ගිණුම්කරණ අනුපාත

අනුපාත වර්ගීකරණය.
ගිණුම්කරණ අනුපාත

ලාභදායීත්ව අනුපාත
(මෙමෙයුම් අනුපාත)

ද්රවශීලතා අනුපාත
(මෙටිොලීන නුබුන්වත්
බමේ අනුපාත)

මූලය ස්ථාවරත්ව අනුපාත
(මතෝලන අනුපාත)

මෙෙ ලිපිමෙන් ලාභදායීත්ව අනුපාත ො ද්රවශීලතා අනුපාත පෙණක් ආවරණෙ මෙමේ.

ලාභදායීත්ව අනුපාත
වයාපාරෙෙ මෙමෙයුම් තත්වෙ මෙවත් ලාභදායීත්වෙ අනෙනු ලේම .

• මුළු ප්රාග්ධනයනෙට

ප්රතිලලාභ අනුපාතෙ

• මෙොටස් ප්රාග්ධනයනෙට

ප්රතිලලාභ අනුපාතෙ

• ස්ෙන්ය ප්රාග්ධනයනෙට

ප්රතිලලාභ අනුපාතෙ

=

බදු පසු ලාභෙ + මපොළිෙ
සාොනය මෙොටස් + සචිතත + වරීයෙ මෙොටස් + දිගුොලීන ණෙ

X 100

=

බදු පසු ලාභෙ
සාොනය මෙොටස් + සචිතත + වරීයෙ මෙොටස්

X 100

=

බදු පසු ලාභෙ - වරීයෙ ලාභාචශ
සාොනය මෙොටස් + සචිතත

X 100

* බදු පසු ලාභෙ මවනුවට වේෂමේ ලාභෙ ෙන මෙදුෙද භාවිතා ෙල ෙේෙ.

• දළලාභ අනුපාතෙ

දළ ලාභෙ

=

විිනණුම්

බදු පසු ශුද්ය ලාභෙ

• ශුද්යලාභ අනුපාතෙ =

• මුළු වත්ෙම් වලට
ප්රතිලලාභ අනුපාතෙ

X 100

විිනණුම්

X 100

බදු පසු ශුද්ය ලාභෙ + මපොළිෙ

=

මුළු වත්ෙම්

X 100

ද්රවීලතා අනුපාත
1. ජචනෙ අනුපාතෙ
එක් ජංගම වගකීමක් පිෙවීෙට ජංගම වත්කම් මෙොපෙණ ප්රොණෙිනන් පවීදද
අනුපාතමෙන් අනෙ ෙරයි.

ෙන්න මෙෙ

ජචනෙ අනුපාතෙ = ජචනෙ වත්ෙම් : ජචනෙ වනකීම්
2. ක්ෂණිෙ අනුපාතෙ
එක් ජංගම වගකීමක් පිෙවීෙට ක්ෂණිෙ වත්කම් මෙොපෙණ ප්රොණෙිනන් පවීදද
අනුපාතමෙන් අනෙ ෙරයි.

ෙන්න මෙෙ

ජචනෙ වත්ෙම් - (මතොනෙ + ෙලින් මනවීම්)
ජචනෙ වනකීම්

ක්ෂණිෙ අනුපාතෙ =

3. මතොන පිරිවේටුම් අනුපාතෙ
වයාපාරෙෙ සාොනය භා්ඩ

මතොනෙ විිනණුම් බවට පත්වීමම් ශිඝ්රතාවෙ මෙෙ අනුපාතමෙන් අනෙ

මතොන පිරිවේටුම් අනුපාතෙ =

විිනණුම් පිරිවේෙ
සාොනය මතොනෙ

ෙරයි.
4. මතොන මන්වාසිෙ ොලෙ
වයාපාරෙෙ සාොනය මතොනෙ විිනණුම් බවට පත්වන මතක් මෙොපෙණ ොලෙක් නබ ාව තුල රැඳී තිලම ද ෙන්න
මෙෙ අනුපාතමෙන් අනෙ ෙරයි.

මතොන මන්වාසිෙ ොලෙ =

සාොනය මතොනෙ
X 365
විිනණුම් පිරිවේෙ

5. ණෙනේතිල පිරිවේටුම් අනුපාතෙ
වයාපාරෙෙ සාොනය ණෙනේතිලෙන් මුද්  බවට පත්වන වාර නණන මෙෙ අනුපාතමෙන් නණනෙ ෙරයි.
ණෙට විිනණුම්
සාොනය ණෙනේතිලමෙෝ

ණෙනේතිල පිරිවේටුම් අනුපාතෙ =

6. ණෙනේතිල මන්වාසිෙ ොලෙ
ණෙනේතිලෙන් ණෙ ආපසු පිෙවීෙට ලබානන්නා ොලෙ මෙයින් අනෙ ෙරයි.
සාොනය ණෙනේතිලමෙෝ
ණෙට විිනණුම්

ණෙනේතිල මන්වාසිෙ ොලෙ =

X 365

7. ණෙහිමි පිරිවේටුම් අනුපාතෙ
වයාපාරෙෙ සාොනය ණෙහිමිෙන්ට මුද්  මනවීමම් ශිඝ්රතාවෙ මෙෙ අනුපාතමෙන් අනෙ ෙරයි.

ණෙහිමි පිරිවේටුම් අනුපාතෙ

=

ණෙට නේණුම්
සාොනය ණෙහිමිමෙෝ

8. ණෙහිමි මන්වාසිෙ ොලෙ
වයාපාරෙක් සාොනයමෙන් ණෙහිමිෙන්ට මුද්  මනවන්මන් මෙොපෙණ ොලෙෙට පසුවද ෙන්න
මෙෙගින් නණනෙ මෙමේ.
ණෙහිමි මන්වාසිෙ ොලෙ =

සාොනය ණෙහිමිමෙෝ
ණෙට නේණුම්

X 365

S.ඉොෂා ෙධුෂාණි
ප්රථෙ වසර - මූලය අයයෙන අචශෙ
ෙේලණිෙ විශ්ව විදයාලෙ

