
 

ශ්රී ලංකා සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනය 

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

 

මැයි 2019 විභාගය 
 

 

 

 

 

msgq .Kk : 18 

m%Yak .Kk : 05 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අයදුම්කරුවන්ට උපදෙස:් 

 

1. කාලය :   කියවීම – මිනිත්තු 15 යි. 

ලිවීම - පැය 3 යි. 

 

2. මුළු ලකුණු : 100 යි. 

 

3. දමම  ප්රශන් පත්රය දකාටස් දෙකකින් සමන්ිත දේ.  

1දකාටස: ප්රශන් අංක 01 (බහුවරණ ප්රශන් 20).      

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

 

4. සියලුම ප්රශන් සඳහා පිළිුරු සපයන්න.  

5. සිංහල භාෂාවෙන් සයලුම ප්රශණ් ෙලට පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. 

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

 

fufyhqï wÈhr  

AFF-202 උසස ්මුලය ගිණුම්කරණය සහ මුලය 
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I කකාටස 

සියලුම ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න 

 

 

ප්රශ්න අංක. 01   

 

ප්රශ්න අංක 1.1 – 1.20 දක්වා වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර, ප්රශ්න අංකය සදහන් කර 

පිළිතුරු ප ාපෙහි දක්වන්න.  

 

1.1. මූල්ය වාර්තාකරණය සඳහා වූ සංකල්පනාත්මක රාමුවට (Conceptual 

Framework  for Financial Reporting) අනුව පාදක වන මූලික උපකල්පනය 

වන්කන් පහත සඳහන් ඒවා අතරින් කවරක් ද: 

 

a) උපචිත බව     b) අදාළ බව 

c) විශ්වාසනීය බව    d) අඛණ්ඩ පැවැත්ම 

 

 

1.2. කැන්ි සහ සමාගම විසින් එහි වාර්තාකරන කාලපරිච්කේදය මාස 15 ක් 

වන පරිදි මූල්ය වාර්තාකරණ දිනය කවනස් කිරීමට තීරණය කර ඇත. ශ්රී 

ලංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිත අංක 1: මූල්ය ප්රකාශන ඉදිරිපත් කිරීම ප්රමිතයට 

අනුව පහත සඳහන් අයිතම අතරින් කවරක් කහළිදරව් කළ යුතු ද: 

 

I. කාලපරිච්මේදය මාස 12 ට වඩා වැඩි වීමට මේුව. 

II. සමාන ආයතන විසින්ත ද ඔවුන්තමේ ගිණුේකරණ කාලපරිච්මේදය මවනස් කර 

ඇති බවට ප්රකාශනයක්. 

III. මූල්ය ප්රකාශ වල දක්වා ඇති සංසන්තදනාත්මක වටිනාකේ ඒ ආකාරමයන්තම 

සංසන්තදනය කළ මනාහැකි බවට ප්රකාශනයක්. 

IV. මවනස ප්රවර්ලතන කාලපරිච්මේදය සඳහා ද නැතමහාත් නුදුරු අනාගත 

කාලපරිච්මේදයක් සඳහා ද යන්තන. 

 

a) i  සහ ii පමණි     b)    i සහ iii පමණි 

c) ii සහ iv පමණි     d)     iii සහ iv පමණි 
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1.3. මූල්ය ප්රකාශන පිළිකයල කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වන 

සංකල්පනාත්මක රාමුවට අනුව මූල්ය කතාරතුරු වල ගුණාත්මක 

ලක්ෂණයක් කනාවන්කන් පහත සඳහන් ඒවා අතරින් කවරක් ද: 

a) උපචිතබව       b)    අනුරූපීතාව c)     සේූර්ලණත්වය    d)     විචක්ෂණභාවය 

 

1.4. LKAS 23: ණය ගැණුම් පිරිවැය (Borrowing Cost) ප්රමිතිය අනුව ණය ගැණුම් 

පිරිවැය ප්රග්ධනිත කිරීම සඳහා කිසිකස්ත් සුදුසුකම් කනාලබන වත්කමක් 

සඳහා උදාහරණයක් වන්කන් පහත සඳහන් ඒවා අතරින් කවරක්ද? 

 

a) නිමැවුේ පිරියත.    b)     මතාග. 

c) අස්පෘශ්ය වත්කේ.   d)    මූල්ය වත්කේ. 

 

 

1.5. සමාගමකට අඛණ්ඩභාවකයන් එහි කටයුතු කනානවත්වා කරකගන 

යාමට සහ ප්රසාරණය සඳහා ප්රමාණවත් තරම් මුදල් උත්පාදනය කළ 

හැකිද යන්න පිළිබඳව වඩාත්ම කහාඳ මිනුම් දණ්ඩක් කලස කයාදා ගත 

හැකි මුදල් ප්රභවය වන්කන්: 

 

 a)     ආමයෝජන කටයුු.    B)   මූල්ය කටයුු. 

c)     මමමහයුේ කටයුු.    d)    ඉහත සියල්ලම. 

 

1.6. LKAS 2: කතාග ප්රමිතිය  මඟින් නිමිභාණ්ඩ වටිනාකම  තීරණය කිරීම 

සඳහා ක්රම කිහිපයක් අනුමත කර ඇත. LKAS 2: කතාග ප්රමිතිය මඟින් 

අනුමත කර ඇති කතාග අගය කිරීකම් ක්රමයන් වන්කන් පහත සඳහන් ඒවා 

අතරින් කවරක්ද: 

 

a) අවසන්ත ලැබීේ ප්රථම නිකුත් කිරීමේ ක්රමය සහ භරිත සාමාන්ය මිල ක්රමය යන 

මදකම. 

b) අවසන්ත ලැබීේ ප්රථම නිකුත් කිරීමේ ක්රමය සහ ප්රථම ලැබීේ ප්රථම නිකුත් කිරීමේ 

ක්රමය යන මදකම. 

c) අවසන්ත ලැබීේ ප්රථම නිකුත් කිරීමේ ක්රමය සහ ප්රථම ලැබීේ ප්රථම නිකුත් කිරීමේ 

ක්රමය යන ක්රම මදමකන්ත එකක්වත් මනාමේ. 

d) ප්රථම ලැබීේ ප්රථම නිකුත් කිරීමේ ක්රමය සහ භරිත සාමාන්ය ක්රමය යන මදකම. 
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1.7.      අස්පෘශය වත්කමක් ප්රථම වතාවට හඳුනා ගනු ලබන්කන්: 

 

a)    පිරිවැයට ය    b)   සාධාරණ අගයට ය 

c)     ශුද්ධ වර්ලතමාන අගයට ය  d)    මවමළඳමපාළ අගයට ය 

 

 

1.8. අධිතක්කස්රු වූ අවසන් කතාගයක් නිසා ලාභ හා අලාභ ප්රකාශනකයහි 

ඇති විය හැකි ප්රතිඵලයක් වන්කන්: 

 

a)     අතිප්රකාශ වූ විකුණුේ පිරිවැය සහ ඌනප්රකාශ වූ මමමහයුේ ලාභය. 

b)     අතිප්රකාශ වූ විකුණුේ පිරිවැය සහ අතිප්රකාශ වූ මමමහයුේ ලාභය. 

c)     ඌනප්රකාශ වූ විකුණුේ පිරිවැය සහ ඌනප්රකාශ වූ මමමහයුේ ලාභය. 

d)     ඌනප්රකාශ වූ විකුණුේ පිරිවැය සහ අතිප්රකාශ වූ මමමහයුේ ලාභය. 

 

 

1.9. LKAS 37  ප්රමිතිකේ කකාන්කේසි වලට අනුව අසම්භාවය වගකීම් යන්න: 

 

a) මූල්ය ප්රකාශනවල හඳුනා මනාගත යුු අතර සටහන්ත මඟින්ත අනාවරණය කළ 

යුු මේ. 

b) පිරිවැයක් දැරීමට සිදු විය හැකි නිසා මූල්ය ප්රකාශනවල හඳුනා ගත යුුය.  

c) ප්රමාණාත්මක නේ පමණක් මූල්ය ප්රකාශනවල හඳුනා ගත යුුය. 

d) ආර්ලික ප්රතිලාභ සහිත සේපත් පිටතට ගලා යාමේ සේභාවිතාව දුරස්ථ 

මනාවන්තමන්ත නේ මූල්ය ප්රකාශනවල මහළිදරේ කළ යුුය.  

 

 

1.10. පහත සඳහන් සිදුවීම් වාර්තාකරණ දිනය වන 2019 මාර්තු 31 දිනට පසුව 

ඇතිවූ නමුත් මූල්ය ප්රකාශන නිකුත් කිරීම සඳහා අවසර ලැබීමට ප්රථම සිදු 

විය. 

 

LKAS 10: වාර්තාකරණ කාලච්කේදකයන් පසු සිේීන් ප්රමිතියට අනුව 

කනාගලපන සිදුවීමක් කලස සැලකිය හැක්කක් කවරක්ද: 
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a) 2019 මාර්ලු 31 දිනට මූල්ය තත්ත්ව ප්රකාශනමයහි මතාග යටමත් දක්වන ලද 

රු.200,000/- ක් වටිනා මතාගයක් නැතිවී ඇති බවට සාක්ි ලැබීම 

b) 2018 මදසැේබර්ල මස දරන ලද අලාභයක් මවනුමවන්ත රක්ෂණ හිමිකේ මේරුේ 

කිරීම.  

c) 2019 මාර්ලු 31 දිනට මතාගමයහි ඇුළත් වූ භාණ්ඩ මතාගයක් 2019 අප්රේල් 

මාසමේදී විකිණීම. එම විකිණීම සිදු කර ඇත්මත් 2019 මාර්ලු 31 දිනට එම 

මතාගමයහි තිබූ ධාරණ අගයට වඩා අඩු මිලකටය.  

d) 2019 මපබරවාරි මාසමේදී අධ්යක්ෂක මණ්ඩලමේ අනුමැතිය ලද මමමහයුේ 

කටයුත්තක් අත්හිටුවීම සඳහා වූ විධිමත් සැලැස්මක් 2019 අප්රේල් මාසමේදී 

ප්රසිද්ධිමේ ප්රකාශ කර සිටීම 

 

 

1.11. කල්බේදක් කමකහයුම් කහෝ මූල්ය කල්බේදක් කලස වර්ීකරණය කිරීමට 

පදනම වන්කන්:  

 

a)     කල්බදු කාලය. 

b)     වත්කමේ අයිතිය හා බැඳුණු අවදානම සහ ප්රතිලාභය පවරා දීම. 

c)     අවම කල්බදු මගවීේ වල වටිනාකම අවම වශමයන්ත සාධාරණ අගමයන්ත 50% ක්  

වීම. 

d)     වත්කමේ ආර්ලික ජීවකාලය. 

 

 

1.12. සමාගමක් විසින්ත P, Q සහ R නමින්ත භාණ්ඩ ුනක් අමලවි කරනු ලබන අතර වසර 

අවසානමේදී මතාරුරු පහත පරිදි මේ. 

 P Q R 

 ඒකකයකට 

රු. 

ඒකකයකට 

රු. 

ඒකකයකට 

රු. 

මිලදී ගත් පිරිවැය  11 14 16 

ඇස්තමේන්තුගත විකුණුේ මිල 15 18 24 

විකිණීමේ සහ මබදාහැරීමේ වියදේ 03 06 07 

 ඒකක ඒකක ඒකක 

මතාග ඒකක 100 250 200 
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වර්ෂය අවසානකේ කතාගකේ වටිනාකම කුමක්ද: 

a) රු.4,600/-  b) රු.7,300/-           c) රු.7,600/-   d) රු.7,800/- 

 

 

1.13.  2018 අකේල් 01 වන  දින ABC සමාගම විසින් වසර 5 ක කල්බදු ගිවිසුමක් 

යටකත් කම්හල් අයිතමයක් මිලදී ගන්නා ලදී. එම දිනට මුළු කල්බදු 

කගවීම්වල වර්තමාන අගය රු. මිලියන 35 ක් විය. කල්බදු ගිවිසුමට අනුව 

ගමය වන මූල්ය අනුපාතය 10% ක් වූ අතර රු. මිලියන 5 ක මූලික 

තැන්පතුවක් සහ සෑම වර්ෂයකම මාර්තු 31 දිනට වර්ෂ 5 ක් පුරා කගවිය 

යුතු රු. මිලියන 7 ක වාර්ික කල්බදු වාරිකයක් ඇතුළත් විය.  

2019 මාර්තු 31 දිනට සමාගකම් මූල්ය තත්ත්ව ප්රකාශනකයහි දැක්විය යුතු 

කල්බේකේ ජංගම බැරකම කකාපමණද: 

 

a) රු.3,850/-  b) රු.4,400/-      c) රු.7,000/-  d) රු.26,000/- 

 

 

1.14. ආයතනයක අධි කවළඳාම කහෝ ඌන ප්රාග්ධනීකරණය යන්කනන් අදහස් 

වන්කන්: 

 

a) ඇස්තමේන්තුගත අයවැයට වඩා වැඩිමයන්ත මවළඳාමේ දී වියදේ කිරීමයි. 

b) බලාමපාමරාත්ු වූවාට වඩා වැඩිපුර භාණ්ඩ හා මස්වා මවළඳාේ කිරීමයි.  

c)  අයවැය ගත ප්රමාණයට වඩා අඩු ප්රාේධන ප්රමාණයක් ආමයෝජනය කිරීමයි. 

d) සංසන්තදනාත්මක ව විශාල මමමහයුේ මවළඳ පිහිටුවීමක කාරක ප්රාේධනය 

සඳහා කුඩා ප්රමාණයක් ආමයෝජනය කිරීමයි. 

 

 

1.15. වර්ෂයකට කාලපරිච්කේද 5 ක් සඳහා 3% කපාලී අනුපාතිකයක් යටකත් 

ණය සපයන මූල්ය සමාගමක නාමික කපාලී අනුපාතිකය වන්කන්: 

 

a) 0.6%   b) 1.67%  c) 10%   d) 15% 
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1.16. ‘ප්රාග්ධන වියදම්’ යන්න වඩාත්ම කහාඳින් විස්තර කකකරනුකේ පහත 

ඒවායින් කුමක් මඟින් ද: 

 

a) මිල අධික ජංගම මනාවන වත්කේ මත දරනු ලබන වියදේ. 

b) මකාටස් නිකුත් කිරීම හා සේබන්තධ වියදේ. 

c) අලුත්වැඩියාව සහ නඩත්ුව ද ඇුළත්ව ජංගම මනාවන වත්කේ මත දරනු 

ලබන වියදේ. 

d) ජංගම මනාවන වත්කේ අත්පත් කරගැනීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සේබන්තධමයන්ත 

දරනු ලබන වියදේ. 

 

 

1.17. LKAS 38 අස් ෘශ්ය වත්කම් ප්රමිතියට අනුව, අස් ෘශ්ය වත්කම් 

සම්බන්ධකයන් නිවැරදි වන්කන් පහත සඳහන් ඒවා අතරින් කුමන 

ප්රකාශයද: 

I. නිශ්චිත නිර්ලණායකයන්ත සේූර්ලණ කරන්තමන්ත නේ, සංවර්ලධන වියදේ 

ප්රාේධනීකරණය කළ හැකිය. 

II. නිශ්චිත නිර්ලණායකයන්ත සේූර්ලණ කරන්තමන්ත නේ, පර්ලමේෂණ වියදේ අස්පෘශ්ය 

වත්කමක් මලස හඳුනා ගත හැකිය.  

III. නිශ්චිත ඵලදායී ජීව කාලයක් ඇතිනේ අස්පෘශ්ය වත්කේ ක්රමක්ෂය කළ හැකිය. 

 

a) i සහ ii පමණි      b) ii සහ iii පමණි  

c)     i සහ iii පමණි    d) i, ii සහ iii 

 

 

1.18. යම් කිසි ආකයෝජනයක් මඟින් ආකයෝජකකයකුට සපයනු ලබන ප්රතිලාභ 

අනුපාතිකය හඳුන්වනු ලබන්කන්: 

 

a) ආමයෝජන ප්රතිලාභ අනුපාතිකය නමිනි. 

b)  අභයන්තතර ප්රතිලාභ අනුපාතිකය නමිනි. 

c) නනසර්ලගික ප්රතිලාභ අනුපාතිකය නමිනි. 

d) ජාතයන්තතර ප්රතිලාභ අනුපාතිකය නමිනි. 
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1.19. පහත දැක්කවන කතාරතුරු සෑම් ලංකා කපෞේගලික සමාගකම් කශ්ෂ 

පිරික්සුකමන් උපුටා ගන්නා ලදී: 

 

 හර බැර 

 රු.'000 රු.'000 

ඉදිරියට මගනා ප්රවර්ලතන බදු මශ්ෂය 3,500  

ඉදිරියට මගනා විලේබීත බදු මශ්ෂය  6,500 

 

පහත දැක්කවන අමතර කතාරතුරු ද සපයා ඇත; 

 

• ප්රවර්ලතන වර්ලෂය සඳහා බදු අය කිරීම රු. මිියන 17.5 ක් මලස ඇස්තමේන්තු ගත 

කර ඇත.  

• ශුද්ධ වත්කම වල ධාරණ අගයයන්ත ඒවාමේ බදු පදනම රු. මිියන 14 කින්ත 

ඉක්මවයි.  

• සමාගම 35% ක අනුපාතිකයක් යටමත් ආදායේ බදු මගවයි. 

   

ලාභ හා අලාභ ප්රකාශනකයහි වර්ෂය සඳහා ආදායම් බදු වශකයන් 

කපන්වනු ලබන වටිනාකම කකාපමණද: 

 

a) රු.12,400/-  b) රු.15,600/-  c) රු.19,400/-  d) රු.21,000/- 

 

 

1.20. LKAS 36 වත්කම් හානිකරණය ප්රමිතියට අනුව නිෂ්පාදන ආයතනයක 

භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා කයාදාගන්නා යන්රයක හානිකරණය 

දැක්කවන අභයන්තර සංඥාව පහත දැක්කවන දෑ අතරින් කවරක් ද:  

 

a)   යන්ත්රය සම්පූර්ණප්රයන්ත්ම ක්ෂය කර ඇත.     

b)    යන්ත්රප්රේ ප්රමප්රෙයුම්ප සාධ්න්ය අඩුවී ඇත. 

c)     යන්ත්රප්රේ ප්රවළදප්රපාළ වටිනාකම සැල්කිය යුතු ප්රල්ස අඩු වී ඇත.  

d)   තාක්ෂණික වශ්ප්රයන්ත් දියුණු වූ න්ව යන්ත්රයක් ප්රසායාගැනීමට ප්රේතු වූ 

තාක්ෂණික පරිසරප්රේ  සැල්කිය යුතු ප්රවන්ස්කම්ප. 

 

 

[මුළු ලකුණු 40 - ලකුණු 2 x ප්රශ්න 20] 
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II කකාටස 
 

ප්රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න. 

 

 

 

ප්රශ්න අංක 02  

 

පහත දැක්මවන්තමන්ත 2019 මාර්ලු 31 දිනට සීමා සහිත සමාගමක් වන මමගා මේඩර්ලස් හි  මශ්ෂ 

පිරික්ුම යි. 

 

2019 මාර්තු 31 දිනට කශ්ෂ පිරික්සුම 

 හර  

රු.'000 

බැර  

රු.'000 

ඉඩේ හා මගාඩනැගිි { මගාඩනැගිල්මල් පිරිවැය රු. 

15,000,000) 

25,000  

මමෝටර්ල වාහන 12,000  

කාර්ලයාල උපකරණ 9,000  

ලී බඩු හා සවිකිරීේ 5,000  

ඉදිරියට කගනා සමුච්ිත ක්ෂයවීම් 2018 අකේල් 01 

දිනට   

  

       මගාඩනැගිි  6,500 

       මමෝටර්ල වාහන  3,750 

       කාර්ලයාල උපකරණ  2,000 

       ලී බඩු හා සවිකිරීේ  1,500 

මවමළඳ ණය ගැතිමයෝ 25,750  

මවමළඳ ණය හිමිමයෝ  13,400 

මුදල් හා බැංකු 5,500  

බැංකු අයිරාව  5,100 

සාමාන්ය මකාටස් ප්රාේධනය  40,000 

ප්රතයාගණන් සංචිතය  1,500 

ඉදිරියට කගනා රඳවාගත් ඉපැයීම් 2018 අකේල් 01 

දිනට   

 6,170 

මපාදු සංචිතය  1,500 

විකුණුේ  147,650 

ගැණුේ 95,500  

2018 අප්රේල් 1 දිනට මතාගය 11,650  

පරිපාලන වියදේ 18,560  

මබදාහැරීමේ වියදේ 16,300  

මූල්ය වියදේ 1,500  

2018 අප්රේල් 01  දිනට ආදායේ බදු සඳහා මවන්තකිරීේ  3,700 

මගවූ ආදායේ බදු 4,010  

මගවූ ලාභාංශ 3,000  

 232,770 232,770 
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පහත දැක්කවන අමතර කතාරතුරු ද සපයා ඇත. 

 

a. 2019 මාර්ලු 31 දිනට මතාගය රු. 12,500,000/- ක් විය. 

 

b. ණය මකාන්තමද්සි මත මිලදී ගත් රු.1,250,000/- ක් වටිනා භාණ්ඩ මතාගයක් 2019 

මාර්ලු 31 දින සැපයුේකරුවන්තමගන්ත ලැබුණු අතර එය අවසන්ත මතාගමයහි 

ඇුළත් කර ඇත. මමම ගනුමදනුව සේබන්තධමයන්ත මවන කිසිදු සටහනක් තබා 

මනාමැත. 

 

c. මුදල් හා බැංකු වල 2018 ඔක්මතෝබර්ල 1 දිනදී 10% වාර්ලික මපාළිය යටමත් 

ආමයෝජනය කරන ලද රු. 4,000,000/- ක් වටිනා ස්ථාවර තැන්තපු ඇුළත් මේ. 

 

d. 2019 මාර්ලු 31 දින සමාගම විසින්ත ඉඩේ ප්රතයාගණන්ය කිරීමක් සිදු කළ අතර 

රු. 1,200,000/- ක ප්රතයාගණන් අතිරික්තය මපාත් වල සටහන්ත කළ යුුව ඇත.. 

 

e. 2016 ඔක්මතෝබර්ල 01 දින රු.3,500,000/= ක් මගවා මිලදී ගත් මමෝටර්ල වාහනයක් 

2019 මාර්ලු 31 දින, රු. 1,850,000/=කට විකුණා ඇති අතර විකිණීමමන්ත ලත් මුදල් 

විකුණුේ ගිණුමට බර කර ඇත. 

 

f. 2018 ඔක්මතෝබර්ල 01 දින රු.1,000,000/= ක් මගවා කාර්ලයාල උපකරණයක් මිලදී 

ගත් අතර එය නිවැරදිව මපාත්වල සටහන්ත කර ඇත. 

 

g. මද්පළ, පිරියත හා උපකරණ පහත වාර්ලික අනුපාතයන්ත යටමත් සරල මාර්ලග 

ක්රමයට ක්ෂය කරනු ලැමේ. 

මගාඩනැගිි  :  5% 

මමෝටර්ල වාහන  : 20% 

කාර්ලයාල උපකරණ : 25% 

ලී බඩු හා සවි කිරීේ : 20% 

 

h. රු.4,010,000/= ක මගවූ ආදායේ බදු 2017/18 වර්ලෂයට අදාළව අවසන්ත මේරුේ 

කිරීම සඳහා මේ. 2018/19 වර්ලෂය සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත අදායේ බද්ද රු. 

3,140,000/-  කි. 

 

i. 2018/19 සඳහා මයෝජිත සාමාන්ය ප්රකාටස් ලාභාංශ රු. 4,000,000/- කි. 
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ඔබ විසින් කළ යුත්පත්: 

 

2.1. LKAS 01 මූලය ප්රකාශන ඉදිරිපත්කිරීමේ ප්රමිතියට අනුව මමගා මේඩර්ලස් සඳහා පහත 

සඳහන්ත මූලය ප්රකාශන පිළිකයල කළ යුතුය: 

 

 

(a) 2019 මාර්ලු 31 දිමනන්ත අවසන්ත වර්ලෂය සඳහා ලාභ අලාභ ප්රකාශනය සහ 

විස්ීරණ ආදායේ ප්රකාශනය          (ලකුණු 06)  

 

(b) 2019 මාර්ලු 31 දිමනන්ත අවසන්ත වර්ලෂය සඳහා හිමිකේ මවනස් වීමේ ප්රකාශනය  

             (ලකුණු 03) 

 

(c) 2019 මාර්ලු 31 දිනට මූලය තත්ත්ව ප්රකාශනය 

          (ලකුණු 06)   

       (මූලය ප්රකාශන වලට  අදාළ සටහන් අවශ්ය කනාකව්.)                           

                

                 [මුළු ලකුණු 15] 
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ප්රශ්න අංක. 03  

 

 

ඇකරෝ ෆුඩ්සස් හි මූලය ප්රකාශන පහත පරිදි කව්. 

දිනට මූල්ය තත්ත්ව ප්රකාශ්නය 2019 මාර්තු 31 රු.'000  2018 මාර්තු 31  රු. '000   

ජංගම කනාවන වත්කම්     

මද්පල, පිරියත හා උපකරණ - ශුද්ධ් අගය 4,700  5,000  

සංවර්ලධන වියදේ 570  600  

  5,270  5,600 

ජංගම වත්කම්     

මතාග 2,635  1,810  

මවමළඳ ණය ගැතිමයෝ 2,310  1,520  

මුදල් හා බැංකු 2,655  1,340  

  7 600  4,670 

මුළු වත්කම්  12,870  10,270 

     

හිමිකම් සහ වගකීම්     

හිමිකම්     

මකාටස් ප්රාේධනය 4,500  3 000  

මපාදු සංචිත 500  500  

ප්රතයාගණන් සංචිතය 630  500  

රඳවාගත් ඉපැයීේ 2,695  1,450  

මුළු හිමිකම්  8,325  5 450 

     

ජංගම කනාවන වගකීම්     

10% දිගු කාලීන ණය   1,000  

5% දිගු කාලීන ණය 500  500  

විලේබීත බදු 800  400  

මුළු ජංගම කනාවන වගකීම්  1,300  1,900 

     

ජංගම වගකීම්     

මවමළඳ ණය හිමිමයෝ 1,230  1,050  

බදු 1,415  1,390  

උපචිත වියදේ 600  480  

මුළු ජංගම වගකීම්  3,245  2,920 

මුළු හිමිකම් හා වගකීම්  12,870  10,270 
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2019 මාර්තු 31 දිකනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ආදායම් ප්රකාශනය 

 රු.’000 රු.’000 

විකුණුේ  12,500 

අඩු: විකුණුේ පිරිවැය  (5,500) 

දළ ලාභය  7,000 

පරිපාලන වියදේ 2,500  

මබදාහැරීමේ වියදේ 1,200  

  (3,700) 

මමමහයුේ ලාභය  3,300 

මූල්ය වියදේ  (65) 

බදුවලට මපර ලාභය  3,235 

බදු  (1,540) 

කාලච්කේදය සඳහා ලාභය  1,695 

 

 

පහත දැක්කවන අමතර කතාරතුරුද සපයා ඇත. 

 

a. 2018 අප්රේල් 01 දිනදී, ඇමරෝ ෆුඩ්සස් විසින්ත මකාටසක් රු. 1/= බැගින්ත වූ සාමාන්ය මකාටස් 

1,500,000 ක් නිකුත් කරන ලදී. 

b. 2018 ජුි 01 දින, ඇමරෝ ෆුඩ්සස් විසින්ත 10%  දිගු කාලීන ණය සේූර්ලණමයන්තම මගවා නිම 

කරන ලදී.  

c. වර්ලෂය ුළදී ජංගම මනාවන වත්කේ වල ඇුළත් වූ ඉඩේ ප්රතයාගණන්මයන්ත රු. 130,000/= 

ක අගය වැඩි වීමක් විය. 

d. වර්ලෂය සඳහා මුළු ක්ෂය අය කිරීම රු.750,000/=ක් විය. 

e. වර්ලෂය ුළදී විකුණන ලද ජංගම මනාවන වත්කේ වල ියා හළ අගය රු.100,000/= 

ක් වූ අතර විකිණීමමන්ත ලද මුදල රු.130,000/= ක් විය. විකිණීමමන්ත ලද ලාභය මහෝ 

අලාභය පරිපාලන වියදේ යටමත් ඇුළත් කර ඇත. 

f. වර්ලෂය ුළදී සංවර්ලධන වියදේ වල ක්රමක්ෂය රු120,000/= ක් වූ අතර එය විකුණුේ 

පිරිවැමේ අන්තතර්ලගත කර ඇත. 

g. මගවිය යුු මපාළිය උපචිත වියදේ මශ්ෂමයහි ඇුළත් වන අතර 2018 මාර්ලු 31 

දිනට මගවිය යුු මපාළිය රු. 70,000 ක් වූ අතර 2019 මාර්ලු 31 දිනට මගවිය යුු 

මපාළිය රු. 15,000/- කි. 
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h. 2019 මාර්ලු 31 දිමනන්ත අවසන්ත වර්ලෂය සඳහා අය කරන ලද මුළු බදු මුදල පහත 

පරිදි සමන්තවිත මේ. 

 

 

 

 

 

 

i. වර්ලෂය ුළදී සාමාන්ය ප්රකාටස් සදො ලාභාංශයක් ප්රගවා ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රශ්න අංක 04 

 

නිෂ්පාදන සමාගමක් වන ඇල්ෆා විසින්ත වර්ලෂය මුලදී මගවිය යුු පිරිවැය රු. 800,000/- ක් වටිනා 

යන්ත්රයක් මිලදී ගන්තමන්තද මනාගන්තමන්තද යන්තන සලකා බලයි. එම යන්ත්රය අවුරුදු 4ක් භාවිතා කිරීමට 

අමේක්ෂා කරන අතර එම කාල පරිච්මේදය අවසානමේදී රු. 125,000/- කට විකිණීමට 

බලාමපාමරාත්ු මේ. යන්ත්රය මිලදී ගතමහාත් ඇල්ෆා සමාගමට වසරකට රු. 280,000/- ක ඉතිරියක් 

හිමි මේ. ඇල්ෆා විසින්ත වර්ලෂයකට 35% බැගින්ත වර්ලෂයක හිගයක් සහිතව බදු මගවීම සිදු කරන අතර 

හීනවන මශ්ෂ ක්රමය අනුව 25% ක ප්රාේධන දීමනාවකට හිමිකේ ල්බයි. ඉතිරි ප්රාේධන දීමනාව 

සඳහා හිමිකේ පෑම සිදු කළ හැක්මක් අවසන්ත මමමහයුේ වර්ලෂමේදීය. සමාගමේ බදු වලට පු 

ප්රාේධන පිරිවැය අනුපාතිකය 10% කි. 

 

 

 

 

 

 

 

 රු.'000 

  

සමාගම්ප බදු 1,140 

විලේබීත බදු 400 

 1,540 

ඔබ විසින් කළ යුත්පත්: 

 

3.1  LKAS 7 මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශ ප්රමිතිය අනුව වක්ර ක්රමය මයාදා ගනිමින්ත 2019 මාර්ලු 

31 දිමනන්ත අවසන්ත වර්ලෂය සඳහා ඇමරෝ ෆුඩ්සස් හි මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශය පිළිකයල 

කළ යුතුය. 

                                                                                                                         [මුළු ලකුණු 15] 
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ප්රශ්න අංක. 05 
 

බැන්තටි සහ සමාගම  යනු මෑතකදී පිහිටුවන ලද නිෂ්පාදන සමාගමකි. ඔබ එම සමාගමට පු ගිය 

සතිමේ සේබන්තධ වුණු කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරයා මේ. සමාගමේ ප්රධාන විධායක 

නිලධාරීවරයා ඉංජිමන්තරුමවකු වන අනිල් මෙතා විසින්ත ඊළඟ සතිමේදී සමාගමේ අධ්යක්ෂක 

මණ්ඩලය සඳහා කාරක ප්රාේධන තත්ත්වය පිළිබඳව ඉදිරිපත්කිරීමක් සිදු කිරීමට සූදානේ වන බව 

ඔබ හට දැනුේ මදන ලදී. ඔහු විසින්ත ලබා මදන ලද උපමදස් අනුව සමාගමේ ගිණුේ සහකාර විසින්ත 

පිළිමයල කරන ලද පහත දත්ත සහ මතාරුරු ද ඔබට ලබා දී ඇත. 

 

     රු. 

වර්ලෂය සඳහා මුළු විකුණුේ 750,000 

වාර්ික පිරිවැය විකුණුම් වල ප්රතිශතයක් කලස % 

ඍජු අමු ද්රවය පිරිවැය   26% 

ඍජු ශ්රම පිරිවැය 20% 

විචලය මපාදු කාර්ලය පිරිවැය 10% 

ස්ථාවර නිෂ්පාදන මපාදු කාර්ලය පිරිවැය   15% 

විකිණීමේ සහ මබදා හැරීමේ වියදේ      6% 

 

ඔබ විසින් කළ යුත්පත්:   

 

4.1. ඉහත දෑ ඇගයීමට ලක් කර ඇල්ෆා යන්තරය මිලදී ගත යුුද නැතිද යන්තන උපකදස් 

ලබා දිය යුතුය.  

               (ලකුණු 10)                                                                                                                     

 

4.2 LKAS 12: ආදායේ බදු සඳහා ගිණුේකරණය ප්රමිතියට අනුව පහත සඳහන්ත පද 

නිර්වචනය කරන්න.  

1. බදු වන ලාභය (බදු අලාභය)  (Taxable profit (tax loss))              (ලකුණු 1) 

2. විලේබීත බදු බැරකේ (Deferred tax liabilities)                   (ලකුණු 2) 

3. තාවකාික මවනස්කේ (Temporary differences)                  (ලකුණු 2)

                    

            [මුළු ලකුණු15] 
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සාමානය පදනම මත  සමාගකම් ප්රතිපත්තීන් පහත පරිදි කව්. 

 

a. ගනුමදනුකරුවන්ත සඳහා මාස ුනක ණය කාලයක් හිමිමේ.  

b. අමුද්රවය මාස ුනක් පුරා මතාග වල ඇුළත් මේ. 

c. මනානිමි භාණ්ඩ මාසයක අමුද්රවය පිරිවැය, ශ්රම පිරිවැය සහ විචලය මපාදු කාර්ලය පිරිවැය 

නිමයෝජනය කරයි. නිෂ්පාදනය ඇරඹුණු විට සියලුම ඍජු ද්රවය මනානිමි භාණ්ඩ යටතට 

ගැමනන බව සැලමක්. 

d. ඍජු ද්රවය, ශ්රම හා විචලය මපාදු කාර්ලය පිරිවැය ට නිමි භාණ්ඩ අගය කරනු ලබන අතර 

ඒවා මාසයක නිෂ්පාදනය නිමයෝජනය කරයි.  

e. එක් එක් අයිතමය සඳහා මගවීේ සිදු කිරීමට ගන්තනා කාලය පහත පරිදි මේ: 

 

(i)  අමුද්රවය      : මාස 2.5 

(ii) ඍජු ශ්රමය      : මාස 1 

(iii) විචලය මපාදු කාර්ලය     : මාස 1 

(iv) ස්ථාවර නිෂ්පාදන මපාදු කාර්ලය    : මාස 1 

(v) විකිණීමේ හා මබදාහැරීමේ වියදේ   : මාස 0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ප්රශ්ණ පරය අවසානයි- 

ඔබ විසින් කළ යුත්පත්: 

 

5.1.   ඉහත දී ඇති මතාරුරු ඇුමරන්ත බැන්තටි සහ සමාගමේ කාරක ප්රාේධන 

අවශයතාවය ගණනය කළ යුතුය. 

(ලකුණු 10) 

 

5.2.  LKAS 17: කල්බදු සඳහා ගිණුේකරණය ප්රමිතිය අනුව පහත පද නිර්වචනය 

කරන්න. 

 

a) කල්බද්දක්         (ලකුණු  02) 

b)   මූල්ය කල්බදු        (ලකුණු 02) 

c) මමමහයුේ කල්බදු        (ලකුණු 01) 
 

                  

[මුළු ලකුණු 15] 
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               Table: තනි මුදල් ප්රොහයක් සඳහා ෙතතමාන ෙටිනාකම් සාධක (Present value factors for a single cash flow) (PV) 
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             Table: ොෂතික ෙතතමාන ෙටිනාකම් සාධක (Present value factors for an annuity) (PVA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


