુ ંતે માલ–તમલકત ખાત ુ ંછે. બધા જ સિભાગીદારો 
પોતાનો ફાળો આ બૅંક ખાતામા ંજમા કરાવે છે. સયંકુ્ત સાિસ ખાત ુ ંએ નફા-નકુસાન ખાતા જેવુ ં
ખાત ુ ં બને છે, જેમા ં સયંકુ્ત સાિસના તમામ ખચાથઓ અને આવકો દશાથવવામા ં આવે છે. 
સિભાગીદારોના ખાતામા ંતમેનો રોકડ, માલ અર્વા ખચથના સ્વરૂપમા ંફાળો અન ેતેમને મળેલી 
રકમો દશાથવવામા ંઆવ ેછે.  

 આ પદ્ધતત પ્રમાણે કરવાની તવતવધ આમનોંધો િવે આપણે જોઈએ – 
1) જ્યારે સિભાગીદાર તેમનો મડૂીનો ભાગ આપે ત્યારે  
 સયંકુ્ત બૅંક ખાત ે    ઉ. 
  તે સિભાગીદારના વ્યક્ક્તગત ખાતે  
2) જયારે સિભાગીદાર માલના સ્વરૂપમા ંફાળો આપે ત્યારે  
 સયંકુ્ત સાિસ ખાત ે     ઉ. 
  તે સિભાગીદારના વ્યક્ક્તગત ખાતે  
3) જયારે સયંકુ્ત સાિસ માિે માલની ખરીદી કરવામા ંઆવે ત્યારે  
(ક) રોકડ ખરીદી માિે  
  સયંકુ્ત સાિસ ખાતે    ઉ. 
   તે સયંકુ્ત બૅંક ખાતે  
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(ખ) ઉધાર ખરીદી માિે  
  સયંકુ્ત સાિસ ખાતે    ઉ. 
   તે લેણદારના વ્યક્ક્તગત ખાતે  

 જયારે સયંકુ્ત સાિસ અંગ ેમાલની ખરીદી કરવામા ંઆવતી િોય ત્યારે સયંકુ્ત સાિસ ખાત ુ ં
ઉધાર ર્ાય, ખરીદ ખાત ુ ંઉધાર ર્ાય નિીં :  
4) સયંકુ્ત સાિસ અંગે ખચાથ ચકૂવવામા ંઆવે ત્યારે  
(ક) સયંકુ્ત બૅંક ખાતામારં્ી નાણા ંચકૂવતા િોય ત્યારે – 
 સયંકુ્ત સાિસ ખાતે     ઉ. 
  તે સયંકુ્ત બૅંક ખાતે  
(ખ) જયારે કોઈ સિભાગીદાર ખચથના નાણા ંચકૂવતો િોય ત્યારે  
 સયંકુ્ત સાિસ ખાતે      ઉ. 
  તે સિભાગીદારના વ્યક્ક્તગત ખાતે  
5) જયારે માલનુ ંવેચાણ કરવામા ંઆવે ત્યારે – 
(ક) રોકડ વેચાણ ર્ાય ત્યારે – 
 સયંકુ્ત બૅંક ખાત ે     ઉ. 
  તે રોકડ/બૅંક ખાત ે 
(ખ) જયારે ઉધાર વેચાણ ર્ાય ત્યારે – 
 દેવાદારના વ્યક્ક્તગત ખાત ે   ઉ. 
  તે સયંકુ્ત સાિસ ખાતે  
6) જયારે લણેદારને નાણા ંચકૂવવામા ંઆવે ત્યારે  
 લેણદારના વ્યક્ક્તગત ખાત ે   ઉ. 
  તે સયંકુ્ત બૅંક ખાતે  
7) જયારે દેવાદાર પાસેર્ી નાણા ંવસલૂ મળે ત્યારે  
 સયંકુ્ત બૅંક ખાત ે    ઉ. 
  તે સયંકુ્ત બૅંક ખાતે  
8) જયારે સિભાગીદારને કતમશન, વ્યાજ વગેરે જેવી રકમ ચકૂવવાની ર્ાય ત્યારે – 
 સયંકુ્ત સાિસ ખાતે    ઉ. 
  તે સિભાગીદારના વ્યક્ક્તગત ખાતે  
9) સિભાગીદાર નિીં વચેાયેલો માલ રાખી લે ત્યારે-   
 સિભાગીદારના વ્યક્ક્તગત ખાતે   ઉ. 
  તે સયંકુ્ત સાિસ ખાતે  

 િવે સયંકુ્ત સાિસ ખાતાની બાકી શોધી કાઢવાની સયંકુ્ત સાિસનો નફો કે નકુસાન નક્કી ર્શ.ે 
આ નફો કે નકુસાન નક્કી ર્યેલા પ્રમાણમા ંસિભાગીદારો વચ્ચ ેવિેંચી આપવામા ંઆવશે. નફો 
કે નકુસાન વિેંચણી માિે આમનોંધો નીચ ેપ્રમાણ ેર્શ ે:  
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(ક) જયારે નફો િોય ત્યારે – 
 સયંકુ્ત સાિસ ખાત ે   ઉ. 
  તે સિભાગીદારોના વ્યક્ક્તગત ખાતે  
(ખ) જયારે નકુસાન િોય ત્યારે – 
 સિભાગીદારોના વ્યક્ક્તગત ખાતે   ઉ. 
  તે સયંકુ્ત સાિસ ખાતે  
 

 આ નોંધ કરવાના પહરણામે સયંકુ્ત સાિસ ખાત ુ ં બધં ર્શે. સયંકુ્ત સાિસનો નફો કે ખોિ 
સિભાગીદારોના વ્યક્ક્તગત ખાતે નોંધ્યા પછી તેમના ખાતાની બાકી શોધી કાઢવામા ંઆવશે, 
જે તેમને ચકૂવી આપવાની રકમ દશાથવશે. નાણા ંચકૂવવામા ંઆવે ત્યારે નીચે પ્રમાણે નોંધ 
ર્શે.  
 

સિભાગીદારોના વ્યક્ક્તગત ખાત ે  ઉ. 
  તે સયંકુ્ત બૅંક ખાતે  

 બધા જ સિભાગીદારોને તમેની લેણી રકમ ચકૂવવા માિે સયંકુ્ત બૅંક ખાતામા ં પરૂતી રકમ 
િશે.  

 બધા સિ–ભાગીદારોની લેણી રકમ ચકૂવાઈ જાય એિલ ેતમામ ખાતા બધં ર્ઈ જશ.ે 
 રોકડ વિાવની નોંધ–જયારે લેણદાર તરફર્ી કોઈ રોક્સ વિાવ મળે ત્યારે તે સાિસની આવક 

ગણાશે. તેર્ી મળેલી રકમ નીચેની આમનોંધની મદદર્ી સયંકુ્ત સાિસ ખાતે જમા કરવામા ં
આવશે.  

લેણદારના વ્યક્ક્તગત ખાત ે   ઉ. 
 તે સયંકુ્ત સાિસ ખાતે  

 તે જ પ્રમાણે સયંકુ્ત સાિસના દેવાદારને જો કોઈ વિાવ ચકૂવવામા ંઆવે તો તે સયંકુ્ત સાિસ 
માિે એક પ્રકારનુ ં નકુસાન ગણાય. નીચેની આમનોંધની મદદર્ી આવી રકમ સયંકુ્ત સાિસ 
ખાતે ઉધારવામા ંઆવશે.  

સયંકુ્ત સાિસ ખાતે    ઉ. 
   તે સયંકુ્ત સાિસના દેવાદાર ખાતે  

 ઘાલખાધ માિે પણ ઉપરની જ આમનોંધ લખવી પડશે.  
 સયંકુ્ત ધધંાના વ્યવિારોની નોંધ કરવા માિે અલગ હિસાબી ચોપડાઓ રાખવામા ંઆવતા િોય 

ત્યારે સબંતંધત ખાતાઓ કેવી રીતે તૈયાર કરવામા ંઆવે છે તે ઉદાિરણ 6મા ં સમજાવવામા ં
આવ્યુ ંછે.  
 
 

ઉદાિરણ – 4 બાલાજી અને બાબજુી 3:2ના પ્રમાણમા ંનફો-નકુસાન વિેંચી લેવાની શરતે તા.1-1- 96ના 
રોજ સયંકુ્ત સાિસમા ં જોડાયા. દરેકે ₹4,000 કાઢીને સયંકુ્ત બૅંકમા ં ભયાથ. તા.31-12-
96ના રોજ પરૂા ર્તા વષથના વ્યવિારો નીચે મજુબ િતા : 
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બાલાજીએ િનના ₹600ના ભાવે 8 િન લોખડંનો ભગંાર ખરીદ્યો. ખચથ ₹1,300 ર્યો. 
બાબજુીએ િન દીઠ ₹21ના ભાવે 100 િન રદ્દી કાગળ ખરીદ્યા. ખચથ ₹1,100 ર્યો. બાલાજી 
અને બાબજુીએ ખચથની રકમ અંગત રીતે ચકૂવી છે, જયારે ખરીદીના નાણા ં બૅંક 
ખાતામારં્ી ચકૂવાય છે.  
બાબજુીએ 6 િન લોખડંનો ભગંાર િન દીઠ ₹1,000મા ંવેચ્યો. વચેાણ ખચથ ₹1,150 ર્યો. 
બાલાજીએ 80 િન રદ્દી કાગળ િન દીઠ ₹50ના ભાવ ેવેચ્યો અને વચેાણ ખચથ ₹1,200 
ર્યો. વેચાણની બધી જ રકમ સયંકુ્ત બૅંકમા ંભરી દેવામા ંઆવી ખચથની રકમ અંગત 
રીતે ચકૂવવામા ંઆવી.  
તા.31-12-96 સધુીનુ ં સયંકુ્ત સાિસ ખાત ુ,ં સયંકુ્ત બૅંકનુ ં ખાત ુ ં અને સિભાગીદારોના 
ખાતાઓ તૈયાર કરીને સરવૈયુ ંતૈયાર કરો.   

 

જવાબ :– 
નોંધ – આખરસ્િૉક :- લોખડંનો ભગંાર 2  િન x 600 =                          1,200 
                + બાલાજીનો પ્રમાણસર  ખચથ              325  
   રદ્દી કાગળ 20 િન x 21=                420  
        +  બાબજુીનો પ્રમાણસર ખચથ =             220              965  
                                                                                    2,165  
જવાબ :– 

રાશ ખાત ુ ં
તવગત રકમ તવગત રકમ 

સયંકુ્ત બૅંક ખાતે (લોખડં ખરીદી)  4,800 સયંકુ્ત બૅંક ખાતે (લોખડં વેચાણ) 6,000 
બાલાજીની મડૂી ખાતે (ખચથ)  1,300  સયંકુ્ત બૅંક ખાતે (કાગળ વેચાણ) 4,000 
સયંકુ્ત બૅંક ખાતે (કાગળ) 2,100  રાશના સ્િૉક ખાતે  2165  
બાબજુીની મડૂી ખાતે (ખચથ)  1,100    
બાબજુીની મડૂી ખાતે (ખચથ)  1,150    
બાલાજીની મડૂી ખાતે (ખચથ)  1,200    
બાલાજીની મડૂી ખાતે (નફો)  309    
બાબજુીની મડૂી ખાતે (નફો)  206    
 12,165   12,165  
 

 

ભાગીદારોના મડૂી ખાતાઓ 
તવગત બાલાજી બાબજુી તવગત બાલાજી બાબજુી 

બા. આ. લઈ ગયા  6,809  6,456  સયંકુ્ત બૅંક ખાતે  4,000  4,000  
   રાશ ખાતે  1,300  1,100  
   રાશ ખાતે  1,200  1,150  
   રાશ ખાતે (નફો) 309  206  
 6,809  6,456   6,809  6,456  
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સયંકુ્ત બૅંક ખાત ુ ં
તવગત રકમ તવગત રકમ 

બાલાજીની મડૂી ખાતે  4,000 રાશ ખાતે (લોખડં ખરીદી)  4,800 
બાબજુીની મડૂી ખાતે  4,000 રાશ ખાતે (કાગળ ખરીદી) 2,100 
રાશ ખાતે (લોખડં વેચાણ) 6,000 બાકી આગળ લઈ ગયા  11,100  
રાશ ખાતે (કાગળ વેચાણ)  4,000   
 18,000  18,000 
 
 

કાચુ ંસરવૈયુ ં
ખાતાના નામ ઉધાર બાકી જમા બાકી 

બાલાજીની મડૂી   6,809 
બાબજુીનની મડૂી   6,456 
સયંકુ્ત બૅંક  11,100  
આખરસ્િૉક  2,165  
 13,265 13,265 
 

ઉદાિરણ – 5 તા.1-10-96ના રોજ દેવ અને આનદં 3:2ના પ્રમાણમા ંરાશના ધધંામા ંજોડાયા. તેઓએ 
અનિુમે ₹50,000 અન ે ₹30,000 સયંકુ્ત બૅંક ખાતામા ં ભયાથ. સયંકુ્ત બૅંક ખાતાનો 
ઉપયોગ ખરીદ અને વેચાણ માિે કરવાનો છે, જ્યારે રાશના ખચાથ દરેક ભાગીદારે 
પોતાની અંગત રોકડમારં્ી ચકૂવવાના છે.  
દેવને સામાન્ય વિીવિ માિે મહિન ે₹200 લખેે પગાર આપવાનો છે અન ેઆનદંને તણે ે
કરેલ વેચાણ પર 5 િકા કતમશન આપવાનુ ંછે. 
દેવે ₹65,000ની હકિંમતનો માલ ખરીદ્યો અન ેખચથના ₹5,000 ચકૂવ્યા. આનદેં કેિલોક 

માલ ₹60,000મા ંવચે્યો અને વેચાણ ખચથ ₹500 ચકૂવ્યુ.ં ₹20,000ની હકિંમતનો નિીં 
વેચાયેલો માલ તણેે રાખ્યો.  
તા.31-3-97ના રોજ હિસાબની પતાવિ કરવામા ં આવી. ઉપરોક્ત તવગતો ઉપરર્ી 
જરૂરી ખાતાઓ તયૈાર કરો.  

રાશ ખાત ુ ં
તવગત રકમ તવગત રકમ 

સયંકુ્ત બૅંક ખાતે  65,000 સયંકુ્ત બૅંક ખાતે  60,000 
દેવ ખાતે (ખચથ) 5,000 દેવ ખાતે (સ્િૉક)  20,000 
આનદં ખાતે (ખચથ)  500   
દેવ ખાતે (પગાર)  1200   
આનદં ખાતે (કતમશન) 3,000   
નફો – દેવ     3180 
       આનદં   2120 

 
5300 

  

 80,000  80,000    
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સયંકુ્ત બૅંક ખાત ુ ં
તવગત રકમ તવગત રકમ 

દેવની મડૂી ખાતે  50,000  રાશ ખાતે  65,000 
આનદંની મડૂી ખાતે  30,000  દેવની મડૂી ખાતે  39,380  
રાશ ખાતે  60,000 આનદંની મડૂી ખાતે  35,620 
 1,40,000  1,40,000 
 

 
ભાગીદારોના મડૂી ખાતાઓ 

તવગત દેવ આનદં તવગત દેવ આનદં 
દેવની મડૂી ખાતે  20,000  - સયંકુ્ત બૅંક ખાતે  50,000 30,000 
સયંકુ્ત બૅંક ખાતે  39,380 35,620 રાશ ખાતે (ખચથ) 5,000 500 
   રાશ ખાતે (પગાર) 1200 - 
   રાશ ખાતે (કતમશન) -  3000  

 59380  35620   59380  35620  
 
 

ઉદાિરણ – 6 (અ) અને (બ) સયંકુ્ત સાિસના જૂનો માલસામાન ખરીદીને વેચવાનો ધધંો કરે છે. નીચ ે
આપેલ રાશ ખાત ુ ંઅને ભાગીદારોના મડૂી ખાતાઓ ધ્યાનમા ંલઈને સયંકુ્ત બૅંક ખાત ુ ં
તૈયાર કરો.   

રાશ ખાત ુ ં
તવગત રકમ તવગત રકમ 

સયંકુ્ત બૅંક ખાતે  30,000 સયંકુ્ત બૅંક ખાતે  18,000 
(અ) ખાતે (ખચથ)  2,000 સયંકુ્ત બૅંક ખાતે  12,000 
(બ) ખાતે (ખચથ) 1,000 (અ) ખાતે (ખરીદેલ સ્િૉક) 5,500 
(અ) ખાતે (કતમશન) 360   
(બ) ખાતે  (કતમશન) 240   
નફો  
(અ)                 950  
(બ)                 950  

 
 

1,900 

  

 35,500  35,500 
 

ભાગીદારોના મડૂી ખાતાઓ 
તવગત અ બ તવગત અ બ 

રાશ ખાતે  5,500 -  સયંકુ્ત બૅંક ખાતે  40,000 25,000 
સયંકુ્ત બૅંક ખાતે  37,810 27,190 રાશ ખાતે  2,000 1,000 
   રાશ ખાતે  360 240 
   રાશ ખાતે  950 950 

 43,310 27,190  43,310 27,190 
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જવાબ :–  
સયંકુ્ત બૅંક ખાત ુ ં

તવગત રકમ તવગત રકમ 
અ ની મડૂી ખાતે  40,000  રાશ ખાતે  30,000  
બ ની મડૂી ખાતે  25,000  અ ની મડૂી ખાતે  37,810  
રાશ ખાતે  18,000  બ ની મડૂી ખાતે  27,190  
રાશ ખાતે  12,000    
 95,000   95,000  
 

ઉદાિરણ – 7 (અ) અન ે(બ) એક મકાન બાધંવા માિે સયંકુ્ત સાિસમા ંજોડાયા. (અ)એ ₹50,000 અન ે
(બ)એ ₹3,50,000 બૅંકમા ંભરીને સયંકુ્ત બૅંકમા ંખાત ુ ંખોલાવ્યુ.ં (અ)એ સયંકુ્ત સાિસ 
ખાતે ₹20,000નો માલ આપ્યો. (બ)એ ₹30,000ની મજુંરી ચકૂવી છે અને અન્ય મજૂંરી  
₹25,000 ર્ઈ અન ે માલની પડતર (અ)એ પરૂા પાડલે માલ સહિત ₹90,000 ર્ઈ. 
આહકિિેકિની ફી ₹5,000 ર્ઈ. ₹25,000ની રકમ કરારની શરૂઆતમા ંજ કરાર આપનાર 
પાસેર્ી મળી છે. કરાર હકિંમત ₹1,75,000 નક્કી કરવામા ંઆવી છે. ₹5,000ની હકિંમતનો 
વધેલો માલ (અ)એ લઈ લીધો. કરાર આપનાર પાસરે્ી બાકીની રકમ મળે છે. સયંકુ્ત 
બૅંક ખાત ુ ંસયંકુ્ત સાિસ ખાત ુ ંતેમ જ (અ) અને (બ)ના ખાતાઓં તૈયાર કરો.  

જવાબ :- 
સયંકુ્ત સાિસ(રાશ)નુ ંખાત ુ ં

તવગત રકમ તવગત રકમ 
(અ) ખાતે (માલ) 20,000  કરાર આપનાર ખાતે (બૅંક ખાતે) 1,75,000  
(બ) ખાતે (મજૂરી) 25,000  (અ) ખાતે  5,000  
સયંકુ્ત બૅંક ખાતે (અન્ય માલ) 70,000    
સયંકુ્ત બૅંક ખાતે (આકી.ફી) 5,000    
ન.નુ.ંખાતે (નફો) 
                અ   15,000  
                બ   15,000  

 
 

30,000  

  

 1,80,000   1,80,000  
 

 ભાગીદારોના ખાતાઓ 

તવગત (અ) (બ) તવગત (અ) (બ) 
સ.ંસાિસ ખાતે  5,000  -  સયંકુ્ત બૅંક ખાતે  50,000  35,000  
બા.આ. લઈ ગયા  80,000  80,000  સ.ંસાિસ ખાતે 

(માલ અને મજૂરી) 
સ.ં સાિસ ખાતે (નફો)  

20,000  
 

15,000 

30,000  
 

15,000  
 85,000  80,000   85,000  80,000  
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સયંકુ્ત બૅંક ખાત ુ ં

તવગત રકમ તવગત રકમ 
(અ) ખાતે  50,000  સ.ંસાિસ ખાતે (મજૂરી) 25,000 
(બ) ખાતે  35,000  સ.ંસાિસ ખાતે (માલ) 70,000 
કરાર આપનાર ખાતે  25,000  સયંકુ્ત સાિસ ખાતે (ફી) 5,000 
કરાર આપનાર ખાતે  1,50,000  બા.આ. લઈ ગયા  1,60,000 
 2,60,000   2,60,000 
 

ઉદાિરણ – 8 તા.1-7-94ના રોજ રાજસીતાપરુના રામ અને શ્યામ ગોંડલના ગોપાલને આડત પર માલ 
મોકલવા એક સયંકુ્ત સાિસમા ંજોડાયા. તઓેએ અનિુમે 3:2ના પ્રમાણમા ંનફો-નકુસાન 
વિેંચવાનુ ંનક્કી કયુું િત ુ.ં  

રામે ₹40,000નો માલ પોતાના સ્િૉકમારં્ી તર્ા ₹20,000નો માલ 10% વેપારી વિાવે 
બજારમારં્ી ખરીદીને ગોપાલને વચેવા મોક્યો, તેમજ માલ મોકલતી વખત ેનરૂ તર્ા 
અન્ય ખચથના ₹2,000 ચકૂવ્યા.ં 

શ્યામે ₹30,000નો માલ 10% વેપારી વિાવે માધવ પાસેર્ી શાખ પર ખરીદીને 
ગોપાલને વચેવા મોક્યો તેમજ માલ મોકલતી વખત ેનરૂ તર્ા અન્ય ખચથના ₹1,000 
ચકૂવ્યા.ં  
તા.31-12-94ના રોજ ગોપાલ પાસેર્ી મળેલ વેચાણ-આંકડા પરર્ી નીચેની માહિતી 
પ્રાપ્ત ર્ઈ.  

(1) તેણે બધો જ માલ ₹1,20,000મા ંવેચી દીધો િતો.  
(2) તેણે ખચથના ₹1,000 ચકૂવ્યા ંિતા.ં  
(3) તેણે ₹70,000ની એક હ ૂડંી સ્વીકારીને રામને મોકલી આપી િતી.  
(4) તેણે કરેલ ખચથની તર્ા વેચાણ પર 5% લેખે તેના કતમશનની રકમ કાપીને બાકીના નાણા,ં 
ચકૂતેના હિસાબે શ્યામને બૅંક ડ્રાફ્િર્ી મોકલી આપ્યા િતા.  

તા.31-12-94ના રોજ રામ અને શ્યામે સયંકુ્ત સાિસનો વેપાર બધં કયો અને તઓેએ 
સયંકુ્ત સાિસ અંગે પરસ્પરના હિસાબો ચકૂતે કરી દીધા.ં  
ઉપરોક્ત તવગતો પરર્ી રામના ચોપડ ે– 1. સયંકુ્ત સાિસન ુખાત ુ ં  2. શ્યામનુ ંખાત ુ ં
અને 3. ગોપાલનુ ંખાત ુ ંતૈયાર કરો. 
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જવાબ :– રામના હિસાબી ચોપડ ે
રાશ ખાત ુ ં

તવગત રકમ તવગત રકમ 
વેચાણ ખાતે (સ્િૉકમારં્ી માલ) 40,000  ગોપાલ ખાતે (વેચાણ)  1,20,000  
બૅંક ખાતે (ખરીદી)  18,000    
રોકડ ખાતે (ખચથ)  2,000    
શ્યામ ખાતે (માલની ખરીદી) 27,000    
ગોપાલ ખાતે (ખચથ)  1,000    
ગોપાલ ખાતે (કતમશન)  6,000    
નફો  
ન.નુ.ં ખાતે   15,000  
શ્યામ ખાતે  10,000  

 
 

25,000  

  

 1,20,000   1,20,000  
 

શ્યામનુ ંખાત ુ ં
તવગત રકમ તવગત રકમ 

ગોપાલ ખાતે (ડ્રાફ્િ ) 43,000 રાશ  ખાતે (માલ) 27,000 
  રાશ ખાતે (ખચથ)  1,000 
  રાશ ખાતે (નફો) 10,000 
  બૅંક ખાતે (હિસાબ ચકૂતે) 5,000 
 43,000  43,000 
 

 
ગોપાલ ખાત ુ ં

તવગત રકમ તવગત રકમ 
રાશ ખાતે  1,20,000 રાશ ખાતે (ખચથ)  1,000 
  રાશ ખાતે (કતમશન) 6,000 
  લેણીહ ૂડંી ખાતે  70,000 
  શ્યામ ખાતે (બૅંક ડ્રાફ્િ) 43,000 
 1,20,000  1,20,000 
 

ઉદાિરણ – 9 એક બલતમિેડ કંપનીના મકાનનુ ં બાધંકામ કરવા માિે તવકાસ અને સલીલ સયંકુ્ત 
સાિસમા ં જોડાયા. બાધંકામની કરાર હકિંમત ₹25 લાખ નક્કી કરવામા ં આવી િતી, 
જેમારં્ી ₹20 લાખ રોકડના સ્વરૂપમા ં અન ે બાકીની રકમ કંપનીના પણૂથ ભરપાઈ 
ઇક્ક્વિી શેરના સ્વરૂપમા ં ચકૂવવાના િતા. તેમણ ે સયંકુ્ત બૅંક ખાત ુ ં ખોલાવ્યુ,ં જેમા ં
તવકાસે ₹6 લાખ અને સલીલે ₹3 લાખ જમા કરાવ્યા. તેઓએ નફો 2:1ના પ્રમાણમા ં
વિેંચી લેવાનુ ંઠરાવ્યુ ંિત ુ.ં  
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તેમણે બાધંકામ માિે ₹3 લાખનો માલ રોકડરે્ી ખરીદ્યો અને ₹10 લાખનો માલ અનીલ 
પાસેર્ી શાખ ઉપર ખરીદ્યો. મજૂરી વગેરે ખચથના ₹45,00,000 અન ે અન્ય ખચાથ 
₹70,00 ચકૂવી આપ્યા.ં તવકાસ અને સલીલ ેઅનિુમે ₹2,00,000 અન ે ₹80,000નો 
માલ પરૂો પાડયો. તવકસે આહકિિેકની ફીના ₹10,000 ચકૂવી આપ્યા બાધંકામનુ ંકાયથ પરંુૂ 
ર્યુ ં અને નક્કી કયાથ મજુબ કરાર હકિંમતની રકમ વસલૂ આવી. અતનલને ચકૂ્તેના 
હિસાબે ₹9,80,000 ચકૂવી આપવામા ં આવ્યા. તવકસે કંપનીના શેર ₹4,40,000ની 
નક્કી કરેલી હકિંમતે લઈ લવેા સપંતત આપી. સલીલે બાકીનો માલ ₹70,000ની હકિંમતે 
લીધો. સયંકુ્ત સાિસ માિે અલગ ચોપડા રાખવામા ંઆવ્યા ં છે, જરૂરી ખાતા તૈયાર 
કરો.  

 
 

જવાબ :-  
સયંકુ્ત સાિસ ખાત ુ ં

તવગત રકમ તવગત રકમ 
સયંકુ્ત બૅંક ખાતે (માલ) 3,00,000 સયંકુ્ત બૅંક ખાતે (કરારની રોકડ) 20,00,000 
અતનલ ખાતે (શાખ ખરીદી) 10,00,000 ઇક્ક્વિી શેર ખાતે (કરારના શેર)  5,00,000 
સયંકુ્ત બૅંક ખાતે (મજૂરી)  4,50,000 અતનલ ખાતે (વિાવ) 20,000 
સયંકુ્ત બૅંક ખાતે (ખચાથ) 70,000 સલીલ ખાતે (નિીં વપરાયેલ માલ) 70,000 
તવકાસ ખાતે (માલ) 2,00,000   
સલીલ ખાતે (માલ)  80,000   
તવકાસ ખાતે (આહકિિેક ફી) 10,000   
ઇક્ક્વિી શેર ખાતે (ખોિ) 60,000   
નફો  
તવકાસ – 2,80,000  
સલીલ – 1,40,000  

 
 

4,20,000 

  

 25,90,000  25,90,000 
 

 

 
સયંકુ્ત બૅંક ખાત ુ ં

તવગત રકમ તવગત રકમ 
તવકાસ ખાતે  6,00,000 સયંકુ્ત સાિસ ખાતે (માલ)  3,00,000 
સલીલ ખાતે  3,00,000 સયંકુ્ત સાિસ ખાતે (મજૂરી) 4,50,000 
સયંકુ્ત સાિસ ખાતે  20,00,000 સયંકુ્ત સાિસ ખાતે (અન્ય ખચાથ)  70,000 
  અતનલ ખાતે (લેણદારોને ચકૂવ્યા) 9,80,000 
  તવકાસ ખાતે  6,50,000 
  સલીલ ખાતે  4,50,000 
 29,00,000   29,00,000 
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તવકાસનુ ંખાત ુ ં
તવગત રકમ તવગત રકમ 

ઇક્ક્વિી શેર ખાતે  4,40,000 સયંકુ્ત બૅંક ખાતે  6,00,000 
સયંકુ્ત બૅંક ખાતે  6,50,000 સયંકુ્ત સાિસ ખાતે (માલ) 2,00,000 
  સયંકુ્ત સાિસ ખાતે (આહકિિેક ફી) 10,000 
  સયંકુ્ત સાિસ ખાતે (નફો) 2,80,000 
 10,90,000  10,90,000 
 
 

 

સલીલનુ ંખાત ુ ં
તવગત રકમ તવગત રકમ 

સયંકુ્ત સાિસ ખાતે (માલ) 70,000 સયંકુ્ત બૅંક ખાતે  3,00,000 
સયંકુ્ત બૅંક ખાતે  4,50,000 સયંકુ્ત સાિસ ખાતે (માલ) 80,000 
  સયંકુ્ત સાિસ ખાતે (નફો) 1,40,000 
 5,20,000  5,20,000 
  

ઇક્ક્વટી શેરનુ ંખાત ુ ં
તવગત રકમ તવગત રકમ 

સયંકુ્ત સાિસ ખાતે  5,00,000 તવકાસ ખાતે  4,40,000 
  સયંકુ્ત સાિસ ખાતે (ખોિ) 60,000 
 5,00,000  5,00,000 

 

અતનલનુ ંખાત ુ ં
તવગત રકમ તવગત રકમ 

સયંકુ્ત બૅંક ખાતે (ચકૂતે) 9,80,000 સયંકુ્ત સાિસ ખાતે (ખરીદી) 10,00,000 
સયંકુ્ત સાિસ ખાતે  
(વિાવ મળ્યો) 

20,000   

 10,00,000  10,00,000 
 

સ્વાધ્યાય 

(અ) સૈદ્ધાતંતક પ્રશ્નો – 

1) ટૂંકનોંધ લખો.  

 (અ) સયંકુ્ત સાિસ   (બ) સયંકુ્ત બૅંક ખાત ુ ં 

2) તફાવત સ્પષ્િ કરો.  

 (અ) સયંકુ્ત સાિસ અને આડતમાલ  

 (બ) રાશ અને ભાગીદારી  
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3) ખાલી જગ્યા પરૂો.  

1) સયંકુ્ત બૅંક ખાત ુ ંએ ___________ ખાત ુ ંજેવુ ંખાત ુ ંછે.  

2) સિભાગીદારો ફાળો માલના સ્વરૂપમા ંમળે ત્યારે __________ ખાત ુ ંઉધારવામા ંઆવે છે.  

3) સયંકુ્ત બૅંક ખાતામારં્ી ચકૂવેલ તમામ રકમો _______ ખાત ેજમા કરવામા ંઆવે છે.  

4) રોકડ સ્વરૂપમા ંસિ-ભાગીદારે આપેલો ફાળો સયંકુ્ત બૅંક ખાત ેઉધાર ર્ાય છે. એ ________ ખાતે 
જમા ર્ાય છે.  

5) શેરની બાિેંધરીમા,ં બાિેંધરી આપનારે ________ શેર ખરીદવા પડ.ે  

6) હિસાબો રાખનાર સહિય ભાગીદારે પોતાના સ્િૉકમારં્ી પડતર હકિંમતે આપેલો માલ ________ ખાતે 
જમા કરવામા ંઆવે છે.  

7) કાચા રાશ ખાતામારં્ી પદ્ધતતમા ંસિભાગીદાર _________ વ્યવિારોની નોંધ કરે છે.  

[જવાબ –1) બૅંક    2) સયંકુ્ત સાિસ  3) સયંકુ્ત બૅંક   4) સિ–ભાગીદારો  5) નિીં ભરાયેલા  6) 
વેચાણ  7) માત્ર પોતાના વ્યવિારો]   

(બ) વ્યાવિાહરક પ્રશ્નો –   

1. ‘અ’ અને ‘બ’ 3:2ના પ્રમાણમા ંનફો કે નકુસાન વિેંચી લવેાની સમજૂતી સાર્ે સયંકુ્ત સાિસના 
જોડાયા. ‘અ’ એ ₹12,000નો માલ આપ્યો અને ₹400નો ખચથ ચકૂવ્યો. ‘અ’ એ ₹10,000નો માલ 
આપ્યો અને ₹600 ખચથ પેિે ચકૂવ્યા. ‘અ’ એ બધો જ માલ ₹36,000મા ંવેંચી દીધો. ‘બ’ વેચાણ 
પર 4% કતમશન મળેવવા િકદાર છે. ‘બ’ એ બૅંક ડ્રાફ્િ મોકલી હિસાબ ચકૂતે કયો. બનં ે
પક્ષકારોના ચોપડામા ંજરૂરી આમનોંધ અને ખાતા ંતૈયાર કરો.  

[જવાબ – સયંકુ્ત સાિસનો નફો ₹11,560 કતમશન 1440]  

2. ‘અ’ અને ‘બ’ એ સયંકુ્ત સાિસમા ંઆડતતયા ‘ક’ ને કેિલોક માલ વચેવા મોકલવાનો તનણથય કયો. 
‘અ’ એ ₹1,00,000નો માલ પોતાના સ્િૉકમારં્ી મોક્યો, જેના પર ‘બ’ એ ખચથના ₹2,000 ચકૂવ્યા. 
‘ક’એ કેિલોક માલ ₹80,000નો નફો ચઢાવીને વચે્યો. ‘ક’ની દલાલી વેચાણના 2% છે. ‘ક’એ રકમ 
સરખે હિસ્સ ે‘અ’ અને ‘બ’ન ેમોકલી આપી. ‘ક’એ બાકીનો ₹20,000નો માલ સરખ ેહિસ્સે આગાઉના 
નફાના અડધા દરે હકિંમત ગણીને ખરીદી લીધો.  
‘અ’ના ચોપડ ેજરૂરી ખાતા તૈયાર કરો.  

[જવાબ – સયંકુ્ત સાિસનો નફો ₹76,200 અને ‘અ’ અને ‘બ’ અનિુમે ₹25,000નો માલ ₹12,500 
અને ₹12,500મા ંખરીદે છે]  
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3) ક્ષ’ એ ‘ય’ને કેિલોક માલ ₹25,000મા ંખરીદી સહિયારા સાિસમા ંવેચવા મોક્યો. માલ ખરીદતા 
ખરીદ હકિંમતના 10% જેિલો ખચથ ર્યો જે ‘ક્ષ’ એ ચકૂવ્યો. ‘ય’ એ 1

5
 ભાગનો માલ તેની પડતરમા ં

20% નફો ચઢાવી વચે્યો. અને બીજો 2
5
 ભાગનો માલ તેની ખ.હક.મા ં 20% ઉમેરીને વેચ્યો. ‘ય’ન ે

વેચાણખચથ વેચાણ હકિંમતના 10% ર્યો છે. બાકીનો માલ ‘ય’ એ તેની કુલ પડતર હકિંમતમા ં10% 
વધ ુગણી પોતે રાખી લીધો.  
‘ય’ એ માલ વેચવા મળ્યો ત્યારે ₹15,000 ‘ક્ષ’ને આગાઉર્ી મોકલેલા છે. ‘ક્ષ’ અને ‘ય’નુ ં નફા-
નકુસાન વિેંચણીનુ ંપ્રમાણ સરખુ ં છે. છેવિના હિસાબની રકમ િજૂ ચકૂતે ર્ઈ નર્ી. ‘ક્ષ’ના ચોપડ ે
ખાતા તૈયાર કરો.  

[જવાબ–રાશ ખાતાનો નફો ₹1430, ‘ય’ની બાકી 13,170 ₹]  
4) ‘પી’ અને ‘ક્ુ’ં એ મકાન બાધંવાના સહિયારા સાિસમા ં જોડાયા. ‘પી’ અને ‘ક્ુ’ં એ અનિુમે 

₹50,000 અને ₹30,000 રોકડા ધધંામા ંરોક્યા. જે તમેણે સયંકુ્ત બૅંકમા ંભયાથ. તેઓ નફો-નકુસાન 
2:1ના પ્રમાણમા ંવિેંચવા સમંત ર્યા. તેઓના વ્યવિારો નીચે મજુબ િતા.  
માલસામાન ખરીદ્યો ₹1,40,000  
મજૂરી ચકૂવી      ₹60,000  
‘પી’ એ સપુરતવઝન ખચથ ચકૂવ્યો ₹14,000  
‘ક્ુ’ં એ આહકિિેકિ ખચથ ચકૂવ્યો ₹8,000  
₹1,00,000ની રકમ શરૂઆતમા ંજ કરાર સામે અગાઉર્ી મળી િતી.  
કરાર હકિંમત ₹3,00,000 નક્કી ર્ઈ િતી. વધારાનો ₹6,000ની હકિંમતનો માલ ‘પી’ એ લઈ લીધો. 

ભાગીદારો હિસાબની પતાવિ કરી લે છે. પઢેીના ચોપડામા ંસયંકુ્ત સાિસ ખાત ુ,ં સયંકુ્ત બૅંક ખાત ુ ંઅન ે
સિભાગીદારોના ખાતા તૈયાર કરો.  
[જવાબ –રાશનો નફો ₹84,000. ‘પી’ના ભાગે નફો ₹56,000, ‘ક્ુ’ંને ભાગે નફો ₹’28,000, છેવિે ‘પી’ 
અને ‘ક્ુ’ંને અનિુમે ₹1,14,000 અને ₹66,000 ચકૂવાશે.] 

5) રાહલુ, દશથન અને તવશાલ સયંકુ્ત સાિસોમા ં જોડાય છે અને નફો-નકુસાન 3:2:1ના પ્રમાણમા ં
વિેંચવાનુ ંનક્કી કરે છે. તેમણે એક સયંકુ્ત બૅંક ખાત ુ ંખોલાવ્યુ ંઅન ેતેમા ંરાહલુ એ ₹16,000, દશથન 
એ ₹8,000 અન ેતવશાલ ે₹12,000 જમા કરાવ્યા.ં  
રાહલુ ₹20,000નો માલ પરૂો પાડ ેછે અને દશથન ₹32,000નો માલ પરૂો પાડ ેછે. ₹24,000નો માલ 
રોકડરે્ી ખરીદવામા ંઆવ્યો અન ે રકમ સયંકુ્ત બૅંક ખાતામારં્ી ચકૂવવામા ંઆવી. તવજય પાસેર્ી 
₹48,000નો માલ શાખ પર ખરીદવામા ંઆવ્યો. ભાડાના અને પરચરૂણ ખચથના ₹6720 સયંકુ્ત બૅંક 
ખાતામારં્ી ચકૂવવામા ંઆવ્યા.ં તવશાલે ₹24,00 જાિરેાતના પોતાની અંગત મડૂીમારં્ી ચકૂવ્યા.ં  
₹1,20,000નુ ં રોકડરે્ી વેચાણ કરવામા ં આવ્યુ ં અને કેતનને ₹40,000નુ ં ઉધાર વેચાણ કરવાનુ ં
આવ્યુ.ં  

આગ લાગવાર્ી ₹12000નો માલ બળી ગયો. આ માલનો વીમો લેવામા ંઆવ્યો ન િતો. તવશાલ 
બાકીનો માલ ₹16,800 નક્કી કરેલી હકિંમતે લઈ લે છે.  
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કેતને ₹20,000 આપવાના િતા તો તેણ ે₹19,400 આપી ખાત ુ ંચકૂતે કયુું.  
તવજયને 1% રોકડ વિાવ કાપીને રકમ ચકૂવી આપવામા ંઆવી.  

[જવાબ–રાશ ખાતાનો નફો–42,960, સયંકુ્ત બૅંક રાહલુ–57,480, દશથન–54, 320, તવશાલ–4760 
ચકૂવો, તવજયના વિાવના 480 રાશ ખાતે જમા. કેતનના વિાવ ₹1200 રાશ ખાત ેઉધાર]  

6) તા.1-7-90ના રોજ મિશે અને નરેશ અનિુમે 3:2ના પ્રમાણમા ંનફો-નકુસાન વિેંચી લેવાની શરત ે
એક સયંકુ્ત સાિસમા ંજોડાયા. એવુ ંનક્કી કરવામા ંઆવ્યુ ંિત ુ ંકે મિશેને તેણે કરેલ વચેાણ પર 10% 
લેખે કતમશન આપવુ ંઅન ેનરેશને માતસક ₹1000 લખે ેપગાર આપવો. તા.31-12-90 વ્યવિારો નીચે 
મજુબ િતા : 

1) મિશેે ₹30,000નો માલ પોતાના સ્િૉકમારં્ી આપ્યો અને ગાડાભાડાના ₹500 ચકૂવ્યા.ં  
2) નરેશે ₹20,000નો માલ 10% વપેારી વિાવે ખરીદ્યો તર્ા નરૂ તર્ા પરચરૂણ ખચથના ₹600 ચકૂવ્યા.ં  
3) મિશેે કેિલોક માલ ₹60,000ની હકિંમતે વેચ્યો. અને વેચાણ ખચથના ₹700 ચકૂવ્યા.  
4) નરેશે નિીં વેચાયેલ બાકીનો ₹13,000ની હકિંમતનો માલ ₹12,000મા ંપોતાના ઉપયોગ માિે ખરીદી 
લીધો.  
5) સોનલ સ્િેશનરી માિથમારં્ી ઉધાર ખરીદેલ સ્િેશનરીના ₹200 ચકૂવવાના સાિસના ધધંા વતી મિશેે 
ચકૂવવાનુ ંકબ ૂ્ યુ.ં  
6) તા.31-12-90ના રોજ સયંકુ્ત સાિસનો ધધંો બધં કરી. બનં ેભાગીદારોએ પોતાના હિસાબો ચકૂતે 
કયાથ.  
ઉપરની તવગતો પરર્ી તૈયાર કરો.  
(અ) મિશેેના ચોપડ ે  (1) સયંકુ્ત સાિસ ખાત ુ ં 
    (2) નરેશનુ ંખાત ુ ં 
(બ) નરેશના ચોપડ ે  (1) સયંકુ્ત સાિસનુ ંખાત ુ ં 
    (2) મિશેનુ ંખાત ુ ં 
[જવાબ – રાશનો નફો ₹10,000, રાશનો સરવાળો ₹72,000 6 માસનો પગાર ₹6,000 વ્ય.ન ં– 5 ના 
₹200 રાશ ખાત ેઉધારશે. વ્ય ન ં– 2મા ંરાશ ખાતે માલના ₹18,000 લખાશે]  
7) જય અને તવજય અનિુમે 3:2ના પ્રમાણમા ં નફો-નકુસાન વિેંચી લવેાને શરતે સયંકુ્ત સાિસમા ં

જોડાયા.ં એવુ ંનક્કી કરવામા ંઆવ્યુ ંિત ુ ં કે બનેં ભાગીદારોને તેમને કરેલ વેચાણ પર 5% કતમશન 
આપવુ.ં તે સયંકુ્ત સાિસના વ્યવિારો નીચે મજુબના છે : 

1) જય ₹25,000નો માલ પોતાના સ્િૉકમારં્ી આપ્યો અને ખચથના ₹500 ચકૂવ્યા.ં  
2) તવજયે ₹15000નો માલ 10% વેચાણ વિાવે ખરીદ્યો અને ખચથના ₹300 ચકૂવ્યા.ં  
3) જય કેિલાક માલ ₹35,000 વેચ્યો.  
4) તવજયે કેિલાકમા ં₹13,750 મા ંવેચ્યો.  
5) ₹1000નો માલ ધમાથદા ખાતે આપવામા ંઆવ્યો.  
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6) ₹5000ની હકિંમતનો માલ વેચાયા તવનાનો સ્િૉકમા ંિતો. જે બનંે ભાગીદારોએ વેચાણ પર જે સરેરાશ 
દરે નફો મળ્યો િતો. તે દરે નફો મળે ત ે હકિંમતે નફા-નકુસાન પ્રમાણમા ં વેચી લીધો. બનં ે
ભાગીદારોએ પોતાના હિસાબો ચકૂતે કયાથ. ઉપરની તવગતો પરર્ી તૈયાર કરો.  

 
(અ)  જયના ચોપડ ે  (1) સયંકુ્ત સાિસનુ ંખાત ુ ં 
    (2) તવજયનુ ંખાત ુ ંતર્ા  
(બ) તવજયના ચોપડ ે  (1) સયંકુ્ત સાિસન ુખાત ુ ં
    (2) જયનુ ંખાત ુ ં 
(જવાબ–રાશ ખાતાનો નફો–₹14,512.5, ધમાથદા માલના ₹1,000 રાશ ખાતામા ંજમા બાજુ જાવક માલ 
તરીકે તેમજ ₹1,000 રાશ ખાતામા ંઉધાર બાજુ નકુસાન તરીકે દશાથવો. ₹5,000નો માલ 25% નફાર્ી 
₹7500મા ંભાગીદારો લઈ લેશે. કુલ મોકલેલ માલ ₹38,500 ધમાથદા માલ અને વધેલ માલના ₹6,000 
= 32,500ની મળૂ હકિંમતનો માલ ₹48,750મા ંવેચાયો છે. આર્ી ₹32,500ની મળૂ હકિંમત પર ₹16,250 
નફો એિલે કે 25% નફો ગણાશે. 
8) રાહલુ, દશથન અને તવજય મકાન બાધંકામ માિે મિને્ર બલ. સારે્ કરાર કરવા માિે સયંકુ્ત સાિસમા ં

જોડાયા. કરારની હકિંમત ₹2,50,000 નક્કી કરવામા ં આવી જે રોકડ ₹2,00,000 અને હડબેંચર 
₹50,000ના સ્વરૂપમા ંચકૂવી. આપવાની િતી. તઓેએ નફો – નકુસાન સરખા પ્રમાણમા ંઠરાવ્યુ ંિત ુ.ં  
રાહલુ, દશથન અને તવજય અનિુમે ₹30,000, ₹37,500 અને ₹20,000નો ફાળો આપ્યો િતો. આ 
તમામ રકમો સયંકુ્ત બૅંક ખાતામા ંજમા કરાવવામા ંઆવી િતી. રાહલુે આહકિિેકિને ₹35,00 ચકૂવ્યા ં
િતા. દશથને ₹12,500નુ ં કોિીિ તમક્ચર અને તવજયે ₹10,000મા ં મોિર રક સયંકુ્ત સાિસ માિે 
ખરીદ્યા. તેમણ ે₹12,000ના યતં્રો અને 1,20,000નો માલ રોકડ ેખરીદ્યો િતો અને મજૂરીના ₹97,500 
ચકૂવ્યા િતા. બાધંકામનુ ંકાયથ પરંુૂ ર્યા પછી વધેલો માલ રાહલુ ે₹7,000ની હકિંમતે  લીધો, દશથન ે
તમકશર ₹6,000મા ં લીધુ ં અને તવજયે રક ₹4,000મા ં લીધા યતં્રોનુ ં ₹3,000મા ં વેચાણ કરવામા ં
આવ્યુ.ં કોન્રાકિર પાસેર્ી પરૂી રકમ વસલૂ આવી. રાહલુે ડીબેંચર ₹40,000ની હકિંમતે લઈ લીધા. 
સયંકુ્ત સાિસ ખાત ુ,ં સયંકુ્ત બૅંક ખાત ુ ંઅને સિ–ભાગીદારોના વ્યક્ક્તગત ખાતા તૈયાર કરો.  

[જવાબ–નફો–₹4500, રાહલુ ₹12,00  લાવશે, દશથને ₹45,500 અન ેતવજયે ₹27,500 મળશે, સયંકુ્ત 
બૅંક ખાતાનો સરવાળો ₹ 30,2500]  

મકાન બાધંકામનો અલગ રીતે ધધંો કરતા રાજ અન ેતવશાલ નવી સ્ર્પાયેલી કંપનીનુ ં₹2,00,000ની 
હકિંમતનુ ંમકાન બાધંી આપવા માિે સયંકુ્ત સાિસમા ંજોડાયા. કરાર હકિંમતે પેિે ₹1,60,000 રોકડમા ં
અને બાકીના ₹40,000 કંપનીના પણૂથ ભરપાઈ શેરના સ્વરૂપમા ં ચકૂવી આપવાના િતા. તેમના 
સયંકુ્ત્ત નામેં બૅંકમા ંખાત ુ ં ખોલાવામાઆંવ્યુ,ં જેમા ં રાજે ₹50,000 અને તવશાલએ ₹30,000 જમા 
કરાવ્યા. તેઓ નફો કે નકુસાન 2:1ના પ્રમાણમા ંવિેંચશે. તેમના વ્યવિારો નીચે પ્રમાણે િતા :  
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                    ₹ 
મજૂરી ચકૂવી        60,000  
માલસામાન ખરીદ્યો     1,40,000  
રાજે માલ મોક્યો       10,000  
તવશાલએ માલ મોક્યો       8,000  
રાજે આહકિિેકિની ફી ચકૂવી      4,000  
કરાર પરૂો ર્યો. કરાર હકિંમત (રોકડ અને શેર) વસલુ મળી. સયંકુ્ત સાિસના અંતમા ંરાજે બધા 
જ શેર ₹32,000ની હકિંમતે લઈ લીધા. તવશાલ એ વધલેો માલ ₹6,000મા ંલીધો જરૂરી ખાતા 
તૈયાર કરો.  
[જવાબ–નકુસાન ₹24,000, રાજને  ₹16000 અને તવશાલને ₹24000 ચકૂવાશે]  

 

 

_______________________ 
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એકમ 8   બિન-વેપારી સસં્થાના હિસાિો 
____________________________________________________________ 

 રૂપરેખા 
 પ્રસ્તાવના 
 અથથ 
 લક્ષણો 
 બિનવેપારી સસં્થાના હિસાિો 
 વેપારી સસં્થા અને બિનવેપારી સસં્થાના હિસાિો વચ્ચનેો તફાવત 
 આવકોન  ંવર્ગીકરણ : 

 મડૂી આવક અને મિસેલૂી આવક વચ્ચેનો તફાવત 
 ખચાથન  ંવર્ગીકરણ : 

 મડૂી ખચથ અને મિસેલૂી ખચથ વચ્ચેનો તફાવત 
 બિનવેપારી સસં્થાના ંહિસાિો સાથે સકંળાયલે વવવિષ્ટ િાિતો 
 ઊપજ-ખચથ ખાતાનો નમનૂો 
 આવક-જાવક ખાતાનો નમ નો 
 આવક-જાવક ખાતા ંઊપરથી ઊપજ-ખચથ ખાત   ંતૈયાર કરતી વખતે ધ્યાનમા ંરાખવાના 

મ દ્દા  
 સ્વાધ્યાય 

___________________________________________________________________ 

1. પ્રસ્તાવના : 
સામાન્ય રીતે વેપારી પેઢીઓ અને સસં્થાઓ નફો કરવાના િતે  થી જ અસ્સ્તત્વમા ંઆવે છે. 
વેપારી પેઢીઓ અન ેસસં્થા ઓ વર્થના નફા-ન કસાન ખાત   ંતેમજ ધધંાની આવથિક સ્સ્થવત જાણવા 
પાક ં સરવૈય  ં તૈયાર કરે છે. સમાજમા ં એવી ઘણી સસં્થાઓ છે કે જેમનો મ ખ્ય િતે   નફો 
કમાવાનો નથી, પણ સમાજની સેવા કરવાનો, સસં્થાના સભ્યોને સેવા સર્ગવડો પરૂી પાડવાનો, 
સભ્યોના ંહિત કે ઉત્કર્થ અથે પ્રવવૃિઓ કરવાનો, વિક્ષણનો પ્રચાર અન ેપ્રસાર કરવાનો એટલ ેકે  
િૈક્ષબણક સામાજજક સખાવતી, ધાવમિક, સાસં્કૃવત કે કલાના વવકાસનો િોય છે. જેને બિનવેપારી 
સસં્થાના હિસાિો કિવેાય છે. બિનવેપારી સસં્થાઓ વેપારી સસં્થાના હિસાિોથી જ દી રીતે તૈયાર 
કરવામા ંઆવે છે.  

 

2. બિનવેપારી સસં્થાનો અથથ અને તેના લક્ષણો : 
અથથ : 
 જે સસં્થાનો િતે   નફો કરવાનો નહિ; પરંત  , સમાજસેવા સસં્થાના સભ્યોના ઉત્કર્થ, 
સભ્યોના ં હિતન  ં સવંધથન, રમતર્ગમત અને વિક્ષણનો પ્રચાર-પ્રસાર કે સાસં્કૃવતક પ્રવવૃિઓના 
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વવકાસ માટેના છે, તે બિનવેપારી સસં્થા કિવેાય છે. આવી સસં્થાઓ તેમની પ્રવવૃિઓ દ્વારા 
આવક મેળવે છે અને તેમાથંી ખચાથઓ કરે છે; પરંત  , તેઓનો િતે   નફો કમાવવાનો િોતો નથી.  
 આવી સસં્થાઓમા ં રમતર્ગમતની ક્લિો, રોટરી-લાયન્સ ક્લિો, ચેમ્િર ઑફ કૉમસથ 
જેવા વપેારી સરં્ગઠનો, સાસં્કૃવતક પ્રવવૃિઓ માટેના ં એસોવિયેિનો, અનાથ આશ્રમ, ધાવમિક 
સસં્થાઓ વર્ગેરેનો સમાવેિ થાય છે.  
દા.ત.  રાજપથ ક્લિ, અમદાવાદ જીમખાના, જીવરાજ મિતેા િોસ્સ્પટલ વર્ગેરે. 
લક્ષણો : 

 સેવા : આ સસં્થાનો મ ખ્ય િતે   નફાનો નહિ; પરંત  , સેવાનો િોય છે. 
 વેપાર ખાત   ં : આ સસં્થાઓના િતે   વેપાર કરવાનો ન િોવાથી તે વેપાર ખાત   ં તૈયાર કરતી 

નથી. 
 ઉપર્જ-ખર્થ ખાત   ં: તેનો ઉદે્દિ નફો કરવાનો ન િોવાથી તે વર્થના અંતે નફા-ન કસાન ખાત   ંનહિ 

િનાવતા ંઊપજ-ખચથ ખાત   ંતૈયાર કરે છે.  
 આવક-જાવક ખાત   ં: આવી સસં્થાના સામાન્યતઃ રોકડના વ્યવિારો નોંધવા માટે આવક-જાવક 

ખાત   ંતૈયાર કરે છે.  
 પાક ં સરવૈય  ં: આવી સસં્થાઓ વર્થના અંતે આવથિક સ્સ્થવત જાણવા પાક ં સરવૈય  ંતૈયાર કરે છે.  
 મડૂી ફંડ : બિનવેપારી સસં્થાની મડૂીને મડૂી ભડંોળ કે મડૂી ફડં કે કાયમી ફડં તરીકે ઓળખવામા ં

આવે છે.  
 લવાજમ :આ પ્રકારની સસં્થાની મ ખ્ય આવક સભ્યોન  ંલવાજમ છે.  

 

 બિનવેપારી સસં્થાના હિસાિો 
1) વેપારી પદ્ધતત : 

આ પદ્ધવતમા ંવર્થ દરમ્યાન ચકૂવેલ ખચાથ અને મેળવેલ ઊપજોની સાથ ેસાથ,ે નહિ ચકૂવેલ ખચાથ 
અને નહિ મળેલી ઊપજોને પણ ર્ગણતરીમા ંલઈને હિસાિો તૈયાર કરવામા ંઆવે છે.  

2) રોકડ પદ્ધતત : 
આ પદ્ધવતમા ંવર્થ દરમ્યાન માત્ર રોકડમા ંચકૂવેલ ખચાથ અને મળેલ ઊપજોને ધ્યાનમા ંલઈ હિસાિો 
તૈયાર કરવામા ંઆવે છે.  

3) આવક-જાવક ખાત   ં: 
આ ખાત   ંરોકડ ખાતા ંજેવ  ંસ્વરૂપ ધરાવે છે, જેમા ંરોકડ આવક-જાવકની નોંધ કરવામા ંઆવે છે.  

4) ઊપજ-ખર્થ ખાત   ં: 
આ ખાત   ંવેપારી સસં્થાના ંન.ન .ં ખાતા જેવ  ંછે. ખચથનો ઊપજ કરતા ંવધારો િોય તો પાકા સરવૈયા ં 
મડૂીભડંોળમાથંી િાદ કરવામા ંઆવે છે.  

5) પાક ં સરવૈય  ં: 
બિનવેપારી સસં્થા વર્થના અંતે સસં્થાની આવથિક સ્સ્થવત જાણવા પાક ં સરવૈય  ંતૈયાર કરે છે. ખચથનો 
ઊપજ કરતા વધારો પાકા ંસરવૈયામંા ંજવાિદારી િાજ  મડૂીભડંોળમાથંી િાદ કરવામા ંઆવે છે. 
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 વેપારી સસં્થા અને બિનવેપારી સસં્થાના હિસાિો વચ્રે્નો તફાવત : 
તફાવતનો મ દ્દો વેપારી સસં્થા  બિનવેપારી સસં્થા 
અથથ-ઉદે્દિ જે સસં્થાનો ઉદે્દિ માલ ખરીદ-વેચાણ 

તથા અન્ય વેપારી પ્રવવૃિઓ દ્વારા નફો 
કરવાનો િોય તેને વેપારી સસં્થા કિ ે
છે.  

જે સસં્થાનો ઉદે્દિ નફો નહિ; પરંત  , સેવા 
તથા સમાજસેવાનો િોય તેને બિનવેપારી 
સસં્થા કિ ેછે.  

વેપાર ખાત   ં વેપારી સસં્થા વર્થના અંતે કાચો નફો કે 
કાચી ખોટ િોધવા માટે વેપાર ખાત   ં
િનાવે છે.  

બિનવેપારી સસં્થાના િતે   નફોનો ન િોવાથી 
તેમજ માલન  ં ખરીદ-વેચાણ કરતી ન 
િોવાથી વેપાર ખાત   ંિનાવતી નથી.  

વર્થના અંતે પહરણામ 
દિાથવત   ંમાધ્યમ 

વેપારી સસં્થા ધધંાન  ંપહરણામ જાણવા 
નફા-ન કસાન ખાત   ંિનાવે છે.  

બિનવેપારી સસં્થા ઊપજ કે ખચથનો વધારો 
જાણવા ઊપજ-ખચથ ખાત   ંતૈયાર કરે છે.  

પહરણામની ઓળખ વેપારી સસં્થાન  ંપહરણામ ‘ચોખ્ખો નફો’ 
કે ‘ચોખ્ખી ખોટ’ કિવેાય છે.  

બિનવેપારી સસં્થાન  ં પહરણામ ઊપજનો 
ખચથ કરતા વધારો કે ખચથનો ઊપજ કરતા 
વધારો કિવેાય છે.  

આવકન  ંમાધ્યમ વેપારી સસં્થાની મ ખ્ય આવક વેચાણ 
છે.  

બિનવેપારી સસં્થાની મ ખ્ય આવકન  ં
માધ્યમ સભ્યોન  ંલવાજમ, દાન વરે્ગરે છે. 
 

વાવર્િક હિસાિો વેપાર ખાત  ,ં ન.ન .ં ખાત  ,ં પાક ં સરવૈય  ં
તૈયાર કરવામા ંઆવે છે.  

ઊપજ-ખચથ ખાત  ,ં પાક ં સરવૈય  ં તૈયાર 
કરવામા ંઆવે છે.  

મડૂી-ભડંોળ વેપારી સસં્થામા ં વમલકતોમાથંી દેવા 
િાદ કરતા તફાવતની રકમ મડૂી છે. 

બિનવેપારી સસં્થામા ં વમલકતોમાથંી દેવા ં
િાદ કરતા તફાવતની રકમ મડૂીભડંોળ છે. 

રોકડ વ્યવિારો વેપારી સસં્થામા ં રોકડ લેવડ-દેવડના 
વ્યવિારો રજૂ કરવા રોકડમેળ તૈયાર 
કરવામા ંઆવે છે.  

બિનવેપારી સસં્થામા ં વર્થના અંતે રોકડ 
લેવડ-દેવડના વ્યવિારો માટે આવક-જાવક 
ખાત   ંતૈયાર કરવામા ંઆવે છે.  

 
 

 આવકોન  ંવર્ગીકરણ : 
1) મડૂી આવક : 

જે આવક સસં્થાનો વેપાર કે વનયવમત રીતે મળતી ન િોય તેમજ જે આવકનો લાભ સસં્થાને 
લાિંા સમય સ ધી મળવાનો િોય દા.ત. ખાસ િતે   માટે મળેલ દાન, મળેલ વારસો, આજીવન 
સભ્યપદન  ંકે આજીવન લવાજમ, સખાવત લીધેલી લોન વર્ગેરે. 
 

2) મિસેલૂી આવક : 
જે આવક સસં્થાને વનયવમત રીતે મળયા ંકરતી િોય અને સસં્થાની પ્રવવૃિમાથંી ઉદ્દભવતી િોય 
તે આવક મિસેલૂી આવક કિવેાય. દા.ત. સભ્યોન  ંવાવર્િક લવાજમ, ફી, પસ્તીન  ંવેચાણ સરકાર 
પાસેથી મળેલ મદદ વર્ગેરે. 
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3) મડૂી આવક અને મિસેલૂી આવક વચ્રે્નો તફાવત : 
મ દ્દા મડૂી આવક મિસેલૂી આવક 

અથથ જે આવક સસં્થાને વારંવાર કે વનયવમત રીતે મળતી 
ન િોય તેમજ તે આવકનો લાભ સસં્થાને લાિંાસમય 
સ ધી મળવાનો િોય તેને મડૂી આવક કિવેાય છે.  

જે આવક સસં્થાને વનયવમત રીતે મળયા 
કરતી િોય તે મિસેલૂી આવક કિવેાય.  

ઉદે્દિ મડૂી આવકનો ઉદે્દિ લાિંાર્ગાળાન  ંભડંોળ મેળવવાનો 
છે. 

મિસેલૂી આવકનો ઉદે્દિ વનયવમત આવક 
મેળવવાનો છે. 

હિસાિોમા ં
રજૂઆત 

મડૂી આવક પાકા ં સરવૈયામંા ં જવાિદારી િાજ  
દિાથવાય. 

મિસેલૂી આવક ઊપજ-ખચથ ખાતામા ં જમા 
િાજ  દિાથવાય. 

િાકી મડૂી આવક ખાતાનંી િાકી દર વરે્ આર્ગળ લઈ 
જવામા ંઆવે છે. 

મિસેલૂી આવકો ઊપજ-ખચથ ખાતે લઈ 
જવામા ંઆવે છે.  

ઉદાિરણો ચોક્કસ િતે   માટેન  ં દાન, વમલકત વેચાણની ઊપજ 
વરે્ગરે 

લવાજમ, લોકરન  ં ભાડ ,ં િૉલન  ં ભાડ ,ં 
પસ્તીન  ંવેચાણ વરે્ગરે. 

 
 

 ખર્ાથન  ંવર્ગીકરણ 
I. મડૂી ખર્થ : 

જે ખચથ ધધંામા ં વનયવમત રીતે કરવામા ંઆવતો ન િોય અને જેનો લાભ સસં્થાને લાિંાસમય 
સ ધી મળતો િોય છે તે મડૂી ખચથ કિવેાય છે. દા.ત. જમીન, મકાન, ફવનિચર, યતં્રો, રોકાણો. 

II. મિસેલૂી ખર્થ : 
સસં્થાની રોજિરોજની પ્રવવૃિ ચલાવવા જે ખચથ વનયવમતપણે થતો િોય તથા જે ખચથનો લાભ 
સસં્થાને ચાલ  વર્થ પરૂતો જ મળવાનો િોય તેને મિસેલૂી ખચથ કિ ેછે.  
દા.ત. રોજિરોજના વિીવટી ખચાથ જેવાકે કમથચારીઓનો પર્ગાર, વમલકતોન  ં સમારકામ ખચથ, 
મેદાન વનભાવ ખચથ વર્ગેરે. 
 

III. મડૂી ખર્થ અને મિસેલૂી ખર્થ વચ્રે્નો તફાવત  
ક્રમ તફાવતનો મ દ્દો મડૂી ખર્થ મિસેલૂી ખર્થ 
1. અથથ જે ખચથ ધધંામા ં વનયવમત રીતે કરવામા ં

આવતો ન િોય અને જેનો લાભ ધધંાને 
લાિંાસમય સ ધી મળતો િોય તથા જેના 
દ્વારા સસં્થાને કાયમી સ્વરૂપની વમલકત 
પ્રાપ્ત થતી િોય તેને મડૂી ખચથ કિ ેછે. 

સસં્થાની રોજિરોજની પ્રવવૃિ ચલાવવા 
માટે જે ખચથ વનયવમતપણે કરવામા ંઆવે, 
જે ખચથનો લાભ સસં્થાને ચાલ  વર્થ પરૂતો 
જ મળવાનો િોય તેને મિસેલૂી ખચથ કિ ે
છે.  

2. ઉદે્દિ મડૂી ખચથનો ઉદે્દિ કાયમી વમલકતો 
પ્રાપ્ત કરવા તેની મદદથી સર્ગવડો 
ઊભી કરવાનો  િોય છે. 

મિસેલૂી ખચથનો ઉદે્દિ સસં્થાની પ્રવવૃિ 
ચલાવવાનો િોય છે.  

3. હિસાિોમા ંરજૂઆત મડૂી ખચથ પાકા ંસરવૈયામંાવંમલકત િાજ  
દિાથવાય છે. 

મિસેલૂી ખચથ ઊપજ ખચથ ખાતામા ંઉધાર 
િાજ  દિાથવાય છે.  

4. િાકી આ ખાતાની િાકી દરેક વરે્ આર્ગળ 
લઈ જવામા ંઆવે છે.  

મિસેલૂી ખચાથઓ ઊપજ-ખચથ ખાતે લઈ 
જવામા ંઆવે છે.  
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5. ઉદાિરણો કાયમી વમલકતો-જમીન, મકાન, યતં્ર, 
ફવનિચર વરે્ગરેની ખરીદી વમલકતોની 
ર્ગોઠવણીનો ખચથ વરે્ગરે 

રોજિરોજના ં વિીવટી ખચાથ જેવા કે 
પર્ગાર, ટપાલ ખચથ, સ્ટેિનરી ખચથ વરે્ગરે 

 
IV. પ્રસાહરત મિસેલૂી ખર્થ કે મ લતવી રાખેલ મિસેલૂી ખર્થ  (Deferred Revenue Expenditure)  

મિસેલૂી ખચથનો લાભ જે વર્થમા ંતે ચકૂવવામા ંઆવ્યો િોય તે વર્થમા ંમળે છે; પરંત  , કેટલાકં 
ખચાથ એવા ં િોય કે જેનો લાભ જે વરે્ ખચાથ ચકૂવવામા ંઆવ્યા િોય ત ેવર્થ ઉપરાતં ત્યારપછીના ં
અમ ક વર્ો સ ધી પણ મળતો રિ ેછે. આથી આ ખચાથ જે વરે્ કરવામા ંઆવ્યા ંિોય તે વરે્ પરેૂપરૂા ં
મિસેલૂી ખચથ તરીકે માડંી વાળવાને િદલે, તેનો લાભ જેટલા ંવરે્ મળવાની સભંાવના િોય કે તેને 
જેટલા ં વર્ોમા ં ફાળવી દેવાનો વનણથય લેવાયો િોય તેટલા ં વર્થમા ં પ્રમાણસર ભાર્ગે ફાળવી માડંી 
વાળવામા ંઆવે છે. આ ખચથને પ્રસાહરત મિસેલૂી ખચથ કે મ લતવી રાખેલ મિસેલૂી ખચથ કિવેાય છે.  

માડંી વાળેલ રકમ ઊપજ-ખચથ ખાતામા ં ઉધાર િાજ  પર દિાથવાય છે. આવા ખચથનો જે ભાર્ગ 
માડંી વાળવામા ંન આવ્યો િોય તેને પાકા ંસરવૈયામંા ંવમલકત િાજ  છેલ્લે દિાથવાય છે. દા.ત. મકાન 
રંર્ગરોર્ગાન ખચથ, મેદાન લેવબલિંર્ગ ખચથ વર્ગેરે. 

 
V. બિનવેપારી સસં્થાના ં હિસાિો સાથે સકંળાયેલ તવતિષ્ટ િાિતો (Special Issues Associated 

with Accounts of non-Trading Concern)  
 

1) મડૂી-ભડંોળ કે મડૂી ફંડ કે કાયમી ફંડ 
ખાસ િતે   માટેના ંફડં વસવાયની સસં્થાની મળેલી મડૂી આવકો અથવા મડૂીકૃત કરેલ રકમો આ 

મથાળા િઠેળ દિાથવવામા ં આવે છે, એટલે કે મડૂીભડંોળમા ં ઉમેરવામા ં આવે છે. ઊપજ-ખચથ 
ખાતેથી ‘ઊપજનો ખચથ કરતા ંવધારો’ મડૂીભડંોળમા ંઉમેરવામા ંઆવે છે અને ‘ખચથનો ઊપજ કરનો 
વધારો’ મડૂી ભડંોળમાથંી િાદ કરવામા ંઆવે છે. 

કેટલીકવાર ‘ઊપજનો ખચથ કરતા ં વધારો’ મડૂીફડંમા ં ઉમેરવા અને ‘ખચથનો ઊપજ કરતા ં
વધારો’ િાદ કરવાને િદલે ‘ઊપજ-ખચથ ખાત’ે આવતો વધારો એકવત્રત ધોરણે પાકા ં
સરવૈયામંાજંવાિદારી િાજ એ અલર્ગ િતાવવામા ંઆવે છે. જે-તે વર્થનો ‘ઊપજનો વધારો’ તેમા ં
ઉમેરાય ‘ખચથનો વધારો’ તમેાથંી િાદ કરવામા ંઆવે છે. ઊપજના ંવધારાને ‘વધારો’ અને ખચથના 
વધારાને ‘ઘટાડો’ તરીકે પણ ઓળખવામા ંઆવે છે. જો ઊપજ ખચથ અંર્ગેના ંખાતાનંી ઉધાર િાકી 
િોય તો તે િાકી વમલકતો િાજ  લખવામા ંઆવે છે.  

 

2) લવાજમ કે સભાસદ ફી કે સભ્ય ફી 
સામાન્ય રીતે સસં્થા તેના ં સભ્યો પાસેથી સભ્ય પદ ચાલ  રાખવા દર વરે્ વનયવમત રીતે, 

વનયત કરેલ લવાજમ કે સભ્ય ફી કે સભાસદ ફી વસલૂ કરે છે. સસં્થા માટે આ આવકન  ં મ ખ્ય 
સાધન છે. આવકને મિસેલૂી આવક તરીકે ર્ગણી ઊપજ-ખચથ ખાતામા ંઊપજ િાજ એ દિાથવવામા ં
આવે છે.  
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3) દાખલ ફી કે પ્રવેિ ફી  
સસં્થાના ંનવા સભ્યોએ સભ્ય તરીકે દાખલ થતી વખતે દાખલ ફી કે પ્રવેિ ફી ભરવાની િોય 

છે. સસં્થાના ં િધંારણમા ં નક્કી થયેલા વનયમ પ્રમાણ ે પ્રવેિ ફીની આવકને મડૂી આવક અથવા 
મિસેલૂી આવક તરીકે ર્ગણવામા ંઆવે છે. ક્યારેક સચૂના મ જિ પ્રવેિ ફીની અમ ક ભાર્ગની રકમ 
મિસેલૂી આવક તરીકે ર્ગણવાની િોય છે. કોઈપણ પ્રકારની સચૂના ન આપી િોય તો પ્રવેિ ફીની 
આવકને મિસેલૂી આવક તરીકે જ ર્ગણવામા ંઆવે છે.  

 

4) આજીવન સભ્ય ફી  
કેટલાકં સભ્યો દર વરે્ સસં્થાની ફી ચકૂવવાને િદલે, સસં્થાને નક્કી કરેલ રકમ એક સાથે 

ચકૂવીને આજીવન સભ્યપદ મેળવે છે. અન્ય સચૂના ન આપી િોય તો આજીવન સભ્ય ફી મડૂી 
આવક ર્ગણી પાકા ંસરવૈયામંા ંમડૂી ભડંોળમા ંઉમેરવામા ંઆવે છે.  
 

5) દાન કે સખાવત 
સામાન્યતઃ દાનની આવકમડૂી આવક ર્ગણી મડૂીભડંોળમા ં ઉમેરાય છે. જો સસં્થાને વનયવમત 

દાન મળત  ંિોય તો તે મિસેલૂી આવક તરીકે ઊપજ-ખચથ ખાતામા ંઊપજ િાજ એ દિાથવવામા ંઆવે 
છે. જો સસં્થાને ક્યારેક દાન મળત  ંિોય અને દાન અંર્ગે કોઈ સચૂના ન આપલે િોય તો તે દાનની 
આવકમડૂી આવક તરીકે પાકા ંસરવૈયામંા ંમડૂી ભડંોળમા ંઉમેરવામા ંઆવે છે.  

કોઈ ખાસ િતે   માટે દાન કે સખાવત મળેલ િોય તો તે મડૂી આવક તરીકે પાક સરવૈયામા ં
જવાિદારી િાજ  મડૂીભડંોળથી અલર્ગ ચોક્કસ ફડં ખાતે દિાથવવામા ંઆવે છે.  

 

6) ખાસ િતે   માટે ફંડ 
ખાસ િતે   માટે દાન કે સખાવત મળેલ િોય તો તેનો ઉપયોર્ગ જે-તે િતે   માટે જ કરવામા ંઆવે 

છે. આ પ્રકારના ં દાનની રકમ પાકા ં સરવૈયામંા ં મડૂીભડંોળમા ં નહિ ઉમેરતા,ં અલર્ગ ચોક્કસ ફડં 
ખાતે દિાથવવામા ંઆવે છે. દા.ત. પ્રમ ખ સન્માન ફડં, ઈનામ ફડં, મકાન ફડં વર્ગેરે આ અંર્ગે જ્યારે 
કોઈ ખચથ કરવામા ં આવે ત્યારે તે ઊપજ-ખચથ ખાત ે દિાથવવામા ં આવતો નથી.; પરંત  , પાકા ં
સરવૈયામા ં જવાિદારી િાજ  ઇનામફડંમાથંી િાદ કરીને દિાથવવામા ંઆવે છે. દા.ત. ઇનામફડં 
મળય  ં િોય ત્યારે ઈનામનો ખચથ પાકા ં સરવૈયામંા ં જવાિદારી િાજ  ઈનામફડંમાથંી િાદ કરીને 
દિાથવવામા ંઆવે છે. જો ફડંની રકમન  ંચોક્કસ પ્રકારની જામીનર્ગીરીઓમા ંરોકાણ કરવામા ં આવ્ય  ં
િોય ત્યારે મળેલ વ્યાજની રકમ જે-તે ફડંમા ંઉમેરવામા ંઆવે છે.  

જો ખાસ રકમ કરતા ંતે અંર્ગે કરેલ ખચથ વધ  િોય તો વધારાની રકમને મિસેલૂી ખચથ ર્ગણીન ે
ઊપજ-ખચથ ખાત ેઉધારાય છે.  

 

7) વારસો  
જ્યારે કેટલીક વ્યસ્ક્તઓ વવસયતનામા(વીલ) દ્વારા તેમની વમલકત સસં્થાને વારસામા ંઆપે 

ત્યારે સસં્થા માટે તે રકમ મડૂીઆવક તરીકે મડૂીભડંોળમા ંઉમેરવામા ંઆવે છે.  
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8) લોકરન  ંભાડ ં 
ક્લિો પોતાના ંસભ્યોન ેરમત-ર્ગમતના ંસાધનો, કપડાનંી જોડ કે અન્ય સામાન વ્યવસ્સ્થત અને 

સ રબક્ષત રાખી િકે તે માટે લોકર (ખાના) પરૂા પાડતી િોય છે. સભ્યો તઓેનો સામાન આ લોકરમા ં
રાખી મકેૂ છે. આ સર્ગવડ પરૂી પાડવા ક્લિ સભ્યો પાસેથી ભાડ  ંવસલૂ કરે છે, જેને લોકરન  ંભાડ  ં
કિવેાય છે. લોકરન  ંભાડ  ંસસં્થા માટે મિસેલૂી ઊપજ ર્ગણાય છે. 

 
 
 

ઊપજ-ખર્થ ખાતાનો નમનૂો 
ઉ.                 જ. 

ખર્ાથ રકમ ઊપજો રકમ 
ચાલ  વર્થના ંમિસેલૂી ખચાથ  ચાલ  વર્થની મિસેલૂી ઊપજો  
ચાલ  વરે્ રોકડમા ંચકૂવેલા  
+ ચકૂવવાના ંિાકી 
+ર્ગયા ંવરે્ અર્ગાઉથી ચકૂવેલા િાદ  

 ચાલ  વરે્ રોકડમા ંમળેલ 
+ ચાલ  વર્થની મળવાની િાકી 
+ ર્ગયા ંવરે્ અર્ગાઉથી મળેલ િાદ 

 

ર્ગયા વર્થના ંચકૂવવાના ંિાકી ચાલ  વરે્ 
ચકૂવ્યા 

 ર્ગયા વર્થની મળવાની િાકી ચાલ  વરે્ મળેલ  

આવતા ંવર્થ માટે અર્ગાઉથી ચકૂવ્યા  આવતા વર્થની અર્ગાઉથી મળેલ  
ઘસારો    
વમલકત વેચાણની ખોટ  ખચથનો ઊપજ કરતા વધારો (ટૂંકમા ં  
ઊપજનો ખચથ કરતા વધારો (ટૂંકમા ં
વધારો) 

 વધારો)  

 
 

 આવકો અને ખર્ાથઓન  ંવર્ગીકરણ 
ક્રમ મડૂી આવક મિસેલૂી આવક મડૂી ખર્થ મિસેલૂી ખર્થ પ્રસાહરત 

મિસેલૂી ખર્થ 
1. આજીવન 

સભ્ય ફી 
સભ્યોન  ંલવાજમ વમલકતની ખરીદી 

(મકાન, ફવનિચર, મેદાન, 
જમીન, રમતર્ગમતના 
સાધનો, પ સ્તકોની 
ખરીદી) 

વીમા-પ્રીવમયમ રંર્ગરોર્ગાન 
ખચથ 

2. દાખલ 
ફી(સચૂના 
મ જિ) 

દાખલ ફી 
(સચૂના મ જિ) 

રોકાણોની ખરીદી ભાડ -ંકરવેરા મેદાન 
લેવબલિંર્ગ ખચથ 
 

3. દાન મળેલ ભાડ  ં નવા મકાનોની 
રંર્ગરોર્ગાનના ખચાથ 

જાિરેાત ખચથ - 

4. સખાવત મેદાનન  ંભાડ  ં વમલકતની કાયથક્ષમતામા ં
વધારો કરવાનો ખચથ 

મરામત ખચથ - 

5. વારસો મેદાનની આવક ખાસ િતે   માટેનો ખચથ ટપાલ ખચથ - 
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6. ખાસ િતે   માટે 
મળેલ દાન 

િૉલન  ંભાડ  ં વીજળી જોડાણ ખચથ સ્ટેિનરી અને 
છપામણી 

- 

7. વમલકતોન  ં
વેચાણ 

વમલકત વેચાણનો 
નફો 

સ્સ્વવમિંર્ગપ લનો િાધંવાનો 
ખચથ 

પર્ગાર - 

8. મડૂી ભડંોળ રોકાણોન  ંવ્યાજ એક્સ-રે મિીનની ખરીદી વિીવટી ખચથ - 
9. લીધેલ લોન િૅન્ક વ્યાજ - પરચરૂણ ખચથ - 
10. - પસ્તીની ઊપજ - મેદાન વનભાવ ખચથ - 
11. - કૅન્ટીનની આવક - મનોરંજન કાયથક્રમ - 
12. - લોકરન  ંભાડ  ં - કાયથક્રમોના ખચાથ - 
13. - સરકારી ગ્રાન્ટ કે 

સિવસડી 
- વમલકત વેચાણની ખોટ - 

14. - ભાર્ણોની આવક - ઘસારો - 
15. - નાટકોની હટહકટન  ં

વેચાણ 
- કૅન્ટીન ખચથ - 

16. - રમતર્ગમતમા ં
જૂના સાધનોન  ં
વેચાણ 

- ગ્રાઉન્્સમેનનો પર્ગાર - 

17. - દાન કે 
સખાવતની નાની 
રકમ 

- ટેબલફોન બિલ - 

18. - મનોરંજન 
કાયથક્રમની આવક 

- વતથમાનપત્ર અને 
સામાવયકોન  ંલવાજમ 

- 

 

 િવે આપણે બિનવેપારી સસં્થાની વવવવધ આવકો તથા ખચાથઓને તેમના પ્રકાર અન સાર 
વર્ગીકૃત કરવાન  ંનીચે આપેલ ઉદાિરણ-1 દ્વારા ધ્યાનથી સમજીએ. 
 

ઉદાિરણ 1 નીચ ેઆપેલ આવકો તથા ખચાથઓને મડૂી આવક, મિસેલૂી આવક, મડૂી ખચથ તથા મિસેલૂી 
ખચથમા ંવર્ગીકૃત કરો. 

(1) ક્લિ પેવેબલયન માટે મળેલ દાન (2) ઈલેક્ટ્ક્િક હફહટિંગ્સ (3) વારસો (4) રમતર્ગમતના ંસાધનોની 
ખરીદી (5) સભાસદ ફી (6) યતં્ર ર્ગોઠવવાની મજૂરી (7) ટ નાથમૅન્ટ ફડં માટે મળેલ દાન (8) ઇનામી 
ફડંન  ંસરકારી જામીનર્ગીરીમા ંરોકાણ (9) લાઈબ્રેરીના ંપ સ્તકો (10) િૉલન  ંભાડ  ં (11) પસ્તીન  ં વેચાણ 
(12) પ્રમ ખ સન્માન માટેન  ં ફડં (13) પ્રવેિ ફી (14) સોનોગ્રાફીન  ંમિીન (15) બિબલયડથ ટેિલ (16) 
સખાવતો (17) વાવર્િક ભોજન સમારંભ ખચથ (18) રમતર્ગમતના ંસાધનોન  ંવેચાણ (19) વતથમાનપત્રોન  ં
લવાજમ (20) વીજળી જોડાણ ખચથ (21) મેદાન વનભાવ ખચથ (22) ટ નાથમેન્ટ ખચથ (23) ક્લિ 
પેવેબલયનન  ં િાધંકામ (24) રમતર્ગમતન  ં મેદાન (25) ભાર્ણોની આવક (26) મકાન ભડંોળ (27) 
રોકાણો પરન  ં વ્યાજ (28) નવા મકાનનો રંર્ગરોર્ગાન ખચથ (29) કૅન્ટીન ખચથ (30) ઑડીટ ફી (31) 
પ્રમ ખ-સન્માન કાયથક્રમ ખચથ (32) લોકરન  ંભાડ  ં(33)મનોરંજન કાયથક્રમ ખચથ (34) આજીવન સભ્ય ફી  
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જવાિ : 
આવક અને ખર્ાથઓન  ંપ્રકાર અન સાર વર્ગીકરણ 

મડૂી આવક મિસેલૂી આવક મડૂી ખર્થ મિસેલૂી ખર્થ 
(1) ક્લિ પેવેબલયન માટે 
મળેલ દાન 

(5) સભાસદ ફી (2) ઈલેક્ટ્ક્િક હફહટિંગ્સ (17) વાવર્િક ભોજન 
સમારંભ ખચથ 

(3) વારસો (10) િૉલન  ંભાડ  ં (4) રમતર્ગમતના ં
સાધનોની ખરીદી 

(19) વતથમાનપત્રોન  ં
લવાજમ 

(7) ટ નાથમેન્ટ ફંડ માટે 
મળેલ દાન 
(12) પ્રમ ખ સન્માન 
માટેન  ંફંડ 
(16) સખાવતો 
(26) મકાન ભડંોળ 

(11) પસ્તીન  ંવેચાણ 
 
(13) પ્રવેિ ફી 
(18) રમતર્ગમતના ં
સાધનોન  ંવેચાણ 
(25) ભાર્ણોની આવક 

(6) યતં્ર ર્ગોઠવવાની 
મજૂરી 
(8) ઇનામી ફંડન  ંસરકારી 
જામીનર્ગીરીમા ંરોકાણ  
(9) લાઈબ્રેરીના ંપ સ્તકો 

(21) મેદાન વનભાવ ખચથ 
(22) ટ નાથમેન્ટ ખચથ 
(29) કૅન્ટીન ખચથ 
(30) ઑડીટ ફી 

(34) આજીવન સભ્ય ફી (27) રોકાણો પરન  ંવ્યાજ (14) સોનોગ્રાફીન  ંમિીન (33)મનોરંજન કાયથક્રમ 
ખચથ 

 (32) લોકરન  ંભાડ  ં (15) બિબલયડથ ટેિલ  
  (23) ક્લિ પેવેબલયનન  ં

િાધંકામ 
 

  (24) રમતર્ગમતન  ંમેદાન 
(28) નવા મકાનનો 
રંર્ગરોર્ગાન ખચથ 
(31) પ્રમ ખ-સન્માન 
કાયથક્રમ ખચથ 

 

 

 આવક-જાવક ખાત   ં: 
બિનવેપારી સસં્થાઓના હિસાિોમા ંસામાન્યતઃ રોકડના વ્યવિારો વધ  િોય છે. બિનવેપારી સસં્થા 

વર્થ દરમ્યાન મળેલ રોકડ આવક અને ચકૂવેલ રોક ખચાથની જે તારીજ તૈયાર કરે છે તેને આવક-જાવક 
ખાત   ં કિ ે છે. આ ખાત   ં વર્થ દરમ્યાન થયેલ રોકડ વ્યવિારનો ટૂંકસાર છે. તેની ઉધાર િાજ એ રોકડ 
આવકો અને જમા િાજ  ચકૂવેલ રોકડ ખચાથની નોંધ કરવામા ંઆવે છે. આ ખાતામા ંરોકડ ઉપરાતં િૅન્ક 
સાથેના વ્યવિારોની પણ નોંધ થાય છે. તેન  ંસ્વરૂપ રોકડ ખાતા જેવ  ંછે.  

 આવક-જાવક ખાત   ંતૈયાર કરતી વખતે ધ્યાનમા ંરાખવાના મ દ્દા : 
 

1) િરૂઆતની રોકડ કે િૅન્ક વસલક આવક-જાવક ખાતાની ઉધાર િાજ  અને િરૂઆતનો િૅન્ક 
ઓવરડ્રાફ્ટ િોય તો જમા િાજ  દિાથવાય છે, જે િાકી આર્ગળ લાવ્યા તરીકે દિાથવાય છે.  

2) આ ખાતાની ઉધાર િાજ  વર્થ દરમ્યાન મળેલ િધી જ રોકડ કે ચેકથી મળેલ આવકો અને જમા 
િાજ  વર્થ દરમ્યાન િધી જ રોકડ કે ચેકથી ચકૂવેલ જાવકોની નોંધ કરવામા ંઆવે છે.  

3) આ ખાતામા ંર્ગમે તે વર્થ માટે મળેલ આવક કે ચકૂવાયેલ રકમો નોંધવામા ંઆવે છે.  



બિન-વેપારી સસં્થાના હિસાિો 

165 
 

4) આ ખાતામા ંમડૂી આવક કે મિસેલૂી આવક, મડૂી ખચથ કે મિસેલૂી ખચથ નોંધાય છે. 
5) આ ખાતામા ંબિનરોકડ વ્યવિારો જેવા કે ઘસારો ઘાલખાધ નિીં ચકૂવેલા ખચાથ, નિીં મળેલ આવકો 

કે િાખાના વ્યવિારોની નોંધ થતી નથી. 
6) વર્ાથન્તે આ ખાતાની િાકી િોધવામા ં આવે છે.(i) જો જમા િાજ નો સરવાળો વધ  આવે તો 

તફાવતની રકમ ઉધાર િાજ  આખરનો િૅન્ક ઓવરડ્રાફ્ટ અને (ii) જો ઉધાર િાજ નો સરવાળો વધ  
આવે તો તફાવતની રકમ જમા િાજ  આખરની રોકડ વસલક અને િૅન્ક વસલક કિવેાય. 

આવક-જાવક ખાતાનો નમનૂો 
તા. ના રોજ પરૂા થતા વર્થન  ંઆવક-જાવક ખાત   ં

આવક રકમ જાવક રકમ 
િાકી આર્ગળ લાવ્યા રોકડ વસલક   િા.આ. લાવ્યા (િૅન્ક ઓવરડ્રાફ્ટ) √ 
િૅન્ક વસલક √   
ચાલ  વર્થની ર્ગયા વર્થની આવતા 
વર્થની માત્ર રોકડમા ંમળેલ રકમ  

 
√ 

ચાલ  વર્થના, ર્ગયા વર્થના, આવતા 
વર્થમા ંરોકડમા ંચકૂવેલ રકમ 

 
√ 

  િૅન્કમા ંભરેલ રકમ √ 
િૅન્કમાથંી ઉપાડેલ રકમ √ િા.આ. લઈ ર્ગયા  
િા.આ. લઈ ર્ગયા (િૅન્ક ઓવરડ્રાફ્ટ) 

√ 
રોકડ વસલક √ 
િૅન્ક વસલક √ 

√ 

 √√√  √√√ 
 
ઉદાિરણ 2 શ્રેય ક્લિની નીચેની માહિતી પરથી તા. 31-3-2014ના રોજ પરૂા થતા વર્થન  ંઆવક-

જાવક ખાત   ંતૈયાર કરો.  
તવર્ગત રકમ તવર્ગત રકમ 

રોકડ વસલક(1-4-13) 30,000 િૉલન  ભાડ  ંચકૂવ્ય  ં 6,000 
િૅન્ક વસલક(1-4-13) 40,000 મનોરંજન કાયથક્રમનો ફાળો 16,700 
પ્રવેિ ફી 15,000 દાન 21,000 
સભ્ય ફી : 2013-14        35000  પેવેબલયન માટે દાન 40,000 
           2014-15          4000 39,000 પર્ગાર 23,900 
ફવનિચર ખરીદી 9,000 પસ્તીન  ંવેચાણ 1,400 
પ સ્તકોની ખરીદી 8,000 મનોરંજન કાયથક્રમ ખચથ 26,600 
સાધનોની ખરીદી 55,000 વીજળી િીલ 7,600 
વતથમાનપત્રોન  ંલવાજમ 2,500 જૂના ફવનિચરન  ંવેચાણ 4,400 
ભાર્ણોની આવક 1,800 પેવેબલયન િાધંકામ ખચથ 28,000 
આજીવન સભ્ય ફી 11,000 રોકડ વસલક 23,200 
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જવાિ : શે્રય ક્લિન  ંતા. 31-3-2014ના રોજ પરૂા થતા વર્થન  ંઆવક-જાવક ખાત   ં
 

ઉ                             જ 
આવક રકમ જાવક રકમ 

િા.આ. લાવ્યા (િરૂઆતની વસલક) (1-4-13)  ફવનિચર ખરીદી 9000 
 

 પ સ્તકોની ખરીદી 8000 
રોકડ 30000 સાધનોની ખરીદી 55000 
િૅન્ક 40000 વતથમાનપત્રન  ંલવાજમ 2500 
પ્રવેિ ફી  15000 િૉલન  ંભાડ  ં 6000 
સભ્ય ફી 2013-14            35,000 
            2014-15           4,000 

 
39000 

મનોરંજન કાયથક્રમ 
પર્ગાર 

26600 
23,900 

ભાર્ણોની આવક 1800 વીજળી િીલ 7600 
આજીવન સભ્ય ફી 11000 પેવેબલયન િાધંકામખચથ 28000 
મનોરંજન કાયથક્રમનો ફાળો 16700 િા.આ. લઈ ર્ગયા  
દાન 21000 રોકડ વસલક 23200 
પેવેબલયન માટે દાન 40000 િૅન્ક વસલક (ખટૂતી રકમ) 30500 
પસ્તીન  ંવેચાણ 14000   
જૂના ફવનિચરન  ંવેચાણ 4400   
 2,32,900  2,20,300 
નોંધ : આવક-જાવક ખાતાનો ઉધાર િાજ નો સરવાળો વધ  છે. તેથી તફાવતની રકમ જમા િાજ એ ₹30500 જે િૅન્ક તસલક દિાથવે છે.  
 

 ઊપજ ખર્થ ખાત   ં: 
હિસાિી વર્થના અંતે બિનવપેારી સસં્થાન  ંપહરણામ જાણવા માટે જે ખાત   ંતૈયાર કરવામા ંઆવે છે. 

જેને ઊપજ ખચથ ખાત   ં કિ ે છે. ઊપજ-ખચથ ખાતાની મદદથી સસં્થાના રોજજિંદા ખચથને પિોંચી વળવા 
પરૂતા પ્રમાણમા ંઊપજ છે કે નહિ તે જાણી િકાય.  

 

(A)  ઊપજ ખર્થ ખાત   ંતૈયાર કરતી વખતે ધ્યાનમા ંરાખવાના મ દ્દા : 
1) આ ખાતામા ંજમા િાજ  ફક્ત ચાલ  વર્થની મિસેલૂી આવકો અને ઉધાર િાજ  ફક્ત ચાલ  વર્થના 

મિસેલૂી ખચાથઓ જ દિાથવાય છે. 
2) મડૂી ખચાથ અને મડૂી આવકો ધ્યાનમા ંલેવી નિીં. 
3) આ ખાત   ં વેપારી પદ્ધવતએ તૈયાર થત  ંિોવાથી મિસેલૂી આવકો (ચાલ  વર્થના મળેલ + ચાલ  

વર્થની મળવાની િાકી + ર્ગયા વર્ ેમળેલ) ધ્યાનમા ંલેવાય છે. તેમજ મિસેલૂી જાવકો (ચાલ  
વર્થની ચકૂવેલ + ચાલ  વર્થની ચકૂવાની િાકી + ર્ગયા વર્થ અ.ચ.ૂ) ધ્યાનમા ંલેવાય છે. 

4) જો ખચાથ કરતા ઊપજો વધ  િોય તો છેવટની િાકી ‘ઊપજનો ખચથ કરતા વધારો’ કિવેાય, જે 
વેપારી સસં્થાના નફા જેવો છે. આને પાકા ં સરવૈયામંાજંવાિદારી િાજ  મડૂી ભડંોળમા ં
ઉમેરવામા ંઆવે છે. જો ઊપજો કરતા ખચાથ વધ  િોય તો છેવટની િાકી ઊપજનો ખચથ કરતા 
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વધારો કિવેાય જે વેપારી સસં્થાની ખોટ જેવી છે. આને પાકા ં સરવૈયામંાજંવાિદારી િાજ  
મડૂીભડંોળમાથંી િાદ કરવામા ંઆવે છે.  
 

(B) આવક-જાવક ખાતા ંઅને ઊપજ-ખર્થ ખાતા ંવચ્રે્નો તફાવત  
ક્રમ તફાવતનો મ દ્દો આવક-જાવક ખાત   ં ઊપજ-ખર્થ ખાત   ં
1. અથથ બિનવેપારી સસં્થા વર્થ દરમ્યાન મળેલ 

અને ચકૂવેલ રોકડની જે તારીજ તૈયાર 
કરે છે તેને આવક-જાવક ખાત   ંકિ ેછે.  

બિનવેપારી સસં્થા વર્થના ં અંતે 
સસં્થાન  ં પહરણામ જાણવા જે ખાત   ં
તૈયાર કરે છે. તેને ઊપજ-ખચથ ખાત   ં
કિ ેછે. 

2. સ્વરૂપ રોકડ ખાતા જેવ  ંછે. નફા-ન કસાન ખાતા જેવ  ંછે.  
3. િરૂની િાકી િરૂઆતની િાકી રોકડ વસલક અને 

િૅન્ક વસલક કે િૅન્ક ઓવરડ્રાફ્ટ િોય 
છે. 

િરૂઆતની િાકી િોતી નથી 

4. આખરની િાકી આખરની િાકી રોકડ વસલક અને િૅન્ક 
વસલક કે િૅન્ક ઓવરડ્રાફ્ટ િોય છે. 

આખરની િાકી ‘ઊપજનો ખચથ કરતા ં
વધારો’ કે ‘ખચથનો ઊપજ કરતા ં
વધારો’ િોય છે.  

5. વ્યવિારોની નોંધ ઉધાર-િાજ એ આવકો અને જમા 
િાજ એ જાવકો નોંધવામા ંઆવે છે.  

ઉધાર િાજ એ મિસેલૂી ખચાથઓ અને 
જમા િાજ એ મિસેલૂી આવક 
(ઊપજ) નોંધવામા ંઆવે છે. 

6. આખર િાકીની અસર રોકડ વસલક અન િૅન્ક વસલક પાકા ં
સરવૈયામંા ં વમલકત િાજ  દિાથવાય 
િૅન્ક ઓવરડ્રાફ્ટ જવાિદારી િાજ  
દિાથવાય છે.  

‘ઊપજનો ખચથ કરતા ં વધારો’ િોય 
તો મડૂી ભડંોળમા ં ઉમેરવામા ં આવે 
છે. ‘ખચથનો ઊપજ કરતા ં વધારો’ 
િોય તો મડૂી ભડંોળમાથંી િાદ 
કરવામા ં આવે છે. કેટલીક વાર 
ઊપજ-ખચથ ખાતાની એકવત્રત રકમ 
પાકા ંસરવૈયામંા ંઅલર્ગ દિાથવાય છે.  

7. સમયર્ગાળો ર્ગમે તે હિસાિી વર્થની ચાલ  વરે્ 
મળેલ આવકો અને જાવકો નોંધવામા ં
આવે છે.  

આ ખાતામા ંમાત્ર ચાલ  વર્થને લર્ગતા ં
જ મિસેલૂી ખચાથ અને મિસેલૂી 
આવકો લખવામા ંઆવે છે.  

 

(C) આવક-જાવક ખાતા ંઊપરથી ઊપજ-ખર્થ ખાત   ંતૈયાર કરતી વખતે ધ્યાનમા ંરાખવાના મ દ્દા : 
આવક-જાવક ખાતામા ં આપેલ મિસેલૂી આવકો અને મિસેલૂી ખચાથઓને ઊપજ-ખચથ ખાત   ં

તૈયાર કરવા માટે ધ્યાનમા ંલેવાય છે. ઉપરાતં સિંવંધત િવાલાઓની અસર પણ ઊપજ-ખચથ ખાતામા ં
નોંધવામા ંઆવે છે.  
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ઉદાિરણ ૩ નીચેની વવર્ગતો તા.31-3-2015ના રોજ પરૂા થતા વર્થના ઊપજ-ખાતામા ંદિાથવો. 
 

તા. 31-3-15ના રોજ પરૂા થતા વર્થન  ંઆવક-જાવક ખાત   ં
  ઉ                                         જ 

આવક રકમ જાવક રકમ 
લવાજમ   કરવેરા અને વીમો 4,800 
2013-14     700    
2014-15 60,000  પર્ગાર 25,300 
2015-16     850 61,550 સ્ટેિનરી ખચથ 1,750 

 

નોંધ : (1) પર્ગાર ચકૂવવાનો િાકી   2013-14 ₹5800 
       2014-15 ₹4200 
  (2) સ્ટેિનરીનો િરૂઆતનો સ્ટૉક ₹560 અને વર્થનો આખર સ્ટૉક ₹740 
  

 
 

જવાિ :  તા.31-3-15ના રોજ પરૂા થતા વર્થન  ં(આંતિક) ઊપજ ખર્થ ખાત   ં
ઉ.                                          જ. 

આવક  રકમ જાવક રકમ 

પર્ગાર 25,300  લવાજમ = 2014-15 60,000 
- ર્ગયા વર્થનો ચકૂવવાનો િાકી 5,800    
 19,500    
+ચાલ  ંવર્થનો ચકૂવાવાનો િાકી  4,200 23,700   
સ્ટેિનરી વપરાિ :     
િરૂઆતનો સ્ટૉક 560    
+ખરીદી 1,750    
 
-આખરસ્ટૉક 

2,310 
740 

 
1,570 

  

કરવેરા અને વીમો  4,800   
ખચથ કરતા ઊપજનો વધારો  29,930   
  60,000  60,000 
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ઉદાિરણ 4  તા.31-૦૩-2015ના રોજની નીચનેી િાકીઓ અમદાવાદ હક્રકેટ કલિના ંપાકા ંસરવૈયામંા ં
દિાથવો. 

 

ખાતાની િાકીઓ રકમ ખાતાની િાકીઓ રકમ 
મેચ ફડં  40,૦૦૦ મેચ ફડંના રોકાણોન  ંવ્યાજ  4,850 
મેચ ફડંના રોકાણો  50,૦૦૦ મેચ ફડં માટે મળેલા દાન  21,૦૦૦ 
મેચ વવજેતાઓને ઇનામોની 
વિેંચણી  

6,700 કાયમી ફડં 1,25,૦૦૦ 

મેચ અંર્ગ ેખચથ  9,150 કાયમી ફડંના રોકાણો  1,25,૦૦૦ 
 

જવાિ : 
અમદાવાદ હક્રકેટ ક્લિન  ંતા 31-૦૩-2015ના રોજન  ં(આંતિક) પાક ં સરવૈય  ં
જવાિદારીઓ રકમ તમલકતો રકમ 

કાયમી ફંડ  1,25,૦૦૦ કાયમી ફંડના રોકાણો  1,25,૦૦૦ 
મેચ ફંડ40,૦૦૦ 
+મેચ ફડંના રોકાણોન  ંવ્યાજ  4,850 
+ મેચ ફડં માટે મળેલ દાન  21,૦૦૦ 
                              65,850 
િાદ : મેચ વવજેતાઓને ઇનામની  
વિચેણી                         6,700 
+ મેચ અંરે્ગ ખચથ                9,150 
                                 15,850 

 
 
 
 
 
 

 
50,૦૦૦ 

મેચ ફંડના રોકાણો  50,૦૦૦ 

 

ઉદાિરણ 5 મીરઝાપ ર જીમખાના કલિના ં150 સભ્યો છે. જે દરેક વાવર્િક ₹400 લવાજમ ભરે છે. 
2013-14ના વર્થમા ં20 સભ્યોએ 2014-15ના વર્થન  ંલવાજમ ભરેલ. 2013-14ના વર્થન  ં
મળવાના િાકી લવાજમ ₹12,૦૦૦ િત  .ં ચાલ  વરે્ ₹45,૦૦૦ મળયા િતા. તા.31-૦૩-
2015ના રોજ પરૂા થતા ંવર્થન  ંઊપજ-ખચથ ખાત   ંતૈયાર કરો. 

 

જવાિ : 
મીરઝાપ ર જીમખાના ક્લિન  ંતા. 31-૦૩-2015ના ંરોજ પરૂા થતા ંવર્થન  ં(આંતિક) ઊપજ ખર્થ ખાત   ં

ખર્થ રકમ ઊપજ રકમ 
  લવાજમ (2014-15)45,૦૦૦ 

+ ર્ગયા વર્થ ચાલ  વર્થન  ંમળેલ 
લવાજમ (400 X 20)      8,૦૦૦ 
+ મળવાન  ંિાકી લવાજમ  7,૦૦૦ 

 
 
 

60,૦૦૦ 
 

 

સમજ તી :-  કલિના ં150 સભ્યો X ₹400 લવાજમ = ₹60,૦૦૦ ક લ મળવાપાત્ર લવાજમ 
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ર્ગયા વર્ે 20 સભ્યોએ ₹400 લેખ ેલવાજમ પેટે 2014-15 (ચાલ  વર્થ)ના (₹400X20) ₹8,૦૦૦ 
ચકૂવેલ છે. + ચાલ  વરે્ ₹45,૦૦૦ મળેલ છે. 
 મળવાના િાકી લવાજમની રકમ = ₹60,૦૦૦ – (₹8,૦૦૦ + ₹45,૦૦૦) = ₹7,૦૦૦ 

 
ઉદાિરણ 6 તા.31-૦૩-2015ના રોજ પરૂા થતા ં વર્થના અંધજન મડંળના આવક-જાવક ખાતા અન ે

અન્ય માહિતી પરથી મડંળન  ંતા.31-૦૩-15ના રોજ પરૂા થતા ંવર્થન  ંઊપજ- ખચથ ખાત   ં
તથા તે હદવસન  ંપાક ં સરવૈય  ંતૈયાર કરો. 

 

અંધજન મડંળન  ંતા.31-૦૩-15ના રોજ પરૂા થતા ંવર્થન  ંઆવક-જાવક ખાત   ં
ઉ.           જ. 

આવક રકમ જાવક રકમ 
િાકી આર્ગળ લાવ્યા  

રોકડ વસલક 
િૅંક વસલક 

 
1,૦૦૦ 
2,૦૦૦ 

પર્ગાર 4,200 

મળેલ લવાજમ  7,૦૦૦ સ્ટેિનરી –વપ્રક્ટ્ન્ટિંર્ગ  700 
િૉલન  ંભાડ  ં 2,૦૦૦ વીમો-કરવેરા  400 
મળેલ વ્યાજ  1,500 વતથમાનપત્રોન  ંલવાજમ   600 
પસ્તીન  ંવેચાણ  200 મરામત ખચથ  500 
મળેલ દાન  5,૦૦૦ રોકાણોની ખરીદી  2,800 
જૂના ફવનિચરન  ંવેચાણ (ચોપડે 
હકિંમત₹1,૦૦૦)  

800 પ સ્તકોની ખરીદી 
િાકી આર્ગળ લઈ ર્ગયા(આખર 
િાકી)  

5,૦૦૦ 

  રોકડ વસલક 
િૅંક વસલક 

1,900 
3,400 

 19,500  19,500 
 

 અન્ય માહિતી : 
1) તા. 01-04-2014ના રોજ િાકીઓ મકાન ₹30,૦૦૦, ફવનિચર ₹4000, પ સ્તકો ₹10,૦૦૦, 

રોકાણો ₹40,૦૦૦, લવાજમ મળવાન  ંિાકી ₹1૦૦૦ અને કાયમી ફડં ₹88,૦૦૦. 
2) લવાજમમા ં2015-16ના ંવર્થ માટે મળેલ લવાજમ ₹500નો સમાવેિ થાય છે. 
3) 2014-15ના વર્થ માટે લવાજમ મળવાન  ંિાકી ₹7૦૦ 
4) રોકાણો પર મળવાન  ંિાકી વ્યાજ ₹5૦૦ 
5) પર્ગાર ચકૂવવાનો િાકી ₹6૦૦  
6) તા.31-3-15ના રોજ સ્ટેિનરી સ્ટૉક ₹1૦૦નો િતો, વમલકતો પર 10 ટકા ઘસારાની જોર્ગવાઈ 

કરવાની છે. 
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જવાિ :             અંધજન મડંળન  ંતા. 31-3-15ના રોજ પરૂા થતા વર્થન  ંઊપજ-ખર્થ ખાત   ં
ખર્થ રકમ ઊપજ રકમ 

પર્ગાર 4,200  લવાજમ 7,000  
+ચકૂવવાના િાકી          600                                         4,800 +ચાલ  ંવર્થન   ં મળવાન  ં

િાકી 
700 

7,700 
 

સ્ટેિનરી વપ્રક્ટ્ન્ટિંર્ગ 700     
સ્ટેિનરીનો સ્ટૉક 100 600 િાદ:   
વીમો-કરવેરા  400 ર્ગયા વર્થન  ંમળેલ   1,000  
વતથમાનપત્રોન  ંલવાજમ 
મરામત ખચથ 

 600 
500 

આવતા વર્થન  ંમળેલ   500        
1,500 

6,200 
 

ફવનિચરના વેચાણની ખોટ  200 િૉલન  ંભાડ  ં  2,000 
ઘસારો :   મળેલ વ્યાજ 1,500  
મકાન 3,000  +મળવાન  ંિાકી 500 2,000 
ફવનિચર 300  પસ્તીન  ંવેચાણ  200 
પ સ્તકો 1,500 4,800 ખચથનો ઊપજ કરતા વધારો   1,500 
  11,900   11,900 
 

 
અંધજન મડંળન  ં31-32015ના રોજન  ંપાક ં સરવૈય  ં

જવાિદારીઓ રકમ તમલકતો રકમ 
કાયમી ફંડ 88,000  મકાન  30,000  

+ મળેલ દાન   5,000  +ઘસારો        3,000 27,000 
 93,000  ફવનિચર 4,000  
-ખચથનો ઊપજ કરતા 
વધારો 

1,500 91,500 -વેચાણ 1,000 
૩,000 

 

   -ઘસારો           300 2,700 
અર્ગાઉથી મળેલ  પ સ્તકો 10,000  
લવાજમ  500 +ખરીદી 5,000  
    15,000  
ચકૂવવાનો િાકી પર્ગાર 600 -ઘસારો 1,500 13,500 
   રોકાણો 40,000  
   +ખરીદી 2,800 42,800 
   લવાજમ મળવાન િંાકી   700 

   વ્યાજ મળવાન  ંિાકી    500 
   સ્ટેિનરી સ્ટૉક  100 
   રોકડ વસલક  1,900 
   િૅન્ક વસલક  3,400 
  92,600   92,600 
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સ્વાધ્યાય 

(અ) સૈદ્ધાતંતક પ્રશ્નો 
1. (અ) બિનવેપારી સસં્થા કોને કિવેાય ? તેના ંલક્ષણો જણાવો. 

(િ) તે પોતાના વાવર્િક હિસાિો કેવી રીતે તૈયાર કરે છે તે જણાવો. 
2. બિનવેપારી સસં્થાના વાવર્િક હિસાિો વેપારી સસં્થાના હિસાિો કરતા ંકઈ રીતે જ દા પડ ેછે અને 

િા માટે ? 
3. યોગ્ય ઉદાિરણ આપી મડૂીખચથ, મિસેલૂી ખચથ અને મોકફૂ મિસેલૂી ખચથની વ્યાખ્યા આપી 

સમજાવો. 
4. તફાવત આપો : 

1) મડૂીખચથ અને મિસેલૂી ખચથ  
2) મડૂીઆવક અને મિસેલૂી આવક  
3) વેપારી સસં્થા અને બિનવેપારી સસં્થાના વાવર્િક હિસાિો 
4) મડૂીઆવક અને મડૂી ખચથ 
5) આવક-જાવક ખાત   ંઅને ઊપજ-ખચથ ખાત   ં 

5. ખાલી જગ્યા પરૂો : 
1) ધધંાની સ્સ્થર વમલકતો માટે કરેલો ખચથ _____________ખચથ કિવેાય છે. 
2) _____________ ખાતામા ંફક્ત રોકડ વ્યવિારોની જ નોંધ થાય છે. 
3) આવક-જાવક ખાત   ં એ _____________ ખાતા જેવ  ં છે, જયારે ઊપજ-ખચથ ખાત   ં

_____________ ખાતા જેવ  ંછે. 
4) ફવનિચર ખરીદી અંર્ગે કરેલ ખચથ ________________ ખચથ ર્ગણાય, જયારે જાિરેાત ઝિંિે 

અંર્ગે કરેલ ખચથ _______________ ખચથ ર્ગણાય. 
5) મકાન ખરીદવા ચકૂવેલ દસ્તાવેજનો ખચથ _______________ પ્રકારનો ખચથ ર્ગણાય છે. 
6) આવક-જાવક ખાતાની છેવટની િાકી _________________ દિાથવે છે, જયારે ઊપજ-ખચથ 

ખાતાની છેવટની િાકી ________________ અથવા _________________ દિાથવે છે. 
7) મડૂીકૃત કરેલી આવક _______________ મા ં ઉમેરાય છે, જયારે મિસેલૂી આવક 

_____________ મા ંિતાવાય છે. 
8) _____________ ખચથ પાકા સરવૈયામા ં વમલકત િાજ  િતાવવામા ં આવે છે, જયારે 

_____________  આવક ઊપજ ખચથ ખાતાનંી જમા િાજ  િતાવાય છે. 
9) મડૂી પ્રકારના ખચાથ _________________ મા ંદિાથવાય છે. 
10) _____________ ખાતા સાથે પાક ં સરવૈય  ંિનાવવ  ંજરૂરી છે. 

[જવાિ : (1) મડૂી (2) રોકડ; નફાન કિાન (3) મડૂી, ચાલ  પ્રસાહરત (4) મડૂી (5) રોકડ વસલક, ખચથ 
કરતા ં ઊપજનો વધારો, ઊપજ કરતા ં ખચથનો વધારો (6) મડૂીભડંોળ, ઊપજખચથ ખાતા  (7) મડૂી, 
મિસેલૂી (8) પાકા સરવૈયા (9) પાકા સરવૈયા (10) વેપાર અને ન.ન .]  
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(િ) વ્યવિારીક પ્રશ્નો 
6. ધી કણાથવતી ક્લિના નીચ ેઆપલેા વ્યવિારો પરથી તા. 31-12-2016ના રોજન  ંઆવક જાવક 

ખાત   ંિનાવો.  
         ₹        ₹ 
રોકડ વસલક (1-1-16)   1,540  લવાજમ : 
ફવનિચરની ખરીદી   3,000  2002    1,500 
પર્ગાર ચકૂવ્યો    2,800  2003            18,000 
ભાડ  ંચ કવ્ય  ં   1,950  2004    2,000 
તાર-ટપાલ      780  રમતના ંસાધનોન  ંવેચાણ  3,350   
મકાનની ખરીદી         20,000         દાન મળય  ં   5,000 
રોકાણોની ખરીદી    4,000  વ્યાજ મળય  ં   3,000 
વધારાની માહિતી : 

1)  મકાન પર ₹1,000 અને ફવનિચર પર ₹400 ઘસારો માડંી વળયો છે.  
2)  પર્ગાર ₹200 ચકૂવવાનો િાકી છે. 

[જવાિ : આખર રોકડ વસલક ₹1,860; ધ્યાનમા ં રાખો કે આવક-જાવક ખાતામા ં મિસેલૂી આવક, 
મડૂીઆવક, મિસેલૂી ખચથ, મડૂીખચથ િધી જ વવર્ગતો આવિે. ચાલ  વર્થની તથા પાછલા વર્થ અને 
અર્ગામી વર્થની આવક અને ખચથ પણ નોધાિે.] 
7. જલતરંર્ગ કલિની નીચેની માહિતી પરથી તા. 31-03-2015ના રોજ પ રા થતા વર્થન  ંઆવક-

જાવક ખાત   ંતથા ઊપજ-ખચથ ખાત   ંિનાવો. 
 ₹  ₹ 

રોકડ વસલક (1-1-14) 
લવાજમ : 
      2013-14 
      2014-15   
      2015-16 
ફવનિચરની ખરીદી  
સ્ટેિનરી અને છપામણી 
ખાનાન  ંભાડ  ં
ઓડીટ ફી  
સખાવત 

12,000 
 

1,500 
27,500 
1,000 
7,500 
2,500 
1,250 
2,250 
15,000 

પર્ગાર : 2013-14 
         2014-15 
રોકાણોની ખરીદી  
મળેલ વારસો 
વાવર્િક સમારંભનો ફાળો 
વાવર્િક સમારંભનો ખચથ  
રમતર્ગમતના સાધનોની 
ખરીદી  
રોકાણો પર વ્યાજ  
દાખલ ફી  

2,500 
17,500 
25,000 
12,500 
12,500 
7,500 
37,500 
5,000 
20,000 

 
 અન્ય માહિતી : (1) લવાજમના મળવાના િાકી ₹500 (2) પર્ગાર ચકૂવવાનો િાકી ₹3,750 
(3) રમતર્ગમતના ંસાધનો પર ₹5,000 અને ફવનિચર પર ₹1,250 ઘસારાની જોર્ગવાઈ કરો. (4) 
દાખલ ફીની ¾ રકમ મડૂીકૃત કરવાની છે. 
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[જવાિ : આખરની રોકડ વસલક ₹6,000; ખચથ કરતા ંઊપજનો વધારો ₹12,000; સખાવત અન ે
વારસો મડૂીઆવક િોવાથી તેને ઊપજ ખચથ ખાતામા ંિતાવાિે નહિ, પરંત   આવક જાવક ખાતામા ં
આવક તરીકે િતાવિે. તે જ પ્રમાણે ફવનિચરની ખરીદી, રોકાણોની ખરીદી, રમતર્ગમતના ં
સાધનોની ખરીદી મડૂીખચથ િોવાથી ઊપજ ખચથ ખાતામા ં િતાવાિે નહિ, પરંત   આવક-જાવક 
ખાતામા ંજાવક તરીકે િતાવાિે, આવક-જાવક ખાતાનો સરવાળો ₹1,08,250 અને ઊપજ ખચથ 
ખાતાનો સરવાળો ₹51,750.] 

8. વસટી ક્લિ, દાિોદના નીચે આપેલા કાચા સરવૈયા પરથી તા.31મી માચથ 2016ના રોજ પ રા થતા 
વર્થન  ંઊપજ ખચથ ખાત   ંતથા તે હદવસન  ંપાક ં સરવૈય  ંતૈયાર કરો. 

તા. 31-3-2016ના રોજન  ંકાચ  ંસરવૈય  ં
તવર્ગત ઉધાર જમા 

જાિરેાત ખચથ  27,000 - 
સ્ટેિનરી અને છપામણી 6,000 - 
મડૂીભડંોળ - 1,08,000 
મળેલ દાન - 6,000 
રોકડ વસલક 9,000 - 
િેન્ક ઓવરડ્રાફ્ટ - 3,000 
12% ની લોન (1-4-1995) - 45,000 
ફવનિચર 24,000 - 
ક્લિન  ંમકાન 1,05,000 - 
આજીવન લવાજમ - 6,000 
કરવેરા અને વીમો 7,500 - 
સેકે્રટરીન  ંમાનદ વેતન 18,000 - 
પ્રવેિ ફી - 18,000 
રમતર્ગમતના ંસાધનો 30,000 - 
અર્ગાઉથી મળેલ લવાજમ - 6,000 
પર્ગાર મજૂરી 27,000 - 
પર્ગાર ચ કવવાનો િાકી - 3,000 
કાયદા ખચથ 1,800 - 
લવાજમ - 75,000 
લોન પર વ્યાજ 2,700 - 
વીજલી ખચથ 3,000 - 
ઇલેક્ટ્ક્િક ફીટીંર્ગ 12,000 - 
ખાનાન  ંભાડ  ં - 3,000 
 2,73,000 2,73,000 
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િવાલાઓ :  
1) 1995-‘96ના વર્થન  ંિાકી લવાજમ ₹6,000 
2) જાિરેાત ખચથનો 2/3 ભાર્ગ આવતા વર્થ માટે ખચેવાનો છે. 
3) વપરાયા વર્ગરનો સ્ટેસનરીનો સ્ટોક ₹3૦૦. 
4) ક્લિન  ંમકાન, રમતર્ગમતના ંસાધનો અને ફવનિચર પર 10% ઘસારો કાપો. 
5) દાનની રકમ મિસેલૂી આવક ર્ગણવાની છે. 
6) અર્ગાઉથી ચકૂવેલ વીમો ₹600. 

[જવાિ : ખચથ કરતા ં ઊપજનો વધારો ₹15,300; પાકા સરવૈયાનો સરવાળો ₹1,89,000; આખરન  ં
મડૂીભડંોળ ₹1,29,300; પ્રવેિ ફી અંર્ગે કોઈ સ ચના ન િોવાથી તે મિસેલૂી આવક ર્ગણી ઊપજ ખચથ 
ખાતે જમા કરો. દાનની રકમ સ ચના પ્રમાણે ઊ.ખ. ખાતે જમા કરો; લોન પર ચકૂ. િાકી વ્યાજ 
₹2,700; ઘસારો મકાન 10,500; સાધનો 3,000; ફવનિચર 2,400; ઇલેક્ટ્ક્િક ફીટીંગ્સ પા.સ.મા ંિતાવો, 
આજીવન લવાજમ મડૂી આવક ર્ગણી મડૂી ભડંોળમા ંઉમેરો; અર્ગાઉથી મળેલ લવાજમ કા.સ.મા ંઆપેલ 
હિવાથી એક જ અસર િતાવો. પા.સ.મા ં દેવા ંતરીકે; તે જ પ્રમાણે પર્ગાર ચકૂ. િાકી ફક્ત પા.સ.મા ં
દેવા ંતરીકે]  
 

9. રાજપથ ક્લિન  ંતા. 31-3-2016ના રોજ પરૂા થતા વર્થન  ંઆવક-જાવક ખાત   ંતથા અન્ય વવર્ગતો 
પરથી ક્લિન  ં તા. 31-3-2016ના રોજ પરૂા થતા વર્થન  ંઊપજ-ખચથ ખાત   ં તથા તે રોજન  ં પાક ં 
સરવૈય  ંતૈયાર કરો. 

તા. 31-3-2016 ના રોજ પરૂા થતા વર્થન  ંઆવક-જાવક ખાત   ં
આવક ₹ જાવક ₹ 

મળેલ લવાજમ  
આજીવન સભ્ય ફી 
પ્રવેિ ફી 
લોકરન  ંભાડ  ં
ફૂટિોલ મેચ ફંડ  
રોકાણો પર વ્યાજ  
દાન 
ક્લિ પેવેબલયન માટે દાન 
પરચરૂણ આવક 

6,000 
3,000 
2,000 
100 

10,000 
500 

20,000 
58,000 

400 

પર્ગાર-મજૂરી 
સ્ટેિનરી  
વીમા પ્રીવમયમ 
પોસ્ટેજ-ટેલીગ્રામ ખચથ  
કેન્ટીન ખચથ  
ક્લિ પેવેબલયનન  ંિાધંકામ  
ફૂટિોલ મેચનો ખચથ  
ફવનિચરની ખરીદી 
રોકાણો 
રમતર્ગમતના મેદાનન  ંભાડ  ં
પરચરૂણ ખચથ 
રમતર્ગમતના ંસાધનોની ખરીદી  
િાથ પર રોકડ  

4,000 
2,000 
500 
200 
100 

40,000 
3,000 
5,000 
30,000 
1,000 
200 

3,000 
11,000 

 1,00,000  1,00,000 
₹ 
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અન્ય તવર્ગતો :  
1) વર્થના અંતે લવાજમ મળવાન  ંિાકી ₹300 
2) પર્ગાર ચકૂવવાનો િાકી ₹500 
3) મળેલ દાન તથા પ્રવેિ ફી મડૂીકૃત કરવાની છે. 
4) અર્ગાઉથી ચકૂવેલ વીમો ₹100 
5) રોકાણો પર વ્યાજ મળવાન  ંિાકી રૂ, 200 
6) ફવનિચર પર 10% ઘસારાની જોર્ગવાઈ કરો.  

[જવાિ : ખચથનો ઊપજ કરતા ંવધારો ₹1,400, પા.સ.નો સરવાળો ₹89,100, ફવનિચરનો ઘસારો ₹500, 
મળવાન  ંિાકી લવાજમ ₹300, મડૂીફડંની છેવટની િાકી ₹23,600, ફૂટિોલ મેચ ફડં ખાતે ₹7,000 
(10,000-3,000)] 
10. તા. 31-3-17ના રોજ પરૂા થતા વર્થની નીચે આપેલી માહિતીના આધારે જેકપોટ ક્લિના 

ઊપજખચથ ખાતામા ંતથા ત ેજ હદવસના પાકા સરવૈયામા ંફક્ત અસરો દિાથવો : 
લવાજમ : 2015-16 ₹500 
  2016-17 ₹10,000 
  2017-18 ₹1,000 
  પર્ગાર    ₹7,000 

અન્ય વવર્ગતો : 
1) ક્લિમા ં220 સભ્યો છે અને દરેક સભ્ય વાવર્િક ₹50 લવાજમ આપ ેછે. 
2) 2015-16 ના લવાજમના ₹250 િજી મળવાના િાકી છે. 
3) 2015-16 ના વર્થમા ં10 સભ્યોએ 2016-17ના વર્થન  ંતેઓન  ંલવાજમ ચકૂવી દીધ  ંિત  .ં 
4) પર્ગારમા ં2015-16 ના વર્થના ₹400 તથા 2016-17ના વર્થના ₹600નો સમાવેિ થાય 

છે. 
5) 2016-17 ન વર્થના પર્ગારના ₹800 ચકૂવવાના િાકી છે. 

[જવાિ : (1) ઊપજ-ખચથ ખાતાનંી જમા િાજ  લવાજમ ₹11,000 (મળેલ ₹10,000 + ર્ગયે વર્ે મળેલ 
₹500 (10 સભ્યો X ₹50) + મળવાની િાકી ₹500); ઉધાર િાજ  : પર્ગાર ₹6,800 (7,000 + િાકી 
800 – ર્ગયા વર્થના 400 – આવતા વર્થના ₹600) (2) પાકા સરવૈયામા ં: વમલકત િાજ  : 2015-16 
ના લવાજમના મળવાના િાકી ₹250 અન ે2016-17ના િાકી ₹500; અર્ગાઉથી ચકૂવેલ પર્ગાર ₹600; 
દેવા ંિાજ  : અર્ગાઉથી મળેલ લવાજમ ₹1,000; પર્ગાર ચકૂ. િાકી ₹800] 
 
 

___________________________ 
 


