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A. Introduction to Accounting

Objective :Accounting हणजे काय?
Accounting चे फायदे .
Accounting साठ लागणा-या या या.
Ccounting चे कार आ ण यांचे नयम.

Accounting :- यापारातील दैनंदीन यवहाराची न द एका िविश ट प दतीने िविश ट खा यात करणे
हणजेच Accounting होय.
Advantages of Accounting :- Accounting ठे व याचे पुढील फायदे आहेत.
1) Accounting मुळे आप याला यापारा या एखादया ठरािवक कालावधीत झालेला नफा कवा तोटा
समजतो.
2) यापाराची एकू ण आ थक प रि थती समजते, हणजेच a) यापारात एकू ण कती मालम ता (Assets) आहे.
b) आपला यापार इतरांना कती देण (Liabilities) आहे, तसेच इतरांकडू न कती घेण आहे.
c) यापारात कती भांडवल (Capital) आहे.
3) तसेच आप या यापारातील न याची कवा तोटयाची कारणे देखील Accounting ठे व यामुळे समजू
शकतात.
वरील फायदे ल ात घेता Accounting हा यापाराचा आ मा आहे हे आपणांस सहज ल ात येत.े

Defination :Accounting िशकत असतांना आपणांला काही शढदांचा वारंवार उपयोग करावा लागतो. थम आपण
या श दांचा अथ ल ात घेऊया.

1) Goods (माल):- माल हणजे यापारात सतत व मु यक न खरेदी के ली जाणारी आिण िवकली
जाणारी व तु. उदा. कराणा दुकानदाराचा माल हणजे िविवध डाळी, साबणख् तेल वगैरे.
2) Assets (मालम ता) :- मालम ता हणजे यापारासाठी आव यक असणा-या कवा यापाराला
सहाययक
मालम ता हणजे यापारासाठी आव यक असणा-या कवा यापाराला पुरक ठरणा-या मो यवान व तु
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वरील Goods आिण Assets मधील फरक ल ात घे यासाठी एक उदाहरण पा . आपण बघीतलेच
क कराण दुकानातील डाळी, साबण्, तेल या व तु याचा माल Goods हणून ओळख या जातात. या
माला या खरेदी आिण िव वर याचा नफा तोटा अवलंबून असतो, तसेच तो हा माल नेहमी घऊक
व पात खरेदी करतो आिण करकोळ िव करतो.
पण कराणा दुकानासाठी लागणारी जागा हणजेच दुकान, फ नचर या व तु तो नेहमी िवकत नाही
कवा खरेदी करत नाही. अशा व तुन
ं ा आपण याची मालम ता हणजे Assets असे हणतो. Assets
हणजे िव ड ग, वाहन, मिशनरी, जागा, फ नचर या मौ यवान व तु होय.

3) Liabilities (देणी) :- Liabilities हणजे आप या िबझिनसने इतरांना दयावयाची देणी. उदा.
बँकेकडू न घेतलेले कज, याज तसेच जर माल उधारीवर खरेदी के ले असेल या पाट ला आपला
िबझनेस देणी लागतो, हणजेच ती सु दा एक liabilities असते.
4) Capital (भांडवल):- कॅ िपटल हणजे िबझनेस या मालकाने िबझनेस म ये के लेली गुंतवणुक. एखादया
िबझनेसचा मालक हा या िबझनेसम ये जर काही cash, Goods कवा इतर Asstes या व पात
गुतवणुक करीत असेल तर ते या िबझिनसचे capital हणून ओळखले जाते, आिण हे capital तो
िबझनेस या मालकाला देणे लागतो. हणजेच capital हे िबझनेस या दृ टीने एक

कारचे कज

(Liabilities) हणून ओळखले जाते.
5) Debtor(देणक
े री):- आप या िबझनेसला या य ती काही र कम देण असतात अशा य त ना Debot
असे हणतात. मराठीत याला ॠणको असे हणतात.
6) Creditor(घेणक
े री): आपला िबझनेस

या य त ना काही र कम देणं असतो अ या य त ना

Creditors असे हणतात. मराठीत याला धनको असे हणतात.
7) Business Transaction ( यापारी यवहार) :- यापाराशी संबंधीत व यापारा या न या –
तोटयावर प रणाम करणारी घटना. उदा. माल खरेदी के ला, पगार दला. उधारीवर माल िवकला,
वगैरे.
पण काही घटना या यापारी यवहार हणून धरता येत नाही. उदा. नोकर लावला कवा मालाची
ऑडर दली.
8) Cash Transaction (रोख यवहार):- जे हा पेसे देऊन कवा पैसे घेऊन माल कवा मालम तेचा
यवहार होतो, ते हा याला cash transaction असे हणतात.
9) Credit Transaction(उधारीचा यवहार):- जे हा उधारीत माल कव मालम तेचा यवहार होतो
ते हा या यवहाराला cedit transaction असे हणतात.
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Types of Accounts:
Accounts चे पुढील तीन कार आहेत –
1) Personal Accounts:- या

कारात िबझनेसशी संबंधीत अ या सव य त ची आिण सं थांची

अकाऊंटस येतात. यात बँक, कं पनी, सहकारी सं था,

ट यांची accounts येतात. उदा. Rahul

A/c, Gayatri Sales A/c, Bhandarkar Traders A/c, Bank of India A/c.
2) Real Accounts:- या कारात िबझनेसमधील Asstes व Goods यांची Accounts येतात. उदा.
Cash A/c, Furniture A/c, Builing A/c.
3) Nominal Accounts:- या कारात िबझनेसशी संबंधीत असणारे सव उ प नांची व खचाची साधने
यांची Accounts येतात. उदा. Salary A/c, Rent A/c, Commission A/c, Advertisement
A/c, Light Bill A/c, Electricity Bill A/c.

Golden Rules of Accounts:
एखादया transaction ची न द करतांना ती या Accounts या Debit side ला टाकावी क Credit
side ला टाकावी या संबंधीचे पुढील िनयम आहेत -

1) Personal Accounts:Debit

:

The Receiver

or

Debtor

Credit

:

The Giver

or

Creditor

Debit

:

What comes in

Credit

:

What goes out

2) Real Accounts:

3) Nominal Accounts:
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Debit

:

All Expenses & Losses

Credit

:

All Incomes & Gains
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Double Entry System
Accounting करत असतांना तीची एक िविश ट प दत असते हे आपण आिध बघीतले आहे. या
प दतीलाच Double Entry System असे हणतात.
येक business transaction चे िबझिनसवर उलट-सुलट असे दोन प रणाम होत असतात.
उदा.
a) Goods purchased for cash: या यवहारात माल आप याकडे येत आहे पण याच वेळी काही
र कम आपा याकडू न जात आहे.
b) Goods sold to Rahul on credit: येथे आप याकडू न माल जा आहे आिण याच वेळी रा ल हा
आप या िबझनेसला काही र कम देणं लागत आहे.
वरील प दतीने accounting करत असतांना

येक business transaction ची न द कमीत कमी दोन

Accounts म ये करावी लागते.
येक Accounts या दोन बाजु असतात. डा या बाजुला Debit Side असे हणतात, तर उज या
बाजुला Credit Side असे हणतात.
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Chapter - 2
Introduction to Tally.ERP 9

Objective : टॅ ल पॅकेजची त डओळख.
 टॅ ल पॅकेजचे वै श टे बघणे.
 टॅ ल ि

नची मा हती घेणे.

Tally.ERP 9 हे जागातील अितशय वेगवान आिण सवात श तीशाली ब भाषीक Business
Accounting आिण Inventory management software आह◌े. टॅलीची रचना लहान आिण म यम
आकारा या िबझने या गरजा पुण कर यासाठी झालेली आहे. यात सव अकाऊंटची वैिश ठे सामावलेली
आहे, वापर यासाठी अितशय परवड यासारखे आहे तसेच वापर यासास सोपा देखील आहे. यात
यवसाया या सव काय जसे sales, finance, purchaseing, inventory आिण manufacturing
यांचा समावेश होतो. यातील श तीशाली निवन वैिश ठे , वेगवान काय णाली आिण Tally.ERP 9 ची
ताकद िमळू न सुधारीत MiS, Multi-lingual, Data Synchorinization आिण Remote capabilities
दारे यापारातील सव

या सो या आिण कमी कमतीत करता येतात.

Features of Tally.ERP 9
Tally.ERP9 म ये ये खालील िनवन वैिश टे समािव ट के लेले आहेत.
 Remote Access:
Tally.ERP 9 म ये remote capabilities आहेत, हया दारे users हा डाटा कोण याही ठकाणा न
अॅ सेस क शकतात. युझर हे remote users (ids) तयार क शकतात, तसेच यांना remotely कं पनी
access क न दे यासाठी परवानगी देऊ शकतात.
 Tally.NET (to be read as Tally.NET)
Tally.NET हे इं टरनेटवर आधारीत अनेक सुिवधा पु रवते.

येक Tally.ERP 9 म ये Tally.NET ची

सुिवधा असते. Tally.NET म ये खालील सुिवधा आहेत –
Tally.NET चे वैिश टे :
 Remote Users तयार करणे.
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 Remote Access
 Control Centre
 Support Centre
 Synchronization of data (via Tally.NET)
 Product updates & upgrades

 Simplified Installation process
Tally.ERP 9 हे एका न या सुधारीत installer सोबत येत,े जे वापरक याला एकाच ि

नवर अनेक

सेट ज कर याची सुिवधा पुरिवतात.

 Control Centre
Control Centre हे िनवन वैिश टे Tally.ERP 9 म ये टाक यात आलेले आहे. या दारे Tally.ERP 9
आिण वापरक याम ये समायोजन कर यास मदत करतात. Control
Centre या मदतीने खालील बाबी करता येतात  Users तयार करणे आिण Security levels तयार करणे.
 Centrally Configure आिण & Tally.ERP 9 manage करणे.
 Remote Site वर Surrender, Confirm कवा activation reject करणे.
 Account शी संबंधीत मािहतीचे यव थापन करणे.

 Enhanced Look & Feel

 Resizing Screens
वापरकत Tally.ERP 9 या screen/window चा आकार बदलवू शकतात. Tally.ini या
फाईल म ये ि

नची लांबी आिण ं दी दलेली असते. वापरकत ि

नचा आकार बदलवून

एकाच वेळी दोन Tally.ERP 9 या वडोज ओपन क न दोन रपोट म ये तुलना क शकतात.
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 Multiple Selection capabilities
वापरकत एकाच वेळी रपोट मधील अनेक लाई स िसले ट क शकतात, तसेच गरजे माणे या लाई स
िडलीट कवा हाईड क शकतात.
 Information panel
Tally.ERP 9 या खालील बाजुला हा एक निवन भाग जोडलेला आहे. यात Product,
Version, Edition, Configuration and Calculator हे पाच भाग आहेत. यातील
कोण याही भागात ि लक क न यािवषयी अिधक मािहती बघता येत.े
 Calculator
Data Sync आिण Remote connectivity वेळी येथे Tally.NET चे Connection
status दसते. तसेच Calculator हणून वापर करता येतो.
 Enhanced Payroll Compliance
Tally.ERP 9 मधील Payroll हा अिधक सोपा आिण यातील सव function वापर यास उपयु त आहे.
यात िबझनेस या गरजे माणे payroll processing अिधक जलद आिण अचूक करता येत.े

 Excise for Manufacturers
Tally.ERP 9 म ये Excise शी संबंधीत िबझिनस या गरजे माणे सव सुिवधा पुरिवले या आहेत.
 Auditors’ Edition of Tally.ERP 9 (Auditing Capabilities for Auditors’)
Tally.ERP 9 हे एका Gold Auditors’ Edition पु रवते,

यात Chartered Accountants साठी

Audit and Compliance capabilities आहेत. यात खालील टूल
आहेत 

Tax Audit



Statutory Compliance



Enhanced Tax Deducted at Source

The TDS feature in Tally.ERP 9 मधील TDS मिधल सव function, accounting
आिण statutory यापारा या गरजे माणे अिधक अचुक आिण सोपे के लेले आहे.
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Tally.ERP 9 Start-up Screen:
Title Bar

Task Bar

Getway of Tally

Relelese
Information

Horizantal Button Bar

License
Information

Configuratin
Setup

Close Button

Calculator
Pane

Verticle
Button Bar

Tally.ERP 9 Screen Components
Title bar: येथे Tally.ERP 9 चे version दसते.
Horizontal button bar: येथे Language key, Keyboard Language and Tally.ERP 9 ची
Help इ. बट स् आहेत.
Close button: येथुन Tally.ERP हे minimize करता येथ,े तसेच पु हा restore कर यासाठी
taskbar वरील Tally.ERP 9 या आयकॉन वर ि लक करावे.
Gateway of Tally: येथे menus, screens, reports दसतात, तसेच आपणांस हवा तो डेटा
बघ यासाठी येथील ऑ श स िनवडू शकतो.
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Buttons toolbar: येथे Tally.ERP 9 सोबत जलद गतीने

या कर यासाठी अनेक बट स असतात. येथे

िनवडले या टा क माणेच बट स दसतात.
Calculator Area: येथुन आपण Calculation क शकतो.
Info Panel: येथे Version number, License िआण Configuration चे details बघायला िमळतात.
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Chapter – 3
Maintaing Company Data

Objective : Tally म ये कं पनी तयार करणे.
 Company म ये बदल करणे.टॅ ल
ि

नची मा हती घेणे.

येथे आपण एक उदा. हणून Apex Sales & Service नावाची एक कं पनी घेणार आहोत, जी
computer equipments, components आिण softwares िवकत घेते आिण इतर कं प यांना तसेच
िग-हाइकांना िवकते. आता आपण ही कं पनी तयार करतांना खालील मािहती देणार आहोत Go to the Gateway of Tally > Company Info. > Create Company
येथे company cration एक windows येत,े येथे खालील मािहती टाईप करावी.

 Directory: येथे कं पनीचा डाटा या ठकाणी store होणार आहे, तो path दयावा.
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 Name: येथे कं पनीचे नांव दयावे.
 Company Logo: आपण येथुन कं पनीसाठी एक logo देऊ शकतो.
 Mailing Name: येथे आपण वर

दलेले कं पंनीचे नांव आपोआप दसते. आपण आप या

गरजे माणे दुसरे नांव देऊ शकतो.
 Addess: कं पनीचा प ता येथे दयावा.
 Statutory Compliance: येथुन India िनवडावे.
 State: येथे असले या िल ट मधून State िनवडावे.
 Pin Code: PIN code येथे दयावा.
 Telephone No.: येथुन कं पनीचा telephone number दयावा.
 E- Mail: येथे दलेला इ-मेल Tally कडू न documents, reports आिण data पाठिव यासाठी
होतो.
 Currency Symbol: येथुन आपण हवा तो currency symbol िनवडू शकतो. By
 default येथे Rs दसते.
 Maintain: येथे Accounts only कवा Accounts with Inventory यापैक एक

कार

िनवडावा.
 Financial Year From: येथे कं पनीचे financial year या तारखेपासुन सु होत असेल ती
तारीख दयावी. Tally.ERP 9 पुढील 12 मिह यांचे एक Financial Year हणून घेतो. उदा.
For जर येथे 1st April 2013 ही तारीख दली तर तुमचे Financial Year हे
 एि ल ते माच असे गणले जाईल.
 Books Beginning From: येथे ‘Financial Year From’ मधील तारीख आपोआप दसते.
पण जर एखादी कं पनी मधेच सु झाली असेल उदा. 10th Oct. तर िह तारीख दयावी.
 TallyVault Password: TallyVault हे एक सुर ीततेचे एक वैिश टय आहे या दारे टॅली ला
पासवड चा वापर क न सुर ीत करता येत.े येथे दलेला पासवड

येक वेळी टॅली सु करतांना

दयावा लागतो. जर हा पासवड िवसरलात तर तो पु हा परत िमळवता येत नाही.
 Use Security Control: येथे टॅली युझर साठी टॅली म ये डाटा enter/ alter/delete
 कर याची परवानगी देता येत.े
 Base Currency Information: येथे currency िवषयी पुढील पयाय आहेत.
 Base currency symbol: येथे currency symbol दसतो. उदा Rs.
 Formal name: येथे वरील currency symbol चे पुण नांव दसते.
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 Number of decimal places: By default येथे 2 असते. आपण आप या गरजे माणे बदल
क शकतो.
 Is symbol suffixed to amounts?: By default येथे No असते. जर तु हाला कमती सेाबत
currency symbol हवा असेल तर येथे Yes दयावे.
 Symbol for Decimal Portion: येथे Paise दसते.
वरील सव मािहती टाईप क न झाली क Accept ची लहान वडो येईल मािहती save कर यासाठी येथे
Y ेस करावे. आता Getway of Tally ची पुढील माणे ि

न येईल –

Modification of Company information:
कं पनी तयार के यानंतर जर कं पनी या मािहतीत काही बदल करावयाचा असेल तर Alt +
F3 क ेस क न Alter हा ऑ शन िसले ट क न कं पनी िसले ट करावी.
Shut Company:
जर एकाच वेळी अनेक कं प या open के ले या असतील आिण यातील एखादी कं पनी बदं करावयाची असेल
तर Alt+F3 क ेस क न Shut ऑ शन िसले ट करावा व जी कं पनी बंद करावयाची असेल ती कं पनी
िसले ट करावी.
Delete Company:
जर तु हाला तयार के लेली कं पनी िडलीट करावयाची असेल तर Alt + F3 – Alter म ये जावे आिण
Alt+D key ेस करावी.
तसेच ि

न या उज या बाजुला vertical button bar असतो, यावर पुढील बट स असतात -

1) F1: Select Company – जर एकाच वेळी अनेक कं पनी ओपन असतील तर यातील एखादी
कं पनी िसले ट कर यासाठी F1 key ेस करावी.
2) F1: Shut Company – ओपन असले या कं पनी पैक एखादी कं पनी बंद कर यासाठी Alt+F1
key ेस करावी.
3) F2: Date – येथुन टॅली ची current date बदलवता येते.
4) F2: Period – येथुन टॅली मधील कं पनीचा current period बदलवू शकतो. Alt+F2.
5) F3: Company – जर एकाच वेळी अनेक कं पनी ओपन असतील तरच हा पयाय अॅ टी ह होतो.
6) Alt+F3: Company Info – जे हा Alt + F3 key

ेस के ली जाते ते हा company Info

Menu ओपन होतो.
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Chapter - 4
Creates Ledger and Groups

Objecitve : Ledgers तयार करणे.
 Multiple Ladeger तयार करणे.
 Ledger चे group तयार करणे.
Ledgers/ Accounts:
Journal Entries कर यापुव आप याला Ledgers तयार करावे लागतात. Ledgers हे एक कारचे
असे account असतात, यां या मदतीने आपण Vouchers Entries क शकतात. उदा. Sahayog
Traders a/c, Bank A/c ई.
Goups:
एकाच कार या ledgers चा एक ुप बनतो. आपण एकाच कार या लेजस चा प रणाम कं पनीवर
काय होतो, हे बघ यासाठी आपण या लेजसचा ुप तयार करतो.
Predefined Groups of Accounts :Tally.ERP 9 म ये आिधच 28 गुप तयार के लेले आहेत, यापैक 15 हे मु य कवा ाथिमक ुप आिण
13 सब ुप आहेत.

Create Accounts/Ledger :Ledgers तयार कर यासाठी पुढील मागाने जावे Getway of Tally---------Accounts Info. ---Leadger --SingleLedger---- Create
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वरील Ledgers तयार कर या या वडोज म ये पुढील पयाय आहेत.
Name: येथे Party चे कवा Ladgers चे नांव दयावे.
Alias: येथे वरील लेजर साठी एक ऊफ नांव देता येत.े
Under: येथे वरील लेजर या ुप खाली येत असेल तो िनवडावा.
Inventory Values are Affected: जर तु ही Inventory सु दा मे टेन करणार असाल आिण या लेजर
चा प रणाम inventory वर प रणाम होणार असेल तर येथे Yes दयावे.
Address: येथे प ता दयावा.
State: येथुन रा य िनवडावे.
Pin Code: येथे िपन कोड दयावा.
Opening balance: जर या लेजरचा आिधचा opening balance असेल तर तो येथे दयावा.
येथे account groups ची यादी आहे आिण यात येणारे संभािवत Ledgers आहेत.
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No.

Group Name

1

Bank Accounts

Accounts
For Saving & Current Accounts

(Do not take banks from
which we take loan)
2

Bank OCC(Overdreft and

Accounts of Bank Overdreft in any

Cash Credit)
& Bank OD A/c
3

Branch/Division

Accounts of any branch or division of business

4

Capital Account

Accounts for Capital

5

Cash-in-Hand

For Cash A/c, Petty Cash

6

Current Assets

For Assets A/c which are of Short Period or
regurlarly fluctuating value like Bills Receivable,

7

Current Liabilities

liabilities which are of short period likes Bills
Payable.

8

Deposite Assets

9

Direct

10

Expenses

For Fixed Deposite in Bank or any Bonds
&

Expenses which effets directly on Production or

Expenses ( Direct )

Gross Profit like Factory Rent, Wages etc.

Direct Incomes &

Incomes which affets directly on Production or
on Gross Profit

Income (Direct )
11

Duties & Taxes

For A/c like VAT, Excise duty, Sales Tax,
Income Tax come under this group.

12

Expenses Indirect &

Expenses under administration come under this
group like Advetisement, Salaries etc.

Indirect (Expenses )
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13

Income Indirect &

Incomes

like

Commission

received,

Rent

received
Indirect (Income )
14

Fixed Assets

For the assets which are of long period come
under this group like Machinary, Building etc.

15

Investment

For investment in Shares, Bonds, Long term
Bank Deposite etc.

16

Loans (Liability )

For the long term loan taken form others

17

Misc. Expenses (Assets)

For the Assets which are before start company

18

Provision

For the Provision of Future expenses like
Income Tax, Depreciation

19

Purchase A/c

For the accounts of Purchase & Purchase ruturn

20

Sales A/c

For the accounts of Sales & Sales Return

21

Reserves & Surplus /

For the accounts of Reserves like General
Reserve

Retained Earning
22

Stock - in - hand

For Closing Stock

23

Sundry Creditor

From whom purchased goods on Credit

24

Sundry Debtor

To whom sold goods on Credit.

25

Suspense A/c

For the Accounts whous group we can't decied

26

Secured Loans

For long term and short term loan whic is taken
against security of some assets

27

Unsecured Loans
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पुढील Legers ि

न वर पुढील पयाय आहेत -

Display – येथे आिधच तयार असले या Legers ची यादी दसते.
Alter – येथुन तु ही तयार के ले या Ledgers म ये बदल क शकता.
Delete ledger – येथुन तयार के लेले Ledgers िडलीट क शकता, यासाठी Alt+D क ेस करावी.
Create Multiple Ladgers:
जर तु हाला एकाच वेळी अनेक Ledgers एकाच ुप खाली तयार करावयाचे असतील तर ते येथुन करता
येतात.

Under group: येथुन या

ुप खाली हे सव लेजस तयार करावयाचे असतील तो

ुप येथुन िसले ट

करावा.

Create New Group:
Group: एकाच कार या लेजसचा एक ुप बनतो. टॅली म ये आिधच ुप तयार के लेले आहेत. पण जर
आप याला अजुन यापे ा वेगळा ुप तयार करावयाचा असेल तर तो येथुन तयार करता येतो.
यासाठी पुढील मागाने जावे Getway of Tally ----Account Info.-----
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येथे
मािहती भरावी -

पुढील

1) Name: येथे जो ुप तयार करावयाचा आहे, याचे नांव दयावे.
2) Alias: येथे ुप साठी एक ऊफ नांव दयावे.
3) Under: हा तयार होणारा ुप टॅली म ये आिधच तयार के ले या ुप पैक

या ुप खाली येणार असेल,

तो िसले ट करावा.
4) Group behaves like a Sub-Ledger: जर येथे तु ही Yes िसले ट के ले असेल तर Ledger wise
बॅल स न दसता फ त group balance दसेल.
5) Nett Debit/Credit Balances for Reporting: जर येथे Yes िसले ट के ले असेल तर Trial
Balance म ये वेगळे debit आिण credit balance न दसता net amount दसते.
6) Used for calculation: जर तु हाला या

ुप या accounting साठी dities आिण taxes हवे

असतील तर येथे Yes दयावे.
Alter Group:
ुप तयार के यानंतर तु ही येथुन यात बदल करता येतो.
Delete Group:
येथुन Alt + D क ेस क न ुप िडलीट करता येतो.
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Exercise: 1
आता पुढील माणे लेजर तयार करा. यावर आधारीत voucher entry आपण पाठ

. 5 म ये बघणार

आहोत.
Sr. No.
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Ledger

Group

1

Capital A/c

Capital Account

2

Vehical A/c

Fixed Assets

3

Furniture A/c

Fixed Assets

4

Bank of India

Bank Account

5

Purchase A/c

Purchase A/c

6

Sales A/c

Sales A/c

7

Sujit A/c

Sundry Debtors

8

Telephone Bill A/c

Indirect Expenses

9

Commission Rec. A/c

Indirect Income

10

Himanshu Sales

Sundry Creditors

11

Purchase Return A/c

Purchase A/c

12

Salary A/c

Indirect Income

13

Janta Bank A/c

Loans (Liability)

14

Advertisement Exe. A/c

Indirect Expenses

15

Office Rent A/c

Indirect Expenses

16

Dhiraj A/c

Sundry Debtor

17

Sales Return A/c

Sales Account

18

Electricity Bill A/c

Indirect Expenses

19

Vehical Depreciation A/c

Depriciation

20

Furniture Depreciation A/c

Depriciation

21

Bills Receivable A/c

Current Assets

22

Kishor A/c

Sundry Creditor

23

Bills Payable A/c

Current Liability

24

Mandar A/c

Sundry Debtor

25

Sum Microsystem A/c

Sundry Debtor
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Chapter - 5
Accounting Voucher

Objectives : Voucher Entry चे कार बघणे
 Voucher Entry करणे
Voucher:
Voucher हे एक आ थक यवहारांबददल मािहती असेलल
े े एक डॉ युमट आहे. Manual entry म ये
याला Journal entry हणतात. Voucher म ये यापारामधील सव यवरांचे संपुण तपिशल असते.
Types of Voucher:
Tally.ERP 9 म ये पुढील आिधच तयार के लेले voucher चे कार आहेत.
1) Contra (F4) : हा कार कॅ श आिण बँकेचे यवहार करतांना िसले ट करावा. उदा. बँकेत कॅ श
भरली कवा बँकेतून काढली, एका अकाऊंट मधून दुस-या अकाऊंट म ये ह तांतरण के ले. पण
बँकेतुन कज घेतले असेल तर हा कार िसले ट क न नये.
उदा.

1) Open Bank Account in Bank of India with Rs. 5000
2) Withdrawn from Bank of India Rs. 2000

2) Payment (F5) : रोखीने झाले या यवरांची न द या कारात येत.े
उदा. 1) Machinary Purchase for cash Rs. 20000
2) Salary Paid Rs. 3000

3) Receipt (F6) : जे हा यापारात रोखी या कवा चेक या व पात पैसे येतात, ते हा ते सव यवहार
हे या कारात येतात.
उदा 1) Machinary Sold for cash Rs. 10000
2) Commission Received Rs. 2000
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4) Journal (F7) : जे यवहार रोखीने नसतील कवा वरील पैक कोण याही ाकारात बसत नसतील
ते हा हा कार िनवडावा. उदा. उधारीवर खरेदी आिण िव

करणे, बँके या कजावरील याज देणे कवा

इतर अकाऊंट िनयमीत करावयसाचे असतील.
उदा. 1) Depreciation to be charged on Machinery Rs. 50000
2) Bills Receivable of Rs. 10000 from Sun Traders.
3) Bills Payable to India co. of Rs. 2500

5) Sales (F8) : जे हा माल उधारीवर िवकला जातो ते हा हा कार िनवडावा.
उदा. 1) Sold Goods on credit to Sun Micorsystem for Rs. 20000

6) Credit Note (Ctrl + F8) : जे हा आपण िवकलेला माल आप याकडे परत येतो, ते हा मालासोबत
या मालाबददलचा सव तपिशल असलेली एक नोट येत.े यालाच आपण Credit Note असे हणतो. या
कारात िवकलेला माल परत ये या या सव न दी येतात.
e.g. 1) Goods Return by Sagar Traders of Rs. 25000

Note: Credit Note/Debit Notes Active कर यासाठी Voucher Entry या ि

नव न F11 क

ेस करावी. नंतर Use Debit/Credit Notes समोर Yes टाईप करावे. तसेच Reverse Journal and
Memo हे activate कर यासाठी Use Rev. Journal & Optional vouchers समोर Yes दयावे.
शेवटी Ctral + A क ेस क न से ह करावे.
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7) Purchase (F9) :- सव माल खरेदीचे यवहार (रोखीत कवा उधारीत) हे या कारात येतात.
E.g. Puchase Machinery from Sun Traders for Rs. 40,000/-.

8) Debit Note (Ctrl + F9) :- जे हा आपण खरेदी के लेला माल परत पाठवतो, ते हा या मालासोबत
या मालाचा सव तपिशल असलेली एक नोट पाठवतो यालाच Debit Note. खरेदी के लेला परत
पाठव याचे सव यवहार या कारात येतात.
e.g. 1) Goods return to Sumit Traders of Rs. 3000

9) Reversing Journal (F10) :- या कारात के ले या यवहारांची न दीचा प रणाम अकाऊंटवर
कािहिह प रणाम होत नाही. काही वेळेस कािह िविश ट यवहारांचा प रणाम अकाऊंट गवर काय
होईल हे के वळ ायोगीक त वावर बघायचे असेल तर हा कार िनवडावा.
या कारात के ले या सव यवहारां या न दी फ त् काही ठरािवक दवसांसाठीच असतात आिण या
दवसापयतच आपण याचा प रणाम बघू शकतो. या िविश ट दससानंतर िह voucher entry
आपोआप उलट हणजे reverse घेतली जाते.

Note: हा vouche type अॅ टी ह कर यासाठी voucher entry ि

न म ये F11 क ेस क न

Use Reversing Journals & Optional Vouchers option या पयायासमोर Yes दयावे.

10) Memo (F10) :- Memo Voucher हा non-accounting voucher चा कार आहे. या कारात
के लेले यवहारांचा प रणाम अकाऊंटवर होत नाही, तर ते वेगळया Memo resister म ये साठऊन
ठे वले जातात. तु ही या memo voucher ला regular voucher म ये edit क न बदलवून घेऊ
शकतात.
भिव यातील खचाची तरतुद कर यासाठी जी तु ही िवसर याची शकयता आहे कवा तुम याकडे यािवषयी
जा त पतिशल नसेल ते हा हा कार िनवडावा.
उदा. जे हा तु ही एखादया कमचा-याला माल खरेदी कर याठी रोखीने पैसे देतात, याची न क
कमत तु हाला मािहत नाही. ते हा petty cash advance आिण नंतर उरलेली र कम परत
आ याची अ या दोन न दी कर यापे ा तु ही या यवहाराची न द Memo या कारात क शकता
आिण नंतर
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11) Post Dated :- या काराचा सु दा भिव यातील यवहारांची न द कर यासाठी होतो. पण Memo
voucher

माणे यातील न दी त याच राहत नाहीत तर दले या तारखेस या न दी आपोआप

regular entry म ये बदलवून घेत या जातात. सतत हो या–या यवहारांची न द कर यासाठी
साधारणपणे हा कार िनवडतात.
उदा. जर तु हाला

येक मिह या या 1 तारखेला भाडे दयावयाचे असेल तर या सव न दी post

dated voucher या कारात क शकतात आिण नंतर या न दी या तारखेला आपोआप regular
होत जातील.
Post Dated voucher कार िनवड यासाठी Ctrl+T क ेस करावी.

12)Optional :- Optional voucher हा हाऊचरचा कार नाही. सव हाऊचर कारांची (non
accounting voucher सोडू न) न द ना आपण हाउचर ए ी करीत असतांना यांना आपण
Optional हणून माक क शकतो. Tally.ERP 9 म ये अ या कारे के ले या न दी लेजस म ये
समािव ट के या जात नािहत, तर यांना वेगळया Optional Register म ये ठे वले जाते. यात बदल
करता येतो आिण या Optional voucher ला regular voucher म ये हवे ते हा बदलवून घेतले
जाते..
उदा. पुढील मिह यात मिशनरी खरेदी कर यासाठी . 50,000/- खच करावयाचे आहेत, पण तु हाला
आजच या यवहाराचा प रणाम अकाऊंट रपोट वर झालेला बघायचा आहे. ते हा या यवहाराची
न द करतांना याला Optional हणून आपण माक क शकतो. जे हा तु ही Optional voucher सह
रपोट बघाल ते हा तु हाला याचा प रणाम दसेल.

Creating a New Voucher Type

वरील voucher या कारां यतीरी त आपण निवन voucher चा कार सु दा तयार क शकतो.
समजा आपणांस बँक आिण िपटी कॅ श चे पेमट वेगळे क न बघायचे असतील, तर आपणांस वेगळे Bank
Payment voucher तयार करावे लागेल.
निवन voucher चा कार तयार कर यासाठी Go to the Gateway of Tally - Accounts Info. - Voucher Types - Create.
येथे आपणांस पुढील मािहती दयावी लागेल. 1. Name: Bank Payment
2. Type of Voucher: Payment (येथे Tally.ERP 9 मधील voucher चा कार िनवडावा, जो
याला यो य ठरेल)
3. Abbr.: Bank Pymt (येथे या voucher या काराला सं
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4. Method of Voucher Numbering: येथुन आपण Automatic, Manual कवा None यातुन एक
कार िनवडू शकतो.
5. Use Advance Configuration: No
6. Use EFFECTIVE Dates for Vouchers: No
7. Make ‘Optional’ as default: No (येथे जर Yes दले तर या कारातील सव न दी by default
Optional voucher हणून गृिहत धरले जातील.)
8. Use Common Narration: Yes
9. Narrations for each entry: No
10. Print after saving Voucher: No
11. Name of Class: Skip.

शवेटी वरील सव मािहती save कर यासाठी Y कवा Enter करावे.
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Vouchar Entry :1) In Double Entry Mode :- या कारात लेजर चा तपिशल हा वेगवेगळया Debit and Credit
columns म ये येतो.
खाली double Entry Mode voucher entry चे उदाहरण दले आहे:

वरील ि

न म ये पुढील घटक आहेत -

a) Date :- Voucher entry screen सवात वर तारखेचा पयाय आहे. येथे by default अिध या
voucher entry ची ता रख दसते. आपण ती F2 क ेस क न बदलवू शकतो.
b) Type of Voucher :- वर आपण िनवडलेला voucher type दसतो.
c) Ref. :- हा पयाय Purchase आिण Sales या voucher य कारातच दसतो. येथे तु ही
reference number हणून bill number देऊ शकता.
d) Dr/Cr :- येथे Debit ledger हे Debit side ला िनवडावे आिण credit ledger हे credit side ला.
जर तु हाला येथे Dr/Cr ऐवजी To/By दसत असेल तर F12 क ेस क न "Use Cr/Dr instead
of To/By during entry" या पयायासमोर Yes दयावे आिण नंतर save कर यासाठी Ctrl + A क
ेस करावी.
e) Debit/Credit Amount :- येथे कमत दयावी.
f) Narration :- येथे या यवहारासंबंधीचा प टीकरणासह तपिशल दयावा.
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2) In Single Entry Mode :- िह सुिवधा फ त Payment, Receipt आिण Contra vouchers
साठीच आहे. येथे voucher entry करीत असतांना आपणांस Debit कवा Credit चा िनदश कर याची
गरज नसते. Entry वर अवलंबून असले या अनेक debits कवा credits आपण येथे एकाच वेळी िनवडू

शकतो.
Note: Single Entry Mode active कर यासाठी बटन बार वरील Configure या बटनावर ि लक
क न F12 क

ेस करावी. नंतर Use Single Entry mode for Pymt./Rcpt./Contra या

पयायासमोर Yes दयावे व Ctrl+A क ेस क न save करावे.
3) Show Ledger Current Balances :वरील माणे voucher entry करीत असतांना

येक ledger या खाली याचे स याचे बॅल स कती

आहे ते दाखिवले जाते. तर हे current balance दसत नसेल तर बटन बार वरील Configure या
बटनावर ि लक क न F12 क ेस करावी. नंतर आले या Configuration window मधील "Show
Ledger Current Balance" या पयायासमोर Yes दयावे व Ctrl+A क ेस क न save करावे.

4) Warn of Negative Cash Balance :एखादया यवहाराची न द करतांना जर negative cash असेल आिण टॅली म ये याबददल वा नग हवी
असेल तर Configuration मधील "Warn on Negative cash balance" या

यायासमोर Yes

दयावे.
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Exercise – 2:
आपण पाठ

. 4 मधील सराव

. 1 माणे आिधच लेजस तयार के लेले आहेत. आता खालील माणे

voucher entry करा.

Sr.

Date

No.
1

01-04-

01-042014

3

01-042014

4

10-042014

5

21-042014

6

26-042014

7

03-052014

8

12-052014

9

18-052014

10

Perticular

Debit

Credit

Narration

Type

2014
2

Voucher

21-05-
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F6

Dr. Cash A/c

Receipts

Cr. Capital A/c

F7

Dr. Vehicle A/c

Journal

Cr. Capital A/c

F7
Journal
F4
Contra
F9

Dr. Furniture A/c

Dr. Bank of India

Dr. Purchase A/c

F8

Dr. Cash A/c

Sales

Cr. Sales A/c

F8

Dr. Sujit A/c

Sales

50,000
30,000
30,000
5000
5000
70000
70000
35000
35000
10000

Cr. Sales A/c
Dr. Bank of India

10000
8000

Cr. Sales A/c

F5

Dr. Telephone Bill

Payment

Cr. Bank of India

F6

50,000

Cr. Cash Ac

Cr. Cash A/c

F8

1,00,000

Cr. Capital A/c

Purchase

Sales

1,00,000

Dr. Cash A/c

Ch. No.
8000

1000

303131
Ch. No.

1000

303133

2500
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11

12

2014

Receipt

2-06-

F9

2014

Purchase

Dr. Himanshu Sales

15-06-

Ctrl + F9

Dr. Sun Mirosystem A/c

2014
13

17-062014

14

20-062014

15

22-062014

16

06-072014

17

11-072014

18

13-072014

Cr. Commission A/c
Dr. Purchase A/c

2500
10000
10000
2000

Debit Note Cr. Purchase Return A/c
F5

Dr. Salary A/c

Payment

Cr. Cash A/c

F6

Dr. Cash A/c

Receipt
F5
Payment
F5
Payment

Dr. Advertisement A/c

2000
20000
20000
5000

Cr. Cash A/c
Dr. Office Rent A/c

5000
2000

Cr. Bank of India
Dr. Dhiraj A/c

Sales

Cr. Sales A/c

Credit

2000

Cr. Janta Bank A/c

F8

Ctrl +F8

2000

Dr. Sales Return A/c

Ch. No.
2000

303132

6000
6000
1000

Cr. Dhiraj A/c

1000

Note
19

18-072014

20

23-072014

21

25-072014

F5

Dr. Electricity Bill A/c

Payment

Cr. Cash A/c

F4

Dr. Cash A/c

Contra
F7
Journal

3000
3000
2000

Cr. Bank of India

2000

Dr. Vehical Depriciation 1000
A/c

1000

Cr. Vehical A/c
22

25-07-
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2005

Journal

A/c

3000

Cr. Furniture A/c
23

10-082014

24

12-082007

25

20-082014
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F5
Payment
F7

Dr. Janta Bank A/c

2600

Cr. Cash A/c
Dr. Bills Receivable A/c

Journal

Cr. Kishor A/c

F7

Dr. Mandar A/c

Journal

Cr. Bills Payable

Being
2600

Inst.Paid

2200
2200
2000
2000
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