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විභාග දිනය       : 2017 ඔකමතෝම්බත 28 පිටු ගණන       : 08 

විභාග මේලාව    :   මෙ.ව. 9.30 – ෙ.ව. 12.30  ප්රශ්න ගණන    :   07 

අයදුම්කරුවන්ට උෙමෙස(් 
1. නියමිත කාලය ෙැය 3 කි. 
2. මුළු ලකුණු 100 යි. 
3. I මකාටස: ප්රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සෙයන්න. 

II මකාටස: A කාණ්ඩමේ ප්රශ්න අංක මෙක (2) ඇතුළුව තවත් එක ප්රශ්නයකටෙ, B කාණ්ඩමයන් ප්රශ්න 

මෙකකටෙ  (2) පිළිතුරු සෙයන්න. 
4. අමේකෂකයින් හට වැඩසටහන්ගත කළ මනාහැකි ගණක යන්ර භාවිතා කිරීමට අවසර ඇත. 

5. පිළිතුරු සැෙයිය යුත්මත් සිංහල භාෂාමවන් ෙමණි. 
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I මකාටස 

ප්රශ්න අංක 01 (ලකුණු 20) 

ප්රශ්න අංක  1 හි සියලුම මකාටස් සඳහා පිළිතුරු  සෙයන්න. ප්රශ්න අංක  0 1  සිට 1 0 ෙකවා මකාටස් සඳහා (a), (b), 

(c) සහ (d) පිළිතුරු වලින් වඩාත්ම නිවැරදි පිළිතුර මතෝරා පිළිතුරට අොළ ඉංග්රීසි අකෂරය ප්රශ්න අංකය සම  

පිළිතුරු මොමත් ලියන්න. උො: (1) (අොළ ඉංග්රීසි අකෂරය), (2) (අොළ ඉංග්රීසි අකෂරය) යනාදී වශමයන්...  
 

(1) ෙහත ෙැකමවන වියෙම් අයිතමයන් අතුරින් ප්රාග්ධන වියෙමක මලස j¾. කළ හැකමක කුමකෙ? 

(a) නැවත විකිණීමම් ෙරමාර්තමයන් මිලදී ගනු ලබන මමෝටත රර් 

(b) වසර තුනක සෙහා වූ නිෂ්ොෙක වගකීම් සහතික පිරිවැය 

(c) වායු සමීකරණ ෙද්ධතියක සර්්ාෙනය කිරීම සෙහා  ලෙ පිරිවැය   

(d) ෙරිගණක උෙකරණ සඳහා මසව්ා ගිවිසුම් පිරිවැය 
 

(2) අස්ෙෘශය වත්කම් සෙහා උොහරණයක වන්මන්:  

(a) ලැයිස්තුගත සමාගමක කරනු ලබන ආමයෝජන  

(b) කුවිතාන්සි (Royalty receipts) 

(c) ලියාෙදිංචි මවළඳ ලකුණ   

(d) ඉඩම් බදු  
 

(3) ෙහත සඳහන් අයිතම අතුරින් මූලය  ප්රකාශනවල අඩංු  මනාවන අයිතමය කුමකෙ?   

(a) ගිණුම්කරණ ප්රතිෙත්ති සහ සටහන්  

(b) මුෙල් ප්රවාහ භාවි ප්රකාශනය 

(c) හිමිකම් මවනස්ීම් පිළිබෙ ප්රකාශය   

(d) විස්ීරණ ආොයම් ප්රකාශය   
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(4) සමාගමක විසින් ෙහත සඳහන් විවිධ ආකාරවලින් ආොයම්  ලබයි. 

(i) ජංගම මනාවන වත්කම් විකිණීමමන් ලෙ ආොයම  

(ii) මස්වාොයකයින්ට මස්වා සැෙයීම  

(iii) අතිරිකත මුෙල් තැන්ෙතුවල ආමයෝජනය 

(iv) මද්ෙල කුලියට දීම  
 

ඉහත සඳහන් ප්රභව අතරින් කුමන ආොයම, LKAS-18 "ආොයම්" යටමත් හඳුනා ගත යුතුෙ?  
(a) (i), (ii) සහ (iii) ෙමණි  

(b) (i), (ii) සහ (iv) ෙමණි 

(c) (i), (iii) සහ (iv) ෙමණි 

(d) (ii), (iii) සහ (iv) ෙමණි 
 

(5) LKAS 2 “මතාග” ප්රමිතිය යටමත් මිලදී ගැනුම් මිල මහෝ නිමි භාණ්ඩ මතාග නිෂ්ොෙන පිරිවැය ීරණය කිරීම 

සඳහා ක්රමමේෙයන් කිහිෙයක ඉටුකරනු ලබයි. 
 

ෙහත ෙැකමවන තකමස්රු ක්රම අතරින් කවර ක්රමය LKAS 2 යටමත් අනුමත කරනු ලබයිෙ? 

(a) අවසන් ලැබීම් සහ ප්රර්ම නිකුත් කිරීමම් ක්රමය (LIFO) සහ බර තැබූ සාමානයය යන මෙකම 

(b) LIFO සහ ප්රර්ම ලැබීම් සහ ප්රර්ම නිකුත් කිරීමම් ක්රමය (FIFO) මෙකම 

(c) FIFO සහ බර තැබූ සාමානයය මෙකම 

(d) LIFO මහෝ FIFO නැත 
    
(6) LKAS-23 ණය ලබා ගැනීමම් පිරිවැය ප්රමිතිය යටමත් ණය ගැනීමම් පිරිවැය ප්රාග්ධනීකරණය සඳහා සුදුසු 

මනාවන අයිතමය වන්මන්? 

(a) අස්ෙෘශය වත්කම් (b) මූලය වත්කම් 

(c) නිෂ්ොෙන උෙකරණ (d) විදුලිබල උත්ොෙන ෙහසුකම් 
 

(7) LKAS-17 අනුව බදු ප්රමිතිය සඳහා ෙහත සඳහන් ප්රමාණ අතරින් මූලය කල්බදු ප්රාග්ධනීකරණය කිරීම සඳහා 

කුමන ප්රමාණයක බදුකරුට අවශය මේෙ?  

(a) කල්බදු වත්කම්වල සාධාරණ වටිනාකම  

(b) අවම කල්බදු මගීම්වල වතතමාන වටිනාකම 

(c) කල්බදු වත්කම්වල සාධාරණ වටිනාකම සහ අවම කල්බදු මගීම්වල වතතමාන වටිනාකම යන 

අගයන්මගන් වඩා අඩු අගය   

(d) අවම බදු මගීම් සහ බදු වත්කම සාධාරණ වටිනාකම යන අගයන්මගන් වඩා අඩු අගය 
 

(8) ෙහත සඳහන් අයිතම අතරින් මමමහයුම් ක්රියාකාරකම් වලින් උත්ොෙනය කරන ලෙ මුෙල් ප්රවාහය, ඍජු ක්රමය 

යටමත් පිළිමයළ කරනු ලබන නමුත් වක්ර ක්රමය යටමත් පිළිමයළ මනාකරනු ලබන මුෙල් ප්රවාහ ප්රකාශමයහි 

සෙහන් වන්මන්ෙ?  

(a) මස්වකයින්ට මුෙල් මගීම් (b) කෂයීම 

(c) මවළඳ ණයහිමියන්මග් වැඩිීම / (අඩුීම) (d) මූලය පිරිවැය 
 

(9) මූලය jd¾;d පිළිමයළ කිරීමම් සංකල්ෙමය රාමුව අනුව ෙහත සඳහන් අයිතම අතරින් කුමක උෙකල්ෙනය මලස 

හදුනා ගනු ලබන්මන්ෙ? 

(a) උෙචිත ෙෙනම (b) විශ්වසනීයත්වය 

(c) අඛණ්ඩ ෙැවැත්ම (d) අොල බව 
 

(10) LKAS-16 "මද්ෙළ, පිරියත හා උෙකරණ" ප්රමිතියට අනුව මූලය තත්ත්ව පිළිබඳ ප්රකාශමයන් ප්රතයාගණනය 

කරන ලෙ වත්කමක මලස අත්මවන වටිනාකම මකාෙමණෙ? 

(a) සාධාරණ වටිනාකම (b) මවමළඳමොළ වටිනාකම 

(c) ප්රතිස්ර්ාෙන වටිනාකම (d) ප්රතයාගණන වටිනාකම 

            (10 × ලකුණු 2 = මුළු ලකුණු 20) 

I මකාටස අවසානයි 
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II මකාටස 
 

A කාණ්ඩය   
 

ප්රශ්න අංක මෙක (2) ඇතුළුව තවත් එක ප්රශ්නයකට පිළිතුරු සෙයන්න 
 

ප්රශ්න අංක 02 (ලකුණු 20) 
 

බීටා පී.එල්.සී. සමාගමමහි මොත්වලින් උපුටාගන්නා ලෙ 2 17 ud¾;= 31 දිමනන් අවසන් වෂතය සඳහා වූ මශෂ් 
පිරිකසුම ෙහත ෙැකමේ. 

 රු.'000 රු.'000 

ඉඞම් 10,000  

මගාඩනැගිලි 15,500  

පිරියත හා යන්මරෝෙකරණ 10,750  

මමෝටත රර් 6,500  

කා¾hdලීය උෙකරණ 1,500  

2 16 අමේල්  1 දිනට සමුචිතචිත කෂය   

මගාඩනැගිලි  1,500 

පිරියත හා යන්මරෝෙකරණ  2,200 

මමෝටත රර්  1,500 

කා¾hdලීය උෙකරණ  500 

මවමළඳ ණය ගැතිමයෝ 3,500  

මවමළඳ ණය හිමිමයෝ  2,200 

ස්ර්ාවර තැන්ෙතු - (jd¾Islj 10%) 1,200  

බැංකුමවහි ඇති මුෙල් 750  

සාමානය මකාටස් ප්රාග්ධනය  30,000 

සාමානය සංචිත  1,250 

ප්රතයාගණන සංචිත  450 

2 16 අමේල්  1 දිනට රෙවාගත් ලාභයන්  3,150 

විකුණුම්  75,100 

ගැණුම් 45,000  

2 16 අමේල්  1 දිනට මතාගය 4,200  

ෙරිොලන වියෙම් 5,500  

මබොහැරීමම් වියෙම් 6,500  

මූලය වියෙම් 1,950  

මමෝටත රර් විකුණුම් අලාභය  650 

2 16 අමේල්  1 දිනට ආොයම් බදු වගකීම  1,350 

ආොයම් බදු මගීම් 2,500  

ලාභාංශ මගීම්          4,500 _      _____ 

එකතුව      119,850      119,850 
 

ෙහත ෙැකමවන අමතර මතාරතුරු අොළ මේ: 
 

(1) 2017 ud¾;= 31 දිනට මතාගමයහි වටිනාකම රු. 4,500,000/- කි. 
 

(2) ud¾;= 10 වන දින ඉන්මවායිස ්කර විකුණන ලෙ රු.100,000/- වටින වූ භාණ්ඩ ගණුමෙනුකරු විසින් 2017 ud¾;= 

28 දින ආෙසු හරවා එවන ලදී. එමස්ම මමම ආෙසු එවන ලෙ මතාගය, අවසන් මතාගමයහි ඇතුලත් කර ඇත. 

මමම ගණුමෙනුව  සම්බන්ධව කිසිදු සටහනක මහෝ ගැලපීමක මොත්වල සිදු කර මනාමැත. 
 

(3) 2016 අමේල් 01 වන දින සමගම විසින් රු.1,200,000/- ක වූ තැන්ෙතුවක ABC බැංකුමවහි තබා ඇත. මමම 

තැන්ෙතුවට අොළ වාෂතකි මොළී  අනුොතය 10% කි. 
 

(4) 2016/2017 j¾Ih සඳහා ඇසත්මම්න්තුගත ආොයම් බද්ෙ රු.3,500,000/- කි. 
 

(5) 2017 ud¾;= 31 දින, මගාඩනැගිලි ප්රතයාගණනය කර ඇති අතර ප්රතයාගණන අතිරිකතය වූ රු.2,500,000/- 

ගිණුම් මොත්වල සටහන් කර මනාමැත. 
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(6) j¾Ih තුළදී කා¾hdල උෙකරණ මිලදී ගැණුම් රු.250,000/- ක වන අතර එය කා¾hdල උෙකරණ ගිණුමට හැර 

කර ඇත. 
 

(7) 2013 අමේල් 30 මිලදී ගන්න ලෙ මමෝටත රර්ය වූ රු.1,500,000/- වසර තුලදී විකුණන ලදී. විකුණුම් වටිනාකම 

රු.650,000/- කි. මමම වටිනාකම මමෝටත රර් විකුණුම් ගිණුමට බැර  කර ඇත. 
 

(8) මද්ෙළ, පිරියත හා උෙකරණ සරල මා¾. ක්රමය යටමත් කෂය කරනු ලබන අතර, ෙහත සෙහන් ප්රතිශත යටමත් 

සහ අොළ ගිණුම් තුළ  කෂය ීම සටහන් කල යුතු මේ. 

 අනුොතිකය 

(වාෂතකිව%) 

වියෙම් කාණ්ඩය 

මගාඩනැගිලි 5 ෙරිොලන වියෙම් 

පිරියත හා යන්මරෝෙකරණ 20 ෙරිොලන වියෙම් 

මමෝටත රර් 25 මබොහැරීමම් වියෙම් 

කායතාලීය උෙකරණ 20 ෙරිොලන වියෙම් 
 

සමාගමමහි කෂය අතිරිකතය වන්මන් මිලදී ගත් වසර සෙහා මුළු කෂය ප්රමාණය සටහන් කිරීම හා විකුණන 

වසමරහි අොල කෂය ප්රමාණමේ සටහන් මනාකිරීමයි.      
 

ඔබ විසින් බීටා පී.එල්.සී. සමාගමමහි ප්රසිද්ධ කිරීම සඳහා ෙහත ෙැකමවන ප්රකාශ පිළිමයල කළ යුතුය:  
 

(a) 2017 ud¾;= 31 දිමනන් අවසන් j¾Ih සඳහා ලාභ හා අලාභ ප්රකාශනය.                    (ලකුණු 06) 
 

(b) 2017 ud¾;= 31 දිනට මූලය තත්ත්ව ප්රකාශනය.                       (ලකුණු 05) 
 

(c) 2017 ud¾;= 31 දිමනන් අවසන් j¾Ih සඳහා හිමිකම් මවනස්ීම පිළිබඳ ප්රකාශනය.            (ලකුණු 04) 
 

(d) 2017 ud¾;= මස 31 දින අවසන් වන j¾Ih සඳහා මද්මොළ, පිරියත හා උෙකරණ මවනස්ී මම් ප්රකාශනය. 

  (ලකුණු 05) 

                    (මුළු ලකුණු 20) 

 

 

ප්රශ්න අංක 03 (ලකුණු 20) 
 

(a) ud¾;=  31 දිනට මරාබින්හි මූලය ප්රකාශන ෙහත ෙරිදි මේ: 

ලාභ සහ අලාභ ප්රකාශය (උද්ධෘත) 

  රු.'000 

  2017 
 

2016 

මමමහයුම් ලාභය 16,900 
 

6,100 

මූලය වියෙම් (1,200) 
 

(1,800) 

බදු මගීමට මෙර ලාභය 15,700 
 

4,300 

ආොයම් බදු (4,300) 
 

(1,800) 

j¾Ih සඳහා ලාභය 11,400  
 

2,500 

        
 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනය  5 

මමමහයුම් අදියර -  මූලය ගිණුම්කරණය හා වාතතාකරණය (FAR / OL 2 - 202) – ඔකමතෝබත 2017 විභාගය 

 

 

  2017 
 

2016 

වත්කම් රු.'000 
 

රු.'000 
 

රු.'000 
 

රු.'000 

ජංගම මනාවන වත්කම් 
      

  

මද්ෙල පිරිවැය 29,000 
 

 
 

14,000 
  සමුචිතචිත කෂයීම් (7,000) 

 
 

 
(3,500) 

    
  

22,000 
   

10,500 

පිරියත හා යන්මරෝෙකරණ 9,000    9,000   

සමුචිතචිත කෂයීම් (3,500)    (2,500)   

    5,500    6,500 

ආමයෝජන පිරිවැය   6,400    6,400 

   33,900    23,400 
        

ජංගම වත්කම් 
      

  

මතාගය 16,000 
   

11,500 
 

  

ණය ගැතිමයෝ   14,950 
   

10,600 
 

  

මුෙල් සහ බැංකු - 
 

 
 

5,300 
 

 

   30,950    27,400 

මුළු වත්කම් 
  

64,850 
   

50,800 

  
      

  

හිමිකම් සහ වගකීම් 
      

  

ප්රාග්ධනය 
      

  

හිමිකම් ප්රාග්ධනය 
  

15,000 
   

15,000 

රඳවාගත් ලාභ 
  

15,600 
   

4,200 

  
  

30,600 
   

19,200 

ජංගම මනාවන වගකීම් 
      

  

දිු  කාලීන ණය  
 

12,500 
   

14,000 
  

  
     

ජංගම වගකීම් 
      

  

බැංකු අයිරා 500 
   

- 
 

  

මවළඳ ණය හිමිමයෝ 16,350    15,700   

මගවිය යුතු බදු 4,000 
   

1,400 
 

  

උෙචිත මොළS 900 
   

500 
 

  

  
  

21,750 
   

17,600 

මුළු හිමිකම් සහ වගකීම් 
  

64,850 
   

50,800 

                

 

ෙහත සඳහන් මතාරතුරු අොල මේ: 
 

රු. 1,5  ,   /- ධාරණ අගයක සහිත උෙකරණ 2 17 වසර මුලදී ෙනවන ලදී. එහි විකුණුම් වටිනාකම රු. 

1,75 ,   /- කි. මමම උෙකරණ රු. 3,   ,   /- කට මිලදී ගත උෙකරණ මේ.  
 

ෙසුගිය වසර 2 තුළ කිසිදු ලාභාංශයක මගවා මනාමැත. 
 

LKAS 7 අනුව, වක්ර ක්රමය භාවිතා කරමින්, 2017 ud¾;= 31 දින අවසන් j¾Ih සඳහා මරාබින් සමාගමමහි මුෙල් ප්රවාහ 

ප්රකාශය පිළිමයළ කරන්න. 

(නිවැරදි මලස සියළුම ls%යාකාරකම් හදුනා ගැනීම සෙහා ලකුණු 2 ක හිමි මේ.)        (මුළු ලකුණු 20) 

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනය  6 

මමමහයුම් අදියර -  මූලය ගිණුම්කරණය හා වාතතාකරණය (FAR / OL 2 - 202) – ඔකමතෝබත 2017 විභාගය 

 

 

 

ප්රශ්න අංක 04 (ලකුණු 20) 
 

(a) විවිධ සමාගම්වල ෙවතින මොත්වල ෙැකමවන ෙහත තත්වයන් සඳහා මයෝගය ගණකාධිකරණ පිළියම් සෙහා 

උෙමෙස ් ඔබමගන් අවශය මේ. 2 17 මා¾;= 31 න්  අවසන් j¾Ih එක එක සිද්ධියට අොළ j¾Ih වූ මලස 

භාජනය කල හැකි අතර, ඔබ විසින් දී ඇති මූලය වටිනාකම් ප්රධාන සහ වැෙගත් වන බව උෙකල්ෙනය කල යුතු 

මේ. 
 

(i) 2017 මා¾;= 1 වන දින සමාගම විසින් මෙෝෂ සහිත යන්රයක සැෙයීම සම්බන්ධව වන හිමිකම ආරකෂා 

කිරීම සඳහා නීතිමය ක්රියාමා¾.hකට පිවිස ඇත. හිමිකම් ඉල්ලීම සාර්තක ීමම් ප්රතිශතය 30% ක ෙමණ වූ 

සම්භාවිතාවයක ඇති බව සමාගමම් නීතිඥයන් ෙවසයි. හිමිකම් ප්රමාණය රු. 1,500,000/- කි.   (ලකුණු 

03)         
 

(ii) මා¾;= 31 දිනට සමාගම සතු මකාන්රාත් වගකීම් සහතිකය සඳහා වන මුළු විභවය වගකීම රුපියල් මිලියන 

5 ක මේ. අීත අත්ෙැකීම් අනුව මමම වටිනාකමමන් 1 % ක ෙමණ පිරිවැය මලස ෙැරීමට සිදිමේ. එමසම් 

2 % ක ෙමණ විභවය පිරිවැය මලස ෙැරීමට සිදුවන අතර, 7 % ක  කිසිදු මලස ෙැරීමට සිදු මනාවන බව 

මෙමන්.                                   (ලකුණු 03) 
  

(iii) සමාගමට අයිති වූ වෑන් රර්ය 2 17 ජනවාරි මස 2  වන දින අනතුරට ෙත්විය. වසර අවසානමේ දී 

සමාගමම් මොත් වල රු.25 ,   /- ක හර මශ්ෂයක ෙැකිය හැකි අතර මමය රකෂණ සමාගමමන් හිමිවිය 

යුතු මුෙල මලස ඇස්තමම්න්තු කර ඇත. ප්රසිද්ධ කිරීම සෙහා පිළිමයළ කරන ලෙ අවසාන මකටුම්ෙත් මූලය  

ආයතන අධයකෂකවරු විසින් එකග ීමට මෙර රකෂණ සමාගමමන් 2015 මැයි 15 දිනට මෙර හිමිවිය 

යුතු හිමිකම රු.280,000/- ක මලස අවසානමේදී  නියම විය.                    (ලකුණු 03) 
 

(iv) 2014 වසර තුළදී මිලදී ගන්නා ලෙ සමාගම සතු යන්රයක ෙවතින අතර, එහි පිරිවැය රු. 500,000/- ක මේ. 

මමම යන්රය තව අවුරුදු 5 ක ොවිචිතචි කිරීමට බලාමොමරාත්තු මේ. 2016 අමේල් 01 වන විට 

උෙකරණවල ධාරණ අගය රු. 200,000/- කි. තාකෂණමේ ෙවතින මවනස්ී ම නිසා සමාගම ෙසින් මමම 

යන්රය භාවිත කර නිෂ්ොෙනය කරනු ලබන විමශ්ෂ නිෂ්ොදිත වහාම නවතා ෙැමීමට කටයුතු කර ඇත. 

2017 මා¾;= මස 31 වැනි දින මමම යන්රමයහි නැවත අයකරගත හැකි වටිනාකම රු.60,000/- ක මලස 

ගණනය කර ඇත.                         (ලකුණු 03) 

 

 
 

(b) LKAS-18 "ආොයම් ප්රකාශය" සම්බන්ධමයනි: 
 

(i) භාණ්ඩ විකිණීමමන් ලෙ ආොයම හඳුනා ගැනීම සම්බන්ධව iïmQ¾K කලයුතු මකාන්මද්සි නියමයන් 

කවමතෙ?                          (ලකුණු 04) 
 

(ii) "මස්වාවක ලබාදීම සම්බන්ධව ෙවතින ගණුමෙනුවක ප්රතිලලය විශ්වසනියව ගණනය කල හැකි 

අවස්ර්ාවක, ගනුමෙනුව සම්බන්ධ ආොයම හදුනා ගත යුත්මත් මශ්ෂ ෙර දිනට ගනුමෙනුව iïmQ¾K 

කිරීමම් අදියර හා සම්බන්ධවයි." 
 

මස්වා සැෙයීම සම්බන්ධවූ ගනුමෙණුවක ෙවතින ප්රතිලලමේ නිරවෙයභාවය සහ විශ්වසනීයත්වය 

තකමස්රු කිරීම සඳහා අවශය වන මකාන්මද්සි නියමයන් කවමතෙ?                  (ලකුණු 04) 

 (මුළු ලකුණු 20) 

A කාණ්ඩය අවසානයි 

 

 
 
 
 
 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනය  7 

මමමහයුම් අදියර -  මූලය ගිණුම්කරණය හා වාතතාකරණය (FAR / OL 2 - 202) – ඔකමතෝබත 2017 විභාගය 

 

 
 
 
 
B කාණ්ඩය   
 

ඕනෑම ප්රශ්න 02 කට පිළිතුරු සෙයන්න 
 

ප්රශ්න අංක 05 (ලකුණු 20) 
 

(a) 2016 අමේල් 01 වන දිනට මේෙත විසින් මසෝල්් සමාගමම් සාමානය මකාටස් වලින් 80% ක මිලදී ගන්නගන්න 

ලදී.  මමම ගනුමෙනුව සිදුවූ දින මසෝල්් සමාගමමහි ෙවතින රෙවාගත් ලාභය රු. 24 ,   /- කි. 2017 මා¾;= 31 

දින මේෙත විසින් රු. 150,000/- න්  පිරිවැය භාණ්ඩ රු. 200,000/- න් වූ විකුණුම් මිලකට මසෝල්් සමාගමට 

විකුණන ලදී. 2017 අමේල්  2 වන දින මසෝල්් සමාගම  හට මිලදී ගත් භාණ්ඩ ලෙ අතර එදිනම ඔවුන් මොත්වල 

සටහන් කරගන්නා  ලදී. 2017 මා¾;= 31 දිමනන් අවසන් j¾Ih සෙහා සමාගම් මෙකටම අොළ  මකටුම්ෙත් මූලය  

ප්රකාශන ෙහත ෙැකමේ. 

2017 මා¾;= 31 දිමනන් අවසන් j¾Ih සඳහා විස්ීරණ ආොයම් ප්රකාශනය 

  රු.'000 

  මේෙත 
 

මසෝල්් 

විකුණුම් 8,000 
 

1,500 

විකුණුම් පිරිවැය (4,400) 
 

(900) 

ෙළ ලාභය 3,600  
 

600 

මවනත් වියෙම් (2,200)  (420) 

බදු වලට මෙර ලාභය 1,400 
 

180 

ආොයම් බදු (430) 
 

(50) 

වෂතය සඳහා ලාභය 970 
 

130 

අනෙකුත් විස්ීරණආදායම්:    

මද්ෙල ප්රතයාගණන ලාභය 150  - 

මුළු විස්ීරණ ආොයම 1,120 
 

130 
        

 

2017 මා¾;= 31 දිනට මූලය තත්ත්ව ප්රකාශනය 

වත්කම් 
මේෙත 
රු.'000  

මසෝල්් 
රු.'000 

ජංගම මනාවන වත්කම් 

  

  

මද්මොළ, පිරියත හා උෙකරණ 3,000 
 

500 

මසෝල්් සමාගමම් ආමයෝජනය 500 
 

- 

  3,500 
 

500 

ජංගම වත්කම් 

  

  

මතාග 1,500 

 

140 

මවමළඳ ණය ගැතිමයෝ 1,150 

 

100 

මුෙල් සහ බැංකු 2,290 
 

260 

මුළු වත්කම් 8,440 
 

1,000 
  

  

  

හිමිකම් සහ වගකීම් 

  

  

ප්රාග්ධන හා සංචිත 

  

  

මකාටස ්ප්රාග්ධනය 4,000 
 

300 

රඳවාගත් ලාභ 2,500 
 

540 

ප්රතයාගණන සංචිත 150 
 

- 

 6,650 
 

840 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනය  8 

මමමහයුම් අදියර -  මූලය ගිණුම්කරණය හා වාතතාකරණය (FAR / OL 2 - 202) – ඔකමතෝබත 2017 විභාගය 

 

ජංගම වගකීම් 

  

  

මවමළඳ ණය හිමිමයෝ 1,360 

 

110 

බදු 430 
 

50 

මුළු හිමිකම් සහ වගකීම් 8,440 
 

1,000 

අතිමතක මතාරතුරු ෙහත සඳහන් ෙරිදි මේ: 
 

සාධාරණ වටිනාකම මත ගණනය කිරීමයි. අත්ෙත් කරගත් දිනමේදී මසෝල්් සමාගමම් සුළු මකාටස් හිමියන්මග් 

අයිතිමයහි සාධාරණ වටිනාකම රු. 15 ,   /- කි. 
 

2017 මා¾;= 31 දිමනන් අවසන් ව¾Iය සෙහා මකටුම්ෙත් ඒකාබද්ධ ලාභ / අලාභ ගිණුම සහ අමනකුත් විස්ීරණ 

ආොයම් ප්රකාශයෙ 2017 මා¾;= 31 දිනට මූලය තත්ත්ව ප්රකාශයෙ පිළිමයල කරන්න.     (මුළු ලකුණු 20) 

   

ප්රශ්න අංක 06 (ලකුණු 20) 
 

(a) LKAS-17 "කල්බදු" ප්රමිතියට අනුව ෙහත ෙැකමවන අයිතමයන් නිවතනනය කරන්න: 

(i) කල්බදු                (ලකුණු 02) 

(ii) මූලය කල්බදු                (ලකුණු 02) 

(iii) මමමහයුම් කල්බදු                (ලකුණු 02) 
 

(b) ෙහත සඳහන් ආකාරමේ කල්බදු වල වාසි මෙකක සහ අවාසි මෙකක හඳුනාගත යුතුය: 

(i) මූලය කල්බදු                        (ලකුණු 04) 

(ii) මමමහයුම් කල්බදු                 (ලකුණු 04) 
 

(c) 2016 සැේතැම්බත 1 වන දින බ්රිමටෝ සිය ක¾udන්ත ශාලමවහි මමමහයුම් ධාරිතාවය වැඩි කරන ලදී. 

සමාගමම් ෙවතින ද්රවීල වත්කම් හිගකම මහ්තුමවන් රු. 450,000/- ක පිරිවැයක ෙරා කම්හල මිලදී ගැනීමට 

ීරණය කරන ලදී. බ්රිමටෝ සමාගම නිෂේාෙන ආයතනය සමග කල්බදු ගිවිසුමක සෙහා ඇතුලත් වන ලදී. 

2016 සැේතැම්බත 01 වන දින සිට බලෙැවැත්මවන ෙරිදි සමාගම විසින් වා¾Islව කල්බදු වාරික 4 ක මගවිය 

යුතු වන අතර, මම් සෙහා වන අත්තිකාරම් මුෙල රු. 150,000/- කි. කමතාන්ත ශාලාමවහි ප්රමයෝජනවත් ජීව 

කාළය  අවුරුදු  4 ක වන අතර, මමම කාලසීමාව අවසානමේදී කම්හල ඉවත් කරනු ලැමේ. 
 

2017 මා¾;= මස 31 දිමනන් අවසන් වූ වසර සඳහා බ්රිමටෝ සමාගමම් ලාභය සහ අලාභ ප්රකාශය සහ මූලය 

තත්ත්වය පිළිබඳ ප්රකාශ උධෘතයන් පිළිමයළ කල යුතු මේ (මමහිදී ෙහත සෙහන් උෙකල්ෙන භාවිතා  

කරමින් කුලී ගිවිසුම් සකසා ඇති බව උෙකල්ෙනය කරන්න): 

(i) මමමහයුම් බදු                        (ලකුණු 02) 

(ii) මූලය කල්බදු (වයංග මොළී අනුොතිකය වා¾Islව 10% ක බව උෙකල්ෙනය කරන්න).    

(ලකුණු 04) 

 (මුළු ලකුණු 20) 

 
ප්රශ්න අංක 07 (ලකුණු 20) 
 

(a) "අසේෘශය වත්කම් ප්රධාන වශමයන් j¾. තුනකට මබදිය හැකිය." ඒවා කුමක මේ ෙ?            (ලකුණු 03) 

  

(b) වයාොරයක තුළ  lS¾;skduh මගාඩනැගීම සෙහා මහ්තු වන සාෙක 4ක ෙකවන්න.                    (ලකුණු 04) 
 

(c) "ෙ¾fhaෂණ හා සංවධතන වියෙම් ප්රධාන වශමයන් j¾. 3 කට මබො මවන් කල හැකිය". ඒවා කුමක මේෙ? 

මකටිමයන් විස්තර කරන්න.                                      (ලකුණු 03) 

 

(d) සංවධතනයට වියෙම් ගිණුම්ගත කිරීමම් ක්රමමේෙයට එමරහිව ෙ¾fhaෂණ සෙහා වියෙම් මවනස ් ආකාරයකට 

ගිණුම්ගත කරන්මන් ඇයිෙ යන්න ෙැහැදිලි කරන්න.               (ලකුණු 04) 
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මමමහයුම් අදියර -  මූලය ගිණුම්කරණය හා වාතතාකරණය (FAR / OL 2 - 202) – ඔකමතෝබත 2017 විභාගය 

 

(e) සංවධතනය සෙහා වන වියෙම අස්ෙෘශය වත්කමක සෙහා ෙරන ලෙ වියෙමක මලස සැළකීමට නම් තිබිය යුතු 

නි¾Kdයකයන්  ෙැහැදිලි කරන්න.                   (ලකුණු 06) 

   (මුළු ලකුණු 20) 
B කාණ්ඩය අවසානයි 

II මකාටස අවසානයි 

ප්රශ්න ෙරය අවසානයි 


