ACCOUNTING
FOR G.C.E. ADVANCED LEVEL

ගැනිලි ගැලපීම
අයිතිකරු තම පුද්ගලික ප්රයෝජනයෝ ඳහා

්ය පාර ෙයෝ ර ගෙයගයෝය ඳපතපාර

යේ.යමෝ යෙෝ ක ෙෝකි.
1. මුෙල් ගැනිලි
2. භ ණ්ඩ ගැනිලි

පිරි්ැෝ මත
විකුණුපත මිල මත

මුදල් ගැනිලි
ගැනිලි ගිණුම

ාෙ

යමෝ යේෂ පාරත්රයේ  ිමමිකපත ්ලි ර අු

කෙයි.
මුෙල් ගිණුම බැෙ

යේෂ පාරත්රයේ  මුෙල් ්ලි ර අු කෙයි.

භාණ්ඩ ගැනිලි
පිරි්ැෝ මත
ගැනිලි ගිණුම

ාෙ

යමෝ යේෂ පාරත්රයේ  ිමමිකපත ්ලි ර අු

කෙයි
ගැනුපත ගිණුම

බැෙ

ආෙ ෝපත ප්රක යයේ  ගැනුපත ්ලි ර

අු කෙයි.
යමිමදී අයිතිකරු විකිණීමට තිබු භ ණ්ඩ ගෙයගය ෝ මක් සිදුකෙය බැවි ර ්ර්ෂෝ
තුලදී මිලදී ග

භ ණ්ඩ ්ල ්ටිය කමි ර අු යේ.

විකුණුපත මිල මත
ගැනිලි ගිණුම

ාෙ

යමෝ යේෂ පාරත්රයේ  ිමමිකපත ්ලි ර අු

කෙයි
විකුණුපත ගිණුම

බැෙ

ආෙ ෝපත

ප්රක යයේ 

විකුණුපත

්ලට එකතු කෙයි
යමිමදී අයිතිකරු තම ්ය පාර ෙයේ  භ ණ්ඩ ය්පහපාරයල් විකු

ය මිල මත ගැනිලි සිදු

කෙයි. යමිමදී විකුණුපත ගිණුම බැෙ වීයපත අොඳ යපත විකුණුපත ්ැඩි වීමයි.එයපත
්ය පාර ෙෝ විකුනුමක් සිදු කල ා ඳම යෝ.
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 2016.03.31 දියට ප්රමිත ්ය පාර ෙයේ  යේෂ පිරික්ුම පාරාත උපුට ග රය ලදී.
ාෙ රු.
60,000
40,000

ගැනුපත
මුෙල්
විකුණුපත

බැෙ රු.

70,000

අතියර්ක යත ෙතුරු
01. ්ර්ෂෝ තුලදී අයිතිකරු තම පුද්ගලික ප්රයෝජනයෝ ඳහා ගෙයගය ගිෝ භ ණ්ඩ ්ල
්ටිය කම රු. 4,000.
02. ්ර්ෂෝ තුල අයිතිකරු තම පුද්ගලික ප්රයෝජනයෝ ඳහා ගෙයගය ගිෝ මුෙල් ්ල
්ටිය කම රු. 12,000.
03. ්ර්ෂෝ තුල අයිතිකරු තම පුද්ගලික ප්රයෝජනයෝට ්ය පාර ෙයේ  භ ණ්ඩ විකුණුපත
මිල මත රු. 30,000 භ ණ්ඩ ගෙයගය ගියේ  ෝ.
අ්යය ් රය ර
01. නර්යල් ඳටා ර
02. 2016.03.31 දියට ආෙ ෝපත ප්රක යෝ ා 2016.03.31 යේෂ පාරත්රයේ  උෙතතෝ ර පිියයෝල
කෙ රය.
 පාරාත ඳහා ර යත ෙතුරු ෙ ඳපාරෝ ඇත.
01. 2016.12.31 දියට බු යත ගෝ රු. 28,000 කට තක්යේරු කෙ ඇත.
02. 2016.12.31 දියට යගවිෝ යුතු් තිබු විෝෙපත
විදුලිෝ

රු.1,200

ප්ර් ාය ග ේතු

රු.800

්රිපාරයපත

රු.400

03. ඉදිරි ්ර්ෂෝ ඳහා 2016.12.31 දියට යග් ඇති විෝෙපත යමයේෝ.
ප්රචා ෙ

ෝ

රු.600

ෙක්ෂ

ෝ

රු.800

04. අෙ ල ්ර්ෂෝට ම ඳ 7ක පාරම

ක් යක මිේ ලැබී ඇත.

ඔබ විසි ර
01. 2016.12.31 දියය ර අ්ඳ ර ්ර්ෂෝ ඳහා ය්පහ ා ල භ ල භ ගිණුම
02. 2016.12.31 දියට යේෂ පාරත්රෝ පිියයෝල කෙ රය.
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 2016.12.31 දියට ආක ේ ්ය පාර ෙයේ  යේෂ පිරික්ුයම ර පාරාත ෙඋ උපුට
ග රය ලදී.
රු.
ගැනුපත

රු.
600,000

ගැනිලි

36,000

අතියර්ක යත ෙතුරු
්ර්ෂෝ තුල අයිතිකරු ගෙයගය ගිෝ භ ණ්ඩ ්ල ්ටිය කම රු. 24,000 යමයතක් ගිණුපත
යපාර

ිම ඳටා ර වී යය මැත.

අ්යය ් රය ර,
01. ඉාත ගලපිලි ගැලපීමට අෙ ල නර්යල් ඳටා ර ෙක්් රය.
02. 2016.12.31 දියය ර අ්ඳ ර ්ර්ෂෝ ඳහා ල භ ල භ ගිණුයපත ා 2016.12.31 දියට
යේෂ පාරත්ර

උෙතතෝ ර පිියයෝල කෙ රය.

ස්ථාවර වත්කම් ක්ෂය ගැලපීම
ස්ථාවර වත්කම් ක්ෂය ගණනය කිරීමම් ක්රම
ඳෙල ම ර්ග ක්රමෝ ේථා ්ෙ ් රික ක්ෂෝ ක්රමෝ පිරි්ැෝ මත ක්ෂෝ කිීමයපත ක්රමෝ.
යමම ක්රමයේ දී සිදු් රය ර ක්ෂෝ වීමට භ නයෝ ්ය අෙ ල යද්පාරල පිරිෝත ා
උපාරකෙ

යේ  පිරි්ැෝ පාරෙයපත කෙයගය එම පිරි්ැයෝ ර කිසිෝපත ේථා ්ෙ ්ටිය කමක්

් ර්ික් ක්ෂෝ යලඳ ඳැලකීමයි.
යමිමදී ක්ෂෝ ග

යෝ කෙය ක්රම කිිමපාරෝකි.

01. පිරි්ැෝ ා ක්ෂෝ ප්රතියතෝ දී ඇති විට.
් ර්ික ක්ෂෝ ප්රම

ෝ පිරි්ැෝ ක්ෂෝ අනුපාර තෝ

02.පිරි්ැෝ ා ු රබු ර අගෝ ඳා ක්ෂෝ ප්රතියතෝ දී ඇති විට.
් ර්ික ක්ෂෝ ප්රම

ෝ

පපිරි්ැෝ - ු රබු ර අගෝ) ක්ෂෝ අනුපාර තෝ

03. පිරි්ැෝ ඳා ඵලෙ යි ජී් ක ලෝ දී ඇති විට.
් ර්ික ක්ෂෝ ප්රම

ෝ

පිරි්ැෝ ඵලෙ යි ජී් ක ලෝ

04. පිරි්ැෝ ා ඵලෙ යි ජී් ක ලෝ ඳා ු රබු ර අගෝ දී ඇති විට.
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් ර්ික ක්ෂෝ ප්රම

ෝ

පිරි්ැෝ - ු රබු ර අගෝ ඵලෙ යි ජී් ක ලෝ

හීය ්ය ක්ෂෝ ක්රමෝ
යමම ක්රමයේ දී සිදු් රය ර ක්ෂෝ වීපත ග

යෝ කෙනු ලබය එකියයක ්ර්ෂයේ 

ආෙපතභක දියට එම ් කයපත ශුද්ධ අගෝ පාරෙයපත කෙයගය ක්ෂෝ ග
ශුද්ධ අගෝ යලඳෙ ඳලකනු ලබ රය ර එම ් කයපත පිරි්ැෝ ප්රම
ආෙපතභයේ  තියබය මුළු ඳමුච්චිත ක්ෂෝ ප්රම

 ර බැලීමයි.

යෝ ර එම ්ර්ෂෝ

ෝ අු කල පාරු ලැයබය අගෝයි.

පිරි්ැෝ, ඳමුච්චිත ක්ෂෝ, ක්ෂෝ අනුපාර තෝ දී ඇති විට,
් ර්ික ක්ෂෝ ප්රම

ෝ

පපිරි්ැෝ - ඳමුච්චිත ක්ෂෝ)

ක්ෂෝ අනුපාර තෝ

 අබ්දදුල් ්ය පාර ෙයේ  2016.03.31 දියය ර අ්ඳ ර ්ර්ෂෝ ඳහා

ගිණුපතකෙ

යත ෙතුරු ඳමුාෝක් පාරාත ෙැක්යේ.
ඉඩපත ා යග ඩයැගිලි
යමජටර් ෙථා
ලී බු
ක්ෂෝ ය් රකිීමම 2015.04.01 දියට
ඉඩපත ා යග ඩයැගිලි
යමජටර් ෙථා
ලී බු
යක මිේ
ෝ ගැතියෝජ
ෝිමමියෝජ
විකුණුපත
2015.04.01 යත ගෝ
ආපාරු එවුපත
ගැනුපත
යගය ඒයපත කුලී
විග ය ග ේතු
ආයෝජනය
විකුණුපත යක මිේ
ෝ යපාර ලි
ෙක්ෂ
විදුලිෝ
Dinith Kularathna
FINANCIAL STATEMENTS

ාෙ රු.
650,000
230,000
25,000

බැෙ රු.

6,500
46,000
1,250
5,600
12,500
2,300
45,800
12,000
6,000
295,000
2,580
14,500
56,000
3,000
650
2,500
1,200
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යේ්ක භ ෙක ෙ අෙමුෙල් විෝෙපත
ලැබූ කඩ කුලී
මුෙල් ්ංචා
ගැනිලි
යග ඩයැගිලි අලු ්ැඩිෝ විෝෙපත
දු ර ්ට්ටපත
බැංකු යේෂෝ
යගයෝ යපත විෝෙපත
ලී බු අලු ්ැඩිෝ විෝෙපත
්ැටුප් ා යේතය
කීර්තිය මෝ
යග්ල් කුලී
්රිපාරයපත
විවිධ විෝෙපත
යේ්ක අර්ථාඳ ධක අෙමුෙල් විෝෙපත
දුෙකථාය ග ේතු
අපාරු ෝැවුපත
ෝ-5%
ප්ර ග්ධනධයෝ

900
3,650
7,000
25,800
900
2,500
365,000
2,500
5,800
45,800
12,000
12,500
6,000
2,150
2,500
29,700

1506,080

2,560
6,500
976,320
1506,080

පාරාත ඳහා ර යත ෙතුරු ෙ ඳපාරෝ ඇත.
01. 2016.03.31 දියට බු යත ගෝ රු. 40,000 කට තක්යේරු කෙ ඇත.
02. පාරාත පාරරිදි ක්ෂෝ ගැලපිෝ යුතු ෝ.
ඉඩපත ා යග ඩයැගිලි

10%

යමජටර් ෙථා

20%

ලී බු - හීය්ය ක්ෂෝ ක්රමෝ

5%

03. ගැනිලි සිදුවුයේ  යමයේෝ.
භ ණ්ඩ ගැනිලි

රු. 650

මුෙල් ගැනිලි

රු. 950

04. ලැබිෝ යුතු කඩකුලි මුෙල මඳකට

රු. 350 කි.

05. කලි ර ලැබූ විකුණුපත යක මිේ මුෙල

රු. 500 කි.

06. 2016.03.31 දියට යගවිෝ යුතු් තිබු විෝෙපත
ලී බු අලු

්ැඩිෝ විෝෙපත

්ැටුප් ා යේතය
Dinith Kularathna
FINANCIAL STATEMENTS

රු.3100
රු. 9500
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යගයෝ යපත විෝෙපත

රු. 9700

07. ඉදිරි ්ර්ෂෝ ඳහා 2016.03.31 දියට යග් ඇති විෝෙපත යමයේෝ.
්රිපාරයපත

රු. 750

ෙක්ෂ

රු. 600

ෝ

ඔබ විසි ර
01. 2016.03.31 දියය ර අ්ඳ ර ්ර්ෂෝ ඳහා ය්පහ ා ල භ ල භ ගිණුම
02. 2016.03.31 දියට යේෂ පාරත්රෝ පිියයෝල කෙ රය.
 නියෙජම ්ය පාර ෙයේ  2016.03.31 දියය ර අ්ඳ ර ්ර්ෂෝ ඳහා ගිණුපතකෙ
යත ෙතුරු ඳමුාෝක් පාරාත ෙැක්යේ.
ාෙ
රු.
විකුණුපත
ආපාරු එවුපත
මුල් යත ගෝ
ගැනුපත
යමජටර් ෙථා
ලෙ විකුණුපත යක මිේ
ලෙ ්ට්ටපත
ලැබූ

25,600
2,500
556,000
582,100
900
900
800

ලී බු
ලැබූ යක මිේ
බැංකු ග ේතු

25,400

්ැටුප් ා යේතය
ෝ ගැතියෝජ
යග්ල් කුලී ා
්රිපාරයපත
ෙක්ෂ
ෝ ිමමියෝජ
විදුලිෝ ා දුෙකථාය

56,000
69,800
36,500

Dinith Kularathna
FINANCIAL STATEMENTS

ාෙ රු.

850,000 යගය ඒයපත කුලී

ෝ යපාර ලි

නීති ග ේතු
විග ය ග ේතු

බැෙ රු.

2,500
1,200

9,800
8,900
6,500
9,800

තීරු ග ේතු
ගුෙපත ග ේතු
ආපාරු ෝැවුපත
ගැනිලි
ක ර්ෝ ල උපාරකෙ
යග ඩයැගිලි
අලු ්ැඩිෝ
ලී බු අලු ්ැඩිෝ
විෝෙපත
අමතෙ ප්ර ග්ධනධයෝ
උකේ ෝ යපාර ලි
විකුණුපත යේ්ක
යක මිේ
ප්රචා ෙ විෝෙපත
බැංකු මුෙල්
දු ර ්ට්ටපත

යගයෝ යපත විෝෙපත
45,800 ආයෝජනය
යමජටර් ෙථා
අලු ්ැඩිෝ
මුෙල් ්ංචා
උකේ ෝ - 5%

බැෙ රු.

500
56,000
600
2,300
12,000
5,800
6,300
8,900
9,600
20,000
8,500
6,300
89,500
3,600
4,000
2,500
800
300
555,300
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බැංකු ෝ - 20%
ප්ර ග්ධනධයෝ

89,700
ෝ - 10%
466,000 ඉඩපත ා

25,000
562,100

යග ඩයැගිලි

පාරාත ඳහා ර යත ෙතුරු ෙ ඳපාරෝ ඇත.
01. 2015.03.31 දියට බු යත ගෝ රු.6500 කට තක්යේරු කෙ ඇත.
02. 2015.03.31 දියට යගවිෝ යුතු් තිබු විෝෙපත
යග්ල් කුලී ා ්රිපාරයපත
යමජටර් ෙථා අලු
ප්රචා ෙ

ෝ

රු. 300

්ැඩිෝ ග ේතු

රු. 500

රු. 900

03. ඉදිරි ්ර්ෂෝ ඳහා 2015.03.31 දියට යග් ඇති විෝෙපත යමයේෝ.
්ැටුප් ා යේතය
ෙක්ෂ

රු. 6,000
රු. 810

04. පාරාත පාරෙදී ක්ෂෝ ගැලපිෝ යුතුෝ.
ඉඩපත ා යග ඩයැගිලි

10%

ක ර්ෝ ල උපාරකෙ

10%

- හීය්ය ක්ෂෝ ක්රමෝ

ලී බු

5%

යමජටර් ෙථා

12%

05. ගැනිලි සිදු වුයේ  යමයේෝ.
භ ණ්ඩ ගැනිලි
මුෙල් ගැනිලි

රු. 600
රු. 800

ඔබ විසි ර
01. ගැලපුපත අංක 04 ා 05 ඳටා ර කිීමමට අ්යය නර්යල් ඳටා ර
02. 2015.03.31 දියය ර අ්ඳ ර ්ර්ෂෝ ඳහා ය්පහ ා ල භල භ ගිණුම
03. 2015.03.31 දියට යේෂ පාරත්රෝ පිියයෝල කෙ රය.
ම ාල්ණය හා අඩමාන ණය ගැලපීම.
්ය පාර ෙයේ  භ ණ්ඩ ා යේ්

ෝට ග

පුද්ගලයෝජ ප

ෝ මුෙල් යය යගවීම ්ය පාර ෙෝට පාර ු්කි. යමයේ
විෝෙම යබ ල්

ෝගැතියෝජ) ්ය පාර ෙෝට එම
ෝ යය යගවීම මත ඇති ්ය

ෝ යලඳ අොේ යේ.

Dinith Kularathna
FINANCIAL STATEMENTS
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යබ ල්
යබ ල්

ෝ ගිණුපත ගත කිීමම
ෝ ගිණුම

ාෙ

යමෝ අෙ ෝපත ප්රක යයේ  යබෙ ාැීමයපත

විෝෙපත ්ල ෙක්්යි.
ෝ ගැතියෝජ ගිණුම

බැෙ

යමෝ යේෂ පාරත්රයේ 

ෝ ගැතිෝ රයග ර

අු කෙ ෙක්්යි.

ඇයි ? යබ ල්
යබ ල්

ෝ විෝෙමකි.

ෝ වීම නිඳ

ෝ ගැතිෝ රයග ර අපිට අෝ විෝ යුතු ්ටිය කම අු ්ය බැවි ර

ෝගැතිෝ රයග ර අුකෙ ෙක්්යි.
කපාර ාල යබ ල්
01.

ෝ යැ්ත ලැබීම.

ෝ ගැතිෝ යග සිටුවීම.
ෝ ගැති ගිණුම
යබ ල්

ාෙ

ෝ ගිණුම

බැෙ

02. මුෙල් ලැබීම.
මුෙල් බැංකු ගිණුම

ාෙ

ෝගැති ගිණුම

බැෙ

මමහි සාරාාංශය
මුෙල් බැංකු ගිණුම
යබ ල්

ාෙ

ෝ ගිණුම

බැෙ

මුෙල් ාෙ ්ය බැවි ර යේෂ පාරත්රයේ  මුෙල් ්ලට එකතු කෙයි. යබ ල්
බැවි ර යබ ල්
අඩම

ෝ බැෙ ්ය

ෝ විෝෙම අු කෙයි.

ෝ ය් ර කිීමම.

්ය පාර ෙෝට මුෙල් ලැබීමට ඇති

ෝ ගැතිෝ රයග ර ඉතිරි කලපාරරිච්චයච්චෙ ්ලදී මුෙල්

අෝකෙ ගැනීයපතදී කිසිෝපත මුෙල් ්ටිය කමක් යය ලැයබ්ද ෝැයි සිතුයය

, ඒ ඳහා

ය් ර කිීමම යමෝ යේ.
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අඩමාණ ණය මවන්කකිරීම ගණනය කරන ක්රමය
01.නිේිත ය් ර කිීමයපත ක්රමෝ.
එයපත ්ර්ෂෝ අ්ඳයේ දී යබ ල්

ෝ කපාර ාල පාරු

ෝ ගැතිෝ රයග්ධන යේෂ ලැයිේතු්

අධයෝයෝ යක ට දිගුක ලෝක් තිේයේ යය යග් ඇති

ෝ ගැතිෝ ර යතජෙ යගය

ඔවු ර ඳහා නිේිත ය් ර කිීමමක් කිීමම.
02.යපාර දු ය් ර කිීමම.
එයපත ්ර්ෂෝ අ්ඳ යයේ දී යබ ල්

ෝ කපාරාැීමයම ර ා නිේිත ය් ර කිීමයම ර පාරු

ෝගැතිෝ රයග්ධන යේෂයෝ ර ෝපත ප්රතියතෝක් උෙ

10% ක්, 5% ක්, ්ර්ෂයෝ ර ග

යෝ

යක ට ය් ර කිීමපත පාර් ් ගැනීමයි.
අඩමාණ ණය ගිණුම් තැබීම.
01. ඌ

අඩම

අඩම

ෝ ය් ර කිීමම.
ෝ ගිණුම

ාෙ

ආෙ ෝපත ප්රක යයේ  යබෙ ාැීමයපත

විෝෙපත ්ල ෙක්්යි.
අඩම

ෝ ය් ර කිීමයපත ගිණුම

බැෙ

යේෂ පාරත්රයේ 

ෝ ගැතිෝ රයග ර

අු කෙ ෙක්්යි.
02. අධි අඩම
අඩම

ෝ ය් ර කිීමම.
ෝ ය් ර කිීමයපත ගිණුම

ාෙ

යේෂ පාරත්රයේ 

ෝ ගැතිෝ රයග

ෙක්්යි.
අඩම

ෝ ගිණුම

බැෙ

ආෙ ෝපත ප්රක යයේ  යබෙ ාැීමයපත

විෝෙපත ්ල ෙක්්යි.
 2016.03.31 දියට ම ෙවිල ්ය පාර ෙයේ  යේෂ පිරික්ුම පාරාත ෙැක්යේ.
ෝ ගැතියෝජ
2015.04.01 දියට අඩම
යබ ල් ෝ

Dinith Kularathna
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අතියර්ක යත ෙතුරු
01. යබ ල්
තීෙ

ෝ රු.5,000 ක්

ෝ ගැතිෝ රයග ර කපාර

ාැීමමට කපමය කෙ

ෝ

ෝ කෙ ඇත.

02. අඩම

ෝ ඳහා

ෝ ගැතිෝ රයග ර 10%ක ය් රකිීමමක් කෙයි.

අ්යය ් රය ර
01. නර්යල් ඳටා ර
02. 2016.03.31 දියට අෙ ෝපත ප්රක යෝ ා යේෂ පිරික්ුයපත උෙතතෝ ර
 2016.03.31 දියට SHEY ්ය පාර ෙයේ  යේෂ පිරික්ුම පාරාත ෙක්් ඇත.
ෝිමමියෝජ
2015.04.01 දියට අඩම
යබ ල් ෝ
මුෙල්

රු.
20,000
3,000
4,000
3,000

ෝ ය් රකිීමම

රු.

අතියර්ක යත ෙතුරු
01. රු.3000 ක් යබ ල්

ෝ යලඳ

02. ්ය පාර ෙයේ  අඩම
03. රු.2500ක යබ ල්

ෝ ගැතිෝ රයග ර කපාර ාරිය ලදී.

ෝ ය් රකිීමම 10% කි.
ෝ කපාර ාැීමමක් යැ්ත ්ය පාර ෙෝට ලැබි..

අ්යය ් රය ර
01. නර්යල් ඳටා ර
02. 2016.03.31 දියට අෙ ෝපත ප්රක යෝ ා යේෂ පිරික්ුයපත උෙතතෝ ර
ගැලපිල්ල සිදුකිරීමම් පිලිමවල
යබ ල්

ෝ ගැලපිල්ල

අඩම

ෝ ගැලපිල්ල

 පාරාත ෙැක්ය් රය ර SHEY තනි පුද්ගල ්ය පාර ෙයේ  2016.03.31 දියට යේෂ
පිරික්ුම යේ.
යබ ල් ෝ
බැංකු අයිෙ ්
බැංකු යපාර ලිෝ
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යග ඩයැගිලි ෙක්ෂ
ප්ර ග්ධනධය ගිණුම
යගය ඒයපත කුලී
යක මිේ
ලෙ යක මිේ
යගවිෝ යුතු ගිණුම
ලෙ ්ට්ටපත
ගැනිලි
විදුලිෝ
ේථා ්ෙ තැ රපාරතු
ඉඩපත ා යග ඩයැගිලි
යමජටර් ් ාය
යමජටර් ් ාය ෙක්ෂ ෝ
යමජටර් ් ාය යඩ තු
යමජටර් ් ාය ක්ෂෝ ය් රකිීමම 2014.04.01 දියට
අඩම
ෝ ඳහා ය් රකිීමම 2014.04.01 දියට
ගැනුපත
්රිපාරයපත
ලෙ කඩ කුලී
්ැටුප් ා යේතය
විකුණුපත
විකුණුපත ආපාරු එවුපත
බු යත ගෝ 2014.04.01 දියට
විවිධ විෝෙපත
ලැබිෝ යුතු ගිණුම

15,000
2570,000
135,000
18,900
4,500
199,600
73,000
543,000
435,900
250,000
16,000
1900,000
73,500
159,600
380,000
10,800
2990,000
9,600
24,000
288,000
6569,000
36,000
679,000
18,000
24,000
9,462,600

9,462,600

පාරාත ඳහා ර යත ෙතුරු ෙ ඳපාරෝ ඇත.
01. 2015.03.31 දියට බුයත ගෝ රු. 175,000 කි.
02. පාරාත පාරරිදි ක්ෂෝ ගැලපිෝ යුතුෝ.
ඉඩපත ා යග ඩයැගිලි

5%

යමජටර් ෙථා - හීය ්ය ක්ෂෝ ක්රමෝ
03. යබ ල්

ෝ යලඳ රු. 250 ක්

කපමය කෙ

ෝ

04. අඩම

ෝ ඉතිරි

තීෙ

තීෙ

10%

ෝ ගැතිෝ රයග ර ේිෙ ්යයෝ ර කපාර ාැීමමට

ෝ කෙය ලදී.
ෝ ගැතිෝ රයග ර 10%ක් ය් ර කිීමමට ෙ කපමය කෙ

ෝ

ෝ කෙය ලදී.

05. ලැබිෝ යුතු යග්ල් කුලිෝ මඳකට රු.2500 කි.
Dinith Kularathna
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06. අයිතිකරු රු.2500 ක් ා රු. 2560ක් පිියය්ලි ර මුෙල් ා භ ණ්ඩ තම ප්රයෝජනයෝ
ඳහා ගෙයගයයග ේ ඇත.
07. ක ලිය තැ රපාරතු ඳහා ් ර්ික යපාර ලි අනුපාර තිකෝ 20% කි.
ඔබ විසි ර
01. ගැලපුපත අංක 03 ා 04 ඳටා ර කිීමමට අ්යය නර්යල් ඳටා ර
02. 2015.03.31 දියය ර අ්ඳ ර ්ර්ෂෝ ඳහා ය්පහ ා ල භ ල භ ගිණුම
03. 2015.03.31 දියට යේෂ පාරත්රෝ පිියයෝල කෙ රය.
 තෙංග ්ය පාර ෙයේ  යපාර

්ලි ර 2015.12.31 දියට උපුට

ග රය

ලෙ යේෂ

පිරික්ුම පාරාත ෙැක්යේ.
රු. 000
ඉඩපත ා යග ඩයැගිලි - පිරි්ැෝට
ගතා භ ණ්ඩ - පිරි්ැෝට
ෝ රයත්රජපාරකෙ - පිරි්ැෝට
යමජටර් ෙථා - පිරි්ැෝට
2015.01.01 දියට ක්ෂෝ ය් ර කිීමම
ඉඩපත ා යග ඩයැගිලි
ගතා භ ණ්ඩ
ෝ රයත්රජපාරකෙ
යමජටර් ෙථා
ෝ ගැතියෝජ
ෝිමමියෝජ
දු ර ්ට්ටපත
ලෙ ්ට්ටපත
ප්ර් ාය විෝෙපත
විදුලිෝ
යමජටර් ෙථා අලු ්ැඩිෝ
්රිපාරයපත
ෙක්ෂ
ක ර්ෝ ල විෝෙපත
යේතය ා ්ැටුප්
විකුණුපත
ගැනුපත
ආපාරු එවුපත
ආපාරු ෝැවුපත
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ාෙ
150,000
80,000
120,000
10,000

බැෙ

20,000
10,000
60,000
25,000
30,000
25,000
2,000
3,000
2,800
1,400
3,000
2,200
1,800
4,200
15,300
250,000
72,000
1,400
4,200
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යගය ඒයපත කුලී
යපාර දු විෝෙපත
ප්රචා ෙ ෝ
15% ෝ
2015.01.01 දියට බු යත ගෝ
බැංකු අයිෙ ්
මුෙල් යේෂෝ
ප්ර ග්ධනධයෝ

4,200
8,200
4,900
85,000
12,500
28,000
6,300
622,200

112,000
622,200

පාරාත ඳහා ර යත ෙතුරු ෙ ඳපාරෝ ඇත.
01. 2015.12.31 බුයත ගෝ රු. 28,000,000 කට තක්යේරු කෙ ඇත.
02. 2012.12.31 දියට යගවිෝ යුතු් තිබු විෝෙපත
විදුලිෝ රු. 1,200,000
ප්ර් ාය ග ේතු රු. 800,000
්රිපාරයපත රු. 400,000
03.ඉදිරි ්ර්ෂෝ ඳහා 2015.12.31 දියට යග් ඇති විෝෙපත යමයේෝ.

04.

ප්රචා ෙ

ෝ රු. 600,000

ෙක්ෂ

ෝ රු. 800,000

ෝ මුෙල ලබ ග රය ලද්යද් 2015.10.01 දිය දීෝ.

05. යබ ල්

ෝ යලඳ රු. 250,000ක්

කපමය කෙ

ෝ තීෙ

06. අඩම

ෝ ඉතිරි

තීෙ

ෝ යපාර ලිෝ උපාරිත් ඇත.

ෝ ගැතිෝ රයග ර ේිෙ යලඳ කපාර ාැීමමට

ෝ කෙය ලදී.
ෝ ගැතිෝ රයග ර 10%ක් ය් රකිීමමටෙ කපමය කෙ

ෝ

ෝ කෙය ලදී.

07. ඉඩපත

ා

යග ඩයැගිලි, ගතා භ ණ්ඩ ෝය යපත්

පිලිය්ලි ර 2% ා 5% බැගි ර ෙ ෝ රයත්රජපාරකෙ

ඳෙල ම ර්ග ක්රමෝ මත

ා යමජටර් ෙථා හීය ්ය යේෂ ක්රමෝ

මත පිලිය්ලි ර 10% ා 20% බැගි රෙ ් ර්ික් ක්ෂෝ කල යුතුෝ.
ඔබ විසි ර
01.2015.03.31 දියය ර අ්ඳ ර ්ර්ෂෝ ඳහා ය්පහ ා ල භ ල භ ගිණුම
02. 2015.03.31 දියට යේෂ පාරත්රෝ පිියයෝල කෙ රය
වට්ටම් සඳහා මවන්කකිරීම.
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එයපත ්ය පාර ෙෝට මුෙල් ලැයබය

ෝ ගැතිෝ රයග ර ඉදිරි කලපාරරිච්චයච්චෙෝ තුලදී

ඉක්මනි ර මුෙල් අෝකෙ ගැනීයපතදී දීමට සිදුය්තැයි අයප්ක්ෂ කෙය දු ර ්ට්ටපත
ය්නුය් ර, ඉදිරි කලච්චයච්චෙයේ  සිදුවීමට ඉඩ ඇති දු ර ්ට්ටපත අල භ ්ර්තම ය
ල භයෝ ර කපාර ාැීමයපත ක්රමෝ යමෝ යේ.
ල භ ල භ ගිණුම ාෙ
දු ර්ට්ටපත ය් රකිීමයපත ගිණුම බැෙ

යේ.

අවසාන ගිණුම් වලට සම් න්කධ වන අයුරු
යබ ල්

ෝ ගැලපිල්ල

අඩම

ෝ ගැලපිල්ල සිදුකිීමයම ර පාරු්

ෝගැති යේෂෝ මත ්ට්ටපත ය් රකිීමයපත ප්රතියතෝ ගලපාර
ය් රකිීමම ග
පාරත්රයේ 

යෝ කෙ ගත යුතුෝ.එයේ ග

යෝ කෙග

මුලි රම ්ට්ටපත

්ට්ටපත ය් රකිීමම යේෂ

ෝ ගැති යේෂයෝ ර අුයක ට යේෂ පිරික්ුයපත ්ට්ටපත ය් රකිීමම ඳමග

ඳංඳ රෙයෝ කෙ අධි ය් රකිීමමක් යපත එෝ යබෙ ාැීමයපත විෝෙපත ්ලි ර අුයක ට
යපාර රවිෝ යුතු අතෙ ඌය ය් රකිීමමක් යපත යබෙ ාැීමයපත විෝෙපත තුල ඇතුල

කල

යුතුෝ.
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