ACCOUNTING
FOR G.C.E. ADVANCED LEVEL

මුලය ප්රකා

ිළියචයල ිරීමම
සට

ා ගැලිළලි

න්න

ව්යාපාරාක් කා ලාපා පාරච්චේදචේක් කා ල පා  වා ව්යාපාරාකා ලුතුල ා ව්න් ලා පකා රතිඵලප, මුපයා
තත්ව්්ාඅව්ද ෝධාලකාගැනීමාසඳහාාසාමාන්යද් ලාසල් ාලකන්ාමුපයාරලා ාපාරහතා
කැ කදේ.
01. ආකා්ම්ාරලා ්

-ා නිශ්චිත කාලපරිච්චච්දයක්ා ල පා ව්යාපාරාකා

ලුතුල ා
ව්න් ලා

පකා

ලාභය

ච

ෝ

අලාභයා

එන්ම්ා

පාභකායිත්ව්්ා අව්ද ෝධා ලකා ගැනීමුා පිළිද්පා
ලකන්ාරලා යි.

02. දේෂ පාරත්ර්

-ා කිසි්ම්ාකාල පරිච්චච්දයක් අවසාන වන

දිනට
ව්යාපාරාක්ලා පාරව්තිඵන්ා වත්කම්,

වගකීම්

ා

ප්රාග්ධනයා දපාර ලුම්ා ලකන්ා එන්ම්ා මුලයතත්වය
චපන්නුම් කරනාරලා ්යි.

03. මුකල්ාරව්ාහාරලා ්

-ා කිසි්ම්ා කලපරිච්චච්දයක් තුල මුදල්, මුදල්

ා

ඒ
සමාන

චවනත්

දෑ

ලැබීම්

ා

චයදවීම්ා

නිරූපාරණ්ාලකන්ාරලා ් ලා්.

04. ් ල ලධා දව්න්් ා වීම්ා රලා ්

-ා

ව්ර්ෂ්ලා කාල පරිච්චච්දයක් සඳ

ා

අයිතිකරුවන්නචග්
හිමිකචම්

ඇති

වූා

දව්න්් ා

වීම්ා

දපාර ලව්න්ා

රලා ්යි.
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05. ගිණුම්ා රතිඵපාරත්තිඵා හාා සුහ ල

-ා

ඉ

ත ප්රකා

තුලින්න අනාවරයය

චනාවන නමුත්
අනාවරයය
චතාරතුරු සට

ගැලිළලි සට

කළ

යුතු

ගණුචදණු

ා

න්න ිරීමමයි.

න්න

ගිණුම්ාලපපාරච්චේදචේක්ාල පාසෑමාගණුදකුව් කමාදපාරාත්ාව්පා
සුහ ලාදන්ාවීාතිඵබි්ාහැල.එමානිසාාලපපාරච්චේදචේක්ාල පාසුහ ලාදන්ාවූාගණුදකුා
අව්සාන්ාගිණුම්ාව්පුාඇල පත්ාකිරීමාසඳහාාදපාරාදුාජන්පදේාත  ලන්ාාවූාසුහ ලා
ගැපපීම්ාසුහ ලා්.ාව්යාපාරාකාව්පාගිණුම්ාලපපාරච්චේදචේක්ාඅව්සාන්දේා හුපව්ාත න්ා
ගැපපින්ාසුහ ලාපාරහතාඅතුච් ලාව්ර්ගාලප හැකි්.
01.අවසන්න චතාගය ගැලපීම.
කිසි්ම්ා ගිණුම්ා ලපපාරච්චේදචේක් කා අව්ස ලා ව්න්ා විුා ව්යාපාරාක්ලා ිතිඵච්ව්ා ඇතිඵා න්ැව්තා
විකිණීදම්ා පාරකමාර්ථද් ලා අත්පාරත්ා ලකගත්ා දතාගා දව්ළඳා ගිණුමා ල න් ලා පාරහතා පාරච්දිා
ගැපපි්ාතුල ්.
අවසාන චතාග ගිණුම
චවළඳ ගිණුම

ර
බැර

දමහිා  ව “අව්සාන්ා දතාගා ගිණුම හක”ා ් ලන්ා දේෂා පාරත්ර්ා ල පා ජගගමා ව්ත්ලම්ා ල පත්
“දව්ළඳාගිණුම

ැක”ා් ලන් ් ලන්ාදව්ළඳාගිණුදම්ාහකාපාරැත්දත ලාඅඩුාකිරීම කාදපසත්ා

කැ කවි්ාතුල ්.


2016.12.31 දිදන් ලාඅව්ස ලාව්ර්ෂදේාදපාරාත්ව්න් ලාපාරහතාකෑාඋපුුාාග ලන්ාාපදි.
නිමිාඒලල

2010.01.01ා
දින්ුා
දතාග්
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600

ඒලල්ලා
ගැුම්ාමිප

මුළු ගැුම්ා
ඒලල්ලා
මිප
විකුණුම්ාමිප
රු.
*10
6,000

විකුණුම්ාමිප
රු.
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ගැුම්
විකුණුම්

60,000
60,600
50,000

*10
*10

600,000
606,000
*16

800,000

අව් යාව් ලද ල,
1) ව්යාපාරාකදේා2016.12.31ාදින්ුාිතිඵච්ාදතාගදේාඅග්ාගණන්්ාලක ලන්.
2) ව්යාපාරාකදේාකපාපාභ්ාගණන්්ාලක ලන්.
3) 2016.12.31 දිදන් ලාඅව්ස ලාව්ර්ෂදේාදව්ළඳාගිණුමාපිළිද්පාලක ලන්.
4) 2016.12.31 දින්ුාිතිඵච්ාදතාග්ාගැපපීමුාඅකාපාජර්න්ල්ාසුහන්ාක කව් ලන්.


2016.12.31 දින්ුාසුකීාව්යාපාරාකදේාදේෂාපිච් කසුදම ලාපාරහතාකෑාඋපුුාාග ලන්ාා
ප ව.
රු.

මුල්ාදතාග්
ගැුම්
දගන්ාඒදම්ාකුලී
විකුණුම්

රු.

20,000
600,000
30,000
850,000

2016.12.31 දින්ුාදන්ාවිකිණිාිතිඵච්ාවීාඇතිඵාදතාග්ාරු.50,000ාකි.
අව් යාව් ලද ල,
1) ිතිඵච්ාදතාග්ාගැපපීමුාඅකාපාජර්න්ල්ාසුහන්ාක කව් ලන්.
2) 2016.12.31ාදිදන් ලාඅව්ස ලාව්ර්ෂ්ාසඳහාාමුපයාරලා න්ාව්පාඋකතත් ලා
දපාර ලුම්ාලක ලන්.

02. උපිත වියදම් ගැලපීම.
ගිණුම්ාලපපාරච්චේදචේක්ාඅව්සාන්ාව්න්ාවිුාතව්දුකුත්ාදගවීමුාඇතිඵාලපපාරච්චේදචේක්ුා
අකාපාවි්කම්ාපාරහතාපාරච්දිාගැපපි්ාතුල ්.
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අදාල වියදම් ගිණුම

ර

උපිත වියදම් ගිණුම

බැර

දමහි වා"අකාපාවි්කම්ාගිණුමාහක"ා් ලන්ාඅකාපාවි්කම්ාාගිණුමුාඑලල ාවීාපාභාපාභා
ගිණුමුාහකාදේ.ාඑද් මා"උපාරචිතාවි්කම්ාගිණුමා ැක"ා් ලන්ාදේෂාපාරත්රදේාජගගමා
ව්ගකීම්ාව්පාසුහ ලාදලදර්.


2016.12.31 දින්ුාසුාව්යාපාරාකදේාදේෂාපිච් කසුදම ලාපාරහතාකෑාඋපුුාාග ලන්ා
පදි.
රු.
20,000
33,000
66,000

ව්ච්පාරන්ම්
විදුන්්
රචාාකන්ාගා් ල 

රු.

අතිඵදර්ලාදතාකල රු
1) 2016ාව්ර්ෂ්ාසඳහාාමාසිලව්ාදගවි්ාතුල ාව්ච්පාරන්ම්ාමුකපාරු.2,000ාකි.
2) 2016.12.31ාදින්ුාදගවි්ාතුල ාවිදුන්ාබිපාරු.3,000ාකි.
3) 2016ාව්ර්ෂදේාරචාාකන්ාගා් ල ාදගව්න්ාප්ද්ාමාසා11ාලුාපාරමණි.
අව් යාව් ලද ල,
1) ිහතාගැපපින්ාගැපපීමුාඅකාපාජර්න්ල්ාසුහ ලාක කව් ලන්.
2) 2016.12.31ාදිදන් ලාඅව්ස ලාව්ර්ෂ්ාසඳහාාපාභාපාභාගිණුදම්ාහාා2016.12.31ා
දින්ුාදේෂාපාරත්රාඋකතත් ලාපිළිද්පාලක ලන්.

03. ලැබිය යුතු ආදායම් ගිණුම.
ගිණුම්ා ලපපාරච්චේදචේක්ා අව්සාන්ා ව්න්ා විුා තව්දුකුත්ා පැබීමුා ඇතිඵා ලපපාරච්චේදචේක්ුා
අකාපාවි්කම්ාපාරහතාපාරච්දිාගැපපි්ාතුල ්.
ලැබිය යුතු අදායම් ගිණුම
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අදාල අදායම් ගිණුම

බැර

දමහි වා"පැබි්ාතුල ාඅකා්ම්ාගිණුමාහකා"ා් ලන්ාදේෂාපාරත්රදේාජගගමාව්ත්ලම්ාදපසත්ා
අකාපා"අකා්ම්ාගිණුමා ැක"ා් ලන්ාඅකාපාඅකා්ම්ාගිණුමුාඑලල ාවීාපාභාපාභාගිණුමා
ැකාදේ.


2016.12.31ා දින්ුා කාජා ව්යාපාරාකදේා දේෂා පිච් කසුදම ලා පාරහතා කෑා උපුුාා ග ලන්ාා
ප ව.
රු.

රු.

පකාදගව්ල්ාකුලීා
පකා් ථාව්කාතැ ලපාරත්ාදපාරාන්ාා

90,000
25,000

අතිඵදර්ලාදතාකල රුා
1) 2016ාව්ර්ෂ්ාසඳහාාමාසිලව්ාපැබි්ාතුල ාදගව්ල්ාකුන්්ාරු.18,000ාකි.
2) 2016.12.31ාදින්ුාපැබි්ාතුල ා් ථාව්කාතැ ලපාරත්ාදපාරාන්්ාරු.12,000ාකි.
අව් යාව් ලද ල,ා
1) ිහතාගැපපින්ාගැපපීමුාඅකාපාජර්න්ල්ාසුහ ලාක කව් ලන්.
2) 2016.12.31ාදිදන් ලාඅව්ස ලාව්ර්ෂ්ාසඳහාාපාභාපාභාගිණුදම්ාහාා 2016.12.31ා
දින්ුාදේෂාපාරත්රාඋකතත් ලාපිළිද්ළාලක ලන්.
04. ඉදිරියට චගවූ වියදම් ගැලපීම.
ගිණුම්ාලපපාරච්චේදචේක්ාඅව්සාන්ාව්න්ාදින්්ාව්න්ාවිුාදගව්ාාඇතිඵාවි්කම්ාල පා
ලපපාරච්චේදචේක්ුාඅකාපාදන්ාමැතිඵාලාප්ාල පාව්ැඩිපුකාදගවූාවි්කම්ාඇල පත්ාන්ම්ාඑමා
වි්කම්ාපාරහතාපාරච්දිාගැපපි්ාතුල ්.
ඉදිරියට චගවූ වියදම් ගිණුම
අදාල වියදම් ගිණුම

ර
බැර

දමහි වා"ිදිච්්ුාදගවූාවි්කම්ාගිණුමාහක"ා් ලන්ාදේෂාපාරත්රදේාජගගමාව්ත්ලම්ා
දපසත්ා"අකාපාවි්කම්ාගිණුමා ැක"ා් ලන්ාඅකාපාවි්කම්ාගිණුමි ලාඅඩුාකිරීමත්ා
පාභාපාභාගිණුදම්ාහකුත්ාසුහ ලාලළාතුල ්.
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2016.12.31ාදින්ුාකමීාව්යාපාරාකදේාදේෂාපිච් කසුමි ලාපාරහතාකෑාඋපුුාාග ලන්ාප ව.
රු.
38,000
25,000

ක කෂණ්
දුකලථන්ාගා් ල 

රු.

අතිඵදර්ලාදතාකල රුා
1) 2016ාව්ර්ෂ්ාසඳහාාමාසිලව්ාදගවි්ාතුල ාක කෂණාමුකපාරු.3,000ාකි.
2) 2016.12.31ාදින්ුාිදිච්්ුාාදුකලථන්ාගා් ල ව්ාරු.ා1,500ාකි.
අව් යාව් ලද ල,ා
1) ිහතාගැපපින්ාගැපපීමුාඅකාපාජර්න්ල්ාසුහ ලාක කව් ලන්.
2) 2016.12.31ාදිදන් ලාඅව්ස ලාව්ර්ෂ්ාසඳහාාපාභාපාභාගිණුදම්ාහාා 2016.12.31ා
දින්ුාදේෂාපාරත්රාඋකතත් ලාපිළිද්ළාලක ලන්.


2016.12.31ාදින්ුාදකේාව්යාපාරාකදේාදේෂාපිච් කසුමි ලාපාරහතාකෑාඋපුුාාග ලන්ාප ව.
රු.

රු.

දගන්්ාදම්ාකුලී
ව්ච්පාරන්ම්
ව්ැටුප්ාහාාදේතන්ා
අතිඵදර්ලාදතාකල රු
1) 2016ාව්ර්ෂ්ාසඳහාාමාසිලව්ාදගවි්තුල ාව්ච්පාරන්ම්ාමුකපාරු.4,000ාකි.
2) 2016ා ව්ර්ෂදේ වා ව්ැටුප්ා හාා දේතන්ා දගව්න්ා ප්ද්ා 2017ා ජන්ව්ාච්ා මාස්ත්ා
ඇල පත්ව්ා්.ාරු.3,000ාකි.
3) 2012.12.31ාදින්ුාදගවි්ාතුල ාදගන්ා්ාදම්ාකුන්්ාරු.ා8,000ාකි.
අව් යාව් ලද ල,ා
1) ිහතාගැපපින්ාගැපපීමුාඅකාපාජර්න්ල්ාසුහ ලාක කව් ලන්.
2) 2016.12.31ාදිදන් ලාඅව්ස ලාව්ර්ෂ්ාසඳහාාපාභාපාභාගිණුදම්ාහාා 2016.12.31ා
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දින්ුාදේෂාපාරත්රාඋකතත් ලාපිළිද්ළාලක ලන්.
05. කලින්න ලැබූ අදායම් ගැලපීම.
ලපපාරච්චේදචේක්ා ල පා පැබි්ා තුල ා අකා්ම්ා රමාණ්ුා ව්ාාා ව්ැඩිා අකා්ම්ා රමාණ් කා
ලපචේදචේක්ාල පාපැබීාඇත්න්ම්ාඑදපසාව්ැඩිපුකාපැබීාඇතිඵාඅකා්ම්ාපාරහතාපාරච්දිාගැපපි්ා
තුල ්.
අදාල අදායම් ගිණුම

ර

කලින්න ලැබූ අදායම් ගිණුම

බැර

දමහිා වා"අකාපාඅකා්ම්ාගිණුමාහක"ා් ලන්ාඅකාපාඅකා්ම්ාගිණුදම ලාඅඩුාවීාපාභාපාභා
ගිණුමා ැකා ව්න්ා අතකා "ලන් ලා පැබූා අකා්ම්ාගිණුමා ැක"ා ් ලන්ා දේෂා පාරත්රදේා ජගගමා
ව්ගකීම්ා්ුදත්ාසුහ ලාලකුාපැදේ.


2016.12.31ාදින්ුාචාතූාව්යාපාරාකදේාදේෂාපිච් කසුමි ලාපාරහතාකෑාඋපුුාාග ලන්ාප ව.
රු.

රු.

පකාදගව්ල්ාකුලී
පකාදලාමි් 
පකාලාකුන්
අතිඵදර්ලාදතාකල රු
1) 2016ාව්ර්ෂ්ාසඳහාාමාසිලව්ාපැබි්ාතුල ාදගව්ල්ාකුන්්ාරු.6,000ාකි.
2) 2016.12.31ාදින්ුාලන් ලාපැබූාදලාමි් ාමුකපාරු.3,000ාකි.
3) 2016ාව්ර්ෂදේා2017ාජන්ව්ාච්ාමාස්ුාඅකාපාලාකුලීාසමගාපැබීාඇත.
අව් යාව් ලද ල,
1) ිහතාගැපපින්ාගැපපීමුාඅකාපාජර්න්ල්ාසුහ ලාක කව් ලන්.
2) 2016.12.31ා දිදන් ලා අව්ස ලා ව්ර්ෂ්ා සඳහාා පාභාපාභා ගිණුදම්ා හාා 2016.12.31ා
දින්ුාදේෂාපාරත්රාඋකතත් ලාපිළිද්ළාලක ලන්.
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 ZAාසමාගදම්ා2016.03.31ාදින්ුාව්යාපාරාකදේාදේෂාපිච් කසුමාපාරහතාකැ කදේ.
ිාම්ාහාාදගාාන්ැගින්ා
දමෝුර්ාකථා
ලීා ඩුා
ණ්ගැතිඵද්ෝා
ණ්හිමිද්ෝා
විකුණුම්ා
2016.04.01ාදතාග්ා
ආපාරසුාඑවුම්ා
ගැුම්ා
දගන්ාඒදම්ාකුලීා
විගණන්ාගා් ල ා
ආද්ෝජන්ා
විකුණුම්ාදලාමි් ා
ණ්ාදපාරාන්ා
ක කෂණා
විදුන්්ා
ද් ව්ලාභාකලාකාඅකමුකල්ාවි්කම්ා
පැබූාලාාකුලීා
මුකල්ාව්ගචාාා
ගැනින්ා
දගාාන්ැගින්ාඅලුත්ව්ැඩි්ාාවි්කම්ා
දු ලව්ට්ුම්ා
ැගකුාදේෂ්ා
දගන්්ාදම්ාවි්කම්ා
න්ා ඩුාඅලුත්ව්ැඩි්ාාවි්කම්ා
ව්ැටුප්ාහාාදේතන්ා
කීර්තිඵන්ාම්ා
දගව්ල්ාකුලීා
ව්ච්පාරන්ම්ා
විවිධාවි්කම්ා
ද් ව්ලාඅර්ථසාධලාඅකමුකල්ාවි්කම්ා
දුකලථන්ාගා් ල ා
ආපාරසුා්ැවුම්
ණ්ා
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හකාරු.
650,000
230,000
25,000
12,500

ැකාරු.

2,000
458,000
12,000
6,000
295,000
2,500
14,500
56,000
3,000
650
2,500
1,200
800
3,000
6,900
25,800
800
2,500
36,500
2,500
5,000
45,000
12,000
12,500
6,000
2,000
2,000
29,000
2,500
6,500
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රාග්ධනධන්්ා

1,497,150

1,022,150
1,497,150

අතිඵදර්ලාදතාකල රු
01) 2016.12.31ා දින්ුා ව්යාපාරාකදේා ිතිඵච්ා වීා ඇතිඵා මුළුා නිමිා දතාගදේා ව්නාන්ාලමා
රු.4,500ාකි.
02) මාසිලව්ාදගවි්ාතුල ාදගව්ල්ාකුන්්ාරු.1,500ාකි.
03) ලන් ලාදගවූාව්ච්පාරන්ම්ාමුකපාරු.ා500ාකි.
04) පැබි්ාතුල ාලාකුන්ාමුකපාමසලුාරු.400ාකි.
05) ලන් ලාපැබූාවිකුණුම්ාදලාමි් ාමුකපාරු.ා1,000ාකි.
06) ක කෂණාගා් ල ාදගව්ාාඇත්දත්ාමාසා10ාලුාපාරමණි.

ඔ ාවිසි ල,
01) ගැපපුම්ාසුහ ලාකිරීමුාඅව් යාජර්න්ල්ාසුහ ලා
02) 2016.12.31ාදිදන් ලාඅව්ස ලාාසඳහාාදව්ළඳාහාාපාභාපාභාගිණුමා
03) 2016.12.31ාදින්ුාදේෂාපාරත්ර්ාපිළිද්ළාලක ලන්.
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