
ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- උසස් මූලය ගිණුම්කරණය සහ මූලය  (AFF/OL2)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

 

© සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.      අනු  අංකය:………………… 

ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය  

මමමහයුම්  අදියර  

ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

       

අපේක්ෂකයන්හට උපපෙස්  

1. අනුමත කාලය පැය (2) තුනකි. 

2.  මුලු ලකුණු 100 කි. 

3. සියලුම ප්රශ්ණ වලට පිළිතුරු සපයන්න. 

4. බහු වර්ණ ප්රශ්ණ වලදී ඔබගේ ගේරීගේ අංකය වටා රවුමි කරන්න. 

5. අයදුේකරුවන්ට ක්රම ගේඛ්ය ගනොවන ගණක යන්ත්ර ගයොදාගැනීමට අවසරය ඇත. 

 

                        විෂයය             විෂය ගේතය  
උසස් මූලය ගිණුේකරණය සහ මූලය            (AFF/OL 2) 

 

I ගකොටස  

පහත සඳහන් ප්රශ්නවලට ඉතාමත් ගැලපපන පිළිතුර පතෝරන්න. 

1. LKAS 1:මූලයප්රකාශන ඉදිරිපේ කිරීම  සේබන්ධගයන් පහත සඳහන් ප්රකාශයන් අතරින් සතය  

වන්ගන් කුමේද? 

 

 (A) ඒකකයේ, කිසිම තේවයේ යටගේ, වේකේ සහ වගකීේ ගහෝ ආදායේ සහ වියදේ  හිලව් 

ගනොකරනු ඇත. 

 (B) සීමිත වගකීේ සමාගේ මගින් සකස් කරන ලද මූලය ප්රකාශනයන් ගපොදු අරමුණු සහිත මූලය 

ප්රකාශනයන් ගලස නේ ගකගර්. 

 (C)මූලය ප්රකාශනගේ අරමුණ, කිසියේ නිශ්චිත දිනයක වයාපාරයකමූලය තේවය පිලිබඳ ගතොරතුරු 

සැපයීමයි.  

 (D) අගනකුේ සර්වග්රාහි ආදායම, අගනකුේ ශ්රීලංකා ගිණුේකරණ ප්රමිතීන් අනුව අවශය ගහෝ 

අනුමැතිය ලේ ලාභ ගහෝ පාඩු වල හඳුනා  ගනොගේ ආදායේ සහ වියදේ අයිතමයන්ගගන් සංයුේත 

ගවයි. 

 

 

2. Global PLC සමාගම සතුව, 31.03.2016 දිනට 75% ේ පමණේ සේපුර්ණ කළ Beta  නේවූ 

නිමවුගමහි ඒකක 40,000 ක තිබිණි. එදිනට දරණ ලද වියදම රු. 880,000 කි. තවේ රු.320,000 ක 

වියදමේ දරමින් නිමැවුම සේපුර්ණ කළ පසු ගමම අයිතමයන්, එකේ රු.45 බැගින් විකිණිය  

හැකිය. ගමම ඒකක විකුණන ස්ථානගේදී විකිණීගේ කාර්ය මණ්ඩලයට විකුණුේ මිගලන් 10% ක 

විකුණුේ ගකොමිස් මුදලේ ගගවිය යුතුය.                                                                                                                                         

 31.03.2016 දින වන විට ගමම ඉන්ගවන්ටරිවලින් ලබාගත හැකි ශුද්ධ අගය වන්ගන්: 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- උසස් මූලය ගිණුම්කරණය සහ මූලය  (AFF/OL2)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

(A)     රු.1,300,000 

(B)     රු.1,480,000  

(C)     රු.1,720,000  

(D)     රු.1,800,000  

 

3. LKAS 18: ආදායම අනුව ආදායම හඳුනාගැනීම සේබන්ධගයන් පහත සඳහන් ප්රකාශනයන් අතරින් 

අසතය වන්ගන් කුමේද?? 

 

(A) රාජ්යභාගයන්, අදාළ ගිවිසුගමහි හරය සමග අනුකුලව, උපචිත පදනමේ මත හඳුනාගත යුතුය. 

(B)  තතය ලදුපත ඉදිරිපේ කළ යුතු තේවගේ පැවතියද, ගගවීම ලැබීම සඳහා ගකොටස් හිමියාගේ 

අයිතිය තහවුරු කළ විට ලාභාංශ පිළිගත යුතුය.  

(C) වාර්තා කරන කාල පරිගේදය අවසානගේ සේපුර්ණ කර ඇති අවධිය ගැන සඳහන් කරමින්, 

ගනුගදනුවේ හා සේබන්ධ ගසේවා ආදායම පිළිගත යුතුය. 

(D) ගනුගදනුව හා සේබන්ධ ආර්ථික ප්රතිලාභ ඇතුලට ගැලීම සිදුවිය ගනොහැකි වුවද, භාණ්ඩ 

හිමිකගමහි අවදානම සහ ප්රතිලාභය ගැනුේකරුට මාරු කලවිට, භාණ්ඩ විකිණීගමන් ලැගබන 

ආදායම පිළිගත යුතුය. 

 

4. Pluto PLC,  31.03.2016 වැනි දින, ඉන්ගවන්ටරි මිනුේකරණය සඳහා භාවිතා කළ සුත්රය, මුලින් 

පිවිසි මුලින් නිකුතු (FIFO)  ක්රමගයන්, භරිත මධයනය ක්රමයට මාරු කරන ලදී. LKAS 08 

ගිණුේකරණ ප්රතිපේතිථ ගිණුේකරණ ඇස්තගේන්තු සහ ගදෝෂවලට අනුව, ගේ හා සේබන්ධව සුදුසු 

ගිණුේකරණ පිරියම කුමේද?  

(A) ගමය ගිණුේකරණ ඇස්තගේන්තුවල ගවනස් කිරීමේ ගහයින්, අතීතයට බලපාන පරිදි නැවත 

ප්රකාශයේ ගලස ගිණුේකරණය කළ යුතුය. 

(B) ගමය ගිණුේකරණ ප්රතිපේති වල ගවනසේ ගහයින්, අතීතයට බලපාන පරිදි භාවිතයේ ගලස 

ගිණුේකරණය කල යුතුය.  

(C) ගමය ගිණුේකරණ ප්රතිපේති වල ගවනසේ ගහයින්, අතීතයට බලපාන පරිදි නැවත ප්රකාශයේ 

ගලස ගිණුේකරණය කළ යුතුය 

(D) ගමය ගිණුේකරණ ඇස්තගේන්තුවල ගවනසේ ගහයින්, අතීතයට බලපාන පරිදි භාවිතයේ 

ගලස ගිණුේකරණය කළ යුතුය. 

 

5. 2015/16 වර්ෂය සඳහා Europa PLC  හි මූලය ප්රකාශනයන් නිකුේ කිරීම සඳහා 01.06.2016 දින එහි 

අධයක්ෂ මණ්ඩලය මගින් අවසර ගදනු ලැබිණි. වාර්තා කිරීගේ කාලගයන් පසු පහත සඳහන් සිදුවීේ 

වීය. LKAS 10  වාර්තා කිරීගේ කාලගයන් පසු සිදුවීේ යටගේ, පහත සඳහන් සිදුවීේ අතරින් 

පනොගැලපපන සිදුවීම් ගලස වර්ගීකරණය කළ යුේගේ කුමේද? 

 

(A)  31.03.2016 දිනට රු.200,000 ක ගශේෂයේ සහිත ණය ගැතිගයේ අධිකරණය මගින් 

බංගකොගලොේ ගලස ප්රකාශයට පේ ගකරිණි. 

(B) රු.550,000 ක මිනුේගත කළ ශුද්ධ උපලබ්ධි කළහැකි අගයක ඉන්ගවන්ටරි අතුරින් සාක්ෂාේ 

කර ගන්නා ලදිගද් රු.460,000 ේ පමණකි. 

(C) පාරිගභෝගිකයකු විසින් 20.03.2016 දින ගගොනු කළ නඩුවකට අදාලව, ඔහුට රු.600,000 ක 

ඉේලීම ගගවීම සඳහා උසාවි තීන්දුව ලැබිණි.    

(D) ගකොටසේ රු.25 බැගින් සතුව සිටි සෑම ගකොටස් පහකට එකේ බැගින් නිකුේ කිරීගමන් 

සමාගම රු.750,000 ේ වන සංචිතයන් ප්රාේධනීකරණය කගළේය.     



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- උසස් මූලය ගිණුම්කරණය සහ මූලය  (AFF/OL2)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

6. Jupiter PLC, 01.04.2012 දින රු.මිලියන 28 කට යන්ත්රයේ මිලදී ගේ අතර අවුරුදු 10 ක ඵලදායි 

ජීව කාලයේ ඇස්තගේන්තු කගළේය.  01.04.2015 දින ගමම යන්ත්රය විකිණීම සඳහා පිරිවැය 

අඩුගකොට සාධාරණ අගය රු.මිලියන 15.6 ේ වූ අතර, අනාගත මුදේ ප්රවාහයන්හි වර්තමාන 

වටිනාකම රු.මිලියන 16.8 ේ විය. 31.03.2016 න් අවසන් වන වර්ෂය සඳහා හඳුනාගේ 

හාණිකරන අලාභය සහ ක්ෂයවීගේ පිරිවැය වනුගේ:  

       හාණිකරන අලාභය (රු.)     ේෂයවීේ පිරිවැය (රු.) 

  A                කිසිේ නැත                2,800,000  

  B               2,800,000                1,680,000  

  C               2,800,000                2,400,000  

  D               4,000,000                1,560,000  

 

7. 01.04.2015 දින වන විට Venus PLC හි භාණ්ඩ ප්රතිඥාභාරය සඳහා ප්රතිපාදනය රු.410,000 ේ වූ 

අතර, 31.03.2016 දිගනන් අවසන් වන වර්ෂය තුල ගගවන ලද බලපත්ර වියදම රු.350,000 ේ විය. 

වර්ෂය තුල සිදු කළ මුළු විකුණුේ රු.මිලියන 25 ේ වූ අතර, 31.03.2016 දිනට භාණ්ඩ ප්රතිඥාභාරය 

සඳහා ප්රතිපාදනය, විකුණුේ වලින් 2.5% ේ ගලස ඇස්තගේන්තු කරන ලදී. 31.03.2016 න් අවසන් 

වන වර්ෂය සඳහා හඳුනාගේ බලපත්ර වියදේ  වනුගේ: 

 

(A)    රු.350,000   

(B)     රු.565,000  

(C)     රු.625,000  

(D)  රු.1,035,000  

 

8. ගද්පලේ, යන්ගත්රෝපකරණයේ ගහෝ උපකරණයේ වන අයිතමයේ මිනුේකරණය කිරීම 

සේබන්ධගයන්, පහත සඳහන් ප්රකාශනයන් අතරින් සතය වන්ගන් කුමේද? 

 

(A) එය පිරිවැය අනුව මිණිය යුතුය. 

(B) එය සාධාරණ අගය අනුව මිණිය යුතුය. 

(C) එය, පිරිවැය ගහෝ සාධාරණ අගය අතරින් වඩා ඉහල අගයට මිණිය යුතුය. 

(D) එය පිරිවැය ආකෘතිය ගහෝ ප්රතයාගණන ආකෘතිය භාවිතගයන් මිණිය යුතුය. 

 

9. අස්පෘශය වේකේ වලට අදාලව පහත සඳහන් ප්රකාශනයන් අතරින් සතය වන්ගන් කවරේද? 

 

   (A) මූලය ප්රකාශනයන්හි අභයන්තරව උේපාදනය කරන ලද කීර්තිනාමය  පිළිගත යුතුය. 

   (B) මූලය ප්රකාශනයන්හි අභයන්තරව උේපාදනය කරන ලද සන්නමයන්  පිළිගනොගත යුතුය. 

   (C) මූලය ප්රකාශනයන්හි අභයන්තරව උේපාදනය කරන ලද සියලු අස්පෘශය වේකේ පිළිගත යුතුය. 

   (D) මූලය ප්රකාශනයන්හි අභයන්තරව උේපාදනය කරන ලද සියලු අස්පෘශය වේකේ පිළිගනොගත 

යුතුය.  

 

10. LKAS 37 ප්රතිපාදන, අසේභාවය වගකීේ සහ අසේභාවය වේකේ යටගේ පහත සඳහන් ප්රකාශනයන් 

අතරින් සතය  වන්ගන් කිනේ ප්රකාශනය/යන් දැයි ගතෝරන්න. 

  

(i) ආපාතික වේකේ, මූලය ප්රකාශනයන්හි පිළිගනොගත යුතුය. 

(ii) ආපාතික වගකීේ, මූලය ප්රකාශනයන්හි පිළිගනොගතයුතුය. 

(iii) ආපාතික වේකේ සහ ආපාතික වගකීේ වලට අදාලව, සටහන්වල අනාවරණයේ පමණේ 

සිදුගකගර්. 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- උසස් මූලය ගිණුම්කරණය සහ මූලය  (AFF/OL2)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

(iv) ප්රතිපාදනයන් වන්ගන් අවිනිශච්ිත කාල නියමය ගහෝ ප්රමාණය පිලිබඳ වගකීේ වන අතර, ඒවා 

මූලය ප්රකාශනයන්හි හඳුනාගත යුතුය.  

(A)   (i) සහ (ii) පමණයි. 

(B)   (ii) සහ (iii) පමණයි. 

(C)   (i), (ii) සහ (iii) පමණයි. 

(D)   ඉහත සියේල 

  

11.  පහත සඳහන් පිරිවැය අතරින් ගද්පල, යන්ත්ර සුත්ර, සහ උපකරණ වලට ඍජුවම අදාළ කළ හැකි 

ගලස සැලකිය හැේගේ කිනේ ඒවාද? 

 

(i)   අඩවි පිළිගයළ කිරීගේ පිරිවැය  

(ii)  ස්ථාපනය කිරීම සහ එේරැස් කිරීගේ පිරිවැය  

(iii) ආරේභක භාරදීගේ සහ හැසිරවීගේ පිරිවැය  

(iv)  නව පහසුකමේ විවෘත කිරීගේ පිරිවැය  

(A)   (i) සහ (ii) පමණයි. 

(B )  (ii) සහ (iii) පමණයි. 

(C)   (i), (ii) සහ (iii) පමණයි. 

(D)   ඉහත සියේල  

 

12. මූලය වාර්තාකරණගේ සංකේපමය රාමුවට අදාලව මූලය ගතොරතුරුවල ගුණාේමක ලාේෂනිකයන් 

හා සේබන්ධව පහත සඳහන් ප්රකාශනයන්ගගන් සතය වන්ගන් කවරේද? 

(i)   අදාලේවය සහ විශ්වශයතාවය, මූලික ගුණාේමක ලාේෂනිකයන්ය. 

(ii)  අවගබෝධ කරගැනීම සහ සැසඳිය හැකිවීම වර්ධනකාරක ගුණාේමක ලාේෂනිකයන්ය. 

(iii)  අදාලේවය සහ සැසඳිය හැකිවීම, මූලික ගුණාේමක ලාේෂනිකයන්ය. 

(iv)  විචලයතාවය සහ කාලානුරුපි බව, වර්ධනකාරක ගුණාේමක ලාේෂනිකයන්ය. 

(A)   (i) සහ (ii) පමණයි. 

(B)   (ii) සහ (iv) පමණයි. 

(C)   (i) ,(ii) සහ (iii) පමණයි. 

(D)   ඉහත සියේල  

 

13. Mercury PLC සමාගම 01.04.2011 දින රු. මිලියන 3.5 කට යන්ගත්රෝපකරණයේ මිලදී ගේ අතර, 

ධාරන අගය රු.මිලියන 2.8 ේ වන විට  එය ප්රථම වරට 01.04.2013 දින රු.මිලියන 2.3 කට යලි 

ඇගයීමේ කගළේය. එම යන්ත්රයම නැවතේ 01.04.2015 දින ධාරන අගය රු.මිලියන 1.4 ේ වන 

විට රු. මිලියන 2 කට යලි ඇගයීමේ කගළේය. 01.04.2015 දින මතුවූ යලි ඇගයීගේ අතිරිේත 

ගවනසට නිවැරදි ගිණුේකරණ ප්රතිකර්මය කුමේද?   

 (A) ලාභ ගහෝ පාඩුගවහි, රු.600,000 හඳුනාගත යුතුය.  

 (B) අගනේ පරිග්රාහක ආදායගමහි රු.600,000 හඳුනාගත යුතුය. 

 (C)  රු.100,000 ලාභ ගහෝ පාඩුගවහි හඳුනාගත යුතු අතර, රු.500,000 අගනේ පරිග්රාහක 

ආදායගමහි හඳුනාගත යුතුය.  

 (D) රු.100,000 ේ අගනේ පරිග්රාහක ආදායගමහි හඳුනාගත යුතු අතර රු.500,000  ලාභ ගහෝ 

පාඩුගවහි හඳුනාගත යුතුය.  

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- උසස් මූලය ගිණුම්කරණය සහ මූලය  (AFF/OL2)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

14. නිවැරදි ප්රකාශය ගතෝරන්න. 

(A) නව වයාපෘතියේ ඇගයීමට ලේ කිරීගේදී, ප්රාේධනගේ ආයතන පිරිවැය භාවිතා කිරීම සෑම විටම 

සුදුසුය. 

(B) වයාපෘතිය මුළුමනින්ම සාමානය ගකොටස්වලින් මුදේ ගයොදවා ඇේනේ, ප්රාේධනගේ ආයතන 

පිරිවැය සෑම විටම වයාපෘතිගේ පිරිවැයට සමාන වනු ඇත.   

(C) වයාපෘති හා බැඳුනු අවදානේ මට්ටම ආයතනගේ අවදානමට සමාන නේ, නව වයාපෘති ඇගයීම 

පිණිස ආයතන ප්රාේධනගේ පිරිවැය භාවිතා කළ හැකිය. 

(D)වයාපෘතියේ ඇගයීම සඳහා භාවිතා කළ යුේගේ ප්රාේධනගේ ආයතන පිරිවැයද නැතගහොේ 

ප්රාේධනගේ වයාපෘති පිරිවැයද යන්න තීරණය කිරීගේදී, නව වයාපෘතියේ පිණිස මුදේ ගයොදවන 

ආකාරය සැලකිය යුතු කරුණේ ගනොගව්.  

15. පහත සඳහන් ප්රකාශනයන් අතරින් නිවැරදි වන්ගන් කුමේද?  

 (i)     වයාපෘතියක අභයන්තර ඉපයුේ අනුපාතිකය (IRR)  එහි වට්ටේ අනුපාතිකයට වඩා ඉහල නේ, 

වයාපෘතිගේ    ලාභාදායිේව දර්ශකය (PI)  1 ට වඩා වැඩිවනු ඇති අතර, ශුද්ධ වර්තන අගය (NPV) 

ධනාේමක වනු ඇත.  

(ii)    වයාපෘතියක ලාභාදායිේව දර්ශකය 0.90 ේ නේ, වයාපෘතිගේ ආගයෝජ්නය කල රුපියේ 1 

කට ශත 90 ක වර්තමාන වටිනාකමේ ඉපදගවනු ඇති බව ඉන් පැහැදිලි ගකගර්. 

(iii) වයාපෘතියක ලාභාදායිේව දර්ශකය 1 ට වඩා විශාල නේ, එහි ශුද්ධ වර්තමාන වටිනාකම (NPV) 

0 ට වඩා අඩුවනු ඇති අතර, අභයන්තර ඉපයුේ අනුපාතිකය(IRR) ,  වට්ටේ අනුපාතිකයට වඩා විශාල 

වනු ඇත. 

(iv) ප්රාේධනය සලාක කිරීම යටගේ, වයාපෘති ගතෝරා ගැනීගේදී ලාභදායිේව දර්ශකයට වඩා ශුද්ධ 

වර්තමාන වටිනාකම වඩා ඉහල යයි සැලකියයුතුය.   

(A)   (i) සහ (iv) පමණයි. 

(B)   (ii), (iii) සහ (iv) පමණයි. 

(C)   (i), (ii) සහ (iv) පමණයි. 

(D)   (i) සහ (ii ) පමණයි. 

16. XY  සමාගම, රු.140,000 ක ආරේභක මුදේ වියදමේ ඇති නව වයාපෘතියක ආගයෝජ්නය කිරීමට 

සැරසි සිටී. වයාපෘතිගයන් වසරකට  රු.35,000 බැගින් වසර 7 ේ තුල ධනාේමක මුදේ ප්රවාහයන් 

ජ්නිත ගකගරතැයි අගේේෂා ගකගර්. වයාපෘතිගේ වට්ටේ අනුපාතය 12% නේ වයාපෘතිගේ 

ලාභදායිේව දර්ශකය වන්ගන්,  

 

(A)   0.88 

(B)   1.41 

(C)   1.14 

(D)   7.09  

 

17. BRZ  සමාගම ට ඉදිරි වර්ෂය සඳහා රු.2,500,000 ක උපරිම ප්රාේධන අයවැයේ ඇත. සමාගම පහත 

සඳහන් වයාපෘති 3 පිළිබඳව සලකා බලමින් සිටී. අගේේෂිත මුදේ ප්රවාහයන් පහත සඳහන් පරිදිය.  

    වයාපෘතිය 1   වයාපෘතිය 2  වයාපෘතිය 3  

0 වර්ෂය    (900,000)  (1,500,000) (2,500,000) 

1 වර්ෂය      450,000        780,000    1,600,000  

2 වර්ෂය       600,000        850,000    1,320,000  

3 වර්ෂය       550,000        920,000    1,220,000  



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- උසස් මූලය ගිණුම්කරණය සහ මූලය  (AFF/OL2)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

සමාගගේ ප්රාේධනගේ වියදම 14% ේ ගලස ඇස්තගේන්තු කර ඇත. සමාගම විසින් පිළිගත යුේගේ 

කිනේ වයාපෘතිය (වයාපෘතීන්) ද? 

(A)   2 වැනි වයාපෘතිය පමණයි. 

(B)   3 වැනි වයාපෘතිය පමණයි. 

(C)   සියලුම වයාපෘති පිළිගත හැකිය. 

(D)  වයාපෘති 1 සහ 2 පමණයි. 

 

18. ඉතාමේම ගැලගපන ප්රකාශනය ගතෝරන්න. 

(i) වයාපාරයයක ගමගහයුමි චක්රය යනු, ගතොග සඳහා ඇනවුේ තැබීගේ සිට ණය පදනම මත ගතොග  

විකිණීම දේවා වූ කාල පරිච්ගේදයයි. 

(ii) ගමගහයුමි චක්රය ගලස සඳහන් වනුගේ ගතොග මිල දී ගැනීගේ සිට ණය මත කරන විකුණුේ 

වලින් මුදේ එේ රැස්කර ගැනීම දේවා කාල පරිච්ගේදයයි.  

(iii) මුදේ චක්රය ගලස සඳහන් වනුගේ ගතොග සඳහා ඇනවුේ තැබීමේ ගතොග වලට මුදලින් ගගවීමේ 

අතර කාල පරිච්ගේදයයි.  

(iv) මුදේ චක්රය යනු, ගතොග ස ඳහා මුදේ ගගවීම සහ ණය පදනම මත විකුණු භාණ්ඩ වලට මුදේ 

ලැබීමේ අතර කාල පරිච්ගේදයයි. 

(A)   (i) සහ (iv) පමණයි. 

(B)   (i) සහ (iii) පමණයි. 

(C)   (ii) සහ (iv ) පමණයි. 

(D)   (ii) පමණයි. 

 

19. ගකටිකාලීන මුදේ ගයදවීගේ ප්රතිපේතිය (LO B4) සේබන්ධගයන් ඉතාමේම ගැලගපන ප්රකාශනය 

ගතෝරන්න.  

(A)වයාපාරයේ නමය මුදේ ගයදවීගේ ප්රතිපේතියේ අනුගමනය කරන විට, ශුද්ධ වර්තන වේකේ 

ඉහළ අගයක රඳවා තබා ගැනීම සඳහා, ණයට විකිණීේ අවමව පවේවා ගැනීම ගහෝ ණයට ගනොදීම 

සිදු ගකගර්. 

(B) වයාපාරයේ සීමාකාරී මූලයප්රතිපේතියේ අනුගමනය කරන විට, ලැබිය හැකි ඉහළ ගශේෂයන් 

ගහේතු ගකොටගගන වර්තන වේකේවල ආගයෝජ්න ඉහළ වනු ඇත.   

(C) නමය මූලය ප්රතිපේතිවල, ඉහල මුදේ ගශේෂයන් සහ මිලදී ගන්නන්ට වාසිදායක ණය ප්රතිපේතිද 

නිරීේෂණය කළ හැකිය. 

(D) වයාපාරයේ සීමාකාරී මූලය ප්රතිපේතීන් අනුගමනය කරන විට, අගලවි කළහැකි සුරැකුේ වල 

ඉහල ගශේෂයේ සහ අඩු ණය ගගවීගේ ගශේෂයන් නිරීේෂණය කළ හැකිය. 

 

නිවැරදි ප්රකාශනය/යන් ගතෝරන්න.  

(i) කේපිරිම හා ගැලපීගේ ප්රගව්ශගේදී, දිගුකාලීන අරමුදේ භාවිතා කරමින් ස්ථිර කාරක ප්රාේධනය 

සහ ස්ථාවර වේකේ මූලයනය කරනු ලැගබ්. 

(ii) සංස්ථිතික ප්රගව්ශගේදී, ස්ථාවර වේකේ සියේල, ස්ථිර කාරක ප්රාේ ධනය සහ තාවකාලික 

කාරක ප්රාේධනගේ ගකොටසේ, දිගු කාලීන අරමුදේ භාවිතගයන් මූලයනය ගකගර්. 

(iii) සංස්ථිතික ප්රගව්ශගේදී, තාවකාලික ප්රාේධනය ගකටි කාලීන අරමුදේ භාවිතගයන් මූලයනය 

කරන අතර, ස්ථිර කාරක ප්රාේ ධනය දිගු කාලීන අරමුදේ භාවිතගයන් මූලයනය ගකගර්.  

(iv) තාවකාලික කාරක ප්රාේ ධනය සහ සමස්ත ස්ථිර කාරක ප්රාේධනය, කේපිරීේ ගැලපීගේ 

ප්රගව්ශගේ ගකටිකාලීන අරමුදේ භාවිතගයන් මූලයනය ගකගර්.  



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- උසස් මූලය ගිණුම්කරණය සහ මූලය  (AFF/OL2)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

(A)  (i) සහ (ii) පමණයි. 

(B ) (i) පමණයි. 

(C)  (iii) සහ (iv) පමණයි. 

(D)  (iv) පමණයි. 

      (ලකුණු 02  X  20 = එකතුව ලකුණු 40) 

 

II ගකොටස 

සියලුම ප්රශන්වලට පිළිතුරු සපයන්න. 
 

1 වන ප්රශ්නය  

 

  31.03.2016 දිනට Colombo PLC හි ගිණුේ වාර්තාවලින් උපුටා ගන්නා ගශේෂ පිරිේසුම පහත දැේගව්. 

 හර (රු.000) බැර (රු.000) 

ඉඩේ සහ ගගොඩනැගිලි - පිරිවැය/සමුච්චිත ේෂයවීම  15,000   1,500  
ගමෝටර් වාහන- පිරිවැය/සමුච්චිත ක්ෂය වීම    9,500   1,800  
කාර්යාල උපකරණ-පිරිවැය-සමුච්චිත ක්ෂයවීම   4,600      900  
විකුණුේ පිරිවැය    6,250   
විකුණුේ    12,100  

ආපසු ලැබුණු විකුණුේ       100   
31.03.2016 දින ට ඉන්ගවන්ටරි      3,450   
ප්රකාශිත ප්රාේධන -  සාමානය ගකොටස්    13,000  

01.04.2015 දිනට රඳවාගේ ඉපයුේ      4,500  

ගබදාහැරීගේ වියදේ       1,250   
පරිපාලන වියදේ        1,100   
මූලය වියදේ           650   
අගනේ වියදේ           180   
අගනේ ආදායේ         910  

ගවළඳාගමන් ලැබීමට ඇති දෑ/ ගගවීමට ඇති දෑ          2,500       3,500  
මුදේ සහ බැංකු           1,150    
බැංකු ණය       8,480  

ගගවූ ආදායේ බදු              360   
ගගවූ ලාභාංශ- සාමානය ගකොටස්             600   
     46,680     46,680  

 

පහත සඳහන් අතිපේක පතොරතුරුෙ සපයා ඇත. 

1. 31.03.2016 දිනට ඉන්ගවන්ටරි, පිරිවැය අනුව අගය කරන ලදී. ගමම ඉන්ගවන්ටරි වල රු.230,000 

ේ වැය වන භාණ්ඩ ඇතුලේ වන අතර, එහි ශුද්ධ සාක්ෂාේ කරගත හැකි අගය රු.180,000 ේ ගලස 

ඇස්තගේන්තු කර ඇත. 

2. භුමිගේ වියදම රු.මිලියන 10 ේ වූ අතර, 31.03.2016 දින එය රු. මිලියන 12.5 කට යලි අගයන 

ලදී. ගකගසේ වුවද ගේ සේබන්ධගයන් ගිණුේ සටහන් කිසිවේ කර නැත. 

3.  වර්ෂය තුලදී ගද්පලට, යන්ත්ර සහ උපකරණ වලට පහත සඳහන් එකතු කිරීේ සිදු කරන ලද අතර 

ඒවා නිසි පරිදි ගිණුේ ගත කරන ලදී. 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- උසස් මූලය ගිණුම්කරණය සහ මූලය  (AFF/OL2)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

01.10.2015: රු.මිලියන 4.5 කට ගමෝටර් වාහන  

 01.01.2015: රු. මිලියන 1.6 කට කාර්යාල උපකරණ  

වර්ෂය තුලදී ගද්පල, යන්ත්ර සහ උපකරණ වල අන් කිසි ගවනස්කේ සිදු ගනොවිය.  

4. ගද්පල, යන්ත්ර සහ උපකරණ ඍජු ගර්ඛීය ක්රමයට පහත දැේගවන ගලස ක්ෂය විය. 

ගගොඩනැගිේල - 5% වාර්ෂිකව -  ගමෝටර් වාහන-10% වාර්ෂිකව - කාර්යාල උපකරණ -20% 

වාර්ෂිකව  

5.  31.03.2016 දිනට එේරැස් වූ බදු කුලිය සහ විකුණුේ කාර්ය මණ්ඩලගේ ගකොමිස් මුදේ, පිළිගවලින් 

රු.40,000 ේ සහ රු.60,000 ේ විය.  

6.  ගබදාහැරීගේ වියදේවල රු.150,000 ක කලින් ගගවූ ප්රචාරක වියදේ ද ඇතුලේය. 

7. වර්ෂය සඳහා ආදායේ බදු වගකීම රු.470,000 ේ ගලස ඇස්තගේන්තු කරනු ලැබ ඇත. 

8. සාමානය ගකොටස්වලට රු.500,000 ක අවසන් ලාභාංශ ගගවීමට අධයක්ෂ මණ්ඩලය ගයෝජ්නා 

කගළේය. 

9. රු.1,480,000 ක බැංකු ණය 31.03.2016 න් අවසන් වන වර්ෂය තුලදී නිරවුේ කළ යුතුය. 

 

ප්රසිද්ධ කිරීම සඳහා පහත සඳහන්මූලය ප්රකාශනයන් පිළිපයළ කරන්න. 

(a) 31.03.2016 න් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා ලාභ ගහෝ පාඩු ප්රකාශනය සහ අගනකුේ විසත්ීර්ණ ආදායම  

............................................................................................................................................ (ලකුණු 07)  

(b) 31.03.2016  දිනට මූලය තේවය පිලිබඳ ප්රකාශනය ..........................................................(ලකුණු  08) 

    (මුලය ප්රකාශනයන්ට සටහන් අවශය පනොපේ) 

                                                                                                                            (එකතුව ලකුණු 15) 

2 වන ප්රශ්නය  

 

(a) 31.03.2016 දිනට සහ 31.03.2015 දිනට Kandy PLC  හි මූලයතේවය පිලිබඳ ප්රකාශනයන් පහත දැේගව්. 

 31.03.2016 

දිනට -රු.’000  
 31.03.2015 

දිනට -රු.’000   
ප්රවේතන පනොවන වත්කම්    
ගද්පල, යන්ත්ර සුත්ර සහ උපකරණ          35,000           24,500  
ආගයෝජ්න          26,500           11,200  
ප්රවේතන වත්කම්    
ඉන්ගවන්ටරි 14,500              7,500  
ලැබිය යුතු දෑ         11,250            14,750  
මුදේ සහ බැංකු           4,750               2,050  
         92,000             60,000  

සාමානය පකොටස්    
එකේ රු.10 බැගින් සාමානය ගකොටස්         50,000           35,000  
රඳවාගේ ඉපයුේ         20,750           12,500  
ප්රතයාගණන සංචිතය           3,000             1,000  
  

ප්රවේතන පනොවන වගකීම්    
12% ණයකර           9,500            6,250  
ප්රවේතන වගකීම්    
ගගවියයුතු ගවළඳ          7,500            4,500  
ගගවිය යුතු ආදායේ බදු             500               350  
උපචිත වියදේ             750               400  

        92,000         60,000  



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- උසස් මූලය ගිණුම්කරණය සහ මූලය  (AFF/OL2)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

පහත සඳහන් අතිපේක පතොරතුරුෙ සපයා ඇත. 

1. 31.03.2016 දිගනන් අවසන් වන වර්ෂය සඳහා ලාභය රු.මිලියන 13 ේ වූ අතර වර්ෂය සඳහා ආදායේ බදු 

වියදම රු.මිලියන 1.5 ේ විය. 

2. 31.03.2016 දිගනන් අවසන් වන වර්ෂය සඳහා ක්ෂයවීේ පිරිවැය රු.මිලියන 5 ේ වූ අතර වර්ෂය තුලදී 

ධාරණ මුදල රු.මිලියන 4.5 ේ වූ යන්ත්රයේ රු.මිලියන 5.2 කට විකුණන ලදී. 

3. වයාපාරගේ ඉඩම 01.01.2016 දින යලි අගයන ලද අතර ඉන් අතිරිේතයේ ඇතිවිය. 

4. වර්ෂය තුල දී සමාගම අලුේ ගමෝටර් වාහන මිලදී ගේ අතර Galle PLC  හි සාමානය ගකොටස්වල 

ආගයෝජ්නය කරන ලදී. 

5. 31.03.2016 න් අවසන් වන වර්ෂය සඳහා ගපොළී වියදම රු.මිලියන 1.2 ේ වූ අතර එකතු වූ වියදේ 

මුළුමනින්ම එකතු වූ ගපොළී වලින් සංයුේත විය. 

31.03.2016 න් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා, මුදේ ප්රවාහ ප්රකාශනය වක්ර ක්රමය භාවිතා කරමින් සකස් කරන්න. 

                                                                                                                                   (ලකුණු 11)  

(b) පහත සඳහන් පද අතරින් ඕනෑම ගදකේ, මූලය වාර්තාකරණය සඳහා වන සංකේපික සැකිේල අනුව 

නිර්වචනය කරන්න.    

(i)    වේකම  

(ii)   වගකීම  

(iii)  ආදායම  

(iv)  වියදම  

          (ලකුණු 04) 

                      (එකතුව ලකුණු 15) 

 

3 වන ප්රශ්නය  

(a)  Mars PLC  සමාගගමහි ගද්පල, යන්ත්රසුත්ර සහ උපකරණ යන අයිතමයන්ට අදාලව 31.03.2016 දිනට 

පහත සඳහන් ගතොරතුරු පවතී. සියලුම ගද්පල මිලදී ගන්නා ලද්ගද් 01.04.2015 වැනි දිනය. 

 

වේකේ  වියදම (රු.000 
වලින්) 

ගිණුේකරණය 
සඳහා ක්ෂයවිගේ 
අනුපාතය  

බදු අරමුණු සඳහා 
ක්ෂයවිගේ අනුපාතය  

ගගොඩනැගිලි    24,000       5%        10% 

ගමෝටර් වාහන    30,000     20%         20% 
කාර්යාලිය උපකරණ    24,000     33.33%         25% 

 

වයාපාරයට අදාළ වන බදු අනුපාතය වනුගේ 30% කි. 

(i) බදු අයකලහැකි තාවකාලික ගවනස සහ අඩුකලහැකි තාවකාලික ගවනස ගණනය කරන්න. 

(ii) 31.03.2015 දිනට, විලේබනය කළ බදු වගකීම සහ විලේබනය කළ බදු වේකම ගණනය කරන්න. 

                                                                                                                           (ලකුණු  05)   

(b) පහත සඳහන් ගතොරතුරු Ganymede PLC  සමාගම විසින්මූලය බදු ගිවිසුමේ යටගේ අේපේ කරගේ 

ගමෝටර් වාහනයේ සමිබන්ධගයන් අදාළ ගව්. 

 

 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- උසස් මූලය ගිණුම්කරණය සහ මූලය  (AFF/OL2)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

ගමෝටර් වාහනගේ සාධාරණ අගය    රු.4,250,000  
ගිවිසුගමහි දිනය      01.04.2015  
ගිවිසුම සිදු කිරීගේදී ගගවූ ආරේභක තැන්පතුව     රු.  750,000  
මාර්තු 31 දින ගගවූ වාර්ෂික බදු කුලිය    රු.1,044,104  
බදු කාලය සහ ඵලදායක කාලය          අවුරුදු 5  
බද්ගදහි ඇඟවුනු ගපොළී අනුපාතය      වාර්ෂික 15% 
  

(i) 31.03.2016 න් අවසන් වන වර්ෂය සඳහා ලාභය ගහෝ පාඩුව සහ අගනකුේ වීස්තිර්ණ ආදායේ ප්රකාශන 

වල උපුටනයන් සපයන්න. 

(ii) 31.03.2016 දිනට මූලය තේවය පිලිබඳ ප්රකාශනගේ උපුටනයන් සපයන්න. 

                                                                                                                                         (ලකුණු 

06)  

(c) පහත සඳහන් අදාල ශ්රී ලංකා ගිනුේකරන ප්රමිතීන් ට අනුකුලව පහත දැේගවන කරුණු අතරින් ඕනෑම 

ගදකකට ගිණුේකාරක පිරියම පැහැදිලි කරන්න. 

    (i)  ණය ගැනීගේ පිරිවැය ( LKAS 23 අනුව: ණය ගැනීගේ පිරිවැය) 

   (ii)  වේකමක ප්රගයෝජ්නවේ ජීව කාලය සංගශෝධනය (LKAS 08 අනුව: ගිණුේකරණ ප්රතිපේති, 

ගිණුේකරණ ඇස්තගේන්තුවල ගවනස්කේ සහ වැරදීේ)  

   (iii) අස්පෘශය වේකේවල තදනන්තර මිනුම (LKAS 38  අනුව: අස්පෘශය වේකේ) 

   (iv) වේකේ අඩුකිරීම (LKAS 36 අනුව: අඩුකිරීගේ පාඩුව) 

                                                                                                                                             (ලකුණු 04) 

                                                                                                                            (එකතුව ලකුණු 15) 

 

04 වන ප්රශ්නය    

(i) ඔබ, මධයම පරිමාණගේ නිෂප්ාදන සමාගමේ වන Demour Plc හි අලුතින් පේකරනු ලැබූ මූලය 

කළමනාකරු ගවයි., කාර්යේෂමතාවය වැඩිදියුණු කිරීගේ අදහසින්, පවතින එේ යන්ත්රයේ 

ගවනුවට නව යන්ත්රයේ ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට ඉහළ කළමනාකාරිේවය අදහස් කරයි. පවතින 

යන්ත්රය අවුරුදු 10 ේ පැරණි අතර වසර 10 ක ජීව කාලයේ ඉතිරිව පවතී. නව යන්ත්රගේ 

අගේේෂිත ජීව කාලය අවුරුදු 20 කි. පරණ යන්ත්රගේ පිරිවැය රු.10,000,000 ේ වූ අතර 

වර්තමාන ගපොේ අගය රු.5,000,000 කි. යන්ත්රය වසරකට රු.500,000 බැගින් සරල ගර්ඛීයව 

ක්ෂය කරණු ලැබිනි. යන්ත්රය අද  රු.7,000,000 කට විකිණිය හැකියැයි ඇස්තගේන්තු කර ඇත. 

ස්ථාපන වියදමද ඇතුළුව නව යන්ත්රගේ වියදම රු.20,000,000 ේ වන අතර, ක්ෂයවීගේ 

ප්රතිපේතිගේ ගවනසේ සිදු ගනොවනු ඇත. නව යන්ත්රය අවශය අවස්ථාවක ගපොගේ අගයට 

විකිණිය හැකිගවතැයි කළමනාකාරිේවය අගේේෂා කරයි. 

(ii)  

(ii) පරණ යන්ත්රගේ සහ නව යන්ත්රගේ වාර්ෂික ධාරිතාවයන් පිළිගවලින් ඒකක 200,000 ේ 

සහ 250,000 ේ ගවයි. පරණ යන්ත්රය සඳහා ඍජු ශ්රම පිරිවැය රු.12,000,000 ේ වන අතර, නව 

යන්ත්රය සඳහා කිසියේ ගහෝ අතිගර්ක ශ්රමයේ අවශය ගනොවනු ඇත. නව යන්ත්රය භාවිතයේ 

සමග ද්රවයයන් වඩා කාර්යක්ෂමව භාවිතා වනු ඇති අතර ද්රවය පිරිවැය, ඒකකයකට රු.180 

බැගින් 10% කින් පහතට වැගටනු ඇත. සමාගම, රු. 500 ේ වන ඒකකයක පවේනා මිල 

එගලස ම පවේවා ගැනීමට අගේේෂා කරයි. ගපොදුකාර්ය ප්රතිපාදනය, ද්රවය පිරිවැගයන් 150% ේ 

වනු ඇත. අතිගර්ක විකුණුේ වියදම වසරකට රු.7,900,000 ේ වනු ඇත. සංස්ථාව සඳහා 

සංස්ථානික බදු අනුපාතය 15% ේ වන අතර, සංවිධානගයහි බදුවලින් පසු අරමුදේ වියදම 18% 

ේ ගලස ඇස්තගේන්තු කර ඇත. 



ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකරණ ආයතනය 

මමමහයුම් අදියර- උසස් මූලය ගිණුම්කරණය සහ මූලය  (AFF/OL2)- ආදර්ශ ප්රශ්න පත්රය 

 

 

නව යන්ත්රය මිලදී ගැනීම සේබන්ධගයන් ඉහළ කළමනාකාරිේවය ඔබගේ උපගදස් අගේේෂා 

කරයි. අවශය ගණනය කිරීේ සමග ඔගබ් තීරණය පැහැදිලි කරන්න. 

                                                                                                                         (ලකුණු 09) 

 

 (iii) කළමනාකාරිේවගේ අදහස් අනුව, සංස්ථාවන් මගින් අනුගමනය කරන මූලයකාරක 

ප්රගව්ශයන් ගවනස ්විය හැකිය. එවැනි මූලය කාරක ප්රගව්ශයන් ගකටිගයන් පැහැදිලි කරන්න. 

                                                                                                                       (ලකුණු 03) 

 

(iv) Denwer  Plc.  සමාගගමහි කාරක ප්රාේධනය සේබන්ධගයන් පහත සඳහන් ගතොරතුරු 

සපයා ඇත. 

 

මතොග අනුවර්තන කාලය (දවස්) 

         අමු ද්රවය        78  

          ගනොනිමි කාර්යයන්              20  

         නිමි භාණ්ඩ                         15  

ණයගැතියන්ගේ අනුවර්තන කාලය (දින)  33  

ණය හිමියන්ගේ විලේබන කාලය (දින)               46 

ඔබ, සමාගගමහි දල ගමගහයුමි චක්රය සහ ශුද්ධ ගමගහයුමි චක්රය ගණනය කළ යුතුව ඇත. 

                                                                                                        (ලකුණු 03) 

                                                                                              (එකතුව ලකුණු 15)   

ප්රශ්න පත්රපේ අවසානය 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


