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FOR G.C.E. ADVANCED LEVEL

ගිණුම්කරණ ක්රියාවලියයාව

ණණුේන
ණු

ල

සිද්ධීන්

මුල්ලශ්ර

මුයක

ේේඛ

ේතල්

ණ

මුල්ය ්රකල
1. විස්තීරණ අනලයාවම් ්රකල
2. මුල්ය න්්ි ්රකල

ේල්ජර

යාව

යාව

යාව

ේේෂ තත්රයාව
3. ස්තකන්ධ හිමිකම් ේියස්ත
වීේම් ්රකල
4. මුනේ ්රිල

යාව

්රකල

ේේෂ ිලිප් ු

යාව

5. ගිණුම්කරණ ්රතිපත්තිප
විස්තනරල් ක හට

මුල්ය ්රකල

ල

න්

ුනු,

මුල්ය ්රකල යාව්  යාවු යයාවනයේ මුල්ය න්ියාව හ
ණණුේනු ිලයඳ
ිු ල් ක මුල්ය යාව දිරිපත් කිරී කි.එනම් ආර්ථික ඒකකය / ගිණුම්කරණ
ඒකකයක ගිණුම් කලපරිච්චච්දයක් තුල සිදු වූ ගණුචදනු හා සිද්ධීන් නිසා පැන
නැගුණු මුලය ්රතිඵලල, මුලය ත්වයයන් හා මුද්  ්රවයාහය චවයන්වීම
ගිණුම් / වයාර්ථතා මුලය ්රකා

නිනු ලනන

නම් ච..

ගිණුම්කරණ ිලර්නල
මුලය වයාර්ථතා
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විචේෂිත පර ාර්ථථ වයාර්ථතා

චපාදු පර ාර්ථථ

වයාර්ථතා
විේේෂින තර ලර්ථ ිලර්නල
විචේෂිත මුලය වයාර්ථතා ිහිකකරනුච

ාාවිත කරන්නන්චේ  විචේෂිත වවය යතා

පදනම් චකාටචගන වයන වතර එවයැනි වයාර්ථතා ලනා ගැනී ට ඔවුන්ට වධිකාරි ය
නලයක් ඇත. වචලවි, නිෂ්පාදන, මුලය,

ානවය සම්ප්, පර්ථච ෂණ හා සංවයර්ථධන,

චතාරතුරු පද්ධධතිඵ සහ සා ානය කම නාකරුවයන් වයැනි වායන්තර කම නාකරුවයන්
ච න්

නැංකු, වදායම් චදපාර්ථතුචම්න්තුවය වයැනි ආයතනයන්ටද විචේෂිත පර ාර්ථථ

මුලය වයාර්ථතා ලනා ගැනීචම් වධිකාරියක් ඇත.
ේතලදු තර ලර්ථ ිලර්නල
වායන්තර අවිතතිඵකරුවයන්, කම නාකරුවයන්, ච්වයකිතන්) හා ාාිකර සම්ප්
සපයන්නන් අණයිකමියන් සහ ආචයෝජකිතන්) ාාණ්ඩ හා ච්වයා මිලදී ගන්නන්
අගණුචදනුකරුවයන්) වයයාපාර කටතුතු වි ර්ථ නය කරන්නන් අවය්්
චයෝජකයන්, රාජය නිචයෝිතත ආයතන) වයැනි වායන්තර හා ාාිකර
ගිණුම්කරණ චතාරතුරු පදනම් කරචගන විවිධ
කරන්නන් විසින් පහත ්රේන
 ච

වයයාපාරච

ය සමිතිඵ, ච්වයා
රණ ගන්නන්

රණ ගනී. ච වයැනි ාාවිතා

තු කරනු ඇත.

මුද්  ආචයෝජනය කල තුතුද?

 වයයාපාරයට ණය චලඩ ලනා චදන මුද්  ආප ග චගවීම ට ඇතිඵ හැයායාවය?
 වයයාපාරච

යපම්ම් හැයායාවය කු ක් ද?

 මුලය ය වය චයන් වයයාපාරය
චම් ්රේණ විසාා ගැනී
වයාර්ථතා න ැතිඵ නි ැවු
මුල්ය ්රකල

ක්තිඵ ් ද?

සාහා ගිණුම්කරණ ්රියාවයයෙචයන් චපාදු පර ාර්ථථ මුලය
ිහිකකරන වතර ඒවයා පහත උපාංග වයයෙන් ස න්විත ච..

ිල් අගණ මුයකලගණ

1. වි් ර්ථණ වදායම් ්රකා ය (Comprehensive Income Statement)
2. මුලය ත්්වය ්රකා ය / චේෂ ප්රය (Statement of Financial Position)
3. ්කන්ධ / ිකමිකම් චවයන් වීමචම් ්රකා ය (Statement of Changes in Equity)
4.මුද්  ්රවයාහ ්රකා ය (Cash Flow Statement)
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5. ගිණුම්කරණ ්රතිඵප්තිඵ හා වි්තරා් ක සටහන් (Accounting Policies & Explanatory
Notes)

නනි පුද්ධණල් ියලතලරයාවක මුල්ය ්රකල
1. වයයාපාරච

ිලියේයාවල් කිරීේම් ිදනණ්ක

දල ලාාය එයෙදැක්වීම ට.

2. ශුද්ධධ ලාාය චහෝ වලාාය එයෙ දැක්වීම .
3. ලාාදිත්වයය පියෙනා චතාරතුරු සැපම් .
4. වියදම් පාලනයට රුකුලක් වීම .
5. මුලය ත්වයය පියෙනා චතාරතුරු සැපම් .

අනලයාවම් ්රකල
ේිළ

යාව

ල ල්ලභලල්ලභ ගිණු

යම්යාසි ගිණුම් කලපරිච්චච්දයක් තුලදී වයයාපාරච මුලය ්රතිඵලල එනම් ශුද්ධධ ලාාය
චහෝ වලාාය ගණනය කරන ්රකා ය නැතචහා් වවයසාන ගිණු චවයමා හා
ලාාාලාා ගිණු ච..
ේිළ ගිණු
යම්යාසි වයයාපාර ඒකකයක විකුණුම් හා විකුණුම් පිරිවයැය සංසන්දනය කරමින් එික
්රතිඵලලය වයන දල ලාාය චහෝ වලාාය චසායාගැනී සාහා / ගණනය යාීම සාහා
පිළිචයල කරන ගිණු / ්රකා ය චම් නමින් හැිනන් ච..
දල ලාාය

=

ශුද්ධධ විකුණුම්

ශුද්ධධ විකුණුම්

-

විකුණුම් පිරිවයැය

=

-

ආප ග එවුම්

විකුණුම්

විකුණුම් පිරිවයැය
යම් ගිණුම් කලපරිච්චච්දයක් තුල ාාණ්ඩයන්චේ  පිරිවයැය, විකුණුම් පිරිවයැය චලස
හැදින්ච..
විකුණුම් පිරිවයැය =
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වවයසාන නිමි චතාගය
ගැනුම් පිරිවයැය
= ගැනුම් +
ච.තන - ආප ග යැවුම්

1. ABC වයයාපාරච
පහත දැක්ච..

රු ගා්තු + ගුදම් ගා්තු + චගන එ

කුලී + ස්ජු

2016.03.31 දිනට චේෂ පිරික් ගච න් උපුටා ගත චතාරතුරු
රු.

රු.

විකුණුම්

850,000

ආප ග එවුම්

6,500

චගන ඒචම් කුලී
රු ගා්තු

6,000
4,000

මු්  චතාගය අනිමි චතාගය)

15,000

ගුදම් ගා්තු

2,000

ගැනුම්

350,000

ආප ග යැවුම්

4,500

2016.03.31 යතිඵරි නිමි චතාගච
ච
ගින් එ වයයාපාරච
පිළිචයම කරන්න.
2. X චවයමා වයයාපාරච
උපුටා චගන ඇත.
මු්  චතාගය අනිමි චතාගය)
ගැනුම්
ආප ග එවුම්
චගන ඒචම් කුලී

වයටිනාක

රු. 15,000 යා.

2016.03.31 දිචනන් වවයසන් වයර්ථෂය සාහා චවයමා ගිණු
චලජරචයන් 2016.12.31 දිනට පහත දැක්චවයන චේෂයන්
රු.
6,000 ආප ග යැවුම්
15,000
රු ගා්තු
1,500 විකුණුම්
200 ගුදම් ගා්තු

රු.
120
400
23,500
100

නඩු චතාගය : නිමි චතාගය 2016.12.31 දිනට රු. 5,000 යා.
ච
ගින් එ වයයාපාරච 2016.12.31 දිචනන් වවයසන් වයර්ථෂය සාහා චවයමා ගිණු
පිළිචයම කරන්න.
3. XY ස ාගචම් ගිණුම් චපා් වයයෙන් 2016.03.31 දිනට පහත සාහන් චේෂයන් යාිකපය
උපුටාචගන ඇත.
රු.
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ව්පිට විකුණුම්
ණයට විකුණුම්

75,000
95,000
4,000
6,000

2015.04.01 චතාගය
ආප ග එවුම්
ණයට ගැනුම්

18,500
ව්පිට ගැනුම්
චගන ඒචම් කුලී
2016.03.31 දිනට නඩු චතාගච

37,500
500
වයටිනාක
12,500

ච
ගින් එ වයයාපාරච
පිළිචයම කරන්න.

2016.12.31 දිචනන් වවයසන් වයර්ථෂය සාහා චවයමා ගිණු

ේිළ ගිණු ක නල් යකෘතිපයාව - සිරස්ත යකෘතිපයාව
……………………………………….වයයාපාරච
…………………………………………..දිචනන් වවයසන් වයර්ථෂය සාහා චවයමා ගිණු
රු.
රු.
XXX
විකුණුම්
(XX)
XXX
ආප ග එවුම්
විකුණුම් පිරිවයැය
ආරම්ාක චතාගය
ගැනුම්
චගන ඒචම් කුලී
රු නදු හා ආයාත නදු
(-)ආප ග යැවුම්
හානි වූ චතාග
ාාණ්ඩ පරිතයාග
(-)වවයසන් චතාග
දල ලාාය

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
(XXX)
(XXX)
(XXX)
XXX
(XX)

(XXX)
XX X

ල්ලභලල්ලභ ගිණු
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යම්යාසි ගිනු කරණ ඒකකයක ගිණුම්කරණ කලපරිච්චච්දයක් සාහා උපයන ලද
දල ලාාය, ශුද්ධධ වලාාය / ලාාය නවයට ප්යාීම සාහා සක් කරනු ලනන ගිණු
චහවය් මුලය ්රකා නය චම් නමින් හැදින්ච..
ශුද්ධධ ලාාය =
වයාාර වියදම්

දල ලාාය + වචනකු් වයාාර වදායම්

වචනකු් වියදම් චවයන්
හා පරිපාලන වියදම්
චවයන් වියදම්
විකිණීේම්

ල ේඳනල

=

-

වියාණීචම් හා චනදාහැීමචම් වියදම්
+

වචනකු්

+

ආයතන
මුලය හා

දරීේම් වියාවනම්

වයයාපාරච
විකුණුම් ්රවයර්ථධනය ඇතිඵයාීම ට්, විකුණුම් ධාරිතාවය වයැඩි
කරගැනී ට් හා චනදාහැීමචම් කටතුතු චවයනුචවයන් දරනු ලනන වියදම් වියාණීචම් හා
චනදාහැීමචම් වියදම් ච..
උදා

: ්රචාාරණ ගා්තු, ඇ ගරුම් ගා්තු, විකුණුම් වියදම්, ග න් වියදම්, විකුණුම්
ච්වයක චකාමි්,
ච ෝටර්ථ රථ ක්ෂය, ච ෝටර්ථ
රථ වලු්වයැඩියා වියදම්.

යයාවනය

ල තිපතලල්ය වියාවනම්

වයයාපරය නාවය පාලනය යාීම
චලස හැදින්ච..

චවයනුචවයන් දරණ ලනන වියදම් පරිපාලන ය වියදම්

උදා : රක්ෂණ ගා්තු, ච්වයක වර්ථථසාධක වරමුද්  වියදම්, වයරිපනම් ගා්තු, වයැටුප්
හා ච.තන, විදුයෙ ගා්තු, ආයතනික කුලී, තැපැ්  ගා්තු, ච්වයක ාාරකාර
වරමුද්  වියදම්, චගාඩනැගියෙ ක්ෂය, යන්්ර ක්ෂය.
මුල්ය

ල ේිය් වියාවනම්

වයයාපාරය පවය්වයාචගන යා ට වවය ය මුලය සම්පාදනය සිදුයාීමචම්දී දැීම ට සිදුවයන
වියදම් සහ
චවයමා හා ලාාාලාා ගිණුචම් ච චතක් යාසිදු වයර්ථීකරණයකට ලක්
චනාවූ වයාාර වියදම් මුලය හා චවයන් වියදම් ච..
උදා

: නැංකු ණය, විතරා චපායෙ, නැංකු ගා්තු, ගිනි හානි වලාා, මුද්  වයංචාා,
චසාරසතුරු වලාා, ජංග චනාවයන වය්කම් වියාණීචම් වලාා, ආචයෝජන
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වියාණීචම් වලාා.
 .ksÿ වයයාපාරච 2015.03.31 දිචනන් වවයසන් වයර්ථෂය සාහා චේෂ පිරික් ගච න්
උපුටා ග් චතාරතුරු පහත දැක්ච..
රු.
රු.
856,000
900
දල ලාාය
කාර්ථයාල උපකරණ ක්ෂය
200
අේයකු් අනලයාවම්
චගාඩනැගියෙ වලු්වයැඩියා
වියදම්
560 ලී නඩු වලු්වයැඩියා වියදම්
150
ලද විකුණුම් චකාමි්
250 ේඳනල දරීේම් වියාවනම්
ලද වයට්ටම්
250 විකුණුම් ච්වයක චකාමි්
600
ලැබූ ණය චපායෙ
700 ්රචාාරණ වියදම්
5,900
ලැබූ චකාමි්
610
තිපතලල්ය වියාවනම්
දුන් වයට්ටම්
14,500 චගනයාචම් වියදම්
2,500
වයැටුප් හා ච.තන
12,500 ච ෝටර්ථ රථ වලු්වයැඩියා
6,300
චගවය්  කුලී හා වයරිපනම්
වියදම්
6,300
රක්ෂණ වියදම්
මුල්ය වියාවනම්
2,500
500
විදුයෙය හා දුරකථන
ණය චපායෙ
500 මුද්  වයංචාා
800
නීතිඵ ගා්තු
900 නැංකු ගා්තු
400
විගණන ගා්තු
යහත චතාරතුරු උපචයෝී කරගනිමින් 2015.03.31 දිනට ලාාාලාා ගිණු
කරන්න.
 දවින් වයයාපාරච
2016.12.31
යාිකපහයක් පහත දැක්ච..

දල ලාාය
ලද වයට්ටම්
ලැබූ ණය චපායෙ
රක්ෂණ වියදම්
විදුයෙය හා දුරකථන
දුන් වයට්ටම්
චගනයාචම් වියදම්
ණය චපායෙ
ච ෝටර්ථ රථ ක්ෂය
Dinith Kularathna
FINANCIAL STATEMENTS

දිනට

වයයාපාරච

පැවයතිඵ

මුලය

රු.
45,000 මුද්  වයංචාා
500 චගාඩනැගියෙ වලු්වයැඩියා
වියදම්
600 ලී නඩු වලු්වයැඩියා වියදම්
3,500 වයැටුප් හා ච.තන
1,400 චගවය්  කුලී හා වයරිපනම්
600 කාර්ථයාල උපකරණ ක්ෂය
300 විගණන ගා්තු
800 චතාග හානි
6,500

පිළිචයල

චතාරතුරු

රු.
600
900
750
640
1,260
4,500
700
900
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ච
චතාරතුරු උපචයෝී කරගනිමින් ච
සාහා ලාාාලාා ගිණු පිළිචයල කරන්න.

වයයාපාරච

2016.12.31 දිචනන් වවයසන්

 වෂිනිචේ  වයයාපාරච
2016.03.31 දිනට වයයාපාරච
පැවයතිඵ මුලය චතාරතුරු
යාිකපයක් පහත දැක්ච..
රු.
රු.
5600
500
දල වලාාය
ලැබූ ණය චපායෙ
800 රක්ෂණ වියදම්
800
ලද වයට්ටම්
500 විදුයෙය හා දුරකථන
8,900
මුද්  වයංචාා
6,300 ලී නඩු වලු්වයැඩියා වියදම්
650
චගාඩනැගියෙ වලු්වයැඩියා
වියදම්
100 වයැටුප් හා ච.තන
9,800
දුන් වයට්ටම්
500 චගවය්  කුලී හා වයරිපනම්
6,300
චගනයාචම් වියදම්
980 වයරිපනම්
560
ණය චපායෙ
5,600 විවිධ වියදම්
890
ච ෝටර්ථ රථ ක්ෂය
3,650 ච්වයක වර්ථථසාධක වරමුද් 
560
කාර්ථයාල උපකරණ ක්ෂය
වියදම්
250
360
විගණන ගා්තු
ච්වයක ාාරකාර වරමුද් 
වියදම්
120
25,600
චතාග හානි
ගැනුම්
ච
චතාරතුරු උපචයෝී කරගනිමින් ච
සාහා ලාාාලාා ගිණු පිළිචයල කරන්න.

වයයාපාරච

2016.03.31 දිචනන් වවයසන්

ල්ලභලල්ලභ ගිු ක නල් යකෘතිපයාව - සිරස්ත යකෘතිපයාව
…………………………………….. වයයාපාරච
…………………………………………………………….. දිචනන් වවයසන් සාහා ලාාාලාා
ගිණු
දල ලාාය
චවයය් අනලයාවම්
ලද වයට්ටම්
ලැබූ චපායෙ
ලැබූ චකාමි්
චද්ධපම විකුණුම් ලාා

Dinith Kularathna
FINANCIAL STATEMENTS

XXX
XX
XX
XX
XX
XXX

XX
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ේඳනල දරීේම් වියාවනම්
විකුණුම් චකාමි්
්රචාාරණ
චනෝ්  ණය
වඩ ාන ණය
රථ ක්ෂය
චනදාහැීමචම් වියදම්

XX
XX
XX
XX
XX
XX

(XXX)

තිපතලල්ය වියාවනම්
වයැටුප් හා ච.තන
ච්වයක වර්ථථසාධක වරමුද්  වියදම්
ච්වයක ාාරකාර වරමුද්  වියදම්
විදුයෙය
දුරකථන
රක්ෂණ
වයරිපනම්
තැපැ් 
ච්වයක ්රසාද දී නා
චගාඩනැගියෙ කුලී
චගාඩනැගියෙ ක්ෂය
යෙපි ද්රවයය වියදම්

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

(XXX)

XX
XX
XX
XX
XX

(XXX)

මුල්ය ල ේිය් වියාවනම්
චතාග කපා හැීම
චද්ධපල විකුණුම් වලාා
චතාග හානි වලාා
නැංකු ණය චපායෙ
නැංකු ගා්තු
වයර්ථෂච ශුද්ධධ ලාාය ්රාේ ධන ගිණු ට
X

ාරු කලා

XX

 යෂිනි ස ාගචම් ගිණුම් චපා් වයයෙන් 2016.03.31 දිනට පහත සාහන් චේෂයන්
යාිකපය උපුටා චගන ඇත.
විකුණුම්
ආප ග එවුම්
Dinith Kularathna
FINANCIAL STATEMENTS

රු.
850,000 චගන ඒචම් කුලී
6,500
රු ගා්තු

රු.
6,000
4,000
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මු්  චතාගය අනිමි
චතාගය)
ගැනුම්
ලද විකුණුම් චකාමි්
ලද වයට්ටම්

15,000 ගුදම් ගා්තු
350,000 ආප ග යැවුම්
560 කාර්ථයාල උපකරණ ක්ෂය
200 චගාඩනැගියෙ වලු්වයැඩියා
වියදම්
250 ලී නඩු වලු්වයැඩියා වියදම්
800 ණය චපායෙ
400 විකුණුම් ච්වයක චකාමි්
14,500 ්රචාාරණ වියදම්
12,500 දුන් වයට්ටම්
6,300 චගනයාචම් වියදම්
2,500 ච ෝටර්ථ රථ වලු්වයැඩියා
වියදම්
500 මුද්  වයංචාා
900

ලැබූ ණය චපායෙ
ලැබූ චකාමි්
නැංකු ගා්තු
වයැටුප් හා ච.තන
චගවය්  කුලී හා වයරිපනම්
රක්ෂණ
විදුයෙය හා දුරකථන
නීතිඵ ගා්තු
විගණන ගා්තු
ච
ගින් එ වයයාපාරච
පිළිචයල කරන්න.

2,000
4,500
900
200
150
500
600
5,920
680
2,500
6,300
800

2016.03.31 31 දිචනන් වවයසන් සාහා ලාාාලාා ගිණු

 වීමරච්කර චවයමා වයයාපාරච

චලජරචයන් 2016.12.31 දිනට පහත දැක්චවයන

චේෂයන් උපුටා චගන ඇත.
මු්  චතාගය අනිමි
චතාගය)
ගැනුම්
ආප ග එවුම්
චගන ඒචම් කුලී
චතාග හානි
ලද වයට්ටම්
චගාඩනැගියෙ වලු්වයැඩියා
වියදම්
දුන් වයට්ටම්
චගනයාචම් වියදම්
ණය චපායෙ
Dinith Kularathna
FINANCIAL STATEMENTS

රු.
6000 ආප ග යැවුම්

රු.
100

15,000
රු ගා්තු
1,500 විකුණුම්
300 ච්වයක ාාරකාර වරමුද් 
වියදම්
100 ලැබූ ණය චපායෙ
800 රක්ෂණ
6,300 විදුයෙය හා දුරකථන

400
23,500
300

200 ලී නඩු වලු්වයැඩියා වියදම්
500 වයැටුප් හා ච.තන
900 චගවය්  කුලී හා වයරිපනම්

650
9,870
6,300

560
870
8,900
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ච ෝටර්ථ රථ ක්ෂය
කාර්ථයාල උපකරණ ක්ෂය
විගණන ගා්තු

5,600 වයරිපනම්
3,600 විවිධ වියදම්
250 ච්වයක වර්ථථසාධක වරමුද් 
වියදම්
500

මුද්  වයංචාා
2016.12.31 දිනට නඩු චතාගච
ච

ගින් එ

ලාාාලාා ගිණු

වයයාපාරච

වයටිනාක

560
800
560

රු. 500 යා.

2016.12.31 දිචනන් වවයසන් වයර්ථෂය සාහා චවයමා හා

පිළිචයල කරන්න.

  ගරූපිනි වයයාපාරච

2016.03.31 දිචනන් වවයසන් වයර්ථෂය සාහා පහත චතාරතුරු

ගින් චවයමා හා ලාාාලාා ගිණු
ව්පිට විකුණුම්
ණයට විකුණුම්
2015.04.01 චතාගය
ආප ග එවුම්
ව්පිට ගැනුම්
ණයට ගැනුම්
චගන ඒචම් කුලී
ච ෝටර්ථ රථ ක්ෂය
කාර්ථයාල උපකරණ ක්ෂය
විගණන ගා්තු
චතාග හානි
ලැබූ ණය චපායෙ

රු.
125,000 ලද වයට්ටම්
1254,000 මුද්  වයංචාා
651,000 චගාඩනැගියෙ වලු්වයැඩියා
වියදම්
6,300 දුන් වයට්ටම්
1990,000 චගනයාචම් වියදම්
254,000 ණය චපායෙ
2,600 ලී නඩු වලු්වයැඩියා වියදම්
6,300 වයැටුප් හා ච.තන
4,500 චගවය්  කුලී හා වයරිපනම්
18,000 වයරිපනම්
5,000 විවිධ වියදම්
56,000 ච්වයක වර්ථථසාධක වරමුද් 
වියදම්
35,000 දුරකථන ගා්තු
269,000 ගුදම් ගා්තු
36,000 ආප ග යැවුම්

රක්ෂණ
විදුයෙය
ච්වයක වර්ථථසාධක වරමුද් 
වියදම්
2016.03.31 දින නිමි චතාගච වයටිනාක
මුල්ය න්්ි ්රකල

යාව

පිළිචයල කරන්න.
රු.
5,600
6,300
3,900
9,800
5,000
55,000
44,000
88,000
69,000
556,000
49,000
5,800
8,700
300
6,500

රු.5600 යා.

ේේෂ තත්රයාව

වයයාපාර ඒකකයක යම් යාසි දිනකට වයයාපාරච

මුල්ය න්්ියාව චපන්නුම් යාීම

සාහා සක් කරන ලද ්රකා ය ච ිතන් වදහ් ච.. එනම් යම් යාසි දිනකට
Dinith Kularathna
FINANCIAL STATEMENTS
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වයයාපාරය සතු සම්ප් හා එික ිකමිකාරි්වයය චපන්නුම් කරන ්රකා නය ච ිතන්
වදහ් ච..
එච න්

චේෂ ප්රය තුයෙන් මුයෙක ගිණුම්කරණ සීකකරණය නිරුපණය චකචර්ථ.
හිමික

 පැතුම් වයයාපාරච
දැක්ච.. එ

+ ිණකීම් = ි්කම්

2016.03.31 දිනට පැවයැතිඵ වය්කම් / වයගකීම් / ිකමිකම් පහතිඵන්

චතාරතුරු ඇ ගචරන් 2016.03.31 දිනට චේෂ ප්රය පිළිචයල කරන්න
රු.
්රාේ ධන ගිණු 01.04.2015
2016.03.31 දිනට ශුද්ධධ ලාාය
ගැනියෙ
නැංකු ණය
උක් ණය
උපචිත වියදම්
ණයිකමිචයෝ
නැංකු විතරාවය
යඩම් හා චගාඩනැගියෙ
යන්ච්රෝපකරණ
ච ෝටර්ථ රථ
ලී නඩු හා සවියාීමම්
යාර්ථතිඵනා ය
ආචයෝජනය
්වයාධිකාරය
චවයමා ලකුණ
වවයසන් නඩු චතාගය
ණය ගැතිඵචයෝ
කයෙන් චගවූ වියදම්
ලැිහය තුතු වදායම්
මුද්  චේෂය

  ගපිරි චවයමා වයයාපාරච

950,000
65,000
500
754,000
12,500
350
12,580
3,650
658,000
253,600
125,400
96,220
45,000
12,000
3,600
1,250
3,650
23,000
12,500
14,000
589,860

චලජරචයන් 2013.03.31 දිනට පහත දැක්චවයන චේෂයන්

උපුටාචගන ඇත.
රු.
යඩම් හා චගාඩනැගියෙ

Dinith Kularathna
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කාර්ථයාල උපකරණ

ච

ගින් එ

12,500
32,500
ලී නඩු හා සවියාීමම්
25,000
ආචයෝජනය
1,250
වවයසන් නඩු චතාගය
4,500
ණය ගැතිඵචයෝ
2,100
යතිඵරියාීමචම් නැංකු චේෂය
12,540
නැංකු ජංග ගිණුචම් චේෂය
2,500
වත යතිඵරි මුද් 
56,000
ණයිකමිචයෝ
126,300
ණය - ලංකා නැංකුවය
2,580
උපචිත වියදම්
12,540
නැංකු විතරාවය
32,500
්රාේ ධන චේෂය
78,220
වයර්ථෂච ශුද්ධධ ලාාය
250
වයර්ථෂච ගැනියෙ
වයයාපාරච 2016.03.31 දිචනන් වවයසන් වයර්ථෂය සාහා චේෂ ප්රය

පිළිචයල කරන්න.
ේේෂ තත්රේ

නල් යකෘතිපයාව - සිරස්ත යකෘතිපයාව
………………………………………වයයාපරච
……………………………………………………………දිනට චේෂ ප්රය

ි්කම්
ජගණ ේයලිය ි්කම්
ේද්ධතල් ිලිපයාවන ල උතකරණ
යඩම්
චගාඩනැගියෙ
ච ෝටර්ථ රථ
යන්්ර උපකරණ
ලී නඩු
අස්තතෘ ය ි්කම්
කීර්ථතිඵනා ය
්වයාධිකාරය
චවයමා ලකුණ
යේයාවෝජය
්ථාවයර තැන්පතු
ජගණ ි්කම්
Dinith Kularathna
FINANCIAL STATEMENTS

රු.

රු.

ිලිපිදයාව
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

හමු. ් ෂයාව
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

ශු.අණයාව
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

රු.

XXX
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චතාග
චවයමා ණය ගැතිඵචයෝ / ලැිහය තුතු
ගිණුම්
වඩ ාන ණය චවයන්යාීම
ලැිහය තුතු වදායම්
චකටිකායෙන ආචයෝජන
යදිරියට චගවූ වියදම්
නැංකු
මුද් 
මුළු ි්කම්

(X X X)
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX
(XXX)

ස්තකන්ධයාව ල ඳදරකම්
මුල ්රාේ ධනය
ශුද්ධධ ලාාය
(-) ගැනියෙ
වග ්රාේ ධනය

XXX
XXX
XXX
XXX

ජගණ ේයලිය ඳදරකම්
උක් ණය
දිගුකාලීන ණය

XXX
XXX
XXX

ජගණ ඳදරකම්
චවයමා ණය ිකමිචයෝ
චගවිය තුතු වියදම්
නැංකු විතරා
මුළු ස්තකන්ධයාව ල ඳදරකම්
 Wõÿ චක්වයල ්වයාමි වයයාපාරච
චතාරතුරු

ගින් මුලය ්රකා

2016.03.31 දිචනන් වවයසන් වයර්ථෂය සාහා පහත
පිළිචයල කරන්න.
හර රු.

්රාේ ධන ගිණු
විකුණුම්
ණය ිකමිචයෝ
ගැනුම්
විවිධ වදායම්
නැංකු ණය
ලැබූ කඩකුයෙ

Dinith Kularathna
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XXX
XXX

නැර රු.
135,500
178,150
38,000

56,000
3,300
20,000
3,400
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සින්නක්කර යඩම් සහ චගාඩනැගියෙ අපිරිවයැයට)
යන්ච්රෝපකරණ අපිරිවයැයට)
ච ෝටර්ථ වයාහන අපිරිවයැයට)
ලද වයට්ටම්
්රචාාරණය
ආප ග එවුම්
ආප ග යැවුම්
චගන ඒචම් කුලී
චගන යාචම් කුලී
ණය ගැතිඵචයෝ
විදුයෙය
රක්ෂණ
චනා්  ණය
කාර්ථයාල වියදම්
ච.තන හා වයැටුප්
විකුණුම් වියදම්
වයරිපනම්
නැංකු චේෂය
මුද්  චේෂය
නඩු චතාගය 2015.04.01

245,000
125,000
175,000
3,200
9,800
800
1,600
4,300
2,500
7,800
2,000
8,800
700
9,150
16,800
3,100
3,800
308,200

10,000
10,800
691,350
2013.03.31 දිනට නඩු චතාගය රු. 28,000 කට තක්ච්රු කර ඇත.
 frdIdka වයයාපාරච
පිරික් ග

691,350

චපා්වයයෙන් 2016.12.31 දිනට උපුටා ගන්නා ලද චේෂ

පහත දැක්ච..

යඩම් හා චගාඩනැගියෙ - පිරිවයැයට
ග්හ ාාණ්ඩ - පිරිවයැයට
යන්ච්රෝපකරණ - පිරිවයැයට
ච ෝටර්ථ රථ - පිරිවයැයට

හර රු.
150,000
80,000
120,000
100,000

2016.12.31 දිනට ක්ෂය චවයන්යාීම
යඩම් හා චගාඩනැගියෙ
ග්හ ාාණ්ඩ
යන්ච්රෝපකරණ
ච ෝටර්ථ රථ
ණය ගැතිඵචයෝ
චරාෂාන් චපචර්ථරා
වි ්  ගජදීර
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20,000
10,000
60,000
25,000
18,000
5,000

15

ACCOUNTING
FOR G.C.E. ADVANCED LEVEL
ච්නක ච ෝටර්ථ්
ණය ිකමිචයෝ
්රසන්න චරේඩර්ථ්
චාන්දි ා්  ්චටෝර්ථ්
දුන් වයට්ටම්
ලද වයට්ටම්
චනෝ්  ණය
්රවයාහන වියදම්
විදුයෙය
ච ෝටර්ථ රථ වලු්වයැඩියා
වයරිපනම්
රක්ෂණය
කාර්ථයාල වියදම්
ච.තන හා වයැටුප්
විකුණුම්
ගැනුම්
ආප ග එවුම්
ආප ග යැවුම්
චගන ඒචම් කුලී
ණය චපායෙ
්රචාාරණය
15% ණය
ලැිහය තුතු ිහ් 
චගවිය තුතු ිහ් 
216.01.01 දිනට නඩු චතාගය
නැංකු විතරාවය
මුද්  චේෂය
ලැබූ චකාමි්
්රාේ ධනය

7,000
15,000
10,000
2,000
3,000
1,500
2,800
1,400
3,000
2,200
1,800
4,200
15,300
250,000
72,000
1,400
2,800
4,200
8,200
4,900
85,000
2,000
4,200
12,500
28,000
6,300

625,700

700
112,000
625,700

2016.12.31 දිනට නඩුචතාගය රු. 28,000 කට තක්ච්රු කර ඇත.
යහත චතාරතුරු උපචයෝී කරගනිමින්
1. 2016.12.31 දිචනන් වවයසන් වයර්ථෂය සාහා වි් රණ වදායම් ්රකා ය
2. 2016.12.31 දිනට මුලය ත්්වය ්රකා ය පිළිචයල කරන්න.
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කුළු ස ාගචම් ගිණුම් චපා් වයයෙන් 2016.03.31 දිනට පහත සාහන් චේෂ
යාිකපය උපුටාචගන ඇත.
්රාේ ධනය හා ගැනියෙ
ගැනුම් / විකුණුම්
යඩම් හා චගාඩනැගියෙ - පිරිවයැයට
යන්ච්රෝපකරණ - පිරිවයැයට
යන්ධන හා නලය
වයරිපනම්
යන්්ර නඩ්තු වියදම්
්රචාාරණය
නැංකු ණචයන් චගවූ චකාටස
චතාගය 2015.04.01
වයාත නඩු
ණය මුදල
ණය ගැතිඵචයෝ / ණය ිකමිචයෝ
ච.තන
නැංකු ණය

ආචයෝජන
ආචයෝජන වදායම්
වයට්ටම්
පරිතයාග
චසාරාග් මුද් 
නැතිඵ වූ චතාග
ලැිහය තුතු / චගවිය තුතු ිහ් 
විදුයෙය

හර රු.
24,000
420,000
200,000
100,000
20,000
15,000
14,000
30,000
6,500
2,500
41,000

නැර රු.
172,500
920,000

60,000
140,000

50,000
40,000
100,000

160,000
2,000
11,000
6,000
9,000
75,000
32,500
1368,500

42,000
4,000

40,000
1368,500

2016.03.31 දිනට නඩුචතාගය රු. 15,500 කට තක්ච්රු කර ඇත.
යහත චතාරතුරු උපචයෝී කරගනිමින්
1. 2016.03.31 දිචනන් වවයසන් වයර්ථෂය සාහා වි් රණ වදායම් ්රකා ය
2. 2016.03.31 දිනට මුලය ත්්වය ්රකා ය පිළිචයල කරන්න.
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