TALLY:Ques1. What do you mean by tally accounting?
Ans1. a. Accounting:- ਇਸ ਵਾਯ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸ। ਵਾਯ ਨੂੂੰ ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਸਯ ਇਕ ਵਾਯੀ
ਰਈ accounting ਫਸੁਤ ਸੀ ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ ਸ।
b. Accounting system:- ਇ ਵਵੱ ਚ ਾਨੂੂੰ ਇਸ ਵਸਰਾ ਤੋਂ ਸੀ plan ਕੀਤਾ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਵਕ
ਵਾਯੀ ਨੇ ਉਦਸ਼ ਨੂੂੰ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਕੀ ਕੂੰ ਭ ਕਯਨਾ ਸ। ਜਕਯ ਦਵਿਆ ਜਾਵ ਤਾਂ accounting
system ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਨਸੀਂ ਸ ਯ accounting system ਦੀ help ਨਾਰ ਕਈ ਵੀ business ਆਣ
record ਫਸੁਤ ਆਾਨੀ ਨਾਰ ੁਯੱਵਿਅਤ ਯੱ ਿ ਕਦਾ ਸ।
c. Accounting:- ਇਸ finance ਨਾਰ ੂੰ ਫੂੰ ਵਧਤ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ।
d. Accounting system:- ਇ ਵਵੱ ਚ mainly finance ਨਾਰ related items ੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।
Ques2. What do you mean by computerized accounting?
Ans2. a. Computerized accounting:- ਇਤੋਂ ਬਾਵ ਸ ਵਕ accounting system ਨੂੂੰ
computer ਦੀ help ਨਾਰ computerized accounting ਦ ਵਵਚ user computer ਨੂੂੰ input
ਦਵਗਾ। computer, processing ਤੋਂ ਫਾਅਦ Output ਵਦਿਾਉਦਾਂ ਸ।
Ques3. What do you mean by tally?
Ans3. Tally:- tally ਤੋਂ ਬਾਵ business ਦੀਆਂ ਸਣ ਵਾਰੀਆਂ activities ਨੂੂੰ computer ਦ ਵਵੱ ਚ
record ਕਯਨਾ। tally ਇਕ ਅਵਜਸਾ software ਸ ਵਜ ਵਵੱ ਚ ਵਾਯੀ ਵਾਯ ਦ ਰ ਣ-ਦਣ ਨੂੂੰ
ੁਯੱਵਿਅਤ ਯੱ ਿ ਕਦਾ ਸ tally ਵਵੱ ਚ ਵਾਯ ਨੂੂੰ ਸਣ ਵਾਰ profit & loss ਦਾ ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਤਾ
ਰੱਗ ਕਦਾ ਸ ਵਕ tally finance ਦ ਵਭਰਣ ਕਯਨ ਵਵੱ ਚ ਸਾਇਕ ਵੱ ਧ ਸਈ ਸ।
Ques4. What do you mean by business?

Ans4. Business:- business ਤੋਂ ਬਾਵ ਸ ਵਕ ਉਸ ੂੰ ਥਾ ਜ ਵਕ profit ਕਭਾਉਣ ਰਈ ਵਕ ਵਾਯੀ
ਦੁਆਯਾ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਵਾਯੀ ਦਾ ਭੁੱ ਿ ਉਦਸ਼ ਰਾਬ ਕਭਾਉਣਾ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ। ਯੂੰ ਤੂ ਇਸ ਜ਼ਯੂਯੀ
ਨਸੀਂ ਸ ਵਕ ਵਾਯ ਨੂੂੰ ਸਯ ਾਰ ਰਾਬ ਸੀ ਰਾਤ ਸਵ ਵਕ ਕਾਯਨ ਵਾਯ ਨੂੂੰ ਸਾਨੀ ਵੀ ਸ ਕਦੀ ਸ।
ਵਾਯੀ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਵਾਯ ਨੂੂੰ ਰਾਬ ਰਾਤ ਕਯਵਾਉਣਾ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਵਾਯ ਦ ਰਾਬ ਜਾਂ ਸਾਨੀ ਦਾ ਤਾ
ਰਗਾਉਣਾ ਰਈ tally ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ।

Some Terms of tally:1. Proprietor/owner:- (ਭਾਵਰਕ) ਵਜਸੜਾ ਵਵਅਕਤੀ ਵਕ ਵਾਯ ਨੂੂੰ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਰਈ
ਵਸਰ ਕਯਦਾ ਸ। ਆਣ  ਦਾ ਵਨਵਸ਼ ਕਯਦਾ ਸ। ਵਾਯ ਵਵੱ ਚ ਸਣ ਵਾਰੀ ਜਿਭਾਂ ਨੂੂੰ
ਆਣ ਵਯ ਤ ਰੈਂ ਦਾ ਸ ਉਨੂੂੰ owner ਵਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।
2. Capital:- (ੂੂੰ ਜੀ) ਭਾਵਰਕ ਦੁਆਯਾ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤੀ ਗ ਵਾਯ ਵਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿਯਚ਼ ‘ੂੂੰ ਜੀ’
ਅਿਵਾਉਂਦੀ ਸ। ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿਯਚ਼ ਨਕਦੀ ਵੀ ਸ ਕਦਾ ਸ ਤ ਉਧਾਯ ਵੀ ਰਾਬ ਦ ਵਧਣ ਤ
ਵੱ ਧਦੀ ਸ ਤ ਰਾਬ ਘੱ ਟਣ ਤ ਘੱ ਟਦੀ ਸ।
3. Drawings:- (ਵਨਿੱਜੀ ਵਯਤੋਂ/ਘਯਰੂ ਿਯਚ਼) ਭਾਵਰਕ ਵੱ ਰੋਂ ਆਣ ਵਨਜੀ ਵਯਤੋਂ ਰਈ ਕਢਵਾਈ
ਯਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਿਯਚ਼ ਕੀਤਾ ਧਨ ਸੀ drawings ਅਿਵਾਉਂਦਾ ਸ। ਇਸ drawings ਭਾਰ, ਧਨ ਜਾਂ
ੂੰ ਵਤਆਂ ਦ ਯੂ ਵਵੱ ਚ ਵੀ ਸ ਕਦੀਆਂ ਸਨ।
4. Debtors:- (ਦਣਦਾਯ) ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਵਜ ਤੋਂ ਵਾਯ ਨੂੂੰ ਵਚ ਗ ਭਾਰ ਜਾਂ ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ
ਵਾਵਾਂ ਦ ਫਦਰ ਕਈ ਯਕਭ ਰ ਣੀ ਸ ਉਨੂੂੰ debtors ਵਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਾਯ ਦਣਦਾਯ ਨੂੂੰ
‘ਪੁੱ ਟਕਰ ਦਣਦਾਯ’ (sundry debtors) ਜਾਂ ‘ਕੁੱ ਰ ਦਣਦਾਯ’ (total debtors) ਵਕਸਾ ਜਾਂਦਾ
ਸ। example:- ਾਰ (ਭਾਵਰਕ) ਨੇ ਕਯਭ ਨੂੂੰ 1000 ਯੁ. ਦਾ ਭਾਰ ਵਵਚਆ ਉਦਾਸਯਣ ਵਵੱ ਚ
ਾਰ ਰ ਣਦਾਯ ਸ ਕਯਭ ਦਣਦਾਯ ਵਕਉਂਵਕ ਾਰ (ਭਾਵਰਕ) ਨੇ ਵਵੱ ਚ ਕਯਕ ਰੈਂ ਦੀ ਸ।
5. Creditors:- (ਰ ਣਦਾਯ) ਉਸ ਵਵਅਕਤੀ ਵਜਨੂੂੰ ਭਾਵਰਕ ਨੇ ਿਯੀਦ ਗ ਭਾਰ, ਰਾਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਯਣ ਦ ਯੂ ਵਵੱ ਚ ਕਈ ਯਕਭ ਦਣੀ ਸ ਉ ਨੂੂੰ ਰ ਣਦਾਯ ਵਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।

example:- ਸਵਯੂੰ ਦਯ (ਭਾਵਰਕ) ਨੇ ਗੁਯਨਾਭ ਤੋਂ 10,000 ਯੁ. ਦਾ ਭਾਰ ਿਯੀਵਦਆ। ਉਦਾਸਯਣ
ਵਵੱ ਚ ਸਵਯੂੰ ਦਯ (ਭਾਵਰਕ) ਦਣਦਾਯ ਸ ਤ ਗੁਯਨਾਭ ਰ ਣਦਾਯ ਵਕਉਂਵਕ ਸਵਯੂੰ ਦਯ ਨੇ ਰਾਤ ਯਕਭ
ਕਯਨੀ ਸ।
6. Business transactions:- ਵਕ ਵਾਯ ਦੁਆਯਾ ਵਕ ਸਯ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਰ ਸਯ ਵਕ ਤਯਹਾਂ
ਦਾ ਰ ਣ ਦਣ ਜ ਵਕ ਭਾਰਕ ਦ ੂੰ ਫੂੰ ਧ ਵਵਚ ਜਾਂ ਉਧਾਯ ਵੀ ਸ ਕਦਾ ਸ ਉਨੂੂੰ ਵਾਯਕ ਰ ਣ
ਦਣ ਵਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਵਾਯਕ ਰ ਣ ਦਣ ਵਾਯ ਦੀ ਆਯਵਥਕਵਤਆਂ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਜ ਵਕ ਉਦੀ
ਵਵੱ ਤੀ ਵਥਤੀ ਨੂੂੰ ਫਦਰ ਵਦੂੰ ਦੀ ਸ।
7. Receivable:- (ਰਾਤੀ ਮਗ):- ਇਦਾ ਅਯਥ ਸ ਉਸ ਯਕਭ ਜ ਫਾਸਯ ਦ ਵਵਅਕਤੀ ਨੇ
ਵਾਯੀ ਨੂੂੰ ਦਣੀ ਸ। ਜਦੋਂ ਵਕ ਗਰਾਸਕ ਨੂੂੰ ਉਧਾਯ ਭਾਰ ਵਵਚਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉਸ ਵਵਕਰਤਾ
ਦੁਆਯਾ ਵਰਿ ਗ ਵਟਾਂਦਯਾ ੱ ਤਯ ਨੂੂੰ ਵੀਕਾਯ ਕਯਦਾ ਸ। ਰ ਣਦਾਯ ਰਈ ਇਸ ਰਾਤੀ ਮਗ
ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਇਸ ਇਕ ਾਰ ਦ ਅੂੰ ਦਯ-ਅੂੰ ਦਯ ਰਾਤੀ ਮਗ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਤ ਇਸ ਚਾਰੂ ੂੰ ਤੀਆਂ ਦਾ
ਵਸੱ ਾ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ।
8. Payables:- (ਅਦਾਇਗੀ ਮਗ):- ਇਸ ਉਸ ਯਕਭ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਜ ਵਾਯੀ ਨੇ ਫਾਸਯ ਦ ਵਵਅਕਤੀ
ਨੂੂੰ ਦਣੀ ਸ ਜਦੋਂ ਵਾਯ ਵਜੋਂ ਉਧਾਯ ਾਰ ਿਯੀਵਦਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉਸ ਦਣਦਾਯ ਦੁਆਯਾ ਵਰਿ
ਵਟਾਂਦਯਾਂ ੱ ਤਯ ਨੂੂੰ ਵੀਕਾਯ ਕਯਦਾ ਸ ਦਣਦਾਯ ਰਈ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਮਗ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਇਸ
ਇਕ ਾਰ ਦ ਅੂੰ ਦਯ ਅਦਾ ਕਯਨੀ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਚਾਰੂ ਦਣਦਾਯੀਆਂ ਦਾ ਵਸੱ ਾ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ।
9. Purchase :- (ਿਯੀਦ):- ਉਤਾਦਨ ਦ ਰਈ ਿਯੀਵਦਆਂ ਵਗਆ ਕੱ ਚਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਵਵਕਯੀ ਰਈ
ਿਯੀਵਦਆ ਵਤਆਯ ਭਾਰ (ਿਯੀਦ) ਅਿਵਾਉਂਦੀ ਸ ਿਯੀਦ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਨਾਂ ਵਕ
ੂੰ ਤੀਆਂ ਦੀ ਿਯੀਦ ਰਈ ਿਯੀਦ ਨਕਦ ਵੀ ਸ ਕਦੀ ਸ ਤ ਉਧਾਯ ਵੀ। example:- ਸਯੀਸ਼
ਨੇ ਕੂੰ ਵਊਟਯ, ਪਯਨੀਚਯ 40,000 ਯੁ. ਦਾ ਿਯੀਵਦਆ ਇਸ ਸਯੀਸ਼ ਦੀ ਿਯੀਦ ਸ।
10. Sale:- (ਵਵਕਯੀ):- ਵਤਆਯ ਾਰ ਦੀ ਵਵਕਯੀ ਰਈ sale ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ
ਭਾਵਰਕ ਵਰੋਂ ਵਵਚਆ ਵਗਆ ਭਾਰ ਵਵਕਯੀ ਕਸਾਉਂਦੀ ਸ। ਵਵਕਯੀ ਸ਼ਫਦ ਵੀ ਸ ਕਦੀ ਸ ਤ

ਉਧਾਯ ਵੀ। examples:- ੁਵਯੂੰ ਦਯ ਨੇ ਕੂੰ ਵਊਟਯ 15,000 ਦਾ ਵਵਚਆ ਇਸ ੁੂੰ ਵਯਦਯ ਦੀ
ਵਵਕਯੀ ਸ।
11. Purchase return/return outward:- (ਿਯੀਦ ਵਾੀ):- ਭਾਵਰਕ ਵਰੋਂ ਿਯੀਵਦਆ
ਵਗਆ ਭਾਰ ਜਦੋਂ ਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ਇਸ ਿਯੀਦ ਵਾੀ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਵਵਰਯਤਾ ਨੂੂੰ ਵਾਵ
ਕੀਤ ਭਾਰ ਦਾ ਕਾਯਨ ਵਨਯਦ ਅਨੁਾਯ ਨਾ ਸਣਾ, ਿਯਾਫ ਭਾਰ, ਰ ੜ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸ ਕਦਾ ਸ।
12. Sale return/return inward:- ਜਦੋਂ ਭਾਵਰਕ ਵਰੋਂ ਵਵਚਆ ਵਗਆ ਭਾਰ ਵਾਵ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉਸ ਵਵਕਯੀ ਵਾਵ ਕਸਾਉਂਦੀ ਸ ਇਸ ਵਚ ਗ ਭਾਰ ਦਾ ਉਸ ਵਸੱ ਾ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਜ
ਗਰਾਸਕ ਵਰੋਂ ਵਾਯੀ ਨੂੂੰ ਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਵਾੀ ਦਾ ਕਾਯਨ ਿਯਾਫ, ਭਾਰ ਵਨਯਦਸ਼
ਅਨੁਾਯ ਨਾ ਸਣਾ:- example:- ਅਭਨ ਨੇ 12,000 ਯੁ. ਦਾ ਭਾਰ ਵਵਚਆ ਤ 2000 ਵਵਕਯੀ
ਵਾ ਸ ਵਜ ਵਵਚ 10,000 ਯੁ. ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧ ਵਵਕਯੀ ਸ।
13. Goods:- (ਭਾਰ):- ਇਦਾ ਅਯਥ ਸ ਉਸ ਾਯੀਆਂ ਵਤਾਂ ਜ ਵਾਯੀ ਦੀ ਧਾਯਣ
ਰਵਕਵਯਆਂ ਵਵੱ ਚੋਂ ਅੱ ਗ ਵਚਣ ਰਈ ਿਯੀਵਦਆਂ ਸਨ ਇਸ ਵਤੂਆਂ ਕੱ ਚ ਭਾਰ ਜਾਂ ਵਤਆਯ ਭਾਰ
ਦਨਾਂ ਵਵਚ ਸ ਕਦੀਆਂ ਸਨ।
14. Assets:- (ੂੰ ੱ ਤੀ):- ੂੰ ੱ ਤੀ ਆਯਵਥਕ ਾਧਨ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਵਜ ਤੋਂ ਵਾਯੀ ਨੂੂੰ ਬਵਵੱ ਿ ਵਵਚ ਰਾਬ
ਰਾਤ ਸਣ ਦੀ ਆਭ ਸਵ, ੂੰ ੱ ਤੀਆਂ ਵਤੂੰ ਨ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੂੰ ਦੀਆਂ ਸਨ।
a) Fixed assets.
b) Current assets.
c) Fictitious assets.
A. Fixed assets:- (ਥਾਈ ੂੰ ੱ ਤੀਆਂ):- ਇਸ ਉਸ ੂੰ ੱ ਤੀਆਂ ਸੁੂੰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜ ਵਯਫ਼ ਰੂੰਫ
ਭੇਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਰਈ ਿਯੀਵਦਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸਨਾਂ ਤੋਂ ਰੂੰਫ ਭੇਂ ਰਈ ਰਾਬ ਰਾਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਸ ਵਜਵੇਂ:- ਭਸ਼ੀਨਯੀ, ਬਵਨ, ਪਯਨੀਚਯ ਆਵਦ।
B. Current assets:- ਇਸ ਉਸ ੂੰ ੱ ਤੀਆਂ ਸੁੂੰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜ ਵਯਫ਼ ਥੜ ਭੇਂ ਰਈ ਸੀ ਸੁੂੰ ਦੀਆ
ਸਨ ਇਸਨਾਂ ਤੋਂ ਥੜ ਭੇਂ ਰਈ ਸੀ ਰਾਬ ਰਾਤ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ।

C. Fictitious assets:- (ਕਾਰਵਨਕ ੂੰ ੱ ਤੀਆਂ):- ਇਸ ਉਸ ੂੰ ੱ ਤੀਆਂ ਸੁੂੰ ਦੀਆ ਸਨ ਵਜਸਨਾਂ
ਦਾ ਕਈ ਬਵਤਕ ਯੂ ਨਾ ਸਵ।
15. Liabilities:- (ਦਣਦਾਯੀਆਂ):- ਇਸ ਉਸ ਯਕਭਾਂ ਸੁੂੰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜ ਵਕ ਵਵਅਕਤੀ (ਦਣਦਾਯ)
ਦੁਆਯਾ ਵਕ ਵਵਅਕਤੀ (ਰ ਣਦਾਯ) ਨੂੂੰ ਯੁ ਜਾਂ ਵਾਵਾਂ ਦ ਯੂ ਅਦਾਇਗੀ ਮਗ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ।
examples:- ਜਭੀਤ ਨੇ ਭਨਰੀਤ ਤੋਂ 1000 ਯੁ. ਦਾ ਉਧਾਯ ਿਯੀਵਦਆ ਇ ਵਵਚ ਜਭੀਤ
ਦੀ 1000 ਯੁ. ਦਣਦਾਯੀ ਸ। ਇਸ ਵਤੂੰ ਨ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੂੰ ਦੀਆਂ ਸਨ:a) Fixed liabilities.
b) Current liabilities.
c) Contingent liabilities.
A. Fixed liabilities:- (ਥਾਈ ਦਣਦਾਯੀ):- ਇਸ ਉਸ ਦਣਦਾਯੀ ਸ ਜ ਰੂੰਫ ਭੇਂ ਰਈ ਸੁੂੰ ਦਾ
ਸ ਇਨੂੂੰ ਥਾਈ ਦਣਦਾਯੀ ਵਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਇਸ ਇਕ ਾਰ ਤੋਂ ਵੱ ਧ-ਵੱ ਧ ਰਈ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ।
B. Current liabilities:- (ਚਾਰੂ ਦਣਦਾਯੀ):- ਇ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਦਣਦਾਯੀ ਥੜ ਭੇਂ ਰਈ ਸੁੂੰ ਦੀ
ਸ ਵਜਸਨਾਂ ਨੂੂੰ ਇਕ ਾਰ ਦ ਅੂੰ ਦਯ-ਅੂੰ ਦਯ ਕਯਨਾ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਇਨੂੂੰ ਚਾਰੂ ਦਣਦਾਯੀ ਜਾਂ ਥੜ
ਭੇਂ ਦੀ ਦਣਦਾਯੀ ਵਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।
C. Contingent liabilities:- (ਅਚਨਚਤ ਦਣਦਾਯੀ):- ਇ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਦਣਦਾਯੀ ਅਤ ਇਸ
ਉਸ ਅਦਾਇਗੀ ਮਗ ਸ ਵੀ ਕਦੀ ਸ ਤ ਨਸੀਂ ਵੀ ਸ ਕਦੀ ਸ ਇਦਾ ਅਰ ਕਾਯਨ ਬਵਵੱ ਿ
ਵਵਚ ਸੀ ਤਾ ਰੱਗਦਾ ਸ ਵਕ ਉਸ ਅਰ ਵਵਚ ਦਣਦਾਯੀ ਸ ਵੀ ਵਕ ਨਸੀਂ।
16. Stock:- (ਟਾੱਕ):- ਇਸ ਾਰ ਜ ਅਵ-ਵਵਵਕਆ ਸ ਜਾਂ ਵਚਣ ਰਈ ਯੱ ਵਿਆ ਵਗਆ ਸ ਉਨੂੂੰ
ਟਾੱਕ ਵਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।
a) Opening stock.
b) Closing stock.
A. Opening stock:- ਇਸ ਉਸ ਟਾਕ (ਭਾਰ) ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਜ ਾਰ ਦ ਆਯੂੰ ਬ ਵਵੱ ਚ ਵਾਯ ਕਰ
ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਤ ਵਚਣ ਰਈ ਿਯੀਵਦਆ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ।

B. Closing stock:- ਇਸ ਉਸ ਟਾੱਕ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਜ ਵਕ current year ਦ ਅੂੰ ਤ ਵਵਚ ਆ ਕ ਫਚ
ਜਾਂਦਾ ਸ ਜਾਂ ਜ ਸਾਰ ਤੱ ਕ ਵਵਵਕਆਂ ਨਸੀਂ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ।
17. Expenses:- (ਿਯਚ):- ਉਦਸ਼ ਦੁਆਯਾ ਸ਼ੁਯੂ ਕੀਤ ਵਾਯ ਨੂੂੰ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਰਈ ਕੀਤ ਗ
ਿਯਚ ਸੀ expenses ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ ਇਸ ਵਾਯ ਦੀ ਆਭਦਨ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਂਦ ਸਨ ਇਸ ਦ ਰਕਾਯ ਦ
ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ।
a) Direct expenses.
b) Indirect expenses.
A. Direct expenses:- (ਵੱ ਧ ਿਯਚ):- ਇਸ ਉਸ ਿਯਚ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ ਜ ਵਾਯ ਤ ਵੱ ਧ ਅਯ
ਕਯਦ ਸਨ। example:- wages, carriage, inward, purchase etc.
B. Indirect expenses:- (ਅਵੱ ਧ ਿਯਚ):- ਉਸ ਿਯਚ ਜ ਵਾਯ ਤ ਅਯ ਤਾਂ ਕਯਦ ਸਨ
ਯ ਅਵੱ ਧ ਤਯ ਤ ਅਯ ਤਾਂ ਕਯਦ ਸਨ ਯ ਅਵੱ ਧ ਤਯ ਤ। example:- salary,
carriage, outward, rent, tax etc.
18. Profit:- (ਰਾਬ):- ਿਯਵਚਆਂ ਉੱਤ ਆਭਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ ਰਾਬ ਕਸਾਉਂਦਾ ਸ ਰਾਬ ਸਭਸ਼ਾ
ਵਾਯ ਦੀ ੂੂੰ ਜੀ ਅੂੰ ਸ਼ ਵਵਚ ਵਾਧਾ ਕਯਦਾ ਸ। examples:- ਭਸਸ਼ ਨੇ 1000 ਯੁ. ਦੀ ਘੜੀ
ਿਯੀਦੀ ਤ ਉ ਘੜੀ ਨੂੂੰ 1200 ਯੁ. ਵਵਚ ਵਚ ਵਦੱ ਤਾ 1200 ਯੁ. Profit ਸ।
19. Loss:- (ਸਾਨੀ):- ਆਭਦਨ ਉਤ ਿਯਵਚਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ ਸਾਨੀ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਇਸ ਵਾਯ ਦਾ ਉਸ
ਅਣ-ਇਛੱ ਤ ਫਝ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਜ ਵਕ ਰਕਾਯ ਦੀ ਆਭਦਨੀ ਦਾ ਨਸੀਂ ਕਯ ਕਦਾ ਸ ਉਸ ਸਭਸ਼ਾ
ਵਾਯ ਦੀ ੂੂੰ ਜੀ ਨਸੀਂ ਕਯ ਕਦਾ ਸ ਉਸ ਸਭਸ਼ਾ ਵਾਯ ਦੀ ੂੂੰ ਜੀ ਅੂੰ ਸ਼ ਨੂੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਸ। ਇਸ
ਦ ਰਕਾਯ ਦੀ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ:- ਵਜਵੇਂ:A. Normal loss:- (ਧਾਯਣ ਸਾਨੀ):- ਉਤਾਦਨ ਦ ੁਬਾਅ ਦ ਕਾਯਨ ੈਂਦਾ ਸਈ ਸਾਨੀ
ਾਧਾਯਣ ਦ ਕਾਯਨ ਦ ਕਾਯਨ ੈਂਦਾ ਸਈ ਸਾਨੀ ਾਧਾਯਣ ਸਾਨੀ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਵਜਵੇਂ:- ੁੂੰ ਗੜ ਜਾਣਾ,
ਵੱ ਜਣ ਘੱ ਟ ਜਾਣਾ।

B. Abnormal loss:- (ਅਾਧਾਯਣ ਸਾਨੀ):- ਅਾਧਾਯਣ ਸਾਨੀ ਵਕ ਦੁਯਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕੁਦਯਤੀ
ਕਾਯਨਾ ਕਾਯਨ ੈਂਦੀ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਵਜਵੇਂ:- ਸੜਹ, ਚਯੀ ਆਵਦ।
20. Income:- (ਆਭਦਨ):- ਆਭਦਨ ਵਾਯਕ ਜਾਂ ਗਯ-ਵਾਯਕ ਵਤਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉਦਸ਼ ਦ ਸ਼ੁੱ ਧ ਭੁੱ ਰ
ਵਵਚ ਵਾਧਾ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਇਸ ਇਕ ਵਵਆਕ ਸ਼ਫਦ ਸ ਵਜ ਵਵਚ ਰਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਇਸ ਦ
ਰਕਾਯ ਦ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ:A. Direct income:- direct income ਉਸ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ ਜ business ਵਵਚ ਸਣ ਵਾਰੀ ਅੂੰ ਦੂਯਨੀ
ਰਵਕਵਯਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਵਜਵੇਂ:- sales ਤੋਂ ਰਾਤ ਸਣ ਵਾਰੀ Income ਸੀ direct
income ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ।
B. Indirect income:- ਇਸ ਉਸ ਆਭਦਨ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਜ business ਵਵਚ ਸਣ ਵਾਰੀ
ਰਵਕਵਯਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਵਜਵੇਂ:- discount received, commission etc.
21. Contra entry:- ਇਸ ਉਸ entry ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਜ ਉ ਭੇਂ ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸ ਜਦੋਂ ਅੀਂ ਫੈਂਕ ਵਵਚ
ਯਾਸ਼ੀ ਜਭਹਾਂ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦ ਸਾਂ। examples:- 1. Deposit into bank Rs. 1000
Bank

dr. 1000

Cash

dr. 1000

2. Withdraw into bank Rs. 5000
Cash

dr. 5000

Bank

cr. 5000

22. Bad debts:- (ਫੂਯੀ ਦਣਦਾਯੀ):- ਉਸ ਦਣਦਾਯੀ ਵਜਦੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਵਭਰਣ ਦੀ ਕਈ ਆ
ਨਾ ਸਵ। ਉਨੂੂੰ ਫੂਯੀ ਦਣਦਾਯੀ ਵਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। example:- ਕਭਰ ਨੇ ਸਯੀਸ਼ ਨੂੂੰ 10,000 ਯੁ.
ਦਾ ਭਾਰ ਵਵਚਆ ਸਯੀਸ਼ ਨੇ 8000 ਯੁ. ਵਦੱ ਤ ਤ 2000 ਯੁ. ਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਯ ਕਯ ਵਦੱ ਤਾ
ਉਦਾਸਯਣ ਵਜੋਂ 2000 ਯੁ. ਦੀ ਫੂਯੀ ਦਣਦਾਯੀ ਸ।

23. Discount:- (ਛਟ):- ਇਸ ਉਸ ਯਕਭ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਜ ਵਕ ਉਦਸ਼ ਦੁਆਯਾ ਆਣ ਗਰਾਸਕ ਨੂੂੰ ਵਚ
ਗ ਭਾਰ ਉਤ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸ ਉਨੂੂੰ ਛਟ ਕਵਸੂੰ ਦ ਸਨ ਯ ਭਾਰ ਦੀ ਤੁਯੂੰਤ ਅਗਵਾਈ ਉਤ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਭੀ ਨਕਦ ਛਟ ਕਸਾਉਂਦੀ ਸ।
24. Trade discount:- (ਵਾਯਕ ਛਟ):- ਕਈ ਵਾਯ ਇਕਤਾ ੂਚੀ ਵਵਚ ਵਾਯੀ ਨੂੂੰ ਰਾਬ
ਕਭਾਉਣ ਰਈ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਇਨੂੂੰ ਵਾਯਕ ਛਟ ਵਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਇਨੂੂੰ ਵਸਾਫ ਵਕਤਾਫ
ਦੀਆਂ ੁਤਕਾਂ ਵਵਚ ਦਯਜ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।
25. Journal:- (ਯਜਾਨਾ ਭਾਚਾ):- ਇਸ ਆਯੂੰ ਵਬਕ ਰ ਵਿਆਂ ਦੀ ੁਤਕ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਇ ਵਵਚ ਆਯੂੰ ਬ
ਵਵਚ ਸਣ ਵਾਰ ਿਯਚ ਦਯਜ ਸੁੂੰ ਦ ਸਨ।
26. Ledger:- (ਫਸੀ ਿਾਤਾ):- ਇਸ ਅੂੰ ਵਤਭ ਰ ਵਿਆ ਦੀ ੁਤਕ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਇ ਵਵਚ ਾਯ ਿਯਚ
ਦਯਜ ਕੀਤ ਜਾਂਦ ਸਨ।
27. ਨਕਦ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟ ਵਵਚ ਅੰ ਤਰ ਦੱ ਸੋ?
Ans.
ਨਕਦ ਛੋਟ
1

2

3
4

ਵਪਾਰਕ ਛੋਟ

ਇਸ ਉੱਦਭ ਦੁਆਯਾ ਵਚ ਗ ਭਾਰ ਦੀ

ਇਸ ਵਵਕਰਤਾ ਦੁਆਯਾ ਆਣੀ ਕੀਭਤ ੂਚੀ ਤ

ਕੀਭਤ ਤ ਵਦੱ ਤੀ ਗਈ ਛਟ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ।

ਵਦੱ ਤੀ ਗਈ ਕੁੱ ਛ ਛਟ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ।

ਇਨੂੂੰ ਵਸਾਫ ਵਕਤਾਫ ਦੀਆਂ ੁਤਕਾਂ
ਵਵਚ ਸ਼ਾਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਇਨੂੂੰ ਫੀਚਕ ਵਵਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ।

ਇਨੂੂੰ ਵਸਾਫ ਵਕਤਾਫ ਦੀਆਂ ੁਤਕਾਂ ਵਵਚ
ਨਸੀਂ ਸ਼ਾਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇ ਵਵਚ ਰਾਬ/ਸਾਨੀ ਦਨੋਂ ਸੀ ਰਾਤ ਸੁੂੰ ਦ
ਸਨ।

ਇਨੂੂੰ ਫੀਚਕ ਵਵਚ ਨਸੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ।
ਇਤੋਂ ਵਯਪ ਰਾਬ ਸੀ ਰਾਤ ਸੁੂੰ ਦਾ ਸ।

28. Journal entry:- journal entry ਤੋਂ ਬਾਵ ਸ ਵਕ ਜਦੋਂ business ਵਵੱ ਚ ਕਈ ਵੀ activities
ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ ਉ activities ਨੂੂੰ book ਵਵਚ ਜਾਂ ਵਕ ਸਯ ਯ ਵਵਚ store/record ਕਯਨ ਨੂੂੰ journal
entry ਆਿਦ ਸਨ। ਵਜਵੇਂ :- business ਦ ਵਵਚ ਿਯੀਦ ਵਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੂੰ ਵੀ ਇ ਵਵਚ ਦਯਜ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਬਾਵ ਵਾਯ ਵਵਚ ਵਕ ਵੀ ਰਕਾਯ ਦੀ ਆਭਦਨ/ਿਯਚ ਨੂੂੰ ਇ ਵਵਚ ਦਯਜ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਸ।
29. Journal ਤੇ Ledger ਵਵਚ ਅੰ ਤਰ ਦੱ ਸੋ?
Ans.
Journal
1
2
3
4
5

Ledger

ਇਸ ਆਯੂੰ ਵਬਕ ਰ ਵਿਆ ਦੀ ੁਤਕ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ।

ਇਸ ਅੂੰ ਵਤਭ ਰ ਵਿਆ ਦੀ ੁਤਕ ਸੁੂੰ ਦੀ ਸ।

ਇਸ ਰ ਿ ਵਭਤੀਵਾਯ ਕੀਤ ਜਾਂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਵਭਤੀ ਵਾਯ ਨਸੀਂ ਕੀਤ ਜਾਂਦ।

ਇਸਨਾਂ ਵਵਚ ਸ਼ੁੱ ਧ ਦਾ ਤਾ ਨਸੀਂ ਰਗਦਾ ਸ।

ਇਸਨਾਂ ਵਵਚ ਸ਼ੁੱ ਧ ਦਾ ਤਾ ਰਗਦਾ ਸ।

ਇ ਵਵਚ ਫਾਕੀ ਨਸੀਂ ਕੱ ਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸ।
ਇ ਵਵਚ ਵਯਪ ਆਯੂੰ ਵਬਕ ਿਯਚ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ।

ਇ ਵਵਚ ਫਾਕੀ ਕੱ ਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸ।
ਇ ਵਵਚ ਾਯ ਿਯਚ ਸ਼ਾਭਰ ਕੀਤ ਜਾਂਦ ਸਨ।

