අධ්යාපන ප්රකාශන දෙපාර්තදේන්තුව
වයාපාර හා ගිණුේකරණ අධ්යයනය
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හිමිකම දවනසේ වන අවසේථා
……….………………………………………………………………………………………..
01. පහත සඳහන්ත සිද්ධිය ඇසුදරන්ත අංක i හා ii ප්රශේනවලට පිළිුරු සපයන්තන.
2021.01.01 දින සුභසිංහ විසන් මේ දිනවල පවතින වවරස් මරෝගී තත්තත්තවය පාලනය කිරීමට අවශ්ය
වන මුව ආවරණ හා වීෂබීජ නාශ්ක දියර වර්ග ප්රවාහනය කිරීමේ අරමුමණන් රු. 600 000 ක් වටිනා
තම මලාරි රථය මයාදවා “සුභසිංහ ට්රාන්ස්මපෝට්” නමින් වයාපාරයක් ආරේභ කරන ලදී.
2021.01.31 දිමනන් අවසන් මාසය තුළ සදු වූ ගනුමදනු පහත දැක්මේ.
2021.01.05 දින රු. 100 000 ක බැිංකු ණයක් ලබා ගැනීම.
2021.01.06 දින ඉන්ධන සඳහා රු. 6 000 ක් මගවීම.
2021.01.08 දින රු. 45 000 ක ප්රවාහන ආදායමක් ලැබීම.
2021.01.09 දින රියදුරු වැටුප් සඳහා රු. 10 000 ක් මගවීම.
2021.01.15 දින මලාරි රථය අලුත්තවැඩියා කිරීම සඳහා රු. 2 000 ක් මගවීම.
2021.01.20 දින රු. 50 000 ක අමතර ප්රාග්ධනය මයදවීම.
2021.01.28 දින රු. 65 000 ක් වටිනා ලී බඩු මිලදී ගැනීම.
2021.01.31 දින තම මපෞද්ගලික රක්ෂණ වාරිකය වූ රු. 4 000 ක් වයාපාරමේ මුදලින් මගවීම.
i. වයාපාරමේ 2021.01.01 සට 2021.01.31 දක්වා සදු වූ ගනුමදනු අතරින්,
(අ). අයිතිකරුමග් හිමිකම මවනස්වීමට බලපාන ගනුමදනු මමානවාද?
(ආ). අයිතිකරුමග් ඍජු දායකත්තවය මත හිමිකම මවනස් වීමට බලපාන ගනුමදනු මමානවාද?
(ඉ). අයිතිකරුමග් ඍජු දායකත්තවමයන් මතාරව හිමිකම මවනස් වීමට බලපාන ගනුමදනු මමානවාද?
ii. 2021.01.31 දිනට අයිතිකරුමග් හිමිකම ගණනය කරන්න.
02. පහත සඳහන්ත ප්රකාශ සතය ෙ අසතය ෙ යන්තන ෙක්වන්තන.
(අ). අමතර ප්රාග්ධනය මයදවීම නිසා අයිතිකරුමග් හිමිකම වැඩි මේ.
(ආ). ආදායේ නිසා හිමිකම අඩුවන අතර වියදේ නිසා හිමිකම වැඩි මේ.
(ඉ). අයිතිකරු තම මපෞද්ගලික ප්රමයෝජනය සඳහා වයාපාරමේ වත්තකේ රැමගන යාම
වියදේ මලස හඳුන්වයි.
(ඊ). ගැනිලි නිසා අයිතිකරුමග් හිමිකම අඩු මේ.
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03. දකටි පිළිුරු සපයන්තන.
1. වයාපාරයක අයිතිකරුමග් හිමිකම මවනස්වන අවස්ථා 4 ලියා දක්වන්න.
2. හිමිකම මවනස්වන අවස්ථා මගින් අයිතිකරුමග් හිමිකමට ඇති වන බලපෑම (හිමිකම අඩුමේ ද,
වැඩිමේ ද යන්න) ලියා දක්වන්න.
3. අයිතිකරුමග් ඍජු දායකත්තවය මත හිමිකම මවනස්වන අවස්ථා 2 ලියා දක්වන්න.

04. නිවැරදි පිළිුර දතෝරන්තන.
1.

වයාපාරමේ විදුලි වියදම රු. 2 000 ක් මගවීම මූලික ගිණුේකරණ සමීකරණයට බලපාන ආකාරය
නිවැරදි ව දැක්මවන පිළිතුර වන්මන්,
වත්තකේ
(1). – 2 000
(2). + 2 000
(3).
(4). – 2 000

=
=
=
=
=

හිමිකම
+ 2 000
+ 2 000
– 2 000

+ වගකීේ
– 2 000
– 2 000

සඳුන්මග් වයාපාරමේ ආරේභක ප්රාග්ධනය රු. 100 000 ක් වන අතර ජනවාරි මාසය තුළ සදු වූ ගනුමදනු
පහත දැක් මේ. ඒ ඇසුමරන් අිංක 2 හා 3 ප්රශ්්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
A. අමතර ප්රාග්ධනය මයදුවා රු. 50 000
B. උපකරණ මිලදී ගත්තතා රු. 20 000
C. මගාඩනැගිලි කුලී මගේවා රු. 12 000
D. මකාමිස් ආදායේ ලැබුණා රු. 15 000
2.

ඉහත ගනුමදනු අතරින් හිමිකම මවනස්වීමට බලපාන ගනුමදනු වන්මන්,
(1). A, B, C
(2). A, B, D
(3). A, C, D
(4). A, B, C, D යන සයල්ල ම

3.

ඉහත වයාපාරමේ ගනුමදනුවලින් පසුව අයිතිකරුමග් හිමිකම වන්මන්,
(1). රු. 133 000
(2). රු. 153 000
(3). රු. 158 000
(4). රු. 73 000

4.

වගීෂමග් වයාපාරමේ 2021.05.01 දිනට ගිණුේකරණ සමීකරණය පහත පරිදි මේ.
වත්තකේ (රු.)
40 000

=
=

හිමිකම (රු.)
30 000

+
+

වගකීේ (රු.)
10 000

2021.05.02 දින සදු කරන ලද ගනුමදනුවකට පසු එදිනට ගිණුේකරණ සමීකරණය පහත පරිදි විය.
වත්තකේ (රු.) =
හිමිකම (රු.) + වගකීේ (රු.)
38 000
=
28 000
+
10 000
2021.05.02 දින සදු වූ ගනුමදනුව වන්මන්;
(1). රු. 2 000 ක මපාලිය ඇතුළු ව රු. 8 000 ක බැිංකු ණය පියවීම ය.
(2). රු. 2 000 ක භාණ්ඩ මතාග මිලදී ගැනීම ය.
(3). රු. 2 000 ක භාණ්ඩ මතාග ණයට ගැනීම ය.
(4). වගීෂ රු. 2 000 ක භාණ්ඩ ගැනිලි සදු කිරීම ය.

05. මිහිරිමග් වයාපාරමේ සදු වූ ගනුමදනු 4ක් ගිණුේකරණ සමීකරණයට බලපෑ ආකාරය පහත දැක්මේ.
දිනය
2021.05.02
2021.05.10
2021.05.16
2021.05.20

ගනුදෙනුව
1
2
3
4

වත්කේ (රු.)
+ 20 000
- 4 000
+ 12 000
- 6 000

හිමිකම (රු.)
+ 20 000
- 4 000
+ 12 000
- 6 000

වගකීේ (රු.)

තව ද මිහිරිමග් වයාපාරමේ 2021.05.01 දිනට මුළු වත්තකේ රු. 250 000 ක් වූ අතර මුළු වගකීේ
රු. 60 000 ක් විය.
ඉහත අිංක 1 සහ 4 ගනුමදනු අයිතිකරුමග් ඍජු දායකත්තවය මත සදු වූ ගනුමදනු 2 කි.
i. මමහි සඳහන් අිංක 1, 2, 3 හා 4 ගනුමදනු වටිනාකේ සහිත ව ලියා දක්වන්න.
ii. 2021.05.30 දිනට අයිතිකරුමග් හිමිකම ගණනය කරන්න.

