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�භාග �නය       : 2015 මැ% 16 	
 ගණන       : 09 
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අය��ක�ව�ට උපෙදස්( 
1. 0ය+ත කාලය පැය 3 1. 
2. 34 ල5� 100 %. 
3. I ෙක6ටෙස8  ය!ම 9ශ්නවලටද, II ෙක6ටෙස8 A හා B කා=ඩව?@ 9ශ්න ෙදක (2) බැ�@ ෙතBරාෙගන 

තව
 9ශ්න හතරකටද (04) 	&'� සපය�න. 
4. CDEF සැප%ය �
ෙ
  ංහල භාෂාෙව@ පම.. 

 

úIh úIh ixfla;h 

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

 
I ෙක)ටස 
 

�ශ්න අංක 01 (ල*+ 20) 
 

9ශ්න අංක 01 * (ය)ම ෙක6ටස් සඳහා CDEF  සපය@න. 9ශ්න අංක 01  (ට 10 දKවා ෙක6ටස් සඳහා (a), (b), 
(c) සහ (d) CDEF ව?@ වඩා-ම .වැර� CDEර ෙතBරා CDEරට අදාළ ඉංM( අKෂරය 9ශ්න අංකය සමඟ 

CDEF ෙප6ෙ
 ?ය@න. උදා: (1) (අදාළ ඉං3  අ4ෂරය), (2) (අදාළ ඉං3  අ4ෂරය) යනා7 වශෙය�... 
 

(1) ෙත6ග C-වැෙය* අ@ත!ගත ෙන6&ය �
ෙ
 පහත සඳහ@ ඒවා  අත-@ කවරKද? 

(a) ආනයන බP  
(b) ෙවෙළඳ වQට� 
(c) එකE කල අගය මත බP 
(d) 0+ භා=ඩ 9වාහන &යද�  

 

(2) පහත සඳහ@ 9කාශය@ අE-@ සත� 9කාශය ව@ෙ@ 5මKද? 

(i) ගැලS� ෙන6කළ �E (PT� ය/ ෙශ8ෂ පU �ෙන@ පVව පැන නැW� ත

වය@ CDබඳව 

ෙප@/� කරන (PT� ෙX. 
(ii)  ගලපන (PT� ය/ ෙශ8ෂ පU �නට පVව පැව	 ත

වය@ CDබඳව සාKY සපයන (PT� ෙX. 
(iii)  ෙශ8ෂ පU �නය
 �ල� 9කාශ 05
 1�ම සඳහා අධ�Kෂ ම=ඩලය &(@ අ/මැ	ය ලබා ෙදන 

�නය
 අතර කාලය Eල[ ආෙයBජනය@* ෙවෙළඳ අගය පහත බැ]ම ගලපන (PTමකට 

උදාහරණයK ෙX. 
(iv) �ල� 9කාශන අසත� බව ෙප@/� කරන වංචා සහ වැර� ෙස6යා ගැ`ම ගැලS� ෙන6කළ �E 

(PTමකට උදාහරණයK ෙX. 
 

(a) (i) පම..  
(b) (ii) පම.. 
(c) (iii) පම.. 
(d) (iv) පම.. 
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(3) ෙaපළ, C-යත හා උපකරණ C-වැයට ඍcවම ආෙරBපණය කළ හැ1 ව@ෙ@ පහත සඳහ@ C-වැය 

අත-@ කවරKද? 

(i) d+ය සකස් 1�ෙ� C-වැය 
(ii)  ස& 1�ෙ� සහ එකලස ්1�ෙ� C-වැය 
(iii)  �?ක ෙබදාහැ�ෙ� සහ හැ(රTෙ� &යද� 
(iv) ෙaපළ, C-යත හා උපකරණ අ
ප
 කර ගැ`ම ෙව/ෙව@ ඍcවම ස�බ@ධ වන ෙස8වකය@ මත 

ඇ	වන ෙස8වක 9	ලාභ C-වැය 
 

(a) (i), (ii) සහ (iii) පම..  
(b) (ii), (iii) සහ (iv) පම.. 
(c) (i), (iii) සහ (iv) පම.. 
(d) ඉහත සඳහ@ (යeලම. 

 
(4) ව
කමක ඵලදාg hව කාලය iරණය 1�ෙ�[ සලකා බැ?ය �E සාධක කවෙ!ද? 

(i) ව
කෙම* අෙjKYත භා&තය 
(ii)  අෙjKYත ෙභk	කමය වැහැ�� හා ෙගT යාම 
(iii)  තාKෂ.ක ෙහB වා.ජ යe පැ`� 
(iv) ව
කෙම* භා&තය CDබඳ `	මය ]මාව@ 
 

(a) (i), (ii) සහ (iv) පම..  
(b) (i) සහ (ii) පම.. 
(c) (i), (ii) සහ (iii) පම.. 
(d) ඉහත සඳහ@ (යeලම. 

 
(5) පහත සඳහ@ 9කාශය@ෙග@ 0වැර� 9කාශය@ කවෙ!ද? 

(i) �?ක ���කරණ උපකeපනය@ අ/lල ෙන6වන &ට[ ඒවා �ල� 9කාශනය@*  අනාවරණය 

කල �Eය. 
(ii)  ආදාය� 9කාශය, �ල� ත

ව සහ 3දe 9වාහ 9කාශ CDෙයළ කර/ ලබ@ෙ@ උපmත 

සංකeපයට අ/වය. 
(iii)  වගnමK සඳහා &ශ්වාසදායක ඇස්තෙ�@EවK කළ ෙන6හැ1 &ට[ 9	පාදනයK හoනා ගත 

�EෙX. 
(iv) �ල� 9කාශනය@ සාමාන�ෙය@ CDෙයළ කර/ ලබ@ෙ@ ව�ාපාරයK &(@ අඛ=ඩව (ය 

ෙමෙහ�� කට�E අනාගත Pර දKනා කාලයK සඳහා පව
වාෙගන ය/ ඇතැ% යන උපකeපනය 

මතය. 
 

(a) (i), (ii) සහ (iv) පම..  
(b) (i), (iii) සහ (iv) පම.. 
(c) (ii), (iii) සහ (iv) පම.. 
(d) ඉහත සඳහ@ (යeලම. 

 
(6) පහත සඳහ@ 9කාශ අත-@ 0වැර� 9කාශ /ය ෙතBර@න.. 

(i) ෙප6r ආදායම හoනා ගත �
ෙ
 සඵලදාg ෙප6r sමයටය. 
(ii)  tරස්කාර හoනා ගත �
ෙ
 උපmත පදනම මත හා අදාළ �&Vෙ� හරය අ/වය. 
(iii)  ලාභාංශ හoනා ගත �
ෙ
 ෙක6ටස් කFව@ට අදාළ ෙගTම 0ය+ත බව ස්uර කල පVවය. 
 

(a) (i) පම..  
(b) (ii) පම.. 
(c) (iii) පම.. 
(d) ඉහත සඳහ@ (යeලම.  
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(7) ණයගැ�� C-වැය සඳහා උදාහරණ ව@ෙ@: 
(a) n!	නාමය sමKෂය  
(b) ෙවෙළඳ වQට� 
(c) &ෙaශ 3දe ණයට ගැ`ම 0සා ඇ	වන &0මය ෙවනස්ක� 
(d) ෙචK ෙප6
 ගාස්E 
 

(8) පහත සඳහ@ 9කාශය@ අත-@ වැර� 9කාශය 5මKද? 

(a) ව�ාපාරයකට අනාගත (PTමක 9	ඵලයK ෙලස ව!තමාන බැwමK පව	න &ට[ 9	පාදනයK 

හoනා ගැ`ම (P කළ �EෙX. 
(b) බැw� සහගත (PTමK ය/ අiත (PTමක 9	ඵලයK ෙලස ඇ	වන ව!තමාන බැwම1. 
(c) ව�ාපාරයK &(@ එK එK ව!ගෙx 9	පාදන ස�බ@ධෙය@ ඒවාෙx ආර�භක සහ අවසාන yෙගන 

යන 9මාණය@ ෙහDදරX කල �EෙX. 
(d) ඉහත සඳහ@ (යeලම.  

 
(9) ස�බ@�ත පා!ශ්ව ග�ෙද/වK ය/ +ලK අය කර ගැ`ම ෙන6තකා වා!තාකරණ ආයතනය සහ 

ස�බ@�ත පා!ශ්වය අතර (Pෙකෙරන ස�ප
, ෙස8වා ෙහB වගn� මාF 1�ම%. පහත දැKෙවන ඒවා 

අත-@ ස�බ@�ත පා!ශ්වයK ෙලස සැළ1ය හැKෙK කවරKද? 
(i) ආzතය@ (Associates) 
(ii)  බaධ ව�ාපාර (Joint Ventures) 
(iii)  9ධාන කළමනාකරණ 0ලධා�@ 
(iv) පාලන, බaධ පාලන, ෙහB සැළ1ය �E බලපෑමK ඇ	 පා!ශ්ව 
 

(a) (i) සහ (ii) පම..  
(b) (ii) සහ (iii) පම.. 
(c) (iii) සහ (iv) පම.. 
(d) ඉහත සඳහ@ (යeලම. 

 
(10) පහත දැKෙවන ඒවා අත-@ 0වැර� 9කාශය@ ෙතBර@න. 

(i) අස�භාව� බැරක� �ල� 9කාශනය@* හoනා ෙන6ගත �Eය. 
(ii)  අස�භාව� ව
ක� �ල� 9කාශනය@* හoනා ෙන6ගත �Eය. 
(iii)  උපmත පදනම ය/, අදාය� සහ &යද� හoනා ගැ`ෙ�[ එයට අදාළ 3දe ෙහB 3දe වලට සමාන දෑ 

ලැ|ම ෙහB ෙගTම ගැන සැල1eලK ෙන6දKවා අදාළ ��� කාලප-}ෙ~දයට අදාළ අදාය� හා 

&යද� හoනා ගැ`ම%. 
(iv) භාර�ර වගn� ෙක6@Uා
EවK ය/ ෙක6@Uා
Eව 0සා ලැ|මට බලාෙප6ෙර6
E වන ආ!uක 

9	ලාභ එම ෙක6@Uා
Eව 0සා ඇ	වන බැw� ෙව/ෙව@ දරන ෙන6වැලැK&ය හැ1 C-වැය 

ඉKමවන ෙක6@Uා
Eව1. 
 

(a) ඉහත සඳහ@ (යeලම. 
(b) (ii) සහ (iii) පම.. 
(c) (i) සහ (iii) පම..  
(d) (i) සහ (ii) පම.. 

 

(10 × ල5� 2  = 34 ල5� 20) 
I ෙක)ටස අවසාන8 
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II ෙක)ටස 
 

A කා9ඩය 
 

ඕනෑම �ශ්න 02 කට 	&'� සපය�න. 
9ශ්න අංක 02: (ල5� 20) 
 

-ෙව6eX සමාගෙම* (Revolve PLC) 2014 මා!E 31 @ අවස@ �නට ෙශ8ෂ C-KVම පහත දැKෙX. 
                    

 

හර 

(�.’000) 

බැර 

(�.’000) 

ඉඩ� හා ෙග6ඩනැ�? (ෙග6ඩනැ�eෙe C-වැය F.12,000,000) 20,000  

ප-ගණක 500  

රථ වාහන 9,000  

� බ� හා ස&1�� 2,000  

2013/04/01 �නට ස=>?ත 4ෂය@�   

ෙග6ඩනැ�?  7,200 

රථ වාහන  5,400 

ප-ගණක  375 

� බ� හා ස&1��  1,200 

ෙවළඳ ණය ගැ	ෙයB 6,000  

ෙවළඳ ණය *+ෙයB  8,850 

ෙවන
 ණය ගැ	ෙයB 150  

ෙවන
 ණය *+ෙයB  357 

3දe හා බැං5 අ%රාව 32 276 

9කා�ත 9ා�ධනය - සාමාන� ෙක6ටස් 9ා�ධනය  20,000 

9ත�ාගණන සංmතය  3,296 

2013/04/01 �නට රඳවාග
 ලාභාංශ  4,297 

ෙප6P සංmතය  1,854 

&5��  100,334 

ගැ�� 63,650  

2013/04/01 �නට ෙත6ගය 51,670  

ප-පාලන &යද� 740  

ෙබදාහැ�ෙ� &යද� 355  

අෙන5
 ෙමෙහ�� &යද� 247  

�ල� අය 1�� 75  

2013/04/01 �නට ආදාය� බP සඳහා ෙව@ 1�ම  1,200 

ආදාය� බP ෙගT� 160  

ලාභාංශ ෙගT� 60  

 154,639 154,639 
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අමතර ෙත)ර'� පහත සපයා ඇත: 
 

(1) 2014 මා!E 31 �නට ෙත6ගය F.32,000,000/-. 
 

(2) 2011 ඔKෙතB�බ! 1 වන �න F.2,000,000/- ෙගවා +ල[ ග
 ෙමBට! වාහනයK 2014 මා!E 31 �න 

F.1,450,000/- කට අෙල& කරන ල[. එම�@ ලද 3දe &5�� වල ඇEළ
 කර අතර ෙවන
 1(P 

���කරණ සටහනK තබා ෙන6මැත. 
 

(3) 2014 මා!E 31 �න ෙග6ඩනැ�? 9ත�ාගණනය කරන ලද අතර එ%@ ඇ	 � F.750,000/- ක 9ත�ාගණන 

සංmතය CDබඳව 1(P සටහනK තබා ෙන6මැත. 
 

(4) 2014 මා!E 31 �න F.95,000/ K ෙගවා ප-ගණකයK +ල[ ග
 අතර එ* C-වැය ප-පාලන &යද� යටෙ
 

ඇEල
 කර ඇත. 
 

(5) 2013/2014 ව!ෂය සඳහා සාමාන� ෙක6ටස් සඳහා ෙයB�ත ලාභාංශ F.85,000/- 1. 
 

(6) 2013/2014 ව!ෂය සඳහා ස්වයං තKෙස8F පදනම මත ආදාය� බP ෙලස F.160,000/- K ෙගවා ඇත. 2013/2014 
ව!ෂය සඳහා 34 ආදාය� බP වගnම F.400,000/- K ෙලස ඇස්තෙ�@E ෙක6ට ඇත. 
 

(7) 2012/2013 ට අදාළ &ගණන ගාස්E CයTම සඳහා ව!ෂය Eළ[ F.75,000/- K ෙගවා ඇ	 අතර 2013/2014 
සඳහා වා!Yක &ගණන ගාස්E ෙලස F.80,000/- ක ෙව@ 1�මK (P කළ �Eය.   
 

(8) ෙaපළ, C-යත හා උපකරණ සරල මා!ග sමයට Kෂය කර/ ලැෙ�. ආයතනෙx ව
ක�වල ඵලදාg hවකාලය 

පහ	@ දKවා ඇත. 
ෙග6ඩනැ�?     අ�: 20  
රථ වාහන         අ�:   5  
ප-ගණක                     අ�:   4  
� බ� හා ස&1��      අ�:   5 
 

ඔබ � � Cෙව)D සමාගම ෙවEෙව� පහත සඳහ� දෑ 	&ෙයල කළ G'ය: 
 

(a) 2014 මා!E 31 �ෙන@ අවස@ ව!ෂය සඳහා &ස්iරණ ආදාය� 9කාශනය.                 (ල*+ 06) 
 

(b) 2014 මා!E 31 �නට �ල� ත

ව 9කාශනය.            (ල*+ 05) 
 

(c) 2014 මා!E 31 �ෙන@ අවස@ ව!ෂය සඳහා *+ක� ෙවනස් Tෙ� 9කාශනය.                 (ල*+ 04) 
 

(d) 2014 මා!E 31 �ෙන@ අවස@ ව!ෂය සඳහා ෙaපළ C-යත හා උපකරණ වල ෙවනස ් Tම දැKෙවන 

9කාශනයK.                        (ල*+ 05) 
(=H ල*+ 20) 

 
�ශ්න අංක 03 (ල*+ 20) 
 

(a) Vමා� සමාගම 2014 මා!E 31 �ෙන@ අවස@ ව!ෂය සඳහා එ* �ල� 9කාශ ෙක��ප
 CDෙයළ කරන ල[. 

�ල� 9කාශන 05
 1�ම සඳහා අධ�Kෂ ම=ඩලය අ/මැ	ය ලබා ෙදන ලaෙa  2014 c0 10 වන �න[ය. 

2014 c0 20 �න වන &ටෙක6ටස ්*+ය@ සඳහා �ල� 9කාශන ලබා ෙදන ල[. ෙශ8ෂ පU �නෙය@ පVව පහත 

(PT� ඇ	 &ය. 
(i) 2014 c0 18 වන �න Vමා� සමාගමට F.+?යන 2.5 K ෙග&ය �E � ණය ගැ	ෙය5 �@ව
 භාවයට 

ප
 � බව 9කාශයට ප
 කරන ල[. 
(ii)  2014 අෙ98e 12 වන �න ව�ාපාරෙx ගබඩාව �@න1@ &නාශ Tෙම@ ඇ	� අලාභය F.+?යන 35 K 

ෙලස ඇස්තෙ�@E ගත කරන ල[. 
(iii)  ෙශ8ෂ පU �නය වන &ට C-වැය F.+?යන 3.5 K ෙලස සටහ@ � ෙත6ගයK 2014 මැ% 1 වන �න 

F.+?යන 4 කට &5ණන ල[. 
(iv) 2014 මා!E මස (P කරන ලද ණයට &5�� ෙහ8Eෙව@ 2014 අෙ98e 30 වන �න වන &ට &5�� 

��ම F.+?යන 1 1@ වැ�tර සටහ@ T ඇ	 බව හoනා ගැ0න. 
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ඔබ &(@; �ල� 9කාශනය@ CDෙයළ 1�ෙ�[ ඉහත එK එK (PT� ස�බ@ධෙය@ කට�E 

කළ �E ආකාරය දැK&ය �Eය. ඔෙ� CDEර � ලංකා ���කරණ 9+ත අංක 10: වා!තාකරණ 

කාල}ෙ~දෙය@ පV හට ග@නා (PT� ඇVෙර@ සනාථ කළ �Eය.       (4 × ල*+ 2 = ල*+ 08) 
 

(b) I ලංකා J+�කරණ �Kත 16: ෙLපළ, 	Cයත හා උපකරණ 9+තයට අ/lලව පහත සඳහ@ පද &සත්ර 

කර@න.  
(i) ෙaපළ C-යත හා උපකරණ වල සාධාරණ අගය 
(ii)  ව
කමක හා0කරණ අලාභය 
(iii)  ව
කමක අයකර ගතහැ1 ව�නාකම 
(iv) ව
කමක V@�@ ව�නාකම / අවෙශ8ෂ ව�නාකම 
(v) ව
කමක yෙගන යන අගය 
(vi) ව
කමK ෙප6
ව?@ අ%@ 1�ම 

(6 × ල*+ 2 = ල*+ 12)                     
(=H ල*+ 20) 

 

 
�ශ්න අංක 04 (ල*+ 20) 
 

(a) I ලංකා J+�කරණ �Kත LKAS 2: ෙත)ග 9+තයට අ/ව 'ෙත6ග' 0!වචනය කර@න.       (ල*+ 02) 
 

(b) ෙත6ග C-වැය සම@&ත වන �?කාංග කවෙ!ද?                               (ල*+ 02) 
 

(c) �ල� 9කාශ වල ෙත6ග ස�බ@ධෙය@ කළ �E අනාවරණය 1�� හතරK (4) දKව@න.                

                          (ල*+ 02) 
 

(d) Y භා=ඩය ස�බ@ධෙය@ ඔබට පහත ෙත6රEF සපයා ඇත. � ලංකා ���කරණ 9+ත LKAS 2: ෙත6ග 

9+තයට අ/ව ඔබ &(@ භා=ඩෙx ඒකකයක C-වැය ගණනය කළ �Eය.         (ල*+ 04) 
  

සාමාන� 0ෂ්පාදන ධා-තාව (ඒකක) 70,000  

සත� 0ෂ්පාදනය (ඒකක) 85,000  

සථ්ාවර ෙප6P කා!ය C-වැය (F.) 420,000 

&චල� ෙප6P කා!ය C-වැය (F.) 170, 000 

අ3�ව� C-වැය (F.) 900,000 

ඍc �ම C-වැය (F.) 350,000 
 

(e) |Qe සමාගෙ� 2014 මා!E 31 �නට �ල� ත

ව 9කාශනය  පහත දැKෙX.     
  

MND සමාගම 

2014 මාO' 31 �නට PලQ ත--ව �කාශනය 

 

31/03/2014 31/03/2013 

 

(�. '000) (�. '000) 

ජංගම ෙන)වන ව-ක� 

  ෙමBට! වාහන 5,000 4,000 

ප-ගණක - 200 

ආෙයBජන 600 - 

 

                                               

ජංගම ව-ක� 

  ෙවළඳ ණය ගැ	ෙයB 4,000 2,000 

ෙත6ග 3,000                 2,000 

අතැ	 3දe 400 800 

බැං5 ෙශ8ෂය 800 - 

=H ව-ක� 13,800         9,000  
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SKක� සහ වගT� 

  9කා�ත 9ා�ධනය 3,500 3,000 

රඳවාග
 ලාභාංශ 2,800                  (800)                 

 

                       

ජංගම ෙන)වන වගT� 

  ණයකර 1,200 2,000 

බැං5 ණය 1,200                  1,600                  

 

                                  

ජංගම වගT� 

  ෙවළඳ ණය *+ෙයB 3,500 1,500 

උපmත ප-පාලන &යද� 200 400 

ෙයB�ත ලාභාංශ 400                 300                 

උපmත බැං5 ණය ෙප6r 100                    100                    

උපmත ණයකර ෙප6r 200                    100                    

ආදාය� බP 700                    200                    

බැං5 අ%රාව -                    600 

 

          13,800              9,000  
 

අමතර ෙත)ර'� පහත දැ4ෙ: 
 

(1) වා!Yක &ගණන ගාස්E වන F.75,000/- සඳහා ෙව@ 1�මK කර නැත. 
 

(2) &5ණන ලද ෙaපළ C-යත හා උපකරණ වල ?යා හළ අගයය@: 
ප-ගණක     F.200,000/- 
ෙමBට! වාහන   F.600,000/- 

 

(3) ව!ෂය සඳහා Kෂය T� F.232,678/- K වන අතර එය ආදාය� 9කාශෙය* ඇEල
 ෙX. 
 

(4) 9ව!තන ව!ෂෙx ෙයB�ත ලාභාංශ �ල� 9කාශය@* වැර� ෙලස ��� ගත ෙක6ට ඇත. 
   
(5) �ල� ව!ෂය Eල (P � 3දe ග/ෙද/ පහ	@ දැKෙX: 

 F.'000 

ෙවළඳ ණය ගැ	ය@ෙග@ ලද 3දe 8,000 

අ
Cට &5�� 6,000 

ප-ගණක &1�ෙම@ ලද 3දe 280 

ෙමBට! වාහන &1�ෙම@ ලද 3දe 700 

ආෙයBජන ෙප6r ආදාය� 120 

සාමාන� ෙක6ටස්  05Eෙව@ ලද 3දe 500 

ෙමBට! වාහන අ
ප
 කර ගැ`ෙ� C-වැය 2,000 

ෙවළඳ ණය *+ය@ට ෙගT� 3,000 

ප-පාලන &යද� 2,000 

අ
Cට ගැ�� 4,000 

ෙග� ආදාය� බP 1,000 

ෙග� බැං5 ණය ෙප6r 100 

ෙග� ණයකර ෙප6r 400 

ෙග� ලාභාංශ 300 

ණයකර  0දහස් 1�� 800 

බැං5 ණය ආපV ෙගT� 400 

ආෙයBජන 600 

ඔබ � � MND සමාගෙ� 2014 මාO' 31 � අවස� වOෂය සඳහා ඍV Wමය යටෙ- =දD �වාහ 

�කාශය 	&ෙයළ කල G'ය.                      (ල*+ 10) 
(=H ල*+ 20) 

A කා=ඩය අවසාන% 



� ලංකා සහ	කල
 කළමනාකරණ ගණකා�කා� ආයතනය  
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B කා9ඩය 
 

ඕනෑම �ශ්න ෙදකකට 02 කට 	&'� සපය�න. 

�ශ්න අංක 05 (ල*+ 20) 
 

(a) &&ධාං�කරණය � සමාගමK වන අ) සමාගම පහත දැKෙවන �W කා�න ආෙයBජනය@ අ
 ප
 

කරෙගන ඇත. 
 �� සමාගම ෙsස්Q සමාගම 

අ
ප
 කරග
 �නය 2013 අෙ98e 1 2012 අෙ98e 1 

අ
ප
 කරග
 ෙක6ටස් ගණන 1,200,000 1,000,000 

අ
ප
 කර ග
 �නට සංmත +?යන 50 +?යන 40 
 

අ) සමාගම  �� සමාගෙම* ෙක6ටස් ව?@ 80% K අ) සමාගෙ� ෙක6ටස් 2 කට �� සමාගෙ� ෙක6ටස්  5 K 

වශෙය@ අ
 ප
 කර ෙගන ඇත. ෙක6ටස් 05Eවට අදාළ සටහ@ 1(වK අ) සමාගෙ� ෙප6
 වල වා!තා ගත 

ෙක6ට නැත. අ
 ප
 කර ග@නා �නය වන &ට අ) සහ �) සමාග� වල ෙවෙළඳ +ලය@ CDෙව?@ F.150/- 
K සහ F.60/- K &ය. ෙsසQ් සමාගෙ� 9කා�ත 9ා�ධනය ෙක6ටස් +?යන 1 1@ සම@&ත ෙX. 

 

ඉහත සමාග� Eෙන* 2014 මා!E 31 �නට �ල� ත

ව 9කාශනය@* ෙක��ප
 පහත දැKෙX. 

 

අ! 

(�.‘000) 

XY 

(�.‘000) 

ෙWසN් 

(�.‘000) 

ජංගම ෙන)වන ව-ක�  
   ෙaපළ C-යත හා උපකරණ   488,000   90,000   75,000  

ආෙයBජන - ෙsසQ් සමාගම  100,000   -    -   

ජංගම ව-ක�  
   ෙත6ගය   38,000   12,000   18,000  

ෙවළඳ ණය ගැ	ෙයB   22,000   10,000   12,000  

3දe   6,000   8,000   11,000  

=H ව-ක�  654,000   120,000   116,000  

SKක�  
   9කා�ත 9ා�ධනය    128,000   20,000   40,000  

රඳවාග
 ලාභාංශ   489,000   82,000   59,000  

ජංගම ෙන)වන වගT�  
   බැo�කර  25,000   10,000   5,000  

ජංගම වගT�  
   ෙවළඳ ණය *+ෙයB   12,000   8,000   12,000  

=H SKක� හා වගT�   654,000   120,000   116,000  
 

අමතර ෙත)ර'� පහත දැ4ෙවන පC� ෙ: 
(1) ඒකාබaධ 1�ෙ� අර3ණ සඳහා අ4 සමාගම &(@ �� සමාගෙ� ෙaපළ, C-යත හා උපකරණ 

9ත�ාගණනය කරන ල[. 9ත�ාගණනය ම�@ �� සමාගෙම* ෙaපළ, C-යත හා උපකරණ වල 

සාධාරණ අගය එ* ධාරණ අගයට වඩා +?යන 101@ වැ� බව දKවන ල[. එම �නට �� සමාගෙ� 

ෙaපළ, C-යත හා උපකරණ වල 9ෙයBජනව
 h&ත කාලය අ�FP 5 1. 
 

(2) අ
 ප
 කර ග@නා �නය වන &ට ෙsස්Q සමාගෙ� ෙaපළ, C-යත හා උපකරණ වල සාධාරණ අගය 

ධාරණ අගයට වඩා F.+?යන 15 1@ වැ� Tම හැF� ෙක6ට �aධ ව
ක� වල සාධාරණ අගය ඒවාෙx 

ධාරණ අගයට සමාන &ය. අ
 ප
 කර ග@නා �නය වන &ට ෙaපළ, C-යත හා උපකරණ වල ඵලදාg 

hව කාලය අ�FP 5 K &ය. 
 

(3) 2014 මා!E 31 වන �න (P කරන ලද හා0කරණ ප�Kෂණය ම�@ ෙsසQ් සමාගෙ� n!	 නාමය 

F.+?යන 2 1@ හා0කරණය T ඇ	 බව ෙප@/� ෙක-ණ. 
 

ඔබ � � 2014 මාO' 31 �නට ඒකාබLධ PලQ ත--ව �කාශනය 	&ෙයළ කළ G'ය. (ල*+ 15) 
 

(b) I ලංකා J+�කරණ �Kත අංක 11 ට අ/ව ෙක6@Uා
E ආදාය� ස�බ@ධෙය@ (Pකළ �E ෙහDදරX 

1�� පහK දKව@න.                            (ල*+ 05) 
 (=H ල*+ 20) 



� ලංකා සහ	කල
 කළමනාකරණ ගණකා�කා� ආයතනය  
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�ශ්න අංක 06 (ල*+ 20) 
 

(a) I ලංකා J+�කරණ �Kත LKAS 23: ණයගැ+� 	Cවැය; ණයගැ�� C-වැය 9ා�ධ0ත 1�ම ආර�භ 

1�ම සඳහා සtරා?ය �E ෙක6@ෙa( ෙම6නවාද?             (ල*+ 03) 
 

(b) I ලංකා J+�කරණ �Kත 23: ණයගැ+� 	Cවැය; ණය ගැ�� C-වැය ���ගත  1�ම සඳහා වන 

සඳහා වන වර�ය sමය (Benchmark Treatment) 5මKද?            (ල*+ 03) 
 

(c) I ලංකා J+�කරණ �Kත 23 ට අ/ව ණය ගැ�� C-වැය ���ගත  1�ම සඳහා වන ඉඩ�ය හැ1 

&කeප CDෙවත (Allowed Alternative Treatment) 5මKද?                               (ල*+ 03) 
 

(d) I ලංකා J+�කරණ �Kත LKAS 23 * සඳහ@ වන ප-� �ල� 9කාශය@* ෙහDදරX 1�� කල �E දෑ 

ෙම6නවාද?  (ල*+ 03) 
 

(e) I ලංකා J+�කරණ �Kත LKAS 23 ට අ/ව "VPVක� ලබන ව
ක�" ය@න 0!වචනය කර@න.  

 (ල*+ 03) 
(f) I ලංකා J+�කරණ �Kත LKAS 18: අයභාරය සඳහා J+� තැMම, භා=ඩ &1�ම මත අයභාරය 

හoනාගැ`ම සඳහා සtරා?ය �E ෙක6@ෙa( ෙම6නවාද?  (ල*+ 05) 
              (=H ල*+ 20) 

 

�ශ්න අංක 07 (ල*+ 20) 
 

(a) I ලංකා J+�කරණ �Kත අංක 17: කDබ� සඳහා J+�කරණය 9+තයට අ/ව පහත දැKෙවන පද 

0!වචනය කර@න. 
(i) �ල� කeබP  
(ii)  ෙමෙහ�� කeබP 
(iii)  අවලංW කළ ෙන6හැ1 කeබP  

(3 × ල*+ 2 = ල*+ 06) 
 

(b) I ලංකා J+�කරණ �Kත අංක 17: කDබ� සඳහා J+�කරණය 9+තය ම�@ �ල� කeබP සඳහා 0යම 

කර ඇ	  ෙහDදරX 1�� හතර4 (4) දKව@න.                   (ල*+ 05) 
                      

(c) I ලංකා J+�කරණ �Kත අංක 17: කDබ� සඳහා J+�කරණය 9+තය ම�@ ෙමෙහ�� කeබP සඳහා 

0යම කර ඇ	  ෙහDදරX 1�� හතර4 (4) දKව@න.            (ල*+ 05) 
 

(d) I ලංකා J+�කරණ �Kත අංක 17: කDබ� සඳහා J+�කරණය 9+තයට අ/ව �ල� කeබP යටෙ
 

එන &5ණා 9	 කeබPකරණ ග�ෙද/ සඳහා වන ���කරණ CDෙවත &සත්ර කර@න.       (ල*+ 04) 
              (=H ල*+ 20) 

B කා9ඩය අවසාන8 
II ෙක)ටස අවසාන8 

�ශ්න ප^ය අවසාන8 


