අධ්යාපන ප්රකාශන දෙපාර්තදේන්තුව
වයාපාර හා ගිණුේකරණ අධ්යයනය
10/11 දරේණි සඳහා වීඩිදයෝ පාඩේ මාලාවට අොළ ක්රියාකාරකේ
10 දරේණිය - පරිච්දේෙය 05 - ගිණුේකරණ සමීකරණය
ගිණුේකරණ සමීකරණය ද ාඩනැගීම
………………………………………………………………………………………………………
01. පහත සඳහන්ත සිද්ධිය ඇසුදරන්ත අංක i හා ii ප්රශේනවලට පිළිුරු සපයන්තන.
සුභසිංහ විසන් 2020.01.01 දින රු. 80 000 ක මුදලක් ය ොදවමින් යේ දිනවල පවතින වවරස් යරෝගී
තත්තත්තව පොලන කිරීමට අවශ්ය වන මුව ආවරණ හො විෂබීජ නොශ්ක දි ර වර්ග විකිණීයේ
වයොපොර ක් නගර ආසන්නයේ “සුවයසත” නමින් ආරේභ කරන ලදී. 2020.01.05 දින රු. 60 000 ක
බ ිංකු ණ ක් ද වයොපොර සඳහො ලබො ගන්නො ලදී.
i. 2020.01.01 දිනට “ සුවයසත ” වයොපොරයේ ගිණුේකරණ සමීකරණ වටිනොකේ සහිත ව
ලි ො දක්වන්න.
ii. 2020.01.05 දිනට “ සුවයසත ” වයොපොරයේ ගිණුේකරණ සමීකරණ වටිනොකේ සහිත ව
ලි ො දක්වන්න.

02. පහත සඳහන්ත ප්රකාශ සතය ෙ අසතය ෙ යන්තන ෙක්වන්තන.
(අ). අයිතිකරු වයොපොර ට ය ොදන සේපත්ත ප්රොග්ධන යලස හ ඳින්යේ.
(
(ආ). වයොපොර බ ිංකුවකින් ලබො ගන්නො ණ වගකීේ යලස හ ඳින්යේ.
(
(ඉ). වයොපොර ක හිමිකේ හො වත්තකේවල අග න්යග් එකතුව වගකීේවල අග ට සමොන යේ.
(
(ඊ). වයොපොරයේ වත්තකේවලින් ණ ලබො දුන් පොර්ශ්්ව ට අයිති යකොටස වගකීේ යලස හ ඳින්යේ. (

03. දකටි පිළිුරු සපයන්තන.
1. ගිණුේකරණ සමීකරණ
නු කුමක්ද?
2. වයොපොර කට අවශ්ය සේපත්ත ස ල්ල අයිතිකරු විසන් සප ො ඇති විටක ගිණුේකරණ
සමීකරණ ලි ො දක්වන්න.
3. වයොපොර කට අවශ්ය සේපත්ත අයිතිකරු හො බොහිර පොර්ශ්්ව විසන් සප ො ඇති විටක
ගිණුේකරණ සමීකරණ ලි ො දක්වන්න.

)
)
)
)

04. නිවැරදි පිළිුර දතෝරන්තන.
1.

අයිතිකරු මුදල් ය ොදො වයොපොර ක් ආරේභ කළ විට වයොපොරයේ මුදල්
අයිතිකරුයග්
(B) ද ව ඩි යේ.
A හො B පිළියවළින් ද ක්යවන්යන්,

(A)

ව ඩි වන අතර,

(1). වත්තකම, වගකීම
(2). හිමිකම, ආදො ම
(3). වත්තකම, වි දම
(4). වත්තකම, හිමිකම
2.

සුනිමල්යග් වයොපොරයේ 2020.09.01 දිනට පහත යතොරතුරු ඔබට දී ඇත.
වත්තකේ රු. 160 000
වගකීේ රු. 40 000
ඉහත යතොරතුරුවලට අනුව සුනිමල්යග් වයොපොරයේ 2020.09.01 දිනට හිමිකම වන්යන්,
(1). රු. 40 000
(2). රු. 120 000
(3). රු. 160 000
(4). රු. 200 000

2020.12.31 දිනට සඳුනියග් වයොපොරයේ පහත යතොරතුරු ඔබට දී ඇත. එම යතොරතුරු ඇසුයරන්
අිංක 3 සට 5 දක්වො ප්රශ්්නවලට පිළිතුරු සප න්න.
(රු.)
ලී බඩු
160 000
මුදල්
25 000
ණ ග තිය ෝ
12 000
බ ිංකු ණ
50 000
භොණ්ඩ යතොග
30 000
ණ හිමිය ෝ
18 000
3.

සඳුනියග් වයොපොරයේ 2020.12.31 දිනට වත්තකේ වන්යන්,
(1). රු. 197 000
(2). රු. 227 000
(3). රු. 233 000
(4). රු. 295 000

4.

සඳුනියග් වයොපොරයේ 2020.12.31 දිනට වගකීේ වන්යන්,
(1). රු. 50 000
(2). රු. 62 000
(3). රු. 68 000
(4). රු. 159 000

5.

සඳුනියග් වයොපොරයේ 2021.12.31 දිනට හිමිකම වන්යන්,
(1). රු. 159 000
(2). රු. 165 000
(3). රු. 177 000
(4). රු. 227 000

05. සිුමිදේ වයාපාරදේ 2021.09.01 දිනට පහත සඳහන්ත දශේෂ ෙක්නට ලැබුණි. දී ඇති දතාරුරු ඇසුදරන්ත
අයිතිකරුදේ හිමිකම ණනය කරන්තන.
වත්කේ:ලී බඩු උපකරණ
භොණ්ඩ යතොග
ණ ග තිය ෝ
මුදල්

(රු.)
450 000
160 000
140 000
150 000

ව කීේ:බ ිංකු ණ
ණ හිමිය ෝ

250 000
150 000

06. වත්තකේ = හිමිකම + වගකීේ න ගිණුේකරණ සමීකරණ ට උපකල්පිත වටිනොකේ ආයේශ් කරමින්
ගිණුේකරණ සමීකරණයේ විවිධ අවස්ථො යගොඩ නගන්න.

