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© ish¨u ysñlï weúßKs                   wkq wxlh(  ……………… 

 

Y%S ,xld iy;sl,;a l<ukdlrK .KldêldÍ wdh;kh 
fufyhqï wÈhr 

2015 fkdjeïn¾ úNd.h 
  

úNd. Èkh: 2015 fkdjeïn¾ 14 msgq .Kk              : 10 
úNd. fõ,dj:   fm'j' 9'30 - m'j' 12'30 m%Yak .Kk            : 07 
 

whÿïlrejkag Wmfoia( 
 

1' kshñ; ld,h meh 3 ls' 
2' uq¿ ,l=Kq 100 hs' 

3' I fldgfia ish¨u m%Yakj,g o" II fldgfia A yd B ldKavj,ska m%Yak 2 ne.ska f;dardf.k 
;j;a m%Yak 04 lg o W;a;r imhkak' 

4' ms<s;+re iemhsh hq;Af;A isxy, NdIdfjkA muKs' 
 

úIh úIh ixfla;h 

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

 

I fldgi  

 

m%Yak wxl 01 ( ^,l=Kq 20& 
 

m%Yak wxl 01 ys ^1& isg ^10& olajd fldgia i|yd (a), (b), (c) iy (d) hkdoS we;s W;a;r j,ska jvd;au 

ksjeros W;a;rh f;dard W;a;rhg wod< bx.%Sis wlaIrh m%Yak wxlh iuÕ ms<s;=re fmdf;a ,shkak¡ Wod((a) 

fyda (b) fyda (c) fyda (d) jYfhka¡ 
 

(1) �ල� වා�තාකරණය සඳහා වන සංක�පනා�මක රා�වට අ�ව �ල� �කාශන ��ෙයල � ෙ!" 

බලපව�වන උපක�පනය% ව&ෙ& පහත සඳහ& ඒවා අත(& කවර%ද?  
(a) මධ�ස්ථ බව (Neutrality) 
(b) උප-ත පදනම (Accruals) 
(c) අදාළ බව (Relevance) 
(d) අඛ0ඩ පැවැ�ම (Going Concern) 

 

(2) ෙශ3ෂ ප5ෙය& බැහැර 6 �ල�නය% සඳහා ෙය7දා ගත හැ� ග9ෙද�වලට උදාහරණ ව&ෙ& පහත 

සඳහ& ඒවා අත(& කවර%ද? 
(i) :;9! හා �<=ල" ගැ>ෙ! ?:@! (Sale and Repurchase arrangements) 
(ii) ෙතවන පා�ශ්වයකට ණය ගැ< :;9! (Factoring of debts) 
(iii) �<ඥා භාර සඳහා ෙව&� ! (Warranty Provisions) 
(iv) CෙයDජන ෙත7ග (Consignment Inventories) 

 

(a) (i), (ii) සහ (iii) පමF 
(b) (i), (ii) සහ (iv) පමF 
(c) (i), (iii) සහ (iv) පමF 
(d) (ii), (iii) සහ (iv) පමF 
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(3) G �H ආ� එK වා�තාකරණ Lනය මාස 15 ක වා�තාකරණ කාල ප(MෙNදය% ලැෙබන ප(L  ෙවනස් 

� මට Oරණය කරන ල". 
 

Q ලංකා ?9!කරණ �=ත අංක 1: �ල� වා�තා ඉL(ප�� ම �=තයට අ�ව පහත සඳහ& ඒවා අත(& 

ෙහ�දරH කළ ST ඒවා ව&ෙ& ෙම7නවාද? 
(i) කාල ප(MෙNදය මාස 12ට වඩා වැU Vමට ෙහ3Tව. 
(ii) සමාන ආයතන :W& ඔY&ෙZ ?9!කරණ කාල ප(MෙNදය&ද ෙවනස් කර ඇ< බවට 

�කාශනය%. 
(iii) �ල� �කාශනවල ඇTල� කර ඇ< සංස&දනා�මක �මාණය& �\මC&ම සැස]මට ෙන7හැ� 

බවට �කාශනය%. 
(iv) ෙවනස්Vම �ව�තන කාල ප(MෙNදයට  පමණ%ද  නැතෙහ7� ඉL( අනාගත කාල ^මාව% සඳහාද 

ය&න. 
 

(a) (i) සහ (ii) පමF 
(b) (i) සහ (iii) පමF 
(c) (ii) සහ (iv) පමF 
(d) (iii) සහ (iv) පමF 

 

(4) Q ලංකා ?9!කරණ �=ත අංක 08: ?9!කරණ �<ප�<, ?9!කරණ ඇස්තෙ!&Tවල ෙවනස්V! සහ 

වැරL �=තයට අ�ව අOතයා�ෙයD_ භා:තය අවශ� වන ?9!කරණ �<ප�< ෙවනස්Vම% ව&ෙ& 

පහත සඳහ& ඒවා අත(& කවර%ද? 
(a) වාහන %ෂය � ෙ! `මය සරල මා�ග `මෙa Wට bන වන ෙශ3ෂ `මයට ෙවනස් � ම. 
(b) �<ඥාභාර අc<ය සඳහා :;9! වd& 10% % ව <e �<පාදනය 5% ද%වා ෙවනස් � ම.  
(c) ප(පාලන :යද! යටෙ� කd& සටහ& කරන ලද Cෂප්ාදන ආයතනෙa %ෂය V! �ව�තන ව�ෂය 

සහ ඉL( ව�ෂ සඳහා :;9! �(වැය ෙලස නැවත ව�_කරණය � ම. 
(d) �ව�තන කාල ප(MෙNදෙa" ලැf9 ෙත7රTg පදන! කර ගC=& ෙපර වසෙ�" Wh6 WhVමකට 

අදාළව  අනTg සඳහා ව&L K=ක! ෙලස �<පාදනය% Wh � ම. 
 

(5) Q ලංකා ?9!කරණ �=ත අංක 18: අයභාරය �=තය භා0ඩ :�iෙ! අයභාරය හjනා ගැ>ම සඳහා 

C�ණායක ඉL(ප� කරc. 
 

Q ලංකා ?9!කරණ �=ත අංක 18 ට අ�ව භා0ඩ :�iෙ! අයභාරය හjනා ගැ>ම සඳහා Cයම  

වශෙය& සඳහ& කර ඇ< C�ණායකය% ෙන7ව&ෙ& පහත සඳහ& ඒවා අත(& කවර%ද? 
(a) භා0ඩ ෙකෙරK �Wh බලපෑම% ෙහD පාලනය% :;9!කg :W& රඳවා ෙන7ගැ>ම.  
(b) ගැ9!කg :W& භා0ඩ සඳහා ෙගවා Cම � ම. 
(c) :;9!කg :W& ග�ෙද�ව ග9ෙද�ව ස!බ&ධෙය&  දරන ලද �(වැය :ශ්වාසදාlව ත%ෙස3g 

කළ හැ� Vම. 
(d) අc<ය ��බඳ අවදාන! හා �<ලාභ සැල�ය ST �මාණය�& ගැ9!කgට පැව ම. 

 

(6) 2013 ෙදසැ!බ� 31 Lෙන& අවස& ව�ෂය සඳහා ඒ.m.^. K �ල� �කාශනය& සඳහා වන ෙත7ගෙයK 

වnනාකම 2014 ජනවා( 10 වන Lන ඉL(යට ෙගන ආ ෙත7ග වnනාකම මත පදන! 6 අතර එK �\ 

වnනාකම g.352,400/-% :ය. 
 

2013 ෙදසැ!බ� 31 Lන Wට 2014 ජනවා( 10 ද%වා කාල ප(MෙNදය Tළ පහත සඳහ& ග9ෙද� Wh :ය. 
     g. 

භා0ඩ =ල" ගැ>!     12,400  
භා0ඩ :;9! (ලාභ ආ&<කය :;9! මත 30%)   18,000 
ෙ%^ සැපS!කgට හරවා එවන ලද භා0ඩ    1,500 
 

2013 ෙදසැ!බ� 31 Lනට ෙත7ග වශෙය& �ල� �කාශනය&K ඇTළ� කළ ST ගළපන ලද අගය qයද? 
(a) g.328,900 
(b) g.350,700 
(c) g.354,100 
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(d) g.375,900 
(7) ඉL� ෙ! ෙක7&5ා�Tව% මත අලාභය% වහාම හjනා ගැ>ම @h@ ව&ෙ& ;මන අවස්ථාවක"ද? 

(a) ෙක7&5ා�TෙH වැඩ ආර!භ � ෙම& ප@වය. 

(b) ෙක7&5ා�TෙH වැඩ 50%% ද%වා Cම � ෙම& ප@වය. 

(c) �\ ෙක7&5ා�T අයභාරයට වඩා �\ ෙක7&5ා�T �(වැය වැUVෙ! හැ�යාව% පව<න :ටය. 

(d) ඉහත සඳහ& Wය�ලම 

 
(8) Q ලංකා ?9!කරණ �=ත අංක 23: ණය ගැ9! �(වැය �=තය යටෙ� ණය ගැ9! �(වැය �ාZධCත 

� මට �Wෙස3�ම @h@ක! ෙන7ලබන ව�කම% සඳහා උදාහරණය% ව&ෙ& පහත සඳහ& ඒවා අත(& 

කවර%ද?  

(a) අස්පෘශ� ව�ක! (Intangible assets) 

(b) �ල� ව�ක! (Financial assets) 

(c) Cෂප්ාදන �(යත (Manufacturing plants) 

(d) බලශ%< උ�පාදන පහ@ක! (Power Generation facilities) 

 
(9) Q ලංකා ?9!කරණ �=ත අංක 38: අස්පෘශ� ව�ක! �=තයට අ�ව පහත සඳහ& කවර% අස්පෘශ� 

ව�කම% ෙලස සමාගමක �ල� ත��ව �කාශනෙa ඇTළ� කළ හැ�ද?  

(a) ෙsට&t බලප5 සඳහා ෙගV!  

(b) ස!u�ණ කරන ලද ප�ෙaෂණ සඳහා දරණ ලද :යද!  

(c) �ාර!භක vයාකාරක! මත දරණ :යද!  

(d) අභ�&තරව ජනනය 6 q�<නාමය (Internally-generated goodwill) 

 
(10) Q ලංකා ?9!කරණ s ර=ත අංක 17: ක�බh �=තයට අ�ව බh ගැ9!කg :W& �ල� ක�බwද% 

�ාZධCත කළ ST ව&ෙ& පහත සඳහ& ;මන අගයකටද? 

(a) ක�බh ව�ක! වල සාධාරණ අගය මතය. 

(b) අවම ක�බh ගාස්TෙවK ව�තමාන අගය මතය. 

(c) ක�බh ව�ක! වල සාධාරණ අගය සහ අවම ක�බh ගාස්TෙවK ව�තමාන අගය යන අගය&ෙග& 

වඩා අx අගය මතය. 

(d) අවම ක�බh ගාස්Tව සහ ක�බh ව�ක! වල සාධාරණ අගය යන අගය&ෙග& වඩා අx අගය 

මතය.  

 

      ̂,l=Kq 02 × 10  = uq¿ ,l=Kq 20& 

I fldgi wjidkhè  
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II ෙක7ටස 
 

A කා0ඩය   
 

ඕනෑම �ශ්න 02 කට ��Tg සපය&න 
 
m%Yak wxl 02 ( ^,l=Kq 20& 
 

2015 මා�T 31 Lනට "ඕත� G එ� ^" K ෙශ3ෂ �(%@ම පහත දැ%ෙH. 
 

 

හර 

(g.'000) 

බැර 

(g.'000) 

ඉඩ! හා ෙග7ඩනැ?d (ෙග7ඩනැ?�ෙ� �(වැය g.25,000,000) 35,000  

ෙමDට� වාහන 17,500  

කා�යාල උපකරණ 11,750  

{ බx හා ස:� ! 6,500  

2014/4/1 Lනට ස�M-ත %ෂය   

ඉඩ! හා ෙග7ඩනැ?d  9,500 

ෙමDට� වාහන  6,250 

කා�යාල උපකරණ  4,500 

{ බx හා ස:� !  1,500 

ෙවෙළඳ ණය ගැ<ෙයD 9,900  

අෙන;� ණය ගැ<ෙයD 750  

ෙවෙළඳ ණය K=ෙයD  8,850 

අෙන;� ණය K=ෙයD  450 

�ද� හා බැං; 3,288  

බැං; අcරාව  1,426 

�කා|ත �ාZධනය - සාමාන� ෙක7ටස් �ාZධනය  42,000 

�ත�ාගණන සං-තය  2,500 

2014/4/1 Lනට රඳවාග� ඉපැS!  4,297 

ෙප7h සං-තය  1,500 

:;9!  142,950 

ෙමDට� වාහන ඉව�� !  2,650 

ගැ9! 110,800  

2014/4/1 Lනට ෙත7ගය 8,650  

ප(පාලන :යද! 10,560  

ෙබදා හැ ෙ! :යද! 9,800  

අෙන;� ෙමෙහS! :යද! 1,330  

�ල� ගාස්T 125  

2014/4/1 Lනට ආදාය! බh සඳහා ෙව& � !  1,200 

ෙග6 ආදාය! බh 1,460  

ෙග6 ලාභාංශ 2,160  

 229,573 229,573 
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පහත දැ%ෙවන අමතර ෙත7රTg සපයා ඇත. 

 
(1) 2015 මා�T 31 වන Lනට ෙත7ගය g.10,500,000/- �.  

 
(2) 2015 මා�T 31 වන Lන g.4,850,000/- % වnනා භා0ඩ ෙත7ගය% ණය ෙක7&ෙwW යටෙ� ඉ&ෙව7cස් 

කර �ට� කරන ල". ෙමම ග9ෙද�ව ��බඳව ෙ! වනTg �Wh සටහන% තබා නැත. 
 

(3) �ද� හා බැං; වල 2014 ඔ%ෙතD!බ� 01 වන Lන ව�ෂයකට 8%ක ෙප7�ය යටෙ� ආෙයDජනය කරන 

ලද g.3,000,000/- % වnනා ස්ථාවර තැ&පTව% ඇTල� ෙH. 
 

(4) 2015 මා�T 31 වන Lන ෙග7ඩනැ?d �ත�ාගණනය කරන ලද අතර එc& ඇ< 6 �ත�ාගණන අ<(%තය 

g.2,150,000/-�. ඒ ��බඳව ෙමෙත% �Wh සටහන% තබා නැත. 
 

(5) 2012 ඔ%ෙතD!බ� 01 වන Lන g.4,000,000/-% ෙගවා =ල" ග� ෙමDට� වාහනය% ව�ෂය Tළ" 

g.2,650,000/-කට :;ණන ලද අතර :�iෙම& ලද �ද� ෙමDට� වාහන ඉව� � ෙ! ?9මට බැර කර 

ඇත. 
 

(6) 2014 ඔ%ෙතD!බ� 01 වන Lන g.2,250,000/-% ෙගවා කා�යාල උපකරණය% =ල" ග&නා ලද අතර එK 

�(වැය කා�යාල උපකරණ ?9මට හර කර ඇත. 
 

(7) 2013/2014 ව�ෂය ෙව�ෙව& සාමාන� ෙක7ටස් සඳහා ෙයD~ත ලාභාංශ g.2,150,000/-�. 
 

(8) 2013/2014 ව�ෂය සඳහා ආදාය! බh �යVම ෙව�ෙව& g.1,460,000/- % ෙගවන ල". 2014/2015 ව�ෂය 

සඳහා ත%ෙස3g කරන ලද ආදාය! බwද g.2,021,000/- �. 
 

(9) ෙwපළ, �(යත හා උපකරණ පහත සඳහ& වා��ක අ�පාතය&ට අ�ව සරල මා�ග `මයට %ෂය කර� 

ලැෙ�. 
ෙග7ඩනැ?d       5% 
ෙමDට� වාහන  20% 
කා�යාල උපකරණ  25% 
{ බx හා ස: � !  20% 

 
=ල" ග&නා ව�ෂෙa" �\ ව�ෂය සඳහාම %ෂය අය � මද :;ණන ව�ෂෙa" %ෂය අය ෙන7� මද 

සමාගෙ! �<ප�<ය ෙH. 
 

�කාශයට ප� � ම සඳහා ඔබ :W& ඕත� G එ� ^ සමාගම ෙව�ෙව& පහත සඳහ& දෑ ��ෙයල කළ STය. 
 

(a) 2015 මා�T 31 Lෙන& අවස& ව�ෂය සඳහා :ස්O�ණ ආදාය! �කාශනය.                 (ල;9 06) 
  
(b)  2015 මා�T 31 Lනට �ල� ත��ව �කාශනය.                   (ල;9 05) 
  
(c)  2015 මා�T 31 Lෙන& අවස& ව�ෂය සඳහා K=ක! ෙවනස්Vෙ! �කාශනය.           (ල;9 04) 
  
(d)  2015 මා�T 31 Lෙන& අවස& ව�ෂය සඳහා ෙwපළ, �(යත හා උපකරණ වල ෙවනස්Vම දැ%ෙවන 

�කාශනය.                 (ල;9 05) 
(�\ ල;9 20) 
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(a) Q ලංකා ?9!කරණ �=ත LKAS 23: ණයගැ9! �(වැය �=තයට අ�ව ණයගැ9! �(වැය ය&නට 

අය� වන �(වැය කවෙ�ද?                 
(ල;9 03) 

    
(b) Q ලංකා ?9!කරණ �=ත 23: ණයගැ9! �(වැය �=තයට අ�ව @h@ක! ලබන ව�ක! සඳහා 

උදාහරණ 5% ද%ව&න.                (ල;9 03) 
 

(c) Q ලංකා ?9!කරණ �=ත 23: ණයගැ9! �(වැය �=තයට අ�ව ණය ගැ9! �(වැය �ාZධCත � ම 

අ�K�Vම Wh කළ S�ෙ� කවර අවස්ථාවක"ද?            (ල;9 02) 
 

(d) Q ලංකා ?9!කරණ �=ත 23: ණයගැ9! �(වැය �=තයට අ�ව ණය ගැ9! �(වැය �ාZධCත � ම 

නතර � ම Wh කළ S�ෙ� කවර අවස්ථාවක"ද?            (ල;9 02) 
 

(e) Q ලංකා ?9!කරණ �=ත 23: ණයගැ9! �(වැය �=තයට අ�ව ආයතනය% :W& ෙහ�දරH කළ ST 

ෙත7රTg කවෙ�ද?               (ල;9 02) 
 

(f) 2014 අෙ�3� 01 වන Lන සැ!ස& සමාගම :W& ව�ක! ෙදක% Cෂ්පාදනය සඳහා g.=dයන 4.5 % ණය 

වශෙය& ලබා ග� අතර එම ව�ක! ෙදකම සාදා Cම � ම සඳහා වසර% ගත වන බවට අෙs%ෂා කරc. 

ණය �දල පහත දැ%ෙවන ප(L භා:තා කර ඇ< අතර ඉ<( �ද� තාවකාdකව ආෙයDජනය කර ඇත. 
 

 A භා0ඩය  B භා0ඩය 
 g.’000  g.’000 

2014 අෙ�3� 01 750  1,500 

2014 ඔ%ෙතD!බ� 01 750  1,500 
 

ඔබ :W&: 
(i) එ% එ% ව�කම සඳහා �ාZධ>කරණය කළ ST ණය ගැ9! �(වැය සහ  

 

(ii) 2015 මා�T 31 Lනට එ% එ% ව�කෙමK �(වැය ගණනය කළ STය.           (ල;9 04) 
 

 
(g) 2014 ව�ෂය ආර!භෙa" සහ අවසානෙa" චා�{ සහ සමාගෙ! පහත සඳහ& ණය ෙශ3ෂය& පැව<F. 

 2014 ජනවා( 01  2014 ෙදසැ. 31 

 g.=dයන  g.=dයන 

10% බැං; ණය - ආප@ ෙගVම 2016 150  150 

9.5% බැං; ණය - ආප@ ෙගVම 2017 100  100 

8.9% ණයකර - ආප@ ෙගVම 2015 -  150 
 

8.9% ණයකර C;�කරන ලwෙw @h@ක! ලබන ව�කම% ඉL� ම සඳහා අර�ද� සපයා ගැ>මට වන 

අතර ඉL� ම ආර!භ කරන ලwෙw 2014 �d 01 වන Lන"ය. 
 

2014 ජනවා( 1 වන Lන චා�{ සහ සමාගම එK <ෙබන ණය ෙය7දා ගC=& @h@ක! ලබන ව�කම% 

(ක!හල% සඳහා වන ය&5යක ෙක7ටස%) ඉL� ම ආර!භ කරන ල". ඉL� ම සඳහා දරන ලද :යදම 

2014 ජනවා( 01 සහ 2014 ඔ%ෙතD!බ� 01  Lනවල" ��ෙවd& g.=dයන 50% සහ g.=dයන 20% 

බැ?& :ය. 
 

ඔබ :W&: 
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(i) �ාZධ>කරණ අ�පාතය ගණනය කළ STය.  
 

(ii) ක!හ� ය&5ය සඳහා �ාZධCත කළ ST ණය ගැ9! �(වැය ගණනය කළ STය.    
              (ල;9 04) 

(�\ ල;9 20) 
 

m%Yak wxl 04 ( ^,l=Kq 20& 

 
බ�නා�� Gඑ�^ K 2014 මා�T 31 Lෙන& අවස& ව�ෂය සඳහා වන  �ල� �කාශනය&ෙZ ෙක�!ප� ඒවාට 
අදාළ අමතර ෙත7රTg සම�& පහත ද%වා ඇත. 
 

බ�නා�� Gඑ�^ 
2014 මා�T 31 Lෙන& අවස& ව�ෂය සඳහා ආදාය! හා :යද! �කාශනය 
 g.'000 

අයභාරය 11,600 

:;9! �(වැය        (5,500) 

දළ ලාභය 6,100 
 

ප(පාලන :යද! (800) 

ෙබදාහැ ෙ! :යද! (400) 

ෙග:ය ST ෙප7�           (152) 

බh වලට ෙපර ෙමෙහS! ලාභය 4,748 

බh (35%) :ල!�ත බh ඇTළ�ව       (1,530) 

බh වලට ප@ ලාභය          3,218 
  

K=ක! ෙවනස්Vෙ! �කාශනෙa උධෘතය  

ලාභාංශ 700 

 
බ�නා�� Gඑ�^ 
2014 මා�T 31 Lනට �ල� ත��ව �කාශනය 

 

2014/03/31 

(g.'000) 

 2013/03/31 

 (g.'000) 

ක�බh ප(�ය (�wධ) 6,600  5,700 

�(යත, ය&5 හා උපකරණ (�wධ) 5,040  3,780 

ආෙයDජන �(වැයට 2,608  2,208 

ෙත7ග 2,880  1,986 

ණය ගැ<ෙයD 2,586  1,992 

බැං; ෙශ3ෂය -  576 

 19,714  16,242 

    

ෙක7ටස් �ාZධනය 2,300  1,800 

ෙක7ටස් අ�=ල 2,200  1,800 

රඳවාග� ඉපැl! 9,232  6,714 

:ල!�ත බh 202  138 

L� කා{න ණය (10%) 1,240  1,800 

:ල!�ත අ��වැUයා සඳහා ෙව&� ! 1,200  1,016 

ණය K=ෙයD 1,416  936 

අcරාව 194  - 

ආදාය! බh 1,730  2,038 

 19,714  16,242 
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පහත දැ%ෙවන අමතර ෙත7රTg සපයා ඇත. 
 

(1) 10% L� කා{න ණය සම =ලට Cදහස් කරන ල". 
 

(2) dයා හල අගය g.276,000/-% 6 �(යත හා උපකරණ g.168,000/-කට :;ණන ලද අතර g.2,200,000/-
% ෙගවා අ�� �(යත =ල" ග&නා ල". 

 

(3) අYgwද Tළ" �(වැය g.1,200,000/-% 6 ක�බh ප(�ය% අ�ප� කරග&නා ල". 
 

ඔබ :W& Q ලංකා ?9!කරණ �=ත අංක 07: �ද� �වාහ �කාශ �=තයට අ�ව බ�නා�� සමාගෙ! 2014 

මා�T 31 Lෙන& අවස& ව�ෂය සඳහා �ද� �වාහ �කාශය ��ෙයල කළ STය (ව` `මය ෙය7දාෙගන).  
                    (�\ ල;9 20) 

 A කා0ඩය අවසානc 
 
 

B කා0ඩය   
 

ඕනෑම �ශ්න 02 කට ��Tg සපය&න. 
 
m%Yak wxl 05 ( ^,l=Kq 20& 

 

(a) පහ<& දැ%ෙව&ෙ& 2014 මා�T 31 Lනට ඇ�ෆා සමාගෙ! සහ එK ප(පාdත සමාගම වන mටා 

සමාගෙමK �ල� ත��වය ��බඳ �කාශනය& ෙH. 

 ඇ�ෆා mටා 

 

2014 මා�T 31 2014 මා�T 31 

 

g. g. g. g.  

ව�ක!     

ජංගම ෙන7වන ව�ක!  

 

 

 ස්පෘශ� ව�ක!  160,000  85,000 

ආෙයDජන  70,000  - 

 

    

ජංගම ව�ක!     

ෙත7ග 75,000  38,000  

ෙවළඳ ණය ගැ<ෙයD 82,100  48,000  

ජංගම ?9ම - mටා 15,800  -  

බැං; සහ අතැ< �ද� 10,000  26,000  

  182,900  112,000 

�\ ව�ක!  412,900  197,000 
 

K=ක! සහ වගq! 
 

 
 

 

�ාZධනය සහ සං-ත     

සාමාන� ෙක7ටස් �ාZධනය  250,000  50,000 

ෙප7h සං-ත  -  6,250 

 

 250,000  56,250 

�ත�ාගණන අ<(%තය  -  15,000 

රඳවාග� ලාභ  35,900  42,750 

  285,900  114,000 

ජංගම ෙන7වන වගq!     

6% ණයකර  -  20,000 
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 285,900  134,000 

ජංගම වගq!     

ෙවළඳ ණය K=ෙයD 127,000  55,000  

ජංගම ?9ම - ඇ�ෆා   -    8,000  

  127,000  63,000 

�\ K=ක! සහ වගq!  412,900  197,000 

 

අමතර ෙත7රTg පහත සඳහ& ප(L ෙH: 
 

(1) 2013 අෙ�3� 01 වන Lන mටා සමාගෙ! සං-ත පහත සඳහ& ප(L වන :ට ඇ�ෆා සමාගම :W& 
mටා සමාගෙ! සාමාන� ෙක7ටස් �ාZධනෙය& 80% % g.58,000/-ක �(වැය% දරා අ�ප� 
කරග&නා ල". 

            g. 
ෙප7h සං-ත       6,250   
�ත�ාගණන සං-තය                 - 
රඳවාග� ඉපැS!    10,000 
 

එම Lනෙa"ම ඇ�ෆා සමාගම :W& mටා සමාගෙ! g.12,000/- % වnනා ණයකර ��ණත 
වnනාකමට අ�ප� කරග&නා ල". 

 

(2) අ�ප� කර ගැ>ෙ!" g.14,250/- % 6 පාලනයට යට� ෙන7වන ෙක7ටස් K=ය&ෙZ අc<ය 
සාධාරණ අගය මත අගය කර ඇත. අ�ප� කර ගැ>ෙ!" ඇ< 6 q�<නාමෙය& අඩ% 2014 මා�T 
31 වන :ට හාCකරණය V ඇත. 

 

(3) ජංගම ?9ෙ! ෙවනස මා�ගස්ථ �ද� (Cash in transit) Cසා ෙH. 
 

ඔබ :W& 2014 මා�T 31 Lනට ඇ�ෆා සමාගෙ! ඒකාබwධ �ල� ත��ව �කාශනය ��ෙයල කල STය.   
               (ල;9 15) 

 

(b) සංව�ධන :යද! අස්පෘශ� ව�කම% ෙලස හjනා ගැ>ම සඳහා ස�රාdය ST ෙක7&ෙwW ද%ව&න.  
                 (ල;9 5) 

(�\ ල;9 20) 

 

 

 

m%Yak wxl 06 ( ^,l=Kq 20& 

 
(a) පහත දැ%ෙවන ?9!කරණ සංක�ප C�වචනය කර �ල� �කාශ ��ෙයළ � ෙ!" එම එ% එ% 

සංක�පෙයK ඇ< ෙය7දා ගැ>! පැහැLd කර&න: 
(i) ආයතන සංක�පය (The entity concept) 
(ii) අඛ0ඩභාවය (Going concern) 
(iii) �මාණා�මකතාවය (Materiality) 
(iv) සාධාරණ ඉL(ප� � ම (සත� හා සාධාරණ දැ%ම) [Fair presentation (true and fair view)] 

(4 × ල;9 4 = ල;9 16) 
 

(b) සංස&ද�තාව ය� �ල� �කාශනය&K �ෙයDජනව�භාවය වැU � ම සඳහා ඉවහ� වන �ණා�මක 

ල%ෂණය�. 
 

ඔබ :W& �ල� �කාශන �ෙයDජනයට ග&න& :W& Wh කර� ලබන සැස]! ව�ග ෙදක සඳහ& කර=& 

�ල� �කාශනය&K සංස&ද�තාව ය&ෙන& අදහස් ව&ෙ& ;ම%දැc ය&න පැහැLd කළ STය. 
       (ල;9 04) 

         (�\ ල;9 20) 
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(a) Q ලංකා ?9!කරණ �=ත අංක 12: ආදාය! බh �=තයට අ�ව පහත දැ%ෙවන පද C�වචනය කර&න. 

(i) බh කළ හැ� ලාභය/(බh අලාභය) [Taxable profit/(tax loss)] 
(ii) :ල!mත බh වගq! (Deferred tax liabilities) 
(iii) :ල!mත බh ව�ක! (Deferred tax assets) 
(iv) තාවකාdක ෙවනස්ක! (Temporary differences) 
(v) බh පදනම (Tax Base) 

(5 × ල;9 2 = ල;9 10) 
 

(b) 2011 ජනවා( 1 Lන ලංකා �ව�ස් g.3,000,000/- % ෙගවා �wගdක (ය% =ලට ග>. ෙමම �wගdක 

(ෙයK ඵලදාl �ව කාලය අYgh Tන% වන අතර �ව කාලය අවසානෙa" (ය @&f& ෙලස ඉවතල� 

ලැෙ�. ආදාය! බh සඳහා �ාZධන "මනා ෙව�ෙව& අYgh ෙදක% ලබා " ඇත. සමාගෙ! 2011, 2012 

සහ 2013 ව�ෂ සඳහා බh වලට ෙපර ලාභය g.1,000,000/- බැ?& ෙH. සමාග! බh අ�පාතය 25% �. 
 

ඔබ :W& 2011, 2012 සහ 2013 ව�ෂය& සඳහා :ල!�ත බh වල තාවකාdක ෙවනස්ක! සඳහා ?9! 

තබ&ෙ& ෙකෙස3දැc ෙප&Vම �Fස ලංකා �ව�ස් සමාගෙ! �ල� �කාශය&ෙZ උධෘතය& ��ෙයල 

කළ STය. 
 

(i) �ල� ත��ව �කාශනෙa උධෘතය.                      (ල;9 03) 
 

(ii) ආදාය! හා :යද! �කාශනෙa උධෘතය .                    
(ල;9 07) 

(�\ ල;9 20) 
B කා0ඩය අවසානc 

II ෙක7ටස අවසානc 
�ශ්න ප5ය අවසානc 


