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අයදුම්කරුලන්ට උඳවදව(් 
1. නියමිත කාය ඳැය 3 කි. 
2. මුළු කුණු 100 යි. 
3. I වකොටස: ප්ර්න        පිළිතුරු වඳයන්න. 

II වකොටස: A        ප්ර්න අංක වදක (2)             ප්ර්න   ද, B කාණ්ඩ    ප්ර්න 

වදක  ද  (2) පිළිතුරු වඳයන්න. 
4. පිළිතුරු වැඳයිය යුත්වත් සිංශ බාාවලන් ඳභණි. 

 

úIh úIh ixfla;h 
uQ,H .sKqïlrKh yd jd¾;dlrKh (FAR / OL2 - 202) 

 

I වකොටව 

ප්ර්න අංක 01 (කුණු 20) 

ප්ර්න අංක 01 හි සියලුභ වකොටව් වශා පිළිතුරු  වඳයන්න. ප්ර්න අංක 01  සිට 10 දක්ලා වකොටව් වශා (a), (b), 

(c) වශ (d) පිළිතුරු ලලින් ලඩාත්භ නිලැරදි පිළිතුර වතෝරා පිළිතුරට අදාෂ ඉංග්රීසි අක්රය ප්ර්න අංකය වභ  

පිළිතුරු වඳොවත් ලියන්න. උදා: (1) (අදාෂ ඉංග්රීසි අක්රය), (2) (අදාෂ ඉංග්රීසි අක්රය) යනාදී ලවයන්... 

(1) වඳොදු කාර්ය මූය ප්රකාන භගින් මුණ ගැසීභට ඵාවඳොවරොත්තු ලන්වන්;  

(a) වඳොදු භශජනතාලවේ අලයතාය. 

(b) වංව්ථාපිත වභාගම් ල වකොටව්හිමියන්වේ අලයතාය. 

(c) නියාභක අධිකාරීන්වේ අලයතාය. 

(d)                     අ ය           මූය ප්රකා           ස             

           ප්රකා                අලයතාය. 
 

(2) "ගිණුම්කරණ වංකල්ඳ" පිළිඵල ඳශත දැක්වලන ප්රකා අතරින් නිලැරදි ලන්වන් කුභන ප්රකායද? 

(i) ආයතන වංකල්ඳය අනුල ලයාඳාරයකට එහි අයිතිකරුලන්වගන් වලන්ව ඳැලැත්භක් ඇත. 

(ii) ආදායම් වශ ලත්කම් වශා ශැකි ඳභණ අලභ අගයක්ද වියදම් වශ ලගකීම් වශා ශැකි ඳභණ උඳරිභ 

අගයක්ද වයදවිය යුතු ඵල විචක්ණ වංකල්ඳවයන් අදශව් වකවර්. 

(iii) මුදලින් වි්ලාවනීය වව අගය කෂ ශැකි ලත්කම් ඳභණක් මූය ප්රකානල ඇතුත් කෂ ශැකිය 

යන්න මුදල් මිනුම් වංකල්ඳය යන්වනන් අදශව් වේ. 
 

(a) (i) ශා (ii) ඳභණි. 

(b) (i) ශා (iii) ඳභණි. 

(c) (ii) ශා (iii) ඳභණි. 

(d) ඉශත වශන් සියල්භ 
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(3) ප්රභාණාත්භකතාලය වම්ඵන්ධවයන් නිලැරදි ප්රකායන් වදක ලන්වන් ඳශත ඒලා අතරින් කලරක්ද? 

(i) යම් කාරණයක් ප්රභාණාත්භක ලන්වන් එහි අතශැරීභ බාවිතා කරන්නන්වේ ආර්ථික තීරණලට 

ඵඳෑභක් ඇතිකෂ ශැකි නම්ය. 

(ii) යම් කාරණයක් ප්රභාණාත්භක ලන්වන් එහි අලප්රකාය (ලැරදි වව ප්රකා කිරීභ) බාවිතා 

කරන්නන්වේ ආර්ථික තීරණලට ඵඳෑභක් ඇතිකෂ ශැකි නම්ය. 

(iii) යම් කාරණයක් ප්රභාණාත්භක ලන්වන් එහි අතශැරීභ වශෝ අලප්රකාය (ලැරදි වව ප්රකා කිරීභ) 

බාවිතා කරන්නන්වේ ආර්ථික තීරණලට ඵඳෑභක් ඇතිකෂ ශැකි නම්ය. 

(iv) අයිතභයන් ප්රභාණාත්භක විය ශැකි ලන්වන් ඒලාවේ තරභ අනුලය. 

(v) අයිතභයන් ප්රභාණාත්භක විය ශැකි ලන්වන් ඒලාවේ තරභ වශෝ ව්ලබාලය අනුලය. 
 

(a) (i) ශා (v) ඳභණි. 

(b) (ii) ශා (iv) ඳභණි. 

(c) (iii) ශා (iv) ඳභණි. 

(d) (iii) ශා (v) ඳභණි. 
  

(4) ංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිත අංක 1 – “මූය ප්රකා ඉදිරිඳත් කිරීභ” ප්රමිතයට අනුල අයිතභය ප්රභාණාත්භක 

නම්, වභාගභක ප්රකාිත මූය ප්රකා ල (වටශන්ද ඇතුළුල) වශළිදරේ කෂ යුතු ලන්වන් ඳශත වශන් 

අයිතභයන් අතරින් කලරක්ද? 

(i) කාර්ය භණ්ඩ වියදම්. 

(ii) ක්ය වීම් වශ ක්රභක්ය වියදම්. 

(iii) මූය වියදම්. 

(iv) වකොටව් ප්රාේධනවේ වංචනය. 
 

(a) (i), (ii) ශා (iii) ඳභණි  

(b) (i), (iii) ශා (iv) ඳභණි 

(c) (i), (ii) ශා (iv) ඳභණි  

(d) ඉශත වශන් සියල්භ 
 

(5) ශ්රී ංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිත අංක 2 - "වතොග" ප්රමිතයට අනුල, බාණ්ඩ නිඳ්ාදනය කරන වභාගභක නිමි 

බාණ්ඩ වතොග ගණනය කිරීවම්දී ඇතුෂත් කෂ යුතු ලන්වන් ඳශත දැක්වලන පිරිලැය අතරින් කලරක්ද? 

(i) වතොග රැවගන ඒවම් පිරිලැය. 

(ii) ඵෑවම් ශා ඳැටවීවම් කුළී. 

(iii) කම්ශල් පිරියත ක්ය. 

(iv) වේතන වශ කම්ශල් වවේලකයන් වශා අතිකා දීභනා වකව ් කිරීභ වම්ඵන්ධවයන් ගිණුම් 

වදඳාර්තවම්න්තුල විසින් දරනු ඵන පිරිලැය. 
 

(a) (i) ශා (iv) ඳභණි 

(b) (i) ශා (iii) ඳභණි 

(c) (i), (iii) ශා (iv) ඳභණි 

(d) (ii), (iii) ශා (iv) ඳභණි 
 

(6) ශ්රී ංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිත අංක 16 - "වේඳෂ, පිරියත ශා උඳකරණ" ප්රමිතයට අනුල, ලත්කභක් ලවයන් 

ශඳුනා ගත යුතු ලන්වන් ඳශත ඒලා අතරින් කලරක්ද? 

(a) වගොඩනැගිලි අලුත්ලැඩියා කිරීවම් පිරිලැය. 

(b) වගොඩනැගිල්ක කැඩුණු ජවන්යක් ප්රතිව්ථාඳනය කිරීවම් පිරිලැය. 

(c) ඳරිගණක වලවෂන්වදක් විසින් නැලත විකිණීභ වශා ඳරිගණකයක් මිදී ගැනීභ. 

(d) වගොඩනැගිල්ක් මිදී ගැනීවම්දී දරන නනතික ගාව්තු. 
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(7) කීර්තිනාභය පිළිඵල ඳශත දැක්වලන ප්රකායන් අතරින් නිලැරදි ලන්වන් කුභක්ද? 

(a) ප්රතයාගණනය අනුභත කිරීභ වශා අදාෂ වශ වි්ලාවනීය වාක්ෂි ඇති විවටකදී කීර්තිනාභය පිරිලැයට 

ලඩා ලැඩිවයන් අගය කිරීභ සිදු කරනු ඵයි. 

(b) ඇතැම් නිර්ණායක වපුරාන විවටක අබයන්තරල ජනනය ව කීර්තිනාභය ප්රාේධනිත කිරීභ සිදු කෂ 

ශැක. 

(c) මිට ගත් කීර්තිනාභය යනු ආයතනයක් මිට ගැනීවම් පිරිලැය වශ එහි ශඳුනාගත ශැකි ශුේධ 

ලත්කම් අතර වලනව වේ. 

(d) මිට ගත් කීර්තිනාභය ක්රභක්ය කරනු ඵන කා ඳරිච්වේදය මූය ප්රකානල වටශනක් 

ලවයන් වශළිදරේ කෂ යුතුය. 

   
(8) වභාගභක මුදල් ප්රලාශ ප්රකාවයහි ඇතුෂත් විය ශැක්වක් ඳශත වශන් අයිතභයන් අතරින් කලරක්ද? 

(i) වයෝජිත ාබාං 

(ii) වකොටව්ල හිමිකම් නිකුතුලක් 

(iii) වකොටව්ල ප්රවාද නිකුතුලක් 

(iv) ණය ආඳසු වගවීම් 
 

(a) (i) ශා (iii) ඳභණි  

(b) (i) ශා (iv) ඳභණි  

(c) (ii) ශා (iii) ඳභණි  

(d) (ii) ශා (iv) ඳභණි 

 

(9) ලවර කිහිඳයකට ඉශතදී වැම්වන් වශ වභාගභ විසින් වේලියා වභාගවම් වකොටව් ප්රාේධනවයන් 80% ක් අත් 

ඳත් කර ගන්නා දී. වේලියා විසින් රු.1/- ඵැගින් ව වකොටව් 250,000 ක් නිකුත් කරන ද අතර අත් ඳත් 

කර ගන්නා අලව්ථාවේදී වකොටවක වලවෂ මි රු. 3.40 ක් විය. වේලියාහි ශුේධ ලත්කම් ල ලත්භන් 

ධාරණ අගය රු. 750,000/- ක් ලන අතර එය අත්ඳත් කරගන්නා අලව්ථාවේදී තිබූ ශුේධ ලත්කම් ල 

ලටිනාකභට ලඩා රු. 125,000/- කින් ලැඩි අගයකි. 
 

වැම්වන් වශ වභාගවම් ඳානයට යටත් වනොලන හිමිකභ වව ඒකාඵේධ මූය තත්ත්ල ප්රකානවයහි 

කුභන ලටිනාකභක් වඳන්විය යුතුද?  

(a) රු.150,000/- 

(b) රු.170,000/- 

(c) රු.195,000/- 

(d) රු.200,000/- 

 
(10) ශ්රී ංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිත LKAS 23: ණයගැණුම් පිරිලැය ප්රමිතයට අනුල ණයගැණුම් පිරිලැය ප්රාේධනිත 

කිරීභ වශා වකවවේලත් සුදුසුකම් වනොඵන ලත්කභක් වශා උදාශරණයක් ලන්වන් ඳශත වශන් ඒලා 

අතරින් කලරක්ද? 

(a) අව්ඳෘය ලත්කම් 

(b) මූය ලත්කම් 

(c) ඵක්ති උත්ඳාදන ඳශසුකම් 

(d) ආවයෝජන වේවඳොෂ  

      (10 × කුණු 2  = මුළු කුණු 20) 

I වකොටව අලවානයි 
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II වකොටව 
 

A         
 

ප්ර්න අංක වදක (2)             ප්ර්න    පිළිතුරු වඳයන්න 
 

ප්ර්න අංක 02 (කුණු 20) 
 

2016 භාර්තු 31 දිනට සිේභා පී එල් සී හි වේ පිරික්සුභ ඳශතින් දක්ලා ඇත: 

 

 

ශර 

(රු.'000) 

ඵැර 

 (රු.'000) 

රු. 1/- බැගින් ව වාමානය මකොටව ්  1,000 

           930 

7% රු. 1/- ලරණීය මකොටව ්  1,200 

2015 අමරේල් 1 දිනට රලාගත් ඉඳැයුම්  768 

රතයාගණන වංචිත  1,285 

10% ණය  1,250 

ඉඩම් පිරිලැයට 1,750  

මගොඩනැගිලි පිරිලැයට 1,700  

           පිරිලැයට 1,770  

ලීබඩු ශා වවිකිරීම් පිරිලැයට 1,050  

2015/04/01 දිනට වමුච්චිත ක්ය   

මගොඩනැගිලි  635 

            870 

ලීබඩු ශා වවිකිරීම්  250 

2015/04/01 දිනට මතොගය 1,400  

මලමෂ ණය ගැතිමයෝ 1,300  

2015/04/01 දිනට මලමෂ ණය ගැති          වශා මලන් කිරීම  60 

8% වථ්ාලර තැන්ඳතු 600  

බැංකු මේය 400  

මලමෂ ණය හිමිමයෝ  1,000 

අයභාරය  4,600 

ගැණුම් 3,030  

ඳරිඳාන වියදම් 305  

මබදා ශැරීමම් වියදම් 340  

අමනකුත් වියදම් 93  

2015/04/01 දිනට ආදායම් බදු වශා මලන් කිරීම්  90 

මගව ආදායම් බදු 100  

මගව වාමානය ාභාං 100  

 13,938 13,938 
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ඳශත දැක්වලන අභතර වතොරතුරු ද වඳයා ඇත: 
 

(1) 2016 භාර්තු 31 දිනට වතොගය රු. 1,550,000/- ක් විය. 
 

(2) වගොඩනැගිලි වර භාර්ග ක්රභය උඳවයෝගී කර ගනිමින් ලවරකට පිරිලැය භත 5% ඵැගින් ලන වවේ ක්ය 

කරනු ඵන අතර එය ඳරිඳාන වියදම් යටවත් දක්ලනු ැවේ. 
 

(3)            හීනලන වේ ක්රභය යටවත් ලවරකට 20% ඵැගින් ක්ය කරනු ඵන අතර එය වඵදා 

ශැරීවම් වියදම් යටවත් දක්ලනු ැවේ. 
 

(4) ලී ඵඩු ශා වවිකිරීම් හීනලන වේ ක්රභය යටවත් ලවරකට 25% ඵැගින් ක්ය කරනු ඵන අතර එය 

ඳරිඳාන වියදම් යටවත් දක්ලනු ැවේ. 
 

(5) වලවෂ ණය ගැතියන්වේ වේය භත 5% ක් ලන වවේ මලමෂ ණය ගැති          වශා වලන් කිරීභක් 

ක යුතුය. 
 

(6) රු. 35,000/- ක වඵදා ශැරීවම් වේතන      යුතුය. 
 

(7) ලර්ය තුෂදී ණය භත වඳොළී වගලා වනොභැත. 
 

(8) රු. 600,000/- ක ව්ථාලර තැන්ඳතුල 8% අනුඳාතයට 2015 වදවැම්ඵර් 31 දිනදී ඇති කරන ේදකි. 
 

(9) ජුනි භාවය තුෂදී වාභානය වකොටව් හිමියන් වශා වකොටව් 05කට වදක ඵැගින් ලන වවේ ප්රවාද නිකුතුලක් සිදු 

කරන දී. වම් වශා          ය බාවිතා කරන දී. වම් වම්ඵන්ධවයන් කිසිදු වටශනක් වඳොත් ල තඵා 

නැත. ප්රවාද වකොටව් ප්රලර්තන මූය ලර්වේ ාබාං වශා හිමිකම් වනොඵයි. 
 

(10) 2016 භාර්තු 31න් අලවන් මූය ලර්ය වශා ආදායම් ඵදු රු. 105,000 ක් වව ඇව්තවම්න්තු වකොට ඇත. 
 

(11)         ලරණීය ාබාං වශා              කෂ    . 
 

(12) 2016 භාර්තු 31 දින වගොඩනැගිලි ප්රතයාගණනය කරන ද අතර එභගින් රු. 350,000 ක ප්රත්යාගණන 

අතිරික්තයක් ඇති විය. වභය වඳොත්ල වටශන් කර වනොභැත. 

 

ඔඵ විසින් ප්රකායට ඳත් කිරීභ වශා සිේභා වභාගභ වලනුවලන් ඳශත දෑ පිළිවයෂ ක යුතුය: 
 

(a) 2016 භාර්තු 31 න් අලවන් ලර්ය වශා ාබ අාබ ප්රකානය ශා විව්තීරණ ආදායම් ප්රකානය.                

(කුණු 07) 

  

(b)  2016 භාර්තු 31 දිනට මූය තත්ත්ල ප්රකානය.                    (කුණු 06) 

  

(c)  2016 භාර්තු 31 දිවනන් අලවන් ලර්ය වශා හිමිකම් වලනව්වීවම් ප්රකානය.          (කුණු 03) 

  

(d)  2016 භාර්තු 31 දිවනන් අලවන් ලර්ය වශා වේඳෂ පිරියත ශා උඳකරණ ල වලනව ්වීභ දැක්වලන මූය 

ප්රකානල වටශන.                 (කුණු 04) 

          (මුළු කුණු 20) 
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මමමශයුම් අදියර -  මූය ගිණුම්කරණය ශා ලාර්තාකරණය (FAR / OL 2 – 202) – 2016 මැයි විභාගය 

 

ප්ර්න අංක 03 (කුණු 20) 
 

2016 භාර්තු 31 දිනට වශ 2015 භාර්තු 31 දිනට වඳුන් වශ වභාගවම් මූය තත්ත්ල ප්රකානයන් ඳශත ඳරිදි වේ: 

 2016 (රු.000)  2015 (රු.000) 

ලත්කම්        

ජංගම මනොලන ලත්කම් පිරිලැය ක්ය වීම් ශුද්ධ අගය  පිරිලැය ක්ය වීම් ශුද්ධ අගය 

සින්නක්කර මද්ඳෂ 145,000 - 145,000  125,000 - 125,000 

කම්ශල් ශා යන්මරෝඳකරණ 156,000 57,000 99,000  125,000 48,000 77,000 

මමලම් ශා  වවිකිරීම්        49,000        17,000        32,000         44,000        15,000        29,000 

      350,000        74,000      276,000       294,000        63,000      231,000 
        

දිගු කාලීන ආමයෝජන   10,200    5,600 
        

ජංගම ලත්කම්        

මතොග  66,000    52,000  

මලමෂ ණය ගැතිමයෝ  56,000    54,800  

බැංකුමේ ඇති මුදල්        18,400              7,200  

          140,400           114,000 

මුළු ලත්කම්          426,600           350,600 
        

හිමිකම් ශා ලගකීම්        

නිකුත් කෂ මකොටව්  රාග්ධනධනය   180,000    130,000 

            39,600    19,600 

රලාගත් ාභ           49,000             22,000 

   268,600    171,600 

ජංගම මනොලන ලගකීම්   26,500    66,500 
        

ජංගම ලගකීම්        

ණය හිමිමයෝ  77,500    56,000  

අයිරා ණය  6,000    20,000  

මගවිය යුතු බදු        48,000            36,500  

          131,500          112,500 

මුළු හිමිකම් ශා ලගකීම්          426,600          350,600 

        

හිමිකම් වලනව්වීවම් ප්රකානවේ උධෘතය     

කා ඳරිච්  දය තුදී මගව ාභාං 10,000    7,500 

 

අභතර වතොරතුරු ඳශත ඳරිදි වේ: 
  

(1) කා ඳරිච්  දය තුෂදී සින්නක්කර වේවඳොෂ ල ඵැශැර දීභක් සිදුවී වනොභැත. 
 

(2)     ස     .11,000,000/-   ක්ය ප්රතිඳාදනයක්         ද        .13,000,000/-     යන්ත්ර 

         .8,000,000/-    අ          .  ඉලත් කිරීවම් ාබය/අාබය ාබ අාබ ප්රකානවේ 

ඇතුෂත් කර ඇත. 
 

(3) රු.6,500,000/- ක ක්ය ප්රතිඳාදනයක් සිදු කර ඇති රු.8,500,000/- ක පිරිලැයක් වහිත වභලම් ශා 

වවිකිරීම් රු.4,500,000/- කට අවවි කරන දී. ඉලත් කිරීවම් ාබය/අාබය ාබ අාබ ප්රකානවේ 

ඇතුෂත් කර ඇත. 
 

(4) 2016 භාර්තු 31 දිවනන් අලවන් ලර්ය වශා ාබ අාබ ප්රකානය භගින් රු.61,500,000/- ක ඵදු ලට 

වඳර ාබයක් දක්ලනු ඵන අතර ලර්ය වශා ඵදු වියදභ රු.24,500,000/- කි. 
 

(5) ජං             ද ස                   ද අ     .3,500,000/-     අ      ාබ 

අාබ ප්රකානය භගින්           . 
 

ඔඵ විසින් වඳුන් වශ වභාගභ වශා 2016 භාර්තු 31 දිවනන් අලවන් ලර්ය වශා  ක්ර ක්ර   අ   මුදල් ප්රලාශ 

ප්රකාය පිළිවයෂ කෂ යුතුය.      

                        (මුළු කුණු 20) 



ශ්රී ංකා වශතිකත් කෂමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනය  7 

මමමශයුම් අදියර -  මූය ගිණුම්කරණය ශා ලාර්තාකරණය (FAR / OL 2 – 202) – 2016 මැයි විභාගය 

 

ප්ර්න අංක 04 (කුණු 20) 
 

(a) ංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිත අංක 18 - "අයබාරය වශා ගිණුම් තැබීභ" ප්රමිතයට අනුල; 
 

1. අයබාරය යනු කුභක්ද?                (කුණු 02) 
 

2. බාණ්ඩ විකිණීවභන් ැවඵන අයබාරය ශඳුනා ගැනීභ වශා වපුරාලිය යුතු වකොන්වේසි කලවර්ද? 

                 (කුණු 04) 
 

3. වවේලා වැඳයීභ ඇතුළුල ගණුවදනුලක ප්රතිපය වි්ලාවනීය වව ඇව්තවම්න්තු කර ඇති ඵලට 

තශවුරු කිරීභ වශා වපුරාලිය යුතු වකොන්වේසි වභොනලාද?            (කුණු 04) 

    

(b) ංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිත අංක 10 - ලාර්තාකරණ කා ඳරිච්වච්දවයන් ඳසුල සිදු ලන සිදුවීම් ප්රමිතය භගින් 

ලාර්තාකරන කඳරිච්වච්දය වශ මූය ප්රකා නිකුත් කිරීභ වශා අලවරත් දිනය අතර ශට ගන්නා 

ප්රභාණාත්භක සිදුවීම් වම්ඵන්ධවයන් ලන ගිණුම්කරණ පිරියභ නිර්වේ කරයි. 

1. ලාර්තාකරණ කා ඳරිච්වච්දවයන් ඳසුල ශට ගන්නා සිදුවීභක් මූය ප්රකාල ගැෂපිය යුතුද යන්න 

තීරණය කරන්වන් කලරක්ද යන්න ඳැශැදිලි කරන්න.             (කුණු 03) 
 

2. යනල් වශ වභාගවම් ලාර්තාකරණ කා ඳරිච්වච්දය අලවන් ව ලශාභ, අඛණ්ඩ ඵවේ වංකල්ඳය තල 

දුරටත් සුදුසු වනොලන ඵල ඳැශැදිලි විය. මූය තත්ත්ල ප්රකානවේ ඳශත අයිතභ වම්ඵන්ධවයන් 

යනල් වශ වභාගභ විසින් කුභන වලනව්කම් සිදු කෂ යුතුද යන්න ඳැශැදිලි කරන්න. 

(i) ව්ථාලර ලත්කම්  (Fixed Assets)             (කුණු 03) 

(ii) වතොග   (Inventory)             (කුණු 02) 

(iii) ණය    (Loans)              (කුණු 02) 

(මුළු කුණු 20) 

A කාණ්ඩය අලවානයි 

 
 

 

 

B කාණ්ඩ    
 

ඕනෑභ ප්ර්න 02 කට පිළිතුරු වඳයන්න 
 

ප්ර්න අංක 05 (කුණු 20) 
 

(a) ශ්රී ංකා මූය ලාර්තාකරණ ප්රමිත අංක 10: ඒකාඵේධ මූය ප්රකා ප්රමිතයට අනුල ඳශත ඳද නිර්ලචනය 

කරන්න. 
 

(i) මේ වමාගම      (Parent Company)            (කුණු 01) 

(ii) ඳරිඳාලිත වභාගභ     (Subsidiary Company)            (කුණු 01) 

(iii) ඳානයට යටත් වනොලන අයිතිය  (Non-Controlling Interest (NCI))          (කුණු 02) 

(iv) වමූශය     (Group)             (කුණු 02) 

(v) ඒකාඵේධ මූය ප්රකා    (Consolidated financial statements)          (කුණු 02) 

(vi) ඳාන ඵය    (Controlling Power)            (කුණු 02) 

(කුණු 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ංකා වශතිකත් කෂමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනය  8 

මමමශයුම් අදියර -  මූය ගිණුම්කරණය ශා ලාර්තාකරණය (FAR / OL 2 – 202) – 2016 මැයි විභාගය 

 

(b) ඳශත දැක්වලන්වන් ඊඵට්        වශ එහි ඳරිඳාලිත වභගභ වේවිේ      හි 2016 වදවැම්ඵර් 31 දිවනන් 

අලවන් ලර්ය වශා ාබ අාබ ප්රකානයන් වේ: 

 

ඊබට්        

(රු.'000) 

 මේවිේ      

(රු.'000) 

Sales 12,500  6,500 

විකුණුම් පිරිලැය 6,500  3,500 

දෂ ාභය 6,000  3,000 

මබදාශැරීමම් පිරිලැය (250)  (200) 

ඳරිඳාන පිරිලැය (350)  (300) 

මමමශයුම් ාභය 5,400  2,500 

ආමයෝජන ආදායම් 400  100 

මඳොළී (250)  (50) 

බදු ලට මඳර ාභය 5,550  2,550 

ඵදු (2,100)  (1,500) 

බදු ලට ඳසු ාභය 3,450  1,050 

    

හිමිකම් මලනව්වීමම් රකාම  උධෘතය:    

කා ඳරිච්මච්දය තුෂදී මගව ාභාං 500  150 

 

අභතර වතොරතුරු ඳශත ඳරිදි වේ: 
 

(1) අවුරුදු කිහිඳයකට ඉශතදී වේවිේ හි වංචිත රු.50,000/- ක් ල තිබියදී ඊඵට් විසින් වේවිේ හි     ස  

    80% ක් අත්ඳත් කරගන්නා දී. 
 

(2) ඊඵට් විසින් වේවිේ ශට විකුණුම් සිදු           .                   රු.500,000/- ක් 

  . 
 

(3)                  ඳත්රය අ ස                                          . 

                            ඒ         . 20,000/-                 . 
 

(4)                  ජ   ද                            . 150,000/-        

  . 
 

ඔඵ විසින් 2015 වදවැම්ඵර් 31 දිවනන් අලවන් ලර්ය වශා ඒකාඵේධ ාබ අාබ ප්රකානය පිළිවයෂ 

කෂ යුතුය.                 (කුණු 10) 

          (මුළු කුණු 20) 

 

ප්ර්න අංක 06 (කුණු 20) 
 

(a) ංකා ගිණුම්කරණ රමිත අංක 37: රතිඳාදන, අවම්භාලය බැරකම් වශ අවම්භාලය ලත්කම් රමිතයට 

අනුල ඳශත ඳද නිර්ලචනය කරන්න. 

(i) රතිඳාදනයක්  (A Provision) 

(ii) ලගකීභක්   (A Liability) 

(iii) නනතික ඵැඳීම්  (Legal Obligation) 

(iv) අවම්බාලය ලගකීභක් (A Contingent Liability) 

(v) අවම්බාලය ලත්කභක් (A Contingent Asset) 

(5× කුණු  2= කුණු 10) 
 

(b) ලැරදි නි්ප්රබා කිරීභ වම්ඵන්ධවයන් වැකිය යුතු ලන්දියක් ඉල්මින්  වැම්වන් වශ වභාගවම් අනියම් 

වවේලකවයකු විසින් වභාගභට එවරහිල නඩුලක් වගොනු වකොට ඇත. අනියම් වවේලකයා නඩුවලන් අවාර්ථක 

ලන ඵලට වභාගවම් නීතිඥයන් වභාගභට උඳවදව ්ඵා දී ඇත. නීතිඥයන්වේ ඇව්තවම්න්තුගත, ඇතිවිය 

ශැකි ලගකීම් ඳශත ඳරිදි වේ: 



ශ්රී ංකා වශතිකත් කෂමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනය  9 

මමමශයුම් අදියර -  මූය ගිණුම්කරණය ශා ලාර්තාකරණය (FAR / OL 2 – 202) – 2016 මැයි විභාගය 

 

 Rs.’000 

නනතික පිරිලැය (හිමිකම් කීම වාර්ථක වුලත් නැතත් දැරීමට සිදු ලන) 75 

වාර්ථක වුලමශොත් හිමිකම් පියවීම     825 

     900 
 

වභභ අවිනිච්ිතතාල වශා වභාගභ විසින් එහි වකටුම්ඳත් මූය ප්රකානයන්හි කිසිදු වලන්කිරීභක් වශෝ 

වටශනක් තඵා වනොභැත. 
 

වැම්වන් වශ වභාගවම් අධයක්කලරු විසින් වභාගවම් ඉතාභ භෑත මූය ප්රකාන විභර්නය කරනු ඵන 

අතර ඔඵ විසින් ඉශත දෑ වකටුම්ඳත් මූය ප්රකානයන්හි අන්තර්ගත කෂ යුතුද නැතිද යන්න වශේතු 

දක්ලමින් ඳැශැදිලි කෂ යුතුය. ශ්රී ංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිතයන්හි අදාෂ ප්රතිඳාදනයන් පිලිඵ ඳැශැදිලි 

කිරීභක් උචිත ලන ඳරිදි ඔඵවේ පිළිතුවරහි ඇතුෂත් කරන්න.             (කුණු 04) 
 

(c) ඳශත දැක්වලන ලත්කම් ක්ය/ක්රභක්ය කෂ යුතු භට්ටභ ඳැශැදිලි කරන්න. 

1. අත්ඳත් කරගන්නා ද අලව්ථාවේ සිට ඉදිරියට ප්රතයාගණනය කරන ද ඉඩම් ශා වගොඩනැගිලි.  

        (කුණු 03) 
 

2. ලවර වදකක් තුදී ලාණිජභය නිඳ්ාදනය ආරම්බ කිරීභට ඵාවඳොවරොත්තු ලන ලයාඳෘතියක 

ප්රාේධනිත වංලර්ධන වියදම්.               (කුණු 03) 

(මුළු කුණු 20) 

ප්ර්න අංක 07 (කුණු 20) 
 

(a) ංකා ගිණුම්කරණ ප් රමිත අංක 11: ඉදිකිරීම් ශා වකොන්ත්රාත්තු ප්රමිතයට අනුල ඳශත ඳද නිර්ලචනය 

කරන්න. 

(i) ඉදිකිරීවම් වකොන්ත්රාත්තු (A Construction Contract)            (කුණු 01) 

(ii) ව්ථාලර මි වකොන්ත්රාත්තු (A Fixed Price Contract)            (කුණු 02) 

(iii) පිරිලැයට ප්රතිතයක් එකතු කෂ වකොන්ත්රාත්තු  (A Cost Plus Contract)                 (කුණු 02) 
 

(b) ගණුවදනුකරුලන් වශා වගොඩනැගිලි වැසුම්කරණවේ වශ වගොඩනැංවීවම් නිරතලන ද සිල්ලා වශ වභාගභ 

2012 ලර්වේ මුදී අවුරුදු ශතරක වකොන්ත්රාත්තුලක් ආරම්බ කරන දී. වකොන්ත්රාත්තුල ආරම්බවේදී මි 

රු. 20,000,000/- ක් වව ගිවිව ගන්නා දී. 
 

2012 වදවැම්ඵර් 31 දිවනන් අලවන් ලර්වේ ඳටන් වි්ලාවනීයත්ලයකින් ඇව්තවම්න්තු කෂ ශැකි ාබ 

වකොන්ත්රාත්තුවේ වභාප්ති තත්ත්ලය වැකිල්ට වගන ආශ්රිත අයබාරය ශා පිරිලැය පිළිවලලින් අයබාර ශා 

වියදම් වව ශඳුනා ගැවන්. 
 

අදාෂ වතොරතුරු ඳශත ඳරිදි වේ. 

 2012 
රු.’000 

2013 
රු.’000 

2014 
රු.’000 

2015 
රු.’000 

ලර්ය තුෂදී දරන ද පිරිලැය 3,750 6,000 6,200 3,150 
අමේක්ෂිත අනාගත පිරිලැය 12,250 10,750 3,550 - 
වශතික කෂ ශා ඉන්මලොයිසි ගත කෂ ලැඩ 4,000 9,750 18,000 20,500 

 

ඔඵ විසින් ඉශත දෑ වභාගවම් ඳශත දැක්වලන ප්රකානයන්හි අනාලරණය කෂ යුතු ආකාරය වඳන්විය යුතුය 

(      ); 

(i) 2015 වදවැම්ඵර් 31 දිවනන් අලවන් ලර්ය වතක් ලන ලවර ශතර වශා ාබ ශා අාබ ප්රකානය 

වශ 
 

(ii) 2015 වදවැම්ඵර් 31 දිවනන් අලවන් ලර්ය වතක් ලන ලවර ශතර වශා ‘ද සිල්ලා වභාගවම්’ මූය 

තත්ත්ල ප්රකානයන්.     

(කුණු 15) 

 (මුළු කුණු 20) 

B කාණ්ඩය අලවානයි 

II වකොටව අලවානයි 



ශ්රී ංකා වශතිකත් කෂමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනය  10 

මමමශයුම් අදියර -  මූය ගිණුම්කරණය ශා ලාර්තාකරණය (FAR / OL 2 – 202) – 2016 මැයි විභාගය 

 

ප්ර්න ඳත්රය අලවානයි 


