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સર્વાધિકવર સરુક્ષિત 

 આ પવઠ્યપસુ્તક ડૉ. બવબવસવહબે આંબેડકર ઓપન યધુનર્ધસિટીનવ ઉપક્રમે ધર્દ્યવથીિી સ્ર્અધ્યન હતેથુી; 
દૂરર્તી ધિિણનવ ઉદે્દિને કેન્દ્રમવાં રવખી તૈયવર કરર્વમવાં આરે્ છે. જેનવ સર્વાધિકવર સરુક્ષિત છે. આ અભ્યવસ-
સવમગ્રીન કઈપણ સ્ર્રૂપમવાં િાંિવિવરી ઉપયગ કરતવાં પહેવાં ડૉ. બવબવસવહબે આંબેડકર ઓપન યધુનર્ધસિટીની 
ેક્ષખત પરર્વનગી ેર્વની રહિેે.   
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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 
   

 



 

ભાગીદારી પઢેીન ું કુંપનીમાું રૂપાુંતર 

26 
 

 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 
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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 



 

ભાગીદારી પઢેીન ું કુંપનીમાું રૂપાુંતર 

34 
 

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 
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 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 
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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) 
 

__________________________________ 













 

 
  

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી                               
(તપુરાગ સરકાર ાારા તાાનપગ)  

                                                                                                                     

      પ્રામ વર્ષ બી.કોમ.  
BCFACN103 

નાણાકીય હહસાબી પદ્ધનગ 

ભાગ – 2 
 

 

 

નાણાકીય હહસાબી પદ્ધનગ 

એકમ : 5   
સયંકુ્ત જીવન વીમા પૉલિસીના હિસાબો   1-16 
એકમ : 6  
આડતમાિના હિસાબો 17-49 
એકમ : 7  
રાશના હિસાબો 50-75 
એકમ : 8   
લબન-વેપારી સસં્થાના હિસાબો 76-96 
 



 

લેખન :  �ો. (ડૉ.) મનોજ શાહ �ોફ#સર અને િનયામક, �*ૂલ ઓફ કોમસ2 એ8ડ મૅનેજમૅ8ટ, 
      ડૉ. બાબાસાહ#બ <બેડકર ઓપન �િુનવિસ=ટ�, અમદાવાદ. 
 

   ડૉ. જયે8?િસ@હ Aદવ આિસ�ટ8ટ �ોફ#સર,  

Bજુરાત કોમસ2 કોલેજ, અમદાવાદ. 
   

   ડૉ. સદં�પ Cુગંરા  આિસ�ટ8ટ �ોફ#સર, 
�. ક#. ઍ8ડ સી. ક#. બોસિમયા આF્2સ ઍ8ડ કોમસ2 કોલેજ, 

      HતIરુ, �. રાજકોટ.  
   

   ડૉ. શૈલેA પરમાર આિસ�ટ8ટ �ોફ#સર, 
Kીમતી એમ. પી. પટ#લ કોલેજ ઑફ કોમસ2, કડ�, મહ#સાણા. 
 

 

પરામશ2ક(િવષય)  :  ડૉ. િનલેશ Oચુક  એસોિસએટ �ોફ#સર & ચાટ2ડ2 એકાઉ8ટ8ટ 

આર. H. ટ�Sેવાલ કોમસ2 કોલેજ, વTાIરુ, અમદાવાદ. 
    

   ડૉ. દ�પક રા�તે  એસોિસએટ �ોફ#સર,  

Kી સહAનદં વા�ણUય મહાિવVાલય, અમદાવાદ. 

   ડૉ. મW2ન જોખી  વાઇસ-િ�Y8સપાલ, �.એલ.એસ. કોમસ2 કોલેજ, અમદાવાદ. 
 
પરામશ2ક(ભાષા)  : ડૉ. હ#તલ ગાધંી  આિસ�ટ8ટ �ોફ#સર (Bજુરાતી િવભાગ) 

      ડૉ. બાબાસાહ#બ <બેડકર ઓપન �િુનવિસ=ટ�, અમદાવાદ. 
 
સપંાદન :  �ો. (ડૉ.) મનોજ શાહ િનયામક, �*ૂલ ઓફ કોમસ2 એ8ડ મૅનેજમૅ8ટ, 
      ડૉ. બાબાસાહ#બ <બેડકર ઓપન �િુનવિસ=ટ�, અમદાવાદ. 
 
�કાશક :  ડૉ. ભાિવન િ\વેદ� કાય2કાર� *ુલસ�ચવ, 
      ડૉ. બાબાસાહ#બ <બેડકર ઓપન �િુનવિસ=ટ�, અમદાવાદ. 
 
આ]િૃ_ : aૂન 2017 �થમ આ]િૃ_ (નવો અcયાસdમ) 

 aૂન 2018 fgતીય આ]િૃ_  

 aૂન 2019 hતૃીય આ]િૃ_  

 aૂન 2020 ચhથુ2 આ]િૃ_ (સવંિધ=ત આ]િૃ_) 
 
 
 

 
 
 

સવા!િધકાર /રુ45ત 

 આ પાઠ89�ુતક ડૉ. બાબાસાહ�બ 	બેડકર ઓપન �િુનવિસ�ટ�ના ઉપ;મે િવ<ાથ=લ5ી �વઅ@યન હ�Dથુી; 

Eૂરવત= િશ5ણના ઉIેશને ક�JKમા ં રાખી તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. Pના સવા!િધકાર /રુ45ત છે. આ અQયાસ-

સામSીનો કોઈપણ �વUપમા ંધધંાધાર� ઉપયોગ કરતા ંપહ�લા ં ડૉ. બાબાસાહ�બ 	બેડકર ઓપન �િુનવિસ�ટ�ની 

લે4ખત પરવાનગી લેવાની રહ�શે.   
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એકમ 5   સ�ં	ુત �વન વીમા પૉ�લસીના �હસાબો 
___________________________________________________________________ 

� �પર�ખા 
� ��તાવના 
� સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસીના ં�ીિમયમની ન�ધણીની ર"ત: 

� �ીિમયમને મહ�$લૂી ખચ' ગણવામા ંઆવે *યાર� 
� �ીિમયમની રકમને ,ડૂ" ખચ' ગણવામા ંઆવે *યાર� 
� પૉ�લસીને શરણ,/ૂય �ક0મતે દશા'વવી અને તફાવતની રકમને મહ�$લૂી ખચ' 

ગણવો 
� પૉ�લસી અનામત ખા4 ુ ંઊ6ુ ંકર"ને પૉ�લસી શરણ,/ૂયે દશા'વવાની પ7િત 

� �વા8યાય 

__________________________________________________________________ 

� ��તાવના : 

દર�ક માણસ9ુ ં,*ૃ� ુિનિ<ત છે; પરં4,ુ તેનો સમય િનિ<ત હોતો નથી. આમ, BયC�ત9ુ ં,*ૃ� ુકયાર� આવી 
શક� તે અિનિ<ત હોય છે. Dયાર� EુFંુબના કોઈ BયC�ત9ુ ંઅચાનક ,*ૃ� ુથાય *યાર� તે EુFંુબ ઉપર આપિI 
આવી પડ� છે અને ,*ૃ� ુપામનાર BયC�ત એક જ કમાનાર BયC�ત હોય તો તે EુFંુબ આિથLક ર"તે પડ" 
ભાગંે છે. આમ, આવી પ�રC�થિતનો સામનો કરવા માટ� વીમો ઉતારવામા ંઆવે છે.  

આવી જ ર"તે ભાગીદાર" પેઢ"ના ં કોઈ એક ભાગીદાર9ુ ં ,*ૃ� ુ થાય *યાર� ભાગીદારના ં વારસદારને 
પેઢ"માથંી Pકૂવવાની રકમ Qબૂ મોટ" હોય છે. આમ, આ પેઢ"મા ંનાણાક"ય કટોકટ" સR'વાનો ભય રહ� 
છે. તેથી ભાગીદાર" પઢે"મા ંબધા જ ભાગીદારોના ંનામે એક સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસી લેવામા ંઆવ ે
છે. આ પૉ�લસીની જોગવાઈ ,જુબ કોઈપણ ભાગીદારની ,*ૃ� ુબાદ પૉ�લસીની રકમ મળે છે. Tમાથંી 
,તૃક ભાગીદારોના ંવારસદારોને રકમ Pકૂવવામા ંઆવે છે. આમ, પેઢ" ઉપર આિથLક ભારણ પડ4ુ ંનથી.  
 

� સ�ં	ુત �વન વીમા પૉ�લસીના ં�ીિમયમની ન�ધણી : 

સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસી9ુ ં�ીિમયમ પેઢ"માથંી Pકૂવવા9ુ ંહોવાથી �ીિમયમની ન�ધ પેઢ"ના ંચોપડ� 
નીચે દશા'વેલ ચારમાથંી કોઈપણ એક ર"તનો ઉપયોગ કર"ને થાય છે :   

(1) સ.ં�.વી. પૉ�લસીના �ીિમયમને સામાUય મહ�$લૂી ખચ' ગણવો.  

(2) સ.ં�.વી. પૉ�લસીના �ીિમયમની રકમને દર વષW ,ડૂ" ખચ' ગણવો. 
(3) પૉ�લસીને શરણ,/ૂય �ક0મતે દશા'વવી અને તફાવતની રકમ મહ�$લૂી ખચ' ગણવો. 
(4) પૉ�લસી શરણ,/ૂયે દશા'વવી અને પૉ�લસી અનામત ખા4ુ ંઊ6ુ ંકરવામા ંઆવે *યાર�.. 

 
ર!ત ન.ં 1 �ીિમયમને મહ#$લૂી ખચ( ગણવામા ંઆવે +યાર#. 

આ પ7િતમા ં �ીિમયમને મહ�$લૂી ખચ' ગણી નફા-9કુસાન ખાતે ઉધારવામા ં આવે છે. Dયાર� કોઈ 
ભાગીદાર9ુ ંઅવસાન થાય *યાર� મળતી પૉ�લસીની રકમ અને બોનસની રકમ બYક ખાતે ઉધાર" સ�ં�ુત 
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�વન વીમા પૉ�લસી ખાતે જમા કરાય છે અને આ બાક" રકમ ભાગીદારો વZચે ન.9.ુના �માણમા ં
વહ[ચી આપવામા ંઆવે છે. 
 
 

� જ-ર! આમન�ધ  

(1) /યાર# �ીિમયમ 0કૂવવામા ંઆવે +યાર# 

      �ીિમયમ ખાતે    ઉ.... 
    તે બYક / રોકડ ખાતે  

(2) વષ(ના ં3તે �ીિમયમ ખા4 ુ ંબધં કરવાની ન�ધ  

નફા-9કુસાન ખાતે   ઉ.... 
 તે �ીિમયમ ખાતે  

 ઉપરની બનં ેન�ધ દર વષW કરવામા ંઆવે છે.  

(3) /યાર# કોઈ ભાગીદાર9ુ ં;+ૃ� ુથતા સ.ં�.વી. પૉ�લસીની રકમ બોનસ સ�હત મળે +યાર# : 

� બYક ખાતે (બોનસ સ�હતની રકમ)     ઉ... 
તે સ.ં�.વી. ખાતે  

� સ.ં�.વી.પૉ�લસી ખાતે      ઉ... 
તે ભાગીદારોના ં,ડૂ" ખાતે (ન.9.ુના �માણમા)ં 
 

ઉદાહરણ 1 A,B અને C 3:2:1ના �માણમા ંનફો-9કુસાન વહ[ચતા ભાગીદારો હતા.ં તેમણે ₹1,50,000ની 
સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસી લીધી હતી, T9ુ ંવાિષLક �ીિમયમ ₹10,000 હ4 ુ.ં પૉ�લસી શ� 
થવાના સમયે 1-4-14 T તાર"ખે �થમ �ીિમયમ ભરા�ુ ંહ4 ુ.ં ભાગીદારો વીમા �ીિમયમને 
મહ�$લૂી ખચ' ગણતા.હતા. તા. 18-6-17ના રોજ B ,*ૃ� ુપાiયો અન ેવીમા કંપનીએ બોનસ 
સ�હત ₹1,80,000 તા. 30-06-17ના Pકૂવી આjયા બધા વષ' માટ� આમન�ધ લખો. પેઢ"9ુ ં
�હસાબી તા. 31-03ના રોજ klંુૂ થાય છે.  

A, B અને C ની પેઢ!ના ંચોપડ# આમન�ધ 

તાર!ખ િવગત ખા.

પા. 

ઉધાર(₹) જમા(₹) 

1-4-14 વીમા �ીિમયમ ખાતે        ઉ... 
   તે બYક ખાતે  

(બા.T. �થમ �ીિમયમ ભ�ુm તેની ન�ધ) 

 10,000  
10,000 

31-3-15 નફા-9કુસાન ખાતે           ઉ....  

   તે વીમા �ીિમયમ ખાતે  

(બા.T. વષ'ને nતે �ીિમયમ9ુ ંખા4 ુ ંબધં કર" નફા-9કુસાન 
ખાતે લઈ ગયા તેની ન�ધ) 

 10,000  
10,000 

1-4-15 વીમા �ીિમયમ ખાતે          ઉ... 
   તે બYક ખાતે 

(બા.T. બીR વષ'9ુ ં�ીિમયમ ભ�ુm તેની ન�ધ)  

 10,000  
10,000 
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31-3-16 ન.9ુ ંખાતે                      ઉ... 
   તે વીમા �ીિમયમ ખાતે  

(બા.T. વષ'ને nતે �ીિમયમ9ુ ંખા4 ુ ંબધં કર" નફા-9કુસાન 
ખાતે લઈ ગયા તેની ન�ધ) 

 10,000  
10,000 

1-4-16 વીમા �ીિમયમ ખાતે             ઉ.... 
   તે બYક ખાતે  

(બા.T. oીR વષ'9ુ ં�ીિમયમ ભ�ુm તેની ન�ધ) 

 10,000  
10,000 

31-3-17 ન.9ુ ંખાતે                      ઉ... 
   તે વીમા �ીિમયમ ખાતે  

(બા.T. વષ'ને nતે �ીિમયમ9ુ ંખા4 ુ ંબધં કર" નફા-9કુસાન 
ખાતે લઈ ગયા તેની ન�ધ) 

 10,000  
10,000 

1-4-17 વીમા �ીિમયમ ખાતે             ઉ.... 
   તે બYક ખાતે  

(બા.T. ચોથા વષ'9ુ ં�ીિમયમ ભ�ુm તેની ન�ધ) 

 10,000  
10,000 

30-6-17 બYક ખાતે                         ઉ... 
   તે સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે  

(બા.T. B9ુ ં,*ૃ� ુથતા વીમા પૉ�લસી પાક" અને તેની રકમ 
મળ" તે nગેની ન�ધ) 

 1,80,000  
 

1,80,000 

30-6-17 સ.ં�.વી પૉ�લસી ખાતે           ઉ... 
   તે Aના ,ડૂ" ખાતે  

   તે Bના ,ડૂ" ખાતે 

   તે Cના ,ડૂ" ખાતે 

(બા.T. પૉ�લસીની રકમ ભાગીદારો વZચે ન.9.ુના �માણમા ં
વહ[ચી તે nગેની ન�ધ) 

 1,80,000  
 

90,000 

60,000 

30,000 

31-3-18 ન.9.ુ ખાતે                    ઉ... 
   તે વીમા �ીિમયમ ખાતે  

(બા.T. વષ'ના nતે વીમા �ીિમયમ9ુ ંખા4 ુ ંબધં કર" ન.9.ુ 
ખાતે લઈ ગયાની ન�ધ) 

 10,000  
10,000 

 

 Eુલ  4,40,000 4,40,000 
 

 

ર!ત ન ં: 2 �ીિમયમની રકમને ;ડૂ! ખચ( ગણવામા ંઆવે +યાર# :  

આ પ7િતમા ં�ીિમયમની રકમને ,ડૂ"ખચ' ગણવામા ંઆવે છે અને પૉ�લસીને પઢે"ની િમલકત ગણવામા ં
આવે છે. પૉ�લસીની બાક"ને પા.સ.મા ંિમલકત લેણા ંબાqુ દશા'વાય છે. 

 
� જ�ર" આમન�ધ :- 

1. જયાર� �ીિમયમ ભરવામા ંઆવે *યાર� : 
 સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે     ઉ. 



સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસીના �હસાબો 
 

4 
 

  તે બYક ખાત ે 

(બા.T. વાિષLક �ીિમયમ ભ�ુm તેની ન�ધ) 

� ભાગીદાર9ુ ંઅવસાન બાદ પૉ�લસીની રકમ બોનસ સ�હત મળે *યાર� : 
(a) બYક ખાતે      ઉ. 
  તે સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે 
 
(b) પૉ�લસીની રકમ ભાગીદારો વZચે ન.9.ુના. �માણમા ંઆપવામા ંઆવે *યાર� 
 સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે                        ઉ. 
  તે ભાગીદારોના ,ડૂ" ખાતે  

ઉદાહરણ 2 કમલ, �કશન અને કરણ 2:2:1 ના �માણમા ંનફો-9કુસાન વહ[ચતા ભાગીદારો છે. તેમણે  

  તા. 1-4-14ના રોજ ₹1,00000ની સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસી લીધી. T9ુ ં વાિષLક   
�ીિમયમ ₹6,000 પેઢ"માથંી ભરવા9ુ ંછે.  

  તા.15-8-16ના રોજ �કશન ,*ૃ� ુપાiયો *યાર� તેના ,ડૂ" ખાતાની બાક" ₹25000  
તા.31-8-16ના રોજ વીમા કંપની એ ₹1,20,000 બોનસ સ�હત Pકૂવી આપી પેઢ"એ 
�કશનના વારસદારોને તેના �હ�સાની સkંણૂ' રકમ તા.15-09-16 ના રોજ Pકૂવી આપી.  

ઉપરની િવગતોના ંઆધાર� તમામ વષ'ની આમન�ધ લખી અને સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખા4 ુ ં
તૈયાર કરો. $ચૂવેલ પેઢ" ,ડૂ" ખચ' ગણી �હસાબી ન�ધ કર� છે. 

 
આમન�ધ 

તાર!ખ િવગત ઉધાર (₹) જમા (₹) 

1-4-14 સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે                     ઉ... 6,000  
     તે બYક ખાતે  6,000 
 (બા.T. kvુત �ીિમયમની રકમ ભર" તેની આમન�ધ)   
1-4-15 સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે                     ઉ.... 6,000  
     તે બYક ખાતે  6,000 
 (બા.T. બીR વષ'ના �ીિમયમની રકમ ભર" તેની આમન�ધ)   
1-4-16 સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે                     ઉ.... 6,000  
     તે બYક ખાતે   6,000 
 (બા.T. oીR વષ'ના �ીિમયમની રકમ ભર" તેની ન�ધ)   
31-8-16 બYક ખાતે                                    ઉ.... 1,20,000  
    તે સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે   1,20,000 
 (બા.T. રકમ બોનસ સ�હત મળ" તેની ન�ધ)   
31-8-16 સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે                     ઉ.... 1,02,000  
    તે કમલના ,ડૂ" ખાતે  40,000 
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    તે �કશનના ,ડૂ" ખાતે 
   તે કરણના ,ડૂ" ખાતે 
(બા.T. પૉ�લસીની બાક" ભાગીદારોના ,ડૂ" ખાતે વહ[ચી) 

 40,800 
20,400 

15-9-16 �કશનના ,ડૂ" ખાતે                         ઉ.... 65,800  
    તે �કશનના ંવારસદાર ખાતે  65,800 
 (બા.T. �કશનના ,ડૂ" ખાતાની બાક" તેના વારસદાર ખાતે ફ�રવી તેની 

ન�ધ) 
  

15-9-16 �કશનના વારસદાર ખાતે                   ઉ.... 65,800  
     તે બYક ખાતે  65,800 
 (બા.T. �કશનના વારસદારને રકમ Pકૂવી તેની ન�ધ)   
 Eુલ ૩,71,600 ૩,71,600 

   

ઉ.                      સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખા4 ુ ં     જ. 
તાર!ખ િવગત રકમ(₹) તાર!ખ િવગત રકમ(₹) 

1-4-14 બYક ખાતે  6,000 31-3-15 બા.આ. લઈ ગયા 6,000 
  6,000   6,000 
1-4-115 બા.આ. લાBયા 6,000 31-3-16 બા.આ. લઈ ગયા 12,000 
1-4-15 બYક ખાતે 6,000    
  12.000   12,000 

1-4-16 બા.આ. લાBયા 12,000 31-8-16 બYક ખાતે 1,20,000 
1-4-16 
31-8-16 
31-8-16 
31-8-16 

બYક ખાતે 
કમલના ,ડૂ" ખાતે 
�કશનના ,ડૂ" ખાતે 
કરણના ,ડૂ" ખાતે 

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

   

  1,20,000   1,20,000 
 
 
 
 
 
 
 

ર!ત ન.ં 3 પૉ�લસીને શરણ;Iૂય �કJમતે દશા(વવી અને તફાવતની રકમને મહ#$લૂી ખચ( ગણવો. 

આ પ7િતમા ંવષ'ના nત ેપૉ�લસી9ુ ંશરણ,/ૂય પાકા ંસરવૈયામંા ંદશા'વાય છે અને ભર�લ �ીિમયમને 
,ડૂ" ખચ' ગણવામા ંઆવે છે અને તફાવતની રકમને મહ�$લૂી ખચ' ગણવામા ંઆવે છે. આમ, આ પ7િત 
આગળની બx ેપ7િતની મયા'દાઓને zૂર કર� છે. 
 આ પ7િત ,જુબ �હસાબી ચોપડ� નીચે ,જુબ જ�ર" આમન�ધ ન�ધાય છે : 
- દર વષ' કરવાની થતી આમન�ધ : 

1) પૉ�લસી9ુ ં�ીિમયમ ભરવામા ંઆવે *યાર� :  

સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે           ઉ..... 
 તે બYક ખાત ે

2) વષ'ના અને પૉ�લસીને શરણ,/ૂય �ક0મતે દશા'વવા માડં" વાળવાની રકમ  

નફા-9કુસાન ખાતે ઉ... 
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       તે સ.ં�.વી.પૉ�લસી ખાતે 

- Dયાર� કોઈ ભાગીદાર9ુ ં,*ૃ� ુથાય *યાર� કરવામા ંઆવતી ન�ધ : 

1) વીમા કંપની નાણા ંPકૂવી આપે *યાર� 
બYક ખાતે     

    તે સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે 

2) સ.ં�.વી.પૉ�લસીની જમા બાક" ભાગીદારો વZચે વહ[ચવાની ન�ધ : 
સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે   ઉ..........  

 તે ભાગીદારોના ં,ડૂ" ખાતે  
 

ઉદાહરણ ૩ આન, બાન અને શાન 5:3:2ના �માણમા ં નફો-9કુસાન વહ[ચતા ભાગીદારો છે. 
₹1,૦૦,000ની સ.ં�.વી.પૉ�લસી પેઢ" |ારા તા.1-4-12ના રોજ લેવામા ં આવી. વાિષLક 
�ીિમયમ દર વષW તા.8મી એિ�લના રોજ Pકૂવાય છે. બાન તા.10-06-2016ના રોજ 
,*ૃ� ુપાiયા. �ીિમયમ દર વષW ₹15,000 ભરવા9ુ ંહ4 ુ.ં સ.ં�.વી. પૉ�લસી9ુ ંવષ} વષ'9ુ ં
શરણ,/ૂય નીચે ,જુબ હ4ુ ં: 

 

� 2012-13=₹0, 2013-14=₹4,000, 2014-15=₹10,000, 2015-16=₹14,500. સ�ં�ુત �વન 
વીમા પૉ�લસી અનામત ખા4 ુ ંરાખવામા ંઆવ4ુ ંનથી. પેઢ"ના ં�હસાબો 31મી માચ'ના રોજ kરૂા 
કર� છે. દર�ક વષ'ની આમન�ધ લખો, સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસી9ુ ંખા4 ુ ંતૈયાર કરો. 
   

વષ( �ીિમયમ શરણ;Iૂય શરણ;Iૂયમાં વધારો માડં! 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 

 

પેઢ!ના ચોપડ# આમન�ધ 

તાર!ખ િવગત ખા.પા. ઉધાર જમા 

8/4/2012 સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસી ખાતે              ઉ...  15,000  
    તે બYક ખાતે    15,000 
 (બા.T. �થમ વષ'9ુ ં�ીિમયમ ભ�ુm તેના)    
31/3/2013 ન.9.ુ ખાતે                                      ઉ....  15,000  
     તે સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે   15,000 
 (બા.T પૉ�લસી9ુ ંશરણ,/ૂય �Uૂય હોવાથી તે9ુ ંખા4 ુ ંબધં 

ક�ુm તેની ન�ધ)  
   

8/4/2013 સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે                        ઉ.....  15,000  
    તે બYક ખાતે    15,000 
 
 

(બા.T. બીR વષ'9ુ ં�ીિમયમ ભ�ુm તેના)    
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31/3/2014 
 
 
 
 
 
 

ન.9.ુ ખાતે                                      ઉ.... 
    તે સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે 
(બા.T શરણ,/ૂય 11,000ના વધારાની રકમ માડં" વાળ" 
તેના) 

 11,000 
 
 
 
 
 
 

 
 

11,000 

8/4/2014 સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસી ખાતે              ઉ... 
   તે બYક ખાતે  
(બા.T. oીR વષ'9ુ ં�ીિમયમ ભ�ુm તેના) 

 15,000  
   15,000 

31/3/2015 ન.9.ુ ખાતે                                      ઉ....  9,000  
     તે સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે   9,000 
 (બા.T શરણ,/ૂયનો વધારો માડં" વા�યો તેના)    
8/4/2015 સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસી ખાતે              ઉ...  15,000  
    તે બYક ખાતે    15,000 
 (બા.T.  ચોથા વષ'9ુ ં�ીિમયમ ભ�ુ' તેના)    
31/3/2016 ન.9.ુ ખાતે                                      ઉ....  10,500  
     તે સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે   10,500 
 (બા.T. શરણ,/ૂયનો વધારો માડં" વા�યો તેના)    
8/4/2016 સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસી ખાતે              ઉ...  15,000  
    તે બYક ખાતે  

(બા.T. પાચંમા વષ'9ુ ં�ીિમયમ ભ�ુm તેના) 
  15,000 

 
10/6/2016 બYક ખાતે                                      ઉ....  1,00,000  
     તે સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે   1,00,000 
 (બા.T બાજ ,*ૃ� ુથતા પૉ�લસીની રકમ મળ")    

10/6/2016 સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસી ખાતે              ઉ... 
    તે આનના ,ડૂ" ખાતે  
    તે બાનના ,ડૂ" ખાતે 
    તે શાનના ,ડૂ" ખાતે  
(બા.T. સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસી ખાતાની બાક" 
ભાગીદારો વZચે ન.9.ુના �માણમા ંવહ[Zયા ંતેના) 

 70,500  
 

35,250 
21,150 
14,100 

 Eુલ  2,91,000 2,91,000 
 
 
 

 

 ઉધાર            સ�ં	ુત �વન વીમા પૉ�લસી9ુ ંખા4 ુ ં              જમા 

તાર"ખ  િવગત રકમ તાર"ખ િવગત  રકમ 

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

 

 
 
 
 

ર!ત ન.ં 4 પૉ�લસી અનામત ખા4 ુ ંઊOુ ંકર!ને પૉ�લસી શરણ;Iૂયે દશા(વવાની પPિત :  

 આ પ7િતમા ં સ.ં�.વી. પૉ�લસી અનામત ખા4 ુ ં ઊ6ુ ં કરવામા ં આવે છે. આ પ7િત આપલેી 
પ7િતઓમાથંી Qબૂ જ �ચ�લત અને બહોળા �માણમા ંઉપયોગમા ંલેવાતી પ7િત છે.  

 આ પ7િતમા ંનીચે ,જુબ ન�ધ થશે : 
� દર વષW કરવાની ન�ધ  

1. Dયાર� �ીિમયમ ભરવામા ંઆવે *યાર�  

સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે                      ઉ... 
    તે બYક ખાતે  

2. વષ'ના nતે �ીિમયમની રકમ નફા-9કુસાન ખાતે લઈ જવાની ન�ધ.  
ન.9.ુ ખાતે                                  ઉ... 
   તે સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસી અનામત ખાતે   

3. પૉ�લસીને શરણ,/ૂય $ધુી લાવવા માટ�ની ન�ધ  
સ.ં�.વી. પૉ�લસી અનામત ખાતે            ઉ... 
   ત ેસ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે  
 (માડં" વાળવાની રકમ = વાિષLક �ીિમયમ – શરણ,/ૂયમા ંવધારો ) 
 

� ભાગીદાર9ુ ં,*ૃ� ુથતા પૉ�લસીની રકમ મળે *યાર�  

1. વીમા કંપની પાસેથી પૉ�લસીની રકમ મળે *યાર�  

બYક ખાતે                             ઉ.... 
       તે સ.ં�.વી પૉ�લસી ખાતે 
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2. અનામત ખા4 ુ ંબધં કરવા nગે 

સ.ં�.વી. પૉ�લસી અનામત ખાતે            ઉ.... 
       તે સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે  

     3. સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતાની બાક" ભાગીદારો વZચે વહ[ચવાની ન�ધ  

 સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે                      ઉ....  

               તે ભાગીદારોના ં,ડૂ" ખાતે  
 
ઉદાહરણ 4  રાજ, રાજન અને રિવ અ9�ુમે 2:2:1ના �માણમા ંનફો-9કુસાન વહ[ચતા ભાગીદારો છે. 

તેમણે તા.7/4/2012ના રોજ ₹70,000ની એક સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસી લીધી. 
પૉ�લસી9ુ ં વાિષLક �ીિમયમ ₹3500 હ4 ુ.ં પેઢ"9ુ ં �હસાબી વષ' 31મી માચ'ના ં રોજ klંુૂ 
થાય છે.  

પેઢ"ના ં ચોપડ� પૉ�લસી9ુ ં ખા4 ુ ં શરણ,/ૂય �ક0મતે દશા'વવામા ંઆવે છે અને તેટલી જ 
અનામતની Bયવ�થા કરવામા ં આવી છે. qુદા-qુદા વષW પૉ�લસી9ુ ં શરણ,/ૂય નીચે 
,જુબ હ4 ુ ં:  

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

તા.18/6/2016ના રોજ રાજન9ુ ં અવસાન થાય છે અને તે �દવસે વીમાની પૉ�લસી 
પાક".  

ઉપરો�ત િવગતોના ંઆધાર� પેઢ"ના ંચોપડ� બધા જ વષ'ની આમન�ધ લખો અન ેવીમા 
પૉ�લસી ખા4 ુ ંઅને અનામતના ંખાતા ંતૈયાર કરો. 

જવાબ : 

વષ( �ીિમયમ શરણ;Iૂય શરણ;Iૂયમાં વધારો માડં! 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 

 

 

પેઢ!ના ંચોપડ# આમન�ધ 

તાર!ખ િવગત 
ખા.

પા. 
ઉધાર જમા 

7/11/2012 સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે               ઉ....  3,500  
     તે બYક ખાતે    3,500 
 (બા.T. �થમ વષ'9ુ ં�ીિમયમ ભ�ુm તેના)    
31/3/2013 ન.9.ુ ખાતે                           ઉ....  3,500  
    તે સ�ંવી પૉ�લસી અનામત ખાતે    3,500 
 (બા.T. વષ'ના ં nતે ન.9.ુ ખાતેથી અનામતની રકમની 

ફાળવણી કર" તનેા) 
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31/3/2013 સ.ં�.વી. પૉ�લસી અનામત ખાતે    ઉ...  3,500  
     તે સ�ંવી પૉ�લસી ખાતે    3,500 
 (બા.T. પૉ�લસીને શરણ,/ૂય $ધુી લાવવા માટ� ન�ધ કર" તેના)    
7/4/2013 સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે                      ઉ...  3,500  
     તે બYક ખાતે   3,500 
 (બા.T. બીR વષ'9ુ ં�ીિમયમ ભ�ુm તેના)    
31/3/2014 ન.9.ુ ખાતે                                    ઉ...  3,500  
     તે સ.ં�.વી. પૉ�લસી અનામત ખાત ે   3,500 
 (બા.T. વષ'ના nતે ન.9.ુ ખાતેથી અનામતની રકમની 

ફાળવણી કર" તનેા) 
   

31/3/2014 સ.ં�.વી. પૉ�લસી અનામત ખાતે          ઉ..  2,600  
    તે સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાત ે

(બા.T. પૉ�લસીને શરણ,/ૂય $ધુી લાવવા માટ� ન�ધ કર" તેના) 
  2,600 

7/4/2014 સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે                    ઉ...  3,500  
    તે બYક ખાતે  

(બા.T. oીR વષ'9ુ ં�ીિમયમ ભ�ુm તેના) 
  3,500 

31/3/2015 ન.9.ુ ખાતે                                 ઉ...  3,500  
    તે સ.ં�.વી. પૉ�લસી અનામત ખાતે 

(બા.T. વષ'ના ં nતે ન.9.ુ ખાતેથી અનામતની રકમની 
ફાળવણી કર" તનેા) 

  3,500 

31/3/2015 સ.ં�.વી. પૉ�લસી અનામત ખાતે           ઉ...  2,500  
     તે સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે  

(બા.T. પૉ�લસીને શરણ,/ૂય $ધુી લાવવા માટ� ન�ધ કર" તેના) 

  2,500 

7/4/2015 સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે                     ઉ...  3,500  
    તે બYક ખાતે 

(બા.T. ચોથા વષ'9ુ ં�ીિમયમ ભ�ુm તેના) 

  3,500 

31/3/2016 ન.9.ુ ખાતે                                 ઉ...  3,500  
    તે સ.ં�.વી. પૉ�લસી અનામત ખાતે 

(બા.T. વષ'ના ં nતે ન.9.ુ ખાતેથી અનામતની રકમની 
ફાળવણી કર" તનેા) 

  3,500 

31/3/2016 સ.ં�.વી. પૉ�લસી અનામત ખાતે           ઉ....  2,900  

   તે સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે  
(બા.T. પૉ�લસીને શરણ,/ૂય $ધુી લાવવા માટ� ન�ધ કર" તેના) 

  2,900 

7/4/2016 સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે                      ઉ..  3,500  
    તે બYક ખાતે 

(બા.T. પાચંમા ંવષ'9ુ ં�ીિમયમ ભ�ુm તેના) 

  3,500 
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18/6/2016 બYક ખાતે                                   ઉ..  70,000  
    તે સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાત ે   70,000 
18/6/2016 સ.ં�.વી. પૉ�લસી અનામત ખાતે           ઉ...  2,500  
    તે સ.ં�.વી પૉ�લસી ખાત ે

(બા.T. પૉ�લસીને શરણ,/ુયે $ધુી લાવવા માટ� ન�ધ કર" તેના)  

  2,500 

18/6/2016 સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે                     ઉ...  66,500  
     તે રાજના ,ડૂ" ખાતે    26,600 
     તે રાજનના ,ડૂ" ખાતે   26,600 
     તે રિવના ,ડૂ" ખાતે   13,300 
 Eુલ  1,82,000 1,82,૦૦0 
  

સ�ં	ુત �વન વીમા પૉ�લસી ખા4 ુ ં

તાર!ખ િવગત રકમ(₹) તાર!ખ િવગત રકમ(₹) 

7-4-12 બYક ખાતે 3,500 31-3-13 સ.ં�.વી. અનામત 
ખાતે 

3,500 

  3,500   3,500 
  

7-4-13 બYક ખાતે 3,500 31-3-14 સ.ં�.વી. અનામત 
ખાતે 

2,600 

    બા.આ. લઈ ગયા 900 
  3,500   3,500 
1-4-14 બા.આ લાBયા 900 31-3-15 સ.ં�.વી. અનામત 

ખાતે 
2,500 

7-4-14 બYક ખાતે 3,500  બા.આ. લઈ ગયા 1,900 
  4,400  4,400 
1-4-15 બા.આ. લાBયા 1,900 31-3-16 સ.ં�.વી. પૉ�લસી 

ખાતે 
2,900 

7-4-15 બYક ખાતે 3,500  બા.આ. લઈ ગયા 2,500 
 5,400   5,400 

 
1-4-16 બા.આ. લાBયા 2,500 18-6-16 બYક ખાતે 70,000 
7-4-16 બYક ખાતે 3,500  સ.ં�.વી.અ. ખાતે 2,500 
18-6-10 રાજના ,ડૂ"        26600 

રાજનના ,ડૂ"      26600 
રિવના ,ડૂ"         13300 

 
 
 

66,500 

   

  72,500   72,500 
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સ.ં�.વી. પૉ�લસી અનામત ખા4ુ ં

તાર!ખ િવગત રકમ તાર!ખ િવગત રકમ 

31-3-13 સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે   3,500 31-3-13 ન.9.ુ ખાતે  3,500 
 3,500   3,500 
31-3-14 સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે  2,600 31-3-14 ન.9.ુ ખાતે  3,500 
 બા.આ. લઈ ગયા 900    

  3,500   3,500 
31-3-15  સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે  2,500 1-4-14 બા.આ. લાBયા  900 
31-3-15 બા.આ. લઈ ગયા  1,900 31-3-15 ન.9.ુ ખાતે  3,500 
  4,400   4,400 
31-3-16 સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે  2,900 1-4-15 બા.આ. લાBયા  1,900 
31-3-16 બા.આ. લઈ ગયા  2,500 31-3-16 ન.9.ુ ખાતે  3,500 
  5,400   5,400 
18-6-16 સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતે  2,500 1-4-16 બા.આ. લાBયા  2,500 
  2,500   2,500 

 
 

�વાQયાય 
)અ (  સૈPાિંતક �Sો – 

1. સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસી એટલે �ુ ં? સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસીના ભર�લ �ીિમયમ nગે 
�હસાબો રાખવાની qુદ" qુદ" પ7િતઓ સમRવો 

2.  Fૂંકન�ધ લખો :  સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસી 
3. નીચે દશા'વેલ ��ોના nતે આપેલ િવક/પોમાથંી યો�ય િવક/પ પસદં કર" જવાબ આપો. 

1. સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસી અનામત ખાતા |ારા પૉ�લસી શરણ,/ૂય �ક0મતે દશા'વેલ *યાર� 
ભર�લ �ીિમયમ કયા ખાતે ઉધાર�લ છે.? 

(A) �ીિમયમ ખાત ે    (B) નફા-9કુસાન ખાતે   

(C) વેપાર માટ�       (D) પૉ�લસી ખાતે 

2. સ.ં�.વી.9ુ ં વાિષLક �ીિમયમ ₹15,000 છે. અને શરણ,/ૂય �Uૂય છે, તો માડં" વાળવાની 
રકમ...... 
(A) �Uૂય      (B) ₹7,500 

(C) ₹15,000     (D) oણમાથંી એકપણ નહ�. 
3. �ીિમયમે મહ�$લૂી ખચ' ગણવામા ંઆવે *યાર� ભર�લા �ીિમયમે કયા ખાતે ઉધારવામા ંઆવે છે? 

(A) પૉ�લસી ખાત ે    (B) �ીિમયમ ખાતે   

(C) ન.9.ુ ખાતે     (D) વેપાર ખાતે  
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4. સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસીના �ીિમયમના �હસાબો લખવાની ક�ટલી ર"ત છે? 

(A) 2      (B) 3 

(C) 4      (D) 5 
 

5. સ.ં�.વી. પૉ�લસી વાિષLક �ીિમયમ ₹35,000 છે. જો ગયા વષ'9ુ ં શરણ,/ૂય ₹12,000 હોય 
અને ચા� ુવષ'9ુ ંશરણ,/ૂય ₹20,000 હોય તો માડં" વાળવાની રકમ....... 
(A) ₹35,000     (B) �Uૂય 

(C) ₹27,000      (D) ₹15,000  
 

6. X, Y અને Z oણ ભાગીદારો 1:1:1 ના �માણમા ંન.9.ુ વહ[ચતા ભાગીદારો છે. X ,*ૃ� ુપામતા ં
વીમા પૉ�લસીની રકમ ₹1,05,000 મળ" અને છે/�ુ ં�ીિમયમ 6000 ભ�ુm, તો દર�ક ભાગીદારને 
ક�ટલી રકમ મળશે? �ીિમયમને મહ�$લૂી ખચ' 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) oણમાથંી એક પણ નહ� 
 

7. સ.ં�.વી.પૉ�લસી nગ ેભર�લ વાિષLક �ીિમયમ ₹8000ને ,ડૂ" ખચ' ગણવામા ંઆવ4ુ ંહોય તો 
ચોથા વષ'ના nતે પાકા ંસરવૈયામંા ંસ.ં�.વી.પૉ�લસી ખાતાની બાક" ક�ટલી હશે? 

(A) ₹30,000      (B) ₹32,000  

(C) ₹8,000      (D) ₹16,000 
 

8. નીચેની પ7િતમા ંસ.ં�.વી.પૉ�લસી9ુ ં�ીિમયમ વષ'ના nતે ન.9ુ ંખાતે માડં" વાળવામા ંઆવે 
છે. 
(A) જો �ીિમયમ મહ�$લૂી ખચ' ગણવામા ંઆવે.  (B) જો �ીિમયમ ,ડૂ" ખચ' ગણવામા ંઆવે 
(C) જો પૉ�લસી ખા4ુ ંશરણ,/ૂય �ક0મતે દશા'વામા ંઆવ ે(D) oણમાથંી એક પણ નહ�. 
 

9. જયાર� �ીિમયમને ,ડૂ" ખચ' ગણવામા ંઆવે *યાર� પૉ�લસીને કયા દશા'વવામા ંઆવે છે.? 

(A) પા.સ.મા ંિમલકત લેણા ંબાqુ   (B) પા.સ.મા ં,ડૂ"દ�વા ંબાqુ  

(C) ન.9.ુ ખાતે ઉધાર બાqુ    (D) ન.9.ુ ખાતે જમા બાqુ  
 

10. કોઈ ભાગીદાર9ુ ં,*ૃ� ુથતા ંવીમા પૉ�લસીની રકમ ભાગીદારો વZચે કયા �માણમા ંવહ[ચવામા ં
આવે છે? 

(A) ,ડૂ"ના �માણમા ં    (B) ન.9.ુના �માણમા ં 

(C) સરખા �હ�સે     (D) જવાબદાર"ના �માણમા ં
 

(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) Tયાવહા�રક �Sો -  

1. લાલ, બાલ અને પાલ 2:2:1ના �માણમા ં નફો-9કુસાન વહ[ચતા ભાગીદાર છે વષ' 2013મા ં
તેમણે 2,20,000ની સ.ં�.વી. પૉ�લસી લીધી. પેઢ" દર વષW 1 એિ�લના ંરોજ ₹12,0009ુ ંવીમા 
�ીિમયમ ભાર� છે.  

લાલ તા18-04-2016ના રોજ ,*ૃ� ુપાiયો. તા.૩૦-04-16 ના રોજ વીમા કંપનીએ 10% બોનસ 
સાથે પૉ�લસીની રકમ Pકૂવી આપી. 
પેઢ"9ુ ં�હસાબી વષ' 31મી માચ'ના રોજ klંુૂ થાય છે, જો વીમા �ીિમયમની રકમ મહ�$લૂી ખચ' 
તર"ક� ગણવામા ંઆવે છે. 
ઉપરના સ.ં�.વી.પૉ�લસી nગેના Bયવહારોની આમન�ધ લખો.  

2. સલોની, $હુાની અને સોનલ oણ ભાગીદારો 5:3:2ના �માણમા ં નફા-9કુસાન વહ[ચે છે. 
તેઓએ તા.1-4-13ના રોજ ₹1,50,000ની સ.ં�.વી. પૉ�લસી લીધી. T9ુ ં વાિષLક �ીિમયમ 
₹7000 દર વષW તા.10-4ના રોજ ભરવા9ુ ંહ4 ુ.ં 
તા.15-5-16ના રોજ સોનાલી ,*ૃ� ુપામી અને વીમા કંપનીએ ₹1,75,000 બોનસ સ�હત Pકૂવી 
આjયા. પેઢ"9ુ ં�હસાબી વષ' 31મી માચ'ના રોજ klંુૂ થાય છે. પેઢ"ઓમા ંવીમા �ીિમયમને ,ડૂ" 
ખચ' ગણવામા ંઆવે છે. 
ઉપરની િવગતોના ંઆધાર� જ�ર" આમન�ધ અને સ.ં�.વી.પૉ�લસી ખા4 ુ ંતૈયાર કરો. 
(જવાબ : સ.ં�.વી.પૉ�લસી ખાતાની બાક"=₹1,47,000 oણે ભાગીદારો વZચે ન.9.ુના 
�માણમા ંવહ[ચાશે.)  

3. ચેતન, િનલેશ અન ે�દનેશ 3:2:1ના �માણમા ંન.9.ુ વહ[ચતા ંભાગીદારો છે. તેઓએ તા.10-4-
12ના રોજ ₹2,50,000ની સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસી લીધી. T9ુ ંવાિષLક �ીિમયમ ₹15000 
ભ�ુm. પેઢ" પોતા9ુ ં �હસાબી વષ' 31મી માચ'ના રોજ klંુૂ કર� છે. તા. 11-5-16ના રોજ િનલેશ9ુ ં
,*ૃ� ુથ�ુ ંઅને પૉ�લસીની રકમ તા.21-5-16ના રોજ મળ". પૉ�લસી9ુ ંશરણ,/ૂય નીચે ,જુબ 
હ4 ુ ં: 
વષ' 2012-13=0, 2013-14=10,000, 2014-15=12,000, 2015-16=14,000  
પેઢ"ના ચોપડ� અનામત ખા4 ુ ંરાખવામા ંઆવ4ુ ંનથી. પૉ�લસી શરણ,/ૂય દશા'વાય છે. પઢે"ના 
ચોપડ� ઉપરના Bયવહારો nગે આમન�ધ અને સ.ં�.વી.પૉ�લસી ખા4 ુ ંતૈયાર કરો.   
(જવાબ : સ.ં�.વી.પૉ�લસી ખાતાની બાક" ₹219000 ભાગીદારો વZચે ન.9.ુના �માણમા)ં 

4. રાધા, મીરા ંઅને ગોપી 4:4:3 ના �માણમા ંનફો-9કુસાન વહ[ચતા ભાગીદારો છે. તા.1-4-12ના 
રોજ તેઓએ સ.ં�.વી.પૉ�લસી �ીિમયમ દર વષW 5મી એિ�લના રોજ Pકૂવાય છે. પેઢ"9ુ ં
નાણાક"ય વષ' 31મી માચ'ના રોજ klંુૂ થાય છે. 
પેઢ"ના ચોપડ� પૉ�લસી9ુ ં ખા4 ુ ં શરણ,/ૂય �ક0મતે દશા'વવામા ં આવે છે અને તેટલી જ 
અનામતની Bયવ�થા કરવામા ંઆવી છે. qુદા-qુદા વષW પૉ�લસી9ુ ંશરણ,/ૂય નીચ ે,જુબ છે :  

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

 તા. 21-6-16 ના રોજ ગોપી9ુ ંઅવસાન થતા ંતા. ૩૦-6-16ના રોજ પૉ�લસીની રકમ મળ".  
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આપેલ િવગતોને આધાર� કંપનીના ચોપડ� બધા જ વષ}ની આમન�ધ અને વીમા પૉ�લસી અન ે
અનામત ખા4 ુ ંતૈયાર કરો. 

 (જવાબ = પૉ�લસી અનામત ખાતાની બાક" = 18000 સ.ં�.વી.પૉ�લસી ખાતે લઇ જવામા ં
આવશે. સ.ં�.વી.પૉ�લસી આખર બાક" = 3,80,000 ભાગીદારો વZચે ન.9.ુના �માણમા)ં 

5. અમર, અકબર અને એUથોની 2:2:1ના �માણમા ંનફો-9કુસાન વહ[ચતા ભાગીદારો છે. તા. 1-1-
2011ના રોજ વાિષLક 30,000ના �ીિમયમની ₹3,50,000ની ભાગીદારોની સ.ં�.વી.પૉ�લસી 
લીધી છે. પૉ�લસી9ુ ંશરણ,/ૂય નીચે �માણે છે : 

વષ( 2011 2012 2013 2014 

શરણ,/ૂય Eુલ ભર�લ  �ીિમયમના  0 10% 20% ૩૦% 

તા. 10-૨-15 ના રોજ અમર9ુ ં ,*ૃ� ુથ�ુ ં તા.10-3-15ના રોજ વીમા કંપનીએ દાવાની રકમ 
₹5,૦૦,000 બોનસ સ�હત Pકૂવી આપી. �હસાબો તા.31મી �ડસેiબરના રોજ kરૂા થાય છે.  
પેઢ"ના ચોપડ� સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખા4 ુ ંઅન ેસ.ં�.વી.પો અનામત ખા4 ુ ંતૈયાર કરો. 
(જવાબ = સ.ં�.વી. પૉ�લસી ખાતાની આખરની બાક"= ₹4,70,000 ભાગીદારો વZચે ન.9.ુના 
�માણમા ંવહ[ચવાના) 

વષ( 2011 2012 2013 2014 

શરણ,/ૂય 0 6,000 18,000 36,000 
 

6. X,Y અન ે Z એક પઢે"ના ભાગીદાર" હતા.ં ન.9.ુના �માણમા ં 2:2:1 હ4 ુ.ં તા.1-1-02ના રોજ 
તેઓએ ₹3,૦૦,000ની એક સ�ં�ુત �વનવીમા પૉ�લસી લીધી T9ુ ંવાિષLક �ીિમયમ ₹24,000 
હ4 ુ.ં પેઢ"9ુ ં�હસાબી વષ' 31મી �ડસેiબરના રોજ klંુૂ થાય છે. શરણ,/ૂય નીચે �માણે હ4 ુ ં:   

વષ( 2002 2003 2004 2005 

શરણ,/ૂય �Uૂય  Eુલ ભર�લ �ીિમયમના 10% Eુલ ભર�લ �ીિમયમના 
20% 

Eુલ ભર�લ �ીિમયમના 
30% 

 

  તા.1-2-06ના રોજ ‘Z’9 ુ ,*ૃ� ુ થ�ુ.ં વીમા કંપનીએ પૉ�લસીની રકમ ₹3,20,000 
બોનસ સાથ ેતા.28-02-06 Pકૂવી આપી. 

  ઉપરની િવગત પરથી તયૈાર કરો  
 1. સ.ં�.વી. પૉ�લસી9ુ ંખા4 ુ ં
 2. સ.ં�.વી. પૉ�લસી અનામત ખા4 ુ ં 
(જવાબ = સ.ં�.વી.પૉ. ખાતાની આખરની બાક" = 3,48,800) 

વષ( 2002 2003 2004 2005 

શરણ,/ૂય 0 4,800 14,400 28,800 
 

7. દ�વ, દાનવ અને માનવ એક પેઢ"ના 2:2:1ના �માણમા ંન.9.ુ વહ[ચતા ભાગીદારો હતા.ં તેઓએ 
તા.1-4-13ના રોજ તેઓની �જ0દગીની ₹1,80,000ની સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસી ક� T9ુ ં
વાિષLક �ીિમયમ ₹12,000 હ4 ુ,ં તે લેવામા ંઆવી. પેઢ"9ુ ં �હસાબી વષ' દર વષW 31મી માચ'ના 
રોજ klંુૂ થાય છે. 



સ�ં�ુત �વન વીમા પૉ�લસીના �હસાબો 
 

16 
 

દાનવ તા.31મી મે 2016ના રોજ અવસાન પાiયો. વીમા કંપની તરફથી પૉ�લસીની 
રકમ ₹૩૦,000ના બોનસ સાથે તા.૩૦-06-16ના રોજ પેઢ"ને Pકૂવવામા ં આવી. પૉ�લસી9ુ ં
શરણ,/ૂય નીચે �માણે હ4 ુ ં: 

વષ( 31-3-14 31-3-15 31-3-16 

શરણ,/ૂય 0 4,800 10,400 
 

  પેઢ"ના ચોપડામા ં પૉ�લસી ખા4 ુ ં શરણ,/ૂય �ક0મતે દશા'વાય છે. તમાર� પેઢ"ના 
ચોપડામા ંઉપરના Bયાપારો ન�ધવા જ�ર" આમન�ધ અને પેઢ"ના ચોપડામા ંસ.ં�.વી. પૉ�લસી 
ખા4 ુ ંઅને સ.ં�.વી. પૉ�લસી અનામત ખા4 ુ ંતૈયાર કરવા9ુ ંછે. 

(જવાબ= પૉ�લસી ખાતાનંી બાક" = 1,98,000 ભાગીદારો વZચે ન.9.ુના �માણમા)ં 
8. A, B અને C oણેય ભાગીદારોની ,ડૂ" તા.1-7-06ના રોજ ₹90,000, ₹50,000 અન ે

₹80,000ની હતી. પેઢ"એ સ�ં�ુત �વનવીમા પૉ�લસી તા.1-1-2004ના રોજ ₹1,60,000ની 
લીધી. T9ુ ંવાિષLક �ીિમયમ દર વષW ₹8000 પેઢ" Pકૂવતી હતી અને �ીિમયમ નફા-9કુસાન 
ખાતે ઉધારવામા ંઆવ4ુ ંહ4 ુ.ં તા.2-7-2006ના રોજ B ,*ૃ� ુપાiયો. પેઢ"9ુ ં�હસાબી વષ' તા.31 
�ડસેiબર� klંુૂ થાય છે. 

વીમા કંપનીએ તા.10-7-2006ના રોજ પૉ�લસીની kરૂ" રકમ 5% બોનસ સાથે Pકૂવી 
આપી અને પઢે"એ ત ેજ તાર"ખે Bની િવધવા પ*નીને તેની હકની રકમ Pકૂવી આપી. 

તા.1-1-04થી તા.10-7-08 $ધુીની આમન�ધ દશા'વો.   
 
 

 
 

_________________________________ 



આડતમાલના ં�હસાબો 

17 
 

₹   

એકમ 6    આડતમાલના ં�હસાબો 
________________________________________________________________ 

 

� �પર�ખા 
� ��તાવના 
� આડતમાલની Bયાvયા અને લ�ણો  

� તફાવત 

� આડતમાલ અન ેવેચાણનો તફાવત 

� આડતમાલ અન ેRગંડ વેચાણનો તફાવત 

� આડતમાલના વેપારની િવિધ 

� વેચાણ�કડાનો ન,નુો 
� આખર�ટોક9ુ ં,/ૂયાકંન 

� જ�ર" આમન�ધ 

� �વા8યાય 

_______________________________________________________________________________ 
1. ��તાવના : 

આજના તી� હર"ફાઈના �ગુમા ં દર�ક વેપાર"એ પોતા9ુ ં વેચાણ વધારવા ફ�ત દ�શના જ 
બRરો પર આધાર રાખવો પડ� નહ�, તેથી િવદ�શમા ંક� zૂરzૂરના ંશહ�રોમા ંમાલ વેચાણ માટ� �ય*ન કર�. 
ક�ટલીકવાર એમ બને ક� તેની પાસે zૂરના ં�થળે ક� િવદ�શમા ંશાખા ખોલવા માટ� જ�ર" નાણા ંક� સાધનો 
ન હોય. આ સજંોગોમા ંત ેT �થળે ક� T દ�શમા ંમાલ વેચવા માગંતો હોય *યાનંા કોઈ �િત��ઠત વેપાર" 
|ારા પોતાનો માલ વેચવાની Bયવ�થા ગોઠવે છે. આ ગોઠવણને આડત-માલ કહ� છે. વેપાર"એ શાખા 
ખોલવા માટ� કોઈ નાણા9ં ુ ંરોકાણ કરવા9ુ ંરહ�4 ુ ંનથી. આ પ7િતમા ંપરદ�શના કોઈ �િત��ઠત વેપાર"ને 
પોતાના એજUટ ક� આડિતયા તર"ક� નીમવામા ંઆવે છે અને તેને માલધણી પોતાને �હસાબે અને જોખમ ે
માલ વેચવા મોકલે છે તેના બદલામા ં એજUટ ક� આડિતયાને કિમશન આપવામા ં આવે છે. આવા 
�થાિનક એજUટો, *યાનંી પ�રC�થિતથી પ�ર�ચત હોઈ તથા અ9ભુવી હોઈ વેચાણ વધારવા માટ� Qબૂ 
ઉપયોગી નીવડ� છે.  

2. આડતમાલની TયાXયા અને લYણો : 

1. માલ9ુ ં કિમશનથી વેચાણ કરવા માટ� પોતાને �હસાબે અને જોખમે દ�શમા ં અUય �થળે ક� 
પરદ�શમા ંપોતાના એજUટને માલ મોકલી વેચાણ કરવાની પ7િતને આડતમાલ કહ� છે. 

2. �ી કાટ'ર જણાવે છે ક�, ‘માલનો અ,કુ જ�થો એક �થળેથી બીT �થળે સામાUય ર"તે પરદ�શમા ં
કિમશનથી વેચવા માટ� એજUટને મોકલવો તેને મોકલેલ આડતમાલ કહ� છે.’ 

3. કોહલર લખે છે, ‘આડતમાલ એટલે ભિવ�યના વેચાણ માટ� ક� અUય હ�4 ુ માટ� રવાના કર�લ 
માલ, Tમા ંમાલની મા�લક" મોકલનારની રહ� છે અને T માટ� T માલ મેળવે તે �વીકાયા' પછ" 
તે માટ� જવાબદાર રહ� છે.’  
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કોહલર વ�મુા ં જણાવે છે ક�, ર"તે મોકલેલો માલ વેચાય નહ� *યા ં $ધુી માલધણીના 
�ટૉકમા ંગણાય છે. આડિતયો છેવટ� ખર"દનાર બને છે અથવા એજUટ તર"ક� કામ કર� છે. Tના |ારા 
વેચાણ થાય છે અથવા માલધણી સાથેના કરાર ,જુબ માલનો અUય ર"તે િનકાલ થાય છે.   

T BયC�ત વેચાણ માટ� મોકલે છે તેને માલધણી કહ� છે અને T BયC�તને માલ વેચવા માટ� 
મોકલવામા ં આવે છે તેને આડિતયો કહ�વામા ં આવે છે. માલધણી માટ� આવો માલ મોકલલે 
આડતમાલ છે. આડિતયાને આ ર"તે વેચવા માટ� માલ મળે તેને આડતમાલ કહ� છે. 

આડિતયાને માલ9ુ ંવેચાણ કરવા બદલ T મહ�નતા�ુ ંમળે તેને કિમશન ક� આડત કહ� છે. 
� લYણો : 

1. બે પ�કારો વZચેનો સબંધં વેપાર" �ાહકોનો નથી; પરં4,ુ મા�લક અને એજUટ તર"ક�નો છે. 
2. માલ સkંણૂ'પણે માલધણીને �હસાબે અને જોખમે વેચવામા ંઆવે છે. નફો ક� ખોટ સkંણૂ'પણ ે

માલધણીના છે. આડિતયાન ેફ�ત કિમશન સાથે જ સબંધં છે. 
3. માલને 9�ુસાન થાય ક� માલ નાશ પામે તે nગે આડિતયો કોઈ ર"તે જવાબદાર નથી. 
4. આડિતયો માલધણી વતી કોઈ ખચ' કર� તે માલધણી પાસેથી વ$લૂ કરવાનો તેને અિધકાર 

છે. 
5. માલ9ુ ંવેચાણ ન થાય તો તે માલ પરત કરવાનો આડિતયાને હક છે. 
6. માલને થતા ં 9�ુસાન nગે આડિતયો જવાબદાર ન હોવા ં છતા ં માલની વાજબી કાળ� 

રાખવા આડિતયો બધંાયલેો છે. 
 

3. આડતમાલ અને વેચાણનો તફાવત : 

;Zુાઓ આડતમાલ વેચાણ 

1. માલની મા�લક" માલધણીની જ રહ� છે. માલની મા�લક" ખર"દનારની થાય છે. 
2. આડિતયો ફ�ત એજUટ છે અને તે માલ9ુ ં

વેચાણ ન કર� *યા ં $ધુી તેને કોઈ નાણા ં
આપવાના ં થતા ં નથી. તેમનો સબંધં મા�લક-
એજUટનો છે. 

વેચાણ થતા ં ખર"દનાર માલની �ક0મત માટ� 
દ�વાદાર બને છે. અને માલ વેચનાર લેણદાર 
બને છે. 

3. આડત પર મોકલેલ માલ વેચાયો ન હોય તો 
આડિતયો તે પરત કર" શક� છે. 

માલ9ુ ં વેચાણ થઈ ગયા પછ" વેચનાર માલ 
પરત લેવા બધંાયેલ નથી. 

4. આડત પર માલ મોક/યા પછ" માલના ભાવમા ં
વધારો થતા ં તેનો લાભ ફ�ત માલધણીને જ 
મળે છે. 

માલની મા�લક" બદલાતી હોવાથી વેચાણ પછ" 
માલ પર થતો લાભ ખર"દનારનો ગણાય છે. 

5. આડતમાલ nગેના બધા ખચા'ઓ માલધણી 
Pકૂવે છે. આડિતયાએ Pકૂવેલ ખચ' માલધણી 
ભરપાઈ કર" આપે છે. 

સામાUય ર"તે વેચાણના કરારમા ં વેચાણ પછ"ના 
ખચ' �ાહક� Pકૂવવાના હોય છે. 

6. આડત પર વેચવા મોકલેલ માલધણી પરત 
મેળવી શક� છે. 

જો �ાહક નાણા ં નહ� Pકૂવે તો વેચનાર માલ 
પાછો મેળવી શકતો નથી. ફ�ત તેના નાણા ં
વ$લૂ કરવા કાયદ�સર પગલા ંલઈ શક� છે. 
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7. આ એજUસી Bયવ�થા છે, Tમા ં આડિતયો 
માલના નાણા ં તે9ુ ં વેચાણ થયા િવના આપવા 
બધંાયેલો નથી. 

આ વેચાણનો કરાર છે, Tમા ંઅવેજના બદલામા ં
માલનો િવિનમય થાય છે. 

8. માલની મા�લક" માલધણીની હોવાથી માલને 
9�ુસાન થાય તો તે જ ભોગવે છે. 

વેચાણ થઈ ગયા પછ" માલની મા�લક" 
ખર"દનારની બને છે, તેથી માલ9ુ ં 9�ુસાન તે 
ભોગવે છે. 

9. માલધણી માલ મોકલે *યાર� ઊપજ9ુ ંસપંાદન 
થ4ુ ંનથી. 

માલ9ુ ં વેચાણ થાય તે �ણે ઊપજ9ુ ં સપંાદન 
થાય છે. 

10. આડિતયાને આડતમાલના ધધંાના નફા ક� 
9�ુસાન સાથેનો કોઈ સબંધં નથી. 

વેચાણ થઈ ગયા પછ" થતો નફો ક� 9�ુસાન 
ખર"દનારના છે. 

11. આડતમાલ Bયવ�થા ,જુબ જગંમ િમલકત9ુ ંજ 
વેચાણ થાય છે. 

વેચાણમા ં �થાવર ક� જગંમ ગમે તે િમલકત9ુ ં
વેચાણ થાય છે. 

 
4. આડતમાલ અને \ગંડ વેચાણનો તફાવત : 

]મ આડતમાલ \ંગડ વેચાણ 

1. આડમમાલનો ઉ ેશ આડિતયા મારફતે માલ9ુ ં
વેચાણ કરાવવાનો છે. 

Rંગડ વેચાણનો ઉ ેશ �ાહકને એ શરતે 
મોકલવાનો છે ક� તે માલ પસદં પડ� તો રાખે 
અને નહ� તો પરત કર�. 

2. માલધણી અને આડિતયા વZચેનો સબંધં 
િ�CUસપાલ અને એજUટનો છે. માલ મળે એટલે 
આડિતયો દ�વાદાર બનતો નથી. 

Rંગડ વેચાણનો �ાહક ભાિવ �ાહક છે. જો તે 
ખર"દવાનો િનણ'ય કર� તો બનેં વZચેનો સબંધં 
વેચનાર અને �ાહકનો બને છે. 

૩. આડત પર માલ મોકલવામા ંઆવે *યાર� તેની ન�ધ 
વેચાણ તર"ક� થતી નથી. ફ�ત માલ ધધંામાથંી 
Rય છે તે દશા'વવા આડત પર મોકલેલ માલ 
ખા4 ુ ંજમા કરવામા ંઆવે છે. 

Rંગડ વેચાણને કોઈવાર ખર�ખર વેચાણ ગણી 
લેવામા ંઆવે છે અને જો �ાહક માલ પસદં ન 
પડતા પરત કર� તો તેને વેચાણ માલ પરત 
ગણાય છે. 

4. વષ'ને nતે આડત માલનો �ટૉક આડતમાલ 
ખાતાની જમા બાqુ બતાવાય છે. 

વષ'ને nતે �ાહક પાસે Rંગડ પર મોકલેલ માલ 
પડ�લો હોય તો વેપાર ખાતાની જમા બાqુ 
બતાવાય છે. 

 

5. આડતમાલના વેપારની િવિધ : 

� આડતમાલના ધધંામા ંસામાUય ર"તે નીચે ,જુબની કાય'વાહ" જોવા મળે છે :  

1. માલધણી માલ મોકલે છે :  

માલધણી આડિતયાને આડત પર વેચવા માલ મોકલી આપે છે. માલ સાથે આડિતયાની 
મા�હતી માટ� એક ભરિત�ુ ંમોકલે છે, Tને કાPુ ંભરિત�ુ ં કહ� છે. 
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2. માલધણી ખચ( 0કૂવે : 

માલ મોકલતા ં માલધણી અ,કુ ખચ' Pકૂવે છે. દા.ત. વીમા9ુ ં િ�િમયમ, 9રૂ વગેર� T 
આડતમાલના ધધંાનો ખચ' છે. 

3. આડિતયા તરફથી એડવા`સ : 

આડતમાલ nગે ક�ટલીકવાર આડિતયો માલધણીને એડવાUસ આપે છે. T રકમ રોકડામા ં
આપવામા ંઆવે અથવા માલધણી ¡ ૂડં" લખે અને આડિતયો �વીકાર" પરત કર� માલધણીને 
નાણાનંી તા*કા�લક જ�ર હોય તો તે ¡ ૂડં" વટાવે છે. 
� માલધણીના �હસાબો :- મોકલેલ આડતમાલના �હસાબો રાખવાનો ઉ ેશ એ છે ક�, દર�ક 

આડતમાલનો ચોvખો નફો ક� ચોvખી ખોટ શોધી શકાય. 
1. આડતમાલ ખા4 ુ ં:- 

આ માટ� માલધણી પોતાની ખાતાવહ"મા ંદર�ક આડતમાલ એક અલગ ખા4 ુ ંખોલે છે. આ 
ખાતાને ‘આડતમાલ ખા4 ુ’ં કહ�વામા ં આવે છે. સામાUય ર"તે તેને આડિતયાના નામથી 
ઓળખવામા ંઆવે છે. દા.ત. અ�તEુમાર9ુ ંઆડતમાલ ખા4 ુ ંઅથવા તો T શહ�રમા ંમાલ 
આડત પર મોકલવામા ંઆવતો હોય તેના નામથી તે ખા4 ુ ંઓળખવામા ંઆવે છે. દા.ત. 
‘ચેxઈ9ુ ંઆડતમાલ ખા4 ુ’ં. 

આડતમાલ ખા4 ુ ંએ આડિતયા9ુ ંખા4 ુ ંનથી; પરં4,ુ એક �કાર9ુ ંવેપાર અને નફા-9	ુસાન 

ખા4 ુ ંછે. bમા ંફ	ત આડત પર મોકલેલા માલ 3ગેના જ Tયવહારો ન�ધવામા ંઆવે છે. 

જયાર� આડત પર માલ મોકલવામા ંઆવે *યાર� તે માલની �ક0મતથી ‘આડતમાલ ખા4 ુ’ં 
ઉધારવામા ંઆવ ેછે અને ‘આડત પર મો�લેલે માલ ખા4 ુ’ં જમા કરવામા ંઆવ ેછે. 

4. આડિતયો ખચ( 0કૂવે :- 

આડિતયો માલ છોડાવી કબRમા ંલે છે. આ nગે તેને ક�ટલાક ખચ' પણ કરવા પડ� છે. 
દા.ત. જકાત, મqૂર", ગોડાઉન ભા¢ુ ં વગેર�. આ ખચ' આડિતયો Pકૂવે છે; પરં4,ુ ત ે
માલધણી પાસેથી વ$લૂ કર� છે. 

5. વેચાણ પછ! આડિતયો વેચાણ cકડો તૈયાર કર# :- 

હવે આડિતયો માલધણીની $ચૂના ,જુબ માલ9ુ ંવેચાણ કર� છે અને તે મા�હતી દશા'વતો 
એક વેચાણ �કડો તૈયાર કર� છે. 

6. આડિતયો �હસાબ 0કૂતે કર# :- 

આડિતયાએ તૈયાર કર�લ વેચાણ �કડામા ંતે વેચાણ પોતે Pકૂવેલ ખચ', પોતા9ુ ંકિમશન 
ક� આડત જણાવે છે, પોતે એડવાUસ તર"ક� રકમ મોકલી હોય તો તેનો ઉ/લખે કર� છે. ત ે
ઉપરાતં ક�ટલી રકમ બાક" રહ" તે જણાવે છે અને તે રકમ તે મોકલી ર£ો હોય તો તે ક�વી 
ર"તે મોકલી છે ત ેપણ જણાવે છે. 
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7. માલધણીને વેચાણ cકડો મળતા : 
તે પોતાના ચોપડ� જ�ર" ન�ધ કર� છે. દા.ત. વેચાણની રકમ, આડિતયાનો ખચ', કિમશન 
અને તેના તરફથી મળેલ રકમ. 

6. માલધણીના ચોપડ# �હસાબી ન�ધ : 

માલધણીના ચોપડ� આડતમાલના �હસાબોની આમન�ધ નીચે ,જુબ થશે : 
1. જયાર# આડત પર માલ મોકલવામા ંઆવે +યાર# .... 

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

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

 (બા.T. ............ના આડિતયા .........ને ₹.......નો માલ 
આડત પર વેચવા મોક/યો.) 

  

 
� 8યાનમા ંરાખો ક� જયાર� માલ આડિતયાને મોકલવામા ંઆવે છે *યાર� માલની આડતમાલ nગ ે

માલધણીએ T ખચ' PકૂBયો હોય તે આડતમાલના ધધંાનો ખચ' હોઈ તે આડતમાલ ખાતે 
ઉધારવામા ંઆવ ેછે. 

� આડિતયા તરફથી વેચાણ �કડો મળે *યાર� તેમા ંઆપેલા મા�હતી પરથી ચાર િવગતો ચોપડ� 
ન�ધાવી જોઈએ. 

I. તેમા ંજણાવેલ વેચાણની રકમ આડતમાલ ખાતે જમા કરવામા ંઆવે છે અને આડિતયા 
ખાતે ઉધારવામા ંઆવ ેછે; કારણક�, તે રકમ આડિતયા પાસે લેણી થયેલી છે. 

II. આડિતયાએ Pકૂવેલ ખચ' અને 
III. તેને આપવા9ુ ં કિમશન પણ આડતમાલ ખાતે ઉધારવામા ંઆવ ે છે; કારણક�, ત ેબધો 

ખચ' આ આડતમાલના ધધંા અથW થયો છે. 
IV. આડિતયાએ મોકલલે રકમ તેના ખાતે જમા કરવામા ંઆવે છે. 

1. આડત પર મોકલેલ માલ ખા4 ુ ં: 

જયાર� આડત પર માલ મોકલવામા ંઆવે *યાર� ધધંામાથંી માલ Rય છે િનયમ �માણે ‘Rય ત ે
જમા’ તેથી માલ ખા4 ુ ં જમા કર¤ુ ં જોઈએ; પરં4,ુ તે માલ કયા હ�4 ુ માટ� ધધંામાથંી બહાર 
મોકલવામા ંઆBયો છે ત ેદશા'વવા તેન ે ‘આડત પર મોકલેલ માલ ખા4 ુ’ં કહ�વામા ંઆવે છે. 
વષ'ને nતે આ ખા4 ુ ંબધં કર"ને, વેપાર ખાતાની જમા બાqુ લઈ જવામા ંઆવે છે. આડિતયો 
ખર"દ" કરતો નથી તેમ જ માલધણીનો દ�વાદાર થતો નથી એટલે માલધણી માલ મોકલતા ં
આડિતયા ખાતે કોઈ રકમ ઉધાર" શક� નહ�. 
 
 

2. માલ મોકલતા ંમાલધણી ખચ( 0કૂવે તે 3ગે :- આડત પર માલ મોકલતા ંમાલધણી T ખચ' 
Pકૂવે છે તે આડતમાલના ધધંાનો ખચ' હોવાથી આડતમાલ ખાતે ઉધારવામા ંઆવે છે. કોઈ 
BયC�તગત ખચ' ખાત ે (દા.ત., મqૂર" ખાતે) રકમ ઉધારવામા ંઆવતી નથી. આમન�ધ નીચે 
,જુબ થશે : 
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2. આડતમાલ ખાતે                         ઉ. ........  

        તે રોકડ ખાતે (અથવા બYક ખાતે)  ........ 
 (બા.T. આડતપર મોકલેલ માલ nગે નીચે ,જુબ ખચ' 

PકૂBયા 9રૂ.....₹ વીમો......₹ મqૂર"......₹) 
  

 

1. આડિતયા તરફથી એડવા`સ મળે +યાર# :- આડતમાલના ધધંામા ંસામાUય ર"તે એવો �રવાજ છે 
ક� આડિતયો આડતમાલ પેટ� થોડ" રકમ માલધણીને એડવાUસ તર"ક� આપે છે. એડવાUસ તર"ક� 
રોકડ, લેણી¡ ૂડં" ક� બYક ¥ા¦ટ મોકલવામા ંઆવે છે. આ nગે આમન�ધ નીચે ,જુબ થાય છે :  

 

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

 બYક ખાતે                             ઉ.  ........ 
 લેણી¡ ૂડં" ખાતે                        ઉ.   
         તે આડિતયા ખાતે   
 (બા.T. આડતમાલના પેટ� રોકડ ¥ા¦ટ મ�યો – આપણે 

લખેલી ¡ ૂડં" આડિતયાએ �વીકાર".) 
  

 

� ક�ટલાક લેખકો લખે છે ક� આ nગ ેનીચે ,જુબ બ ેન�ધ કરવી.  
1. રોકડ/બYક/લેણી¡ ૂડં" ખાતે               ઉ..... -------  

       તે આડતમાલ nગે એડવાUસ ખાતે  -------- 

2. વષ'ને nતે ખા4 ુ ંસરભર કરવાની ન�ધ :   

 આડતમાલ nગે એડવાUસ ખાતે         ઉ...... -------  

       તે આડિતયા ખાતે   ------- 
 

 

પરં4 ુઆપણ ેઆ k�ુતકમા ંઉપર જણાવેલ એક જ આમન�ધ કર"�ુ.ં 
� માલધણીને નાણાની તા*કા�લક જ�ર હોય અન ેતે ¡ ૂડં" વટાવે *યાર� નીચે ,જુબની ન�ધ થાય 

છે. ¡ ૂડં" વટાવતા ંઆપેલ વટાવ આડતમાલના ધધંાનો ખરો ગણી આડતમાલ ખાતે ઉધારવામા ં
આવે છે, વટાવ ખાતે નહ�. જો ક� ક�ટલાક વટાવ ખાતે ઉધાર� છે; પરં4,ુ તે યો�ય નથી. 

 

3-બ રોકડ ક� બYક ખાતે                           ઉ. ........  

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

          તે લેણી¡ ૂડં" ખાતે  ........ 
 (બા.T. આડિતયાએ �વીકાર�લી ¡ ૂડં" વટાવી.)   

 

� ક�ટલીક વાર વટાવની રકમ �થમ ન�ધમા ંવટાવ ખાતે ઉધારવામા ંઆવે છે અને બી� ન�ધમા ં
વટાવની રકમ ‘આડતમાલ ખાતે’ લઈ જવામા ંઆવે છે. 

૩-બ રોકડ ક� બYક ખાતે                     ઉ.   

 વટાવ ખાતે                           ઉ.   

         તે લેણી¡ ૂડં" ખાતે    

 (બા.T. આડિતયાને �વીકાર�લી ¡ ૂડં" વટાવી.)   
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૩-બ આડતમાલ ખાતે                     ઉ.   

        તે વટાવ ખાતે    

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

� ન�ધ :- 

ક�ટલાક લેખકો જણાવે છે ક�, આ ર"તે ¡ ૂડં" વટાવતા ં T વટાવ કાપી લેવામા ં આવે તે 
આડતમાલ ખાતે ઉધારવાન ેબદલે સામાUય નફા-9�ુસાન ખાતે લઈ જવો જોઈએ, તેના ંબ ે
કારણો છે : 

i. એક તો ¡ ૂડં" વટાવી રોકડા ંનાણા ં મેળવવા ંએ નાણાક"ય સવલતની બાબત છે અને તેન ે
આડતમાલના ધધંા સાથે જોઈ સબંધં નથી. 

ii. જો આ ર"તે એક , ુતે વટાવેલ ¡ ૂડં"નો વટાવ આડતમાલ ખાતે ઉધારવામા ંઆવે અને 
બી� , ુતે આડતમાલ nગે મળેલ ¡ ૂડં" નાણાનંી જ�ર ન હોવાથી વટાવવામા ંનહ� આવે 
તો બે , ુતના આડતમાલનો નફો સરખાવી શકાશે નહ�.  
 

� આડિતયા તરફથી વેચાણ cકડો મળે +યાર# :- 

માલ વેચાયા પછ" આડિતયા તરફથી વચેાણ �કડો મળે છે, તેના પરથી નીચે ,જુબની 
ચાર િવગતોન ેલગતી આમન�ધ થાય છે : 

a) વેચાણ 

b) આડિતયાએ Pકૂવેલ ખચ'  

c) આડિતયાને આપવા9ુ ંકિમશન અને 

d) આડિતયાએ મોકલલે રકમ 
 
 

2. વેચાણની ન�ધ :- 

વેચાણના ંનાણા ંઆડિતયાને મ�યા ંહોવાથી તે રકમ nગે આડિતયો માલધણીનો દ�વાદાર થાય 
છે. તેને ખાતે વેચાણની રકમ ઉધારાય છે. આડતમાલ ખા4 ુ ંએક �કાર9ુ ંવેપાર ખા4 ુ ંપણ છે 
એટલે Tમ વેચાણની રકમ વેપાર ખાત ેજમા થાય છે. તેમ આડતમાલ9ુ ં વેચાણ આડતમાલ 
ખાતે જમા થાય છે; કારણક�, તે આડતમાલની આવક છે. 
4. આડિતયા ખાતે                       ઉ. --------  

        તે આડતમાલ ખાતે   -------- 

 (બા.T. વેચાણ �કડા ,જુબ આડિતયાએ કર�લ વેચાણની 
ન�ધ કર".) 

  

 

3. આડિતયાએ 0કૂવેલ ખચ( 3ગે :- 

વેચાણ �કડામા ં આડિતયો પોતે Pકૂવેલ ખચા' પણ જણાવે છે. આ ખચ' માલધણીએ 
આડિતયાને આપવાનો હોય છે, એટલે તે રકમ આડિતયા ખાતે જમા થાય છે અન ેઆડતમાલ 
ખાતે ઉધારાય છે. 
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5. આડતમાલ ખાતે             ઉ.... --------  

      તે આડિતયા ખાતે   -------- 

 (બા.T. વેચાણ �કડા ,જુબ આડિતયાએ આડતમાલ nગે 
નીચે ,જુબ ખચ' PકૂBયા)ં 

  

 

4. આડિતયાને આપવાની આડત (કિમશન) :- 

આડિતયાને આપવાની આડત આડતમાલનો ખચ' હોઈ આડતમાલ ખાતે ઉધારવામા ંઆવે છે. 
વળ", આ રકમ આડિતયાને Pકૂવવાની હોવાથી તે માલધણીનો લેણદાર બન ેછે, એટલે તેન ે
ખાતે રકમ જમા થાય છે. 
6. આડતમાલ ખાતે             ઉ.... --------  

      તે આડિતયા ખાતે   -------- 

 (બા.T. વેચાણ �કડા ,જુબ ₹_______ ના વેચાણ પર 
____ટકા લેખે આડતના Pકૂવવાના ંથાય) 

  

 
 
 
 

5. આડિતયા પાસેથી મળેલ રકમ 3ગે :- 

આડિતયો આડતમાલના વેચાણ nગ ે મળેલ રકમમાથંી પોતાના ખચ' અને કિમશનની રકમ 
કાપી લઈને બાક" રકમ રોકડ�થી ક� બYક¥ા¦ટ |ારા ક� લણેી¡ ૂડં" |ારા મોકલે છે. 
7. બYક ખાતે                        ઉ. --------  

 લેણી¡ ૂડં" ખાતે                   ઉ. --------  

        તે આડિતયા ખાતે   -------- 

 (બા.T. આડતમાલ nગે બાક" રકમ આડિતયા તરફથી બYક 
¥ા¦ટ મારફતે Pકૂતે મળ") 

  

 

6. આડતમાલનો �ટૉક બાક! હોય તો :- 

વષ'ને nતે જો ક�ટલાક માલ હqુ આડિતયા પાસે વેચાયા િવનાનો પડ" ર£ો હોય. આડતમાલનો 
નફો ક� 9�ુસાન શોધવા આખર �ટૉક તેની ,ળૂ�ક0મતે (�માણસરના ખચ' સ�હતના) ચોપડ� 
લાવવામા ંઆવશે અને આડતમાલ ખાતે જમા કરવામા ંઆવશે. વેપાર ખાતામા ંનફો શોધવા 
આખર �ટૉક જમા કર"એ છ"એ તે જ ર"તે અહ� પણ જમા થશે. 
8. આડતમાલ �ટૉક ખાતે             ઉ.... --------  

      તે આડતમાલ ખાતે   -------- 

 (બા.T. આડિતયા પાસે બાક" રહ�લ �ટૉક �માણસરના ખચ' 
સ�હત ચોપડ� લાBયા)ં 

  

 

7. આડતમાલના નફા ક# ખોટ 3ગેની ન�ધ :- 

હવે આડતમાલ ખાતાની બાક" કાઢવામા ંઆવશે. જો જમા બાક" હશ ેતો તે નફો દશા'વે છે અન ે
તે સામાUય નફા-9�ુસાન ખાતે લઈ જવામા ંઆવે છે. જો આડતમાલ ખા4 ુ ંઉધાર બાક" બતાવ ે
તો તે ખોટ દશા'વે છે અને સામાUય નફા9�ુસાન ખાતે લઈ જવા િવlુ7 ન�ધ કરવામા ંઆવશે. 
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9-અ. જયાર� નફો હોય *યાર� :   

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

       તે સામાUય નફા-9�ુસાન ખાતે   -------- 

 (બા.T. આડતમાલનો નફો ન.9ુ.ં ખાતે લઈ ગયા)   

9-બ જયાર� ખોટ હોય *યાર� :   

 સામાUય નફા9�ુસાન ખાતે           ઉ.... --------  

      તે આડતમાલ ખાતે   -------- 

 (બા.T. આડતમાલની ખોટ ન.9ુ.ં લઈ ગયા)   
 
 

8. આડત પર મોકલેલ માલ ખા4 ુ ંબધં કરવા 3ગે :- 

વષ'ને nત ે“આડત પર મોકલેલ માલ ખા4 ુ”ં માલની ,ળૂ�ક0મતે વેપાર ખાત ેલઈ જવામા ંઆવ ે
છે અને તે ખા4 ુ ંબધં કરવામા ંઆવે છે. 
10. આડત પર મોકલેલ માલ ખા4 ુ ંબધં કરવા nગે....   

 આડત પર મોકલેલ માલ ખાતે     ઉ..... --------  

        તે વેપાર ખાતે   -------- 

 (બા.T. આડત પર મોકલેલ માલખાતાની બાક" વષ'ને nતે 
વેપાર ખાતે લઈ ગયા) 

  

 

� ન�ધ :-  ક�ટલાકં લેખકોના માટ� જો માલ મોકલનાર જ�થાબધં વેપાર" હોય તો આ ન�ધમા ં‘વેપાર 
ખાત’ે ન�ધ કરવાને બદલે ‘ખર"દ ખાતે’ ન�ધવામા ંઆવે છે. કારણક� માલ9ુ ંઉ*પાદન કરતો નથી; 
પરં4,ુ માલ ખર"દ"ને વેચાણ કર� છે અને જયાર� તે માલ ખર"દ� છે *યાર� ‘ખર"દ ખાતે ઉધાર� છે. 
આડત પર મોકલેલ માલથી ખર"દ" ઓછ" થાય છે તેથી આડત પર મોકલેલ માલ ખા4 ુ ંબધં 
કરતા ંતે રકમ ‘ખર"દ ખાતે’ લઈ જવી જોઈએ. જયાર� ઉ*પાદક માલ મોકલે તો તે આ ર"તે વષ'ને 
nતે ‘વેપાર ખાત’ે ન�ધ કર� છે. 

7. માલધણીની ખાતાવહ!મા ં: 

   ઉપરની ન�ધ પરથી જણાશે ક� ખાતાવહ"મા ંનીચે ,જુબ oણ ખાતા તૈયાર કરવામા ંઆવે છે : 

1. આડતમાલ ખા4 ુ ં 

2. આડત પર મોકલેલ માલ ખા4 ુ ં 

3. આડિતયા9ુ ંખા4 ુ ં 

� ન;નૂો :- 

ઉ.                      આડતમાલ9ુ ંખા4 ુ ં       જ. 

]મ િવગત ₹ ]મ િવગત ₹ 

1. આડત પર મોકલલે માલ ખાત ે (આડત પર 
માલ મોક/યો) 

- 1. આડિતયા ખાત ે - 

2. રોકડ ખાત ે(ખચ')   2. વીમા કંપની ખાત ે (9�ુસાન પામેલ માલ nગે 
�વીકાર�લ દાવો) 
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૩. લણેી¡ ૂડં" ખાત ે(વટાવ)  - ૩. નફા-9�ુસાન ખાત ે (9�ુસાન થયલે માલ પર 
થયલે ખોટ) 

- 

4. આડિતયા ખાત ે(ખચ')  4. આડત પર મોકલેલ માલ ખાત ે(પરત માલ)  - 

5. આડિતયા ખાત ે(કિમશન) - 5. આડતમાલ �ટૉક ખાત ે - 

6. ન.9.ુખાત ે(9કુશાની માલ nગે  

થયલે નફો ) 

 6. નફા-9�ુસાન ખાત ે (આડતમાલ ખોટ જો હોય 
તો) 

- 

7. નફા-9�ુસાન ખાત ે(આડતમાલનો નફો)     

Eુલ  Eુલ  
 

ઉ.     આડિતયા9ુ ંખા4 ુ ં                                                                                     જ 

 

ઉ.         આડત પર મોકલેલ માલ ખા4 ુ ં                  જ. 

િવગત - િવગત - 

આડતમાલ ખાતે (પરત માલ) - આડતમાલ ખાતે (આડત પર માલ મોક/યો) - 

વેપાર ખાતે (ખર"દ ખાતે)(વષ'ને nતે ખા4 ુ ં
બધં ક�ુm) 

-   

Eુલ  Eુલ  
 

        માલધણીના ચોપડ� આડિતયા9ુ ંBયC�તગત ખા4 ુ ંઉપર ,જુબ તૈયાર થશે. વેચાણ �કડા ,જુબ 
વેચાણની રકમ તેને ખાતે ઉધારાશે. તેણે એડવાUસ તર"ક� આપેલ રકમ તેને ખાતે જમા થશે. તે ઉપરાતં 
તેને Pકૂવેલ ખચ' તેને આપવા9ુ ંકિમશન તેમ જ તેના તરફથી છેવટ� મળેલ રકમ પણ તનેા ખાતે જમા 
થશે. 

8. આડિતયાના ચોપડ# �હસાબી ન�ધો :- 

આડિતયાને જયાર� માલધણી તરફથી આડત પર માલ વેચવા માટ� માલ મળે *યાર� તે પોતે માલ 
ખર"દતો નથી. અને માલની મા�લક" પણ તેને મળતી નથી એટલે જયાર� માલ મળે *યાર� તે કોઈ 

]મ િવગત ₹ ]મ િવગત ₹ 

1. આડતમાલ ખાત ે(વચેાણ) - 1. રોકડ ખાતે ક� બYક ખાતે ક� લણેી¡ ૂડં" ખાત ે(આડિતયા તરફથી મળેલ 
એડવાUસ) 

 

   2. આડતમાલ ખાત ે(આડિતયાએ Pકૂવલે ખચ')  

   ૩. આડતમાલ ખાત ે(આડિતયા9ુ ંકિમશન)  

   4. આડતમાલ ખાત ે(ઉધાર વચેાણની ઉધરાણી nગે આપલે વટાવ)  
   5. રોકડ ખાત ેઅથવા બYક ખાત ેક� લણેી¡ ૂડં" ખાત ે(આડિતયાએ Pકૂત ે

આપલે રકમ અથવા બાક" આગળ લઈ ગયા) 
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ન�ધ કરતો નથી તે જ �માણે આડતમાલ મોકલતા માલધાણી T ખચ' કર� છે. તેની પણ આડિતયો 
કોઈ ન�ધ કરતો નથી; પરં4,ુ માલ આવે *યાર� આ માલધણીને એડવાUસ આપે તે nગ ે નીચ ે
,જુબની આમન�ધ કર� છે: 

2. આડતમાલ 3ગે એડવા`સ આપવામા ંઆવે છે +યાર# : 

માલધણી ખાતે ઉધાર અને તે રોકડ ક� બYક ખાત ેઅથવા દ�વી¡ ૂડં" ખાતે જમા 
(બા.T. આડતમાલ nગ ેમાલધણીને રોકડ આjયા અથવા માલધણીએ લખેલી ¡ ૂડં" 
આપણે �વીકાર") 

� આ ¡ૂડં" માલધણી વટાવે તો આડિતયાને કોઈ સબંધં નથી એટલે તેની કોઈ ન�ધ તેના 
ચોપડ� થશે નહ�. 

3. આડિતયાનો ખચ( : 
આડિતયો T ખચ' Pકૂવે તે માલધણી પાસે વ$લૂ કરવાનો હોવાથી તે રકમ માલધણી 
ખાતે ઉધારાય છે.  

]મ િવગત ઉધાર જમા 

2. માલધણી ખાતે                 ઉ. 
       તે રોકડ ખાતે 

(બા.T. આડતમાલ nગે નીચે ,જુબ ખચ' PકૂBયો મqૂર" ____ ₹ 
____ ગાડ"ભા¢ુ ં₹___________) 

---------  
----------- 

 

 

૩. જયાર# આડત પર આવેલ માલ9ુ ંવેચાણ થાય +યાર# :- 

આડત પર મળેલ માલ9ુ ંવેચાણ આડિતયો રોકડ�થી કર� અથવા ઉધાર કર�. ક�ટલીકવાર આડિતયો 
પોતાના ઉપયોગ માટ� માલ રાખી લે છે. આ nગે qુદ" qુદ" આમન�ધ નીચે ,જુબ થશે. 
 

]મ િવગત 
ખા. 

પા. 
ઉધાર જમા 

૩-અ જયાર# રોકડ#થી વેચાણ થાય +યાર#  

રોકડ ખાતે (ક� બYક ખાતે)           ઉ. 
       તે માલધણી ખાતે 

(બા.T આડત પર મળેલ માલ9ુ ંરોકડ�થી વેચાણ થતા)ં 

   

૩-બ જયાર# ઉધાર વેચાણ થાય +યાર# 

દ�વાદારો (ક� �ાહક)ખાતે             ઉ. 
        તે માલધણી ખાતે 

(બા. T આડત પર મળેલ માલ9ુ ંઉધાર વેચાણ થતા)ં 

   

૩-ક fાહક માલ પરત કર# +યાર#  

માલધણી ખાતે                      ઉ. 
        તે દ�વાદારો (ક� �ાહક) ખાતે  

(બા. T આડત પર વેચેલ માલપરત થતા)ં 
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4. વેચાણ પર લેgુ ંથયેલ કિમશન :- 

વેચાણ પર લે�ુ ંથયેલ કિમશન આડિતયાની આવક ગણાય છે. એટલે કિમશન ખાતે ક� આડત ખાતે 
જમા થાય છે. તે રકમ માલધણી પાસે લેણી થાય છે, એટલે તેને ખાત ેઉધારાય છે. 
 
4. માલધણી ખાતે              ઉ. 

      તે આડત ક� કિમશન ખાતે  

(બા.T. ₹____ ના વેચાણ પર ___ ટકા 
લેખે કિમશનના ંલેણા ંથયા)ં 

-  
- 

 
 
 
 
 
 

5. �હસાબ 0કૂતે કરવામા ંઆવે +યાર#: 

    આડતમાલના વેચાણમાથંી પોતાના ખચ', કિમશન અને અગાઉથી Pકૂવેલ રકમ બાદ કર" બાક"ની 
રકમ આડિતયો રોકડ�થી ક� બYક ¥ા¦ટથી મોકલે છે. અથવા તે nગે માલધણીએ લખેલી ¡ ૂડં" �વીકાર� છે, 
આ nગ ેનીચે ,જુબ ન�ધ થશે : 
 
 
 
 
 

5. માલધણી ખાતે              ઉ. 
      તે રોકડ ક� બYક ખાતે અથવા  
દ�વી¡ ૂડં" ખાતે   

(બા.T. આડતમાલ nગે બાક" રકમ 
Pકૂતે મોકલી) 

-  
- 

 
 
 
 
 

9. આડિતયાની ખાતાવહ! :- 

આડિતયાની ખાતાવહ"મા ં T મહ*વ9ુ ં ખા4 ુ ં તેયાર કરવામા ં આવે છે તે ‘માલધણી9ુ ં ખા4 ુ’ં 
(ક�ટલીકવાર આડત ખા4 ુ ં ક� કિમશન ખા4 ુ ં પણ બનાવવા9ુ ં છે) ઉપર જણાવેલ આમન�ધની 
ખતવણી કરતા તે ખા4 ુ ંનીચે ,જુબ હશે. 
 

ઉ.                                                                           માલધણી9ુ ંખા4 ુ ં                                                        જ. 

]મ િવગત ₹ િવગત - 

1. રોકડ ખાતે ક� બYક ખાતે ક� દ�વી¡ ૂડં" ખાતે એડવાUસ  - બYક ક� રોકડ ખાતે (આડતમાલના 
વેચાણના) 
 

- 

2. દ�વાદારો ખાતે (વેચાણ પરત) - દ�વાદારો  ખાતે (ઉધાર વેચાણના) - 

૩. રોકડ ખાતે (ખચ'ના) - ખર"દ ખાતે (પોતાના ઉપયોગ માટ� 
માલ રાvયો તેના) 

- 

૩-ડ જયાર# આડિતયો માલ પોતે ખર!દ! લે +યાર#  

ખર"દ ખાતે                          ઉ. 
        તે માલધણી ખાતે 

(બા.T આડત પર મળેલ માલની ખર"દ" કરતા)  
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4. આડત ખાતે (લેણી થયેલ આડત) -   

5. રોકડ ખાતે ક� બYક ખાતે ક� દ�વી¡ ૂડં" ખાતે (�હસાબ 
Pકૂતે રકમ મોકલી) અથવા બાક" આગળ લઈ ગયા. 

-   

 Eુલ  Eુલ  
 

� ન�ધ :- 

1. માલધણી ,ળૂ�ક0મત પર અ,કુ ટકા નફો ચઢાવીને કાPુ ંભરિત�ુ ંબનાવ ેતેની આડિતયાના �હસાબો 
પર કોઈ અસર થતી નથી. 
2. આડત પર મળેલ માલનો 9�ુસાન થાય તો તેની પણ આડિતયાના �હસાબો પર કોઈ અસર થતી 
નથી. 
 

10. એડવા`સ પેટ# મળેલ લેણીi ૂંડ! : 

સામાUય ર"તે આડતમાલના ધધંામા ંઆડિતયા તરફથી માલધણીને એડવાUસ તર"ક� અ,કુ રકમ 
મળે છે. તેન ે કારણે પરદ�શમા ં વસતા આડિતયાને મોટ" રકમના માલ9ુ ં િધરાણ કરતા થોડ" 
સલામતી રહ� છે. બીqુ ંમાલ વેચતા, લાબંો સમય લાગે એ દરiયાન માલધણીને આ ર"તે એડવાUસ 
મળતા ,ડૂ"ની અછત અ9ભુવવી પડતી નથી. સામાUય ર"તે માલઘણી આ nગ ેએક ¡ ૂડં" લખે છે 
અને આડિતયા તે �વીકાર� છે. 
� આ ર"તે આપેલા વટાવ �હસાબોમા ંબ ેર"તે ન�ધાય છે : 

1. ધધંાનો સામાUય ખચ' ગણી તે રકમ વટાવ ખાતે ઉધારાય છે અથવા  
2. આડતમાલના ધધંાનો સામાUય ખચ' ગણી વટાવની રકમ આડતમાલ ખાતે ઉધારવામા ં

આવે. આમા ંબી� પ7િત વ� ુ�ચ�લત છે. 
 

11.    વેચાણcકડો :- 

આડિતયો પોતાને માલધણી તરફથી મળેલ માલ9ુ ં વેચાણ કર� છે. અને તે nગેની મા�હતી 
દશા'વ4 ુ ંએક પoક માલધણીને મોકલાવે છે. આ પoકને વેચાણ �કડો કહ� છે. આ પoકમા ં
આડિતયો નીચે ,જુબની િવગતો જણાવે છે : 

(અ) વેચાણની Eુલ રકમો–Tમા ં ઉધાર અને રોકડ બનંે વેચાણ જણાવવામા ં આવે છે. 
(બ)આડતમાલ nગે આડિતયાએ કર�લ ખચ'ની િવગત (ક) આડિતયાએ આડત માલ nગ ે
એડવાUસ તર"ક� આપેલ રકમ (ડ) છેવટ� માલધણીને આપવાની ચોvખી રકમ જણાવવામા ંઆવે 
છે. જો આડિતયો વેચાણ�કડા સાથે બાક" રકમનો ¥ા¦ટ પણ મોકલતો હોય તો તેનો પણ 
ઉ/લખે કર� છે. આ �કારના વેચાણ�કડાનો ન,નૂો નીચે આjયો છે : 
 

 

�  વેચાણcકડાનો ન;નૂો: 

આ વેચાણ�કડામા ં ઉપર ,જુબની ચાર િવગતો જણાવેલી હોય છે. ત ે nગે માલધણી પોતાને 
ચોપડ� ન�ધ કર� છે. 
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ઉદાહરણ – 1 અમદાવાદના અ9પુમ ફિનLચરમાટ' ,ુબંઈના પવાર ªધસ' પર ₹2,૦૦૦9ુ ંએક એવા 2૦ 
�ટ"લના કબાટ આડતથી વેચવા મોક/યા.ં આડતમાલ વેચાણની શરત ,જુબ 
આડિતયાને વેચાણ પર 10% કિમશન આપવા9ુ ં હ4 ુ.ં તેમણે અ9પુમ ફિનLચરમાટ'ની 
લખેલી ₹45,000ની oણ માસની ¡ ૂડં" આડતમાલના એડવાUસ તર"ક� �વીકાર". 
માલધણીને નાણાનંી તા*કા�લક જ�ર હોવાથી તેમણે આ ¡ૂડં" વાિષLક 12% દર� વટાવી.    
કબાટ મોકલતા તેમને ₹3,500 ર�/વે9રૂ અને મqૂર"ના ₹4000 PકૂBયા.ં પવાર ªધસ' 

માલ છોડાવવા nગે મqૂર", જકાત વગેર�ના ₹5,000 PકૂBયા.ં બે માસ પછ" મોકલલે 
વેચાણ-�કડામા ંતેમને જણાB�ુ ંક� 35 કબાટ દર�ક ₹૩,000 લેખ ેવેચાણ હતા. એક માસ 
પછ" મોકલેલ બીR વેચાણ�કડા સાથે જણાB�ુ ંક�, બાક"ના ં5 કબાટ Eુલ ₹27,500મા ં
વેચેલ છે અને પોતા9ુ ંકિમશન કાપી લઈ બાક"ની રકમનો ¥ા¦ટ મોકલી �હસાબ Pકૂતે 
કય}. 
ઉપરની િવગતો પરથી અ9પુમ ફિનLચર માટ' અને પવાર ªધસ'ના ચોપડ� જ�ર" 

આમન�ધો લખી જ�ર" ખાતા તેયાર કરો. 
 

તે`jુલકર ઍ`ડ કંપની 

વી.પી. રોડ 

ફોટ( , ;ુબંઈ – 1 

તમો મેસસ( અlુ (ન એ`ડ સ`સે ‘એસ.એસ. કોલબંો’ મારફતે મોકલેલ 100 પેટ! ચાનો વેચાણ cકડો 

તાર!ખ િવગત દર ₹ mુલ ₹ 

2010 
qુલાઈ-1 

25 પેટ"9ુ ંઉધાર વેચાણ 600 15,000 

qુલાઈ-16 30 પેટ"9ુ ંરોકડ વેચાણ 550 16,500 
ઓગ�ટ-1 20 પેટ"9ુ ંરોકડ વેચાણ 575 11,500 
 Eુલ વેચાણ   43,000 
 બાદ : ખચા' : 

મqૂર"          ૩,000 

ગાડ"ભા¢ુ ં        500 

વીમો             500 

કિમશન        4,૩૦૦ 
 
ચોvખી ઊપજ 

બાદ: તા. 1-5-2010ની �વીકાર�લ ¡ ૂડં"  

મોકલેલ બYક ¥ા¦ટ  

  
 
 
 
 
 
 

8,૩૦૦ 
 
 

34,700 

15,000 

19,700 
6લૂPકૂ લેવીદ�વી                                                                   �ચ0તન પર"ખ 

15-08-2010                                                                           મેનેજર 
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તાર!ખ િવગત 
ખા.

પા. 
ઉધાર ₹ જમા ₹ 

1. 
 

,ુબંઈ આડતમાલ ખાત ે                         ઉ.... 
     ત ેઆડત પર મોકલલે માલ ખાત ે 

(બા.T ₹2૦૦૦ની �ક0મતના એક એવા 2૦ �ટ"લના કબાટ પવાર ªધસ'ન ેઆડત 
પર વચેવા મોક/યા)ં 

 4૦,૦૦૦  
4૦,૦૦૦ 

2. 
 

,ુબંઈ આડતમાલ ખાત ે                         ઉ... 
     ત ેરોકડ ખાત ે 

(બા.T. આડતમાલ nગે ₹35૦૦ ર�/વ9ેરૂ અન ે₹4,000 મqૂર"ના PકૂBયા)ં 

 7,500  
7,5૦૦ 

૩. લણેી¡ ૂડં" ખાત ે                                  ઉ.... 
     ત ેપવાર ªધસ' ખાત ે 

(બા.T. આપન ેલખલેી ૩ માસની ¡ ૂડં" પવાર ªધસ' �વીકાર") 

 45,000  
45,000 

4. રોકડ ખાત ે                                      ઉ.... 
,ુબંઈ આડતમાલ ખાત ે(વટાવ)                 ઉ..... 
      ત ેલણેી¡ ૂડં" ખાતે 
(બા.T. પવાર ªધસ' �વીકાર�લી oણ માસની ¡ ૂડં" 12%ના દર� વટાવી) 

 43,650 

1,350 

 
 
 

45,000 

5. ,ુબંઈ આડતમાલ ખાત ે                         ઉ.... 
      ત ેપવાર ªધસ' ખાત ે 

(બા.T. પવાર ªધસ' |ારા મqૂર" અન ેજકાતના ₹5૦૦૦ PકૂBયા)ં 

 5,000  
5,000 

6. પવાર ªધસ' ખાત ે                              ઉ.... 
      ત ે,ુબંઈ આડતમાલ ખાત ે  

(બા.T. �થમ વચેાણ �કડા ,જુબ પવાર ªધસ' એ 35 કબાટ9ુ ંવેચાણ ક�ુm) 

 1,05,000  
1,05,000 

7. પવાર ªધસ' ખાત ે                              ઉ.... 
      ત ે,ુબંઈ આડતમાલ ખાત ે  

(બા.T. બીR વચેાણ �કડા ,જુબ પવાર ªધસ' બાક"ના 5 કબાટ9ુ ંવચેાણ ક�ુm) 

 27,500  
 

27,500 

8. ,ુબંઈ આડતમાલ ખાત ે                         ઉ.... 
    ત ેપવાર ªધસ' ખાત ે 

(બા.T. વચેાણ ₹1,32,500 પર 10% લખે ેકિમશનના Pકુવવાના થયા.) 

 13,250  
13,250 

9. બYક ખાત ે                                       ઉ.... 
      ત ેપવાર ªધસ' ખાત ે 

(બા.T. આડતમાલ  nગે બાક" રકમ આડિતયા તરફથી બYક¥ા¦ટ |ારા મળ".) 

 70,625  
70,625 

10. ,ુબંઈ આડતમાલ ખાત ે                         ઉ.... 
      ત ેસમાUય નફા-9�ુસાન ખાત ે 

(બા.T. ,ુબંઈ આડતમાલનો નફો-9�ુસાન ખાત ેલઈ ગયા) 

 66,775  
 

66,775 

11. આડતમાલ મોકલલે માલ ખાતે                  ઉ....                         

      ત ેવપેાર ખાત ે 

(બા.T. આડત પર મોકલલે માલ ખાતાની બાક" વેપાર ખાત ેલઈ ગયા) 

 40,000  
40,000 

 Eુલ  4,65,650 4,65,650 
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અ9પુમ ફિનnચરમાટ(ના ચોપડામા ં

;ુબંઈ આડતમાલ ખા4 ુ ં
ઉ.              જ. 

િવગત - . િવગત ₹ 

આડત પર મોકલેલ માલ ખાતે 
(૨૦૦૦× ૨૦)  

રોકડ ખાતે  

ર�/વે9રૂ  ૩,500 

મqૂર"    4,000      

લેણી¡ ૂડં" ખાતે વટાવ 

પવાર ªધસ' ખાતે-ખચ' 
પવાર ªધસ' ખાતે-કિમશન  

(1,32,500x10/100) 

નફા-9�ુસાન ખાતે (નફો)  

 
 

40,000 
 
 

7,500 

1,350 

૩,625 

13,250 
 
 
 

 
66,775 

પવાર ªધસ'- ખાતે વેચાણ (35 કબાટ 
×₹3,000) પવાર ªધસ'- ખાતે 
વેચાણ (5 કબાટ × 5,500) 

 
1,05,000 

 
27,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eુલ 1,32,500 Eુલ 1,32,500 
 
 
 

 
પવાર oધસ( (આડિતયા)9ુ ંખા4 ુ ં

ઉ.                જ. 

િવગત ₹ િવગત ₹ 

,ુબંઈ આડતમાલ ખાતે (વેચાણ)  
 
 
 

,ુબંઈ આડતમાલ ખાતે (વેચાણ)  
 

1,05,000 
 
 
 

27,500 

લેણી¡ ૂડં" ખાતે-એડવાUસ  

,ુબંઈ આડતમાલ ખાતે-ખચ'  

,ુબંઈ આડતમાલ ખાતે-કિમશન  

બYક ખાતે-Pકૂતે ¥ા¦ટ  

45,000 

3,625 

13,250 

70,625 

Eુલ 1,32,500 Eુલ 1,32,500 
  

 
આડત પર મોકલેલ માલ9ુ ંખા4 ુ ં

ઉ.             જ. 

િવગત ₹ િવગત ₹ 

વેપાર ખાતે ¬ાUસફર  40,000 ,ુબંઈ આડતમાલ ખાતે  40,000 

Eુલ 40,000 Eુલ 40,000 
 
 

 
 
 
 
 



આડતમાલના ં�હસાબો 

33 
 

� પવાર oધસ(ના ચોપડામા ં:- 

આડિતયાના ચોપડ# આમન�ધ 

]મ િવગતો 
ખા.

પા. 
ઉધાર ₹ જમા ₹ 

 

1. અ9પુમ ફિનLચરમાટ'  ખાતે                              ઉ. 
       તે દ�વી¡ ૂડં" ખાતે  

(બા.T. આડતમાલ nગે ¡ ૂડં" એડવાUસ તર"ક� �વીકાર") 

 45,000  
 

45,000 

2. અ9પુમ ફિનLચરમાટ'  ખાતે                              ઉ. 
       તે રોકડ ખાતે 

(બા.T અમદાવાદ આડતમાલ nગે ₹૩,625 ખચ' કયા')   

 ૩,625  
૩,625 

૩. રોકડ ખાતે                                              ઉ. 
       તે અ9પુમ ફિનLચરમાટ'  ખાતે  

(બા.T અમદાવાદ આડતમાલ ૩૫ કબાટો9ુ ં₹૩૦૦૦ લેખે વેચાણ થ�ુ)ં 

 10,500  
 

10,500 

4. રોકડ ખાતે                                              ઉ. 
       તે અ9પુમ ફિનLચરમાટ'  ખાતે  

(બા.T. અમદાવાદ આડતમાલના બાક"ના 5 કબાટો9ુ ં ₹2,730 લેખે વેચાણ 
થ�ુ.ં  

 13,750  
 

13,750 

5. અ9પુમ ફિનLચરમાટ'  ખાતે                              ઉ. 
       તે કિમશન ખાતે  

(બા.T ₹118750ના વેચાણ પર 5% લેખે કિમશનના લેણા ંથયા)ં 

 5,938  
5,938 

6. અ9પુમ ફિનLચરમાટ'  ખાતે                              ઉ. 
       તે બYક ખાતે  

(બા.T આડતમાલ nગે બાક" રકમ બYક¥ા¦ટથી Pકૂતે કર") 

 62,813  
 

62,813 

 mુલ  1,43,૦૦1 1,43,૦૦1 
 

અ9પુમ ફિનnચર માટ(9ુ ંખા4 ુ ં

ઉ.              જ. 

િવગત ₹ િવગત ₹ 

દ�વી¡ ૂડં" ખાતે એડવાUસ  

રોકડ ખાતે-મqૂર"  

કિમશન ખાતે  
 

બYક ખાતે Pકૂતે   

45,000 

૩,625 

13,250 
 

70,625 

રોકડ ખાતે વેચાણ  

રોકડ ખાતે વેચાણ  

1,05,000 

27,500 

Eુલ 1,32,500 Eુલ 1,32,500 
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12.    આખર �ટૉકની �કJમત:- 

જયાર� વષ'ના nત $ધુીમા ં આડત પર મોકલલે માલ kરૂ�kરૂો વેચાયો ન હોય *યાર� 
આડતમાલનો નફો શોધવા માટ� વષ'ને nતે વેચાણ િવનાનો પડ�લો આડતમાલના nગેનો 
આખરનો �ટૉક આડતમાલ ખાતે જમા કરવો જોઈએ. 
 

� આખર�ટૉક9ુ ં;Iૂયાકંન:- 

આખર�ટૉક9 ુ,/ૂયાકંન કરતી વખતે 8યાનમા ંરાખવામા ંઆવતી બાબતો આ �માણે છે : 

1. આખર�ટૉકની બRર�ક0મત ,ળૂ�ક0મત કરતા ંઓછ" હોય *યાર� :  

આખર�ટૉકની બRર�ક0મત ,ળૂ�ક0મત કરતા ંઓછ" હોય *યાર� આખર�ટૉકની ,ળૂ�ક0મતમા ં
મા�લક ક� આડિતયાના ખચા'નો �માણસર �હ�સો ઉમેરવાનો રહ�તો જ નથી. 

2. આખર�ટૉકની બRર�ક0મત આપેલ હોય *યાર� :  

Dયાર� આખર�ટૉકની બRર �ક0મત આવેલી હોય *યાર� આ બRર�ક0મત આખર�ટૉકની 
,ળૂ�ક0મત કરતા ં વધાર� હોય તો સૌ �થમ તેની ,ળૂ�ક0મતમા ં �માણસરનો ખચ' ઉમેર" 
આખર�ટૉકની પડતર�ક0મત ન¯" કરવી. *યારબાદ આખર�ટૉકની આ �ક0મતને બRર�ક0મત 
સાથે સરખાવવી જોઈએ અને બેમાથંી T �ક0મત ઓછ" હોય તે �ક0મતે આખર �ટૉક 
આડતમાલ ખાતે જમા કરવો જોઈએ.  

3. સામાUય ઘટ ક� માલની ઘટ :  

અ,કુ Eુદરતી કારણોસર Tવા ં ક� બા�પીભવન અને સકંોચનથી આડિતયા પાસે માલ 
પહ�ચતા પહ�લા ં તેમા ંઘટ પડ�. ઉપરો�ત સજંોગોમા ંમોકલેલ માલ કરતા ંઓછા જ�થામા ં
માલ આડિતયાને મળશ.ે આડિતયો ખચ' પણ તેને મળેલ જ�થા પર જ કરશે. આવી 
સામાUય ઘટને આડતમાલમા ંસમાવી લેવા માટ� ઘટના ધોરણ ેઆખર�ટૉકની �ક0મત વ� ુ
ગણવી જોઈએ.  

1. આડતમાલ �ટૉક ખાતે  ઉ. 

      તે આડતમાલખાતે 

-  
 
- 

 

13. સામા`ય 9	ુસાન અને અસામા`ય 9	ુસાન :  

આડતથી માલ વેચવા મોકલવામા ંઆવે *યાર� અ,કુ કારણોસર માલ ર�તામા ં હોય *યાર� તે 
માલ પર 9�ુસાન થ4ુ ંહોય છે. °ાર�ક માલની �ડ�લવર" મેળBયા પછ" આડિતયાના ગોડાઉનમા ં
રહ�લા માલ પર પણ 9�ુસાન ઉ ભવ4ુ ં હોય છે. આવા 9�ુસાન ક� ઘટને, તે T કારણોસર 
ઉ ભવે છે તે કારણોના અ9સુધંાને બે �કારમા ંવહ[ચી શકાય : 
 

(અ) સામા`ય 9	ુસાન : Eુદરતી કારણોસર સહજ હોય અને આવા 9�ુસાનને કોઈપણ ઉપાયો 
વડ� પણ િનવાર" શકાય તેમ ન હોય તેને સામાUય 9�ુસાન તર"ક� ઓળખવામા ંઆવે છે. દા.ત. 
બા�પીભવનના કારણે પે¬ોલ9ુ ંહવામા ંઊડ" જ¤ુ.ં 
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સામાUય 9�ુસાન ક� ઘટ દર�ક આડતમાલ માટ� અિનવાય' હોય છે. Tની �હસાબી અસર એ છે ક� 
આ¤ુ ં9�ુસાન T ત ેઆડતમાલ ખાતામા ંજ ન�ધાવ¤ુ ંજોઈએ. આમ, આવા 9�ુસાન ક� ઘટને 
આડતમાલ ખાતામા ં જ ન�ધી લેવામા ંઆવે છે. Dયાર� સામાUય 9�ુસાનને પ�રણામે વેચાણ 
જ�થો ઘટતા ંવેચાણની ચોપડ� કોઈ ન�ધ ન કરવાથી આડતમાલ ખાતાએ જ 9�ુસાન ભોગB�ુ ં
તેવી �હસાબી અસર આડકતર" ર"તે ન�ધાશે. આડતમાલ આખર�ટૉક9ુ ં,/ૂયાકંન પણ સામાUય 
9�ુસાનનો જ�થો બાદ જતા ંબાક" રહ�લા જ�થાને આધાર� થાય છે.  
 

 

(બ) અસામા`ય 9	ુસાન : T 9�ુસાન અિનવાય' ન હોય; પરં4,ુ આકC�મક હોય તેને અસામાUય 
9�ુસાન કહ�વામા ંઆવે છે. (દા.ત. મોકલેલ માલને ર�તામા ંઆગ, અક�માત ક� ચોર"ને કારણે 
9�ુસાન થાય) આ¤ુ ં 9�ુસાન Eુદરતી કારણોસર ઉ ભવ4ુ ં નથી; પરં4,ુ અકાળે અથવા તો 
આકC�મક ઉ ભવે છે. આવા ંકારણોને zૂર કર" શકાય છે.  

આ¤ુ ં9�ુસાન ધધંાક"ય 9�ુસાન નથી, Tથી આડતમાલ ખાતે આ¤ુ ં9�ુસાન ઉધારવાને બદલ ે
તેને નફા-9�ુસાન ખાત ેઉધારવામા ંઆવે છે. આમ, આડતમાલના ખાતાનો સાચો નફો ક� ખોટ 
Rણી શકાય. 
અસામાUય 9�ુસાનની ગણતર" કરતી વખતે તનેા પરના �માણસરના ખચા' પણ 8યાનમા ં
લેવા જોઈએ. અસામાUય 9�ુસાન પામેલ માલની જો આડિતયો કાઈં પણ �ક0મત ઉપRવી શક� 
તો તેટલી રકમથી અસામાUય 9�ુસાન ઘટ� છે.  

14.     આસામી આડત (કિમશન):- 

આડિતયાને વેચાણ પર સામાUય ર"તે અ,કુ ટકા લેખ ેઆડત આપવામા ંઆવે છે અને ઉધાર 
વેચાણના નાણા ં nગ ે આડિતયો કોઈ જવાબદાર" લેતો નથી; પરં4,ુ પરદ�શના �ાહકોન ે
માલધણી ઓળખતો નથી એટલે ઉધાર વેચાણમાથંી ઉ ભવતી માલખાધની શ° ખોટ nગે 
આડિતયાને જવાબદાર" સ�પવી ઈZછનીય છે. એટલે આડિતયાને આવી જવાબદાર" �વીકારવા 
બદલ વધારાની આડત આપવામા ં આવે છે, Tને આસામી આડત કહ�વામા ં આવે છે. આ 
સજંોગોમા ંઉધાર વેચાણના kરૂ�kરૂા નાણા ંઆડિતયો પોતે Pકૂવે છે અને ઘાલખાધ પડ� તો તે 
આડિતયો ભોગવ ેછે. 
 

� આસામી આડત ગણતર! 3ગે નીચે દશા(વેલ પગલા Qયાને લેવા ઘટ#: 

a. જયાર� દાખલામા ં ઉધાર વેચાણ અલગ આj�ુ ં હોય *યાર� આસામી આડત ફ�ત ઉધાર 
વેચાણ પર જ ગણવી. 

b. માલધણીની ભલામણથી કર�લ ઉધાર વેચાણ ઉપર આસામી આડત ગણવી નહ�.  
c. પરં4 ુજયાર� દાખલામા ંEુલ વેચાણ આj�ુ ંહોય અને ઉધાર વેચાણ ક�ટ�ુ ંછે તે જણાB�ુ ંન 

હોય *યાર� બ�ુ ંવેચાણ ઉધાર છે તેમ માનીને Eુલ વેચાણ પર આસામી આડત ગણવી. 
d. દાખલામા ં ઉધાર વચેાણ અને રોકડ વેચાણ અલગ અલગ આjયા ન હોય; પરં4,ુ 

વા°રચના પરથી ક�ુ ં ઉધાર વેચાણ છે તે Rણી શકાય તો ફ�ત ઉધાર વચેાણ પર 
આસામી આડત ગણવી. 
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       આસામી આડત 
 
  
 
 
ઉધાર વેચાણ 

અલગ આr�ુ ં હોય 

તો ઉધાર વેચાણ 

પર આસામી આડત 

ગણવી. 

માલધણીની 

ભલામણથી કર#લ 

ઉધાર વેચાણ પર 

આસામી આડત 

ગણવી નહs. 

દાખલામા ં ઉધાર 

વેચાણ અને રોકડ 

વેચાણ અલગ 

આr�ુ ં ન હોય તો 

mુલ વેચાણ પર 

આસામી આડત 

ગણવી. 

દાખલામા ં આપેલ 

વાકય રચના પરથી 

ઉધાર વેચાણ નt! 

કર! શક4ુ ં હોય તો 

તેના પર જ આસામી 

આડત ગણવી. 

 
� આસામી આડત અને ઘાલખાધ 3ગે �હસાબી ન�ધ: 

A. માલધણીના ચોપડ# : 

1. ઉધાર વેચાણ પર આસામી આડત આપવામા ંઆવતી હોય તો તે આડતમાલ ખાતે ઉધાર" 
આડિતયા ખાતે જમા કરવામા ંઆવશે. જયાર� આડિતયાને આસામી આડત આપવામા ંઆવ ે
*યાર� ઘાલખાધ પડ� તો તેની કોઈ ન�ધ માલધણીના ચોપડ� થતી નથી; કારણક�, 
ઘાલખાધ9ુ ં9�ુસાન આડિતયાને ભોગવવા9ુ ંહોય છે. 

2. પરં4 ુજયાર� આસામી આપવામા ંઆવતી ન હોય અન ેઉધાર વેચાણ nગ ેઘાલખાધ પડ� 
તો તે 9�ુસાન માલધણી ને જ ભોગવવા9ુ ં છે. તેથી ઘાલખાધની રકમ આડિતયા ખાતે 
જમા કરવી પડ� કારણ ક� જયાર� વેચાણ થયે�ુ ં *યાર� kરૂ" રકમ આડિતયા ખાતે ઉધાર�લી. 
હવે આડિતયા પાસેથી ઘાલખાધ Tટલી રકમ ઓછ" લેવાની છે. એટલે તો રકમ આડિતયા 
ખાતે જમા થાય છે અન ેઆડતમાલ ખાતે ઉધારાય છે. 

� આડતખાતે             ઉ...... 
       તે આડિતયા ખાતે  

� જો ક� �થમ આમન�ધ ન કર"એ તો પણ ચાલ ેકારણ ક� ઉ ેશ ઘાલખાધની અસર 
આડત ખાતે દશા'વવાનો છે. 

� જો આડિતયાને આસામી આડત ન આવતી હોય અને ઉધાર વેચાણ nગે ઘાલખાધ 
પડ� તો તે ઘાલખાધની રકમ આડિતયાના ચોપડ� માલધણી ખાતે ઉધારાશે અન ે
આડતમાલના �ાહક ખાતે જમા થશે. 

� માલધણીની ભલામણથી આડિતયાએ કર�લા વેચાણ nગ ે ઘાલખાધ પડ� *યાર� 
આવી ખાલખાધ આડિતયાએ ભોગવવાની હોતી નથી. તેથી આડિતયો આવી 
ખાલખાધની રકમ માલધણી ખાતે ઉધાર"ને �ાહક ખાતે જમા કર� છે. 
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B. આડિતયાના ચોપડ� : 
1. જો આસામી આડત આડિતયાને આપવામા ંઆવે તો એ આડિતયાની આવક હોવાથી તે 

આડત ખાતે જમા કરાશે અને માલધણી પાસે તે રકમ લેવાની હોવાથી માલધણી ખાતે 
ઉધારાશે. 
આ સજંોગોમા ં જો ઘાલખાધ પડ� તો આડિતયાએ પોતે જ ભોગવવી પડ� એટલે 
ઘાલખાધની રકમ Tટલી તેની આડતની આવક ઓછ" થવાની. આમ, ઘાલખાધની 
રકમ આડત ખાતે ઉધારશ ેઅને આડતમાલના �ાહક ખાતે જમા કરાશે. માલધણીના 
ખાતામા ં તેની કોઈ અસર અપાશે નહ�; કારણક�, આડિતયાએ વેચાણની kરૂ" રકમ 
માલધણીને Pકૂવવાની રહ�શે. 

� આમન�ધ નીચે ,જુબ થશે : 

1) બYક ખાતે    ઉ..... 
ઘાલખાધ ખાતે    ઉ..... 
 તે આડતમાલના �ાહક ખાતે 

� આડિતયા9ુ ંખા4 ુ ં: 

� માલધણીના ચોપડ� આડિતયાના ખાતામા ંનીચેના Bયવહારોની ન�ધ થાય છે: 
i. આડિતયાએ Pકૂવેલ ખચા' 

ii. આડિતયાએ કર�લ વેચાણ 

iii. આડિતયાને આપવાની થતી આડત 

iv. આડિતયા તરફથી મળેલ ¡ ૂડં", ¥ા¦ટ 

v. આસામી આડત ન અપાતી હોય *યાર� ઘાલખાધની રકમ 

� નીચેના Bયવહારોની ન�ધ આડિતયાના ખાતામા ંથતી નથી : 
i. આડત પર મોકલેલ માલ 

ii. આડિતયાએ પરત કર�લ માલ 

iii. માલધણીએ Pકૂવેલ ખચ' 
iv. ¡ૂડં"નો વટાવ 

v. આડતમાલનો નફો 

ઉદાહરણ 1 ‘અ’ એ ₹8000નો માલ ‘બ’ને આડત પર વેચવા મોક/યો. માલ મોકલતા ં₹800નો ખચ' 
થયો. આડિતયાએ બધો માલ ₹12,000મા ં વZેયો, T પૈક" ₹40009ુ ં રોકડ વેચાણ હ4 ુ.ં 
આડિતયાને Eુલ વેચાણ પર 5% સામાUય આડત અને ઉધાર વેચાણ પર 4% આસામી 
આડત આપવાની છે. ઉધાર વેચાણ પૈક" એક �ાહક ₹400 Pકૂવતો નથી. 

a. માલધણીના ચોપડ� આડતમાલ ખા4 ુ ંઅને આડિતયાને ચોપડ� માલધણી9ુ ંખા4 ુ ંબનાવો 
આડિતયાએ માલધણીને બાક" રકમ Pકૂવી દ"ધી છે. 



આડતમાલના ં�હસાબો 

38 
 

b. જો આડિતયાને આસામી આડત મળતી હોય તો ઘાલખાધ nગે બનેં પ�ના ચોપડ� શી 
ન�ધ થશ?ે 

c. આસામી આડત મળતી ન હોય; પરં4,ુ માલધણીની ભલામણથી ઉધાર વેચાણ કરવામા ં
આB�ુ ંહોય તો ઘાલખાધ nગે બનેંના ચોપડ� શી ન�ધ થશે? 
 

 જવાબ :-                 માલધણીના ચોપડ# આડતમાલ ખા4 ુ ં
 

િવગત ₹ િવગત ₹ 

આડત પર મોકલેલ માલ ખાતે  8,000 ‘બ’ ખાતે – વેચાણ : 
ઉધાર                 8,000 

રોકડ                  4,000 

 
 

12,000 
રોકડ ખાતે – ખચ' 800   
‘બ’ ખાતે – આડત : 
સામાUય     600 

આસામી     160 

 
 

760 

  

નફો : સામાUય ન.9ુ.ં ખાતે 2,440   
 12,000  12,000 
 

આડિતયાના ચોપડ# ‘અ’ 9ુ ંખા4 ુ ં

િવગત ₹ િવગત ₹ 

આડત ખાતે : 
સામાUય       600 

આસામી       160 

 
 

760 

રોકડ ખાતે વેચાણ  4,000 

બYક ખાતે- બાક" રકમ 11,240 દ�વાદારો ખાતે – ઉધાર વેચાણ  8,000 
 12,000  12,000 
 

� આડિતયાના ચોપડ� ₹400 T ઘાલખાધ પડ" તે પોતાની ખોટ ગણી આડતની આવક ઓછ" 
થશે. આ માટ� પહ�લી ન�ધમા ં₹400 ઘાલખાધ ખાતે ઉધાર" દ�વાદારો ખાતે જમા થશે. બી� 
ન�ધમા ં તે રકમ આડત ખાતે ઉધાર"ને ઘાલખાધ ખા4 ુ ંબધં કરાશે. આસામી આડત Pકુવાતી 
હોવાથી ઘાલખાધ nગે માલધણીના ચોપડ� કોઈ ન�ધ થશે નહ�. 

મળેલ આડત ખા4 ુ ં

િવગત ₹ િવગત ₹ 

ઘાલખાધ ખાતે  400 અ ખાતે  760 
ન.9ુ.ં ખાતે ¬ાUસફર 360   

Eુલ 760 Eુલ 760 
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� આડિતયાના ચોપડ� થતી સkંણૂ' આમન�ધો નીચે આપી છે. 
તાર!ખ િવગત ખા.પા. ઉધાર ₹ જમા ₹ 

1. રોકડ ખાતે                               ઉ.  4,000  
 આડતમાલના દ�વાદારો ખાતે ઉ.  8,000  
      તે અ ખાતે    12,000 

2. ‘અ’ ખાતે                                 ઉ.  760  
      તે મળેલ આડત ખાતે     760 

૩. ઘાલખાધ ખાતે                          ઉ.  400  
 રોકડ ખાતે   7,600  
      તે આડતમાલના દ�વાદારો ખાતે    8,000 

4. મળેલ આડત ખાતે                      ઉ.  400  
       તે ઘાલખાધ ખાતે    400 

5. ‘અ’ ખાતે                                 ઉ.  11,240  
        તે બYક ખાતે    11,240 

6. આડત ખાતે                             ઉ.  360  
         તે નફા-9�ુસાન ખાતે    360 
 Eુલ  32,760 32,760 

 
� આસામી આડત મળતી ન હોય તો બનેં પ�કારોના ચોપડ� ઘાલખાધની ન�ધ નીચે ,જુબ થશે.  

માલધણીના ચોપડ#  

(‘અ’ ના ચોપડ#) 

આડિતયાના ચોપડ#  

(‘બ’ ના ચોપડ#) 
 

આડતમાલ ખાતે           ઉ.    400 

      ત ે‘બ’ ખાતે                        400 
‘અ’ ખાતે                     ઉ.  400 

    તે દ�વાદાર ખાત ે                   400 
 

ઉદાહરણ 2 ‘અ’ એ ₹8,000નો માલ બને આડત પર વેચવા મોક/યો. માલ મોકલતા ં₹800નો ખચ' 
થયો. આડિતયાએ બધો માલ ₹12,000મા ં વેZયો, T પૈક" ₹8,000 ઉધાર વેચાણ અને 
₹4,000 રોકડ વેચાણ હ4 ુ.ં આડિતયાને વચેાણ પર 5% કિમશન આપવામા ં આવે છે. 
આસામી આડત આપવાની કોઈ જોગવાઈ નથી. ઉધાર વેચાણ પૈક" એક �ાહક ₹૩00 
Pકૂવતો નથી. અ ના ચોપડ� આડતમાલ nગેના Bયવહારોની ન�ધ કરો. 

 

તાર!ખ િવગત ખા.પા. ઉધાર ₹ 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. આડિતયા ‘બ’ ખાતે                     ઉ.   12,000  
       તે આડતમાલ ખાતે    12,000 
4. આડતમાલ ખાતે                      ઉ.  600  
       તે આડિતયા ‘બ’ ખાતે    600 
5. આડતમાલ ખાતે                      ઉ.  ૩૦૦  
        તે આડિતયા ‘બ’ ખાતે    ૩૦૦ 
6. બYક ખાતે                             ઉ.  11,100  
      તે આડિતયા ‘બ’ ખાતે    11,100 
7. આડતમાલ ખાતે                      ઉ.  1,૩00  
       તે સામાUય નફા-9�ુસાન ખાતે    1,૩00 

 

ઉદાહરણ ૩ મ±ાસની આયર એUડ કંપની ભાવનગરના જસાણી ªધસ'ને ₹150ની �ક0મતના એક એવા 
1000 ર��ડયો આડતથી વેચવા મોકલે છે. આયર એUડ કંપની 9રૂના ₹10,000 મqૂર"ના 
₹1,000 અન ેવીમા ખચ'ના ં₹500 Pકૂવે છે. ર�તામા ંઆગ લાગતા ં100 ર��ડયો બળ" ગયા 
અને સkંણૂ' નાશ પાiયા, આ nગ ેવીમા કંપનીએ ₹6,000નો દાવો મqૂંર રાvયો. બાક"ના 
ર��ડયો આડિતયાએ ₹13,500 જકાત Pકૂવીને છોડાવી લીધા. આડિતયાને વચેાણ પર 5% 
આડત આપવાની છે. 
 આડિતયાએ આયર એUડ કંપનીએ લખેલી ₹50,000ની ૩ માસની ¡ ૂડં" �વીકાર" થોડા 
�દવસ બાદ તેમણ ેવેચાણ �કડો મોક/યો T ,જુબ તેમણે 800 ર��ડયા9ુ ં₹250ના ભાવે 
વેચાણ કર" વેચાણ ખચ'ના ં ₹3,000 PકૂBયા ં હતા.ં ઉપરની િવગતો પરથી આયર એUડ 
કંપનીના ચોપડ� ભાવનગર આડતમાલ ખા4 ુ ંતૈયાર કરો. 

 
 

આયર એ`ડ કંપનીના ચોપડ# 
ઉ.                        ભાવનગર આડતમાલ ખા4ુ ં     જ. 

િવગત ₹ િવગત ₹ 
આડત પર મોકલેલ માલ ખાતે  1,50,000 વીમા કંપની ખાતે  6,000 
રોકડ ખાતે : 
9રૂ       10,000 
મqૂર"      1,000 
વીમો         500 

 
 
 

11,500 

સામાUય નફા-9�ુસાન ખાતે : 
આગથી થયેલ 9�ુસાન 
જસાણી ªધસ' ખાતે – વેચાણ  

 
10,150 

2,૦૦,000 

જસાણી ªધસ' ખાતે : 
જકાત        13,500 
અUય ખચ'    ૩,000 
આડત      10,000 
સામાUય નફા-9�ુસાન ખાતે – નફો 

 
 
 

26,500 
45,800 

આડતમાલ �ટૉક : 
,ળૂ પડતર                   15,000 
+ માલધણીનો �માણસર ખચ'  1,150 
+ આડિતયાનો �માણસર ખચ'  1,500 
(13500 x 100/900) 

 
 
 

17,650 

     
 2,33,800  2,33,800 
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� 9�ુસાનની ગણતર" : 
,ળૂ �ક0મત 100 x 150                             = 15,000 

+ �માણસરનો ખચ' 11,500 x 100/1,000         =  1,150 

                   બળ" ગયેલ ર��ડયોની પડતર       16,150 

- વીમા કંપનીએ મqૂંર રાખેલ દાવાની રકમ       =  6,000  
                  આગથી થયેલ 9�ુસાન              10,150 
 

ઉદાહરણ 4 એક માલધણીના ચોપડામા ંઆડતમાલ ખા4 ુ ંનીચે ,જુબ હ4 ુ.ં કોઈ 6લૂ ક� 6લૂો હોય તો 
$ધુાર"ને નવેસરથી ખા4 ુ ંબનાવો. 

 
આડતમાલ ખા4 ુ ં

ઉ.                            જ. 
િવગત ₹ િવગત ₹ 

આડતથી મોકલેલ માલ  20,000 આડિતયા ખાતે – રોકડ વેચાણ    20,000 
બYક ખાતે (ખચ' ) 600 આડિતયા ખાતે – ઉધાર વેચાણ  7,000 
આડિતયા ખાતે (કિમશન ) 810 �ટૉક 2,000 
નફો  7,590   
 29,000  29,000 

� આડિતયાને ૩% સાદ" આડત અને 1% આસામી આડત આપવાની છે. આડિતયાએ તેને મોકલેલ 
માલ પૈક" 90% માલ વેચી દ"ધેલી છે. આડિતયાએ વેચાણખચ'ના ં₹200 Pકૂવેલ છે. 

 
$ધુાર#vુ ંઆડતમાલ ખા4 ુ ં

ઉ.                     જ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

િવગત  ₹ િવગત  ₹ 

આડતથી મોકલેલ માલ  20,000 આડિતયા ખાતે : 
રોકડ વેચાણ                  20,000 

ઉધાર વેચાણ                   7,000 

 
 

27,000 
બYક ખાતે (ખચ') 600 આખર �ટૉક                    2,000 

+ માલધણીનો ખચ'                60 
 

2,૦6૦ 
આડિતયા ખાતે (ખચ') 200   
આડિતયા ખાતે (કિમશન) 

સામાUય          810 

આસામી           70 

 
 

880 

  

નફો : સામાUય નફા-9�ુસાન ખાતે  7,380   
 29,૦6૦  29,૦6૦ 
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� આડતમાલ ભરિતયા�કJમતે મોકલwુ ં

Dયાર� માલધણી આડિતયાને નફાની રકમ Rણવા ન મળે તેવા ઉદ�શથી માલ ,ળૂ�ક0મતને બદલ ે
,ળૂ�ક0મત પર અ,કુ ટકા ચડાવીને મોકલે છે, Tને ભરિતયા �ક0મતે મોકલલે માલ કહ�વાય છે. 
ભરિતયા �ક0મત નીચેની બે ર"તે ન¯" કર" શકાય છે.  

1) ,ળૂ�ક0મત પર અ,કુ ટકા ચડાવવામા ંઆવે *યાર�  
2) ભરિતયા�ક0મત ઉપર અ,કુ ટકા નફો મળે તે ર"તે ભરિતયા �ક0મત તૈયાર કરવામા ં

આવે *યાર�. 
ઉદા. ‘અ’ એ ‘બ’ અ,કુ �ક0મતનો માલ ભરિતયા �ક0મત પર 20% નફો મળે તે ર"તે વહ[ચવા 
મોકલેલ છે. તો ,ળૂ�ક0મત પર નફાની ટકાવાર" ક�ટલી થાય. 

  ધારોક�  ₹100 ભરિતયા�ક0મત હોય  
 બાદ   ₹20 નફો (20%) 
                 ₹80 ,ળૂ�ક0મત 

� ,ળૂ�ક0મત પર નફાની ટકાવાર" = નફો X ભ.�ક0. 
                                   ,.ૂ�ક0. 
    = 20 X 100 
       80    
    = 25 

આમ, Dયાર� ભરિતયા�ક0મતે માલ મોકલાતો હોય *યાર� આડતમાલ ખા4 ુ ંoણ ર"તે તૈયાર કર" શકાય છે: 
1) ,ળૂ�ક0મતે જ ન�ધવી : આ પ7િત ,જુબ માલધણી ચોપડ� મોકલલે માલ ,ળૂ�ક0મતે જ ન�ધે 

છે. તેમજ તેનો આખરનો �ટૉક પણ ,ળૂ�ક0મતે જ ન�ધાય છે. કાચા ભરિતયામા ં મોકલલે 
માલની ભરિતયા�ક0મત દશા'વવામા ંઆવી હોય તેન ેપણ 8યાનમા ંલેવામા ંઆવતી નથી.  

2) ખાનાવાળ" પ7િત : આ પ7િત ,જુબ આડતમાલ ખાતમા ં અ આડતથી વેચવા મોકલલે 
માલ9ુ ંખા4 ુ ં બ ેખાનાથી તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. Tમા ં �થમ ખાનમા ં ‘ભરિતયા �ક0મત’ 
અને બીR ખાનામા ં‘,ળૂ�ક0મત’ ન�ધવામા ંઆવ ેછે.  

3) ભરિતયા �ક0મતે ન�ધણી : આ પ7િત ,જુબ માલધણી પોતાના �હસાબો ભરિતયા�ક0મતે જ 
તૈયાર કર� છે અને તેમા ંચડાવેલ  નફાની રકમને zૂર કરવા માટ� જ�ર" આમન�ધ ન�ધવામા ં
આવે છે.  

� આડત પર મોકલેલ માલ nગે (તફાવતની રકમની આમન�ધ) 
આડત પર મોકલેલ માલ ખાતે   ઉ... 
 તે આડતમાલ ખાતે 

� આડતમાલના ંઆખર�ટૉક nગે (તફાવતની રકમની આમન�ધ) 
આડતમાલ ખાતે    ઉ... 
 તે આડતમાલ �ટૉક અનામત ખાતે  
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ઉદાહરણ 5 રાજ ર��ડયોએ �થમ ર��ડયો સિવLસને તા.1-3-16ના રોજ 500 ર��ડયો આડત પર વેચવા 
મોકલી આjયા. દર�ક ર��ડયોની ,ળૂ �ક0મત ₹600 હતી. પરં4 ુ કાPુ ં ભરિત�ુ ં ભરિતયા 
�ક0મત પર 25% નફો દશા'વે તે �ક0મતે બનાવવામા ંઆB�ુ.ં રાજ  ર��ડયોએ નીચે �માણ ે
ખચા' PકૂBયા ં:  
ગાડ"ભા¢ુ ં₹1,000; 9રૂ ₹15,000; વીમો ₹12,500. 

�થમ ર��ડયો સિવLસે ₹1,22,000નો બYક ¥ા¦ટ મોકલી આjયો. 
તા.30-6-16ના રોજ �થમ ર��ડયો સિવLસે વેચાણ�કડો અને દ�વી રકમનો બYક ¥ા¦ટ 
મોકલી આjયો. વેચાણ �કડા �માણે તેને 300 ર��ડયો દર�ક 820ની �ક0મતે રોકડ�થી 
વેZયા.ં 50 ર��ડયો દર�ક ₹850ની �ક0મતે િનરવને શાખ પર વેZયા ંતથા 20 ર��ડયો દર�ક 
₹840ની �ક0મતે સમીરને રાજ ર��ડયોની ભલામણ અને જવાબદાર"થી વેZયા ં હતા.ં માલ 
છોડાવતા ં જકાતના ₹3,500 થયા.ં વેચાણખચ' 5,225 થયો િનરવ અને સમીર નાદાર 
થયા. તેમની િમલકતમાથંી 80% રકમ વ$લૂ કર" શ°ા.  
�થમ ર��ડયો સિવLસને વેચાણ પર 5% આડત અને ઉધાર વેચાણ પર 2% આસામી આડત 
આપવામા ં આવે છે. �થમ ર��ડયો આડત, આસામી આડત અને નફાનો ભાગ બાદ 
ચોપડામા ંજ�ર" ખાતા ંતૈયાર કરો.  

જવાબ :                       
આડતમાલ9ુ ંખા4 ુ ં

િવગત રકમ (₹) િવગત રકમ (₹) 

આડતથી વેચવા મોકલેલ માલ ખાતે 
(ભ.�ક0.) 
રોકડ ખાતે (ખચા(ઓ) : 

ગાડ" ભા¢ુ ં                 1,૦૦૦ 
9રૂ                       15,૦૦૦ 
વીમો                     12,500 
�થમ ર#�ડયો ખાતે (ખચા(ઓ) : 

વેચાણ ખચ'                5,225 
જકાત                     3,500  

�થમ ર��ડયો ખાતે (ઘાલખાધ) 
�થમ ર��ડયો ખાતે (કિમશન) 
�થમ ર��ડયો ખાતે (આસામી આડત) 
�થમ ર��ડયો ખાતે (નફાનો ભાગ) 
આડતમાલ આખર�ટૉક ઉપલક ખાતે 
(તફાવત) 
સામાUય ન.9.ુ 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.�ક0. તફાવત) 
�થમ ર��ડયો ખાતે (રોકડ વેચાણ) 
�થમ ર��ડયો ખાતે (ઉધાર વેચાણ) 
�થમ ર��ડયો ખાતે (આડિતયાની 
ભલામણથી) 
આડતમાલ આખર �ટૉક ખાતે (ભ.�ક0.) 

 
1,૦૦,૦૦૦ 
2,46,૦૦૦ 

42,500 
 

16,800 
1,12,320 

 
 

 5,17,620  5,17,620 
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�થમ ર#�ડયો9ુ ંખા4 ુ ં

િવગત રકમ (₹) િવગત રકમ (₹) 

આડતમાલ ખાતે – રોકડ વેચાણ 
આડતમાલ ખાતે – ઉધાર વેચાણ 
આડતમાલ ખાતે – આડિતયાની 
ભલામણથી 

2,46,૦૦૦ 
42,500 

 
16,800 

બYક ખાતે  
આડતમાલ ખાતે (ખચા'ઓ) 
(5,225 + 3,500) 
આડતમાલ ખાતે – ઘાલખાધ 
આડતમાલ ખાતે – કિમશન : 

સાદ" આડત                      
15,265 
આસામી આડત                     
850 
નફાનો ભાગ                      
4,365 
બYક ખાતે (બાક"ની રકમ) 

1,22,૦૦૦ 
 

8,725 
3,360 

 
 
 

20,680 
1,50,735 

 3,05,૩૦૦  3,05,૩૦૦ 
 

ગણતર! : 

આખર �ટૉક : 
મોકલેલ માલની ભરિતયા �ક0મત     = 4,૦૦,૦૦૦ 
બાદ : વેચલે માલની ભરિતયા �ક0મત   = 2,96,૦૦૦ 
  વેચાયા વગરના માલની ભરિતયા �ક0મત  = 1,04,૦૦૦ 
ઉમેરો : �માણસરના ખચા' (માલધણીના)   =     7,410 
         (28,500 X 1,04,000)      1,11,410 
               4,00,000     
ઉમેરો : �માણસરના ખચા' (આડિતયાના)   =     910 
         (3,500 X 1,04,000)          આખર �ટૉક = 1,12,320 
               4,00,000   
 

આખર �ટૉક ઉપલક ખાત ે = ભ. �ક0મત – પડતર �ક0મત  
     = 1,04,000 – 78,000 
     = ₹26,000  
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� યાદ રાખો :  

�  માલધણીના ચોપડ# આમન�ધ :- 

�ટ#પ Tયવહાર xા ખાતે ઉધાર xા ખાતે જમા 

�ટ#પ 1 આડિતયાને માલ મોકલવામા ંઆવે છે. આડતમાલ ખાતે         ઉ આડત પર મોકલેલ માલ ખાતે જ. 

�ટ#પ 2 માલધણી ખચ' Pકૂવે  આડતમાલ ખાતે         ઉ. રોકડ ક� બYક  ખાતે       જ 

�ટ#પ ૩ આડિતયા તરફથી એડવાUસ મળે *યાર�  રોકડ ક� બYક ક� લેણી ¡ ૂડં" ખાતે ઉ. આડિતયા ખાતે           જ 

�ટ#પ 4 ¡ૂડં" વટાવાય *યાર�  રોકડ ખાતે/આડતમાલ ખાતે   ઉ. લેણી ¡ ૂડં" ખાતે           જ  

�ટ#પ 5 આડિતયા |ારા વેચાણ  આડિતયા ખાતે          ઉ. આડતમાલ ખાતે          જ 

�ટ#પ 6 આડિતયાનો ખચ'  આડતમાલ ખાતે         ઉ. આડિતયા ખાતે            જ 

�ટ#પ 7 આડિતયા9ુ ંકિમશન  આડતમાલ ખાતે         ઉ. આડિતયા ખાતે            જ  

�ટ#પ 8 આડિતયાએ મોકલેલ રકમ  રોકડ ક� બYક ખાતે       ઉ. આડિતયા ખાતે            જ 

�ટ#પ 9 આડતમાલનો આખર �ટૉક ચોપડ� 
લાવવા  

આડતમાલ �ટૉક ખાતે   ઉ.  આડતમાલ ખાતે          જ  

�ટ#પ 10 આડતમાલનો નફો  આડતમાલ ખાતે         ઉ. નફો-9�ુસાન ખાતે        જ 

�ટ#પ 11 આડત પર મોકલેલ માલ ખા4 ુ ં બધં 
કરવા  

આડત પર મોકલેલ માલ ખાતે  
ઉ. 

વેપાર ખાતે              જ  

 

�વાQયાય 
(અ) સૈPાિંતક �Sો – 

1. આડતમાલ એટલ ે�ુ ં? આડતમાલના લ�ણો જણાવો. 
2. વેચાણ �કડો એટલે �ુ ં? વેચાણ �કડાનો ન,નૂો સમRવો.  
3. આડતમાલના Bયવહારોને માલધણીના ચોપડામા ંથતી ન�ધો જણાવો. 
4. સામાUય 9�ુસાન અને અસામાUય 9�ુસાન સમRવો. 
5. તફાવત આપો :  

1) આડતમાલ અન ેવેચાણ 
2) આડતમાલ અન ેRગંડ વેચાણ 

6. Fૂંકન�ધ લખો :  
1) આડતમાલ ખા4 ુ ં
2) આસામી આડત/કિમશન  
3) વેચાણ �કડો 
4) આડતમાલ આખર �ટૉક9ુ ં,/ૂયાકંન  
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(બ) Tયાવહા�રક �Sો –   
 
 

1. આડિતયાએ ₹4,૦૦,000ની ભરિતયા �ક0મતનો માલ ₹4,50,000મા ંરોકડ�થી વેZયો, ₹5,૦૦,000ની 
ભરિતયા �ક0મતનો માલ ₹6,50,000મા ં જોષીને ઉધાર વેZયો, ₹1,૦૦,000ની ભરિતયા �ક0મતનો 
માલ દ�સાઈને માલધણીની ભલામણથી ભરિતયા �ક0મતે ઉધાર વZેયો અને ₹30,000ના માલ 
ભરિતયા �ક0મતે પોતે ખર"³ો હતો. 9કુસાની માલ ₹20,000મા ંરોકડ�થી ખોટ કર"ને વેZયો. 

આડિતયાને Eુલ વેચાણ પર 5% આડત ઉધાર વેચાણ પર ૩% આસામી આડત અને ભરિતયા 
�ક0મત કરતા ંવધાર� ઉપRવેલ રકમ પર 10% વધારાની આડત આપવાની છે. Eુલ આડત ગણો. 
આડિતયાએ ખર"દ�લ માલ ઉપર પણ સાદ" આડત Pકૂવવાની છે. 

જવાબ :-  Eુલ કિમશન ₹1,02,000, Eુલ વેચાણ ₹12,50,000 પર 5% લખેે કિમશન ₹62,500 ઉધાર 
વેચાણ ₹6,50,000 પર આસામી આડત ૩% લેખ ે ₹19,500 ભરિતયા �ક0મત કરતા ં વ� ુ
ઉપRવેલ રકમ ₹2,૦૦,000 (₹50,000 + ₹1,50,000 પર 10% લેખ ે₹20,000 કિમશન) 

 
2. મહ�સાણાના મા�ભુાઈએ દર�ક ₹100ની એક એવી 50,000 jલા��ટક પાઈપો �હ0મતનગરના 

હષ'દભાઈને આડતથી વેચવા મોકલી ₹2,00,000 9રૂ અને વીમા �ીિમયમના PકૂBયા.ં 
ર�તામા ં 500 પાઈપો આગથી નાશ પામી Tનો વીમા કંપનીએ ₹40,000નો દાવો મqૂંર રાvયો. 
અસામાUય 9�ુસાનની ન�ધ આપો. 

જવાબ :-  અસામાUય 9�ુસાન ₹12,000 (50,000 + માલધણીના �માણસર ખચ' ₹2,000 = 52,000 
બાદ દાવાની મqૂંર થયેલ રકમ ₹40,000 = 12,000 વીમા કંપની ખાતે ઉ. ₹40,000 ન.9ુ.ં 
ખાતે ઉ. 12,000ન ેઆડતમાલ ખાતે 52,000) 

 
3. 15 �કલોનો એક એવા 100 તેલના ડ´બા દર�ક ડ´બાના ₹530ના ભાવે ભાવનગર"એ અમદાવાદ"ને 

આડત પર વેચવા મોક/યા. તેન ે₹625 ખચ'ના ંPકૂBયા. 5% સામાUય ઘટ માનવામા ંઆવે છે. જો 
285 �કલો છેવટનો �ટૉક હોય તો તેની �ક0મત ગણો. 

 
જવાબ :- આખર �ટૉક ₹10,725, વચેાણ લાયક જ�થો 1,425 �કલો (મોક/યો 1,500 �કલો – સામાUય 

ઘટ 75 �કલો)ની પડતર ₹53,625 (મોકલલે માલની ,.ૂ�ક. 53,000 + માલધણીના ખચા' 
₹625) આખર�ટૉક 285 �કલોની પડતર ₹10,725 (53,625 x 285/1,425) 

 

4. રામે દર�ક ₹100ની એક એવી 5,000 છoીઓ µયામન ેઆડતથી વેચવા મોકલી. ₹2,000 9રૂ અને 
વીમા �ીિમયમના PકૂBયા.ં ર�તામા ં500 છoીઓ આગથી નાશ પામી, Tનો વીમા કંપનીએ 50% 
દાવો મqૂંર રાvયો આમન�ધ લખો. 

જવાબ :-     વીમા કંપની ખાતે     ઉ.  25,100 
 ન.9ુ.ં ખાતે   ઉ. 25,100 
      તે આડતમાલ ખાતે   50,200 
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5. અમર�લીના ‘અ’ એ ₹50,000ની �ક0મતનો માલ કો/હાkરુના ‘ક’ પર આડતથી વેચવા મોક/યો. માલ 
મોકલતા ંર�લવે9રૂ અને મqૂર"ના ₹4,000 PકૂBયા. ‘ક’એ ‘અ’ની લખેલી ₹20,000ની ¡ ૂડં" �વીકાર", 
T ‘અ’એ ₹600 વટાવ આપી વટાવી. ‘ક’એ માલ છોડાવતા ં₹2,000 ખચ' કય}. તેમણે બધો માલ 
₹70,000મા ંવેચી દ"ધો. તેમને વચેાણ પર 5% આડત આપવાની છે. બાક"ની રકમનો બYક¥ા¦ટ 
‘અ’ને મોકલી તેમણ ે �હસાબ Pકૂતે કય}. બxે પ�કારોના ચોપડામા ં જ�ર" આમન�ધ આપો અને 
ખાતા ંતૈયાર કરો.   

  [જવાબ : આડતમાલનો નફો ₹9,900; આડત ₹3,500; આડિતયાએ મોકલેલ રકમ 
₹44,500] 
 

6. સામથ' ¬�ડ�ગ કોપ}ર�શન, $રુત 1લી એિ�લ, 2017ના રોજ 20,000 �લટર ઑઈલ ભાવનગરના 
ગો�હલ �ોિવઝન �ટોસ'ને મોકલી આપી છે. પે�ક0ગ દસ �લટરના ડ´બામા ં છે. ઑઈલની પડતર 
�લટરના ₹1 છે. માલધણી 9રૂ અને વીમાના ₹4,000 Pકૂવે છે. ર�તામા ં100 ડ´બા ભાગંી જવાથી 
નાશ પાiયા ંઅને વીમા કંપની પાસેથી માલધણીને ₹1,000 દાવા પેટ� મ�યા.ં  
ગો�હલ �ોિવઝન �ટોસ' આડતમાલ nગ ેસામથ' ¬�ડ�ગ કોપ}ર�શને લખલેી ₹12,000ની oણ માસની 
¡ ૂડં" �વીકાર� છે. 30મી qૂને આડિતયાએ વચેાણ �કડો મોક/યો, T ,જુબ ₹15,000 �લટર ઑઈલ 
₹1.50ના ભાવ ેવેચા�ુ ંહ4 ુ,ં તેમણે ખચ' નીચે �માણે PકૂBયો હતો :  
ગોડાઉનભા¢ુ ં₹400; Rહ�રાત ખચ' ₹1,200; સે/સમેનોનો પગાર ₹2,500; ગો�હલ �ોિવઝન �ટોસ'ન ે
4% આડત અને 1% આસામી આડત આપવાની છે. આડિતયાએ એવી મા�હતી મોકલી છે ક� ડ´બા 
9કુસાની હોવાથી 200 �લટર ઑઈલ ઢોળાઈ ગ�ુ ંછે.  
આડિતયાએ બાક"ની રકમ બYક¥ા¦ટથી મોકલી આપી. બનંે પ�કારોના ચોપડા તૈયાર કરો.  
 [જવાબ : આડતમાલની ખોટ ₹916; ર�તામા ંનાશ પામેલ ઑઈલની પડતર �માણસરના ખચ' 
સ�હત ₹1,200; T પૈક" ₹1,000 વીમા કંપની પાસેથી મળતા મોકલેલ; ઑઈલ 20,000 �લટર-
1000 �લટર નાશ પાi�ુ ં =19,000 �લટર, Tની પડતર (₹20,000+4,000=₹24,000-1,200) 
₹22,800 થાય. 19,000 �લટર પૈક" 200 �લટર ઢોળાઈ ગ�ુ,ં તથેી 18,800 લીટર વેચાણલાયક 
રºુ ં Tની પડતર 22,800 છે. તેથી 3,800 લીટરના �ટૉકની પડતર ₹4,609 થશે. આડિતયાનો 
�માણસરનો ખચ' �ટૉક ગણતા ંલીધો નથી. આડિતયાએ મોકલેલ ¥ા¦ટની રકમ ₹5,275] 
 

7. Rમનગરના Rડ�Rએ પાટણના સોલકં"ને તા.1-4-16ના રોજના રોજ 10,000 �લટર ઑઈલ, 
�લટરદ"ઠ 10ની પડતર �ક0મતે આડતથી વેચવા મોક/�ુ.ં Rડ�Rએ માલ મોકલતા 9રૂના ₹1,500 
અને વીમાના ₹500 PકૂBયા. Rડ�Rએ તા.1-4-16ના રોજ સોલકં" પર ₹50,000ની oણ માસની 
, ુતની ¡ ૂડં" લખી. T સોલકં"એ �વીકાર" 4તુ'જ પરત કર". Rડ�Rએ આ ¡ૂડં" એક માસ પછ" 
વાિષLક 18%ના દર� બYકમા ંવટાવી. 
સોલકં"એ તા.31-3-17ના રોજ વેચાણ �કડો અને તનેી પાસેની લેણી રકમનો બYક¥ા¦ટ મોકલી 
આjયો. તેણે વેચાણ-�કડામા ંજણાB�ુ ંક� :  
1) 50 �લટર ઑઈલની Eુદરતી કારણોસર ઘટ પડ" હતી.  
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2) 100 �લટર ઑઈલ9ુ ંચોર"થી 9�ુસાન થ�ુ ંહ4 ુ.ં, T nગે વીમા કંપનીએ ₹800નો દાવો મqૂંર 
રાvયો હતો.  

3) તેણે બાક"નો માલ છોડાવતી વખતે ખચ'ના ₹1,970 અને વેચાણ ખચ'ના ₹1,745 PકૂBયા ંહતા.ં  
4) તેણે 5,000 �લટર ઑઈલ, �લટરદ"ઠ ₹17ના ભાવે શામળદાસને ઉધાર વેZ�ુ ંહ4 ુ.ં 
5) તેણે 3,830 �લટર ઑઈલ, �લટરદ"ઠ ₹ 16ના ભાવે રોકડ�થી વેZ�ુ ંહ4 ુ.ં  
6) તેણે 25 �લટર ઑઈલ, �લટરદ"ઠ ₹16ના ભાવે પોતાના nગત ઉપયોગ માટ� ખર"»ુ ંહ4 ુ.ં 
7) શામળદાસ પાસેથી લણેી રકમ પૈક" ₹80,000 વ$લૂ આBયા બાદ તે નાદાર Rહ�ર થયા. 

તેમની પાસે બાક" લેણી નીકળતી રકમ પેટ� કંઈ જ મળ" શક� તેમ ન હોવાથી તે રકમ ઘાલખાધ 
તર"ક� માડં" વાળવામા ંઆવી. 

[જવાબ : આડતમાલ ખાતાનો નફો ₹41,850, આડિતયાએ મોકલેલ ₹83,931, અસામાUય 9�ુસાન 
₹220 (100 �લટર X ₹10=1,000 + માલઘણીના ખચા' ₹20=1,020 અન ેમqૂંર થયેલ દાવો 800), 
આડત : સામાUય ₹10,399 (995 �લટરની પડતર ₹10,000 માટ� 995 �લટરની પડતર �ક0મત 
₹10,000 + માલધણીના ખચા' ₹200 + આડિતયાના ખચા' ₹199, (આડિતયાના ખચા' 9,850 �લટર 
પર 1970 ગણાય.)]   

 
8. અમદાવાદના અમર� વડનગરના વનરાજ પર 1-1-16ના રોજ ₹40,000ની ,ળૂ �ક0મતનો માલ 

,ળૂ�ક0મત પર 10% ચઢાવી કાPુ ંભરિત�ુ ંબનાવી મોકલે છે. માલ મોકલતા ંતેમણ ે₹2,000 વીમો, 
જકાત અને 9રૂ વગેર� nગે PકૂBયા.ં 
એમ ન¯" કરવામા ંઆB�ુ ંહ4 ુ ંક�, વનરાજને તેણે કર�લ વેચાણની ભરિતયા �ક0મત પર 4% આડત 
આપવી અને તેથી વ� ુભાવ ઉપRવે તો ભરિતયા �ક0મત કરતા ંવ� ુઉપRયેલી રકમ પર 20% 
લેખે આડત તથા તેણ ે કર�લ ઉધારવચેાણ પર 2% આસામી આડત આપવી. તા.4-1-16ના રોજ 
અમર� વનરાજ ઉપર ₹10,000ની 4 માસની ,દુતની ¡ ૂડં" લખી, T �વીકાર"ને વનરાT પરત કર". 
અમર� તે ¡ ૂડં" ₹9,900મા ંવટાવી.  
તા.30મી સjટ�iબર, 2016ના રોજ વનરાT અમરને વેચાણ�કડો મોક/યો. Tમા ં તેણે જણાB�ુ ંક� 
પોતે ₹24,000ની ભરિતયા �ક0મતનો માલ ₹30,000મા ં રોકડ�થી વેZયો હતો. ₹2,000નો માલ 
અમરની ભલામણ અને જવાબદાર"થી �કરણને ઉધાર વેZયો હતો. ₹2,000ની ભરિતયા �ક0મતનો 
માલ વનરાT પોતે જ ખર"³ો હતો.  
 માલ વેચતા વનરાT ₹1,000નો ખચ' કય} હતો. ₹1,200ની ભરિતયા �ક0મતનો માલ આગથી 
નાશ પાiયો હતો અન ે તનેો વીમો ઉતરાBયો ન હતો. વનરાT આ માલના વેચાણમાથંી ₹800 
ઉપRBયા હતા. 
 વનરાT વેચાણ �કડા સાથે લેણી નીકળતી રકમનો ¥ા¦ટ મોક/યો હતો. વનરાT સાથે 
જણાB�ુ ંહ4 ુ ંક� �કરણ નાદાર Rહ�ર થયો હતો અન ેતેની પાસે ₹1,000 લેણા ંહતા,ં તે નાદાર Rહ�ર 
થયો અને તનેી પાસેથી �િપયે 80 પૈસા મ�યા હતા.ં  
 ઉપરની િવગતો પરથી માલધણીના ચોપડામા ંજ�ર" ખાતા ંતૈયાર કરો. 
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[જવાબ : (1)આડતમાલનો નફો ₹5,854 : સામાUય આડત ₹3,392 આસામી આડત ₹200. 
છેવટનો �ટૉક ભ.�ક0. ₹8,800 Tમા ં �માણસરનો ખચ' ₹400 ઉમેરતા ં �ટૉકની �ક0મત (ભ.�ક0.) 
₹9,200 થશે. (5) ₹1,200ની (ભ.�ક0મત) માલની ,.ૂ�ક0મત ₹1,091; Tમા ં�માણસરનો ખચ' ₹55 
ઉમેરતા ંEુલ પડતર ₹1,146 પૈક" ₹800 ઊપજતા ં₹346 અસામાUય 9�ુસાન; આડિતયાએ મોકલલે 
રકમ ₹29,208]   

   
 

____________________________ 
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એકમ 7   રાશના �હસાબો 

___________________________________________________________ 
� �પર�ખા 

� ��તાવના 
� રાશનો (સ�ં�ુત સાહસ) અથ' 
� રાશના (સ�ં�ુત સાહસના) લ�ણો 
� તફાવત 

� સ�ં�ુત સાહસ અને ભાગીદાર" વZચેનો તફાવત 
� આડતમાલ અન ેરાશ વZચેનો તફાવત 

� રાશના ધધંામા ં�હસાબો રાખવાની પ7િતઓ 
� અલગ �હસાબી ચોપડાઓમા ંન�ધ  
� જ�ર" આમન�ધ 
� �વા8યાય 

___________________________________________________________ 
 

� ��તાવના – 

ધધંાની જ�ટલતાઓ Tવી ક� મોટા પાયાની ,ડૂ"ની જ��રયાત, ટ�કિનકલ Eુશળતાઓનો અભાવ, કોઈક 
વખત ધધંાને BયC�તગત ર"તે ,µુક�લી ઊભી કર� છે, Tવી ક� એક મોટ" �બ�/ડ¼ગ9ુ ંબાધંકામ કરવામા ં
આવતી ,µુક�લીઓ વગેર�. આના િવક/પ તર"ક� બે અથવા વધાર� માણસો એક કામ klંુૂ પાડવા માટ� 
હાથ િમલાવે છે. આ જોડાણ નાણા ંમાટ�, ટ�કિનકલ ½ાન માટ�, જોખમ વહ[ચવા માટ� થાય છે. જયાર� બ ે
અથવા વ� ુBયC�તઓ એક િવિશ�ટ ધધંો કરવા માટ� અને kવૂ' િનધા'�રત નફાની વહ[ચણી કરવા માટ� 
જોડાય છે *યાર� તેને સ�ં�ુત સાહસ અથવા રાશના �હસાબો કહ�વામા ં આવે છે. રાશના �હસાબોની 
Bયાvયા આ ર"તે કર" શકાય ક�, એક ભાગીદાર" T એક ચો¯સ સાહસ હોય અથવા અને Tમા ં
ભાગીદારો, $jુત અથવા કાય'શીલ હોય, Tઓ પેઢ" અથવા સામા�જક નામનો ઉપયોગ ન કરતા હોય 
અને Tઓ સાહસની મયા'દા બહાર કોઈ જવાબદાર" ન વહોરતા હોય.  

 

� સ�ં	ુત સાહસ એટલે yુ?ં 
 

સ�ં�ુત સાહસ એટલે બે અથવા વધાર� BયC�તઓ વZચેનો એક કરાર છે. Tમા ંતેઓ સ�ં�ુત ર"તે એક 
Bયાપા�રક ધધંાનો એક ભાગ klંુૂ પાડવા માટ� સમંત થાય છે. આ એક Fૂંકાગાળાની ભાગીદાર" છે, Tમા ં
પેઢ"9ુ ં નામ હો4 ુ ં નથી અને ત ે એક ચો��સ સાહસ માટ�નો કરાર હોય છે. Tમા ં બ ે અથવા વધાર� 
BયC�તઓ ચો¯સ ,ડૂ"ની રકમ ધધંાના લાવે છે અન ેનફા ક� 9કુસાન વહ[ચણી સરખા �માણમા ંઅથવા 
kવૂ'િનધા'�રત કર�લા �માણમા ંકરવા સમંત થાય છે.  
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� સ�ં	ુત સાહસના લYણો - (રાશના ધધંાના લYણો)  

રાશના ધધંામા ં સામાUય ર"તે માલ9ુ ં વેચાણ, શેસ' અને ડ"બેUચરોની બાહ[ધર" આપવી, �બ�/ડ¼ગ9ુ ં
બાધંકામ, જમીનના jલોટની ખર"દ" અને વેચાણ અને બીR કાય', T Fૂંકાગાળા માટ� અથવા અ,કુ 
મૌસમમા ંથતા હોય છે.  
� સ�ં�ુત સાહસના ,vુય લ�ણો નીચે ,જુબ છે : 
1) બે અથવા બેથી વધાર� માણસોની જ�ર હોય છે.  
2) કોઈ ચો¯સ સાહસ અથવા કામ klંુૂ કરવાનો એક કરાર છે.  
3) સ�ં�ુત સાહસના ધધંાની પેઢ"9ુ ંચો��સ નામ હો4 ુ ંનથી.  
4) તે Fૂંકા સમયગાળા માટ� હોય છે. તેથી આ કરાર T ત ેચો¯સ કામ klંુૂ થવાથી આપોઆપ રદ થઈ 

Rય છે. (આ ચેક કામચલાઉ ભાગીદાર" છે)  
5) સ�ં�ુત સાહસના BયC�તઓ kવૂ'િનધા'�રત �માણમા ંનફા-9કુસાનની વહ[ચણી કર� છે. જો પહ�લાથી 

સમયગાળા દરiયાન સમંિત ન હોય તો તેઓ સરખા �માણમા ંનફા-9કુસાનની વહ[ચણી કર� છે.  
6) સ�ં�ુત સાહસના BયC�તઓ પોતાનો ખાનગી ધધંો કર" શક� તેવી ¾ટ હોય છે, જો અગાઉથી આ 

�કારની સમંિત હોય. 
  

� સ�ં	ુત સાહસ અને ભાગીદાર! તેમજ આડતમાલ વ{ચેનો તફાવત – 

]મ ભાગીદાર! ]મ સ�ં	ુત સાહસ 

1 ભાગીદાર" પેઢ"9ુ ંનામ હમેંશા હોય છે.  1 તેમા ંપેઢ"9ુ ંનામ હો¤ુ ંતે જ�ર" નથી.  
2 તે પેઢ" સતત ચાલતી હોય છે.  2 તે પેઢ" ધધંો – Bયાપાર kરૂો થવાથી 4રંુત આપોઆપ 

બધં થઈ Rય છે.  
3 qુદા qુદા ચોપડાઓમા ંન�ધ કરવાની હોય છે.  3 qુદા qુદા ચોપડાઓ રાખવાની જ�ર હોતી નથી, કોઈ 

એક સહભાગીના ચોપડામા ંન�ધ કરાતી હોય છે.  
4 કોઈપણ ભાગીદાર તે ધધંો કર" શકશે નહ�.  4 સ�ં�ુત સાહસમા ં સહભાગીઓ BયC�તગત ર"તે આ ધધંો 

કર" શક� છે.  
5 ભાગીદાર" પેઢ"9ુ ંનામ ર��ટડ' કરાવ¤ુ ંજ�ર" 

નથી.  
5 તેમા ંર�જ�¬�શનની કોઈ જ�ર નથી. 

6 પેઢ"મા ં સગીરને માo નફા માટ� લઈ શકાય 
છે.  

6 સગીર BયC�ત કરાર ન કર" શકતો હોવાથી તેને સ�ં�ુત 
સાહસમા ં�વેશ મળતો નથી.  

 

 

 

 

 

� આડતમાલ અને રાશ વ{ચેનો તફાવત – 
 

;Zુા રાશના �હસાબો આડતમાલ 

પ�ોના 
નામ  

રાશના �હસાબોમા ંપ�ો ભાગીદાર કહ�વાય છે.  અહ� માલધણી અને આડિતયા વZચે ભાગીદારનો 
સબંધં નથી. અહ� સબંધં માલધણી અને એજUટનો છે.  

કરાર  સહભાગીદાર વZચેના કરારથી કોઈ કામ માટ� 
ભાગીદાર" હોય છે. તે ફ�ત તે ચો¯સ કામ માટ� 
જ હોય છે.  

અહ� આડિતયા અને માલધણી તરફથી માલ વેચે છે. 
અહ� એજUસી માટ� કરારના , ુા અમલમા ંઆવતા હોય 
છે.  
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સબંધં  અહ� ભાગીદાર હોવાથી દર�ક સહભાગી બીR 
સહભાગીઓનો એજUટ અને માલધણી હોય છે. 
આમ સહભાગીઓ પોતે અને બીR 
સહભાગીઓના માટ� માલ, વેરો છે. અહ� 
ભાગીદાર" પેઢ"ના કાયદા લા¿ ુપડ� છે.  

અહ� માલધણી અને આડતીયો એજUટ હોય છે. અહ� 
આડતીયો માલધણી તરફથી માલ વેચે છે. અહ� 
એજUસી માટ� કરારના , ુા અમલમા ંઆવતા હોય છે.  

જોખમ  અહ� બધા સહભાગીદાર જોખમ Bહોર� છે.   અહ� ફ�ત માલધણી જોખમ Bહોર� છે.  
કાય'સIા  અહ� સહભાગીને માલની ખર"દ વેચાણ અને 

Pકૂવણી લેવાદ�વાની સIા હોય છે.  
અહ� આડિતયાને ફ�ત માલધણીની ચો¯સ $ચૂનાઓ9ુ ં
પાલન કરવા9ુ ંહોય છે.  

નફો – 
9કુસાન  

રાશના ધધંાના બધા ભાગીદારો વZચે નફો ક� 
9કુસાન વહ[ચવામા ંઆવે છે.  

અહ� ફ�ત માલધણીને નફો ક� 9કુસાન Bહોરવા9ુ ં હોય 
છે તેને નફા – 9કુસાન સાથે કોઈ સબંધં હોતો નથી.  

,ડૂ"  બધા સહભાગીદારો ,ડૂ" રોક� છે.  આડતમાલના ધધંામા ં ફ�ત માલધણી ,ડૂ" રોક� છે. 
ઘણી વખત આડતીયો ભિવ�યના વેચાણના આધાર� 
માલધણીને એડવાUસ આપે છે.  

 

 
 

� રાશના ધધંામા ં�હસાબો રાખવાની પPિતઓ – 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� જયાર� અલગ �હસાબી ચોપડામા ંન�ધ ન કરવાની હોય *યાર� – 
� એક જ સહભાગીદારના ચોપડામા ંન�ધ – 

જયાર� Bયવહારોની સvંયા �માણમા ંઓછ" હોય *યાર� રાશ (સ�ં�ુત સાહસ)ના Bયવહારોની �હસાબી 
ન�ધ રાખવાની જવાબદાર" કોઈ એક જ સહભાગીદારને સ�પી શકાય. આવા સજંોગોમા,ં સ��ય 
ભાગીદારને સ�ં�ુત સાહસ માટ� દર�ક સહભાગીદાર પોતાનો ફાળો મોકલી આપે છે. સ��ય ભાગીદાર 
પોતાના ચોપડામા ં સ�ં�ુત સાહસ9ુ ં ખા4 ુ ં અને પોતાના િસવાય બીR દર�ક સહભાગીદાર9ુ ં

જયાર� અલગ �હસાબી ચોપડાઓમા ં
ન�ધો કરવાની હોય 

જયાર� અલગ �હસાબી ચોપડાઓમા ં
ન�ધ કરવાની ન હોય 

સ�ં�ુત સાહસ9ુ ં
ખા4 ુ ં

જયાર� એક સહભાગીદાર 
 બધા જ Bયવહારોની ન�ધો રાખે છે. 

જોઇUટ બYક 
ખા4 ુ ં

જયાર� બધા જ સહભાગીદારો બધા જ 
Bયવહારોની ન�ધો રાખે છે. 

સહભાગીદારોના 
ખાતા 

જયાર� બધા સહભાગીદારો ફ�ત 
પોતાના Bયવહારોની ન�ધ રાખે છે. 
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BયC�તગત ખા4 ુ ંરાખ ેછે. સ�ં�ુત સાહસના ખાતામાથંી નફો ક� 9કુસાનની �ક0મત ન¯" કર" શકાય 
છે. તેમજ સહભાગીદારના BયC�તગત ખાતામાથંી સહભાગીદાર પાસેથી લેણી રકમ Rણી શકાય છે. 
સ�ં�ુત સાહસ nગે જ�ર" ખાતા તૈયાર કરતા પહ�લા સ��ય સહભાગીદાર� પોતાના ચોપડામા ંસ�ં�ુત 
સાહસ nગે નીચે �માણ ેઆમન�ધો લખવી પડ� છે :  
 

1) જયાર� સહભાગીદારો પોતાનો ફાળો (,ડૂ") મોકલી આપે *યાર�  
   રોકડ/ બYક ખાત ે      ઉ. 
    તે સહભાગીદારના BયC�તગત ખાતે  
 
         2) જયાર� સ�ં�ુત સાહસ માટ� માલની ખર"દ" કરવામા ંઆવે *યાર�  
   સ�ં�ુત સાહસ માટ�     ઉ. 
    તે રોકડ/ બYક ખાતે  

3) Dયાર� �હસાબી Bયવહારોની ન�ધ કરનાર સહભાગીદાર પોતાના �ટૉકમાથંી સ�ં�ુત 
સાહસ માટ� માલ આપે *યાર�  

   સ�ં�ુત સાહસ ખાતે      ઉ. 
    તે ખર"દ ખાતે   

� સહભાગીદાર પોતાના �ટૉકમાથંી ,ળૂ �ક0મતે જ માલ સ�ં�ુત સાહસ માટ� આપતો હોવાથી આપણે 
ખર"દ ખા4 ુ ંજમા કર"એ છ"એ; પરં4,ુ જો પડતર�ક0મતથી Àચી �ક0મતે માલ આપવામા ંઆવતો હોય 
તો આપણે વેચાણ ખા4 ુ ંજમા કર¤ુ ંજોઈએ, ખર"દ ખા4 ુ ંનહ�.  
 

4) અUય સહભાગીદારોના માલ આપે *યાર�  
   સ�ં�ુત સાહસ માટ�        ઉ. 
    તે સહભાગીદારના BયC�તગત ખાતે  
 

5) સ�ં�ુત સાહસ nગે કોઈ ખચ' Pકૂવવામા ંઆવે *યાર�  
   સ�ં�ુત સાહસ ખાતે        ઉ. 
    તે રોકડ/બYક ખાત ે 

� �હસાબી ન�ધ કરતા સહભાગીદાર િસવાયના કોઈ સહભાગીદાર� ખચ' PકૂBયો હોય *યાર� નીચે ,જુબ 
ન�ધ થશ ે:  
   સ�ં�ુત સાહસ ખાતે      ઉ. 
    તે સહભાગીદારના BયC�તગત ખાતે  

� સ�ં�ુત સાહસ nગે કરવામા ંઆવતો ખચ' હોવાથી આપણે સ�ં�ુત સાહસ9ુ ંખા4 ુ ંઉધાર"એ છ"એ, 
ખચ'9ુ ંખા4 ુ ંનહ� : 

6) �હસાબી Bયવહારોની ન�ધ કરનાર સહભાગીદાર વેચાણ કર� *યાર�  
(ક) રોકડ વેચાણ માટ� – 
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   રોકડ/બYક ખાત ે    ઉ. 
    તે સ�ં�ુત સાહસ ખાતે  

(ખ) શાખ ઉપર વેચાણ માટ� – 
   (શાખ વેચાણના) દ�વાદારોના BયC�તગત ખાતે   ઉ. 
    તે સ�ં�ુત સાહસ ખાતે  
 

7) દ�વાદાર પાસેથી રોકડ મળે *યાર�  
  રોકડ/બYક ખાતે                    ઉ.  
   તે દ�વાદારના BયC�તગત ખાતે  
 

8) જયાર� નાણા ંPકૂવતા દ�વાદારને વટાવ આપવામા ંઆવે અથવા ઘાલખાધ પડ� *યાર�  
  સ�ં�ુત સાહસ ખાતે          ઉ. 
   તે દ�વાદારના BયC�તગત ખાતે  
 

    9) અUય સહભાગીદાર માલ9ુ ંવેચાણ કર� *યાર�  
  સહભાગીદારના BયC�તગત ખાતે        ઉ. 
   તે સ�ં�ુત સાહસ ખાતે  
 

       10) અUય સહભાગીદારો પાસેથી તેમણે કર�લા વેચાણના બદલામા ંરોકડ અથવા લણેી ¡ ૂડં" 
મળે *યાર�  

 

   11) સ��ય સહભાગીદારને કોઈ કિમશન અથવા પગાર આપવાનો હોય *યાર�  
  સ�ં�ુત સાહસ ખાતે       ઉ. 
   તે કિમશન/પગાર ખાતે  

 

� સ�ં�ુત સાહસના ધધંાન ેલગતો ખચ' હોવાથી સ�ં�ુત સાહસ9ુ ંખા4 ુ ંઉધારવામા ંઆવે છે.  
12) સ�ં�ુત સાહસનો નહ� વહ[ચાયેલા માલનો �ટૉક સ��ય સહભાગીદાર લઈ લેતો હોય *યાર�  

  ખર"દ ખાતે     ઉ. 
   તે સ�ં�ુત સાહસ ખાતે  

� જો નહ� વહ�ચાયેલા માલનો �ટૉક કોઈ અUય સહભાગીદાર� લીધો હોય તો ન�ધ નીચે �માણે 
થાય છે.  

સહભાગીદારના BયC�તગત ખાતે  ઉ. 
   તે સ�ં�ુત સાહસ ખાતે  

� ઉપરની ન�ધો પસાર કાય' પછ" સ�ં�ુત સાહસ ખા4 ુ ં તૈયાર કરવામા ં આવે છે. સ�ં�ુત 
સાહસ ખાતાની બાક" સ�ં�ુત સાહસનો નફો અથવા 9કુસાન ગણાય, T બધા 
સહભાગીદારોએ ન¯" કર�લા �માણમા ંવહ[ચી લેવાના છે. આ માટ� નીચેની વધારાની ન�ધો 
કરવી પડ� છે : 
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13) સ�ં�ુત સાહસનો નફો/9કુસાન વહ[ચવા માટ�  
(ક) જો સ�ં�ુત સાહસમા ંનફો હોય તો  

   સ�ં�ુત સાહસ ખાતે    ઉ. 
    તે નફા-9કુસાન ખાતે (સ��ય ભાગીદારનો પોતાનો �હ�સો)  
    તે સહભાગીદારોના BયC�તગત ખાતે (અUયનો �હ�સો)  

(ખ) જો સ�ં�ુત સાહસમા ંખોટ હોય તો – 
   નફા-9કુસાન ખાતે (સ��ય ભાગીદારનો પોતાનો �હ�સો)           ઉ. 

અUય સહભાગીદારોના BયC�તગત ખાતે (અUયનો �હ�સો)    ઉ. 
તે સ�ં�ુત સાહસ (રાશ) ખાતે  

� સ�ં�ુત સાહસ ખા4 ુ ંબધં કયા' પછ" અUય સહભાગીદારોના ખાતા તૈયાર કર" તેમને 
Pકૂવવાની રકમો ન¯" કરવામા ંઆવે છે. આ Pકૂવણી માટ� ન�ધ નીચે �માણે થાય છે :  

14) છેવટની પતાવટ કરવામા ંઆવે *યાર�  
સહભાગીદારોના BયC�તગત ખાતે   ઉ. 

  તે રોકડ/બYક ખાત ે 
� તમામ ભાગીદારોના ચોપડામા ં�હસાબી ન�ધો – 

બધા જ સહભાગીદારો સ�ં�ુત સાહસમા ં સ��ય ફાળો આપતા હોય *યાર� દર�ક સહભાગીદાર 
પોતાના ધધંાના ચોપડામા ંસ�ં�ુત સાહસ ખા4 ુ ંઅને અUય (પોતાના િસવાય) તમામ સહભાગીદારોના 
BયC�તગત ખાતા રાખે છે. સ�ં�ુત સાહસ klંુૂ કર" શકાય તે માટ� દર�ક સહભાગીદાર� સ�ં�ુત સાહસ માટ� 
પોતે કર�લા Bયવહારોની મા�હતી બાક"ના બધા સહભાગીદારોને પહ�ચાડવી જ�ર" છે. તમામ 
સહભાગીદારોના ચોપડામા ં સ�ં�ુત સાહસ ખાતામા ં એકસરખી ન�ધો થાય છે. દર�ક સહભાગીદાર 
પોતાના ચોપડામા ંઅUય તમામ સહભાગીદારોના ખાતા ખોલશે. 

 
 

ઉદાહરણ – 1 ‘અ’ અન ે ‘બ’ 3:1ના �મણમા ં નફો-9કુસાન વહ[ચી લેવાની શરતે સ�ં�ુત સાહસમા ં
જોડાયા. ‘અ’ એ 40,000નો માલ ખર"દ" ‘બ’એ 36,000નો માલ ખર"³ો, અને ખચ'ના 
₹3600 PકૂBયા, ‘અ’એ 10,000ની oણ માસની ¡ ૂડં" ‘બ’ને લખી મોકલાવી, T ‘બ’એ 
�વીકાર". બે માસ બાદ ‘અ’એ આ ¡ૂડં" 12%ના વટાવે વટાવી.  
‘બ’એ બધો જ માલ ₹95,000મા ંવચેી દ"ધો, અને વેચાણ ખચ'ના ₹3,000 PકૂBયા. 
‘બ’ને તેણ ેકર�લા વેચાણ પર 5% કિમશન આપવા9ુ ંછે.  
‘અ’ના ચોપડ� રાશ ખા4 ુ ંઅને ‘બ’9ુ ંખા4 ુ ંતથા ‘બ’ના ચોપડ� રાશ ખા4 ુ ંઅન ે ‘અ’9ુ ં
ખા4 ુ ંતૈયાર કરો.  
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જવાબ :- ‘અ’ના ચોપડ� ખાતાઓ – 
રાશ ખા4 ુ ં

ઉ.              જ  
િવગત રકમ િવગત રકમ 

બYક ખાતે (ખર"દ") 40,000 ‘બ’ની ,ડૂ" ખાતે (વેચાણ)  95,000  

રોકડ ખાતે (ખચ')  4,000   
‘બ’ની ,ડૂ" ખાતે (ખર"દ")  36,000   
‘બ’ની ,ડૂ" ખાતે (ખચ')  3,600   
લેણી¡ ૂડં" ખાતે (વટાવ) 100   
‘બ’ની ,ડૂ" ખાતે (વેચાણ ખચ') 3,000   

‘બ’ની ,ડૂ" ખાતે કિમશન (95,000 x 5%) 4,750   
નફો-9કુસાન ખાતે   2,663  
‘બ’ની ,ડૂ" ખાતે       887  

3,550    

 95,000  95,000 
 

 

 

‘બ’ની ;ડૂ!9ુ ંખા4 ુ ં

ઉ.                      જ  
િવગત રકમ િવગત રકમ 

રાશ ખાતે વેચાણ  95,000 રાશ ખાતે (ખર"દ")  36,000  
  રાશ ખાતે (ખચ')  3,600  
  લેણી¡ ૂડં" ખાતે  10,000  
  રાશ ખાતે (વે.ખચ') 3,000  
  રાશ ખાતે (કિમશન)  4,750  
  રાશ ખાતે (નફો)  887  
  બા.આ. લઈ ગયા  58,237  
 95,000  95,000  

 

ન�ધ – લેણી¡ ૂડં" પર વટાવ = 10,000 x 12% x 12 
                                 = 100 ₹ 
 
 

� ‘બ’ના ચોપડ� ખાતાઓં – 
રાશ ખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

‘અ’ની ,ડૂ" ખાતે (ખર"દ")  40,000  બYક ખાતે (વેચાણ)  95,000  
‘અ’ની ,ડૂ" ખાતે (ખચ')  4,000    
બYક ખાતે (ખર"દ")  36,000    
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રોકડ ખાતે (ખચ')  3,600    
‘અ’ની ,ડૂ" ખાતે(વટાવ)  100    
રોકડ ખાતે (ખચ') 3,000    
કિમશન ખાતે  4,750    
નફો – ‘અ’ની ,ડૂ" ખાતે 2,663  
              ન.9ુ.ંખાતે    887  

 
3,550  

  

 95,000   95,000  
 

‘અ’ ની ;ડૂ!9ુ ંખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

  રાશ ખાતે (ખર"દ")   40,000  
  રાશ ખાતે (ખચ') 4,000  
  રાશ ખાતે (વટાવ)  100  
બા.આ. લઈ. ગયા 46,763 રાશ ખાતે  (નફો)  2,663  
 46,763   46,763  

 

ઉદાહરણ – 2 ‘સાજન’ અન ે‘રાજન’ આડતથી મ�નેુ કાપડ વેચવા મોકલવાના સ�ં�ુત સાહસમા ં3:2ના 
�માણમા ં નફો-9કુસાન વહ[ચી લેવાની શરતે જોડાયા. સાજન ₹10ના મીટરના ભાવે 
28,800 મીટર કાપડ મોકલે છે અન ે ખચ'ના ₹7200 Pકૂવે છે. રાજન પણ ₹10ના 
મીટરના ભાવે 17,600 મીટર કાપડ મોકલે છે અન ેખચ'ના ₹4000 Pકુવે છે.  
મ�એુ બ�ુ ં જ કાપડ ₹5,60,000મા ં વેZ�ુ ંઅને ખચ'ના ₹7200 તથા વેચાણ પર 3% 
લેખે કિમશન કાપી લીધા બાદ મ�એુ ₹2,80,000ની ¡ ૂડં" રાજન પર અને બાક"ની 
રકમનો ¥ા¦ટ સાજન પર મોક/યો.  
રાજનએ ₹2800ના વટાવે ¡ ૂડં" વટાવી. ઉપરો�ત િવગતો પરથી સાજનના ચોપડ� જ�ર" 
ખાતા તૈયાર કરો.  

 
 
 
 
 
 

જવાબ :- સાજનના ચોપડ# ખાતાઓ :- 

રાશ ખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

આડત પર મોકલેલ માલ ખાતે (માલ 
મોક/યો) 

2,88,000  મ� ુખાતે (વેચાણે)  5,60,000  

બYક ખાતે (ખચ') 7,200    
રાજન ખાતે (માલ) 1,76,000    
રાજન ખાતે (ખચ')  4,000    
મ� ુખાતે (ખચ')  7,200    
મ� ુખાતે (કિમશન)  16,800    
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રાજન ખાતે (વટાવ) 2,800    
નફો – ન.9ુ.ંખાતે    34,800  
        રાજન ખાતે  23,200  

 
 

58,000  

  

 5,60,000  5,60,000  
 

રાજન9ુ ંખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

મ� ુખાતે વેચાણ  2,80,000  રાશ ખાતે (માલ)  1,76,000  
  રાશ ખાતે (ખચ')  4,000  
  રાશ ખાતે (વટાવ)  2,800  
  રાશ ખાતે (નફો)  23,200  
  બા.આ. લઈ ગયા  74,000  

 2,80,000   2,80,000 
 

મ|9ુ ુ ંખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

રાશ ખાતે (વેચાણ) 5,60,000  રાશ ખાતે (ખચ')  7,200  
  રાશ ખાતે (કિમશન) 16,800  
  રાજન ખાતે (¡ ૂડં")  2,80,000  
  બYક ખાતે (¥ા¦ટ Pકૂતે)  2,56,000  
 5,60,000   5,60,000 

� જયાર� બધા સહભાગીદારો ફ�ત પોતાના Bયવહારોની ન�ધ રાખે છે. (કાચા સ�ં�ુત સાહસ ખાતાની 
પ7િત)  
ઉપર ચચWલી �હસાબી ન�ધોની પ7િતઓમા ં સહભાગીદાર સ�ં�ુત સાહસન ે લગતા તમામ 
Bયવહારોની ન�ધ પોતાના ચોપડામા ંખોલેલા સ�ં�ુત સાહસ ખાતામા ંન�ધે છે; પરં4,ુ કાચા સ�ં�ુત 
સાહસ ખાતાની પ7િત (Memorandum Joint Venture Account Method)મા ંસહભાગીદાર પોતાને 
સીધી અસર થતી હોય તેટલા જ Bયવહારોની ન�ધ સ�ં�ુત સાહસ ખાતામા ં કર� છે; પરં4,ુ બીR 
સહભાગીદારોને અસર થતી હોય તેવા સ�ં�ુત સાહસના Bયવહારોની પોતાના ચોપડામા ંન�ધ કરતો 
નથી. આ પ7િત �માણે દર�ક સહભાગીદાર બીR સહભાગીદાર સાથે9ુ ંસ�ં�ુત સાહસ ખા4 ુ ંપોતાના 
ચોપડામા ં ખોલે છે. આ ખા4 ુ ં નફા–9કુસાનના ખાતાની ર"તે જ તૈયાર કરવામા ં આવ ે છે. કાPુ ં
સ�ં�ુત સાહસ ખા4 ુ ં Ï|ન�ધી પ7િતનો ભાગ નથી બધા સહભાગીદારોના ખાતાની ઉધાર બાqુએ 
લખેલી બધી ન�ધો કાચા સ�ં�ુત સાહસ ખાતાની ઉધાર બાqુએ લખવાની છે અને બધા 
સહભાગીદારોના ખાતાની જમા બાqુએ લખાયેલી તમામ ન�ધો કાચા સ�ં�ુત સાહસ ખાતાની જમા 
બાqુએ લખવાની છે, જો ક� ખાસ યાદ રાખવા9ુ ં ક� T T Bયવહારોને સ�ં�ુત સાહસના ખચા' ક� 
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આવક સાથ ેસબંધં ન હોય તેવા Bયવહારોની કાચા સ�ં�ુત સાહસના ખાતામા ંન�ધ કરવાની નથી. 
કાચા રાશ ખાતાની ઉધાર અને જમા બાqુના સરવાળા વZચેનો ન¯" કર�લો તફાવત નફો ક� ખોટ 
સહભાગીદારો ન¯" કર�લા �માણમા ંવહ[ચી લે છે. 

 

ઉદાહરણ–3  માલ ખર"દવા અને વેચવાના ઉ ેશથી ¿જુરાતના હસ,ખુભાઈ અને બગંાળના સતીશભાઈ 
સ�ં�ુત સાહસમા ં જોડાયા. તેમણે નફો-9કુસાન 2:1ના �માણમા ં વહ[ચવા9ુ ં ન¯" ક�ુm. 
હસ,ખુભાઈએ ₹80,000નો માલ ખર"દ"ને સતીશ ભાઈને મોક/યો. તેમણે 9રૂ અને 
વીમાના ₹6,000 PકૂBયા.ં હસ,ખુભાઈએ પરPરૂણ ખચ'ના ₹800 પણ PકૂBયા.ં 
સતીષભાઈએ માલ9ુ ં₹1,10,000મા ંવેચાણ ક�ુm. તેમણે ₹12,000 વેચાણ ખચ'ના PકૂBયા.ં 
નહ� વેચાયેલો માલ સતીશભાઈએ લીધો. સતીશભાઈએ લેણી રકમ હસ,ખુભાઈન ે
બYક¥ા¦ટથી મોકલી આપી. દર�ક પ� પોતે કર�લા Bયવહારો જ પોતાના ચોપડામા ંન�ધે છે. 
નીચે જણાવેલ ખાતાઓ તૈયાર કરો : 
1) કાPુ ંરાશ ખા4 ુ ં 
2) હસ,ખુભાઈની ખાતાવહ"મા ંસતીશભાઈ સાથે9ુ ંરાશખા4 ુ ં 
3) સતીશભાઈની ખાતાવહ"મા ંહસ,ખુભાઈ સાથે9ુ ંરાશખા4 ુ ંતૈયાર કરો.  

જવાબ – 

કા0ુ ંરાશ ખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

હસ;ખુભાઈ   

ખર"દ"                   80,000  
9રૂ–વીમો                6,000  
પ.ખચ'                       800  

 
 
 

86,800  

સતીશભાઈ  

વેચાણ              1,10,000  
આખર�ટૉક          14,000  

 
 

1,24,000  

સતીશભાઈ  

ખચ'  
 

12,000  
  

નફો  

હસ,ખુભાઈ              16,800  
સતીશભાઈ                8,400  

 
 

25,200  

  

 1,24,000   1,24,000  
 

 

હસ;ખુભાઈની ખાતાવહ!મા ંસતીશભાઈ સાથે9ુ ંરાશ ખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

બYક ખાતે (ખર"દ") 80,000  બYક ખાતે (છેવટની પતાવટ) 1,03,6000  
બYક ખાતે (9રૂ – વીમો)  6,000    
બYક ખાતે (પ.ખચ')  800   
ન.9ુ ંખાતે (નફો)  16,800    
 1,03,600   1,03,600 
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સતીશભાઈની ખાતાવહ!મા ં

હસ;ખુભાઈ સાથે9ુ ંરાશ ખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

બYક ખાતે (ખચ')  12,000  બYક ખાતે (વેચાણ)  1,10,000  
ન.9ુ.ંખાતે (નફો) 8,400  ખર"દ ખાતે  14,000  
બYક ખાતે (છેવટની પતાવટ) 1,03,600    
 1,24,000   1,24,000  
 

� અલગ �હસાબી ચોપડાઓમા ંન�ધ (Separate set of Books) :-  

સ�ં�ુત સાહસના Bયવહારોની �હસાબી ન�ધ કરવા માટ� અલગ ચોપડાઓ રાખવામા ંન આવતા 
હોય *યાર� �હસાબી ન�ધો કરવાની પ7િતઓનો અÐયાસ અ*યાર $ધુીમા ં આપણે કય}. હવ ે
આપણ ે �હસાબી ન�ધો કરવાની અલગ પ7િતનો અÐયાસ કર"�ુ,ં Tમા ં સહભાગીદારો સ�ં�ુત 
સાહસના Bયવહારોની ન�ધ કરવા માટ� અલગ ચોપડાઓ રાખવા સમંત થતા હોય છે. Ï|ન�ધી 
નામાપ7િતના િસ7ાતંો અ9સુાર અલગ અC�ત*વ ધરાવનાર ધધંાના ધધંાક"ય Bયવહારોની 
માફક જ સ�ં�ુત સાહસને લગતા Bયવહારોની �હસાબી ન�ધો અલગ �હસાબી ચોપડામા ંકરવાની 
છે. આ પ7િતમા ંનીચેના ખાતાઓ રાખવામા ંઆવે છે.  
1) સ�ં�ુત બYક ખા4 ુ ં 
2) સ�ં�ુત સાહસ (રાશ)9ુ ંખા4 ુ ં 
3) દર�ક સહભાગીદાર9ુ ંBયC�તગત ખા4 ુ ં 
સામાUય બYક ખાતાની માફક સ�ં�ુત બYક ખા4 ુ ંતે માલ–િમલકત ખા4 ુ ંછે. બધા જ સહભાગીદારો 
પોતાનો ફાળો આ બYક ખાતામા ંજમા કરાવે છે. સ�ં�ુત સાહસ ખા4 ુ ંએ નફા-9કુસાન ખાતા T¤ુ ં
ખા4 ુ ં બને છે, Tમા ં સ�ં�ુત સાહસના તમામ ખચા'ઓ અને આવકો દશા'વવામા ં આવે છે. 
સહભાગીદારોના ખાતામા ંતમેનો રોકડ, માલ અથવા ખચ'ના �વ�પમા ંફાળો અન ેતેમને મળેલી 
રકમો દશા'વવામા ંઆવ ેછે.  

� આ પ7િત �માણે કરવાની િવિવધ આમન�ધો હવે આપણે જોઈએ – 
1) Dયાર� સહભાગીદાર તેમનો ,ડૂ"નો ભાગ આપ ે*યાર�  
 સ�ં�ુત બYક ખાત ે    ઉ. 
  તે સહભાગીદારના BયC�તગત ખાતે  
2) જયાર� સહભાગીદાર માલના �વ�પમા ંફાળો આપે *યાર�  
 સ�ં�ુત સાહસ ખાતે     ઉ. 
  તે સહભાગીદારના BયC�તગત ખાતે  
3) જયાર� સ�ં�ુત સાહસ માટ� માલની ખર"દ" કરવામા ંઆવે *યાર�  
(ક) રોકડ ખર"દ" માટ�  
  સ�ં�ુત સાહસ ખાતે    ઉ. 
   તે સ�ં�ુત બYક ખાતે  
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(ખ) ઉધાર ખર"દ" માટ�  
  સ�ં�ુત સાહસ ખાતે    ઉ. 
   તે લેણદારના BયC�તગત ખાતે  

� જયાર� સ�ં�ુત સાહસ nગ ેમાલની ખર"દ" કરવામા ંઆવતી હોય *યાર� સ�ં�ુત સાહસ ખા4 ુ ં
ઉધાર થાય, ખર"દ ખા4ુ ંઉધાર થાય નહ� :  
4) સ�ં�ુત સાહસ nગે ખચા' Pકૂવવામા ંઆવે *યાર�  
(ક) સ�ં�ુત બYક ખાતામાથંી નાણા ંPકૂવતા હોય *યાર� – 
 સ�ં�ુત સાહસ ખાતે     ઉ. 
  તે સ�ં�ુત બYક ખાતે  
(ખ) જયાર� કોઈ સહભાગીદાર ખચ'ના નાણા ંPકૂવતો હોય *યાર�  
 સ�ં�ુત સાહસ ખાતે      ઉ. 
  તે સહભાગીદારના BયC�તગત ખાતે  
5) જયાર� માલ9ુ ંવેચાણ કરવામા ંઆવે *યાર� – 
(ક) રોકડ વેચાણ થાય *યાર� – 
 સ�ં�ુત બYક ખાત ે     ઉ. 
  તે રોકડ/બYક ખાત ે 
(ખ) જયાર� ઉધાર વચેાણ થાય *યાર� – 
 દ�વાદારના BયC�તગત ખાત ે   ઉ. 
  તે સ�ં�ુત સાહસ ખાતે  
6) જયાર� લણેદારને નાણા ંPકૂવવામા ંઆવે *યાર�  
 લેણદારના BયC�તગત ખાત ે   ઉ. 
  તે સ�ં�ુત બYક ખાતે  
7) જયાર� દ�વાદાર પાસેથી નાણા ંવ$લૂ મળે *યાર�  
 સ�ં�ુત બYક ખાત ે    ઉ. 
  તે સ�ં�ુત બYક ખાતે  
8) જયાર� સહભાગીદારને કિમશન, Bયાજ વગેર� Tવી રકમ Pકૂવવાની થાય *યાર� – 
 સ�ં�ુત સાહસ ખાતે    ઉ. 
  તે સહભાગીદારના BયC�તગત ખાતે  
9) સહભાગીદાર નહ� વેચાયેલો માલ રાખી લે *યાર�-   
 સહભાગીદારના BયC�તગત ખાતે   ઉ. 
  તે સ�ં�ુત સાહસ ખાતે  

� હવે સ�ં�ુત સાહસ ખાતાની બાક" શોધી કાઢવાની સ�ં�ુત સાહસનો નફો ક� 9કુસાન ન¯" થશે. 
આ નફો ક� 9કુસાન ન¯" થયેલા �માણમા ંસહભાગીદારો વZચ ેવહ[ચી આપવામા ંઆવશે. નફો 
ક� 9કુસાન વહ[ચણી માટ� આમન�ધો નીચે �માણે થશે :  
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(ક) જયાર� નફો હોય *યાર� – 
 સ�ં�ુત સાહસ ખાતે    ઉ. 
  તે સહભાગીદારોના BયC�તગત ખાતે  
(ખ) જયાર� 9કુસાન હોય *યાર� – 
 સહભાગીદારોના BયC�તગત ખાતે   ઉ. 
  તે સ�ં�ુત સાહસ ખાતે  
 

� આ ન�ધ કરવાના પ�રણામે સ�ં�ુત સાહસ ખા4 ુ ં બધં થશે. સ�ં�ુત સાહસનો નફો ક� ખોટ 
સહભાગીદારોના BયC�તગત ખાતે ન�8યા પછ" તેમના ખાતાની બાક" શોધી કાઢવામા ંઆવશે, 
T તેમને Pકૂવી આપવાની રકમ દશા'વશે. નાણા ંPકૂવવામા ંઆવે *યાર� નીચે �માણે ન�ધ 
થશે.  
 

સહભાગીદારોના BયC�તગત ખાતે   ઉ. 
  તે સ�ં�ુત બYક ખાતે  

� બધા જ સહભાગીદારોને તમેની લેણી રકમ Pકૂવવા માટ� સ�ં�ુત બYક ખાતામા ંkરૂતી રકમ 
હશે.  

� બધા સહ–ભાગીદારોની લેણી રકમ Pકૂવાઈ Rય એટલ ેતમામ ખાતા બધં થઈ જશ.ે 
� રોકડ વટાવની ન�ધ–જયાર� લેણદાર તરફથી કોઈ રો�સ વટાવ મળે *યાર� તે સાહસની આવક 

ગણાશે. તેથી મળેલી રકમ નીચેની આમન�ધની મદદથી સ�ં�ુત સાહસ ખાતે જમા કરવામા ં
આવશે.  

લેણદારના BયC�તગત ખાત ે   ઉ. 
 તે સ�ં�ુત સાહસ ખાતે  

� તે જ �માણે સ�ં�ુત સાહસના દ�વાદારને જો કોઈ વટાવ Pકૂવવામા ંઆવે તો ત ેસ�ં�ુત સાહસ 
માટ� એક �કાર9ુ ં 9કુસાન ગણાય. નીચેની આમન�ધની મદદથી આવી રકમ સ�ં�ુત સાહસ 
ખાતે ઉધારવામા ંઆવશે.  

સ�ં�ુત સાહસ ખાતે    ઉ. 
   તે સ�ં�ુત સાહસના દ�વાદાર ખાતે  

� ઘાલખાધ માટ� પણ ઉપરની જ આમન�ધ લખવી પડશે.  
� સ�ં�ુત ધધંાના Bયવહારોની ન�ધ કરવા માટ� અલગ �હસાબી ચોપડાઓ રાખવામા ંઆવતા હોય 

*યાર� સબંિંધત ખાતાઓ ક�વી ર"તે તૈયાર કરવામા ંઆવે છે તે ઉદાહરણ 6મા ં સમRવવામા ં
આB�ુ ંછે.  
 
 

ઉદાહરણ – 4 બાલા� અને બાÑ�ુ 3:2ના �માણમા ંનફો-9કુસાન વહ[ચી લેવાની શરતે તા.1-1- 96ના 
રોજ સ�ં�ુત સાહસમા ં જોડાયા. દર�ક� ₹4,000 કાઢ"ને સ�ં�ુત બYકમા ં ભયા'. તા.31-12-
96ના રોજ kરૂા થતા વષ'ના Bયવહારો નીચે ,જુબ હતા : 
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બાલા�એ ટનના ₹600ના ભાવે 8 ટન લોખડંનો ભગંાર ખર"³ો. ખચ' ₹1,300 થયો. 
બાÑ�ુએ ટન દ"ઠ ₹21ના ભાવે 100 ટન ર " કાગળ ખર"³ા. ખચ' ₹1,100 થયો. બાલા� 
અને બાÑ�ુએ ખચ'ની રકમ nગત ર"તે Pકૂવી છે, જયાર� ખર"દ"ના નાણા ં બYક 
ખાતામાથંી Pકૂવાય છે.  
બાÑ�ુએ 6 ટન લોખડંનો ભગંાર ટન દ"ઠ ₹1,000મા ંવેZયો. વચેાણ ખચ' ₹1,150 થયો. 
બાલા�એ 80 ટન ર " કાગળ ટન દ"ઠ ₹50ના ભાવ ેવેZયો અને વેચાણ ખચ' ₹1,200 
થયો. વેચાણની બધી જ રકમ સ�ં�ુત બYકમા ંભર" દ�વામા ંઆવી ખચ'ની રકમ nગત 
ર"તે Pકૂવવામા ંઆવી.  
તા.31-12-96 $ધુી9ુ ં સ�ં�ુત સાહસ ખા4 ુ,ં સ�ં�ુત બYક9ુ ં ખા4 ુ ં અને સહભાગીદારોના 
ખાતાઓ તૈયાર કર"ને સરવૈ�ુ ંતૈયાર કરો.   

 

જવાબ :– 

ન�ધ – આખર�ટૉક :- લોખડંનો ભગંાર 2  ટન x 600 =                          1,200 
                + બાલા�નો �માણસર  ખચ'              325  
   ર " કાગળ 20 ટન x 21=                420  
        +  બાÑ�ુનો �માણસર ખચ' =             220              965  
                                                                                    2,165  
જવાબ :– 

રાશ ખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

સ�ં�ુત બYક ખાતે (લોખડં ખર"દ")  4,800 સ�ં�ુત બYક ખાતે (લોખડં વેચાણ) 6,000 
બાલા�ની ,ડૂ" ખાતે (ખચ')  1,300  સ�ં�ુત બYક ખાતે (કાગળ વેચાણ) 4,000 
સ�ં�ુત બYક ખાતે (કાગળ) 2,100  રાશના �ટૉક ખાતે  2165  
બાÑ�ુની ,ડૂ" ખાતે (ખચ')  1,100    
બાÑ�ુની ,ડૂ" ખાતે (ખચ')  1,150    
બાલા�ની ,ડૂ" ખાતે (ખચ')  1,200    
બાલા�ની ,ડૂ" ખાતે (નફો)  309    
બાÑ�ુની ,ડૂ" ખાતે (નફો)  206    
 12,165   12,165  
 

 

ભાગીદારોના ;ડૂ! ખાતાઓ 

િવગત બાલા� બા��ુ િવગત બાલા� બા��ુ 

બા. આ. લઈ ગયા  6,809  6,456  સ�ં�ુત બYક 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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સ�ં	ુત બ�ક ખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

બાલા�ની ,ડૂ" ખાતે  4,000 રાશ ખાતે (લોખડં ખર"દ")  4,800 
બાÑ�ુની ,ડૂ" ખાતે  4,000 રાશ ખાતે (કાગળ ખર"દ") 2,100 
રાશ ખાતે (લોખડં વેચાણ) 6,000 બાક" આગળ લઈ ગયા  11,100  
રાશ ખાતે (કાગળ વેચાણ)  4,000   
 18,000  18,000 
 

 

કા0ુ ંસરવૈ�ુ ં

ખાતાના નામ ઉધાર બાક! જમા બાક! 

બાલા�ની ,ડૂ"   6,809 
બાÑ�ુનની ,ડૂ"   6,456 
સ�ં�ુત બYક  11,100  
આખર�ટૉક  2,165  
 13,265 13,265 
 

ઉદાહરણ – 5 તા.1-10-96ના રોજ દ�વ અને આનદં 3:2ના �માણમા ંરાશના ધધંામા ંજોડાયા. તેઓએ 
અ9�ુમે ₹50,000 અન ે ₹30,000 સ�ં�ુત બYક ખાતામા ં ભયા'. સ�ં�ુત બYક ખાતાનો 
ઉપયોગ ખર"દ અને વેચાણ માટ� કરવાનો છે, Dયાર� રાશના ખચા' દર�ક ભાગીદાર� 
પોતાની nગત રોકડમાથંી Pકૂવવાના છે.  
દ�વને સામાUય વહ"વટ માટ� મ�હન ે₹200 લખેે પગાર આપવાનો છે અન ેઆનદંને તણે ે
કર�લ વેચાણ પર 5 ટકા કિમશન આપવા9ુ ંછે. 
દ�વે ₹65,000ની �ક0મતનો માલ ખર"³ો અન ેખચ'ના ₹5,000 PકૂBયા. આનદં� ક�ટલોક 

માલ ₹60,000મા ંવZેયો અને વેચાણ ખચ' ₹500 PકૂB�ુ.ં ₹20,000ની �ક0મતનો નહ� 
વેચાયેલો માલ તેણે રાvયો.  
તા.31-3-97ના રોજ �હસાબની પતાવટ કરવામા ં આવી. ઉપરો�ત િવગતો ઉપરથી 
જ�ર" ખાતાઓ તૈયાર કરો.  

રાશ ખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

સ�ં�ુત બYક ખાતે  65,000 સ�ં�ુત બYક ખાતે  60,000 
દ�વ ખાતે (ખચ') 5,000 દ�વ ખાતે (�ટૉક)  20,000 
આનદં ખાતે (ખચ')  500   
દ�વ ખાતે (પગાર)  1200   
આનદં ખાતે (કિમશન) 3,000   
નફો – દ�વ     3180 
       આનદં   2120 

 
5300 

  

 80,000  80,000    
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સ�ં	ુત બ�ક ખા4 ુ ં
િવગત રકમ િવગત રકમ 

દ�વની ,ડૂ" ખાતે  50,000  રાશ ખાતે  65,000 
આનદંની ,ડૂ" ખાતે  30,000  દ�વની ,ડૂ" ખાતે  39,380  
રાશ ખાતે  60,000 આનદંની ,ડૂ" ખાતે  35,620 
 1,40,000  1,40,000 
 

 

ભાગીદારોના ;ડૂ! ખાતાઓ 
િવગત દ#વ આનદં િવગત દ#વ આનદં 

દ�વની ,ડૂ" ખાતે  20,000  - સ�ં�ુત બYક ખાતે  50,000 30,000 
સ�ં�ુત બYક ખાતે  39,380 35,620 રાશ ખાતે (ખચ') 5,000 500 
   રાશ ખાતે (પગાર) 1200 - 
   રાશ ખાતે (કિમશન) -  3000  

 59380  35620   59380  35620  
 
 

ઉદાહરણ – 6 (અ) અને (બ) સ�ં�ુત સાહસના qૂનો માલસામાન ખર"દ"ને વેચવાનો ધધંો કર� છે. નીચે 
આપેલ રાશ ખા4 ુ ંઅને ભાગીદારોના ,ડૂ" ખાતાઓ 8યાનમા ંલઈને સ�ં�ુત બYક ખા4 ુ ં
તૈયાર કરો.   

રાશ ખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

સ�ં�ુત બYક ખાતે  30,000 સ�ં�ુત બYક ખાતે  18,000 
(અ) ખાતે (ખચ')  2,000 સ�ં�ુત બYક ખાતે  12,000 
(બ) ખાતે (ખચ') 1,000 (અ) ખાતે (ખર"દ�લ �ટૉક) 5,500 
(અ) ખાતે (કિમશન) 360   
(બ) ખાતે  (કિમશન) 240   
નફો  

(અ)                 950  
(બ)                 950  

 
 

1,900 

  

 35,500  35,500 
 

ભાગીદારોના ;ડૂ! ખાતાઓ 

િવગત અ બ િવગત અ બ 

રાશ ખાતે  5,500 -  સ�ં�ુત બYક ખાતે  40,000 25,000 
સ�ં�ુત બYક 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 :–  

સ�ં	ુત બ�ક ખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

અ ની ,ડૂ" ખાતે  40,000  રાશ ખાતે  30,000  
બ ની ,ડૂ" ખાતે  25,000  અ ની ,ડૂ" ખાતે  37,810  
રાશ ખાતે  18,000  બ ની ,ડૂ" ખાતે  27,190  
રાશ ખાતે  12,000    
 95,000   95,000  
 

ઉદાહરણ – 7 (અ) અન ે(બ) એક મકાન બાધંવા માટ� સ�ં�ુત સાહસમા ંજોડાયા. (અ)એ ₹50,000 અને 
(બ)એ ₹3,50,000 બYકમા ંભર"ને સ�ં�ુત બYકમા ંખા4 ુ ંખોલાB�ુ.ં (અ)એ સ�ં�ુત સાહસ 
ખાતે ₹20,000નો માલ આjયો. (બ)એ ₹30,000ની મqુંર" Pકૂવી છે અને અUય મqૂંર"  
₹25,000 થઈ અન ે માલની પડતર (અ)એ kરૂા પાડ�લ માલ સ�હત ₹90,000 થઈ. 
આ�કÒટ�કટની ફ" ₹5,000 થઈ. ₹25,000ની રકમ કરારની શ�આતમા ંજ કરાર આપનાર 
પાસેથી મળ" છે. કરાર �ક0મત ₹1,75,000 ન¯" કરવામા ંઆવી છે. ₹5,000ની �ક0મતનો 
વધેલો માલ (અ)એ લઈ લીધો. કરાર આપનાર પાસેથી બાક"ની રકમ મળે છે. સ�ં�ુત 
બYક ખા4 ુ ંસ�ં�ુત સાહસ ખા4 ુ ંતેમ જ (અ) અને (બ)ના ખાતાઓં તૈયાર કરો.  

જવાબ :- 

સ�ં	ુત સાહસ(રાશ)9ુ ંખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

(અ) ખાતે (માલ) 20,000  કરાર આપનાર ખાતે (બYક ખાતે) 1,75,000  
(બ) ખાતે (મqૂર") 25,000  (અ) ખાતે  5,000  
સ�ં�ુત બYક ખાતે (અUય માલ) 70,000    
સ�ં�ુત બYક ખાતે (આકÓ.ફ") 5,000    
ન.9ુ.ંખાતે (નફો) 
                અ   15,000  
                બ   15,000  

 
 

30,000  

  

 1,80,000   1,80,000  
 

 ભાગીદારોના ખાતાઓ 

િવગત (અ) (બ) િવગત (અ) (બ) 

સ.ંસાહસ ખાતે  5,000  -  સ�ં�ુત બYક ખાતે  50,000  35,000  
બા.આ. લઈ ગયા  80,000  80,000  સ.ંસાહસ ખાતે 

(માલ અને મqૂર") 
સ.ં સાહસ ખાતે (નફો)  

20,000  
 

15,000 

30,000  
 

15,000  
 85,000  80,000   85,000  80,000  
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સ�ં	ુત બ�ક ખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

(અ) ખાતે  50,000  સ.ંસાહસ ખાતે (મqૂર") 25,000 
(બ) ખાતે  35,000  સ.ંસાહસ ખાતે (માલ) 70,000 
કરાર આપનાર ખાતે  25,000  સ�ં�ુત સાહસ ખાતે (ફ") 5,000 
કરાર આપનાર ખાતે  1,50,000  બા.આ. લઈ ગયા  1,60,000 
 2,60,000   2,60,000 
 

ઉદાહરણ – 8 તા.1-7-94ના રોજ રાજસીતાkરુના રામ અને µયામ ગ�ડલના ગોપાલને આડત પર માલ 
મોકલવા એક સ�ં�ુત સાહસમા ંજોડાયા. તેઓએ અ9�ુમે 3:2ના �માણમા ંનફો-9કુસાન 
વહ[ચવા9ુ ંન¯" ક�ુm હ4 ુ.ં  

રામે ₹40,000નો માલ પોતાના �ટૉકમાથંી તથા ₹20,000નો માલ 10% વેપાર" વટાવે 
બRરમાથંી ખર"દ"ને ગોપાલને વેચવા મોક/યો, તેમજ માલ મોકલતી વખત ે9રૂ તથા 
અUય ખચ'ના ₹2,000 PકૂBયા.ં 

µયામે ₹30,000નો માલ 10% વેપાર" વટાવે માધવ પાસેથી શાખ પર ખર"દ"ને 
ગોપાલને વચેવા મોક/યો તેમજ માલ મોકલતી વખત ે9રૂ તથા અUય ખચ'ના ₹1,000 
PકૂBયા.ં  
તા.31-12-94ના રોજ ગોપાલ પાસેથી મળેલ વેચાણ-�કડા પરથી નીચેની મા�હતી 
�ાjત થઈ.  

(1) તેણે બધો જ માલ ₹1,20,000મા ંવેચી દ"ધો હતો.  
(2) તેણે ખચ'ના ₹1,000 PકૂBયા ંહતા.ં  
(3) તેણે ₹70,000ની એક ¡ૂડં" �વીકાર"ને રામને મોકલી આપી હતી.  
(4) તેણે કર�લ ખચ'ની તથા વેચાણ પર 5% લેખે તેના કિમશનની રકમ કાપીને બાક"ના નાણા,ં 
Pકૂતેના �હસાબે µયામને બYક ¥ા¦ટથી મોકલી આjયા હતા.  

તા.31-12-94ના રોજ રામ અને µયામે સ�ં�ુત સાહસનો વેપાર બધં કય} અને તઓેએ 
સ�ં�ુત સાહસ nગે પર�પરના �હસાબો Pકૂતે કર" દ"ધા.ં  
ઉપરો�ત િવગતો પરથી રામના ચોપડ� – 1. સ�ં�ુત સાહસ9 ુખા4 ુ ં  2. µયામ9ુ ંખા4 ુ ં
અને 3. ગોપાલ9ુ ંખા4 ુ ંતૈયાર કરો. 
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જવાબ :– રામના �હસાબી ચોપડ� 
રાશ ખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

વેચાણ ખાતે (�ટૉકમાથંી માલ) 40,000  ગોપાલ ખાતે (વેચાણ)  1,20,000  
બYક ખાતે (ખર"દ")  18,000    
રોકડ ખાતે (ખચ')  2,000    
µયામ ખાતે (માલની ખર"દ") 27,000    
ગોપાલ ખાતે (ખચ')  1,000    
ગોપાલ ખાતે (કિમશન)  6,000    
નફો  
ન.9ુ.ં ખાતે   15,000  
µયામ ખાતે  10,000  

 
 

25,000  

  

 1,20,000   1,20,000  
 

�યામ9ુ ંખા4 ુ ં
િવગત રકમ િવગત રકમ 

ગોપાલ ખાતે (¥ા¦ટ ) 43,000 રાશ  ખાતે (માલ) 27,000 
  રાશ ખાતે (ખચ')  1,000 
  રાશ ખાતે (નફો) 10,000 
  બYક ખાતે (�હસાબ Pકૂતે) 5,000 
 43,000  43,000 
 

 

ગોપાલ ખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

રાશ ખાતે  1,20,000 રાશ ખાતે (ખચ')  1,000 
  રાશ ખાતે (કિમશન) 6,000 
  લેણી¡ ૂડં" ખાતે  70,000 
  µયામ ખાતે (બYક ¥ા¦ટ) 43,000 
 1,20,000  1,20,000 
 

ઉદાહરણ – 9 એક �લિમટ�ડ કંપનીના મકાન9ુ ં બાધંકામ કરવા માટ� િવકાસ અને સલીલ સ�ં�ુત 
સાહસમા ં જોડાયા. બાધંકામની કરાર �ક0મત ₹25 લાખ ન¯" કરવામા ં આવી હતી, 
Tમાથંી ₹20 લાખ રોકડના �વ�પમા ં અન ે બાક"ની રકમ કંપનીના kણૂ' ભરપાઈ 
ઇC�વટ" શેરના �વ�પમા ં Pકૂવવાના હતા. તેમણે સ�ં�ુત બYક ખા4 ુ ં ખોલાB�ુ,ં Tમા ં
િવકાસે ₹6 લાખ અને સલીલે ₹3 લાખ જમા કરાBયા. તેઓએ નફો 2:1ના �માણમા ં
વહ[ચી લેવા9ુ ંઠરાB�ુ ંહ4 ુ.ં  
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તેમણે બાધંકામ માટ� ₹3 લાખનો માલ રોકડ�થી ખર"³ો અને ₹10 લાખનો માલ અનીલ 
પાસેથી શાખ ઉપર ખર"³ો. મqૂર" વગેર� ખચ'ના ₹45,00,000 અન ે અUય ખચા' 
₹70,00 Pકૂવી આjયા.ં િવકાસ અને સલીલ ેઅ9�ુમે ₹2,00,000 અન ે ₹80,000નો 
માલ kરૂો પાડÔો. િવકસે આ�કÒટ�કની ફ"ના ₹10,000 Pકૂવી આjયા બાધંકામ9ુ ંકાય' klંુૂ 
થ�ુ ં અને ન¯" કયા' ,જુબ કરાર �ક0મતની રકમ વ$લૂ આવી. અિનલને P�ૂતેના 
�હસાબે ₹9,80,000 Pકૂવી આપવામા ં આBયા. િવકસે કંપનીના શેર ₹4,40,000ની 
ન¯" કર�લી �ક0મતે લઈ લેવા સપંિત આપી. સલીલે બાક"નો માલ ₹70,000ની �ક0મતે 
લીધો. સ�ં�ુત સાહસ માટ� અલગ ચોપડા રાખવામા ંઆBયા ં છે, જ�ર" ખાતા તૈયાર 
કરો.  

 
 

જવાબ :-  

સ�ં	ુત સાહસ ખા4ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

સ�ં�ુત બYક ખાતે (માલ) 3,00,000 સ�ં�ુત બYક ખાતે (કરારની રોકડ) 20,00,000 
અિનલ ખાતે (શાખ ખર"દ") 10,00,000 ઇC�વટ" શેર ખાતે (કરારના શેર)  5,00,000 
સ�ં�ુત બYક ખાતે (મqૂર")  4,50,000 અિનલ ખાતે (વટાવ) 20,000 
સ�ં�ુત બYક ખાતે (ખચા') 70,000 સલીલ ખાતે (નહ� વપરાયેલ માલ) 70,000 
િવકાસ ખાતે (માલ) 2,00,000   
સલીલ ખાતે (માલ)  80,000   
િવકાસ ખાતે (આ�કÒટ�ક ફ") 10,000   
ઇC�વટ" શેર ખાતે (ખોટ) 60,000   
નફો  

િવકાસ – 2,80,000  
સલીલ – 1,40,000  

 
 

4,20,000 

  

 25,90,000  25,90,000 
 

 

 

સ�ં	ુત બ�ક ખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

િવકાસ ખાતે  6,00,000 સ�ં�ુત સાહસ ખાતે (માલ)  3,00,000 
સલીલ ખાતે  3,00,000 સ�ં�ુત સાહસ ખાતે (મqૂર") 4,50,000 
સ�ં�ુત સાહસ ખાતે  20,00,000 સ�ં�ુત સાહસ ખાતે (અUય ખચા')  70,000 
  અિનલ ખાતે (લેણદારોને PકૂBયા) 9,80,000 
  િવકાસ ખાતે  6,50,000 
  સલીલ ખાતે  4,50,000 
 29,00,000   29,00,000 
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િવકાસ9ુ ંખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

ઇC�વટ" શેર ખાતે  4,40,000 સ�ં�ુત બYક ખાતે  6,00,000 
સ�ં�ુત બYક ખાતે  6,50,000 સ�ં�ુત સાહસ ખાતે (માલ) 2,00,000 
  સ�ં�ુત સાહસ ખાતે (આ�કÒટ�ક ફ") 10,000 
  સ�ં�ુત સાહસ ખાતે (નફો) 2,80,000 
 10,90,000  10,90,000 
 

 

 

સલીલ9ુ ંખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

સ�ં�ુત સાહસ ખાતે (માલ) 70,000 સ�ં�ુત બYક ખાતે  3,00,000 
સ�ં�ુત બYક ખાતે  4,50,000 સ�ં�ુત સાહસ ખાતે (માલ) 80,000 
  સ�ં�ુત સાહસ ખાતે (નફો) 1,40,000 
 5,20,000  5,20,000 
  

ઇ�	વટ! શેર9ુ ંખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

સ�ં�ુત સાહસ ખાતે  5,00,000 િવકાસ ખાતે  4,40,000 
  સ�ં�ુત સાહસ ખાતે (ખોટ) 60,000 
 5,00,000  5,00,000 

 

અિનલ9ુ ંખા4 ુ ં

િવગત રકમ િવગત રકમ 

સ�ં�ુત બYક ખાતે (Pકૂતે) 9,80,000 સ�ં�ુત સાહસ ખાતે (ખર"દ") 10,00,000 
સ�ં�ુત સાહસ ખાતે  
(વટાવ મ�યો) 

20,000   

 10,00,000  10,00,000 
 

�વાQયાય 

(અ) સૈPાિંતક �Sો – 

1) Fૂંકન�ધ લખો.  

 (અ) સ�ં�ુત સાહસ   (બ) સ�ં�ુત બYક ખા4 ુ ં 

2) તફાવત �પ�ટ કરો.  

 (અ) સ�ં�ુત સાહસ અને આડતમાલ  

 (બ) રાશ અને ભાગીદાર"  



રાશના �હસાબો 

71 
 

3) ખાલી જ�યા kરૂો.  

1) સ�ં�ુત બYક ખા4 ુ ંએ ___________ ખા4 ુ ંT¤ુ ંખા4 ુ ંછે.  

2) સહભાગીદારો ફાળો માલના �વ�પમા ંમળે *યાર� __________ ખા4 ુ ંઉધારવામા ંઆવે છે.  

3) સ�ં�ુત બYક ખાતામાથંી Pકૂવેલ તમામ રકમો _______ ખાતે જમા કરવામા ંઆવે છે.  

4) રોકડ �વ�પમા ંસહ-ભાગીદાર� આપેલો ફાળો સ�ં�ુત બYક ખાત ેઉધાર થાય છે. એ ________ ખાત ે
જમા થાય છે.  

5) શેરની બાહ[ધર"મા,ં બાહ[ધર" આપનાર� ________ શેર ખર"દવા પડ�.  

6) �હસાબો રાખનાર સ��ય ભાગીદાર� પોતાના �ટૉકમાથંી પડતર �ક0મતે આપેલો માલ ________ ખાતે 
જમા કરવામા ંઆવે છે.  

7) કાચા રાશ ખાતામાથંી પ7િતમા ંસહભાગીદાર _________ Bયવહારોની ન�ધ કર� છે.  

[જવાબ –1) બYક    2) સ�ં�ુત સાહસ  3) સ�ં�ુત બYક   4) સહ–ભાગીદારો  5) નહ� ભરાયેલા  6) 
વેચાણ  7) માo પોતાના Bયવહારો]   

(બ) Tયાવહા�રક �Sો –   

1. ‘અ’ અને ‘બ’ 3:2ના �માણમા ંનફો ક� 9કુસાન વહ[ચી લેવાની સમqૂતી સાથે સ�ં�ુત સાહસના 
જોડાયા. ‘અ’ એ ₹12,000નો માલ આjયો અને ₹400નો ખચ' PકૂBયો. ‘અ’ એ ₹10,000નો માલ 
આjયો અને ₹600 ખચ' પેટ� PકૂBયા. ‘અ’ એ બધો જ માલ ₹36,000મા ંવÕચી દ"ધો. ‘બ’ વેચાણ 
પર 4% કિમશન મેળવવા હકદાર છે. ‘બ’ એ બYક ¥ા¦ટ મોકલી �હસાબ Pકૂતે કય}. બનં ે
પ�કારોના ચોપડામા ંજ�ર" આમન�ધ અને ખાતા ંતૈયાર કરો.  

[જવાબ – સ�ં�ુત સાહસનો નફો ₹11,560 કિમશન 1440]  

2. ‘અ’ અને ‘બ’ એ સ�ં�ુત સાહસમા ંઆડિતયા ‘ક’ ને ક�ટલોક માલ વેચવા મોકલવાનો િનણ'ય કય}. 
‘અ’ એ ₹1,00,000નો માલ પોતાના �ટૉકમાથંી મોક/યો, Tના પર ‘બ’ એ ખચ'ના ₹2,000 PકૂBયા. 
‘ક’એ ક�ટલોક માલ ₹80,000નો નફો ચઢાવીને વેZયો. ‘ક’ની દલાલી વેચાણના 2% છે. ‘ક’એ રકમ 
સરખે �હ�સે ‘અ’ અને ‘બ’ન ેમોકલી આપી. ‘ક’એ બાક"નો ₹20,000નો માલ સરખ ે�હ�સે આગાઉના 
નફાના અડધા દર� �ક0મત ગણીને ખર"દ" લીધો.  
‘અ’ના ચોપડ� જ�ર" ખાતા તૈયાર કરો.  

[જવાબ – સ�ં�ુત સાહસનો નફો ₹76,200 અને ‘અ’ અને ‘બ’ અ9�ુમે ₹25,000નો માલ ₹12,500 
અને ₹12,500મા ંખર"દ� છે]  
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3) �’ એ ‘ય’ને ક�ટલોક માલ ₹25,000મા ંખર"દ" સ�હયારા સાહસમા ંવેચવા મોક/યો. માલ ખર"દતા 
ખર"દ �ક0મતના 10% Tટલો ખચ' થયો T ‘�’ એ PકૂBયો. ‘ય’ એ  ભાગનો માલ તેની પડતરમા ં
20% નફો ચઢાવી વેZયો. અને બીજો  ભાગનો માલ તેની ખ.�ક.મા ં 20% ઉમેર"ને વેZયો. ‘ય’ને 
વેચાણખચ' વેચાણ �ક0મતના 10% થયો છે. બાક"નો માલ ‘ય’ એ તેની Eુલ પડતર �ક0મતમા ં10% 
વ� ુગણી પોતે રાખી લીધો.  
‘ય’ એ માલ વેચવા મ�યો *યાર� ₹15,000 ‘�’ને આગાઉથી મોકલેલા છે. ‘�’ અને ‘ય’9ુ ં નફા-
9કુસાન વહ[ચણી9ુ ં�માણ સરQુ ં છે. છેવટના �હસાબની રકમ હqૂ Pકૂતે થઈ નથી. ‘�’ના ચોપડ� 
ખાતા તૈયાર કરો.  

[જવાબ–રાશ ખાતાનો નફો ₹1430, ‘ય’ની બાક" 13,170 ₹]  
4) ‘પી’ અને ‘Öુ’ં એ મકાન બાધંવાના સ�હયારા સાહસમા ં જોડાયા. ‘પી’ અને ‘Öુ’ં એ અ9�ુમે 

₹50,000 અને ₹30,000 રોકડા ધધંામા ંરો°ા. T તેમણે સ�ં�ુત બYકમા ંભયા'. તેઓ નફો-9કુસાન 
2:1ના �માણમા ંવહ[ચવા સમંત થયા. તેઓના Bયવહારો નીચે ,જુબ હતા.  
માલસામાન ખર"³ો ₹1,40,000  
મqૂર" Pકૂવી      ₹60,000  
‘પી’ એ $પુરિવઝન ખચ' PકૂBયો ₹14,000  
‘Öુ’ં એ આ�કÒટ�કટ ખચ' PકૂBયો ₹8,000  
₹1,00,000ની રકમ શ�આતમા ંજ કરાર સામે અગાઉથી મળ" હતી.  
કરાર �ક0મત ₹3,00,000 ન¯" થઈ હતી. વધારાનો ₹6,000ની �ક0મતનો માલ ‘પી’ એ લઈ લીધો. 

ભાગીદારો �હસાબની પતાવટ કર" લે છે. પઢે"ના ચોપડામા ંસ�ં�ુત સાહસ ખા4 ુ,ં સ�ં�ુત બYક ખા4 ુ ંઅન ે
સહભાગીદારોના ખાતા તૈયાર કરો.  
[જવાબ –રાશનો નફો ₹84,000. ‘પી’ના ભાગે નફો ₹56,000, ‘Öુ’ંને ભાગે નફો ₹’28,000, છેવટ� ‘પી’ 
અને ‘Öુ’ંને અ9�ુમે ₹1,14,000 અને ₹66,000 Pકૂવાશે.] 

5) રા¡લુ, દશ'ન અને િવશાલ સ�ં�ુત સાહસોમા ં જોડાય છે અને નફો-9કુસાન 3:2:1ના �માણમા ં
વહ[ચવા9ુ ંન¯" કર� છે. તેમણે એક સ�ં�ુત બYક ખા4 ુ ંખોલાB�ુ ંઅન ેતેમા ંરા¡લુ એ ₹16,000, દશ'ન 
એ ₹8,000 અન ેિવશાલ ે₹12,000 જમા કરાBયા.ં  
રા¡લુ ₹20,000નો માલ kરૂો પાડ� છે અને દશ'ન ₹32,000નો માલ kરૂો પાડ� છે. ₹24,000નો માલ 
રોકડ�થી ખર"દવામા ંઆBયો અન ે રકમ સ�ં�ુત બYક ખાતામાથંી Pકૂવવામા ંઆવી. િવજય પાસેથી 
₹48,000નો માલ શાખ પર ખર"દવામા ંઆBયો. ભાડાના અને પરPરૂણ ખચ'ના ₹6720 સ�ં�ુત બYક 
ખાતામાથંી Pકૂવવામા ંઆBયા.ં િવશાલે ₹24,00 Rહ�રાતના પોતાની nગત ,ડૂ"માથંી PકૂBયા.ં  
₹1,20,0009ુ ં રોકડ�થી વેચાણ કરવામા ં આB�ુ ં અને ક�તનને ₹40,0009ુ ં ઉધાર વેચાણ કરવા9ુ ં
આB�ુ.ં  

આગ લાગવાથી ₹12000નો માલ બળ" ગયો. આ માલનો વીમો લેવામા ંઆBયો ન હતો. િવશાલ 
બાક"નો માલ ₹16,800 ન¯" કર�લી �ક0મતે લઈ લે છે.  
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ક�તને ₹20,000 આપવાના હતા તો તેણ ે₹19,400 આપી ખા4 ુ ંPકૂતે ક�ુm.  
િવજયને 1% રોકડ વટાવ કાપીને રકમ Pકૂવી આપવામા ંઆવી.  

[જવાબ–રાશ ખાતાનો નફો–42,960, સ�ં�ુત બYક રા¡લુ–57,480, દશ'ન–54, 320, િવશાલ–4760 
Pકૂવો, િવજયના વટાવના 480 રાશ ખાતે જમા. ક�તનના વટાવ ₹1200 રાશ ખાતે ઉધાર]  

6) તા.1-7-90ના રોજ મહ�શ અને નર�શ અ9�ુમે 3:2ના �માણમા ંનફો-9કુસાન વહ[ચી લેવાની શરતે 
એક સ�ં�ુત સાહસમા ંજોડાયા. એ¤ુ ંન¯" કરવામા ંઆB�ુ ંહ4 ુ ંક� મહ�શને તેણે કર�લ વચેાણ પર 10% 
લેખે કિમશન આપ¤ુ ંઅન ેનર�શને માિસક ₹1000 લેખ ેપગાર આપવો. તા.31-12-90 Bયવહારો નીચે 
,જુબ હતા : 

1) મહ�શે ₹30,000નો માલ પોતાના �ટૉકમાથંી આjયો અને ગાડાભાડાના ₹500 PકૂBયા.ં  
2) નર�શે ₹20,000નો માલ 10% વપેાર" વટાવે ખર"³ો તથા 9રૂ તથા પરPરૂણ ખચ'ના ₹600 PકૂBયા.ં  
3) મહ�શે ક�ટલોક માલ ₹60,000ની �ક0મતે વેZયો. અને વેચાણ ખચ'ના ₹700 PકૂBયા.  
4) નર�શે નહ� વેચાયેલ બાક"નો ₹13,000ની �ક0મતનો માલ ₹12,000મા ંપોતાના ઉપયોગ માટ� ખર"દ" 
લીધો.  
5) સોનલ �ટ�શનર" માટ'માથંી ઉધાર ખર"દ�લ �ટ�શનર"ના ₹200 Pકૂવવાના સાહસના ધધંા વતી મહ�શે 
Pકૂવવા9ુ ંકÑ/ૂ�ુ.ં  
6) તા.31-12-90ના રોજ સ�ં�ુત સાહસનો ધધંો બધં કર". બનં ેભાગીદારોએ પોતાના �હસાબો Pકૂતે 
કયા'.  
ઉપરની િવગતો પરથી તૈયાર કરો.  
(અ) મહ�શેના ચોપડ�   (1) સ�ં�ુત સાહસ ખા4 ુ ં 
    (2) નર�શ9ુ ંખા4 ુ ં 
(બ) નર�શના ચોપડ�   (1) સ�ં�ુત સાહસ9ુ ંખા4 ુ ં 
    (2) મહ�શ9ુ ંખા4 ુ ં 
[જવાબ – રાશનો નફો ₹10,000, રાશનો સરવાળો ₹72,000 6 માસનો પગાર ₹6,000 Bય.ન ં– 5 ના 
₹200 રાશ ખાતે ઉધારશે. Bય ન ં– 2મા ંરાશ ખાતે માલના ₹18,000 લખાશે]  
7) જય અને િવજય અ9�ુમે 3:2ના �માણમા ં નફો-9કુસાન વહ[ચી લવેાને શરતે સ�ં�ુત સાહસમા ં

જોડાયા.ં એ¤ુ ંન¯" કરવામા ંઆB�ુ ંહ4 ુ ંક� બનેં ભાગીદારોને તેમને કર�લ વેચાણ પર 5% કિમશન 
આપ¤ુ.ં તે સ�ં�ુત સાહસના Bયવહારો નીચે ,જુબના છે : 

1) જય ₹25,000નો માલ પોતાના �ટૉકમાથંી આjયો અને ખચ'ના ₹500 PકૂBયા.ં  
2) િવજયે ₹15000નો માલ 10% વેચાણ વટાવે ખર"³ો અને ખચ'ના ₹300 PકૂBયા.ં  
3) જય ક�ટલાક માલ ₹35,000 વેZયો.  
4) િવજયે ક�ટલાકમા ં₹13,750 મા ંવેZયો.  
5) ₹1000નો માલ ધમા'દા ખાતે આપવામા ંઆBયો.  
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6) ₹5000ની �ક0મતનો માલ વેચાયા િવનાનો �ટૉકમા ંહતો. T બનંે ભાગીદારોએ વેચાણ પર T સર�રાશ 
દર� નફો મ�યો હતો. તે દર� નફો મળે તે �ક0મતે નફા-9કુસાન �માણમા ં વેચી લીધો. બનં ે
ભાગીદારોએ પોતાના �હસાબો Pકૂતે કયા'. ઉપરની િવગતો પરથી તૈયાર કરો.  

 
(અ)  જયના ચોપડ�   (1) સ�ં�ુત સાહસ9ુ ંખા4 ુ ં 
    (2) િવજય9ુ ંખા4 ુ ંતથા  
(બ) િવજયના ચોપડ�   (1) સ�ં�ુત સાહસ9 ુખા4 ુ ં
    (2) જય9ુ ંખા4 ુ ં 
(જવાબ–રાશ ખાતાનો નફો–₹14,512.5, ધમા'દા માલના ₹1,000 રાશ ખાતામા ંજમા બાqુ Rવક માલ 
તર"ક� તેમજ ₹1,000 રાશ ખાતામા ંઉધાર બાqુ 9કુસાન તર"ક� દશા'વો. ₹5,000નો માલ 25% નફાથી 
₹7500મા ંભાગીદારો લઈ લેશે. Eુલ મોકલેલ માલ ₹38,500 ધમા'દા માલ અને વધેલ માલના ₹6,000 
= 32,500ની ,ળૂ �ક0મતનો માલ ₹48,750મા ંવેચાયો છે. આથી ₹32,500ની ,ળૂ �ક0મત પર ₹16,250 
નફો એટલે ક� 25% નફો ગણાશે. 
8) રા¡લુ, દશ'ન અને િવજય મકાન બાધંકામ માટ� મહ�U± �લ. સાથે કરાર કરવા માટ� સ�ં�ુત સાહસમા ં

જોડાયા. કરારની �ક0મત ₹2,50,000 ન¯" કરવામા ં આવી T રોકડ ₹2,00,000 અને �ડબÕચર 
₹50,000ના �વ�પમા ંPકૂવી. આપવાની હતી. તેઓએ નફો – 9કુસાન સરખા �માણમા ંઠરાB�ુ ંહ4 ુ.ં  
રા¡લુ, દશ'ન અને િવજય અ9�ુમે ₹30,000, ₹37,500 અને ₹20,000નો ફાળો આjયો હતો. આ 
તમામ રકમો સ�ં�ુત બYક ખાતામા ંજમા કરાવવામા ંઆવી હતી. રા¡લુે આ�કÒટ�કટને ₹35,00 PકૂBયા ં
હતા. દશ'ને ₹12,5009ુ ં કો�"ટ િમ�ચર અને િવજયે ₹10,000મા ં મોટર ¬ક સ�ં�ુત સાહસ માટ� 
ખર"³ા. તેમણ ે₹12,000ના યoંો અને 1,20,000નો માલ રોકડ� ખર"³ો હતો અને મqૂર"ના ₹97,500 
PકૂBયા હતા. બાધંકામ9ુ ંકાય' klંુૂ થયા પછ" વધેલો માલ રા¡લુ ે₹7,000ની �ક0મતે  લીધો, દશ'ન ે
િમકશર ₹6,000મા ં લી�ુ ં અને િવજયે ¬ક ₹4,000મા ં લીધા યoંો9ુ ં ₹3,000મા ં વેચાણ કરવામા ં
આB�ુ.ં કોU¬ાકટર પાસેથી kરૂ" રકમ વ$લૂ આવી. રા¡લુે ડ"બÕચર ₹40,000ની �ક0મતે લઈ લીધા. 
સ�ં�ુત સાહસ ખા4 ુ,ં સ�ં�ુત બYક ખા4 ુ ંઅને સહ–ભાગીદારોના BયC�તગત ખાતા તૈયાર કરો.  

[જવાબ–નફો–₹4500, રા¡લુ ₹12,00  લાવશે, દશ'ને ₹45,500 અને િવજયે ₹27,500 મળશે, સ�ં�ુત 
બYક ખાતાનો સરવાળો ₹ 30,2500]  

9) મકાન બાધંકામનો અલગ ર"તે ધધંો કરતા રાજ અને િવશાલ નવી �થપાયેલી કંપની9ુ ં
₹2,00,000ની �ક0મત9ુ ં મકાન બાધંી આપવા માટ� સ�ં�ુત સાહસમા ં જોડાયા. કરાર �ક0મતે પેટ� 
₹1,60,000 રોકડમા ં અન ે બાક"ના ₹40,000 કંપનીના kણૂ' ભરપાઈ શેરના �વ�પમા ં Pકૂવી 
આપવાના હતા. તેમના સ�ં�ુI નામÕ બYકમા ં ખા4 ુ ં ખોલાવામાઆંB�ુ,ં Tમા ં રાT ₹50,000 અન ે
િવશાલએ ₹30,000 જમા કરાBયા. તેઓ નફો ક� 9કુસાન 2:1ના �માણમા ંવહ[ચશે. તેમના Bયવહારો 
નીચે �માણે હતા :  
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                    ₹ 

મqૂર" Pકૂવી        60,000  
માલસામાન ખર"³ો     1,40,000  
રાT માલ મોક/યો       10,000  
િવશાલએ માલ મોક/યો       8,000  
રાT આ�કÒટ�કટની ફ" Pકૂવી      4,000  
કરાર kરૂો થયો. કરાર �ક0મત (રોકડ અને શેર) વ$લુ મળ". સ�ં�ુત સાહસના nતમા ંરાT બધા 
જ શેર ₹32,000ની �ક0મતે લઈ લીધા. િવશાલ એ વધલેો માલ ₹6,000મા ંલીધો જ�ર" ખાતા 
તૈયાર કરો.  
[જવાબ–9કુસાન ₹24,000, રાજને  ₹16000 અને િવશાલને ₹24000 Pકૂવાશે]  

 

 

_______________________ 
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એકમ 8   �બન-વેપાર! સ�ંથાના �હસાબો 

____________________________________________________________ 
� �પર�ખા 

� ��તાવના 
� અથ' 
� લ�ણો 
� �બનવેપાર" સ�ંથાના �હસાબો 
� વેપાર" સ�ંથા અને �બનવેપાર" સ�ંથાના �હસાબો વZચેનો તફાવત 
� આવકો9ુ ંવગØકરણ : 

� ,ડૂ" આવક અને મહ�$લૂી આવક વZચેનો તફાવત 
� ખચા'9ુ ંવગØકરણ : 

� ,ડૂ" ખચ' અને મહ�$લૂી ખચ' વZચેનો તફાવત 
� �બનવેપાર" સ�ંથાના ં�હસાબો સાથે સકંળાયેલ િવિશ�ટ બાબતો 
� ઊપજ-ખચ' ખાતાનો ન,નૂો 
� આવક-Rવક ખાતાનો ન,નુો 
� આવક-Rવક ખાતા ંઊપરથી ઊપજ-ખચ' ખા4 ુ ંતૈયાર કરતી વખતે 8યાનમા ંરાખવાના 

, ુા  
� �વા8યાય 

___________________________________________________________________ 

1. ��તાવના : 

સામાUય ર"તે વેપાર" પેઢ"ઓ અને સ�ંથાઓ નફો કરવાના હ�4થુી જ અC�ત*વમા ં આવે છે. 
વેપાર" પેઢ"ઓ અન ેસ�ંથા ઓ વષ'ના નફા-9કુસાન ખા4 ુ ંતેમજ ધધંાની આિથLક C�થિત Rણવા 
પાEંુ સરવૈ�ુ ં તૈયાર કર� છે. સમાજમા ં એવી ઘણી સ�ંથાઓ છે ક� Tમનો ,vુય હ�4 ુ નફો 
કમાવાનો નથી, પણ સમાજની સેવા કરવાનો, સ�ંથાના સÐયોને સેવા સગવડો kરૂ" પાડવાનો, 
સÐયોના ં�હત ક� ઉ*કષ' અથW �¤િૃIઓ કરવાનો, િશ�ણનો �ચાર અને �સાર કરવાનો એટલે ક�  
શૈ��ણક સામા�જક સખાવતી, ધાિમLક, સા�ંEૃિત ક� કલાના િવકાસનો હોય છે. Tને �બનવેપાર" 
સ�ંથાના �હસાબો કહ�વાય છે. �બનવેપાર" સ�ંથાઓ વેપાર" સ�ંથાના �હસાબોથી qુદ" ર"તે તૈયાર 
કરવામા ંઆવે છે.  

 

2. �બનવેપાર! સ�ંથાનો અથ( અને તેના લYણો : 

અથ( : 

 T સ�ંથાનો હ�4 ુ નફો કરવાનો ન�હ; પરં4,ુ સમાજસેવા સ�ંથાના સÐયોના ઉ*કષ', 
સÐયોના ં �હત9ુ ં સવંધ'ન, રમતગમત અને િશ�ણનો �ચાર-�સાર ક� સા�ંEૃિતક �¤િૃIઓના 
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િવકાસ માટ�ના છે, તે �બનવેપાર" સ�ંથા કહ�વાય છે. આવી સ�ંથાઓ તેમની �¤િૃIઓ |ારા 
આવક મેળવે છે અને તેમાથંી ખચા'ઓ કર� છે; પરં4,ુ તેઓનો હ�4 ુનફો કમાવવાનો હોતો નથી.  
 આવી સ�ંથાઓમા ં રમતગમતની �લબો, રોટર"-લાયUસ �લબો, ચેiબર ઑફ કૉમસ' 
Tવા વેપાર" સગંઠનો, સા�ંEૃિતક �¤િૃIઓ માટ�ના ં એસોિશયેશનો, અનાથ આ�મ, ધાિમLક 
સ�ંથાઓ વગેર�નો સમાવેશ થાય છે.  
દા.ત.  રાજપથ �લબ, અમદાવાદ �મખાના, �વરાજ મહ�તા હોC�પટલ વગેર�. 
લYણો : 

� સેવા : આ સ�ંથાનો ,vુય હ�4 ુનફાનો ન�હ; પરં4,ુ સેવાનો હોય છે. 
� વેપાર ખા4 ુ ં : આ સ�ંથાઓના હ�4 ુ વેપાર કરવાનો ન હોવાથી ત ે વેપાર ખા4 ુ ં તૈયાર કરતી 

નથી. 
� ઉપ�-ખચ( ખા4 ુ ં: તેનો ઉ ેશ નફો કરવાનો ન હોવાથી તે વષ'ના nતે નફા-9કુસાન ખા4 ુ ંન�હ 

બનાવતા ંઊપજ-ખચ' ખા4 ુ ંતૈયાર કર� છે.  
� આવક-\વક ખા4 ુ ં : આવી સ�ંથાના સામાUયતઃ રોકડના Bયવહારો ન�ધવા માટ� આવક-Rવક 

ખા4 ુ ંતૈયાર કર� છે.  
� પાmંુ સરવૈ�ુ ં: આવી સ�ંથાઓ વષ'ના nતે આિથLક C�થિત Rણવા પાEંુ સરવૈ�ુ ંતૈયાર કર� છે.  
� ;ડૂ! ફંડ : �બનવેપાર" સ�ંથાની ,ડૂ"ને ,ડૂ" ભડંોળ ક� ,ડૂ" ફડં ક� કાયમી ફડં તર"ક� ઓળખવામા ં

આવે છે.  
� લવાજમ :આ �કારની સ�ંથાની ,vુય આવક સÐયો9ુ ંલવાજમ છે.  

 

� �બનવેપાર! સ�ંથાના �હસાબો 

1) વેપાર! પPિત : 

આ પ7િતમા ંવષ' દરiયાન Pકૂવેલ ખચા' અને મેળવેલ ઊપજોની સાથે સાથે, ન�હ Pકૂવેલ ખચા' 
અને ન�હ મળેલી ઊપજોને પણ ગણતર"મા ંલઈને �હસાબો તૈયાર કરવામા ંઆવે છે.  

2) રોકડ પPિત : 

આ પ7િતમા ંવષ' દરiયાન માo રોકડમા ંPકૂવેલ ખચા' અને મળેલ ઊપજોને 8યાનમા ંલઈ �હસાબો 
તૈયાર કરવામા ંઆવે છે.  

3) આવક-\વક ખા4 ુ ં: 

આ ખા4ુ ંરોકડ ખાતા ંT¤ુ ં�વ�પ ધરાવે છે, Tમા ંરોકડ આવક-Rવકની ન�ધ કરવામા ંઆવે છે.  
4) ઊપજ-ખચ( ખા4 ુ ં: 

આ ખા4ુ ંવેપાર" સ�ંથાના ંન.9ુ.ં ખાતા T¤ુ ંછે. ખચ'નો ઊપજ કરતા ંવધારો હોય તો પાકા સરવૈયા ં 
,ડૂ"ભડંોળમાથંી બાદ કરવામા ંઆવે છે.  

5) પાmંુ સરવૈ�ુ ં: 

�બનવેપાર" સ�ંથા વષ'ના nતે સ�ંથાની આિથLક C�થિત Rણવા પાEંુ સરવૈ�ુ ંતૈયાર કર� છે. ખચ'નો 
ઊપજ કરતા વધારો પાકા ંસરવૈયામંા ંજવાબદાર" બાqુ ,ડૂ"ભડંોળમાથંી બાદ કરવામા ંઆવે છે. 
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� વેપાર! સ�ંથા અને �બનવેપાર! સ�ંથાના �હસાબો વ{ચેનો તફાવત : 

તફાવતનો ;Zુો વેપાર! સ�ંથા  �બનવેપાર! સ�ંથા 

અથ'-ઉ ેશ T સ�ંથાનો ઉ ેશ માલ ખર"દ-વેચાણ 
તથા અUય વેપાર" �¤િૃIઓ |ારા નફો 
કરવાનો હોય તેને વેપાર" સ�ંથા કહ� 
છે.  

T સ�ંથાનો ઉ ેશ નફો ન�હ; પરં4,ુ સેવા 
તથા સમાજસેવાનો હોય તેને �બનવેપાર" 
સ�ંથા કહ� છે.  

વેપાર ખા4 ુ ં વેપાર" સ�ંથા વષ'ના nતે કાચો નફો ક� 
કાચી ખોટ શોધવા માટ� વેપાર ખા4 ુ ં
બનાવે છે.  

�બનવેપાર" સ�ંથાના હ�4 ુનફોનો ન હોવાથી 
તેમજ માલ9ુ ં ખર"દ-વેચાણ કરતી ન 
હોવાથી વેપાર ખા4 ુ ંબનાવતી નથી.  

વષ'ના nતે પ�રણામ 
દશા'વ4 ુ ંમા8યમ 

વેપાર" સ�ંથા ધધંા9ુ ંપ�રણામ Rણવા 
નફા-9કુસાન ખા4 ુ ંબનાવે છે.  

�બનવેપાર" સ�ંથા ઊપજ ક� ખચ'નો વધારો 
Rણવા ઊપજ-ખચ' ખા4 ુ ંતૈયાર કર� છે.  

પ�રણામની ઓળખ વેપાર" સ�ંથા9ુ ંપ�રણામ ‘ચોvખો નફો’ 
ક� ‘ચોvખી ખોટ’ કહ�વાય છે.  

�બનવેપાર" સ�ંથા9ુ ં પ�રણામ ઊપજનો 
ખચ' કરતા વધારો ક� ખચ'નો ઊપજ કરતા 
વધારો કહ�વાય છે.  

આવક9ુ ંમા8યમ વેપાર" સ�ંથાની ,vુય આવક વેચાણ 
છે.  

�બનવેપાર" સ�ંથાની ,vુય આવક9ુ ં
મા8યમ સÐયો9ુ ંલવાજમ, દાન વગેર� છે. 
 

વાિષLક �હસાબો વેપાર ખા4 ુ,ં ન.9ુ.ં ખા4 ુ,ં પાEંુ સરવૈ�ુ ં
તૈયાર કરવામા ંઆવે છે.  

ઊપજ-ખચ' ખા4 ુ,ં પાEંુ સરવૈ�ુ ં તૈયાર 
કરવામા ંઆવે છે.  

,ડૂ"-ભડંોળ વેપાર" સ�ંથામા ં િમલકતોમાથંી દ�વા 
બાદ કરતા તફાવતની રકમ ,ડૂ" છે. 

�બનવેપાર" સ�ંથામા ં િમલકતોમાથંી દ�વા ં
બાદ કરતા તફાવતની રકમ ,ડૂ"ભડંોળ છે. 

રોકડ Bયવહારો વેપાર" સ�ંથામા ં રોકડ લેવડ-દ�વડના 
Bયવહારો રqૂ કરવા રોકડમેળ તૈયાર 
કરવામા ંઆવે છે.  

�બનવેપાર" સ�ંથામા ં વષ'ના nતે રોકડ 
લેવડ-દ�વડના Bયવહારો માટ� આવક-Rવક 
ખા4 ુ ંતૈયાર કરવામા ંઆવે છે.  

 

 

� આવકો9ુ ંવગ�કરણ : 

1) ;ડૂ! આવક : 

T આવક સ�ંથાનો વેપાર ક� િનયિમત ર"તે મળતી ન હોય તેમજ T આવકનો લાભ સ�ંથાન ે
લાબંા સમય $ધુી મળવાનો હોય દા.ત. ખાસ હ�4 ુમાટ� મળેલ દાન, મળેલ વારસો, આ�વન 
સÐયપદ9ુ ંક� આ�વન લવાજમ, સખાવત લીધેલી લોન વગેર�. 
 

2) મહ#$લૂી આવક : 

T આવક સ�ંથાને િનયિમત ર"તે મ�યા ંકરતી હોય અને સ�ંથાની �¤િૃIમાથંી ઉ ભવતી હોય 
તે આવક મહ�$લૂી આવક કહ�વાય. દા.ત. સÐયો9ુ ંવાિષLક લવાજમ, ફ", પ�તી9ુ ંવેચાણ સરકાર 
પાસેથી મળેલ મદદ વગેર�. 
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3) ;ડૂ! આવક અને મહ#$લૂી આવક વ{ચેનો તફાવત : 

;Zુા ;ડૂ! આવક મહ#$લૂી આવક 

અથ' T આવક સ�ંથાને વારંવાર ક� િનયિમત ર"તે મળતી 
ન હોય તેમજ તે આવકનો લાભ સ�ંથાને લાબંાસમય 
$ધુી મળવાનો હોય તેને ,ડૂ" આવક કહ�વાય છે.  

T આવક સ�ંથાને િનયિમત ર"તે મ�યા 
કરતી હોય તે મહ�$લૂી આવક કહ�વાય.  

ઉ ેશ ,ડૂ" આવકનો ઉ ેશ લાબંાગાળા9ુ ંભડંોળ મેળવવાનો 
છે. 

મહ�$લૂી આવકનો ઉ ેશ િનયિમત આવક 
મેળવવાનો છે. 

�હસાબોમા ં
રqૂઆત 

,ડૂ" આવક પાકા ં સરવૈયામંા ં જવાબદાર" બાqુ 
દશા'વાય. 

મહ�$લૂી આવક ઊપજ-ખચ' ખાતામા ં જમા 
બાqુ દશા'વાય. 

બાક" ,ડૂ" આવક ખાતાનંી બાક" દર વષW આગળ લઈ 
જવામા ંઆવે છે. 

મહ�$લૂી આવકો ઊપજ-ખચ' ખાતે લઈ 
જવામા ંઆવે છે.  

ઉદાહરણો ચો¯સ હ�4 ુ માટ�9 ુ ં દાન, િમલકત વેચાણની ઊપજ 
વગેર� 

લવાજમ, લોકર9ુ ં ભા¢ુ,ં હૉલ9ુ ં ભા¢ુ,ં 
પ�તી9ુ ંવેચાણ વગેર�. 

 
 

� ખચા(9ુ ંવગ�કરણ 

I. ;ડૂ! ખચ( : 

T ખચ' ધધંામા ં િનયિમત ર"તે કરવામા ંઆવતો ન હોય અને Tનો લાભ સ�ંથાને લાબંાસમય 
$ધુી મળતો હોય છે તે ,ડૂ" ખચ' કહ�વાય છે. દા.ત. જમીન, મકાન, ફિનLચર, યoંો, રોકાણો. 

II. મહ#$લૂી ખચ( : 

સ�ંથાની રોજબરોજની �¤િૃI ચલાવવા T ખચ' િનયિમતપણે થતો હોય તથા T ખચ'નો લાભ 
સ�ંથાને ચા� ુવષ' kરૂતો જ મળવાનો હોય તેને મહ�$લૂી ખચ' કહ� છે.  
દા.ત. રોજબરોજના વહ"વટ" ખચા' Tવાક� કમ'ચાર"ઓનો પગાર, િમલકતો9ુ ં સમારકામ ખચ', 
મેદાન િનભાવ ખચ' વગેર�. 
 

III. ;ડૂ! ખચ( અને મહ#$લૂી ખચ( વ{ચેનો તફાવત  

]મ તફાવતનો ;Zુો ;ડૂ! ખચ( મહ#$લૂી ખચ( 

1. અથ' T ખચ' ધધંામા ં િનયિમત ર"તે કરવામા ં
આવતો ન હોય અને Tનો લાભ ધધંાને 
લાબંાસમય $ધુી મળતો હોય તથા Tના 
|ારા સ�ંથાને કાયમી �વ�પની િમલકત 
�ાjત થતી હોય તેને ,ડૂ" ખચ' કહ� છે. 

સ�ંથાની રોજબરોજની �¤િૃI ચલાવવા 
માટ� T ખચ' િનયિમતપણે કરવામા ંઆવે, 
T ખચ'નો લાભ સ�ંથાને ચા� ુવષ' kરૂતો 
જ મળવાનો હોય તેને મહ�$લૂી ખચ' કહ� 
છે.  

2. ઉ ેશ ,ડૂ" ખચ'નો ઉ ેશ કાયમી િમલકતો 
�ાjત કરવા તેની મદદથી સગવડો 
ઊભી કરવાનો  હોય છે. 

મહ�$લૂી ખચ'નો ઉ ેશ સ�ંથાની �¤િૃI 
ચલાવવાનો હોય છે.  

3. �હસાબોમા ંરqૂઆત ,ડૂ" ખચ' પાકા ંસરવૈયામંાિંમલકત બાqુ 
દશા'વાય છે. 

મહ�$લૂી ખચ' ઊપજ ખચ' ખાતામા ંઉધાર 
બાqુ દશા'વાય છે.  

4. બાક" આ ખાતાની બાક" દર�ક વષW આગળ 
લઈ જવામા ંઆવે છે.  

મહ�$લૂી ખચા'ઓ ઊપજ-ખચ' ખાતે લઈ 
જવામા ંઆવે છે.  
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5. ઉદાહરણો કાયમી િમલકતો-જમીન, મકાન, યoં, 
ફિનLચર વગેર�ની ખર"દ" િમલકતોની 
ગોઠવણીનો ખચ' વગેર� 

રોજબરોજના ં વહ"વટ" ખચા' Tવા ક� 
પગાર, ટપાલ ખચ', �ટ�શનર" ખચ' વગેર� 

 

IV. �સા�રત મહ#$લૂી ખચ( ક# ;લુતવી રાખેલ મહ#$લૂી ખચ(  (Deferred Revenue Expenditure)  

મહ�$લૂી ખચ'નો લાભ T વષ'મા ંતે Pકૂવવામા ંઆBયો હોય તે વષ'મા ંમળે છે; પરં4,ુ ક�ટલાકં 
ખચા' એવા ં હોય ક� Tનો લાભ T વષW ખચા' Pકૂવવામા ંઆBયા હોય તે વષ' ઉપરાતં *યારપછ"ના ં
અ,કુ વષ} $ધુી પણ મળતો રહ� છે. આથી આ ખચા' T વષW કરવામા ંઆBયા ંહોય તે વષW kરૂ�kરૂા ં
મહ�$લૂી ખચ' તર"ક� માડં" વાળવાને બદલે, તેનો લાભ Tટલા ંવષW મળવાની સભંાવના હોય ક� તેને 
Tટલા ં વષ}મા ં ફાળવી દ�વાનો િનણ'ય લેવાયો હોય તેટલા ં વષ'મા ં �માણસર ભાગે ફાળવી માડં" 
વાળવામા ંઆવે છે. આ ખચ'ને �સા�રત મહ�$લૂી ખચ' ક� ,લુતવી રાખેલ મહ�$લૂી ખચ' કહ�વાય છે.  

માડં" વાળેલ રકમ ઊપજ-ખચ' ખાતામા ં ઉધાર બાqુ પર દશા'વાય છે. આવા ખચ'નો T ભાગ 
માડં" વાળવામા ંન આBયો હોય તેને પાકા ંસરવૈયામંા ંિમલકત બાqુ છે/લે દશા'વાય છે. દા.ત. મકાન 
રંગરોગાન ખચ', મેદાન લેવ�લ0ગ ખચ' વગેર�. 

 
V. �બનવેપાર! સ�ંથાના ં �હસાબો સાથે સકંળાયેલ િવિશ�ટ બાબતો (Special Issues Associated 

with Accounts of non-Trading Concern)  
 

1) ;ડૂ!-ભડંોળ ક# ;ડૂ! ફંડ ક# કાયમી ફંડ 

ખાસ હ�4 ુમાટ�ના ંફડં િસવાયની સ�ંથાની મળેલી ,ડૂ" આવકો અથવા ,ડૂ"Eૃત કર�લ રકમો આ 
મથાળા હ�ઠળ દશા'વવામા ં આવે છે, એટલે ક� ,ડૂ"ભડંોળમા ં ઉમેરવામા ં આવે છે. ઊપજ-ખચ' 
ખાતેથી ‘ઊપજનો ખચ' કરતા ંવધારો’ ,ડૂ"ભડંોળમા ંઉમેરવામા ંઆવે છે અને ‘ખચ'નો ઊપજ કરનો 
વધારો’ ,ડૂ" ભડંોળમાથંી બાદ કરવામા ંઆવે છે. 

ક�ટલીકવાર ‘ઊપજનો ખચ' કરતા ં વધારો’ ,ડૂ"ફડંમા ં ઉમેરવા અને ‘ખચ'નો ઊપજ કરતા ં
વધારો’ બાદ કરવાને બદલે ‘ઊપજ-ખચ' ખાતે’ આવતો વધારો એકિoત ધોરણે પાકા ં
સરવૈયામંાજંવાબદાર" બાqુએ અલગ બતાવવામા ંઆવે છે. T-તે વષ'નો ‘ઊપજનો વધારો’ તેમા ં
ઉમેરાય ‘ખચ'નો વધારો’ તમેાથંી બાદ કરવામા ંઆવે છે. ઊપજના ંવધારાને ‘વધારો’ અને ખચ'ના 
વધારાને ‘ઘટાડો’ તર"ક� પણ ઓળખવામા ંઆવે છે. જો ઊપજ ખચ' nગેના ંખાતાનંી ઉધાર બાક" 
હોય તો તે બાક" િમલકતો બાqુ લખવામા ંઆવે છે.  

 

2) લવાજમ ક# સભાસદ ફ! ક# સ¦ય ફ! 

સામાUય ર"તે સ�ંથા તેના ં સÐયો પાસેથી સÐય પદ ચા� ુ રાખવા દર વષW િનયિમત ર"તે, 
િનયત કર�લ લવાજમ ક� સÐય ફ" ક� સભાસદ ફ" વ$લૂ કર� છે. સ�ંથા માટ� આ આવક9ુ ં ,vુય 
સાધન છે. આવકને મહ�$લૂી આવક તર"ક� ગણી ઊપજ-ખચ' ખાતામા ંઊપજ બાqુએ દશા'વવામા ં
આવે છે.  
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3) દાખલ ફ! ક# �વેશ ફ!  

સ�ંથાના ંનવા સÐયોએ સÐય તર"ક� દાખલ થતી વખતે દાખલ ફ" ક� �વેશ ફ" ભરવાની હોય 
છે. સ�ંથાના ં બધંારણમા ં ન¯" થયેલા િનયમ �માણે �વેશ ફ"ની આવકને ,ડૂ" આવક અથવા 
મહ�$લૂી આવક તર"ક� ગણવામા ંઆવે છે. °ાર�ક $ચૂના ,જુબ �વેશ ફ"ની અ,કુ ભાગની રકમ 
મહ�$લૂી આવક તર"ક� ગણવાની હોય છે. કોઈપણ �કારની $ચૂના ન આપી હોય તો �વેશ ફ"ની 
આવકને મહ�$લૂી આવક તર"ક� જ ગણવામા ંઆવે છે.  

 

4) આ�વન સ¦ય ફ!  

ક�ટલાકં સÐયો દર વષW સ�ંથાની ફ" Pકૂવવાને બદલે, સ�ંથાને ન¯" કર�લ રકમ એક સાથ ે
Pકૂવીને આ�વન સÐયપદ મેળવે છે. અUય $ચૂના ન આપી હોય તો આ�વન સÐય ફ" ,ડૂ" 
આવક ગણી પાકા ંસરવૈયામંા ં,ડૂ" ભડંોળમા ંઉમેરવામા ંઆવે છે.  
 

5) દાન ક# સખાવત 

સામાUયતઃ દાનની આવક,ડૂ" આવક ગણી ,ડૂ"ભડંોળમા ં ઉમેરાય છે. જો સ�ંથાને િનયિમત 
દાન મળ4ુ ંહોય તો તે મહ�$લૂી આવક તર"ક� ઊપજ-ખચ' ખાતામા ંઊપજ બાqુએ દશા'વવામા ંઆવે 
છે. જો સ�ંથાને °ાર�ક દાન મળ4ુ ંહોય અને દાન nગે કોઈ $ચૂના ન આપેલ હોય તો તે દાનની 
આવક,ડૂ" આવક તર"ક� પાકા ંસરવૈયામંા ં,ડૂ" ભડંોળમા ંઉમેરવામા ંઆવે છે.  

કોઈ ખાસ હ�4 ુમાટ� દાન ક� સખાવત મળેલ હોય તો તે ,ડૂ" આવક તર"ક� પાક સરવૈયામા ં
જવાબદાર" બાqુ ,ડૂ"ભડંોળથી અલગ ચો¯સ ફડં ખાતે દશા'વવામા ંઆવે છે.  

 

6) ખાસ હ#4 ુમાટ# ફંડ 

ખાસ હ�4 ુમાટ� દાન ક� સખાવત મળેલ હોય તો તેનો ઉપયોગ T-તે હ�4 ુમાટ� જ કરવામા ંઆવે 
છે. આ �કારના ં દાનની રકમ પાકા ં સરવૈયામંા ં ,ડૂ"ભડંોળમા ં ન�હ ઉમેરતા,ં અલગ ચો¯સ ફડં 
ખાતે દશા'વવામા ંઆવે છે. દા.ત. �,ખુ સUમાન ફડં, ઈનામ ફડં, મકાન ફડં વગેર� આ nગે Dયાર� 
કોઈ ખચ' કરવામા ં આવે *યાર� તે ઊપજ-ખચ' ખાતે દશા'વવામા ં આવતો નથી.; પરં4,ુ પાકા ં
સરવૈયામા ં જવાબદાર" બાqુ ઇનામફડંમાથંી બાદ કર"ને દશા'વવામા ં આવે છે. દા.ત. ઇનામફડં 
મ��ુ ં હોય *યાર� ઈનામનો ખચ' પાકા ં સરવૈયામંા ં જવાબદાર" બાqુ ઈનામફડંમાથંી બાદ કર"ને 
દશા'વવામા ંઆવે છે. જો ફડંની રકમ9ુ ંચો¯સ �કારની Rમીનગીર"ઓમા ંરોકાણ કરવામા ં આB�ુ ં
હોય *યાર� મળેલ Bયાજની રકમ T-તે ફડંમા ંઉમેરવામા ંઆવે છે.  

જો ખાસ રકમ કરતા ંતે nગે કર�લ ખચ' વ� ુહોય તો વધારાની રકમને મહ�$લૂી ખચ' ગણીન ે
ઊપજ-ખચ' ખાતે ઉધારાય છે.  

 

7) વારસો  

Dયાર� ક�ટલીક BયC�તઓ વિસયતનામા(વીલ) |ારા તેમની િમલકત સ�ંથાને વારસામા ંઆપે 
*યાર� સ�ંથા માટ� તે રકમ ,ડૂ"આવક તર"ક� ,ડૂ"ભડંોળમા ંઉમેરવામા ંઆવે છે.  
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8) લોકર9ુ ંભાjંુ 

�લબો પોતાના ંસÐયોન ેરમત-ગમતના ંસાધનો, કપડાનંી જોડ ક� અUય સામાન BયવC�થત અન ે
$રુ��ત રાખી શક� તે માટ� લોકર (ખાના) kરૂા પાડતી હોય છે. સÐયો તઓેનો સામાન આ લોકરમા ં
રાખી ,કૂ� છે. આ સગવડ kરૂ" પાડવા �લબ સÐયો પાસેથી ભા¢ુ ંવ$લૂ કર� છે, Tને લોકર9ુ ંભા¢ુ ં
કહ�વાય છે. લોકર9ુ ંભા¢ુ ંસ�ંથા માટ� મહ�$લૂી ઊપજ ગણાય છે. 

 
 
 

ઊપજ-ખચ( ખાતાનો ન;નૂો 

ઉ.                 જ. 

ખચા( રકમ ઊપજો રકમ 

ચા� ુવષ'ના ંમહ�$લૂી ખચા'  ચા� ુવષ'ની મહ�$લૂી ઊપજો  
ચા� ુવષW રોકડમા ંPકૂવેલા  
+ Pકૂવવાના ંબાક" 
+ગયા ંવષW અગાઉથી Pકૂવેલા બાદ  

 ચા� ુવષW રોકડમા ંમળેલ 
+ ચા� ુવષ'ની મળવાની બાક" 
+ ગયા ંવષW અગાઉથી મળેલ બાદ 

 

ગયા વષ'ના ંPકૂવવાના ંબાક" ચા� ુવષW 
PકૂBયા 

 ગયા વષ'ની મળવાની બાક" ચા� ુવષW મળેલ  

આવતા ંવષ' માટ� અગાઉથી PકૂBયા  આવતા વષ'ની અગાઉથી મળેલ  
ઘસારો    
િમલકત વેચાણની ખોટ  ખચ'નો ઊપજ કરતા વધારો (Fૂંકમા ં  
ઊપજનો ખચ' કરતા વધારો (Fૂંકમા ં
વધારો) 

 વધારો)  

 
 

� આવકો અને ખચા(ઓ9ુ ંવગ�કરણ 

]મ ;ડૂ! આવક મહ#$લૂી આવક ;ડૂ! ખચ( મહ#$લૂી ખચ( �સા�રત 

મહ#$લૂી ખચ( 

1. આ�વન 
સÐય ફ" 

સÐયો9ુ ંલવાજમ િમલકતની ખર"દ" 
(મકાન, ફિનLચર, મેદાન, 
જમીન, રમતગમતના 
સાધનો, k�ુતકોની 
ખર"દ") 

વીમા-�ીિમયમ રંગરોગાન 
ખચ' 

2. દાખલ 
ફ"($ચૂના 
,જુબ) 

દાખલ ફ" 
($ચૂના ,જુબ) 

રોકાણોની ખર"દ" ભા¢ુ-ંકરવેરા મેદાન 
લેવ�લ0ગ ખચ' 
 

3. દાન મળેલ ભા¢ુ ં નવા મકાનોની 
રંગરોગાનના ખચા' 

Rહ�રાત ખચ' - 

4. સખાવત મેદાન9ુ ંભા¢ુ ં િમલકતની કાય'�મતામા ં
વધારો કરવાનો ખચ' 

મરામત ખચ' - 

5. વારસો મેદાનની આવક ખાસ હ�4 ુમાટ�નો ખચ' ટપાલ ખચ' - 
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6. ખાસ હ�4 ુમાટ� 
મળેલ દાન 

હૉલ9ુ ંભા¢ુ ં વીજળ" જોડાણ ખચ' �ટ�શનર" અને 
છપામણી 

- 

7. િમલકતો9ુ ં
વેચાણ 

િમલકત વેચાણનો 
નફો 

C�વિમ0ગkલુનો બાધંવાનો 
ખચ' 

પગાર - 

8. ,ડૂ" ભડંોળ રોકાણો9ુ ંBયાજ એ�સ-ર� મશીનની ખર"દ" વહ"વટ" ખચ' - 
9. લીધેલ લોન બૅUક Bયાજ - પરPરૂણ ખચ' - 
10. - પ�તીની ઊપજ - મેદાન િનભાવ ખચ' - 
11. - કÛUટ"નની આવક - મનોરંજન કાય'�મ - 
12. - લોકર9ુ ંભા¢ુ ં - કાય'�મોના ખચા' - 
13. - સરકાર" �ાUટ ક� 

સબિસડ" 
- િમલકત વેચાણની ખોટ - 

14. - ભાષણોની આવક - ઘસારો - 
15. - નાટકોની �ટ�કટ9ુ ં

વેચાણ 
- કÛUટ"ન ખચ' - 

16. - રમતગમતમા ં
qૂના સાધનો9ુ ં
વેચાણ 

- �ાઉUÜસમેનનો પગાર - 

17. - દાન ક� 
સખાવતની નાની 
રકમ 

- ટ��લફોન �બલ - 

18. - મનોરંજન 
કાય'�મની આવક 

- વત'માનપo અને 
સામાિયકો9ુ ંલવાજમ 

- 

 

 હવે આપણે �બનવેપાર" સ�ંથાની િવિવધ આવકો તથા ખચા'ઓને તેમના �કાર અ9સુાર 
વગØEૃત કરવા9ુ ંનીચે આપેલ ઉદાહરણ-1 |ારા 8યાનથી સમ�એ. 
 

ઉદાહરણ 1 નીચ ેઆપેલ આવકો તથા ખચા'ઓને ,ડૂ" આવક, મહ�$લૂી આવક, ,ડૂ" ખચ' તથા મહ�$લૂી 
ખચ'મા ંવગØEૃત કરો. 

(1) �લબ પેવે�લયન માટ� મળેલ દાન (2) ઈલે��¬ક �ફ�ટ0�સ (3) વારસો (4) રમતગમતના ંસાધનોની 
ખર"દ" (5) સભાસદ ફ" (6) યoં ગોઠવવાની મqૂર" (7) Fુના'મૅUટ ફડં માટ� મળેલ દાન (8) ઇનામી 
ફડં9ુ ંસરકાર" Rમીનગીર"મા ંરોકાણ (9) લાઈªેર"ના ંk�ુતકો (10) હૉલ9ુ ંભા¢ુ ં (11) પ�તી9ુ ં વેચાણ 
(12) �,ખુ સUમાન માટ�9ુ ં ફડં (13) �વેશ ફ" (14) સોનો�ાફ"9ુ ંમશીન (15) �બ�લયડ' ટ�બલ (16) 
સખાવતો (17) વાિષLક ભોજન સમારંભ ખચ' (18) રમતગમતના ંસાધનો9ુ ંવેચાણ (19) વત'માનપoો9ુ ં
લવાજમ (20) વીજળ" જોડાણ ખચ' (21) મેદાન િનભાવ ખચ' (22) Fુના'મેUટ ખચ' (23) �લબ 
પેવે�લયન9ુ ં બાધંકામ (24) રમતગમત9ુ ં મેદાન (25) ભાષણોની આવક (26) મકાન ભડંોળ (27) 
રોકાણો પર9ુ ં Bયાજ (28) નવા મકાનનો રંગરોગાન ખચ' (29) કÛUટ"ન ખચ' (30) ઑડ"ટ ફ" (31) 
�,ખુ-સUમાન કાય'�મ ખચ' (32) લોકર9ુ ંભા¢ુ ં(33)મનોરંજન કાય'�મ ખચ' (34) આ�વન સÐય ફ"  
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જવાબ : 
આવક અને ખચા(ઓ9ુ ં�કાર અ9સુાર વગ�કરણ 

;ડૂ! આવક મહ#$લૂી આવક ;ડૂ! ખચ( મહ#$લૂી ખચ( 

(1) �લબ પેવે�લયન માટ� 
મળેલ દાન 

(5) સભાસદ ફ" (2) ઈલે��¬ક �ફ�ટ0�સ (17) વાિષLક ભોજન 
સમારંભ ખચ' 

(3) વારસો (10) હૉલ9ુ ંભા¢ુ ં (4) રમતગમતના ં
સાધનોની ખર"દ" 

(19) વત'માનપoો9ુ ં
લવાજમ 

(7) Fુના'મેUટ ફંડ માટ� 
મળેલ દાન 
(12) �,ખુ સUમાન 
માટ�9 ુ ંફંડ 
(16) સખાવતો 
(26) મકાન ભડંોળ 

(11) પ�તી9ુ ંવેચાણ 
 
(13) �વેશ ફ" 
(18) રમતગમતના ં
સાધનો9ુ ંવેચાણ 
(25) ભાષણોની આવક 

(6) યoં ગોઠવવાની 
મqૂર" 
(8) ઇનામી ફંડ9ુ ંસરકાર" 
Rમીનગીર"મા ંરોકાણ  
(9) લાઈªેર"ના ંk�ુતકો 

(21) મેદાન િનભાવ ખચ' 
(22) Fુના'મેUટ ખચ' 
(29) કÛUટ"ન ખચ' 
(30) ઑડ"ટ ફ" 

(34) આ�વન સÐય ફ" (27) રોકાણો પર9ુ ંBયાજ (14) સોનો�ાફ"9ુ ંમશીન (33)મનોરંજન કાય'�મ 
ખચ' 

 (32) લોકર9ુ ંભા¢ુ ં (15) �બ�લયડ' ટ�બલ  
  (23) �લબ પેવે�લયન9ુ ં

બાધંકામ 
 

  (24) રમતગમત9ુ ંમેદાન 
(28) નવા મકાનનો 
રંગરોગાન ખચ' 
(31) �,ખુ-સUમાન 
કાય'�મ ખચ' 

 

 

� આવક-\વક ખા4 ુ ં: 

�બનવેપાર" સ�ંથાઓના �હસાબોમા ંસામાUયતઃ રોકડના Bયવહારો વ� ુહોય છે. �બનવેપાર" સ�ંથા 
વષ' દરiયાન મળેલ રોકડ આવક અને Pકૂવેલ રોક ખચા'ની T તાર"જ તૈયાર કર� છે તેને આવક-Rવક 
ખા4 ુ ં કહ� છે. આ ખા4 ુ ં વષ' દરiયાન થયેલ રોકડ Bયવહારનો Fૂંકસાર છે. તેની ઉધાર બાqુએ રોકડ 
આવકો અને જમા બાqુ Pકૂવેલ રોકડ ખચા'ની ન�ધ કરવામા ંઆવે છે. આ ખાતામા ંરોકડ ઉપરાતં બૅUક 
સાથેના Bયવહારોની પણ ન�ધ થાય છે. તે9ુ ં�વ�પ રોકડ ખાતા T¤ુ ંછે.  

� આવક-\વક ખા4 ુ ંતૈયાર કરતી વખતે Qયાનમા ંરાખવાના ;Zુા : 
 

1) શ�આતની રોકડ ક� બૅUક િસલક આવક-Rવક ખાતાની ઉધાર બાqુ અને શ�આતનો બૅUક 
ઓવર¥ા¦ટ હોય તો જમા બાqુ દશા'વાય છે, T બાક" આગળ લાBયા તર"ક� દશા'વાય છે.  

2) આ ખાતાની ઉધાર બાqુ વષ' દરiયાન મળેલ બધી જ રોકડ ક� ચેકથી મળેલ આવકો અને જમા 
બાqુ વષ' દરiયાન બધી જ રોકડ ક� ચેકથી Pકૂવેલ Rવકોની ન�ધ કરવામા ંઆવે છે.  

3) આ ખાતામા ંગમે તે વષ' માટ� મળેલ આવક ક� Pકૂવાયેલ રકમો ન�ધવામા ંઆવે છે.  
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4) આ ખાતામા ં,ડૂ" આવક ક� મહ�$લૂી આવક, ,ડૂ" ખચ' ક� મહ�$લૂી ખચ' ન�ધાય છે. 
5) આ ખાતામા ં�બનરોકડ Bયવહારો Tવા ક� ઘસારો ઘાલખાધ નહ� Pકૂવેલા ખચા', નહ� મળેલ આવકો 

ક� શાખાના Bયવહારોની ન�ધ થતી નથી. 
6) વષા'Uતે આ ખાતાની બાક" શોધવામા ં આવે છે.(i) જો જમા બાqુનો સરવાળો વ� ુ આવે તો 

તફાવતની રકમ ઉધાર બાqુ આખરનો બૅUક ઓવર¥ા¦ટ અને (ii) જો ઉધાર બાqુનો સરવાળો વ� ુ
આવે તો તફાવતની રકમ જમા બાqુ આખરની રોકડ િસલક અને બૅUક િસલક કહ�વાય. 

આવક-\વક ખાતાનો ન;નૂો 

તા. ના રોજ §રૂા થતા વષ(9ુ ંઆવક-\વક ખા4 ુ ં

આવક રકમ \વક રકમ 

બાક" આગળ લાBયા રોકડ િસલક   બા.આ. લાBયા (બૅUક ઓવર¥ા¦ટ) √ 
બૅUક િસલક √   
ચા� ુવષ'ની ગયા વષ'ની આવતા 
વષ'ની માo રોકડમા ંમળેલ રકમ  

 
√ 

ચા� ુવષ'ના, ગયા વષ'ના, આવતા 
વષ'મા ંરોકડમા ંPકૂવેલ રકમ 

 
√ 

  બૅUકમા ંભર�લ રકમ √ 
બૅUકમાથંી ઉપાડ�લ રકમ √ બા.આ. લઈ ગયા  
બા.આ. લઈ ગયા (બૅUક ઓવર¥ા¦ટ) 

√ 
રોકડ િસલક √ 
બૅUક િસલક √ 

√ 

 √√√  √√√ 
 

ઉદાહરણ 2 �ેય �લબની નીચેની મા�હતી પરથી તા. 31-3-2014ના રોજ kરૂા થતા વષ'9ુ ંઆવક-
Rવક ખા4 ુ ંતૈયાર કરો.  

િવગત રકમ િવગત રકમ 

રોકડ િસલક(1-4-13) 30,000 હૉલ9 ુભા¢ુ ંPકૂB�ુ ં 6,000 
બૅUક િસલક(1-4-13) 40,000 મનોરંજન કાય'�મનો ફાળો 16,700 
�વેશ ફ" 15,000 દાન 21,000 
સÐય ફ" : 2013-14        35000  પેવે�લયન માટ� દાન 40,000 
           2014-15          4000 39,000 પગાર 23,900 
ફિનLચર ખર"દ" 9,000 પ�તી9ુ ંવેચાણ 1,400 
k�ુતકોની ખર"દ" 8,000 મનોરંજન કાય'�મ ખચ' 26,600 
સાધનોની ખર"દ" 55,000 વીજળ" બીલ 7,600 
વત'માનપoો9ુ ંલવાજમ 2,500 qૂના ફિનLચર9ુ ંવેચાણ 4,400 
ભાષણોની આવક 1,800 પેવે�લયન બાધંકામ ખચ' 28,000 
આ�વન સÐય ફ" 11,000 રોકડ િસલક 23,200 
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જવાબ : ¨ેય 	લબ9ુ ંતા. 31-3-2014ના રોજ §રૂા થતા વષ(9ુ ંઆવક-\વક ખા4 ુ ં
 

ઉ                             જ 

આવક રકમ \વક રકમ 

બા.આ. લાBયા (શ�આતની િસલક) (1-4-13)  ફિનLચર ખર"દ" 9000 
 

 k�ુતકોની ખર"દ" 8000 
રોકડ 30000 સાધનોની ખર"દ" 55000 
બૅUક 40000 વત'માનપo9ુ ંલવાજમ 2500 
�વેશ ફ"  15000 હૉલ9ુ ંભા¢ુ ં 6000 
સÐય ફ" 2013-14            35,000 
            2014-15           4,000 

 
39000 

મનોરંજન કાય'�મ 
પગાર 

26600 
23,900 

ભાષણોની આવક 1800 વીજળ" બીલ 7600 
આ�વન સÐય ફ" 11000 પેવે�લયન બાધંકામખચ' 28000 
મનોરંજન કાય'�મનો ફાળો 16700 બા.આ. લઈ ગયા  
દાન 21000 રોકડ િસલક 23200 
પેવે�લયન માટ� દાન 40000 બૅUક િસલક (Qટૂતી રકમ) 30500 
પ�તી9ુ ંવેચાણ 14000   
qૂના ફિનLચર9ુ ંવેચાણ 4400   
 2,32,900  2,20,300 
ન�ધ : આવક-\વક ખાતાનો ઉધાર બાlુનો સરવાળો વ| ુછે. તેથી તફાવતની રકમ જમા બાlુએ ₹30500 b બૅ`ક િસલક દશા(વે છે.  

 

� ઊપજ ખચ( ખા4 ુ ં: 

�હસાબી વષ'ના nતે �બનવપેાર" સ�ંથા9ુ ંપ�રણામ Rણવા માટ� T ખા4 ુ ંતૈયાર કરવામા ંઆવે છે. 
Tને ઊપજ ખચ' ખા4 ુ ં કહ� છે. ઊપજ-ખચ' ખાતાની મદદથી સ�ંથાના રો�જ0દા ખચ'ને પહ�ચી વળવા 
kરૂતા �માણમા ંઊપજ છે ક� ન�હ તે Rણી શકાય.  

 

(A)  ઊપજ ખચ( ખા4 ુ ંતૈયાર કરતી વખતે Qયાનમા ંરાખવાના ;Zુા : 

1) આ ખાતામા ંજમા બાqુ ફ�ત ચા� ુવષ'ની મહ�$લૂી આવકો અને ઉધાર બાqુ ફ�ત ચા� ુવષ'ના 
મહ�$લૂી ખચા'ઓ જ દશા'વાય છે. 

2) ,ડૂ" ખચા' અને ,ડૂ" આવકો 8યાનમા ંલેવી નહ�. 
3) આ ખા4ુ ં વેપાર" પ7િતએ તૈયાર થ4ુ ંહોવાથી મહ�$લૂી આવકો (ચા� ુવષ'ના મળેલ + ચા� ુ

વષ'ની મળવાની બાક" + ગયા વષW મળેલ) 8યાનમા ંલેવાય છે. તેમજ મહ�$લૂી Rવકો (ચા� ુ
વષ'ની Pકૂવેલ + ચા� ુવષ'ની Pકૂવાની બાક" + ગયા વષ' અ.P.ૂ) 8યાનમા ંલેવાય છે. 

4) જો ખચા' કરતા ઊપજો વ� ુહોય તો છેવટની બાક" ‘ઊપજનો ખચ' કરતા વધારો’ કહ�વાય, T 
વેપાર" સ�ંથાના નફા Tવો છે. આને પાકા ં સરવૈયામંાજંવાબદાર" બાqુ ,ડૂ" ભડંોળમા ં
ઉમેરવામા ંઆવે છે. જો ઊપજો કરતા ખચા' વ� ુહોય તો છેવટની બાક" ઊપજનો ખચ' કરતા 
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વધારો કહ�વાય T વેપાર" સ�ંથાની ખોટ Tવી છે. આને પાકા ં સરવૈયામંાજંવાબદાર" બાqુ 
,ડૂ"ભડંોળમાથંી બાદ કરવામા ંઆવે છે.  
 

(B) આવક-\વક ખાતા ંઅને ઊપજ-ખચ( ખાતા ંવ{ચેનો તફાવત  

]મ તફાવતનો ;Zુો આવક-\વક ખા4 ુ ં ઊપજ-ખચ( ખા4 ુ ં

1. અથ' �બનવેપાર" સ�ંથા વષ' દરiયાન મળેલ 
અને Pકૂવેલ રોકડની T તાર"જ તૈયાર 
કર� છે તેને આવક-Rવક ખા4 ુ ંકહ� છે.  

�બનવેપાર" સ�ંથા વષ'ના ં nતે 
સ�ંથા9ુ ં પ�રણામ Rણવા T ખા4 ુ ં
તૈયાર કર� છે. તેને ઊપજ-ખચ' ખા4 ુ ં
કહ� છે. 

2. �વ�પ રોકડ ખાતા T¤ુ ંછે. નફા-9કુસાન ખાતા T¤ુ ંછે.  
3. શ�ની બાક" શ�આતની બાક" રોકડ િસલક અને 

બૅUક િસલક ક� બૅUક ઓવર¥ા¦ટ હોય 
છે. 

શ�આતની બાક" હોતી નથી 

4. આખરની બાક" આખરની બાક" રોકડ િસલક અને બૅUક 
િસલક ક� બૅUક ઓવર¥ા¦ટ હોય છે. 

આખરની બાક" ‘ઊપજનો ખચ' કરતા ં
વધારો’ ક� ‘ખચ'નો ઊપજ કરતા ં
વધારો’ હોય છે.  

5. Bયવહારોની ન�ધ ઉધાર-બાqુએ આવકો અને જમા 
બાqુએ Rવકો ન�ધવામા ંઆવે છે.  

ઉધાર બાqુએ મહ�$લૂી ખચા'ઓ અને 
જમા બાqુએ મહ�$લૂી આવક 
(ઊપજ) ન�ધવામા ંઆવે છે. 

6. આખર બાક"ની અસર રોકડ િસલક અન બૅUક િસલક પાકા ં
સરવૈયામંા ં િમલકત બાqુ દશા'વાય 
બૅUક ઓવર¥ા¦ટ જવાબદાર" બાqુ 
દશા'વાય છે.  

‘ઊપજનો ખચ' કરતા ં વધારો’ હોય 
તો ,ડૂ" ભડંોળમા ં ઉમેરવામા ં આવે 
છે. ‘ખચ'નો ઊપજ કરતા ં વધારો’ 
હોય તો ,ડૂ" ભડંોળમાથંી બાદ 
કરવામા ં આવે છે. ક�ટલીક વાર 
ઊપજ-ખચ' ખાતાની એકિoત રકમ 
પાકા ંસરવૈયામંા ંઅલગ દશા'વાય છે.  

7. સમયગાળો ગમે તે �હસાબી વષ'ની ચા� ુ વષW 
મળેલ આવકો અને Rવકો ન�ધવામા ં
આવે છે.  

આ ખાતામા ંમાo ચા� ુવષ'ને લગતા ં
જ મહ�$લૂી ખચા' અને મહ�$લૂી 
આવકો લખવામા ંઆવે છે.  

 

(C) આવક-\વક ખાતા ંઊપરથી ઊપજ-ખચ( ખા4 ુ ંતૈયાર કરતી વખતે Qયાનમા ંરાખવાના ;Zુા : 

આવક-Rવક ખાતામા ં આપેલ મહ�$લૂી આવકો અને મહ�$લૂી ખચા'ઓને ઊપજ-ખચ' ખા4 ુ ં
તૈયાર કરવા માટ� 8યાનમા ંલેવાય છે. ઉપરાતં સબંિંધત હવાલાઓની અસર પણ ઊપજ-ખચ' ખાતામા ં
ન�ધવામા ંઆવે છે.  
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ઉદાહરણ ૩ નીચેની િવગતો તા.31-3-2015ના રોજ kરૂા થતા વષ'ના ઊપજ-ખાતામા ંદશા'વો. 
 

તા. 31-3-15ના રોજ §રૂા થતા વષ(9ુ ંઆવક-\વક ખા4 ુ ં

  ઉ                                         જ 
આવક રકમ \વક રકમ 

લવાજમ   કરવેરા અને વીમો 4,800 
2013-14     700    
2014-15 60,000  પગાર 25,300 
2015-16     850 61,550 �ટ�શનર" ખચ' 1,750 

 

ન�ધ : (1) પગાર Pકૂવવાનો બાક"   2013-14 ₹5800 
       2014-15 ₹4200 
  (2) �ટ�શનર"નો શ�આતનો �ટૉક ₹560 અને વષ'નો આખર �ટૉક ₹740 
  

 
 

જવાબ :  તા.31-3-15ના રોજ §રૂા થતા વષ(9ુ ં(cિશક) ઊપજ ખચ( ખા4 ુ ં

ઉ.                                          જ. 
આવક  રકમ \વક રકમ 

પગાર 25,300  લવાજમ = 2014-15 60,000 
- ગયા વષ'નો Pકૂવવાનો બાક" 5,800    
 19,500    
+ચા�ુ ંવષ'નો Pકૂવાવાનો બાક"  4,200 23,700   
�ટ�શનર" વપરાશ :     
શ�આતનો �ટૉક 560    
+ખર"દ" 1,750    
 
-આખર�ટૉક 

2,310 
740 

 
1,570 

  

કરવેરા અને વીમો  4,800   
ખચ' કરતા ઊપજનો વધારો  29,930   
  60,000  60,000 
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ઉદાહરણ 4  તા.31-૦૩-2015ના રોજની નીચેની બાક"ઓ અમદાવાદ ��ક�ટ કલબના ંપાકા ંસરવૈયામંા ં
દશા'વો. 

 

ખાતાની બાક!ઓ રકમ ખાતાની બાક!ઓ રકમ 

મેચ ફડં  40,૦૦૦ મેચ ફડંના રોકાણો9ુ ંBયાજ  4,850 
મેચ ફડંના રોકાણો  50,૦૦૦ મેચ ફડં માટ� મળેલા દાન  21,૦૦૦ 
મેચ િવTતાઓને ઇનામોની 
વહ[ચણી  

6,700 કાયમી ફડં 1,25,૦૦૦ 

મેચ nગ ેખચ'  9,150 કાયમી ફડંના રોકાણો  1,25,૦૦૦ 
 

જવાબ : 

અમદાવાદ �]ક#ટ 	લબ9ુ ંતા 31-૦૩-2015ના રોજ9ુ ં(cિશક) પાmંુ સરવૈ�ુ ં

જવાબદાર!ઓ રકમ િમલકતો રકમ 

કાયમી ફંડ  1,25,૦૦૦ કાયમી ફંડના રોકાણો  1,25,૦૦૦ 
મેચ ફંડ40,૦૦૦ 
+મેચ ફડંના રોકાણો9ુ ંBયાજ  4,850 
+ મેચ ફડં માટ� મળેલ દાન  21,૦૦૦ 
                              65,850 
બાદ : મેચ િવTતાઓને ઇનામની  
વહ�ચણી                         6,700 
+ મેચ nગે ખચ'                9,150 
                                 15,850 

 
 
 
 
 
 

 
50,૦૦૦ 

મેચ ફંડના રોકાણો  50,૦૦૦ 

 

ઉદાહરણ 5 મીરઝાkરુ �મખાના કલબના ં150 સÐયો છે. T દર�ક વાિષLક ₹400 લવાજમ ભર� છે. 
2013-14ના વષ'મા ં20 સÐયોએ 2014-15ના વષ'9ુ ંલવાજમ ભર�લ. 2013-14ના વષ'9ુ ં
મળવાના બાક" લવાજમ ₹12,૦૦૦ હ4 ુ.ં ચા� ુવષW ₹45,૦૦૦ મ�યા હતા. તા.31-૦૩-
2015ના રોજ kરૂા થતા ંવષ'9ુ ંઊપજ-ખચ' ખા4 ુ ંતૈયાર કરો. 

 

જવાબ : 

મીરઝા§રુ �મખાના 	લબ9ુ ંતા. 31-૦૩-2015ના ંરોજ §રૂા થતા ંવષ(9ુ ં(cિશક) ઊપજ ખચ( ખા4 ુ ં

ખચ( રકમ ઊપજ રકમ 

  લવાજમ (2014-15)45,૦૦૦ 
+ ગયા વષ' ચા� ુવષ'9ુ ંમળેલ 
લવાજમ (400 X 20)      8,૦૦૦ 
+ મળવા9ુ ંબાક" લવાજમ  7,૦૦૦ 

 
 
 

60,૦૦૦ 
 

 

સમlુતી :-  કલબના ં150 સÐયો X ₹400 લવાજમ = ₹60,૦૦૦ Eુલ મળવાપાo લવાજમ 
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ગયા વષW 20 સÐયોએ ₹400 લેખ ેલવાજમ પેટ� 2014-15 (ચા� ુવષ')ના (₹400X20) ₹8,૦૦૦ 
Pકૂવેલ છે. + ચા� ુવષW ₹45,૦૦૦ મળેલ છે. 
� મળવાના બાક" લવાજમની રકમ = ₹60,૦૦૦ – (₹8,૦૦૦ + ₹45,૦૦૦) = ₹7,૦૦૦ 

 
ઉદાહરણ 6 તા.31-૦૩-2015ના રોજ kરૂા થતા ં વષ'ના nધજન મડંળના આવક-Rવક ખાતા અન ે

અUય મા�હતી પરથી મડંળ9ુ ંતા.31-૦૩-15ના રોજ kરૂા થતા ંવષ'9ુ ંઊપજ- ખચ' ખા4 ુ ં
તથા તે �દવસ9ુ ંપાEંુ સરવૈ�ુ ંતૈયાર કરો. 

 

3ધજન મડંળ9ુ ંતા.31-૦૩-15ના રોજ §રૂા થતા ંવષ(9ુ ંઆવક-\વક ખા4 ુ ં

ઉ.           જ. 

આવક રકમ \વક રકમ 

બાક" આગળ લાBયા  
રોકડ િસલક 
બYક િસલક 

 
1,૦૦૦ 
2,૦૦૦ 

પગાર 4,200 

મળેલ લવાજમ  7,૦૦૦ �ટ�શનર" –િ��Uટ¼ગ  700 
હૉલ9ુ ંભા¢ુ ં 2,૦૦૦ વીમો-કરવેરા  400 
મળેલ Bયાજ  1,500 વત'માનપoો9ુ ંલવાજમ   600 
પ�તી9ુ ંવેચાણ  200 મરામત ખચ'  500 
મળેલ દાન  5,૦૦૦ રોકાણોની ખર"દ"  2,800 
qૂના ફિનLચર9ુ ંવેચાણ (ચોપડ� 
�ક0મત₹1,૦૦૦)  

800 k�ુતકોની ખર"દ" 
બાક" આગળ લઈ ગયા(આખર 
બાક")  

5,૦૦૦ 

  રોકડ િસલક 
બYક િસલક 

1,900 
3,400 

 19,500  19,500 
 

� અ`ય મા�હતી : 

1) તા. 01-04-2014ના રોજ બાક"ઓ મકાન ₹30,૦૦૦, ફિનLચર ₹4000, k�ુતકો ₹10,૦૦૦, 
રોકાણો ₹40,૦૦૦, લવાજમ મળવા9ુ ંબાક" ₹1૦૦૦ અને કાયમી ફંડ ₹88,૦૦૦. 

2) લવાજમમા ં2015-16ના ંવષ' માટ� મળેલ લવાજમ ₹500નો સમાવેશ થાય છે. 
3) 2014-15ના વષ' માટ� લવાજમ મળવા9ુ ંબાક" ₹7૦૦ 
4) રોકાણો પર મળવા9ુ ંબાક" Bયાજ ₹5૦૦ 
5) પગાર Pકૂવવાનો બાક" ₹6૦૦  
6) તા.31-3-15ના રોજ �ટ�શનર" �ટૉક ₹1૦૦નો હતો, િમલકતો પર 10 ટકા ઘસારાની જોગવાઈ 

કરવાની છે. 
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જવાબ :             3ધજન મડંળ9ુ ંતા. 31-3-15ના રોજ §રૂા થતા વષ(9ુ ંઊપજ-ખચ( ખા4 ુ ં

ખચ( રકમ ઊપજ રકમ 

પગાર 4,200  લવાજમ 7,000  
+Pકૂવવાના બાક"          600  4,800 +ચા�ુ ંવષ'9 ુ ં મળવા9ુ ં

બાક" 
700 

7,700 
 

�ટ�શનર" િ��Uટ¼ગ 700     
�ટ�શનર"નો �ટૉક 100 600 બાદ:   
વીમો-કરવેરા  400 ગયા વષ'9ુ ંમળેલ   1,000  
વત'માનપoો9ુ ંલવાજમ 
મરામત ખચ' 

 600 
500 

આવતા વષ'9ુ ંમળેલ   500   
1,500 

6,200 
 

ફિનLચરના વેચાણની ખોટ  200 હૉલ9ુ ંભા¢ુ ં  2,000 
ઘસારો :   મળેલ Bયાજ 1,500  
મકાન 3,000  +મળવા9ુ ંબાક" 500 2,000 
ફિનLચર 300  પ�તી9ુ ંવેચાણ  200 
k�ુતકો 1,500 4,800 ખચ'નો ઊપજ કરતા વધારો   1,500 
  11,900   11,900 
 

 

3ધજન મડંળ9ુ ં31-32015ના રોજ9ુ ંપાmંુ સરવૈ�ુ ં

જવાબદાર!ઓ રકમ િમલકતો રકમ 

કાયમી ફંડ 88,000  મકાન  30,000  

+ મળેલ દાન   5,000  +ઘસારો        3,000 27,000 
 93,000  ફિનLચર 4,000  
-ખચ'નો ઊપજ કરતા 
વધારો 

1,500 91,500 -વેચાણ 1,000 
૩,000 

 

   -ઘસારો           300 2,700 
અગાઉથી મળેલ  k�ુતકો 10,000  
લવાજમ  500 +ખર"દ" 5,000  
    15,000  
Pકૂવવાનો બાક" પગાર 600 -ઘસારો 1,500 13,500 
   રોકાણો 40,000  
   +ખર"દ" 2,800 42,800 
   લવાજમ મળવા9ુબંાક"   700 

   Bયાજ મળવા9ુ ંબાક"    500 
   �ટ�શનર" �ટૉક  100 
   રોકડ િસલક  1,900 
   બૅUક િસલક  3,400 
  92,600   92,600 
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�વાQયાય 

(અ) સૈPાિંતક �Sો 

1. )અ (�બનવેપાર" સ�ંથા કોને કહ�વાય  ?તેના ંલ�ણો જણાવો.  
)બ (તે પોતાના વાિષLક �હસાબો ક�વી ર"તે તૈયાર કર� છે તે જણાવો.  

2. �બનવેપાર" સ�ંથાના વાિષLક �હસાબો વેપાર" સ�ંથાના �હસાબો કરતા ંકઈ ર"તે qુદા પડ� છે અને 
શા માટ� ? 

3. યો�ય ઉદાહરણ આપી ,ડૂ"ખચ'  ,મહ�$લૂી ખચ' અને મોEફૂ મહ�$લૂ ◌ી ખચ'ની Bયાvયા આપી 
સમRવો. 

4. તફાવત આપો : 
1) ,ડૂ"ખચ' અને મહ�$લૂી ખચ'  
2) ,ડૂ"આવક અને મહ�$લૂી આવક  
3) વેપાર" સ�ંથા અને �બનવેપાર" સ�ંથાના વાિષLક �હસાબો 
4) ,ડૂ"આવક અને ,ડૂ" ખચ' 
5) આવક -Rવક ખા4 ુ ંઅને ઊપજ-ખચ' ખા4 ું  

5. ખાલી જ�યા kરૂો : 
1) ધધંાની C�થર િમલકતો માટ� કર�લો ખચ'  _____________ખચ' કહ�વાય છે.  
2)  _____________ખાતામા ંફ�ત રોકડ Bયવહારોની જ ન�ધ થાય છે.  
3) આવક -Rવક ખા4 ુ ં એ  _____________ખાતા T¤ુ ં છે ,જયાર� ઊપજ-ખચ' ખા4 ું 

 _____________ખાતા T¤ુ ંછે.  
4) ફિનLચર ખર"દ" nગે કર�લ ખચ'  ________________ખચ' ગણાય ,જયાર� Rહ�રાત Þબંશે 

nગે કર�લ ખચ'  _______________ખચ' ગણાય.  
5) મકાન ખર"દવા Pકૂવેલ દ�તાવેજનો ખચ'  _______________�કારનો ખચ' ગણાય છે.  
6) આવક -Rવક ખાતાની છેવટની બાક"  _________________દશા'વ ેછે ,જયાર� ઊપજ-ખચ' 

ખાતાની છેવટની બાક"  ________________અથવા  _________________દ શા'વે છે. 
7) ,ડૂ"Eૃત કર�લી આવક  _______________મા ં ઉમરેાય છે ,જયાર� મહ�$લૂી આવક 

 _____________મા ંબતાવાય છે.  
8)  _____________ખચ' પાકા સરવૈયામા ં િમલકત બાqુ બતાવવામા ં આવે છે ,જયાર� 

  _____________આવક ઊપજ ખચ' ખાતાનંી જમા બાqુ બતાવાય છે.  
9) ,ડૂ" �કારના ખચા' ____ _____________મા ંદશા'વાય છે.  
10)  _____________ખાતા સાથે પાEંુ સરવૈ�ુ ંબનાવ¤ુ ંજ�ર" છે.  

]જવાબ ) : 1  (,ડૂ" ) 2  (રોકડ ;નફા9કુશાન ) 3  (,ડૂ" ,ચા� ુ�સા�રત ) 4  (,ડૂ" ) 5  (રોકડ િસલક ,ખચ' 
કરતા ંઊપજનો વધારો ,ઊપજ કરતા ંખચ'નો વધારો ) 6  (,ડૂ"ભડંોળ ,ઊપજખચ' ખાતા  ) 7 (,ડૂ" ,

મહ�$લૂી ) 8  (પાકા સરવૈયા ) 9  (પાકા સરવૈયા ) 10  (વપેાર અને ન.9ુ[.   
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(બ) Tયવહાર!ક �Sો 

6. ધી કણા'વતી �લબના નીચે આપેલા Bયવહારો પરથી તા .31-12-2016ના રોજ9ુ ંઆવક Rવક 
ખા4 ુ ંબનાવો.  

         ₹        ₹ 
રોકડ િસલક )1-1-16 (  1,540  લવાજમ : 
ફિનLચરની ખર"દ"   3,000  2002    1,500 
પગાર PકૂBયો    2,800  2003            18,000 
ભા¢ુ ંPકુB�ુ ં   1,950  2004    2,000 
તાર -ટપાલ      780  રમતના ંસાધનો9ુ ંવેચાણ  3,350   
મકાનની ખર"દ"         20 ,000         દાન મ��ુ ં   5,000 
રોકાણોની ખર"દ"    4,000  Bયાજ મ��ું    3,000 
વધારાની મા�હતી : 

1)  મકાન પર ₹1,000 અને ફિનLચર પર ₹4 00 ઘસારો માડં" વ�યો છે .  
2)  પગાર ₹2 00 Pકૂવવાનો બાક" છે.  

]જવાબ  :આખર રોકડ િસલક ₹1,860  ;8યાનમા ં રાખો ક� આવક-Rવક ખાતામા ં મહ�$લૂી આવક ,
,ડૂ"આવક ,મહ�$લૂી ખચ' ,,ડૂ"ખચ' બધી જ િવગતો આવશે .ચા� ુ વષ'ની તથા પા છલા વષ' અન ે

અગામી વષ'ની આવક અને ખચ' પણ નોધાશે[. 
7. જલતરંગ કલબની નીચેની મા�હતી પરથી તા .31-03-2015ના રોજ kરુા થતા વષ'9ુ ંઆવક-

Rવક ખા4 ુ ંતથા ઊપજ-ખચ' ખા4 ુ ંબનાવો.  
 ₹  ₹ 

રોકડ િસલક )1-1-14( 
લવાજમ : 

      2013 -14 
      2014 - 15   
      2015 -16 

ફિનLચરની ખર"દ"  
�ટ�શનર" અને છપામણી 
ખાના9ુ ંભા¢ુ ં
ઓડ"ટ ફ"  
સખાવત 

12,000 
 

1,500 
27,500 
1,000 
7,500 
2,500 
1,250 
2,250 

15,000 

પગાર  :2013-14 
         2014 -15 

રોકાણોની ખર"દ"  
મળેલ વારસો 
વાિષLક સમારંભનો ફાળો 
વાિષLક સમારંભનો ખચ'  
રમતગમતના સાધનોની 
ખર"દ"  
રોકાણો પર Bયાજ  
દાખલ ફ"  

2,500 
17,500 
25,000 
12,500 
12,500 
7,500 

37,500 
5,000 

20,000 
 

 અUય મા�હતી ) : 1  (લવાજમના મળવાના બાક" ₹5 00 (2) પગાર Pકૂવવાનો બાક" ₹3,750 
)3  (રમતગમતના ંસાધનો પર ₹5,000 અને ફિનLચર પર ₹1,250 ઘસારાની જોગવાઈ કરો) .4 (
દાખલ ફ"ની ¾ રકમ ,ડૂ"Eૃત કરવાની છે. 
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]જવાબ  :આખરની રોકડ િસલક ₹6,000  ;ખચ' કરતા ંઊપજનો વધારો ₹12,000; સખાવત અન ે
વારસો ,ડૂ"આવક હોવાથી તેને ઊપજ ખચ' ખાતામા ંબતાવાશે ન�હ  ,પરં4 ુઆવક Rવક ખાતામા ં

આવક તર"ક� બતાવશે .તે જ �માણે ફિનLચરની ખર"દ" ,રોકાણોની ખર"દ" ,રમતગમતના ં
સાધનોની ખર"દ" ,ડૂ"ખચ' હોવાથી ઊપજ ખચ' ખાતામા ંબતાવાશે ન�હ  ,પરં4 ુઆવક-Rવક 

ખાતામા ંRવક તર"ક� બતાવાશે ,આવક-Rવક ખાતાનો સરવાળો ₹1,08,250 અને ઊપજ ખચ' 
ખાતાનો સરવાળો ₹51,750.] 

8. િસટ" �લબ  ,દાહોદના નીચે આપેલા કાચા સરવૈયા પરથી તા .31મી માચ' 2016ના રોજ kરુા થતા 
વષ'9ુ ંઊપજ ખચ' ખા4 ુ ંતથા તે દિ◌વસ9ુ ંપાEંુ સરવૈ�ુ ંતૈયાર કરો. 

તા .31-3-2016ના રોજ9ુ ંકા0ુ ંસરવૈ�ુ ં

િવગત ઉધાર જમા 

Rહ�રાત ખચ'  27,000 - 
�ટ�શનર" અને છપામણી 6,000 - 
,ડૂ"ભડંોળ - 1,08,000 
મળેલ દાન - 6,000 
રોકડ િસલક 9,000 - 
બેUક ઓવર¥ા¦ટ - 3,000 
12% ની લોન )1-4-1995( - 45,000 
ફિનLચર 24,000 - 
�લબ9ુ ંમકાન 1,05,000 - 
આ�વન લવાજમ - 6,000 
કરવેરા અને વીમો 7,500 - 
સે��ટર"9ુ ંમાનદ વેતન 18,000 - 
�વેશ ફ" - 18,000 
રમતગમતના ંસાધનો 30,000 - 
અગાઉથી મળેલ લવાજમ - 6,000 
પગાર મqૂર" 27,000 - 
પગાર Pકુવવાનો બાક" - 3,000 
કાયદા ખચ' 1,800 - 
લવાજમ - 75,000 
લોન પર Bયાજ 2,700 - 
વીજલી ખચ' 3,000 - 
ઇલે��¬ક ફ"ટ�ગ 12,000 - 
ખાના9ુ ંભા¢ુ ં - 3,000 
 2,73,000 2,73,000 
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હવાલાઓ  : 

1) 1995-‘96ના વષ'9ુ ંબાક" લવાજમ ₹6,000 
2) Rહ�રાત ખચ'નો 2/ 3 ભાગ આવતા વષ' માટ� ખચેવાનો છે.  
3) વપરાયા વગરનો �ટ�સનર"નો �ટોક ₹3૦૦. 
4) �લબ9ુ ંમકાન  ,રમતગમતના ંસાધનો અન ેફિનLચર પર 10 % ઘસારો કાપો. 
5) દાનની રકમ મહ�$લૂી આવક ગણવાની છે. 
6) અગાઉથી Pકૂવેલ વીમો ₹600. 

]જવાબ  :ખચ' કરતા ંઊપજનો વધારો ₹15,300; પાકા સરવૈયાનો સરવાળો ₹1,89,000  ;આખર9ુ ં
,ડૂ"ભડંોળ ₹1,29,300  ;�વેશ ફ" nગ ેકોઈ $ચુના ન હોવાથી તે મહ�$લૂી આવક ગણી ઊપજ ખચ' 

ખાતે જમા કરો .દાનની રકમ $ચુના �માણે ઊ.ખ .ખાતે જમા કરો ;લોન પર Pકૂ .બાક" Bયાજ 
₹2,700  ;ઘસારો મકાન 10 ,500; સાધનો 3,000; ફિનLચર 2,400; ઇલે��¬ક ફ"ટ��સ પા .સ.મા ંબતાવો ,
આ�વન લવાજમ ,ડૂ" આવક ગણી ,ડૂ" ભડંોળમા ંઉમેરો  ;અગાઉથી મળેલ લવાજમ કા.સ.મા ંઆપેલ 

�હવાથી એક જ અસર બતાવો .પા.સ.મા ંદ�વા ંતર"ક� ;તે જ �માણે પગાર Pકૂ .બાક" ફ�ત પા.સ.મા ં
દ�વા ંતર"ક� [  

 

9. રાજપથ �લબ9ુ ંતા .31-3-2016ના રોજ kરૂા થતા વષ'9ુ ંઆવક -Rવક ખા4 ુ ંતથા અUય િવગતો 
પરથી �લબ9ુ ંતા .31-3-2016ના રોજ kરૂા થતા વષ'9ુ ંઊપજ -ખચ' ખા4 ુ ંતથા તે રોજ9ુ ંપાEંુ 
સરવૈ�ુ ંતૈયાર કરો.  

તા .31-3-2016 ના રોજ §રૂા થતા વષ(9ુ ંઆવક -\વક ખા4 ું  

આવક ₹ \વક ₹ 

મળેલ લવાજમ  
આ�વન સÐય ફ" 
�વેશ ફ" 
લોકર9ુ ંભા¢ુ ં
àટબોલ મેચ ફંડ  
રોકાણો પર Bયાજ  
દાન 
�લબ પેવે�લયન માટ� દાન 
પરPરૂણ આવક 

6,000 
3,000 
2,000 

100 
10,000 

500 
20,000 
58,000 

400 

પગાર -મqૂર"  
�ટ�શનર"  
વીમા �ીિમયમ 
પો�ટ�જ -ટ�લી�ામ ખચ'  
ક�Uટ"ન ખચ'  
�લબ પેવે�લયન9ુ ંબાધંકામ  
àટબોલ મેચનો ખચ'  
ફિનLચરની ખર"દ" 
રોકાણો 
રમતગમતના મેદાન9ુ ંભા¢ુ ં
પરPરૂણ ખચ' 
રમતગમતના ંસાધનોની ખર"દ"  
હાથ 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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અ`ય િવગતો  : 
1) વષ'ના nતે લવાજમ મળવા9ુ ંબાક" ₹300 
2) પગાર Pકૂવવાનો બાક" ₹500 
3) મળેલ દાન તથા �વેશ ફ" ,ડૂ"Eૃત કરવાની છે. 
4) અગાઉથી Pકૂવેલ વીમો ₹100 
5) રોકાણો પર Bયાજ મળવા9ુ ંબાક" � ,200 
6) ફિનLચર પર 10% ઘસારાની જોગવાઈ કરો . 

]જવાબ  :ખચ'નો ઊપજ કરતા ંવધારો ₹1,400  ,પા.સ.નો સરવાળો ₹89,100, ફિનLચરનો ઘસારો ₹500, 
મળવા9ુ ંબાક" લવાજમ ₹300, ,ડૂ"ફડંની છેવટની બાક" ₹23,600, àટબોલ મેચ ફડં ખાતે ₹7,000 
)10,000-3,000[( 
10. તા .31-3-17ના રોજ kરૂા થતા વષ'ની નીચે આપેલી મા�હતીના આધાર� Tકપોટ �લબના 

ઊપજખચ' ખાતામા ંતથા ત ેજ �દવસના પાકા સરવૈયામા ંફ�ત અસરો દશા'વો : 
લવાજમ  :2015-16 ₹500 
  2016-17 ₹10,000 
  2017-18 ₹1,000 
  પગાર    ₹7,000 

અUય િવગતો : 
1) �લબમા ં220 સÐયો છે અને દર�ક સÐય વાિષLક ₹50 લવાજમ આપ ેછે. 
2) 2015- 16 ના લવાજમના ₹2 50 હ� મળવાના બાક" છે.  
3) 2015- 16 ના વષ'માં 10 સÐયોએ 2016 - 17ના વષ'9ુ ંતેઓ9ુ ંલવાજમ Pકૂવી દ"�ુ ંહ4 ું.  
4) પગારમા ં2015- 16 ના વષ'ના ₹4 00 તથા 2016 - 17ના વષ'ના ₹6 00નો સમાવેશ થાય 

છે.  
5) 2016- 17 ન વષ'ના પગારના ₹8 00 Pકૂવવાના બાક" છે.  

]જવાબ ) : 1  (ઊપજ-ખચ' ખાતાનંી જમા બાqુ લવાજમ ₹11, 000 (મળેલ ₹10, 000 + ગયે વષW મળેલ 
₹5 00 ( 10 સÐયો X ₹50) + મળવાની બાક" ₹500)  ;ઉધાર બાqુ  :પગાર ₹6,800 )7,000  +બાક" 
800 – ગયા વષ'ના 400 – આવતા વષ'ના ₹600) (2) પાકા સરવૈયામા ં  :િમલકત બાqુ  : 2015-16 

ના લવાજમના મળવાના બાક" ₹2 50 અને 2016 - 17ના બાક" ₹500; અગાઉથી Pકૂવેલ પગાર ₹600; 
દ�વા ંબાqુ  :અગાઉથી મળેલ લવાજમ ₹1,000  ;પગાર Pકૂ .બાક" ₹800] 
 
 

___________________________ 
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ડૉ. બાબાસાહ�બ 	બેડકર ઓપન �િુનવિસ�ટ�  
)�જુરાત સરકાર �ારા �થાિપત(  

                                                                      

�થમ વષ! બી.કોમ.  
BCFAC103 

નાણાક�ય &હસાબી પ'િત 

ભાગ – 3 
 

 

 

નાણાક�ય &હસાબી પ'િત 

એકમ : 9  
�વયસં�ં	ુલત (આપમેળ�) ખાતાવહ�   1-36 
એકમ : 10  
�ંગડમાલ વેચાણના �હસાબો 37-52 
એકમ : 11  
ભારતીય �હસાબી ધોરણ – 1 (IND AS 1) – નાણાક�ય પ$કોની %��િુત (િન'પણ) 53-60 
એકમ : 12   
ભારતીય �હસાબી ધોરણ – 2 (IND AS 2) – �ટોક માલ 61-66 
એકમ : 13   
ભારતીય �હસાબી ધોરણ – 3 (IND AS 7) – રોકડ %વાહ પ$ક 67-91 
એકમ : 14  
ભારતીય �હસાબી ધોરણ – 4 (IND AS 8) – �હસાબી નીિતઓ, �હસાબી .દાજો અને 
<લૂોમા ંફ?રફાર 

92-100 

 



 

લેખન :  %ો. (ડૉ.) મનોજ શાહ %ોફ?સર અને િનયામક, �Eૂલ ઓફ કોમસF એHડ મૅનેજમૅHટ, 

      ડૉ. બાબાસાહ?બ Kબેડકર ઓપન LિુનવિસMટ�, અમદાવાદ. 

ડૉ. મનોજ દવે  એસોિસએટ %ોફ?સર, 

      Oી પી.ડ�.એમ. માલિવયા કોલેજ ઓફ કોમસF, રાજકોટ. 

ડૉ. દ�પક રા�તે  એસોિસએટ %ોફ?સર,  

Oી સહ�નદં વા	ણPય મહાિવQાલય, અમદાવાદ. 

   ડૉ. શકંરિસRહ સોઢા એસોિસએટ %ોફ?સર,  

Uજુરાત LિુનવિસMટ�, અમદાવાદ. 

   ડૉ. સ�ંદપ Vુગંરા  આિસ�ટHટ %ોફ?સર, 

Oી W.ક?. એHડ સી. ક?. બોસિમયા આટFસ એHડ કોમસF 

કોલેજ, XતYરુ. 
    
 

પરામશFક(િવષય)  :  %ો. (ડૉ.) મનોજ શાહ %ોફ?સર અને િનયામક, �Eૂલ ઓફ કોમસF & મૅનેજમૅHટ 

ડૉ. બાબાસાહ?બ Kબેડકર ઓપન LિુનવિસMટ�, અમદાવાદ. 

   ડૉ. િનલેશ \ચૂક  એસોિસએટ %ોફ?સર અને ચાટFડF એકાઉHટHટ,  

      આર. X. ટ�બરવાલ કોમસF કોલેજ, અમદાવાદ. 
ડૉ. મ^Fન જોખી   વાઈઝ િ%Hસીપાલ, ફ?કaટ� ઓફ કોમસF, 

   W.એલ.એસ. LિુનવિસMટ�, અમદાવાદ.   

 
પરામશFક(ભાષા)  : %ો. (ડૉ.) યોગેHb પાર?ખ %ોફ?સર (Uજુરાતી િવભાગ) 

      ડૉ. બાબાસાહ?બ Kબેડકર ઓપન LિુનવિસMટ�, અમદાવાદ. 
 
સપંાદન :  %ો. (ડૉ.) મનોજ શાહ %ોફ?સર & િનયામક, �Eૂલ ઓફ કોમસF એHડ મૅનેજમૅHટ, 
      ડૉ. બાબાસાહ?બ Kબેડકર ઓપન LિુનવિસMટ�, અમદાવાદ. 
 
 
%કાશક :  ડૉ. ભાિવન િ$વેદ� કાયFકાર� Eુલસ	ચવ, 
      ડૉ. બાબાસાહ?બ Kબેડકર ઓપન LિુનવિસMટ�, અમદાવાદ. 
 
આcિૃe : gૂન 2020 %થમ આcિૃe (નવો અiયાસjમ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

સવા!િધકાર /રુ56ત 

 આ પાઠ:;�ુતક ડૉ. બાબાસાહ�બ 	બેડકર ઓપન �િુનવિસ�ટ�ના ઉપ=મે િવ>ાથ?લ6ી �વઅEયન હ�Gથુી; 
Hૂરવત? િશ6ણના ઉKેશને ક�LMમા ં રાખી તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. Rના સવા!િધકાર /રુ56ત છે. આ અSયાસ-
સામUીનો કોઈપણ �વWપમા ંધધંાધાર� ઉપયોગ કરતા ંપહ�લા ં ડૉ. બાબાસાહ�બ 	બેડકર ઓપન �િુનવિસ�ટ�ની 
લે5ખત પરવાનગી લેવાની રહ�શે.   
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����� ��������!�����!������"�!����������	�������	������������"������#���� ������
 ����	�!�������������	�������	�������� ����	�!����"�!����������	��������������	����
��	�������������!�����������	�����!�����������������	�#������$����������������	�#�
��� ��"�	��%&���%���������	�����!���'��������������	�#����� ��"�������������!
(���������������)���*��!���!���������������������������+!����	��
������������������
��	�������	��,���������%���+!������������	�����!���'��������������	�#����� �������	
����������������-.���������!�(������������������������-.���(��!������������
��+!����	��
���������������������!�(����������������������!�-.���(��	����/��������
������0�	������������	����1�������������� .������2����������������)�!�����	��
����������"�!�����+!����������� .������/��3��*����0�	�����"���������������������
������0�	��������� ����	�!�������4�	������������!����!� ����	�!������������
������������!����������������������0�	���������3��*�	�����������	��0�	����
��/������)�� ����	�!��� 	�������	��!��������������� �!�!,�	��*,����1
	)����������)���� �� ����	�!������������� ����	�!�������)�����������	������
��� ����	�!�����5�����������	�������	���� ����	�!�������)�����������	�����������
��	����/� ����	�!�����5���������� ����"�!��	���� ������ ���������!�(�������
�	��������������������#!� ����	�!���	�������	���

�������!����!� ����	�!����"�!����� ����	�!�������)�����	���6�����������	��������
 ����	�!��!����"�!����������	���!��!������	��������������������#!� ����	�!����!�
��# 	�������	���
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9.1 ��������	
���������	������	�

���������!�����+!���������1� ����	�!����3�������!��������%	���#���

(A) 	��*� ����	�!���)�7������!� ����	�!����	�������!� ����	�! (Sales Led-
ger or Customers Ledger or Debtors Ledger)

(B)  �!�� ����	�!���	����!����!� ����	�!����*������!� ����	�! (Bought
Ledger or Suppliers’ Ledger or Creditors’ Ledger)

(C) �������� ����	�! (General Ledger)

(D)  ���)�!� ����	�! (Private Ledger)

9.2 ��������	
����������	�����	�

�����#!� ����	�!����8���������!����������

(1) �����#!� ����	�!� �� 	�"�!� ��������	������� ���!�-.��� 91��"�!����
���#���"�!�(��!�(������������+!������������������������������!�(������

(2) �����#!� ����	�!��� 	�"�!�������!���	:���������!������!�	�4�*!���!
(�����������������	-����������-���#	!�(������

(3) �����#!� ����	�!�;��������������������-.����)������������!��!��	������!
��<!���!�(������

(4) �����#!� ����	�!��� 	���!�	
�����=�������&���*���������������	��������#���"�!
���������!�(������

(5) �����#!� ����	�!� �� 	�"�!� �	������ �����"�!� 	����� ��	���!� �������
�*��������.�		���!������!�%*���!����#���"�!��#!������

9.3 �� �!	
���������	��������	"�������	�

	��*� ����	�!��������#!������		����/��������5�����������$������������ ����	�!
�	���� ���������������	�������	����	��*� ����	�!��������#!���!�������������	!
(������

	��*� ����	�!������6��$����	��*����)�������0�	������!����4����	�������	���
	��*��/�������������+!���	���������	���!�	��*�����!���������	��*� ����	�!���
��6��$����	��������!������4����	�������	����%���&��������$���"�!�	�	����
��	���������!����4��	��*� ����	�!������	�������	��!���"�!���������%���(-�&��
>�� 2,000��������./��$����	�	�������	��������������!����4��	��*���4�������	����
��	��!���"�!����������%���&�0�?@�����(� ���������	�	�������	���������!����4��	��*
 ����	�!����$�����������	�������	���������������A-�&���>�� 2,000 �������
(� �����	:������������!����4��	��*� ����	�!������!��������"�(�

����$)�*����	
�����	��� �!	
����������



��������	
������	���������������	
�������

3

����	��*� ����	�!����)�7������� ����� ��!����������4����	�������	���

����������	��*� ����	�!��������#!� ����	�!������		����/��������5�����������$���
�������� ����	�!��	���� ���������������	�������	�����������!������������	���
���4�����	�������	���

(1) %+��	�� �!	�

�����)�7������$����	��*���	�������	������������!����4����!����������	�������	���

)�7���� ����$������

���	��*� ���������

����������$����@������4���������������	��*� ����	�!����)�7������� ����$���������
���4�	�������	��������������� ����	�!����	��*� �����������������4�	�������	���
����!���	��*��!����4���������������������������������'�� ����	�!��������#!������		�
��/��	������4����	�������	�������!��3��*���

	��*� ����	�!��	���� ����$������

����������� ����	�!��	���� ���������

(2) #�,����	���������	����	����-	�

�����)�7����������"�!����1��#����������+!���������1���!�����������4����	�������	���

���1� �����$������

���)�7���� ���������

���������)�7���������"�!����1��#��������	��*� ����	�!����)�7���� �������
��	�������	��������������� ����	�!�������1� ����$������	�������	�������
���0�	������/���'�� ����	�!��������#!���	����/���!���������	������4����	����
��	���

�������� ����	�!��	���� �����$������

���	��*� ����	�!��	���� ���������

����	��*� ����	�!������������ ����	�!��	���� ����$������	�������	������
�������� ����	�!����	��*� ����	�!��	���� ����������	�������	���

(3) #�,�������	������	�'��	�

�����	����!�;����)�7�������	/�	�����	�������	����������+!��������1���!�������
���4����	�������	���

��	��	/�	� �����$������

���)�7���� ���������

�����������+!�;����)�7������	/�	�����	�������	��������	��*� ����	�!���
)�7���� ����������	�������	��������������� ����	�!����������	/�	� ����$���
��	�������	�������0�	������/���'�� ����	�!��������#!���	����/���!���������!
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�	������4����	�������	���

�������� ����	�!��	���� �����$�����

���	��*� ����	�!��	���� ���������

(4) �� �!	���	�����	�

�����)�7����������"�!�	���������������	����������+!��������1���!�����������4�
��	�������	���

	������������� ������$������

���)�7���� ���������

����$�������0�	������	��*� ����	�!����)�7���� ����������	�������	������
�������� ����	�!�����������������4���������������	�#������������ ����$������	����
��	���������� 0�	������/� ��'�� ����	�!��������#!���	����/� ��!�������
�	������4����	�������	���

�������� ����	�!��	���� ������$������

���	��*� ����	�!��	���� ���������

(5) ��!�	��-����	�

������	�����������"�!�����!��*����/��*!���1!��#����������+!��������1���!�������
���4����	�������	���

�*!���1!� ������$������

���)�7���� ���������

������)�7���������"�!��#���*!���1!��!����4��	��*� ����	�!����)�7�������� �����������
��	�������	��,������������� ����	�!�����*!���1!� ����$������	�������	��
�������0�	������/���'�� ����	�!��������#!������		����/���!���������!��	������4�
��	�������	���

�������� ����	�!��	���� ������$������

���	��*� ����	�!��	���� ���������

(6) ���������	��!�	��-�	�

�����)�7��������8"�!��#���*!����1!�����������������+!��������1���!�����������4�
��	�������	���

)�7���� ������$������

����*!���1!� ���������

���,�	��*� ����	�!����)�7���� ����$������	�������	��������������� ����	�!���
�*!���1!� ����������	�������	����������0�	������/���'�� ����	�!��������#!
�����		����/���!���������!��	������4����	�������	(�

	��*� ����	�!��	���� ������$������

����������� ����	�!��	���� ���������
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(7) .��
�+	�

�������&�)�7���������"�!�����!����*��	�����"�&�(��������������"�	����&�)�7���
��������������!����*���.�		����/���B�����������������+!���C�� �����1����C�� ��
��)����+!���������1���!�����������4����	�������	���

C�� ��� ��� $������

���)�7���� ���������

���,�	��*� ����	�!����)�7���� ����������	�������	��������������� ����	�!���
C�� ��� ����� ��!��������$���	�������	�������0�	������/���'�� ����	�!��
�����#!������		����/���!���������!��	������4����	�������	���

�������� ����	�!��	���� �������$������

���	��*� ����	�!��	���� ���������
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9.4 
���	
���������	��������	"�������	�

 �!�� ����	�!���������!�$���� �!�!����0�	������!������4����	�������	�������1
 �!�!������������������!�(� ������!� �!�!����0�	������!����4�� �!�� ����	�!���
��	�������	��!���"�!���������>��10,000 �����������������"�!�(� ����� �!D������
����!����4�� �!�� ����	�!����	����!���� ����������������	�������	�����������!����4�
��+!��������1���!��������"�(�

 �!�� ��� $ 1,000 -
������� ��� � 1,000

���� �!�� ����	�!������6��$�������� �!�!���)������*��������� ������� 	����
��	���������� ����	�!��������#!������		����/��������5����������������� ����	�!
�	���� ���������������	�������	���� �!�� ����	�!��������#!� ����	�!������		�
��/���!���������!��	������4�����	�������	���

(1) %+��	
����	�

��+!�;��������������!�$���� �!�!���	�������	����������+!��������1���!�
���������4����	�������	���

 �!�� ��� $������

����*���� ���������

���,� �!�� ����	�!�����*�������� ������ ��!������� ����������	�������	
�������������� ����	�!���� �!�!����� ������ ��!������� ��������$�������	����
��	����������0�	������/���'�� ����	�!��������#!������		����/���!�
�������!��	������4����	�������	���

�������� ����	�!��	���� ��������$������

��� �!�� ����	�!��	���� ���������

���� �!�� ����	�!�����5����������$������������ ����	�!��	���� ������ ��!
������ ����$������	�������	(������������� ����	�!�����5����������$���
 �!�� ����	�!��	���� ���������������!������� ����������	�������	(�����
��	�"�!���� ����	�!������	���6�����������	��������������!�(��(�
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(2) 
���	���	�����	�

�����(� ����� �!���������"�!���.������	����!�����������	�������	���
�������+!��������1���!�����������4����	�������	���

�*���� ��� $������

��� �!������������ ���������

���,� �!���������������0�	������ �!�� ����	�!�����*������� ����$���
������� 	�������	��,�������������� ����	�!���� �!������������ �������
���������� 	�������	������� 0�	������/� ��'�� ����	�!��������#!
�����		����/���!���������	������4����	�������	(�

 �!�� ����	�!��	���� ��� $ ������

����������� ����	�!��	���� ��� �����

(3) ��!��������	 /����	����-	�

������*���������������*����/����1��.�		�������	��������+!���������1���!�
���������4����	�������	���

�*���� ��� $ �����

������1� ��� �����

���,� �!�� ����	�!���� �*�������  �������� $������������� �������
 ����	�!�������1� ���������������������4�	�������	����������0�	������/
��'�� ����	�!��������#!������		����/���!���������!��	�������4����	����
��	���

 �!�� ����	�!��	���� ��� $ �����

����������� ����	�!��	���� ��� �����

(4) ��!�����	�������	����	�'��	�

�*����������"�!������	/�	��#����������+!���������1���!�����������4����	����
��	���

�*���� ��� $ �����

����#��	/�	� ��� �����

���,� �!�� ����	�!�����*������� ����$���������������������� ����	�!���
�#��	/�	� �����������	�#��	/�	� ����������	�������	(�����0�	���
��/���'�� ����	�!��������#!������		����/���!���������!��	�������4����	����
��	(�

 �!�� ����	�!��	���� ��� $ �����

����������� ����	�!��	���� ��� �����

(5) ��������	����/�-�	�

������*����;����� �!��.�1!�����*��	!���!�����������!����4����+!���������1
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��!����������	�������	���

�*���� ��� $ �����

����	!�.�1!� ��� �����

���,��	!������	!�.�1!��!����4�� �!�� ����	�!�����*������� �������
$��������������������� ����	�!�����	!�.�1!����� ������ ��!�����!����������
��	�������	(��������0�	������/���'�� ����	�!��������#!������		�
��/���!���������!��	�������4��"�(�

 �!�� ����	�!��	���� ��� $ �����

����������� ����	�!��	���� ��� �����

(6) ���������	����/�-�	�

�������!��	!�.�1!���)����+!��������1���!�����������4��"�(�

�	!�.�1!� ��� $ �����

����*���� ��� �����

���,��������!��	!�.�1!���)�� �!�� ����	�!�����*������� �������
���������������������� ���	�!�����	!�.�1!���� ��������$�������������4��"�(�
��� 0�	������/� ��'�� ����	�!��������#!� �����		����/� ��!�� �������!
�	������4��"�(�

�������� ����	�!��	���� ��� $ �����

��� �!�� ����	�!��	���� ��� �����
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9.5 �������	
���������	��������	
������	"�������	�

�������� ����	�!����������)������	�����������*�������	������������ ������
�� 	�������	�������� �������� ����	�!���� �	�����������*����� ���	�����
0�	�����������'�� ��������� 	�������	������	�"�!������!��	������4����	�������	��!
��"�!�

�������� ����	�!��������#� ����	�!������		����/��������5��������������	��*
 ����	�!��	���� ���������� �!�� ����	�!��	���� ���������������	�������	���
���*����*����������	��������)�����0�	������!������������������� ����	�!���
��	�������	�������������!�����������#!������		����/��>�!��	������4����	����
��	���

�������� ����	�!��������#!������		����/��������� ����	�!���� �!�� ����	�!
�	���� ���������	��*� ����	�!��	���� ���������������	�������	����������)���!
������)��$������E� 4����� 5��������������������������� ����	�!���� �!���	���
 ����������	��*� ����	�!��	���� ���������������!�����������	���6�����������	�����������
��!�(������

�������	
���������	�� �!	
������	����	
�������	���/����	�

�������� ����	�!����	��*� ����	�!��	���� �����������.������E������ 4������(��	����

�������	
���������	
���	
������	����	
�������	���/���	�

�������� ����	�!���� �!�� ����	�!��	���� �����������.������E������ 5������(��	�
�����������

9.6 
���#��	
������ (Private Ledger) :

��+!��������1����!����!� ����	�!��� 	�������	�����������!�	��*� ����	�!,� �!�
 ����	�!,��������� ����	�!�$�������� ���)�!� ����	�!���*��� 	�������	���

 ���)�!� ����	�!������+!�����������	:��"�����0�	��������4�	�������	������F
�.1!�����0���,�$���1,�$���1�����0����	)����	��0�	������!������4���� 	�������	
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�����	��0�	�������)���� 	����������%������������������!�	)������%*����"�	�
�	�����������������!������ ����	�!�������;���������-�		�������	����"�	�����
 ��������)����0�?@���������� ����	�!�� 	����/�����	�������	���

 ���)�!� ����	�!����� 	�����0�	������!���)������1�����������4������/����4����	����
��	������������"�!� ���)�!� ����	�!���������1� ��	*!���	�������	�����������
� ��������1�#����GG ���)�!� ����	�!� ���HH�� !,���)����0�	�������/��!����1
��)���� ����	�!�� ����������������"�	������!������"�!��#	����GG ���)�!� ����	�!
 ����HH������������������� ����	�!�����&��	�������	���������)���� ����	�!���
���������	�������	���� ��������!������@�������!��������� ����	�!� �����&��	����
��	���

9.7 ���	
������������	"��$	
���������	
����������	���"�������	�#����	0���������	���1+�

�/�!��	 ����	��������������0�?@��������"�!������!� �!�!���	�������	��!���������
��0�?@�������������	��*���	�������	���������������������0�?@������"����+!��
�*���������	����������'���������"�!�%1���!���������������	�� �����������
 ����	�!���"�!���!A� ����	�!����8�����!���	�������	������F��� ������!�����!
���!���������� ����	�!���"�!�8�����!���!���	�������!	�#!� ����	�!����8�		����
��	���

��������@����������"�!�>�� 20,000 �������� �!D�������@�������>�� 30,000 �������
	:�����

���0�	��������@����� �!�� ����	�!��������������>��20,000 "�!�� 	�������	(�
�����	��*� ����	�!�����@�������� ��������$����������>��30,000� 	�������	(�
���� �!�� ����	�!��!�����!�>�� 20,000���!������"�!�������� �������������!���	��*
 ����	�!����8�		�������	(�����)������1���!���������!�������4����	�������	(�

�@����� ����������$�I �!�� ����	�!���J 20,000 ........

����@����� ����I	��*� ����	�!���J ������� 20,000

I������@������!� �!�� ����	�!��!�����!

	��*� ����	�!����8�����!���!������J

��	%�������	2�!��	
���������	��������	"�������	��'�	"��$	"��	�������1+��	��!	����
��-3�4

K� �	)���

1.  �!�� ����	�!��	���� ��� $� 20,000
����������� ����	�!��	���� ��� 20,000

I��������@������!� �!�� ����	�!��!����
����!�	��*� ����	�!����8��������!
����!����4�J

 ��
���� $����I J ����I J
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2. �������� ����	�!��	���� ��� $ 20,000
���	��*� ����	�!��	���� ��� 20,000

I��������@������!� �!�� ����	�!��!����
����!�	��*� ����	�!����8��������!�����!
���4�J

9.8 %���!��	�

%��41 :

��!���!��	)�����L!�����������������1"�!��#	���������6��	��*� ����	�!��� ���������
�	)��������"�!����� 31�!�����, 2020���������� (i) 	��*� ����	�!������������ ����	�!
�	��� �������� (ii) �������� ����	�!����	��*� ����	�!��	��� ������ ��������������
0�	�������)�� ����	�!����������#!������		����/��!��>�!��	������4�����*�� ��

5��"�	�

(i) �� �!	
���������	�
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(ii) �������	
���������	�

�� �!	
������	��������	"�������	��'�	����	���1+	�

����! �	)���

31-3-2020 	��*� ����	�!��	���� ��� $ 3,00,000
����������� ����	�!��	���� ��� 3,00,000

I������M$����	��*���)����
�	��������������J

31-3-2020 �������� ����	�!��	���� ��� $ 20,000
���	��*� ����	�!��	���� ��� 20,000

I������	��*�������������)����
�	��������������J

31-3-2020 �������� ����	�!��	���� ��� $ 1,85,000
���	��*� ����	�!��	���� ��� 1,85,000

I�������	�����������"�!��#�
���1���)������	��������������J

31-3-2020 �������� ����	�!��	���� ��� $ 4,000
���	��*� ����	�!��	���� ��� 4,000

I�������������	/�	���)�
�	��������������J

31-3-2020 �������� ����	�!��	���� ��� $ 50,000
���	��*� ����	�!��	���� ��� 50,000

I��������	�����������"�!��#�
�*!�.�1!�����)���	��������������J

 ��
���� $����I J ����I J
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31-3-2020 	��*� ����	�!��	���� ��� $ 8,000
����������� ����	�!��	���� ��� 8,000

I��������	�����������"�!��#���.�1!
������������!��	�������4����!������J

31-3-2020 �������� ����	�!��	���� ��� $ 3,000
���	��*� ����	�!��	���� ��� 3,000

I�������C�� �����)������	���
����������J

%��42 :

����/N1��������1�����"�!���!���������#��������!����"�!�����31-1-2020������������ �!�
 ����	�!������������ ����	�!��	���� ������������������ ����	�!���� �!�� ����	�!��	���
 ����������������������� ����	�!����������#!������		����)���!��	������4�����*�����

5��"�	�


���	
���������	�
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�������	
���������	�


���	
������	��������	"�������	��'�	����	���1+��	�

����! �	)���

31-1-2020 �������� ����	�!��	���� ��� $ 2,10,000
��� �!�� ����	�!��	���� ��� 2,10,000

I������$���� �!�!���)������	���

����������J

31-1-2020  �!�� ����	�!��	���� ��� $ 10,000
���������������� ����	�!��	���� ��� 10,000
I������� �!��������������)����
�	��������������J

31-1-2020  �!�� ����	�!��	���� ��� $ 5,000
����������� ����	�!��	���� ��� 5,000
I��������#��	/�	���)������	���
����������J

31-1-2020  �!�� ����	�!��	���� ��� $ 1,40,000
����������� ����	�!��	���� ��� 1,40,000
I�������	!������	!�.�1!���)����
�	��������������J

31-1-2020  �!�� ����	�!��	���� ��� $ 30,000
����������� ����	�!��	���� ��� 30,000
I��������*����������1��.�0�����
�	��������������J

31-1-2020 �������� ����	�!��	���� ��� $ 200
��� �!�� ����	�!��	���� ��� 200
I��������*������������������
	/�	���)������	��������������J

 ��
���� $����I J ����I J
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%��43 :

)��)���������!���������31�!�����, 2020���!���!���������	)��������"�!�	��*� ����	�!�������
 �!�� ����	�!���� �������� ����	�!��	���� ������ ����� �������� ����	�!���� 	��*
 ����	�!��	���� ���������� �!�� ����	�!��	���� ����������������������� ����	�!����
�����#!������		����/��>�!��	������4�����*������������

5��"�	�
�� �!	
���������	�
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�� �!	
������	��������	"�������	��'�	����	���1+��	�

����! �	)���

31-3-2020 	��*� ����	�!��	���� ��� $ 3,60,000
����������� ����	�!��	���� ��� �� 3,60,000

I�������	��*���)����
�	��������������J

31-3-2020 �������� ����	�!��	���� ��� $ 25,000
���	��*� ����	�!��	���� ��� �� 25,000

I�������	��*�������������
�	��������������J

31-3-2020 �������� ����	�!��	���� ��� $ 2,85,000
���	��*� ����	�!��	���� ��� �� 2,85,000

I��������	�����������"�!����1�
�O����������	��������������J

31-3-2020 �������� ����	�!��	���� ��� $ 7,500
���	��*� ����	�!��	���� ��� �� 7,500

I��������	��������������	/�	
��)������	��������������J

31-3-2020 �������� ����	�!��	���� ��� $ 40,000
���	��*� ����	�!��	���� ��� �� 40,000

I��������	�����������"�!��#�
�*!�.�1!���)������	��������������J

31-3-2020 �������� ����	�!��	���� ��� $ 7,500
���	��*� ����	�!��	���� ��� �� 7,500

I�������C�� ������1!	�#!���
��)������	��������������J

31-3-2020 �������� ����	�!��	���� ��� $ 5,000
���	��*� ����	�!��	���� ��� �� 5,000

I������	��*� ����	�!���"�!
 �!�� ����	�!����8�����!
������������	�������4�J

31-3-2020 	��*� ����	�!��	���� ��� $ 1,500
����������� ����	�!��	���� ��� �� 1,500

I�������	��������������	/�	
������.������������)���!��	�������4�
��!������J

 ��
���� $����I J ����I J
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31-3-2020 	��*� ����	�!��	���� ��� $ 8,000
����������� ����	�!��	���� ��� �� 8,000

I��������	�����������"�!��#�
�*!�.�1!�������������)���!��	���
���4����!������J


���	
���������	��������	"�������	��'����	����	���1+	�

����! �	)���

31-3-2020 �������� ����	�!��	���� ��� $ 2,65,000
��� �!�� ����	�!��	���� ��� -- 2,65,000

I������$���� �!�!���)������	���
����������J

31-3-2020  �!�� ����	�!��	���� ��� $ 30,000
����������� ����	�!��	���� ��� -- 30,000

I������� �!��������������)����
�	��������������J

31-3-2020  �!�� ����	�!��	���� ��� $ 1,75,000
����������� ����	�!��	���� ��� -- 1,75,000

I��������*����������1���.�0��
��)������	��������������J

31-3-2020  �!�� ����	�!��	���� ��� $ 6,500
����������� ����	�!��	���� ��� -- 6,500

I�������*����������"�!��#��	/�	
��)������	��������������J

31-3-2020  �!�� ����	�!��	���� ��� $ 28,000
����������� ����	�!��	���� ��� -- 28,000

I�������	!����!��	!�.�1!���)����
�	��������������J

31-3-2020  �!�� ����	�!��	���� ��� $ 5,000
����������� ����	�!��	���� ��� -- 5,000

I�������	��*� ����	�!���"�!� �!�
 ����	�!����8�����!�����������)����
�	��������������J

 ��
���� $����I J ����I J

%��44 :

L!��������/N1�����!����� 30 �!���3�, 2020���������!���!��������������!����"�!��������
 ����	�!���� �!�� ����	�!��	���� ����������	��*� ����	�!��	���� ��������������������
	��*� ����	�!����� �!�� ����	�!������������ ����	�!��	���� �����������������
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5��"�	�

�������	
���������	�
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���1+	�

(1) ����� �������	�������!�(>������!���������!�����$��������!���'����������
�����������%)������	�������!�$��������!��������,�����������������%)����	��
�	����������1���.�	!��!����������������������������������������������
��	�����%)�������	������!���������!���*����	���

(2) �	!����!�����F��*������!���*�(>������!�$��������!�������������!���'�
������������������!����*������!���������!������,������������*����������
�.�	!��!������!�����������������	�������	���������#�������	�����%)�����
�*������!�$��������!���*��(��	���

(3) ��F����1� �!�������1�	��*���)���!���&����4����	�������	(����!,����*
������!���'�����4���������� ����	�!��������	�������	������"�!�����!��	���
���4����	���!��>������!���"�!�
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%��45 :

L!���������/�3�&9���������!� ����	�!��<�	��!�3��*�����	-�)���������K�A "�!
M ��� N - Z ����	�4��!�������������������� ����	�!��	���� ������!����"�!
�����#!��� 	�������	����

���41-5-2020 ���	���5	��	
�����	��� ����	"�������	�3������	���

���������=����������������!����)�7���������� ����� 1,200�$��������!��(��	�����������
��*!��L!����(����"���)�����!�������"�!���*!����� ��������	���������!A� ����	�!����8�		����
��	��������

����31 �!��, 2020 ��������������������! A - M  ����	�!����>��500��� N - Z
 ����	�!����>�� 350 ���!

$����@���������!����"�!���!����� ������� ���������! (i) ��'�� ����	�!���� �������
 ����	�!��	���� ����� (ii) �������� ����	�!��� (a) A - M ����	�!��	���� ����� (b) N -
Z ����	�!��	���� �����

5��"�	�

(i)  A - M �� �!	
���������
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%��46 : ��!��������������!�$���"�!��,2020 �����������/�)�*(��������1������	���������� ���������	��*� ����	�!���
�������� ����	�!��	���� ��������"���	��*� ����	�!�������������	����������������
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5��"�	�
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%��4 7 : �����!�/N1������������!�	��*� ����	�!�������	-�)��������4���� (1) �����/
	��*� ����	�!���� (2) %���)���	��*� ����	�!������������ ����	�!
�����#!� ����	�!���P���"�!��� 	�������	������!�������!��	)��������"�!
	��*� ����	�!��	���� ����������������� ����	�!��	���� �����������
����

%���)���	��*� ����	�!�����>�� 4,500 �����	��*�-.�"�!������/�	��*� ����	�!�������4�����
����������!�8�����!���	���!���

5��"�	�
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���1+	� C�� �������������C�� ������������!����4��	��*� ����	�!����"�(����F�

�	���&���	�

(1) ��� ����	�67��	��'�	���#�	���8��	������	���	5��"�	�
��4

1. ��� �	�������������	���	�����	��������	
���������	�����4

(a) 91��"�!�-.��(��!�(��� (b) 	��
������������91��"�!����������!�(���

(c) ����������	-�������!�(��� (d)  ���C/�1!�(���
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2. ��� ����������	���	���'�	��)�5��	
����������	9�	:

(a)  �!�� ����	�! (b) 	��*� ����	�!

(c) �������� ����	�! (d) $������������

3. ��� ����������	���	0����	
���	
���������	���1+�����	����	9�	:

(a) $���� �!�! (b) $����	��*

(c) �#�����1 (d) �#��	/�	

4. ��� ����������	���	 0����	��'�	
���������	��������	"�������	��'�	����
���1+	�������	5��	�����	:

(a) $����	��* (b) ���1�	��*

(c) $���� �!�! (d) �#��	/�	

5. ���	0����	�� �!	
���������	���1+�����	���3�	:

(a) $����	��* (b) ���1�	��*

(c) �#��	/�	 (d) a��� c

6. ���������	��!�/�-�����	0����	�*	����	���1+���	���1+�3�	:

(a) 	��*� ����	�!��	�������4��������������

(b) 	��*� ����	�!��	������4�����$���������

(c)  �!�� ����	�!��	�������4�����$���������

(d)  �!�� ����	�!��	�������4��������������

7. 
���#��	
���������	��� ����������	����	0����	���1+�����	����	9�	:

(a) $����	��* (b) �.1!� �����

(c) ��)���� ����� (d) �*!�.�1!����� �����

8. ��� ����������	���	0����	��2�	�������	
���������5	�
�����	����	9�	:

(a)  �!������� (b) $���1� �����

(c) 	��*	��� ����� (d) �	!�.�1!����� �����

9.  /����	��#���	��#��	
���������	��������	"�������	��'�	��� ����������	�*	���1+
��3�	:

(a) 	��*� ����	�!��	���� ����$

����������� ����	�!��	���� ���

(b) �������� ����	�!��	���� ����$

�����	��*� ����	�!��	���� ���

(c)  �!�� ����	�!��	���� �����$

��������	��*� ����	�!��	���� ���

(d) $������"�!������*����!
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10. 
���#��	
���������	������	������	�����	0������	���1+�����	����	9�	:

(a) ���������"� (b) �	���������"�

(c) �*��������"� (d) ��������"�

2. ��;&+������	�67��	�

1. �����#!� ����	�!��/��(���Q������#!� ����	�!����8��������*�	��

2. 	��*� ����	�!��������#!������		����/��!��>�!�������4���*�	��

3.  �!�� ����	�!��������#!������		����)���!��>�!�������4���*�	��

4.  ���)�!� ����	�!��	(�/.�����4��� ��

5. �������� ����	�!���� �!�� ����	�!��	���� �����������.����� ��

6. �������� ����	�!����	��*� ����	�!��	���� �����������.����������

3. 0������	�67��	�

1. ��������������1���!����	���	)��������"�!�	��*� ����	�!������������ ����	�!
�	���� ������������������ ����	�!����	��*� ����	�!��	���� ������������
����

I5��"� M��������� ����	�!��	���� ������!���������!�>��79,100J
����	��*� ����	�!��	���� ������!�$��������!�>�� 79,100J

2. �����+! (1) �	�������!� ����	�! (2)�*������!� ����	�!���� (3) �������
 ����	�!������#!���P������� ������������.��, 1996 ����0�	������!���!�
�������	)�������"�!��������	�������!� ����	�!������������ ����	�!��	���
 ���������������	��������
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I5��"�	� �������� ����	�!��	���� ������!���������!�>��92,400J

3. ������(��������#!� ����	�!���P��!�;������������������������� ��������!���3�,
2020��!���!���������	)��������"�!� �!�� ����	�!������������ ����	�!��	���
 ������������������ ����	�!���� �!�� ����	�!��	���� ����������������������
�����#!� ����	�!������		����/��>�!�������4����*�����

I5��"�	���������� ����	�!��	���� ������$��������!�>��55,500 �
������������� �!�� ����	�!��	���� �������������!�>�� 55,500J

4. L!���(���������������������!�����1�������#!� ����	�!���P���"�!��� ��,���!���!
������!����"�!� �!�� ����	�!�����	��*� ����	�!������������ ����	�!
�	���� ������������������ ����	�!����	��*� ����	�!��	���� ���������
 �!�� ����	�!��	���� ������ �������������������'�� ����	�!��������#!
�����		����/��>�!�������4��� ��
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�5��"�	�  �!�� ����	�!��	���� ������M��>�� 48,150 -

	��*� ����	�!��	���� ������M�>�� 65,800J

5. L!�(��������������������������!�����1�������#!� ����	�!���P������ ������!���!
������!����"�!��	�������!� ����	�!������������ ����	�!��	���� ���������
�������� ����	�!�����*������!� ����	�!��	���� �����������������

I5��"�	���	�������!� ����	�!������������ ����	�!��	���� ������!����
����!�>�� 17,350,������������ ����	�!�����*������!� ����	�!��	�����!
$��������!�>�� 7,905J

6. �!���!�/��/��������!�����/1�����!� ����	�!��������#!���P������� ��,
��!���!��	�������!�����!������"�!��������� ����	�!��	���� �����������������

I5��"�	� 	��*� ����	�!��	���� ������!�$��������!�>�� 78,570J

7. ��!���!�������!�$���"�!�	��*� ����	�!����G�������� ����	�!��	���� �����H
�����������
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���$�������� ����	�!��������#!������		����/�$�������0�	�������/�������4�
� ��

I5��"�	���������� ����	�!��	���� ������!���������!�>�� 20,500J

8. L!�����������/������������������!�����1�������#!� ����	�!���P���"�!��� 
�����!���!�������!����"�!�	��*� ����	�!������������ ����	�!��	���� �����
������������ ����	�!���� �!�� ����	�!��	���� �����������������

I5��"�	� 	��*� ����	�!��	���� ������!���������!�>��39,400����� �!�
 ����	�!��	���� ������!���������!�>�� 21,540J

I���1+	�	��*�(�������*!�.�1!��!����4�� �!�� ����	�!��	���� �����$��������
"�(�������	��*�(��������������!��.�1!��!����4�� �!�� ����	�!��	���
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 ����������������������	��*� ����	�!��	���� ��������$���������"�(����
�	������	��!����� ���	��*� ����	�!��	���� ��������$�������������4��(J

9. �(	�(��������������������������	��*� ����	�! A "�!M��� N "�! Z�����
�	-�)������� ������!���!�������! 31-5-2020���������������"�����������!������
��������"�!��������� ����	�!���A "�!M���N "�! Z ����	�!��	���� �����
�����������

���������������������%���!�������!����)�7���������� ������>�� 6,600 ��!�$���
����!����	��������������*!���!���������"���)����������"�!���*!����� ��������������	�
�������!A� ����	�!����8�		�������0����������

I5��"�	� A - M 	��*� ����	�!��	���� ������R 1,00,900 $�������!J

N - Z 	��*� ����	�!��	���� ������!�$��������!�>�� 2,41,425J

10. %������! 2006��!���!���!�������!�$���"�!� �!�� ����	�!�����*�������� �����
������������ ����	�!��	���� ������������������������$���"�!� �!�� ����	�!����
���������	����������������
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I5��"�	 � �� ���!� ����!� M�L!� ������-�&� >�� 2740, �L!���S	�-�&
>�� 2980, L!� ��)��S	�-�&� >�� 2370, L!� ����T��-�&� >�� 1960,
L!�	K�-�&�>��2740, �������� ����	�!��!�����!�>�� 11940, ��������	������
���	�#��>�� 11940)

11. ��!���!��	)�����$���"�!��������� ����	�!����	��*� ����	�!��	���� �����
���� �!�� ����	�!��	���� �����������������

I5��"�	� 	��*� ����	�!��	���� ������!�$��������!�>�� 92,486 �
 �!�� ����	�!��	���� ������!��������!��>�� 1,30,900J

1. ���#�	���8��	������	�������	5��"���	�

(1) (d) (2) (d) (3) (a) (4) (b) (5) (d)

(6) (b) (7) (b) (8) (c) (9) (d) (10) (a)
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��	������	��

10.0 �
A��>���	����	�B��

10.1 <�=��	>���?���	�	
��@���	���>����	�C�A����

10.2 ���	�?��

10.3 
>�DE�E

1. 
��C���A��	��F��

2. �>�����

3. �E>	����	���G�

10.0 �
A��>���	����	�B��	�

UV���������������U 	
�W���X�	����������������V���	�Y	U����	��	��	U���	���	���U 	
�W�
�����U	
�W����V�������V�����U	
�W�����	���������V�����U	
�W���	U����	����V��U	
�W
��X�	�����	�Y�X������U 	
�W������W	�YW��	����	��	��V��������������� �Y������! ��
"��W�������#�$�Y	U����	��	����	��U	�������	����	V��������Z�����U	
�W�U���U����%	��U��U�
��V��	�������UU�����V�����	���	��U	
�W���X�	��������&�������V��	�U	�������	�[����������UU����
��UV�����	���	��V�	��������	����V�	��	�Y�X���U 	
�W������V�������U	
�W���X�	������V�����X�	�
#������	��	����W	�U	�������	����	V�������U	
�W�U���U��Y�X���U	
�W������V���! ���#��������
��� ��V��������	�

Y�X���U 	
�W������V�����U 	������[����X�\�����	���Z���!��	�����'�������Y	�X�\�����	���Z�������
���	�V��	����	��	����	�Y	���Z��������������	�V��	�V�	���Z�����]V�����������������U 	�������	������	
����^�	��	������Y�X���U 	
�W��	%Z	�Y	�X�\�����	���Z�����������	�V��	������Z	��	����	�Y	
��Z��������������	�V��	�V�	���Z����V������̂ �	��	�������������V������U 	
�W��������V����V��
�����V�	��������	��	��(���	�����U 	
�W��������V�����X�\�����	��	��U�V����Z�U 	)�������
X�\������Z����V������^�V��	��������(���	�Y�X���U 	
�W��������V�����X�\�����	���Z�U 	)��
�����Y	�V�	��	��������������	�V��	�X�\������Z������	�����^�	��	�

����X�\����[������U�������U 	Z���Z���������� ����V�	����	V��������*%��� ���Z�	��	������	����U�
��+��	������	���Z����U���	�������U����	������ �̂�����̂ �	��	������������	�(���	�X�\����[���
������(���	�^�	����������Z������������U�������	�����	�V�	���Z���X�	�����,�-_V����
����� �̂����.����	��V���	�X�\������%	��������V���! ��������	X������U�	��	�

U	������[����X�\�����	�Y�X������U	
	Z���Z���X�	�(���������X�\����[������������X�	�������W�����
YW���U����������U 	�V������������Z�X�\�������� �Y������	��	�V�	������Z���������������
���U�����U� ������X�\���������	��	��Y	�X�\�����	���Z��������������	�V��	�V�	W	�	�-����V����
U 	������[������Z�����U�������U 	Z���	��V�	��-����V�������Z�U 	�������	������	���U�	����	��	
���	�Y	���Z�����������	�V��	�X�\���������Z	��	�

����Y�X���U 	
�W��������V���	��	��U 	
�W���X�	������� �̂�����-����V�� �����^�	��	����

<�=��	>���?���	�	
��@���
E �����
10
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����V����� ����	���`�����	���%	�U���&U����	U������-����V����/�U 	��	���	%Z	��	��������V����
U 	��������%	�V�	����U 	
�W�����U�	0�������U����	�������	����	�X�\�����	���Z����U�	��	������V�	
��X�	�������X������V�����	��	��	���� ����	���`�����	���%	��������V��#������������U�	��	�

10.1 <�=��	>���?���	�	
��@���	���>����	�C�A����

U 	����������������V�	����
	��� �������V��"��W	�Y�X���U 	
�W�������1�����	��	�

2�3 (���	�U4��������������	$���	$�U���Y�X���������Z�U 	
U�������UV��	���	��V���	

2 �3 (���	�Y�X������5��&5���"��W������Z�����U 	
�W���U�������UV������	��V���	

2�3 (���	�Y�X���U 	
�W�����,�U����	�U���U�����V�����	��V���	

���HE���	>���	��� E���	���!	���!	>��	<�=��	��	 �G	>��>� ��	��>A���		��E	AE���	�
(���	�U 	������[����U4��������������	$���	$�U����Y�X���������Z�����U 	
�W���V��	

��	��V���	�U	�������ZX����V�����	�
�	����	����U���	� ��Z	�V�	�������1����������U 	
�W����	��
V�	����
�	����������	��	��	���X�	���Z�U 	
�����U	����������
�	���	�Y�X�����Z�U 	
�W�������1�����
	
"��W	���U�������U 	��	�

"# HE���	 �G����	<�=��B��	>���?	��>� ��	��>�	AE���$

X�\������V�	�����������

V�	�U 	
�W���V�	���������

%# HE���	<�=��B��	>���G	 �G	��A�	��>�	AE���$

U 	
�W����V����V�	�����������

V�	�X�\������V�	���������

&# HE���	�	
��@��	>���	���	B�A��	<�=��B��	>���G	 �G	��=��	=�I�	�	A��'B��	 �G���

>����	��=�����	���?�E���	<?	��	B�!		��E	AE���	A������		>�G�	���()	�

U 	
�W���V�	�����������

V�	�X�\������V�	���������

*# �	
��@��	>�������	��A��	<�=��B��	>���G	 �G	��=��	�����	���?�E	��	 JE��		��E
AE���	A�����		>�G�	���()	�

X�\����	������	��%�	����V�	�����������

V�	�U 	�������V�	���������

���������� ���U4���������V�	�Y�X������U 	
	Z���Z���X�	�(���	�X�\����	������	������	$����W�����
��U	Z���	��V���	�������� ������U�Z�����1����U�������U	��	��������� ������%�	����X�	���
�U�Z�����1�������Z�����!��6��V�����	� �Y��6��V�� �	��������	�6��V����	�����	���	�V�	
6��V��7��������Z	U�������U 	��	�

���	���	8�����U�a4�������� ��	����V�*������V���U�V�	�V�	��	�U 	�������V��������� ����bY�X��
��Z������%�	�c�V����	����	������&���U *��������Z�V��Z	W��� �����bY�X�����Z������%�	�c�V����	
�^��UU�������U 	��	�



<�=��	>���?���	�	
��@���

39

�#��#" 9��$Z	_%:�	���_�����	$���	$�U������	V������X�\����	��	�%��U�������Y�X���U 	
�W���	��	����	
V�	�����������U 	
�W����1�����Z�	��	�V�	���������� ���U4���;<������
�������	���!.�������	�
V�	W�	�=>���
��=>=>������	�<>�%��U�����	��.��=>�>>>����6��V�	�Y�X�����
U 	
�W���	Z��	��X�\����V��#������	$����W������YW����	Z��������%��U���������V��
6��V��.���<?�>>>��	��V�	�������������U *������V����;<&>;&=>=>������	�Y�X��
U 	
�W������������	Z������
!�W��	U�����	���� �����.���@�>>�>>>��V���

V��	���������,�U����	���X�	�������1��9��$Z	_%:�	���_�������
�	���	����	��V�	��V�	��������� ��	���
�$���V�	��^��U� 	̂�V�	�W�U�	�

U� ��A

	+�	!G�K�L�����K
����	������	�� ���()

V����� �UX�V�

=>&>;&=>=> X�\������V�	�2<> X =>�>>>3 � =�>>�>>>
V�	�U 	
�W���V�	 & =�>>�>>>

2 ���	��<>�%��U���������	�
�=>�>>>�Z	�	�Y�X������U 	
�W

���B�V�	���3

;<&>;&=>=> U 	
�W���V�	 � =�>>�>>>
V�	�X�\������V�	 & =�>>�>>>

2 ���	��Y�X������U 	
	Z���Z���X�	
U4������.���V���X�\����V��#�������W��
��X�	������	$�YW������V���U 	
�W
�����U��������1������V�	���3

;<&>;&=>=> X�\���������	��%�	����V�	 � <�?>�>>>
V�	�U 	�������V�	�2<> X 18,0003 & <�?>�>>>

2 ���	��U4����	���V�	�X�\����V��#���
���������W��������	Z���Z���X�	���
�%�	������U�Z�����1������V�	���3
2���1�A���C�U 	
�W�6��V�����	
���V���6��V��������	�6��V����	��
��	��V�	�7����	�Z	U��3

���
���� �����2 3 ���2 3
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A��#	&",-&,%-%-���	���.����	�����,
��>�E ��

�!��&�	U� ����2 3 ����2 3��Z�V�&Z	W��

�	U�����	�A @�>>�>>>
 ���A
Y�X���U 	
�W =�>>�>>> =�>>�>>>

Y�X�����Z��%�	����V�	 <�?>�>>>

�@��#HE���	<�=��B��	/��,/��	� �? ��	 �G����	>���?	��>� ��	��>A���		��E	AE���	�
(���	�U 	������[����5��&5���"��W����Y�X���[����U 	
�W���U�������UV������	��V���	

U 	������Y�X������,�U����	����1�U����%	�Y�X���U 	
�W����1� (Sale or Return Day Book)
���	��	����	�V�	����Y�X�����X�	�����,�U����	����1�U�������U 	��	��Y�X���U 	
�W����1���	��������	
���
	��� ���	�A

��	�Z	Z���Z
(A)

���V�����	Z���Z
(B)

U 	
	Z���Z
(C)

 ����
(D)

V����� �UX�V� ���
2 3

V����� �UX�V� ���
2 3

V����� �UX�V� ���
2 3

���
2 3

<�=��	>���?	���() (Sale or Return Day Book)

�������V���� ������� ��	����
	��� ��Z�����	�

(A) (���	�U	������[����Y�X��������Z�����U	
�W���U�������U	��	��V���	�V�	�b��	�Z	Z���Zc���
������������1�U�������U 	��	��V�	���

V������A 	�V�����	���Z���	�ZU�������U 	Z���	��V�	�V������Z�U�������U 	��	�

�UX�V��A �����	�X�\�����	�Y�X���������Z���	�ZU�������U	Z��	�V�	����������Z�U�������U	��	�

����A �����	Z�������Z�	�6��V�	�U 	
U�������U 	Z��	�V�	�6��V���	%Z	��	�U 	
�W�6��V�
���U�����V����6��V��Z�U�������U 	��	�

(B) Y�X������U 	
	Z���Z����V�������V���	������V���������1����U�������U 	��	�

V������A 	�V�����	���Z����V����,��	���	��V�	�V������Z�U�������U 	��	�

�UX�V��A Y	�X�\���	���Z����V����	Z��	�V�	����������Z�U�������U 	��	�

����A 	�6��V�	�X�\���	���Z����V����	Z��	�V�	�6��V��Z�U�������U 	��	�

A��#	&",-&,%-%-���	���.	�0��	B�A��	>�������	>����	��A���

�UX�V� ����2 3 ����2 3�UX�V�

U 	
�W
 ���A
Y�X���U 	
�W =�>>�>>>

Y�X�����Z��%�	����V�	 <�?>�>>>

�)�� . �
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(C) (���	�X�\����Y�X��������	�Z	Z���Z����U����������V������	��V���	���	�����Z����
U 	
�W����	Z�X�W����	����	�V���	�bU 	
	Z���Zc������V���������1����U�������U 	��	�

V������A 	�V�����	�X�\����[������Z����U����������V������	Z���	��V�	�V������Z�U����
��U 	��	�

�UX�V��A 	�X�\����[������Z����U����������V������U�������U 	Z��	�V�	�X�\������������
Z�U�������U 	��	�

����A �����	Z�����	�6��V�	���Z�U 	
U�������U 	Z��	�V�	�6��V��Z�U�������U 	��	�

(D) @����	� ������ ���U4���������V�	�Y�X������U	
	Z���Z���X�	�	�X�\����	������	����V�	�������W�����
YW����	Z�������V�	U����Z�������� ���������^��UU�������U 	��	�������V��������Z�����!�
6��V�����	� �Y��6��V�� �	��������	�6��V����	�����	��V�	�Z�U�������U 	��	�����	�V�	��	�U	����
��V��������� ����bY�X�����Z��%�	�c�V����	����	������&���U*������bY�X�����Z��%�	����V�	c
Z�U�������U 	��	�

�#��#%# ^����	�%�"�$D����	V������X�\����	��	�Y�X��������Z�����U 	
�W���	��	��Y�X������U 	
	Z
��Z�����UX�V�����
	��� ���	��X�\�����	���	�Z	Z���Z����
	��� ���	�

A����� =�I�	�����	��� �� 

��
��=>=>

<> ����Z���%	Z ;E�>>>

<F ����4��%:	���� <?�>>>

=< ��U��	4��*�� =E�>>>

=F ���	��Z��	�%�"�$D ;=�>>>

=? ��U�%:	���� @=�>>>

;< �-G��������	� @>�>>>

<�=��	 �G	��=�����	 ��	A��

A����� =�I�	�����	��� �� 

��
��=>=>

<? ����Z�%:	���� .���=>�>>>���	���Z���H��	

.���<E�>>>���	���Z����V�����	�

=@ ��U��	4��*��  ���	����Z���H��	

=I ����4��%:	����  ���	����Z����V�����	�

=J ��U�%:	���� .���;>�>>>���	���Z���H��	
 �������	����V�����	��

 �������������	������Z����U����	��	��	������V�	���X�	���	$�����V�������������

�����	_V������V����������Y�X���U 	
�W���� ��K���V�����������,�U����	�������1�����	�
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<�=��	>���?	���() (Sale or Return Day Book)

���# HE���	<�=��	>���?����	�E>	����	>���>��	B�A��		��E	AE���	�

(���	�Y�X���U 	
�W����,�U����	�U���U�����V�����	��V���	�,�U����	�����U�V�LV�����1�
��U��.��� ���	��	�������%	�U 	���������
	��� �����
�	������	����	��	�

<� Y�X���U 	
�W����1� (Sale or Return Day Book)

=� Y�X���U	
�W����������1� (Sale or Return Journal)

;� Y�X������U 	
�W������V��U�� (Sale or Return Ledger)

"# <�=��	>���?	���() (Sale or Return Day Book) :

(���	�Y�X��������Z�X�\�����	�U 	
U����%	���	�ZU�������U 	�V���	�V�	�,�U����Y�X��
U 	
�W����1�����Z�����	�����������]V������	�Y�X���U 	
�W����1����	����U���	����
Y�X���U 	
�W������V��U������Y�X���U 	
�W���V�	������U�������U 	��	�

<�=��	>���?���()����	�� 0����	�����	 �.@�	1�	�

%# <�=��	>���?���	�� ���() (Sale or Return Journal)

(���	�Y�X������U 	
U����	�ZZ	���Z�X�\����[�����U����U�������U 	��	�V���	�V�	�������1�
Y�X���U 	
�W����������1�������U�������U 	��	�V�	��(���	�X�\����Y�X������U 	
U�
��%	���	�Z	Z���Z����V����	��	�V���	���W�V�	�������1��Y�X���U 	
�W����������1�����
��U�������U 	��	�

A����� �>=�A� ��#��# <#>�#��#��# �� 

.>�@�	�
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<�=��	>���?���	�� ���()����	�� 0����	�����	 �.@�	1�	�

(���	�Y�X������U 	
	Z���Z�X�\�����U����	�V���	�V�	�������1��U 	
	Z���Z�������V��������U����
��U	��	��V���� ����X�\���������V�	�V�	�����U�������U 	��	����	�Y�X���U 	
�W������V��U�����
V�	�����X�\������V�	������U�������U 	��	�

(���	�U	
	Z���Z����V�������V���	�V�	��	�U 	
�W�������1�����b���V����U	Z���Zc������V�����
Z�U�������U 	��	����	�Y�X���U 	
�W������V��U������X�\������V�	������U�������U 	��	�

&# �	
��@��	>�������	��A��	�

����� ���U4�����!M���V���Y�X������U	
	Z���Z���X�	�	�X�\����	������	�������W�����U 	Z������
��	V��	�V�	�����U�Z����1����U�������U 	��	��	����
	��� ���	�A

X�\���������	���Z���V�	�����������

V�	�U 	�������V�	

�#��#&# +�	� G	�����E�	���A�����	=�I�	������	<�=��B��	 �G���	>���?	���	1�#	<�=��B��	>���G
 �G���	�>=�A�	�����	 �.@�	1�#

�����	_V������V����������+��K���V�����������,�U����	�������1���^��U�	�

.>�@�	� <�=��	>���?���	���()

A����� =� I�	�����	��� A����� �>=�A��� 
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 ���	����Z������Z���	�
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<�=��	>���?	��A����)�� . �

10.2 ���	�?��

�#��#*# �`����	�%�"�$D���	$��U���V�	����X�\����	��	���Z�Y�X������U 	
U����	�Z	��	��V���
==�����
��=>=>������	 �<�>>�>>>����U 	
�W�6��V����	���Z�X�\�����	����V��
6��V������=EN���#�	�
8�U���	�Y�X������U 	
U����	�ZU�������,��	��V��	������V���X�\���
V��#��������� ���U4�����!.���V�������������������	$����W������YW���U�������U	Z�������
��Z���� �Y��6��V��V�	�������V���6��V����V���<EN���	����	���`����	�%�"�$D���

�	���	�������1��Z��	������� ���U4���V����;<���
�������!.��������	�

.>�@�	� �M��	�������!2����	������	�� ���()

V����� �UX�V�

==&>;&=>=> X�\������V�	 � <�>>�>>>
V�	�U 	
�W���V�	 & <�>>�>>>

2 ���	� �<�>>�>>>���	���Z
Y�X������U 	
U����	�0��	�V�	���3

;<&>;&=>=> U 	
�W���V�	 � <�>>�>>>
V�	�X�\������V�	 & <�>>�>>>

���
���� �����2 3 ���2 3
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2 ���	��Y�X������U 	
	Z���Z���X�	
U4�����!.���V���X�\����V��#�������W��
��X�	������	$�YW������V���U 	
�W
�����U����X�	�������1������V�	���3

;<&>;&=>=> X�\���������	��%�	����V�	 � F?�>>>
V�	�U 	�������V�	 & F?�>>>

2 ���	��U4����	���V�	�X�\����V��#���
���������W��������	Z���Z���X�	���
�%�	������U�Z�����1������V�	���3

�#��#3# X���^���OX��V�	����X�\����	��	�Y�X��������Z�����U	
�W���	��	��V���;<&>;&=>=>���
��V���������� �IE�>>>���	���Z�X�\�����	�Y�X������U 	
U�������U 	Z��V��	������V��
X�\����	�V��#������	$������V����	Z�������������Z����V���6��V������=EN���#�	�
8�U���	
V����==&>;&=>=>������	���	�ZU�������,��	��V��	����	������Z���� �Y��6��V�
<>N���	����	��V����;<&;&=>=>������!�����V�������� ���U4��������V�	�.���������1�
Z��	�

.>�@�	� .=���N	��4=�����	������	�� ���()

V����� �UX�V�

;<&>;&=>=> U 	
�W���V�	 � IE�>>>
V�	�X�\������V�	 & IE�>>>

2 ���	��Y�X������U 	
	Z���Z���X�	
U4�����!.���V����X�\����V��#�������W�����
YW������V���V�	��	������U��������1�3

;<&>;&=>=> X�\���������	��%�	����V�	 � E@�>>>
V�	�U 	�������V�	 E@�>>>

2 ���	������� ���U4���������V�	��%�	�
 �Y��6��V�����	����V���6��V��	��	��
��	��V�	�6��V�	�Z�UU������U�Z�����1�3

���
���� �����2 3 ���2 3
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�#��#5# ���V��$Z	_%:�	���_������	V������X�\����	��	�Y�X��������Z�����U 	
�W���	��	��Y�X������U 	
	Z
��Z�����UX�V�����
	��� ���	�

A����� =� I�	�����	��� A����� �>=�A��� 	� �
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E>�>>>
;>�>>>

�;>�>>>���	���Z���H��	����	
�<E�>>>���	���Z����V�����	��
 ���	����Z����V�����	��
 ���	����Z������Z���	�
�;E�>>>���	���Z���������	
 �������	���Z����V�����	��
 ���	����Z����V�����	��
��	$���W�����V�����	Z�������

��
�&=>=> ��
�&=>=>

�����	_V������V����������Y�X���U	
�W���� ��K����	�+��K�����V�����������,�U����	���
���1�����	�

.>�@�	� @��6	��A�	����
���

<�=��	>���?	���() (Sale or Return Day Book)

d =�?A���	�
����	��	����V���6��V�
P���#�	�=EN
U	
�W�6��V�
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.>�@�	� 9��6	��A�	����
���
<�=��	>���?���	���()

<�=��	>���?���	�� ���()

<�=��	>���?	��A���
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10.3 
>�DE�E

"# 
��C���A��	��F��

<� Y�X���U 	
�W��	%Z	� �̂�R�Y�X���U 	
�W����Z�`��W�V���W�U�	�

=� 5���5���"��W����Y�X������,�U����	���V�����	��V��	�V�	�������������	U����V�	����U����
��U 	��	R

;� Y�X���U 	
�W��������� ��	��U 	̂�%!�����1��Z��	�

@� Y�X���U 	
�W����1�U�����������������V���	�W�U�	�

E� Y�X���U	
�W����1����	����!���	������	�

%# �����	����G�	��F������	.>�@�	E��=E	�>���	�
���	������	�����#

<� 	�U 	
�W������V�����X�\�����	���Z�����������	�V��	����	����CV�������]V������
������������Z����V������^�	�V�	�����V���	� �̂����	U��R

2�3���������U 	
�W��2 �3���������U 	
�W��2�3�Y�X���U 	
�W��2�3����	�U 	
�W

=� Y�X�����Z�U 	
�W��������� ��	����U����%	�����	%Z������V���	��	R

2�3��	���2 �3� �	��2�3�+�W��2�3�
��

;� U4���������V�	�Y�X������U 	
	Z���Z���X�	�X�\����V��#�������W������YW���U����
��U 	Z������	��V��	�V�	���X�	���Z��%�	����X�	��U�Z��������1����V���U�V�	��$����
7��������Z	U����	R

2�3� �Y��6��V���2 �3�����V���6��V���2�3��2�3����	�2 �3��������	�U�����	��V�	

2�3 2�3����	�2 �3��������	 ��	�� ��	��V�	

@� (���	�Y�X������U���U���U 	
�W���V������	��V���	�,�U����	����1�U����%	���	8����

�	���	��	%Z��
�	��������U�������U 	��	R

2�3��	���2 �3�� �	��2�3�+�W��2�3�
��

E� �	��X�\�����	 �E>�>>>����U 	
�W�6��V����	���Z����V���6��V������=EN���#�	

8�U���	�U 	
	Z���	��V��	���Z�������V���6��V���	%Z���� 	̂R

2�3�F=E>>��2 �3�@>>>>��2�3�E>>>>��2�3�+�W���������	����W����C�

F� �	��X�\�����	 �I=>>>����U 	
�W�6��V����	���Z����V���6��V������=>N���#�	

8�U���	�U 	
	Z��	��U4���������V�������������	$����W�����U 	Z��������V��	���	8�����

�	���	��	%Z��6��V������%�	�����1�� 	̂R

2�3�F>>>>��2 �3�?F@>>��2�3�I=>>>��2�3�<@@>>

I� U4��������V�� ����������	U�����	��� �<�>>�>>>���� X�\����	�	���Z���X�	���
���W��������	$�����V�����	Z�������������Z�X�\�����	�U 	
�W�6��V������=>N
��#�	�
8�U���	�U 	
	Z��	��(���	�V�	���� �Y��6��V�����V���6��V����V����<>N
��	����	�V��	���	8�����
�	���	��%�	���$�6��V�	����1�� 	̂R

2�3�<�>>�>>>��2 �3�<�=>�>>>��2�3�?>�>>>��2�3�I=�>>>
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?� Y�X������U 	
	Z���Z���X�	�Y�X���U 	
�W����1������$�6��V�	����1��������	R

2�3�U 	
�W�6��V�	��2 �3����V���6��V�	��2�3� �Y��6��V�	

2�3�2�3����	�2 �3� �	�������	���	�����	��V�	

J� Y�X������U 	
	Z���Z���X�	�U4���������V�	�X�\����V��#����Y	���	$����W�����	Z���
��	��V��	�V�	��%�	������� ��	����_�����^��UU�������U 	��	�

2�3��U 	�������V�	������ ��� 2 �3����������U*��������Z�V�&Z	W�� ���

2�3����#�&������������V�	���� ��� 2�3����������U *�������!��&�	U�� ���

<>� U4��������V�	�Y�X���U 	
	Z���Z���X�	�X�\����V��#������	$����W�����X�	�����V��
��	Z������	��V���	��%�	����X�	��$��U�Z����1����U�������U 	��	R

2�3 X�\������V�	 � 2 �3��U 	
�W���V�	 �

V�	�U 	
�W���V�	 V�	�X�\������V�	

2�3 X�\���������	��%�	����V�	���� 2�3��U 	�������V�	 �

V�	�U 	�������V�	 V�	�X�\���������	��%�	����V�	

&# �E>	����	���G�	�

<� ��	̂ � �� ���Y�X���U	
�W�����V��	�V�	����X�\����	��	 �E>�>>>�����U 	
�W���	��	�
V�	���U��,�U����	��	��������U 	
�W����	�����1�	��	��U4���������V�����������X�\���
V��#������	$����W������YW�������	Z�������������Z�X�\�����	����V���6��V�����
=EN���#�	�
8�U���	�U 	
U�������U 	Z��V��	��U4��������V�	�.���������1��Z��	�

2U� ��A�2<3�U 	
�W���V�	����V�	��	U�����	���V�	 �E>�>>>�2=3�X�\���������	
�%�	����V�	����V�	�U 	�������V�	 �@>�>>>3

=� X��X���$Z	_%:�	���_�����	$���	$�U������	V������X�\����	��	�U�	̂ CX���^��������Y�X�����
U 	
�W���	��	�����	�V�	������������U 	
�W���1�����Z�	��	��V�	��	�=<���
�&=>=>����
��	�+�W�U�	̂ �����^������	� �<E�>>>�Z	�	�Y�X������U 	
�W���	Z��	��V�	����
����� ���U4���;<���
�&=>=>�������	����.�������	������� ���U4�����!.���V�����������
X�\����V��#�������W�����X�	���	$�����V�����	Z��������U�	̂ CX���^����������V��
6��V� �<>�>>>��	�V�	��V�	����
�	���	����������U *���������
!�W��	U�����	���
 ���� �=�E>�>>>��^��U 	Z��	��V��	������	_V��,�U����	���X�	�������1��X��X��
$Z	_%:�	���_�������
�	���	����	��V�	��V�	��������� ��	�����$���V�	��^��U� 	̂�V�	�W�U�	�

2U� ��A��������1��2<3�X�\������V�	����V�	�U 	
�W���V�	�@E�>>>�2=3�U 	
�W
��V�	����V�	�X�\������V�	�@E�>>>�2;3�X�\���������	���Z��%�	����V�	����V�	�U 	����
��V�	�;>�>>>3����	�������������	U�����	�������@E�>>>� ���������^��U� 	̂
���	�Y�X�����Z��%�	��.���;>�>>>��^��U� 	̂�3

;� �<�FE�>>>�����	U�����	���� ������� �;>�>>>�Y�X������U 	
U����	�Z	Z
��Z���X�	����������	Z��	��	���X�	�U4������������X�\����	�V��#�����U��L�V�����
������������Z��!�6��V������=>N�
8�U���	���	�ZU�������,��	��V��	���������
,�U����	�����������1��Z��	�
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2U� ��A�2<3�U 	
�W���V�	����V�	��	U�������V�	�;>�>>>�2=3�X�\���������	
��Z��%�	����V�	����V�	�U 	�������V�	�=E�>>>3

@� ���^-_V��$Z 	_%:�	���_��� �Z��Y�X���U 	
�W� ����V��	� V�	���� X�\����	��	��	�
%	�Z�UD�����	% �=E>>����X����5�Z	�	�U 	
�W���	��	�V�	���U��,�U����	���	��
U	
�W�V����	����1�	��	��U4��������V�����������2;<&>;&=><<3�V�	����X�\����	������	���
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11.0 ���������

11.1 ����	�	������

11.2 �	���
��	����������	����	���

11.3 �������	�	���
��	���� ((Ind As) 1)

d %�� ��

d ����!����

d 	�������
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11.3 �������	�	���
��	���� (Ind As) 1 : �������	����������	�)*����
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�િુનટ-13        ભારતીય હસાબી ધોરણ (Ind AS 7) 

�પસાર: 

� ��તાવના અને િવ�તાર 

� રોકડ �વાહ ના ઉ�ેશો અને મા�હતીના ફાયદા 
� �યા�યા 
� રોકડ અને રોકડ સમક� 

� રોકડ �વાહના િનવદેનની ર�ૂઆત 

o કામગીર$ની �%િૃ'ઓ 

o રોકાણ �%િૃ'ઓ 

o િધરાણ �%િૃ'ઓ 

� કામગીર$ની �%િૃ'ઓથી રોકડ �વાહની એહવાલ  
� રોકાણ અને િધરાણ �%િૃ'ઓથી રોકડ �વાહની એહવાલ 

� િવદ.શી ચલણથી રોકડ �વાહ 

� �યાજ અને �ડિવડ1ડ 

� આવક પર કર 

� પેટાકંપનીઓ, સહયોગીઓ અને સ4ં6ુત સાહસોમા ંરોકાણ 

� પેટા કંપનીઓ અને અ1ય �યવસાયોમા ંમા7લક$ના �હતમા ંફ.રફાર 

� 7બન-રોકડ �યવહારો 
� િધરાણ �%િૃ'ઓથી ઉ;વતા જવાબદાર$ઓમા ંપ�રવત<ન 

� રોકડ અને રોકડ સમક� ઘટકો 
� અ1ય �પ>ટતા 
� ઉપસહંાર 

� �વા?યાય 
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� ��તાવના અને િવ�તાર 

@ૂંકાગાળાના આયોજન માટ. રોકડ�વાહBુ ંિવCલેષણ Eબૂ જ ઉપયોગી છે. ધધંાની સૌથી 
�વાહ$ િમલકત જો કોઈ હોય તો તે રોકડ છે. કંપનીને નJકના ભિવ>યમા ંથતા ંદ.વાની 
Lકૂવણી કરવા, �યાજ અને અ1ય ખચ< Lકૂવવા, રોજબરોજના �યવહારો કરવા અને 
શરેહોOડરોને �ડિવડ1ડ Lકૂવવા માટ. Pરૂતી રોકડની જ�ર પડ. છે. આમ કંપનીના સમQ 
�યવહારોને રોકડની આવક ક. Rવકમાથંી થાય છે. આમ કંપનીમા ંરોકડની ઉપલSધતા 
નT$ કરવા માટ. નJકના ભિવ>ય માટ. રોકડની આવક રહ$ Rય અને તેની નકારાUમક 
અસર ધધંાની નફાકારકતા પર ન પડ.. આમ રોકડની બાક$ તેના સમયગાળા દરિમયાન 
કંપનીની રોકડની જ��રયાત સાથ ેમેળ ખાય છે અને તે �માણે જડો ખાધ હોય તો તેને 
પહVચી વળવા અથવા વW ુહોય તો તેBુ ંયોXય રોકાણ કરવા માટ. �યવ�થા કર$ શકાય 
છે.  

 આમ, રોકક�વાહનો અથ< એ છે ક. રોકડની આવક અને Rવક. એટલે ક. રોકડના 
�વાહ (Zોત)ની આવક \ુલ રોકડની ઉપલ]Sધમા ં વધારો કર. છે. ^ કંપનીના 
ઉપયોગમા ંલેવાય છે. _યાર. રોકડની Rવક એટલે ક. રોકડનો વપરાશ એટલે ક. તેમા ં
ઘટાડો થાય છે.  

 રોકડની આવક અને Rવક વ`ચેનો તફાવત ચો�ખા રોકડ�વાહ તર$ક. 
ઓળખાય છે. ^ ચો�ખી રોકડની આવક અથવા ચો�ખી રોકડ Rવક હોઈ શક. છે. આમ 
રોકડ�વાહ પaક બનાવવાથી રોકડની પ�રb�થિતનો �યાલ મળે છે. કંપની ધધંાના 
આિથcક �યવહારોને િનભાવવા માટ. Pરૂતા �માણમા ં રોકડની �યવ�થા છે ક. ક.મ એ 
Rણી શક. છે. ^થી _યાર. _યાર. ધધંાના ંદ.વા ંLકૂવવાના ંથાય Uયાર. Lકૂવી શકાશ ેક. 
ન�હ તે Rણી શકાય છે.  

 ઈd1ડય ચાટ<ડ< એકાઉ1ટ1eસ ઓફ ઈd1ડયા fારા રોકડ�વાહ પaક માટ. �હસાબી 
ધોરણ-3(�ુBુ)ં અને hધુાર.લ ધોરણ Ind As – 7 iજુબ બધી જ કંપનીઓએ આનો 
ફરjજયાત અમલ કરવાનો થાય છે. આમ કંપનીઓએ તેમના વાિષcક અહ.વાલમા ં
રોકડ�વાહ પaક દશા<વવાBુ ંરહ. છે.  

 રોકડ�વાહ પaક નT$ કર.લા ચોTસ સમયગાળા દરિમયાન ધધંાની 
કામગીર$ની �%િૃ'(Operating Activity), રોકાણ �%િૃ'માથંી (Investing Activity) અને 
નાણાક$ય �%િૃ'માથંી (Financing Activity) ઉ�ભવતા રોકડ�વાહની Rણ કરશ.ે  
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આ પaક �%િૃ'ઓના વગkકરણ fારા કંપનીની નાણાક$ય �%િૃ'ઓમા ં તેમજ રોકડ 
રકમ અને રોકડ સમક� �%િૃ'ઓની અસરBુ ં iOૂયાકંન કરવા દ. છે. આ મા�હતીનો 
ઉપયોગ તે �%િૃ'ઓમાનંા સબંધંોBુ ંiOૂયાકંન કરવા માટ. પણ થઈ શક. છે.  

 

રોકડ �વાહ ના ઉ�ેશો અને મા�હતીના ફાયદા:  

1. કંપનીની રોકડ તેમજ રોકડ સમક� અને કંપનીના રોકડ �વાહ નો ઉપયોગ કરવાની 
જ��રયાતની �મતાBુ ંiOુયાકંન કરવાના હ.lથુી  (નાણાક$ય પaકોના) વપરાશકતા<ઓ  
કંપનીના  રોકડ �વાહની મા�હતી ઉપયોગી થાય છે. 

2. વપરાશકતા<ઓ fારા લેવામા ંઆવતા આિથcક િનણ<યો માટ. રોકડ ક. તેની સમક� પેદા 
કરવા માટ.ની કંપનીની �મતા તેમજ પેદા કરવાનો સમય અને િનિmતતાBુ ંiOૂયાકંન 
જ�ર$ છે. 

3. આ ધોરણનો i�ુય ઉ�ેશ રોકડ �વાહના પaક fારા કંપનીની રોકડ તેમજ સમક� 
થતી ઐિતહાિસક ફ.રબદલી (પ�રવત<ન) િવશેની મા�હતી Pરૂ$ પાડવાનો છે. ^મા ં
કામગીર$, રોકાણ અન ેનાણાક$ય �%િૃતઓનો ચોTસ સમયગાળા દરિમયાનના રોકડ 
�વાહને દશા<વે છે. 

4. કોઈ પણ કંપની રોકડ �વાહ પaક તૈયાર કરતી વખતે IND AS-7 ની આવCયકતાઓ 
?યાનમા ંરાખીને અને નાણાક$ય પaકોના અ7ભv wગ (ભાગ) તર$ક. દર.ક સમયગાળા 
માટ. નાણાક$ય પaકો સાથે ર�ૂ કરવામા ંઆવે છે. 

 
 

  
� ભારતીય �હસાબી ધોરણ – ૭ (IND AS 7) તૈયાર કરતી વખતે ભારતીય �હસાબી 

ધોરણ - ૩ (IAS 3) અને IFRS ને ?યાનમા ંરાખીને hધુારા કરવામા ંઆવેલા છે. ^ન ે
લઈને IND AS 7 |તરરા>}$ય ક�ાએ ભારતીય કંપનીઓ તેમના િનવેદનોને બીJ 
કંપનીઓ સમક� iકૂ$ શક.. 

� કંપનીના નાણાક$ય િનવેદનોના ઉપયોગ  કરનાર Rણવા માગેં છે ક. કંપની ક.વી ર$તે 
રોકડ અને રોકડ સમક� િવકOપોનો ઉપયોગ કર. છે ક. તેને ઉભા કર. છે. નાણાક$ય 
સ�ંથાઓના સદંભ<મા ં (અBલુ�મા)ં કંપનીની �%િૃતઓની આદતને ?યાનમા ં લીધા 
વગર રોકડને કંપનીની વ�l ુ તર$ક. દશા<વેલ હોય તેમ બની શક. છે. કંપનીઓન ે
એકસરખ કારણો થી રોકડની જ��રયાત ઉભી થાય છે. જોક. તેમની i�ુય આવક ઉભી 
કરવાના કારણો �ુદા �ુદા હોઈ શક. છે. આમ, કંપનીને તેમની રોજ બરોજની કામગીર$ 
ચલાવવા તેમની જવાબદાર$ Lકુવવા અને તેમના રોકાણ પર વળતર આપવા 
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રોકડની જ�ર પડ. છે. આમ, તમામ કંપનીઓને આ ધોરણને ?યાનમા ંરાખતા રોકડ 
�વાહ પaક બના%ુ ંજ�ર$ છે. 

� ઐિતહાિસક (~તૂકાળ)ની રોકડ �વાહની મા�હતીનો ભિવ>યની રકમની જ�ર$યાત, 
અને રોકડ �વાહની િનિmતતા માટ. hચૂક તર$ક. ઘણીવાર ઉપયોગ થાય છે. 

� ~તૂકાળના રોકડ �વાહની ચોTસ તપાસ તથા ભિવ>યની રોકડ �વાહ અને ચો�ખો 
રોકડ �વાહ તેમજ નફાકારકતા વ`ચેનો સબંધં તેના બદલાતા ભાવો પરની અસર 
તપાસ કરવામા ંપણ ઉપયોગી છે. 

 

�યા�યા: 
 
રોકડ �વાહ પaકમા ં ઉપયોગમા ં આવતા નીચેના પા�રભાિષક શSદો આ ર$ત ે
સમJએ. 
 

� રોકડ: આમા ં હાથ પર રોકડ તેમજ મગંાવવામા ંઆવેલા થાપણોનો સમાવેશ 
થાય છે. 

� રોકડ સમક�: આ અUયતં �વાહ$ રોકાણો હોય છે. ^ રોકડમા ં સરળતાથી 
ફ.રબદલ (પ�રવિતcત) કર$ શકાય . ^ના iOૂયમા ં પ�રવત<ન થવામા ં નJ%ુ ં
જોખમ રહ.લ છે. 

� રોકડ �વાહ: આ રોકડ ક. રોકડ સમક�નો ધધંામા ંwદરની તરફ ક. બહાર ની 
તરફનો �વાહ રહ. છે. 

� કામગીર$ની �%િૃતઓ: આ ધધંાની i�ુય  આવક ઉ'પન  કરવાની 
��િુતઓમાનંી છે ^ ધધંાની અ1ય �%િૃતઓ ^વી ક. રોકાણ અને નાણાક$ય 
�%િૃતઓ નથી. 

� રોકાણોની �%િૃતઓ: આ ધધંાની એવી �%િૃતઓ છે ^મા ં લાબંાગાળા માટ. 
િમલકતો અને રોકાણોના સપંાદન અને િનકાલ ના �યવહારોનો સમાવેશ થાય 
છે. 

� નાણાક$ય �%િૃતઓ:આ એવી �%િૃતઓ છે ક. ^ને કારણે ધધંાની iડૂ$ અને 
દ.વાના કદ મા ંફ.રફાર થાય છે. 

 
 
 

� રોકડ અને રોકડ સમક�: 
 

� રોકડ સમક� સાધનો ધધંામા ંરાખવાનો હ.l ુ@ૂંકા ગાળાની રોકડની 
જ�ર$યાતને Pણૂ< કરવાનો છે, રોકાણ કરવાનો ક. બીR હ.lઓુ 
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માટ.નો નથી. રોકડ ને લાયક બનવા માટ.  તે �કાર ના રોકાણો 
સહ.લાઈથી રોકડમા ં પ�રવિતcત થ%ુ ં આવCયક છે.. ^મા ં ફ.રફાર 
વખતે નJ%ુ ંજોખમ રહ.l ુ ંહોય છે. આમ, કોઈ પણ રોકાણો Uયાર. જ 
રોકડ સમક� તર$ક. લાયક બને છે જયાર. તે સપંાદનની તાર$ખ થી 
aણ મ�હનાની wદર રોકડમા ંપ�રવિતcત થતા હોય.  ઇb6વટ$ શેર 
મા ં રોકાણ રોકડ સમક� મા ં ગણવામા ં આવlુ ં નથી. પરંl ુ જો 
�ેફર1સ શેર હોય અને તે @ૂંકાગાળા માટ. રોકાણ કર.લ હોય અને 
તેની ર$ડ��સન તાર$ખ @ૂંકાગાળામા ંજ હોય. 

� બ�ક fારા કરવામા ંઆવlુ ંિધરાણ અને નાણાક$ય �%િૃત માનવામા ં
આવે છે. તેમ છતા ંબ�ક fારા માગં પર Lકુવવા પa હોય તેવી બ�ક 
ઓવર�ાફટ hિુવધા કંપનીની રોકડ સચંાલનનો એક |ત�રક ભાગ 
હોવાથી તેને રોકડ ક. રોકડ સમક� ઘટક(સાધન) તર$ક. ગણવામા ં
આવે છે. બ�ક �યવ�થાની આવી લા�7ણકતાથી બ�ક બાક$ ઘણી વાર 
બ�કિસલકમાથંી ઓવર�ા�ટ મા ંપ�રણમે છે. 

� રોકડ �વાહ એવી વ�lઓુની હલનચલન બાકાત રાખે છે ^ની 
રચના રોકડ ક. રોકડ સમક� વ`ચે રચાયેલ હોય કારણક. આ ભાગ 
કામગીર$, રોકાણ ક. નાણાક$ય ��િુતઓના ભાગને બદલે રોકડ 
સચંાલનનો ભાગ છે. રોકડ સચંાલન મા ં વધારાની રોકડને રોકડ 
સમક� સાધનોમા ંશામેલ કર. છે.  

 
 

� રોકડ �વાહ પaકની ર�ૂઆત (િન�પણ / ��lિુત) : 
 

� રોકડ �વાહ પaકની ર�ૂઆત ચોTસ સમયગાળા દરિમયાનની 
રોકડ �વાહની વગkકરણ iજુબ કામગીર$, રોકાણ અને િધરાણની 
�%િૃતઓની Rણ કરશે. કંપની તેના રોકડ �વાહને ધધંાક$ય 
�%િૃતઓને સૌથી યોXય એવી aણ �%િૃતઓમા ં ^વી ક. કામગીર$, 
રોકાણ અને િધરાણમા ંર�ુ કર. છે. 

� આવી વગk\ૃત કર.લી �%િૃતઓની મા�હતીને આધાર. વપરાશકતા<ઓ 
કંપનીની આિથcક b�થિત તેમજ રોકડ અને રોકડ સમક� માaા પર 
આ �%િૃતઓની અસરBુ ં iOૂયાકંન કરવાની મ�ુંર$ આપે છે. આ 
મા�હતીનો ઉપયોગ તે �%િૃતઓ વ`ચેના સબંધંોના iOુયાકંન માટ. 
પણ થઇ શક. છે. ^ એકલ �યવહારમા ંરોકડ �વાહ શામેલ હોય તેવા 
�યવહારોને િવિશ>ટ ર$તે સદંભ<મા ં Lકુવણી સમય કરતા મોડ$ 
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(િવલ7ંબત) �યાજ સાથે કરવામા ંઆવેલ હોય Uયાર. �યાજBુ ંતUવને 
નાણાક$ય �%િૃ' હ.ઠળ  અને લોનની i�ુલ રકમને રોકાણની �%િૃ' 
હ.ઠળ વગk\ૃત કરવામા ંઆવે છે. 

 
 

� કામગીર$ની �%િૃતઓ (Operating Activities):   
 

કામગીર$ની િવિવધ �%િૃતઓથી ઉદભવતો રોકડ �વાહ એક એ%ુ ંચાવી�પ પ�રબળ 
છે ક. ^  

� Pરુતો રોકડ �વાહ પદેા કર. છે ^ને કંપનીની લોન ભરપાઈ કરવા, 
કંપનીની કામગીર$ની �%િૃ'ઓને Rળવવા, �ડિવડ1ડ Lકુવવા અને નવા 
રોકાણો કરવા માટ. બા� નાણાકં$ય Zોતોનો �વાહની મા�હતી ભિવ>યના 
કામગીર$ના રોકડ �વાહ તેમજ અ1ય મા�હતી સાથેBુ ં જોડાણ (સમા4ુ)ં 
કરવામા ંઉપયોગી થાય છે. 

� કામગીર$ની �%િૃ'માથંી રોકડ �વાહ i�ુયUવે કંપનીની i�ુય આવક ઉUપv 
કરતી �%િૃતઓમાથંી લવેામા ંઆવે છે. તેથી, આ �%િૃતઓ સામા1ય ર$તે 
�યવહારો અને બીJ ઘટનાઓ ક. ^ નફા Bકુસાનના િનધા<ર સાથે કરવામા ં
આવેલ હોય. આ �%િૃતમા ં રોકડ �વાહ નીચેની �%િૃતઓથી ઉ;ભવી શક. 
છે. 
 

� માલના વેચાણ  અને Pરૂ$ પાડવામા ંઆવતી સેવાઓ fારા ઉદભવતી 
આવક ^ રોકડ આવક તર$ક. ગણવામા ંઆવે છે. 

� રોયOટ$, ફ$, કિમશન અન ેઅ1ય આવકોમાથંી ઉ;ભવતી રોકડ આવક 

� માલ અને સેવા Pરુા પડતા સ�Oયારોને Lકુવવામા ંઆવતી રોકડ 

� કમ<ચાર$ તેમજ તેમના વતી Lકુવવામા ંઆવતી રોકડ 

� વીમા કંપનીને મળતા રોકડ ક. Lકુવવામા ં આવતી રોકડ ^મ ક. 
�ીમીયમ તથા દવાઓ, એ14ઈુટ$, માટ. અને પોલીસીના અ1ય લાભ 
માટ.. 

� આવકવેરા Lકુવણી ક. તેના �રફંડ માટ. િસવાય ક. તેને નાણાક$ય અન ે
રોકાણ �%િૃ'ઓ માટ. હોઈ શક.. 

� કરારની ક. વેપાર$ �%િૃતઓના �યવહાર માટ. રોકડ આવક ક. 
Lકુવણી 
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� અiકુ �યવહારો ^વા ક. �લા1ટના વેચાણ ને કારણે થતો 
લાભ ક. Bકુશાન ને નફા Bકુશાન ખાતે સમાિવ>ટ કરાય છે. 

 
આવા �યવહારોને કારણે થતો રોકડ �વાહ રોકાણોની �%િૃ'થી થતો 
રોકડ �વાહ છે. તેમ છ'ા, ઉUપાદકોને Lકૂવાતો રોકડ ક. સપંા�દત 
કર.લ િમલકતને અ1યને ભાડ. આપવા ક. Uયારબાદ વેચાણ માટ. 
રાખવામા ંઆવેલ સપંિતમાથંી ઉ�ભવતો આવક કામગીર$ �%િૃતનો 
રોકડ �વાહ છે. જો કોઈ કંપની fારા કરાર અથવા ધધંાક$ય �%િૃ' 
માટ. કોઈ લોન લીધેલ હોય તો ત ે �ટોક Pનુઃ વેચાણ માટ. ભેગો 
કરવાની સાથે જ સરખાવીને કામગીર$ની �%િૃ' તર$ક. ઓળખાય છે. 
  
 
 

� રોકાણની �%િૃતઓ(Investing Activities): 
 
રોકાણની �%િૃ' fારા �ા�ત થતો રોકડ �વાહ �ુદો બતાવવો અગUયBુ ં
છે. કારણ ક. તે એવી રોકડ �વાહની હદ દશા<વે છે ^ ચોTસ હ.lનુા 
સશંોધનો માટ. કરવામા ંઆવેલ ખચ<માથંી ભિવ>યની આવક અને રોકડ 
�વાહ ઉભા કર. છે. પાકા સરવૈયામા ંદશા<વેલ િમલકત ક. ^ માa ખચ<ના 
હ.lથુી કરવામા ંઆવેલ હોય તેવા ખચ<ને રોકડની �%િૃ' તર$ક. વગk\ૃત 
કર$ શકાય. 
  

� રોકાણ �%િૃતઓમાથંી થતા રોકડ �વાહ ના ઉદાહરણો આ 
iજુબ છે. 

� િમલકતો,�લા1ટ, યaંો, અ�Cય િમલકતો અને અ1ય 
લાબંાગાળાની િમલકતો મેળવવા માટ. Lકુવવામા ં આવેલ 
રોકડ રકમ. 

� આ Lકુવણીમા ં iડૂ$\ૃત િવકાસ ખચ< અને કંપનીએ Eદુ 
િનમા<ણ કર.લ િમલકતનો પણ સમાવેશ થાય છે. 

� કંપનીની કોઈ પણ લાબંાગાળાની સપંિતના વેચાણમાથંી 
ઉ�ભવેલ રોકડ રકમ ^મ ક. િમલકતો,�લા1ટ,યaંો,અ�Cય 
િમલકતો, વાહનો . 

� સ4ં6ુત સાહસોમા ંઅ1ય કંપનીઓના શેર , �ડબેચર, ક. દ.વાના 
સાધનો ખર$દવા માટ. કર.લ રોકડ રકમની Lકુવણી ( આવા 
સાધનો માટ. રોકડ િસવાયની Lકુવણીને રોકડ સમક� 
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માનવામા ં આવે અથવા લેવડ દ.વડ ક. વેપારના હ.l ુ માટ. 
રાખવા આવે) 

� સ4ં6ુત સાહસોમા ંઅ1ય કંપનીઓના શેર , �ડબેચર, ક. સાધનો  
વેચાણમાથંી ઉ�ભવતો રોકડ રકમ કર.લ રોકડ રકમ ( આવા 
સાધનોના વેચાણથી ઉ�ભવતો રોકડ િસવાયના �યવહારને 
રોકડ સમક� માનવામા ંઆવે અથવા અથવા લેવડ દ.વડ ક. 
વેપારના હ.l ુમાટ. રાખવામા ંઆવે). 

� અ1ય �યb6તઓને આપવામા ં આવેલ રોકડ િધરાણ તેમજ 
લોનની રકમ (નાણાક$ય સ�ંથાઓ fારા કરવામા ં આવતા 
િધરાણ અને લોન િસવાય) 

� અ1ય �યb6તઓને આપવામા ંઆવેલ િધરાણ તેમજ લોનની 
રકમ રોકડમા ં પરત મેળવતા (નાણાક$ય સ�ંથાઓ fારા 
આપવામા ંઆવતા િધરાણ અને લોન િસવાય) 

� વાયદાના કરારો, ભિવ>યના કરારો, ઓ�શન (િવકOપ) કરારો  
અને ફ.રબદલી અદલાબદલી (�વય)ં સોદાઓ માટ. રોકડ 
Lકુવણીના કોઈ વેપાર અથવા �યવહાર fારા કરવા આવે 
અથવા આવી Lકુવણીના નાણાકં$ય �%િૃતઓ તર$ક. વગk\ૃત 
કરવામા ંઆવે. 

� વાયદાના કરારો, ભિવ>યના કરારો, ઓ�શન ( િવકOપ) કરારો  
અને ફ.રબદલી અદલાબદલી (�વય)ં સોદાઓ માટ. રોકડ 
આવક કોઈ વેપાર અથવા �યવહાર fારા કરવામા ં આવે 
અથવા આવી રોકડ આવકને નાણાક$ય �%િૃતઓ તર$ક. 
વગk\ૃત કરવામા ંઆવે. 

� જયાર. કોઈ પણ કરારને ઓળખી શકાય તેવી b�થિતમા ં હ.જ 
કરવામા ંઆવે Uયાર. કરારના રોકડ �વાહને તે જ b�થિતમા ં
વગk\ૃત કરવા આવે ^ b�થિતમા ંરોકડ �વાહને હ.જ કરવામા ં
આવેલ હોય. 
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� નાણાક$ય �%િૃતઓ(Financial Activities) : 

આ �%િૃતઓ fારા �ા�ત થતો રોકડ�વાહ એટલા માટ. અલગથી બનાવવો 

મહUવPણૂ< છે કારણક. કંપનીમા ંiડૂ$ Pરૂ$ પડતર fારા ભિવ>યમા ંઉ�ભવતો રોકડ�વાહ 

પરના દાવાઓBુ ં અBમુાન કરવામા ં સરળતા રહ. છે. નાણાની �%િૃ'ઓમાથંી થતા ં

રોકડ �વાહના ઉદાહરણો આ �માણે છે, 

� ઇb6વટ$ શેર અથવા અ1ય ઇb6વટ$ સાધનો fારા ઉ�ભવતો રોકડ �વાહ 

� કંપની તેના ંશેર બાયબેક કરતા ંLકૂવવો પડતો રોકડ �વાહ 

� ડ$બે1ચર, લોન, બો1ડ, ગીરોલોન અને અ1ય @ૂંકાગાળાના ક. લાબંાગાળાના ઋણ 

fારા ઉભો થતો રોકડ�વાહ 

� નાણાક$ય પ�ાકરાર wતગ<ત જવાબદાર$મા ંઘટાડો કરવા પ�. લેનાર fારા થતી 

રોકડ Lકુવણી 

� કામગીર$ની �%િૃ'ઓથી રોકડ �વાહનો અહ.વાલ : 

કંપની fારા નીચેની કોઈ કામગીર$ની �%િૃ'ઓનો ઉપયોગ કર$ને રોકડ �વાહનો 

અહ.વાલ આપશે : 

� સીધી પ?ધિત �માણે \ુલ રોકડ આવકો અને \ુલ રોકડ Lકુવણીનો i�ુય 

વગkકરણો Rહ.ર કરવામા ંઆવે છે. 

� પરો� પ?ધિત �માણે, 7બનરોકડ �કારના �યવહારના �ભાવને આધાર. નફા-

Bકુશાન પરની અસરો, ~તૂકાળ ક. ભિવ>યમા ં કોઈ પણ �થ7ગત અથવા 

મળવાના બાક$ રોકડ આવકો અથવા Lકુવણીઓ wતગ<ત રોકાણ ક. િધરાણના 

રોકડ�વાહ સાથે સકંળાયેલ કોઈપણ વ�lઓુની આવક અને ખચ<ની િવગતો. 
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^ કંપનીઓ સીધી �%િૃ' �માણે રોકડ �વાહનો અહ.વાલ ર�ૂ કર. છે તેને 

�ોUસા�હત કરવામા ંઆવે છે. આ પ?ધિત fારા ભિવ>યમા ં રોકડ �વાહના wદાજ 

કરવામા ંઉપયોગી થાય તેવી મા�હતી Pરૂ$ પડ. છે, ^ પરો� પ?ધિત fારા ઉપલSધ 

થતી નથી. 

� સીધી પ?ધિત હ.ઠળ \ુલ રોકડ આવકો અને રોકડ Lકુવણીના i�ુય 

વગkકરણનો િવશેની મા�હતી મેળવી શકાય છે. 

આ મા�હતી કંપનીની �હસાબી નVધમાથંી, વેચાણમાથંી, વેચાણ પડતર તમેજ 

અ1ય મા�હતીઓ ^ નફા-Bકુશાનના િનવેદનમા ંજ�ર$ હોય ^વી ક. ....... 

� ચોTસ સમયગાળા દરિમયાન �ટોકમા ં અને કામગીર$ની મળવાપાa ક. 

Lકુવવાપa રકમમા ંફ.રફાર 

� અ1ય 7બન-રોકડ �યવહારો, 

� રોકડ �વાહના એવા �યવહારો ક. ^ રોકડ અસરો રોકાણો ક. િધરાણ માટ. 

થાય છે. 

� પરો� પ?ધિત હ.ઠળ કામગીર$ની �%િૃ'ઓમાથંી ઉ� �ભાવનો ચો�ખો રોકડ 

�વાહ hધુાર.લા નફા-Bકુશાન fારા નીચેની અસરો fારા નT$ કર$ શકાય : 

� ચોTસ સમયગાળા દરિમયાન �ટોકમા ંક. કામગીર$ના ઘટાડવામા ંક. 

Lકુવવાના રકમમા ંફ.રફાર 

� 7બન રોકડ �યવહાર ^વા ક. ઘસારો, જોગવાઈ, �થ7ગત કર, િવદ.શી 

ચલણમા ંલાભ ક. Bકુશાનની અ�ા]�ત, સહયોગીઓનો 7બનિવત�રત 

નફો  
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� રોકડ �વાહનને અસર કરતા ંઅ1ય �યવહારો ક. ^ રોકાણ ક. િધરાણ 

માટ. થાય છે. 

વૈક]Oપક ર$તે પરો� પ?ધિત હ.ઠળ કામગીર$ની �%િૃ'ઓમાથંી ઉ�ભવતો ચો�ખો રોકડ 

�વાહ નફા-Bકુશાન પaક fારા અને આ સમયગાળા દરિમયાન �ટોકમા ંથયેલ ફ.રફાર તેમજ 

કામગીર$ની �%િૃ'માથંી મળવાપાa ક. Lકુવવાપાa આવક અને ખચ< બનાવીને ર�ૂ કર$ 

શકાય છે. 

� રોકાણ અને િધરાણ �%િૃ'ઓથી રોકડ �વાહનો અહ.વાલ : 

કોઈ પણ કંપનીની i�ુય \ુલ આવકો અને \ુલ ખચા<ઓની �%િૃ'ઓ ^ રોકાણ અને 

િધરાણ ��િુતઓમાથંી ઉ�ભવતી હોય તેને અલગ ર$તે વગk\ૃત અહ.વાલ ર�ૂ કરશે, 

િસવાય ક. નીચેની જણાવેલ બાબતોમા ં ચો�ખો ધોરણે રોકડ �વાહનો અહ.વાલ 

આપવામા ંઆવશે. 

� નીચેની કામગીર$, રોકાણ અને િધરાણની �%િૃ'ઓમાથંી ઉ�ભવતા રોકડ 

�વાહનો અહ.વાલ ચો�ખા ધોરણે થઈ શક. છે : 

1. કોઈપણ કંપની fારા Qાહકો વતી થતી રોકડ આવક અને Lકુવણી જયાર. 

રોકડ �વાહ પaકમા ંQાહકોની �%િૃ' તર$ક. �િત7બ�7બત કર. છે. 

2. જયાર. વ�lઓુની રોકડ આવક અને Lકુવણીમા ં વેચાણ ઝડપી હોય, રકમ 

મોટ$ હોય અને ���યાની i�ુત @ૂંક$ છે. 

ઉપરો6ત બાબતમા ં i�ુા ન.ં1મા ં ઉOલેખ iજુબ રોકડ આવક અને Lકુવણીના 

ઉદાહરણો આ �માણે છે. 

� બ�કમા ંજ��રયાતની થાપણોની �વી\ૃિત અને Lકુવણી 

� રોકાણ કરતી સ�ંથા fારા Qાહકો માટ. રાખવામા ંઆવેલ ભડંોળ 
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� િમલકતના મા7લકો વતી ભાડાના ઉઘરાણી અને Lકુવણી કરવી. 

ઉપરો6ત બાબતમા ંi�ુા ન.ં 2મા ંઉOલેખ iજુબ રોકડ આવક અને Lકુવણીના 

િધરાણ માટ. બનેલા ક. પરત Lકુવણીના ઉદાહરણો આ �માણે છે. 

� �.ડ$ટ કાડ<ના Qાહકોને સબંિંધત i�ુલ રકમ 

� રોકાણોને ખર$દ$ અને વચેાણ 

� અ1ય @ૂંકાગાળાના દ.વાઓ(ઋણ), (^ની પાકતી તાર$ખ aણ મ�હના ક. તેથી 

ઓછ$) 

નાણાક$ય સ�ંથાઓનો નીચેની �%િૃ'ઓમાથંી ચો�ખા ધોરણે ઉ�ભવતો રોકડ 

�વાહનો અહ.વાલ કદાચ કર$ શકાય : 

� િનયત પાકતી તાર$ખ સાથેની થાપણોની �વી\ૃિત અને પરત Lકુવણી માટ. 

રોકડ આવક અને Lકુવણી 

� અ1ય નાણાક$ય સ�ંથાઓમા ંથાપણો iકુવી અને થાપણો ઉપાડવી. 

� Qાહકોને રોકડ િધરાણ અને આપવામા ં આવેલી લોન અને તેજ િધરાણ અને 

લોનની પરત Lકુવણી 

� િવદ.શી ચલણનો રોકડ �વાહ : 

િવદ.શી ચલણના �યવહારોથી ઉ�ભવતા રોકડ �વાહની (કંપનીની હાલl ુ-ં

ચાલl ુ ંચલણમા ંનVધવામા ંઆવશે) િવદ.શી ચલણની રકમને રોકડ �વાહની તાર$ખે 

હાલમા ંચાલતા ચલણ અને િવદ.શી ચલણ વ`ચેના િવિનમય દરને આધાર. કંપનીના 

હાલતા ચાલતા �વ�પમા ંનVધવામા ંઆવશે. 

િવદ.શી પેટા કંપનીના રોકડ �વાહને િવિનમય દરને આધાર. રોકડ �વાહની 

તાર$ખે કાયા<Uમક (��યાશીલ) ચલણ અને િવદ.શી ચલણ 
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િવદ.શી પેટા કંપની રોકડ �વાહની તાર$ખે ��યાશીલ ચલણ અને િવદ.શી 

ચલણના િવિનમય દરને આધાર. રોકડ �વાહને બદલશે. 

િવદ.શી િવિનમય દરમા ં પ�રવત<નની અસરો, િવદ.શી ચલણમા ં નVધાતો રોકડ 

�વાહનો અહ.વાલ IND AS-21 સાથે hસુગંત છે, આ િવિનમય દરના ઉપયોગને મ�ૂંર$ 

આપે છે ^ વા�તિવક દરની નJક આવે છે. ઉદાહરણ તર$ક. ભા�રત સર.રાશ િવિનમય 

દરનો સમયગાળો માટ. િવદ.શી ચલણનો �યવહારો નVધવા અથવા િવદ.શી પેટા 

કંપનીના રોકડ �વાહને બદલવા માટ. ઉપયોગ કર$ શકાય છે. જો ક., IND AS-21 

અહ.વાલના આવતા સમયમા ં િવિનમય દરના ઉપયોગની મ�ૂંર$ આપlુ ં નથી જયાર. 

કોઈ િવદ.શી પેટા કંપનીના રોકડ �વાહની બદલવા માટ. 

જો ક. IND AS-21 િવદ.શી પેટા કંપનીને રોકડ �વાહને બદલવા માટ. 

અહ.વાલના wતના સમયમા ં િવિનમય દરના ઉપયોગની મ�ૂંર$ આપlુ ંનથી. િવદ.શી 

ચલણના િવિનમય દરમા ં ફ.રફારને લીધે �ા�ત ન થાય તેવો નફો ક. Bકુશાન રોકડ 

�વાહ નથી, તેમ છતા,ં િવિનમય દરમા ંફ.રફારની અસરો રોકડ ક. રોકડ સમક� િવદ.શી 

ચલણને કારણે નVધાય તો તેને શ�આતની અને wતની રોકડ અને રોકડ સમક� વ`ચે 

મેળવણી માટ. રોકડ �વાહ પaકમા ંનVધવામા ંઆવે છે. 

(આ રકમને રોકડ �વાહની કામગીર$, રોકાણ અને િધરાણની �%િૃ'ઓથી અલગ ર�ૂ 

કરવામા ં આવે છે અને જો કોઈ તફાવતનો સમાવેશ થાય તો તે સમયગાળાના 

િવિનમય દરને wતે રોકડ �વાહને Rણ કરવાની રહ.શે.)  

� �યાજ અને �ડિવડડં : 

રોકડ �વાહ પaકમા ંમળlુ ંક. Lકુવવામા ંઆવlુ ં�યાજ અને �ડિવડડં અલગથી 

ર�ૂ કરવામા ંઆવશે. નાણાક$ય સ�ંથાઓના �ક�સામા ંLકૂવાl ુ ં�યાજ અને મળેલા �યાજ 
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અને �ડિવડડંથી ઉભો થતો રોકડ �વાહ કામગીર$ની �%િૃ'ઓમાથંી ઉભો થતો રોકડ 

�વાહ તર$ક. વગk\ૃત કરવો જોઈએ. 

અ1ય કંપનીઓના �ક�સામા ં Lકૂવેલા �યાજ અને �ડિવડડં ઉ�ભવતો રોકડ 

�વાહને િધરાણની �%િૃ' તર$ક. વગk\ૃત કરવો જોઈએ જયાર. મળેલ �યાજ અને 

�ડિવડડંને રોકાણ �%િૃ'ઓમનો રોકડ �વાહ તર$ક. વગk\ૃત કરવો જોઈએ. 

  આ સમયગાળા દરિમયાન Lકુવવામા ંઆવેલ �યાજની \ુલ રકમને રોકડ �વાહ 

પaકમા ં Rહ.ર કરવામા ં આવે છે પછ$ ભલે તે નફા અથવા Bકુશાનના ખચ< તર$ક. 

�વી\ૃત થાય હોય અથવા IND AS-23 iજુબ ઋણ (દ.વા)ં પડતર અBસુાર iડૂ$\ૃત 

કરવામા ંઆવે. 

�યાજ Lકૂવલે અને મળેલ �યાજ તથા મળેલ �ડિવડડંને સામા1ય ર$તે નાણાક$ય 

સ�ંથાઓ માટ. કામગીર$ની �%િૃ'ઓમાથંી ઉ�ભવતો રોકડ �વાહ તર$ક. વગk\ૃત 

કરવામા ંઆવે છે. જ ક., અ1ય કંપનીઓ માટ. આ રોકડ �વાહના વગkકરણ wગે કોઈ 

સવ<સમંતી નથી. ક.ટલીક દલીલ એવી છે ક. Lકૂવેલ �યાજ અને મળેલ �યાજ તેમજ 

�ડિવડડંને કાય<કાર$ રોકડ �વાહ તર$ક. કદાચ વગk\ૃત કર$ શકાય છે. કારણક. તે નફા 

અથવા Bકુશાનના િનધા<ર સાથે આવો �યવહાર થાય છે. આમ છતા,ં એ વW ુયોXય છે 

ક. Lકૂવેલ �યાજ અને મળેલ �યાજ અને �ડિવડડંને અB�ુમે િધરાણનો રોકડ �વાહ અને 

રોકાણના રોકડ �વાહ તર$ક. વગk\ૃત કરવામા ંઆવે છે. કારણક. તે નાણાક$ય સશંાધનો 

મેળવતા અથવા રોકાણો પર વળતર આપવાનો ખચ< છે. 

ક.ટલીક દલીલ �માણે Lકુવવામા ંઆવેલ �ડિવડડંને કામગીર$ની �%િૃ'ઓમાથંી 

રોકડ �વાહનો ઘટક તર$ક. કદાચ વગk\ૃત કરાય ^મા ંવપરાશકતા<ઓને કામગીર$ના 

રોકડ �વાહમાથંી �ડિવડડં Lકુવવા માટ.ની કંપનની �મતા નT$ કરવામા ંસહાય કર$ 
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શકાય. જો ક. એ વW ુયોXય છે ક. Lકૂવેલ �ડિવડડંને િધરાણ �%િૃ'ઓમાથંી રોકડ �વાહ 

તર$ક. વગk\ૃત કર%ુ ંજોઈએ કારણક. નાણાક$ય સાધનો મેળવવાનો ખચ< છે. 

� આવક પર કર : 

આવક પરના કરમાથંી ઉ�ભવતા રોકડ �વાહને અલગથી Rહ.ર કરવામા ં

આવશે અને _યા ંhધુી તેને િધરાણ અને રોકાણ �%િૃ'ઓમાથંી કઈ �%િૃ'માથંી રોકડ 

�વાહ થયેલ છે તે ઓળખી ન શકાય Uયા ંhધુી તેને કામગીર$ની �%િૃ' તર$ક. વગk\ૃત 

કરવામા ંઆવશે. 

આવક પરના �યવહારો પર કર ઉ�ભવે છે ^ રોકડ �વાહને વધાર. છે, ^ રોકડ 

�વાહના પaકમા ં કામગીર$ની, રોકાણની ક. િધરાણની �%િૃ'ઓ તર$ક. વગk\ૃત 

કરવામા ંઆવે છે. જયાર. કરવેરા ખચ<ના �યવહારો રોકાણ અથવા િધરાણની �%િૃ'ઓ 

તર$ક. સરળતાથી ઓળખી શકાય છે, ઘણીવાર કર સાથે સકંળાયેલ રોકડ �વાહ 

ઓળખવો �યવહા�ુ નથી રહ.તો અને આ wતગ<ત �યવહારો રોકડ �વાહથી �ુદા 

સમયગાળા મા ંપણ ઉ;ાવી શક. છે. 

^થી કર$ને Lકુવેલ કરને સામા1ય ર$તે કામગીર$ની �%િૃતઓ માથંી રોકડ 

�વાહ તેર$ક. વગk\ૃત કરવામા ં આવે છે. જો ક., જયાર. �યb6તગત �યવહારોથી કર 

રોકડ �વાહને ઓળખવા માટ. વW ુ �યવહા�ુ  છે ક. ^ રોકડ �વાહને વધાર. છે તેવી 

રોકાણ અથવા નાણાક$ય �%િૃતમા ંવગk\ૃત કરવામા ંઆવે છે Uયાર. કર રોકડ �વાહન ે

યોXય ર$તે રોકાણ અથવા નાણાક$ય �%િૃતમા ંવગk\ૃત કરવામા ંઆવે છે.  

જયાર., કર રોકડ �વાહન ે એક કરતા વW ુવગ<ની �%િૃતમા ંફાળવણી કરવામા ં

આવે છે, Uયાર. Lકૂવેલા કરની \ુલ રકમ Rહ.ર કરવામા ંઆવે છે.  
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� સહાયક કંપનીઓ, સહયોગીઓ અને સ4ં6ુત સાહસોમા ંરોકાણ:  

જયાર. કોઈ સહયોગી, સ4ં6ુત સાહસ અથવા પેટાકંપનીમા ંiડૂ$ અથવા પડતર 

પ�િતના ઉપયોગ fારા �હસાબ કરવામા ંઆવે Uયાર., રોકાણકાર fારા પોતાના 

અને રોકાણકારો વ`ચે થતો રોકડ �વાહમા ં રોકા��વાહ િનવેદનમા ં તનેા 

એહવાલને િનયિંaત કર. છે.  

એક કંપની રોકડ�વાહ િનવેદનમા ંઅહ.વાલ આપે છે ક. iડૂ$ પ�િતનો ઉપયોગ 

કર$ને કોઈ સહયોગી અથવા સ4ં6ુત સાહસમા ં તેની �ુ7ચને �માણે રોક��વાહ 

રોકાણના સધંભ<મા ંઅને િવતરણો તેમજ આવક અથવા અ1ય Lકૂવણીઓ તેની 

અને સહયોગી અથવા સ4ં6ુત સાહસ વ`ચે શામેલ છે.   

� પેટા કંપનીઓમા ંઅન ેઅ1ય �યવસાયો ના મા7લક$ના �હતમા ંપ�રવત<ન: 

પેટા કંપનીઓ અથવા અ1ય �યવસાયોના િનયaંણ મેળવવા અથવા 

�મુાવવાથી ઉUપv થયેલા \ુલ (સમ�ત) રોકડ �વાહને અલગથી ર�ુ કરવામા ં

આવશે અને તેને રોકાણ �%િૃતઓ તર$ક. વગk\ૃત કરવામા ંઆવશે.  

કંપની fારા નીચે આપેલા દર.કB ુસમયગાળા દરિમયાન પેટા કંપનીઓ અથવા 

અ1ય �યવસાયોBુ ં િનયaણ મેળવવા અને �મુાવવા બનેંના સધંભ<મા ં Rહ.ર 

કરશે:  

I. \ુલ અવેજ Lકૂવેલ ક. �ા�ત થયેલ  

II. રોકડ ક. રોકડ સમક�નો સમાવેશ અવેજનો ભાગ  

III. પેટા કંપનીઓ અથવા અ1ય �યવસાયોમા ં રોકડ અને રોકડ સમક� 

રકમ ક. ^ના પર િનયaંણ મેળવવામા ંઆવે અથવા �મુાવેલ હોય.  

IV. પેટા કંપનીઓ અથવા અ1ય �યવસાયોમા ં રોકડ અથવા રોકડ સમક� 

િસવાયની સપંિ'ઓ અને જવાબદાર$ઓની રકમ ક. ^ના પર િનયaંણ 
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મેળવવામા ં આવે છે અથવા �મુાવાય છે, દર.ક i�ુય િવભાગ fારા 

મા�હતી @ૂંકમા ંઆપવામા ંઆવે છે.   

એક રોકાણકાર કંપની, Ind.AS. 110 ના નાણાક$ય પaકમા ં દશા<�યા iજુબ 

i�ુા-(iii) અને (iv) ને ?યાને લેવાBુ ં નથી ^ને નફા અથવા Bકુશાન fારા 

વાજબી �ક�મત ને આધાર. માપવી જ�ર$ છે.  

એકજ �કારની બાબત wતગ<ત પેટાકંપનીઓ અથવા અ1ય �યવસાયોના 

િનયaંણ મેળવવા અથવા �મુાવવાના અસરોની રોકડ �વાહમા ં અલગ 

ર�ૂઆત, તે સાથે મેળવેલી અથવા િનકાલ કરવામા ં આવેલી િમલકતો અને 

જવાબદાર$ઓની બાબતોને અલગ Rહ.ર કરવા સાથે તેના રોકડ �વાહને 

કામગીર$ની, રોકાણની અને િધરાણની �%િૃતઓ માથંી ઉ�ભવતા રોકડ �વાહને 

અલગ પાડવામા ંમદદ કર. છે. િનયaંણ �મુાવવાના રોકડ �વાહની અસરો ને 

િનયaંણ મેળવવાથી કાપવામા ંઆવતી નથી.       

પેટા કંપનીઓ અથવા અ1ય �યવસાયોના િનયaંણ મેળવવા અથવા 

�મુાવવાન માટ.ની િવચારણા તર$ક. Lકુવવામા ં અથવા �ા�ત થયેલ રોકડ 

રકમ ^વા �યવહારો, ઘટનાઓ અથવા સજંોગોને રોકડ �વાહ પaકના 

િનવેદનમા ં ચો�ખી રોકડ અથવા રોકડ સમક� તર$ક. મેળવવા અથવા 

Lકૂવવાનો ઉOલેખ થાય છે. 

પેટાકંપનીના મા7લક$ના �હતમા ં પ�રવત<નને કારણે ઉ;વતા રોકડ �વાહ ક. 

^નાથી િનયaંણમા ં ઘટાડો થતો નથી, નાણાક$ય �%િૃ'ઓમાથંી રોકડ �વાહ 

તર$ક. વગk\ૃત કરવામા ંઆવશે, િસવાય ક. પેટાકંપની કોઈ રોકાણ કંપની IndAS 
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– 110 wતગ<ત �થપાયેલ હોય, અને નફા અથવા Bકુસાન fારા વાજબી iOૂય 

પર માપ%ુ ંજ�ર$ છે.  

પેટાકંપનીમા ં મા7લક$ના �હતમા ંપ�રવત<ન ક. ^નાથી િનયaંણમા ંઘટાડો થતો 

નથી, ^વા ક. પેટાકંપનીની િપl ૃ કંપની fારા iડૂ$ના સાધનો આગામી ખર$દ$ 

અથવા વેચાણ, iડૂ$ �યવહાર તર$ક. ગણવામા ંઆવે છે, િસવાય ક. પેટાકંપની 

કોઈ રોકાણ કંપની પાસ ેકબRમા ંહોય અને વાજબી iOૂય નફા ક. Bકુશાન fારા 

માપવા જ�ર$ છે.  

� �બન-રોકડ �યવહાર: 

રોકાણ અને નાણક$ય �યવહારો ક. ^મા ંરોકડ અથવા રોકડ સમક�નો ઉપયોગ 

કરવાની જ�ર નથી તેને રોકડ �વાહ પaકમાથંી બાકાત રાખવામા ં આવશે. 

અવ �યવહારો નાણક$ય પaકોમા ંએવી ર$તે Rહ.ર કરવામા ંઆવશે ક. ^થી 

આવા રોકાણ અને નાણક$ય �%િૃ'ઓ િવશેની તમા મા�હતી આપી શકાય. 

ઘણા રોકાણ અને નાણક$ય �%િૃતઓ વત<માન રોકડ �વાહને સીધી અસર 

કરતી નથી. તે કોઈ કંપનીની iડૂ$ અને સપંિ' માળખાને અસર કર. છે.  

� સપંિ'ની ખર$દ$ સીધી સબંિધત જવાબદાર$ઓ અથવા નાણાપ�ાના 

મા?યમથી થઇ શક..  

� ઈb6વટ$ શેરના ઇC4 ૂ(ભરણા) fારા એકમBુ ંસપંાદન. 

� દ.વાBુ ંઇb6વટ$મા ં�પાતંર 

� નાણક$ય �%િૃતઓથી જવાબદાર$ઓમા ંપ�રવત<ન: 

કંપની fારા એવી મા�હતી �દાન કરશે ક. ^ નાણાક$ય પaકોના ઉપયોગકારોને 

રોકડ �વાહ અને 7બન-રોકડ �વાહના બvે ફ.રફારો સ�હતના થતા ફ.રફારોથી, 
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નાણાક$ય �%િૃતઓમાથંી થતા જવાબદાર$ઓના ફ.રફારBુ ંiOૂયાકંન કરવા માટ. 

સમથ< બનાવશે. 

ઉપરો6ત બાબતની જ�ર$યાતને સતંોષવા માટ. જ�ર$ હદ hધુી કોઈ કંપની 

નાણાક$ય �%િૃતઓમા ંઉ;વતી જવાબદાર$ઓમા ંનીચેના ફ.રફાર Rહ.ર કરશે:  

� નાણાક$ય રોકડ �વાહથી પ�રવત<ન; પેટાકંપનીઓ અથવા અ1ય 

�યવસાયોBુ ં િનયaંણ મેળવવા અથવા �મુાવવાથી થતા ં ફ.રફારો 

(પ�રવત<ન)  

� િવદ.શી િવિનમય દરોમા ંફ.રફારની અસર; 

� વાજબી iOૂયોમા ંફ.રફાર / યોXય �કમતમા ંફ.રફાર; અને 

� અ1ય ફ.રફાર 

નાણાક$ય �%િૃતઓથી ઉભી થતી જવાબદાર$ઓ પણ જવાબદાર$ઓ જ છે ક. 

^ના માટ. રોકડ �વાહ હતો અથવા ભિવ>યમા ં રોકડ �વાહ હશે, ^ને રોકડ 

�વાહ પaકમા ંનાણક$ય �%િૃતઓમાથંી રોકડ �વાહ તર$ક. વગk\ૃત કરવામા ં

આવશે. આ ઉપરાતં કંપની fારા આપેલી મા�હતીની નાણાક$ય સપંિ'મા ંથતા ં

ફ.રફારો પર લા� ુ પડ. છે. સપંિ' ક. ^ નાણાક$ય �%િૃતમાથંી ઉભી થયેલી 

જવાબદાર$ઓને બચાવે (હ.જ કર.) છે.  

ઉપરોકત મા�હતી Rહ.ર કરવાની આવCયકતાને Pણૂ< કરવાની એક ર$ત છે ક. 

નાણાક$ય �%િૃતઓમાથંી ઉ�ભવતી જવાબદાર$ઓ માટ.ના પાકા સરવૈયામા ં

શ�આતની અને આખરની બાક$ વ`ચે મેળવણી કરવી. _યા ંકોઈ પણ કંપની 

આવા સમાધાનનો Eલુાસો કર. છે, Uયા ં તે નાણાક$ય િનવેદનોના  



86 
 

વપરાશકતા<ઓને સમાધાનમા ં સમાિવ>ટ મા�હતીને પાકા સરવૈયા અને રોકડ 

�વાહ િનવેદનમા ંજોડવા માટ. સ�મ કરવા માટ. Pરૂતી મા�હતી �દાન કરશે.  

જો કોઈ કંપની અ1ય સપંિ'ઓ અને જવાબદાર$ઓમા ંફ.રફારોની મા�હતી ઉપર 

iજુબ જ�ર$ મા�હતી �દાન કર. છે, તો તે અ1ય સપંિ'ઓ અને 

જવાબદાર$ઓના ફ.રફારોથી અલગ નાણક$ય �%િૃતઓથી ઉભી થતી �ુદ$ 

જવાબદાર$ઓમા ંફ.ર.ફાર Rહ.ર કરશે.  

� રોકડ અને રોકડ સમક�ના ઘટકો:  

કંપની રોકડ અને રોકડ સમક�ના ઘટકોને Rહ.ર કરશે અને રોકડ �વાહના  

નીવેદનમા ંએ જ રકમB ુસમાધાન કરશે ^ મા�હતીનો ઉOલેખ પાકા સરવૈયામા ં

સરખી મા�હતીથી નVધાયેલા હશે.  

િવ�ભરમા ં રોકડ �યવ�થાપન અને બ��ક�ગ ગોઠવણીની માટ.ની િવિવધ 

�ણાલીઓને ?યાનમા ંરાખીને અને IndAS - 1 િનવેદનોની ર�ૂઆત, નાણાક$ય 

પaકોની ર�ૂઆત કરવા માટ., કંપની પો7લસી Rહ.ર કર. છે ^મા ંતે રોકડ અને 

રોકડ સમક�ની રચના નT$ કરવામા ંઅપનાવે છે. 

રોકડ અને રોકડ સમક�ના ઘટકો નT$ કરવા માટ. નીિતમા ંકોઈપણ ફ.રફારની 

અસર, ઉદાહરણ, અગાઉ કોઈ કંપનીના રોકાણના પોટ<ફો7લયોના ભાગ તર$ક. 

માનવામા ં આવતા નાણાક$ય સાધનોના વગkકરણમા ં ફ.રફાર, IndAS - 8 

�હસાબી નીિતઓ અBસુારનો અહ.વાલ છે.  

� અ1ય િવગતો દશા<વવી:  

^ રોકડ ક. રોકડ સમક�ની રકમ મહતવની હોય તે કંપની પાસે હોય, પરંl ુ

^નો ઉપયોગ તે કર$ શકતી ના હોય તો તે અલગ દશા<વવી અને સાથે 
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સચંાલકોની ટ$�પણીઓ પણ iકુવી. એવા ઘણા સજંોગો બને છે ક. કંપની fારા 

ધારણ કર.લી રોકડ ક. રોકડ સમક� બાક$નો ઉપયોગ કોઈ �ૂથ માટ. ઉપલSધ 

નથી.  

ઉદાહરણતર$ક., પેટા કંપની fારા રાખવામા ંઆવતી રોકડ wદ રોકડ સમક� 

બાક$ હોય અને ^ દ.શમા ં કાય< કરતી હોય Uયાના િવિનમય િનયaંણ અથવા 

અ1ય કાBનૂી િનયaંણ લા� ુ મળે છે જયાર. બાક$ રકમ િપl ૃ અથવા અ1ય 

કંપનીઓ fારા સામા1ય ઉપયોગ માટ. ઉપલSધ ના હોય.  

આમ વધારાની મા�હતી કોય કંપનીની આિથcક b�થિત અને �વા�હતાને 

સમજવામા ંવપરાશકતા<ઓને સબંિંધત હોય શક. છે. આ મા�હતીને Rહ.ર કરતા 

સાથે, સચંાલકો fારા ટ$�પણી સાથે �ોUસા�હત કરવામા ં આવે છે અને તેમા ં

શામેલ હોય શક. છે:  

� ભિવ>યની કામગીર$ની �%િૃતઓ માટ. અને iડૂ$ પતાવટ �િતબ�તા 

માટ. ઉપલSધ હોય શક. તેવી ઉધાર રકમની hિુવધાઓ ક. વાપર.લ ના 

હોય તેવી hિુવધાઓના ઉપયોગ પરના કોઈપણ િનયaંણો hચૂવે છે.  

� રોકડ �વાહનો \ુલ �વાહ ક. ^ કામગીર$ની �%િૃતઓની �મતામા ં

અલગથી વધારો કર. ^ રોકડ �વાહની કામગીર$ની �મતા Rળવી 

રાખવી જ�ર$ છે; અને  

� દર.ક ભાગનો એહવાલમા ં કામગીરની, રોકાણની નાણાક$ય �%િૃતઓથી 

ઉ�ભવતો રોકડ �વાહની રકમ.  

કામગીર$ની �મતામા ં વધારો દશા<વતા અને કામગીર$ની �મતાને Rળવી 

રાખવા માટ. જ�ર$ રોકડ �વાહ અલગથી Rહ.ર કર$ને વપરાશકતા<ઓને તે 

િનધા<�રત કરવા માટ. ક. કંપની fારા કામગીર$ની �%િૃ' માટ. Pરુl ુ ંરોકાણ કર. 
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છે ક. ક.મ. જો કોઈ કંપની fારા તેની કામગીર$ની �મતાના Rળવણીમા ંPરૂતા 

�માણમા ંરોકાણ ના કર. તો કદાચ ભિવ>યની નફાકારકતા તરફ Pવૂ<Qહ કર. છે.  

િવભાગો ના રોકડ �વાહને Rહ.ર કરતા વપરાશકતા<ઓને આખા �યવસાયના 

રોકડ �વાહ અને તેના wશના ભાગો અને િવભાગોની રોકડ �વાહની 

ઉપલSધતા અને પ�રવત<નશીલતા વ`ચેના સબંધની સાર$ સમજ મેળવવા માટ. 

સ�મ કર. છે.   

�વા�યાય 

!"ુાસર જવાબ આપો. 

૧. રોકડ �વાહનો અથ< આપી તેના ફાયદા જણાવો. 

૨. રોકડ અને રોકડ સમક� િવ�તારથી સમRવો. 

૩. નીચેની �%િૃ'ઓ સિવ�તાર સમRવો. 

1. કામગીર$ �%િૃ' 

2. રોકાણ �%િૃ' 

3. િધરાણ �%િૃ' 

૪. િવદ.શી ચલણથી રોકડ �વાહ પર નVધ લખો. 

૫. પેટા કંપનીઓમા ંઅન ેઅ1ય �યવસાયોની મા7લક$�હતમા ંપ�રવત<ન પર નVધ લખો. 

૬. નાણાક$ય �%િૃતઓની જવાબદાર$મા ંપ�રવત<ન સમRવો. 

૭. રોકડ અને રોકડ સમક�ના ઘટકો પર નVધ લખો. 

B. યો&ય િવક'પ પસદં કર+ જવાબ આપો. 

૧. રોકડ �વાહ પaકBુ ંભારતીય �હસાબી ધોરણ _________ છે. 

A. 1 B. 3  C. 4 D. 7 
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૨. ___________ મા ંહાથ પર રોકડ તેમજ મગંાવવામા ંઆવેલા થાપણોનો સમાવેશ થાય છે. 

A. રોકડ B. રોકડ સમક�  C. રોકડ �વાહ D. કામગીર$ �%િૃ'ઓ 

૩. _________ ને રોકડમા ંસરળતાથી ફ.રબદલ કર$ શકાય છે. 

A. રોકડ B. રોકડ સમક�  C. રોકડ �વાહ D. કામગીર$ �%િૃ'ઓ 

૪. __________ એ રોકડ ક. રોકડ સમક�ની wદર ક. બહારની તરફનો �વાહ છે. 

A. બ�ક B. બ�ક ઓવર�ા�ટ C. રોકડ �વાહ D. એક પણ ન�હ. 

૫. ____________ એ ધધંાની રોકાણ તથા નાણાક$ય �%િૃ' નથી. 

A. કામગીર$ �%િૃ'ઓ B. અ1ય �%િૃ'  C. રોજબરોજની �%િૃ' D. એક પણ ન�હ. 

૬. રોકડ �વાહમા ં_______________ �%િૃ'નો સમાવેશ થાય છે.  

A. 1 B. 2  C. 3 D. 4 

૭. બ�ક fારા કરવામા ંઆવતા િધરાણનો __________ �%િૃ'મા ંસમાવેશ થાય છે. 

A. કામગીર$ B. રોકાણ  C. નાણાક$ય D. એક પણ ન�હ. 

૮. કોઈ પણ રોકાણને Uયાર. જ રોકાણ સમક� ગણી શકાય જયાર. તે સપંાદનની તાર$ખથી 

_____________ મ�હના wદર રોકડમા ંપ�રવત<ન થl ુ ંહોય. 

A. 3 B. 4  C. 5 D. 6 

૯. રોયOટ$ને _______________ �%િૃ' હ.ઠળ લેવામા ંઆવે છે. 

A. કામગીર$ B. નાણાક$ય C. રોકાણ D. એક પણ ન�હ. 

૧૦. કરાર ક. વેપાર$ �યવહાર માટ.ની Lકુવણીને ______________ �%િૃ' હ.ઠળ લેવામા ં

આવે છે. 

A. કામગીર$ B. નાણાક$ય C. રોકાણ D. એક પણ ન�હ. 

૧૧. �લા1ટ તથા િમલકતોના વેચાણમા ંઉ�ભવતો રોકડ �વાહ _____________ �%િૃ' હ.ઠળ 

દશા<વાય છે. 
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A. કામગીર$ B. નાણાક$ય C. રોકાણ D. એક પણ ન�હ. 

૧૨. કંપનીના શેર ખર$દવા માટ. કર.લ રોકડની Lકુવણી _____________ �%િૃ' હ.ઠળ આવે 

છે. 

A. કામગીર$ B. નાણાક$ય C. રોકાણ D. એક પણ ન�હ. 

૧૩. કંપની તેના શેર બાયબેક કર. તો તે _____________ �%િૃ' હ.ઠળ દશા<વાય છે. 

A. કામગીર$ B. નાણાક$ય C. રોકાણ D. એક પણ ન�હ. 

૧૪. રોકડ�વાહની i�ુયUવે _____________ પ�િતઓ છે. 

A. 1 B. 2  C. 3 D. 4 

૧૫. ____________ ને રોકડ �વાહ પaકમા ંઅલગથી દશા<વવામા ંઆવશે. 

A. આવક પર કર  B. Rવક પર કર  C. �ેફર1સ શેર D. એક પણ ન�હ 

૧૬. િનયaંણ �મુાવવાના રોકડ �વાહની અસરોને િનયaંણ મેળવવા નીકળવામા ં

______________ 

A. આવે છે. B. આવતી નથી.  C. આવે પણ ખર$ને ન પણ આવે D. 4 એક પણ 

ન�હ. 

જવાબ : 

1. D 

2. A 

3. B 

4. C 

5. A 

6. C 

7. C 
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8. A 

9. A 

10. A 

11. B 

12. B 

13. C 

14. B 

15. A 

16. B 
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