අධ්යාපන ප්රකාශන දෙපාර්තදේන්තුව
වයාපාර හා ගිණුේකරණ අධ්යයනය
10/11 දරේණි සඳහා වීඩිදයෝ පාඩේ මාලාවට අොළ ක්රියාකාරකේ
10 දරේණිය - පරිච්දේෙය 05 - ගිණුේකරණ සමීකරණය
වයාපාර ගනුදෙනු ගිණුේකරණ සමීකරණයට බලපාන ආකාරය
………………………………………………………………………………………………………...
01. පහත සඳහන්ත සිද්ධිය ඇසුදරන්ත අංක i සිට iii ෙක්වා ප්රශේනවලට පිළිුරු සපයන්තන.
සිත්රූ විසින් පාසල් බෑග් අලෙවි කිරීලේ ව්යාපාරයක් “සිත්රූ බෑග් ලසන්ටර්” නමින් 2020.01.01 දින
රු. 150 000 ක ප්රාග්ධනයක් ලයාදා නගරලේ කුලී ලගාඩනැගිල්ෙක ආරේභ කල ේ ය. 2020.01.05
දින රු. 100 000 ක බැැංකු ණයක් ද ෙබා ගත්රලත්ර ය. එදිනම ව්යාපාරයට ලසේව්කලයක් ද බඳව්ා ගන්නා
ෙදී.
2020 ජනව්ාරි මාසය තු පහත ගනුලදනු සිදු විය.
2021.01.07 බෑග් මිෙට ගැනීම
2021.01.08 ලී බඩු මිෙට ගැනීම
2021.01.13 බෑග් අත්රිට මුදෙට විකිණීම
2021.01.20 බෑග් ණයට විකිණීම
2021.01.25 ලසේව්ක ව්ැටුප් ලගවීම
2021.01.28 සිත්රූ විසින් තම දියණියට බෑගයක් රැලගන යාම
2021.01.30 ලගාඩනැගිලි කුලී ලගවීම

(රු.)
60 000
20 000
35 000
22 000
15 000
3 000
4 000

i. 2020.01.01 දිනට සිත්රූ බෑග් ලසන්ටර් ව්යාපාරලේ ගිණුේකරණ සමීකරණය ව්ටිනාකේ සහිත ව්
ලියා දක්ව්න්න.
ii. 2021.01.05 දිනට සිත්රූ බෑග් ලසන්ටර් ව්යාපාරලේ ගිණුේකරණ සමීකරණය ව්ටිනාකේ සහිත ව්
ලියා දක්ව්න්න.
iii. 2021.01.31 දිනට සිත්රූ බෑග් ලසන්ටර් ව්යාපාරලේ මුළු ව්ත්රකේ, මුළු හිමිකම හා මුළු ව්ගකීේව්ෙ
ව්ටිනාකේ ලව්න ලව්නම ගණනය කරන්න.

02. නිවැරදි පිළිුර දතෝරන්තන.
1. කුමුදුලග් ව්යාපාරලේ 2021.03.01 දිනට ගිණුේකරණ සමීකරණය පහත පරිදි විය.
ව්ත්රකේ (රු.)
=
හිමිකම (රු.)
+
ව්ගකීේ (රු.)
40 000
=
30 000
+
10 000
2021.03.02 දින සිදු කරන ෙද ගනුලදනුව්කට පසු එදිනට ගිණුේකරණ සමීකරණය පහත පරිදි විය.
ව්ත්රකේ (රු.)
37000

=
=

හිමිකම (රු.)
27 000

+
+

ව්ගකීේ (රු.)
10 000

2021.03.02 දින සිදු වූ ගනුලදනුව් ව්න්ලන්,
(1). රු. 3 000 ක ආදායමක් ෙැබීම ය.
(2). රු. 3 000 ක් ණය හිමියන්ට ලගවීම ය.
(3). රු. 3 000 ක බැැංකු ණය ලපාලී ලගවීම ය.
(4). රු. 3 000 ක් ණයගැතියන්ලගන් ෙැබීම ය.
2. පහත සඳහන් ගනුලදනු අතරින් හිමිකමට බෙපෑමක් ඇති දනාකරන ගනුලදනුව් ව්න්ලන්,
(1). ලසේව්ක ව්ැටුප් රු. 5 000 ක් ලගවීම ය.
(2). ලකාමිසේ ආදායේ රු. 1 000 ක් ෙැබීම ය.
(3). රු. 2 000 ක භාණ්ඩ ගැනිලි සිදු කිරීම ය.
(4). රු. 10 000 ක උපකරණ මිෙදී ගැනීම ය.
3. පහත දැක්ලව්න්ලන් ව්යාපාරයක සිදු වූ ගනුලදනුව්කි.
රු. 2 000 ක දපාලී ඇුළත් ව රු. 12 000 ක බැංකු ණය වාරිකය දගවීම.
ලමම ගනුලදනුව් නිසා ගිණුේකරණ සමීකරණයට ව්න බෙපෑම ව්න්ලන්,
(1). ව්ත්රකේ පමණක් ලව්නසේ ලේ.
(2). ව්ගකීේ හා හිමිකම පමණක් ලව්නසේ ලේ.
(3). ව්ත්රකේ හා ව්ගකීේ පමණක් ලව්නසේ ලේ.
(4). ව්ත්රකේ, ව්ගකීේ හා හිමිකම යන සියල්ෙම ලව්නසේ ලේ.
4. 2021.05.01 දිනට පව්න්ලග් ව්යාපාරලේ ලතාරතුරු කිහිපයක් පහත පරිදි විය.
ලමෝටර් රථ
රු. 40 000
බඩු ලතාගය
රු. 15 000
ණයගැතිලයෝ
රු. 20 000
මුදල්
රු. 25 000
ණයහිමිලයෝ
රු. 18 000
ලමම ව්යාපාරලේ 2021.05.01 දිනට ව්ත්රකේ, ව්ගකීේ හා හිමිකේව්ෙ ව්ටිනාකේ නිව්ැරදි ව් ිළිලව්ළින්
දක්ව්ා ඇති ිළිතුර ව්න්ලන්,
(1). රු. 58 000, රු. 20 000, රු. 38 000
(2). රු. 100 000, රු. 18 000, රු. 82 000
(3). රු. 98 000, රු. 20 000, රු. 78 000
(4). රු. 60 000, රු. 18 000, රු. 42 000

03. පැුේදේ වයාපාරදේ ජුනි මාසදේ පළමු සතිය ුළ සිදු වූ ගනුදෙනු කිහිපයක් ගිණුේකරණ සමීකරණයට
බලපෑ ආකාරය පහත ෙැක්දේ.
දිනය
2021.06.01

ගනුදෙනුව
1

2021.06.02

2

2021.06.03

3

2021.06.06

4

වත්කේ (රු.)
= හිමිකේ (රු.) + වගකීේ (රු.)
බඩු ලතාගය + 30 000
ණයහිමිලයෝ + 30 000
ලමෝටර් රථ + 150 000
මුදල් - 150 000
බඩු ලතාගය - 15 000
ොභය + 5 000
ණයගැතිලයෝ + 20 000
මුදල් - 17 000 ණය ලපාලී - 2000
බැැංකු ණය - 15 000

තව් ද පැතුේලග් ව්යාපාරලේ 2021.06.01 දින මුළු ව්ත්රකේ රු. 400 000 ක් වූ අතර මුළු ව්ගකීේ රු. 80 000 ක්
විය.
අව්ශ්ය ව්න්ලන්;
(අ). ලමහි සඳහන් 1,2,3,4 ගනුලදනු ව්ටිනාකේ සහිත ව් ලියා දැක්වීම.
(ආ). ඉහත ගනුලදනු සටහන් කිරීලමන් පසු 2021.06.06 දිනට ව්යාපාරලේ ගිණුේකරණ සමීකරණය
ව්ටිනාකේ සහිත ව් ලියා දැක්වීම.

04. නිර්මාල්දේ වයාපාරදේ 2021 අදේල් මාසය ුළ සිදු වූ ගනුදෙනු කිහිපයක් පහත ෙැක්දේ.
(1). 2021.04.01 රු. 200 000 ක් ලයාදා ව්යාපාරය ආරේභ කිරීම.
(2). 2021.04.03 රු. 40 000 ක ලී බඩු උපකරණ මිෙදී ගැනීම.
(3). 2021.04.10 රු. 20 000 ක බඩු ලතාගයක් ණයට ගැනීම.
(4). 2021.04.18 රු. 50 000 ක බැැංකු ණයක් ෙබා ගැනීම.
(5). 2021.04.26 රු. 10 000 ක බඩු ලතාගයක් රු. 14 000 කට අත්රිට මුදෙට විකිණීම.
අව්ශ්ය ව්න්ලන්;
(අ). ඉහත ගනුලදනු ගිණුේකරණ සමීකරණයට බෙපාන ආකාරය දී ඇති ආකෘතිය ඇසුලරන් ව්ටිනාකේ
සහිත ව් ලියා දැක්වීම.
(ප මු ගනුලදනුව් ඔබ ලව්නුලව්න් සපයා ඇත.)

අනු
අැංකය
1.
2.
3.
4.
5.

දිනය

ව්ත්රකේ
(රු.)
ලී බඩු
උපකරණ

බඩු
ලතාගය

2021.04.01

= හිමිකම
(රු.)

මුදල්

හිමිකම

+ 200 000

+ 200 000

+

ව්ගකීේ
(රු.)
ණයහිමිලයෝ

බැැංකු ණය

(ආ). 2021.04.30 දිනට ගිණුේකරණය සමීකරණලේ ලශ්ේෂ ගණනය කිරීම.

05. කසුන්තදේ වයාපාරදේ මාර්ු මාසදේ පළමු සතිය ුළ සිදු වූ ගනුදෙනු කිහිපයක බලපෑම ගිණුේකරණ
සමීකරණය අනුසාරදයන්ත පහත ෙැක්දේ.
දිනය

වත්කේ

=

හිමිකම

මාර්තු 1

ව්ැඩි වීම

=

ව්ැඩි වීම

මාර්තු 2

ව්ැඩි වීම
අඩු වීම

මාර්තු 4

අඩු වීම

=

අඩු වීම

මාර්තු 5
මාර්තු 6

ව්ැඩි වීම
අඩු වීම

=
=

+

වගකීේ

ව්ැඩි වීම
අඩු වීම

ලමම සමීකරණයට අනුව් එක් එක් දිනලේ සිදු වූලේ යැයි අලප්ක්ෂා ක හැකි ගනුලදනුව්ක් බැගින්
ව්ටිනාකේ සහිත ව් ලියා දක්ව්න්න.
ඔබලග් පහසුව් සඳහා මාර්තු 1 දින සිදු වූලේ යැයි අලප්ක්ෂා ක හැකි ගනුලදනුව්ක් පහත දක්ව්ා ඇත.
මාර්ු 1 අයිතිකරු විසින්ත රු. 100 000 ක ප්රාේධ්නයක් දයදීම.

06. පාරමීදේ වයාපාරදේ 2021 අදගෝසේු මාසදේ සිදු වූ ගනුදෙනු පහත ෙැක්දේ.
2021.08.01 රු. 100 000 ක ප්රාග්ධනයක් ලයදවීම.
2021.08.05 රු. 30 000 ක භාණ්ඩ ලතාගයක් මිෙදී ගැනීම.
2021.08.08 රු. 50 000 ක බැැංකු ණයක් ෙබා ගැනීම.
2021.08.12 රු. 15 000 ක භාණ්ඩ ලතාගයක් ණයට ගැනීම.
2021.08.14 රු. 10 000 ක් ිරිව්ැය වූ භාණ්ඩ ලතාගයක් රු. 14 000 කට මුදෙට විකිණීම.
2021.08.18 රු. 3 000 ක ලකාමිසේ ආදායමක් ෙැබීම.
2021.08.21 රු. 6 000 ක භාණ්ඩ ලතාගයක් රු. 9 000 කට ණයට විකිණීම.
2021.08.25 රු. 2 000 ක ප්රචාරණ වියදේ ලගවීම.
2021.08.30 රු. 5 000 ක බැැංකු ණය ියවීම.
2021.08.31 රු. 2 000 ක භාණ්ඩ ගැනිලි සිදු කිරීම.
ඉහත ගනුලදනු පහත දැක්ලව්න ගිණුේකරණ සමීකරණලේ දක්ව්න්න.
(ප මු ගනුලදනුව් ඔබ ලව්නුලව්න් සපයා ඇත.)
දිනය
2021.08.01

ව්ත්රකේ (රු.)
+ 100 000
(මුදල්)

=

හිමිකම (රු.)
+ 100 000
(ප්රාග්ධනය)

+

ව්ගකීේ (රු.)

07. අදසේලදේ වයාපාරදේ 2020 දෙසැේබර් 01 දිනට පැවති සියලුම වත්කේ හා වගකීේ දශේෂ පහත ෙැක්දේ.

ලමෝටර් රථ
භාණ්ඩ ලතාගය
මුදල්
ණයහිමිලයෝ
බැැංකු ණය

(රු.)
600 000
300 000
100 000
100 000
300 000

2020 ලදසැේබර් මාසලේ ප මු සතිය තු පහත ගනුලදනු සිදු විය.
1. විකිණීම සඳහා රු. 50 000 ක භාණ්ඩ ලතාගයක් ණයට ගැනීම.
2. ිරිව්ැය රු. 60 000 ක් වූ භාණ්ඩ ලතාගයක් රු. 100 000 කට අත්රිට මුදෙට විකිණීම.
3. ව්ැටුප් සඳහා රු. 20 000 ක් ලගවීම.
4. රු. 100 000 ක් ව්ටිනා අයිතිකරුලග් ලමෝටර් රථය ව්යාපාරයට ලයදවීම.
5. බැැංකු ණය රු. 40 000 ක් ියවීම.

අව්ශ්ය ව්න්ලන්;
(අ).ඉහත ගනුලදනු ගිණුේකරණ සමීකරණයට බෙපාන ආකාරය දැක්වීම.
(ිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත ආකෘතිය භාවිත කරන්න.)

ගනුලදනුව්
ලමෝටර් රථ

ව්ත්රකේ
(රු.)
භාණ්ඩ
ලතාගය

= හිමිකම +
(රු.)
මුදල්

හිමිකම

ව්ගකීේ
(රු.)
බැැංකු ණය

ණයහිමිලයෝ

1.
2.
3.
4.
5.
(ආ). ඉහත ගනුලදනුව්ෙට පසු 2020.12.07 දිනට පහත අයිතමව්ෙ ලශ්ේෂ දැක්වීම.
(1). මුදල්

(2). හිමිකම

08. ඔබ නිව්සට ආසන්නලේ ඇති ව්යාපාරයක සතියක් තු සිදු වූ එකිලනකට ලව්නසේ ගනුලදනු 10ක්
හඳුනා ලගන ගිණුේකරණ සමීකරණයට බෙපාන ආකාරය දක්ව්න්න.

