
 

 

 

 

ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනය 

^2009 අංක 23 දරණ පාර්ලිමේන්තු පනත මගින්ත ස්ථාපිත කර තිමේ& 

 

2019 න ොවැම්බර් විභොගය 

 

 

msgq .Kk : 16 

m%Yak .Kk : 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I න ොටස 

සියලුම ප්රශ ් වලට පිළිතුරු සපයන්  

 

 

 

 

 

 

 

fufyhqï wÈhr  

AFF - 202 උසස් මුලය ගිණුම් රණය සහ මුලය 

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස:් 

 

1. ඉඩ දුන් කාලය :  කියවීම – මිනිත්තු 15 යි. 

ලිවීම - පැය 3 යි. 

2. මුළු ලකුණු : 100 යි. 

3. දමම ප්රශ්  පත්රය දකාටස් දෙකකින් සමන්ිත දේ.  

I දකාටස: ප්රශ්  අංක 01 (බහුවරණ ප්රශ්  20).      

II දකාටස: ප්රශ්  අංක 02 - 05 (රචනා ප්රශ්  04). 

4. සියලුම ප්රශ්න සඳහා පිළිුරු සපයන්න.  

5. පිළිතුරු සිිංහල භොෂොනවන් සැපයිය යුතුය. 

6. සෑම ප්රශ්නයක් සඳහාම පිළිුරු, සපයා ඇති පිළිුරු දපාදතහි අලුත්ත පිටුවකින් ආරම්භ 

කරන්න. 
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I දකාටස 
සියලුම ප්රශ ් වලට පිළිතුරු සපයන්  

 

ප්රශ ් අිං  1 

 

ප්රශ ් අිං  1.1 සිට 1.20 දක්වො වඩොත්ම ගැළනප  පිළිතුර න ෝරො එයට අදොළ අක්ෂරය ඔබනේ පිළීතුරු 

නපොන හි අදොළ ප්රශ ් අිං ය ඉදිරිනයන් සදහන්  රන් . 

 

1.1. පහ  සදහන් ඒවො අතුරින් නවනළද  සමොගම ට අඛන්ඩ පැවැත්මක් සහි ව  ටයුතු 

පවත්වොනග  යොමට ඇති හැකියොව පිලිබදව කිසිදු සැ යක් ඇති න ොව  අවසථ්ොව වනුනේ: 

 

a) සමුච්චි  අලොභවල වැඩිවීම.  

b) සමොගනම් විකුණුම් වලින් 60% ක් නිනයෝජ ය  ර  ප්රධො  ගනුනදනු රුනවකු ඉවත් වීම.  

c) සමොගනම් වත් ම් වලට වඩො වැඩි වූ අනුපො යකින් එහි වගකීම් වැඩි වීම. 

d) විනේශීය නවළද නපොළවල්  රො සමොගනම් වයොපොරි   ටයුතු ප්රසොරණය කිරීම.  

 

 

1.2. මුලය  ල්බේදක් යටනත්,  ල්බදු වත් ම ප්රොේධනී රණය කිරීමට  ල්බදු ගැනුම් රුට 

අවසර ඇ . මුලය ප්ර ොශ  පිළිනයළ කිරීම හො ඉදිරිපත් කිරීම සදහො ව  සිං ල්ප ොත්ම  

රොමුවට අනුව නමම ගිණුම් රණ පිළිනව ට අනුබල නද  ගුණොත්ම  ලක්ෂණය වනුනේ: 

 

a) විශ්වොසනීය නිනයෝජ ය.  (Faithful Representation) 

b) යථොරුපි බව.   (Substance over Form) 

c) විචක්ෂ  ොවය.   (Prudence) 

d) සිංසන්ද ොත්ම  බව. (Comparability)  

 

 

1.3. පහ  සදහන් ඒවො අ රින් මුලය ප්ර ොශ වල සිංසන්ද ොත්ම  බව පහසු  රලීම සඳහො 

අවශයනයන්ම උප ොරී න ොව  අයි මය වනුනේ: 

 

a) මුලය ප්ර ොශ  පිළිනයළ කිරීනම්දී ගිණුම් රණ ප්රමි  අනුගම ය කිරීම.  

b) සිංග  ොවයකින් යුතුව ගිණුම් රණ ප්රතිපත්ති නයොදො ගැනීම. 

c) උපි  පද ම ම  ගිණුම් පිළිනයළ කිරීම.  

d) මුලය ප්ර ොශ වල සටහන් යටනත් අසම්භොවය වගකීම් පිලිබදව න ටි විස් රයක් ඇතුලත් 

කිරීම. 
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1.4.  ොර්යොල නගොඩ ැගිල්ලක් ඉදි කිරීම සදහො ලබො ගන් ො ලද ණය මුදල ට අදොලව විවිධ 

අදියරයන් යටනත් නගව  ලද නපොළි ප්රමොණයන් පහ  දැක්නේ. 

 

 

 

 

 

 

 

LKAS 23: ණය ගැනුම් පිරිවැය (Borrowing Cost) ප්රමිතියට අනුව “ණය ගැනුම් පිරිවැය” නලස 

අය ළ හැකි ප්රමොණය වනුනේ: 

 

a) රු.1,130,000/-    b) රු, 1,072,000/- 

c) රු. 930,000/-    d) රු. 810,000/- 

 

 

1.5. සමොගම  2019 මොර්තු 31 දි  අවසන් න ොගය තුල ඒ   1,200 ක් වූ යම් න ොග අයි මයක් 

පැවතිනි. 2019 මොර්තු මොසය සදහො නමම අයි මයට අදොළ ගැනුම් හො විකුණුම් පහ  පරිදි නේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIFO ක්රමය යටනත් ඉහ  න ොග අයි මනේ 2019 මොර්තු 31 දි ට අවසන් න ොගනේ අගය 

වනුනේ: 

 

a) රු. 35,200/-  b) රු.34,800/-  c) රු. 35,400/-  d) රු.34,400/- 

 

 

 

 

 

 රු. 

ණය මුදල බොරගත් දි නේ සිට ප්රොරම්භ  වැඩ  ර  දි ය දක්වො 200,000 

භුමිය පවිත්ර කිරීම වැනි ප්රොරම්භ  වැඩ සිදු ර  ලද  ොලපරිච්චනේදය තුළ 120,000 

නගොඩ ැගිල්ල ඉදි ර   ොලපරිච්චනේදය තුළ (සැලකිය යුතු නිමකිරීම) 810,000 

සැලකිය යුතු නිමකිරීනම් සිට නගොඩ ැගිල්ල වොසය කිරීම දක්වො 142,000 

 ඒ   ප්රමොණය පිරිවැය (රු.) 

2019-03-01 නශ්ෂය              ඒ   2,400 රු. 67,200/- 

2019-03-15 විකුණුම් ඒ   2,000  

2019-03-18 ගැනුම් ඒ   1,500 රු. 45,000/- 

2019-03-20- විකුණුම් ඒ   1,500  

2019-03-25 ගැනුම් ඒ   800 රු. 23,200/- 
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1.6. “නමො ො” සමොගනම් 2018 මොර්තු 31 දින න් අවසන් වර්ෂය සදහො මුලය ප්ර ොශ වල, අයුතු 

නලස නසව්නයන් පහකිරීමට අදොලව නගොනු  ර  ලද රු. මිලිය  1  වන්දි ඉල්ලීනම්  ඩුවක් 

පිළිබඳව නහළිදරේ කිරීමක් සිදු ර ඇ . 2019 මොර්තු 31 දින න් අවසන් වර්ෂය තුලදී සමොගම 

විසින් නම් සදහො රු, 700,000/-   වන්දි මුදලක් නගවිය යුතු බවට  ඩු තීන්දුව ලබො දී ඇ . 

නමම උසොවි නිනයෝගය සම්බන්ධව ගිණුම්ග  කිරීම සදහො අදොළ ගිණුම් රණ පිළිනව  

වන්නන්: 

 

a) අතිරික්  ප්රතිපොද යක් නලස ඇති රු. 300,000/- ප්රතිවර්  ය  ල යුතුය. 

b) නගවීම් සිදු  ර  අවස්ථොනේදී, රු.700,000/-/   නගවීම සටහන් කිරීම. 

c) නගවිය යුතු වන්දිය සදහො රු. 700,000/-   ප්රතිපොද යක්  සිදු කිරීම. 

d) නමම  රුණ ගිණුම් වලට අදොළ සටහන් යටනත් පමණක් නහළිදරේ  ල හැකි වීම. 

 

 

1.7. වත් මක් (impairment) හොනි රණයට ලක්වී ඇති බව නපන්නුම් න නරනුනේ: 

 

a) වත් නම් ධොරණ අගය එහි  ැව  අය රග  හැකි අගයට වඩො වැඩි ව  විටය. 

b) වත් නම් සොධොරණ අගය එහි භොවි  අගයට (Value in Use) වඩො වැඩි ව  විටය. 

c) වත් නම් භොවි  අගය එහි ධොරණ අගයට වඩො වැඩි ව  විටය. 

d) වත් නම්  ැව  අය රග  හැකි  අගය එහි සොධොරණ අගයට වඩො වැඩි ව  විටය. 

 

 

1.8. විශ්වොසනීය නිනයෝජ ක් සදහො අවශය න ොව  ලක්ෂණය වන්නන්: 

 

a) සම්ුර්ණ බව.     b) අපක්ෂපොති බව. 

c) ස යොප ය  ල හැකි බව.    d) වැරදි වලින් න ොර බව.  

 

 

1.9. ලොභ අරමුණු  ර න ොගත් සිංවිධො ය ,  ලින් ලද සොමොජි  ගොස්තු සම්බන්ධනයන් ව  

නිවැරදි ප්ර ොශ ය වනුනේ: 

 

a) එය ඉදිරියට ලද මුදලක් බැවින් ජිංගම වත් ම් යටනත් දක්වනු ලැනේ. 

b) එය  ොලච්චනේදය තුල සිදුවූ ලැබීමක් ව  බැවින් එම  ොලපරිච්චනේදයට අදොළ අයභොරයක් 

නලස සැලකීම. 

c) එය ඉදිරියට ලද ලැබීමි ගිණුමට හර  ර අදොයම් ගිණුමට බැර  රනු ලැනේ. 

d) එය  ලින් ලද ආදොයමක් ව  බැවින් ජිංගම වගකීම් යටනත් දක්වනු ලැනේ. 
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1.10. ප්රසොද න ොටස් නිකුතුවක් හො සම්බන්ධ වැරදි ප්ර ොශය න ෝරන් .  

 

a) එය නිකුත්  ල න ොටස් ප්රොේධ නේ අගය වැඩි වීමක් ඇති රනු ලබයි. 

b) එය නිකුත්  ල න ොටස් ප්රමොණනේ වැඩි වීමක් ඇති රනු ලබයි. 

c) එය රදවොගත් ඉපැයීම් වල නහෝ අදොළ සිංි  වල නශ්ෂයන්නේ අඩු වීමක් ඇති රනු ලබයි. 

d) එය න ොටස් නිකුතුනේ ප්රමොණයට සමො  ප්රමොණයකින් සමොගනම් වියදම් වැඩි  රනු ලබයි. 

 

 

1.11. මුලය ක්රියො ොර ම් හො සම්බන්ධ න ොව  අයි මය වනුනේ: 

 

a) ලොභොිංශ ලැබීම.     b) ණය ආපසු නගවීම.  

c)   ණය ලැබීම.     d) ලොභොිංශ නගවීම  

 

 

1.12. 2016 අප්රිනයල් 01 දි  සමොගම විසින් පිරිවැය රු. මිලිය  5.5 ක් වූ යන්ත්රයක් මිලදී ගන් ො 

ලදී. යන්ත්රනේ අනේක්ි  ඵලදොයි ජීව  ොලය වර්ෂ 5 ක් බවද එම වර්ෂ 5 අවසො නේදී එහි 

සුන්ුන් අගය රු. 500,000/- බවද ඇස ්නම්න්තු  ර  ලදී. 2018 අප්රිනයල් 01 දි  නමහි 

ඵලදොයි ජීව  ොලය මිලටගත් දි නේ සිට වර්ෂ 7 ක් ව  බවත් ඵලදොයි ජීව ොලය අවසො නේදී 

සුන්ුන් අගයක් න ොමැති බවත් ඇස ්නම්න්තු  ර  ලදී. 2019 මොර්තු 31 දින න් අවසන් 

වර්ෂය සදහො නමම යන්ත්රනේ ක්ෂය වියදම වනුනේ, 

 

a) රු.500,000/- b) රු.700,000/- c) රු.714,286/-  d) රු.785,714/- 

 

 

1.13. ඇල්ේෆො සමොගනම් 2019 මොර්තු 31 දි ට අවසන් න ොගනේ පිරිවැය රු. 2,400,000/-  ට අගය 

 ර  ලද අ ර එමගින් ශුේධ ලොභය රු.1,800,000/-ක් නලස ගණ ය  ර  ලදී. ඉහ  සඳහන් 

අවසන් න ොගනේ පිරිවැය රු. 400,000/- වූ න ොගයක් 2019 අප්රිනයල් 04 ව  දි  රු.300,000 

/- ට විකුණ  ලද අ ර නම් නවනුනවන් විකුණුම් වියදම් වශනයන් රු..20,000/- ක් දර  ලදී.  

 

2019  මොර්තු 31 දින න් අවසන් වර්ෂය සදහො නිවැරදි ලොභය වනුනේ: 

 

a) රු. 1,680,000/-    b) රු.1,920,00/- 

c) රු.1,600,000/-    d) රු.2,100,000/- 
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1.14. ශ්රී ලිං ො ගිණුම් රණ ප්රමි  අිං  38 ට අනුව අස්පෘශය වත් ම් සම්බන්ධනයන් වැරදි ප්ර ොශය 

වනුනේ: 

 

a) අස්පෘශය වත් මක් යනු නභෞති  පැවැත්මක් න ොමැති, හදු ොග  හැකි මුදල්මය වත් මකි. 

b) සීමි  ජීව  ොලයක් සහි  අස්පෘශය වත් ම් ඒවොනේ ඵලදොයි ජීව  ොලය ු රො ක්රමක්ෂය  රනු 

ලැනේ. 

c) අභයන් රව ජ  ය වූ කීර්ති ොමය අස්පෘශය වත් මක් නලස සල නු න ොලැනේ. 

d) අසීමි  ජීව  ොලයක් සහි  අස්පෘශය වත් ම් එක් එක් වොර් ො රණ දි යන්හිදී  

ප්ර යොගණ   ර අදොල ගැලපීම් සිදු  රනු ලබයි. 

 

 

1.15. සමොගම  නයෝජි   ව වයොපෘතිය  අභයන් ර ඵලදො අනුපො ය (IRR) 15% කි. සමොගනම් 

අනේක්ි  ප්රතිලොභ අනුපො ය (Required rate of return ) 18% කි. පහ  ඒවො අ රින් නිවැරදි 

ප්ර ොශය වනුනේ: 

 

a) වයොපෘතිය  ශුේධ වර් මො  අගය (NPV) න ොමැති විනට , වයොපෘතිනේ ලභොදයිත්වය 

පිලිබදව අදහස් දැක්වීම  ල න ොහැ . 

b) අභන් ර ඵලදො අනුපො ය, අනේක්ි  ප්රතිලොභ අනුපො ය වඩො අඩු බැවින් වයොපෘතිය 

මුලයමය වශනයන් නයෝගය න ොනේ. 

c) අභන් ර ඵලදො අනුපො ය, අනේක්ි  ප්රතිලොභ අනුපො ය වඩො අඩු බැවින් වයොපෘතිය 

මුලයමය වශනයන් නයෝගය නේ. 

d) වයොපෘතිය මුලයමය වශනයන් නයෝගය වන්නන් අභන් ර ඵලදො අනුපො ය එහි අනේක්ි  

ප්රතිලොභ අනුපො ය සමග සමො  ව  විටදී පමණි.  

 

 

1.16. 2019 මොර්තු 31 දින න් අවසන් වර්ෂය සදහො “බීටො” සමොගනම් න ටුම්පත් මුලය ප්ර ොශ  වල 

රු. 820,000/-   ශුේධ ලොභයක් නපන්නුම්  රයි. න ටුම්පත් මුලය ප්ර ොශ  පිළිනයළ කිරීනමන් 

අ තුරුව, 2018 මොර්තු 31 දි ට අවසන් න ොගය රු. 240,000 කින් අධි ක්නසර්ු වී ඇති බවත් 

2019 මොර්තු 31 දි ට අවසන් න ොගය රු. 240,000/- කින් අව ක්නස්රු වි ඇති බවත් නසොයො 

ගනු ලැුණි. 2019 මොර්තු 31 දින න් අවසන් වර්ෂය සදහො නිවැරදි ලොභය වනුනේ: 

 

a) රු 1,060,000/-    b) රු.1,300,000/- 

c) රු.820,000/-    d) රු.340,000/- 
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1.17. හිමි ම් නිකුතුවක් සම්බන්ධනයන් ව  වැරදි ප්ර ොශය න ෝරන් : 

 

a) දැ ට සිටි  න ොටස් හිමියන්ට ඔවුන්නේ න ොටස් අයිතියට සමොනුපොති ව හිමි ම් න ොටස ්

අයිතිය ලැනේ. 

b) න ොටස්වල නවනළදපල මිලට වඩො අඩු මිල ට න ොටස් නිකුත් න නර්. 

c)  ව න ොටස්වල ආනයෝජ ය සදහො දැ ට සිටි  න ොටස් හිමියන්ට හිමි ම් ප්රදො ය න නර්. 

d) හිමි ම් නිකුතුවක් මගින් සමොගනම් න ොටස් හිමියන්නේ සිංඛයොව වැඩි වීමක් සිදුනේ. 

 

 

1.18. ගනුනදනු රුනවකු ව  “නමො ොරො” නගන් ලැබිය යුතු රු. 320,000/-   මුදල අඩමොණ බැවින්, 

සමොගම විසින් 2018 මොර්තු 31 දින න් අවසන් වර්ෂය සදහො එම ණය මුදල සදහො විනශ්ි  

අඩමොණ ණය ප්රතිපොද යක් සිදු  ර  ලදී. 2019 මොර්තු 31 දින න් අවසන් වර්ෂනේදී, නමම 

ණය මුදල අය රග  න ොහැකි බව ස ොථ විය. නමම ණය මුදල ලියො හැරීම සදහො අදොළ ව  

ජ’ ල් සටහ  වනුනේ: 

 

a) අඩමොණ ණය නවන්කිරීනම් ගිණුම           හර     320,000  

  නවනළද ණයගැති ගිණුම            බැර    320,000  

b) නබොල්ණය ගිණුම                         හර      320,000  

  නවනළද ණයගැති ගිණුම            බැර    320,000 

c) නබොල්ණය ගිණුම                  හර       320,000  

  අඩමොණ ණය නවන්කිරීනම් ගිණුම     බැර    320,000 

d) අඩමොණ ණය නවන්කිරීනම් ගිණුම                 හර      320,000  

  නබොල්ණය ගිණුම              බැර       320,000 

 

 

1.19. පහ  දැක්නව  වොර් ො රණ  ොලච්චනේදයට පසු සිදුවීම් සම්බන්ධනයන් වැරදි ප්ර ොශය 

න ෝරන් . ගිණුම්  ොලපරිච්චනේදය 2019 මොර්තු 31 දින න් අවසන් නේ යයි උප ල්ප ය 

 රන් : 

 

a) 2019 අප්රිනයල් 04 දි  අනුමැතිය ලත් ලොභොිංශ ගැලපිය හැකි සිදුවීමක් න ොනේ. 

b) සමොගමට රු. 560,000/- ක් නගවිය යුතු ණය ගැතියකු 2019 අප්රිනයල් 05 ව  දි  ුන්වත් 

බවට ප්ර ොශ කිරීම ගැලපිය හැකි සිදුවීමක් නේ. 

c) 2019 අප්රිනයල් 02 දි  ගින්න න් වි ොශ වූ න ොගය ගැලපිය හැකි සිදුවිමක් නේ. 

d) 2019 මොර්තු 31 දි ට පිරිවැයට තිු න ොගයක් 2019 අප්රිනයල් 03 ව  දි  පිරිවැයට වඩො 

ඉ ො අඩු මිල ට විකිණීම ගැලපිය හැකි සිදුවීමක් නේ. 
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1.20. න ොග  ළමණො රණය සම්බන්ධනයන් පහ  දැක්නව  ප්ර ොශ අ රින් වැරදි ප්ර ොශය 

න ෝරන් : 

 

a) ඇණවුනම් ප්රමොණය වැඩිව  විට, න ොග වල මුළු පවත්වො ගැනීනම් පිරිවැය වැඩි නේ. 

b) ඇණවුනම් ප්රමොණය වැඩිව  විට, න ොග වල මුළු ඇණවුම් කිරීනම් පිරිවැය අඩුනේ. 

c) න ොග අයි මය සදහො ව  වොර්ි  ඉල්ලුම, ආර්ි  ඇණවුම් ප්රමොණය න නරහි කිසිදු 

බලපෑමක් න ොමැ . 

d) ඇණවුම් පිරිවැය සහ න ොග පවත්වොනග  යොනම් පිරිවැය සමො  ව  විට, මුළු න ොග 

පිරිවැය අවම මට්ටම  පවතී. 

 

[ලකුණු 2 x ප්රශන් 20 - මුළු ලකුණු 40] 
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II දකාටස 

ප්රශන් සියල්ලටම පිළිුරු සපයන්න. 

 

 

ප්රශ ් අිං  02  

 

 “මිකී මවුස ්පී.එල්.සී” හි 2019.03.31 දි ට නශෂ් පිරික්සුම පහ  දැක්නේ. 

 

 රු. 000’ 

 හර බැර 

ඉඩම් හො නගොඩ ැගිලි  - පිරිවැයට (ඉඩම් වල අගය – රු. මිලිය  12) 25,000  

නමෝටර් රථ - පිරිවැයට / ප්ර යොගණ  අගයට 12,000  

 ොර්යොල උප රණ - පිරිවැයට 4,500  

සමුච්චි  ක්ෂය – 2018 අප්රිනයල් 01 දි ට   

- නගොඩ ැගිලි  4,100 

- නමෝටර් රථ  7,200 

-  ොර්යොල උප රණ  2,100 

න ොග -  2019 මොර්තු 31 දි ට 20,400  

නවළද ණය ගැතිනයෝ / නවළඳ ණය හිමිනයෝ 42,800 21,600 

බැිංකු මුදල් 4,550  

විකුණුම් පිරිවැය / විකුණුම් 218,600 284,000 

විකිණීනම් හො නබදොහැරීනම් වියදම් 24,400  

පරිපොල  වියදම් 18,600  

මුලය වියදම් 300  

ප්ර ොශි  ප්රොේධ ය  – සොමො ය න ොටස් 1,000,000  40,000 

ප්ර යොගණ  සිංි  - 2018 අප්රිනයල් 01 දි ට  2,650 

රදවොගත් ඉපැයීම් - 2018 අප්රිනයල් 01 දි ට  11,600 

නගවූ අදොයම් බදු 5,400  

අඩමො  ණය සදහො නවන් කිරීම - 2018 අප්රිනයල් 01 දි ට  1,300 

නගවූ අතුරු ලොභොිංශ - සොමො ය  2,000  

18% බැිංකු ණය  4,000 

 378,550 378,550 
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පහ  දක්නව  අම ර න ොරතුරු සපයො ඇ . 

 

1. පිරිවැය රු. මිලිය  1.2 ක් සහ සමුච්චි  ක්ෂයවීම් රු. 800,000 ක් වූ නමෝටර් රථයක් 2018 මොර්තු 

31 දි  රු. 600,000/-  ට ප්ර යොගණ ය  ර  ලද අ ර නම් සම්බන්ධනයන් අවශය ගැලපීම් 2018 

මොර්තු 31 දින න් අවසන් වර්ෂය සදහො සිදු ර ඇ . නමම නමෝටර් රථය, 2018 ඔක්න ෝම්බර් 01 

දි  විකුණ  ලද අ ර විකිණීනමන් ලද මුදල් විකුණුම් ගිණුමට බැර  ර ඇ . නම් සම්බන්ධනයන් 

නව ත් කිසිදු සටහ ක්  බො න ොම . 

 

2. 2019.03.31 දි ට නශ්ෂ පිරික්සුනමහි දැක්නව  න ොගය පිරිවැයට අගය  ර ඇ . රු.420,000/-   

පිරිවැය ට අගය  ර  ලද එක් රො අයි ම  ොණ්ඩයක් නමම න ොගය තුල ඇතුලත් ව  අ ර එහි 

ශුේධ උපලේධි අගය රු. 200,000/- ක් බවට හදු ොනග  ඇ . 

 

3. නේපළ, පිරිය  හො උප රණ සරල මොර්ග ක්රමය යටනත් පහ  සඳහන් අනුපො යන් යටනත් ක්ෂය 

 රනු ලබයි. 

නගොඩ ැගිලි - වර්ෂය ට 5% බැගින් 

නමෝටර් රථ  - වර්ෂය ට 25% බැගින් 

 ොර්යොල උප රණ - වර්ෂය ට 20% බැගින් 

 

පිරිවැය රු. 500,000/- ක් ව   ොර්යොල උප රණ න ොගයක් 2018 මොර්තු 31 දි  දී සම්ුර්ණනයන් 

ක්ෂය  ර ඇ . 

 

4. රු. 200,000/-   නවළද ණයගැති නශ්ෂයක් නබොල්ණය නලස  ැප හැරිමට තීරණය  ර ඇති අ ර 

රු. 40,000/-   නශ්ෂයක් සදහො විනශ්ි  නවන්කිරීමක් ද ඉතිරි නශ්ෂයන් 5% ක් සදහො සොමො ය 

නවන් කිරීමක්ද සිදු කිරීමට නියමි ය. 

 

5. නගවූ අදොයම් බදු වලින් රු. 640,000/- ක් 2017/18  ක්නස්රු වර්ෂය සඳහො ඌ  ප්රතිපොද යක් 

නවනුනවන් ව  අ ර ඉතිරිය 2019.03.31 දින න් අවසන් වර්ෂය සදහො ස්ව ක්නස්රු ක්රමය ම  

නගවූ බදු නිරූපණය  රයි. 2019.03.31 දින න් අවසන් වර්ෂය සදහො අදොයම් බදු වගකීම රු. 

6,200,000/- ක් බවට ඇස් නම්න්තු  ර ඇ . 

 

6. 18% බැිංකු ණය ලබොගන් ො ලේනේ 2018 ඔක්න ෝම්බර් 01 දි  දීය. නමම ණය මුදල 2019.04.01 

දි  සිට සමො  මොසි  වොරි  20 කින් නගවො නිම කිරීමට නියමි ය. 
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ප්රශ ් අිං  03 

 

“නඩල්ටො සමොගනම්” 2019 මොර්තු 31 දි ට මුලය  ත්ත්ව ප්ර ොශ ය (නපර වසනර් සිංසන්ද ොත්ම  

දත්  සමග) සහ එදින න් අවසන් වර්ෂය සදහො විස්තීර්ණ අදොයම් ප්ර ොශනේ උධෘ යන් පහ  පරිදි නේ. 

 

 විසත්ීර්ණ අදොයම් ප්ර ොශය 

 රු. 000’ රු. 000’ 

විකුණුම්  29,000 

අඩු : විකුණුම් පිරිවැය  (22,500) 

   6,500 

නමෝටර් රථ විකිණීනමන් ලද ලොභය   70 

  6,570 

අඩු : වියදම්   

පරිපොල  වියදම් 2,840  

විකිණීනම් හො නබදොහැරීනම් වියදම් 2,410  

මුලය වියදම් 230 (5,480) 

බදු නපර ශුේධ ලොභය   1,090 

වර්ෂය සදහො බදු වියදම  290 

වර්ෂය සදහො ශුේධ ලොභය  800 

නව ත් විස්තීර්ණ අදොයම් - ප්ර යොගණ  සිංි  - ඉඩම්  750 

වර්ෂය සදහො මුළු විස්තීර්ණ අදොයම  1,550 

 

 

 

ඔබ විසින්  ල යුත්නත්: 

 

2.1.  ප්රසිේධියට පත්කිරීම සදහො “මිකී මවුස් පී.එල්.සී” හි පහ  දැක්නව  මුලය ප්ර ොශ  පිළිනයළ  

 ළ යුතුය. 

 

a) 2019 මොර්තු 31 දින න් අවසන් වර්ෂය සදහො ලොභ නහෝ අලොභ සහ නව ත් විස්තීර්ණ 

අදොයම් ප්ර ොශ ය.     

(ලකුණු 06) 

b) 2019 මොර්තු 31 දින න් අවසන් වර්ෂය සදහො හිමි ම් නව ස්වීනම් ප්ර ොශ ය.       

(ලකුණු 03) 

c) 2019 මොර්තු 31  දි ට මුලය  ත්ත්ව ප්ර ොශ ය. 

(ලකුණු 06)   

 

[මුළු ලකුණු 15] 
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 2019 මොර්තු 31 දි ට මුලය  ත්ත්ව ප්ර ොශ ය 

 රු. 000’ 

 31.03.2019 31.03.2018 

ජිංගම න ොව  වත් ම්:   

නේපළ, පිරිය  හො උප රණ  5,550 4,450 

ජිංගම වත් ම්:   

න ොග 2,640 1,970 

ලැබිය යුතු නවළද ණය 3,620 2,020 

බැිංකුනේ ඇති මුදල් 940 440 

 12,750 8,880 

හිම් ම්:   

ප්ර ොශි  ප්රොේධ ය 5,000 4,200 

ප්ර යොගණ  සිංි ය 750 - 

රදවොගත් ඉපයීම් 2,840 2,840 

දිගු ොලී  වගකීම්   

බැිංකු ණය 2,000 - 

ජිංගම වගකීම්   

නගවිය යුතු නවළද ණය 2,100 1,800 

නගවිය යුතු අදොයම් බදු 60 40  
12,750 8,880 

 

පහ  දැක්නව  අම ර න ොරතුරු සපයො ඇ . 

 

1. වර්ෂය සදහො මුළු ක්ෂය අය කිරීම රු. 420,000/- 

 

2. 2018 ඔක්න ෝම්බර් 01 ව  දි  පිරිවැය රු. 1,200,000 ක් සහ සමුච්චි  ක්ෂය රු. 820,000/- ක් 

ව  නමෝටර් රථයක් රු. 450,000/-  ට විකුණො ඇ . 

 

3. 2019 මොර්තු 31 දි  සමොගම විසින් ප්රසොද නිකුතුවක් (සිංි  ප්රොේධනී රණය) මගින් එහි 

ප්ර ොශි  ප්රොේධ ය රු. 800,000/- කින් ඉහල  ිංවො ඇ .  

 

4. 2019  මොර්තු 31 දි  සමොගම විසින් ඉඩම් ප්ර යොගණ ය  රනු ලැබූ අ ර රු. 750,000/-   

ප්ර යොගණ  ලොභය, ප්ර යොගණ  සිංි  ගිණුමට බැර  ර ඇ . 

 

 

 

 

 

 

 

ඔබ විසින්  ල යුත්නත්: 

 

3.1.  2019 මොර්තු 31 දින න් අවසන් වර්ෂය සදහො වක්ර ක්රමය නයොදො ගනිමින් නඩල්ටො සමොගනම් 

මුදල් ප්රවොහ ප්ර ොශය පිළිනයළ  ළ යුතුය. 

  [මුළු ලකුණු 15] 
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ප්රශ ් අිං  04 

 

සමොගමක් විසින් ආනයෝජ ය සදහො  ව වයොපෘතියක් පිළීබදව සල ො බලයි. සමොගනම් ප්රොේධ  පිරිවැය 

(Cost of Capital) 16% කි. වයපෘතිනේ අවුරුදු 5   ජීව  ොලය තුල අනේක්ි  ශුේධ මුදල් ප්රවොහය 

පහ  පරිදි නේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

සටහ : IRR ගණ ය කිරීම සදහො ඔබට 20% වට්ටම් සොධ ය නයොදො ග  හැකි ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ශුේධ මුදල් ප්රවොහ (රු.) 

0 වර්ෂය (5,000,000) 

1 වර්ෂය 1,000,000 

2 වර්ෂය 1,000,000 

3 වර්ෂය 2,500,000 

4 වර්ෂය 2,500,000 

5 වර්ෂය 1,500,000 

ඔබ විසින්  ල යුත්නත්: 

 

4.1. වයොපෘතිනේ ශුේධ වර් මො  අගය (NPV) ගණ ය  රන් . 

(ලකුණු 05) 

4.2. දී ඇති මුදල් ප්රවොහයන් සදහො අභයන් ර ඵලදො අනුපොති ය (IRR) ගණ ය  රන් . 

(ලකුණු 07) 

4.3. වයොපෘතිය මුලයමය වශනයන් සොධය දැයි නිර්නේශ  රන් .  

(ලකුණු 01) 

4.4. සමොගනම් අනේක්ි  ප්රතිලොභ අනුපොති ය 18% ක්  ම්, ඉහ  වයොපෘතිය මුලයමය වශනයන්   

සොධය දැයි නහ්තු සහි ව සදහන්  රන් . 

(ලකුණු 02) 

[මුළු ලකුණු 15] 
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ප්රශ ් අිං  05 

 

 

 

 

 

 

 

 

නවළද සමොගමක් ව  A සම්බන්ධනයන්, 2019 මොර්තු 31 දින න් අවසන් වර්ෂය සදහො පහ  

න ොරතුරු ලබො දී ඇ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[මුළු ලකුණු 15] 

 

- ප්රශ ් පත්රය අවසානයි-

  රු. 

විකුණුම් පිරිවැය 6,540,000 

ආරම්භ  න ොගය 440,000 

අවසන් න ොගය 680,000 

සොමො ය ණය හිමිනයෝ    820,000 

ඔබ විසින්  ල යුත්නත්: 

5.1. සීමි  සමොගමක් සහ හවුල් වයොපොරයක් අ ර නව ස් ම් 3 ක් සදහන්  රන් . 

   (ලකුණු 03) 

5.2. මුදල් ප්රවොහ ප්ර ොශය  මුලය ක්රියො ොර ම් යටනත් දැක්විය හැකි අයි ම 3 ක් සදහන්  රන් .

 

 (ලකුණු 03) 

 

 

                                                                                                                   

                    

ඔබ විසින්  ල යුත්නත්: 

5.3. පහ  දෑ ගණ ය  රන් . 

(a) සොමො ය න ොග රැඳවුම්  ොලය       

(ලකුණු 01) 

(b) සොමො ය ණයහිමි පියවීනම්  ොලය       

(ලකුණු 02) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ලකුණු 06) 

 

 

                                                                                                                   

                    

ඔබ විසින්  ල යුත්නත්: 

 

5.4.  පිරිවැය රු. මිලිය  4 ක් සහ සමුච්චි  ක්ෂය රු. මිලිය  3.2 ක් වූ පිරිය  2019.03.31 දි  

රු. මිලිය  1.3  ට ප්ර යොගණ ය  ර  ලදි. නමම ප්ර යොගණ ය ගිණුම්ග  කිරීම සදහො 

අවශය ජ’ ල් සටහන් ලියො දක්වන් .         

 (ලකුණු 03) 

5.5. අස්පෘශය වත් ම් හදු ො ගැනීම සදහො අවශය නිර්ණොය  දක්වන් .  

(ලකුණු 03) 

 

 

                                                                                                                   

                    



 වගුව : නි මුදල් ප්රවොහයක් සඳහො වර් මො  වටි ො ම් සොධ  (Present value factors for a single cash flow) (PV) 
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 වගුව :වොර්ි  වර් මො  වටි ො ම් සොධ  (Present value factors for an annuity) (PVA) 

 

 

 

 


