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මුදල්මප්රලාශමප්රකා 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. සීමිමඅප්වාරිමපඳොදුමවමාගපේම2020.03.31මදිනටමශාම2021.03.31මදිනටමපිළිපයමකරනමදමමයම්ත්තලම

ප්රකාය් මඳශමඳරිදිමප.. 

 

විව්රය 2020/03/31ම(රු'000) 2021/03/31ම(රු'000) 

ජාංගමමපනොලනමල්තකේ   

පේඳෂමපිරියමශාමඋඳකරණම-මධාරණමඅගය 12,000 25,000 

භාවිමඅයිතියමඇතිමල්තකම 6,000 5,400 

10%මව්ථාලරමැ් ඳතුල 1,000 1,000 

ජාංගමමල්තකේ   

පොගය 650 475 

පලෂමැබියමයුතුමදෑ 1,100 1,225 

මුදල්මශාමමුදල්මවමානමදෑ 2,110 3,750 

 22,860 36,850 

හිමිකේමශාමලගකීේ   

ප්රකාිතමපකොටව්මප්රාග්ධනධනය 10,000 12,000 

ඉඩේමප්රයාගණනමවාංතය - 2,000 

පඳොදුමවාංතය 1,000 1,500 

රලාග්තමඉඳයුේ 4,350 4,700 

ජාංගමමපනොලනමලගකීේ   

15%මබැාංකුමණය - 10,000 

කල්බදුමණයහිමිපයෝ 5,600 4,800 

ජාංගමමලගකීේ   

පලෂමපගවියමයුතුමදෑ 1,000 650 

ආදායේමබදුමවශාමප්රතිඳාදන 350 700 

කල්බදුමණයහිමිපයෝ 560 400 

උඳතමණයමපඳොලී - 100 

 22,860 36,850 

 

 

 

 

මමමමමමමමමමම 

ගිණුේකරණය 
අධයයනමපඳොදුමවශතිකමඳ්රමඋවව්මපඳෂමවිභාගය වශා 

වියානුබේධමවාංතය 

සීමාවහිමවමාගමකමමයමප්රකානමපිළිපයමකරයි -ම

(මුදල්මප්රලාශමප්රකා)මලයුශගමප්ර්න 
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2021.03.31 ් මඅලව් මලර්යමවශාමාභාාභමවශමපලන්තමවිව්තීරණමආදායේමප්රකාමඋදතම

පමපවේය. 

     මමමමමම(රු'000) 

විකුණුේ  059,8 

විකුණුේමපිරිලැය  (3,450) 

දෂමාභය 5,500 

පලන්තමආදායේ 300 

 5,800 

පමපශයුේමවියදේ (4,200) 

බදුමපඳරමාභය 1,600 

ආදායේමබදු ම(500) 

ලර්පේමාභය 1,100 

 

අතිපර්කමපොරතුරු 

I. වමාගමමවිසි් මලර්යමතුෂදීමවාමානයමපකොටව්මිකකුතුල් මකරමඇතිමඅර,මලර්පේමාභපය් ම

පඳොදුමවාංතයටමරු.500,000් මමාරුමකරමඇ. 

II. ලර්යමතුෂමලයාඳාරයමවතුමඉඩමමප්රයාගණනයමකරමඇතිමඅරමඉ් මඅතිරි් ය් මජිකමවිය.ම

පමකීම ල්තකමම මීටම පඳරම ලර්යකම ප්රථමම ලරටම කරනම දම ප්රයාගණනපය් මරු.1,000,000කම

අාභය් මැබීමඇ. 

III. 2021.01.01මදිනමාභය් මවහිලමපමෝටර්මරථය් මඅ්තපිටමමුදටමවිකුණනමදී.මපමමමපමෝටර්ම

රථයම 2018.04.01ම දිනම රු.1,200,00කටම මිදීම පගනම ඇතිම අරම ් යම කෂම ශැකිම ල්තකේම

ලාර්ෂිකලම 10%ම බැගි් ම පිරිලැයම මම ් යම කිරීමම වාමානයම ප්රතිඳ්තතියයි.ම වමාගේම පලන්තම

ල්තකේමඉල්තකිරීම් මසිදුමකරමපනොමැ. 

IV. පමපශයුේමවියදේමතුෂමඳශමවශ් මදෑමඇතුෂ්තමප.. 

් යමවියදම   මමමමමමමමම1,610,000 

භාවිමඅයිතියමඇතිමල්තකේම් ය 600,000 

ණයමපඳොලී    150,000 

කල්බදුමණයමපඳොලී   220,000 

V. පකොටව්මකරුල් ටමලර්යමතුෂමඅතුරුමාභාාංමපගලාමඇ. 

VI. පලන්තමආදායේමතුෂමල්තකේමඉල්තමකිරීපේමාභයමපම් මමව්ථාලරමැ් ඳතුමපඳොලියදමඅදාෂම

ප.. 

 

අලයමල් ප් , 

 

1. LKAS 7 (මුදල්මප්රලාශමප්රකාය)මප්රමියටමඅනුලම2021.03.31මදිපන් මඅලව් මලර්යමවශාම

මුදල්මප්රලාශමප්රකායම(පමපශයුේම්රියාකාරකේමතුළි් මමුදල්මප්රලාශමගණනයමකිරීමටමල්රම

්රමයමභාවිාමකර් න.) 

 

2. ප්රලර්නමලර්යමවශාමඳශමඅනුඳායමගණනයමකර් න. 

a. ජාංගමමඅනුඳාය 

b. ශුේධමාභමඅනුඳාය 

c. හිමිකේමමමප්රතිාභමඅනුඳාය 

d. ණයමහිමිකේමඅනුඳාය 
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e. පඳොලීමආලරණමඅනුඳාය 

02. සීමිමමයුරමපඳොදුමවමාගමම 2021.04.01ම දිනමපලෂමකටයුතුමආරේභමකෂමපඳොදුමවමාගමකි.ම 2022.03.31ම

දිනටමඋපුටාමග් නාමදමමයම්ත්තලමප්රකායමඳශමදැ් මප.. 

 

‘000මලලිික 

පේඳමපිරියමඋඳකරණම(ධාරණමඅගය) 4,500 

ආපයෝජනම10%  1,000 

පොගය 800 

පලෂමැබියමයුතුමදෑම-මශුේධමඅගය 630 

මුදල්මශාමමුදල්මවමානමදෑ 770 

මුළුමල්තකේ 7,700 

ප්රකාිතමප්රාග්ධනධනයම-මවාමානයමපකොටව් 6,600 

ආදායේමබදුමප්රතිඳාදනය 200 

කලි් මදමආපයෝජනමපඳොලී 50 

පලෂමපගවියමයුතුමදෑ 800 

රලාග්තමඉඳයුේ 50 

 7,700 

 

2022.03.31ම් මඅලව් මලර්පේමඳශමඅතිපර්කමපොරතුරුමවඳයාමඇ. 

 

I. ලර්යමවශාම් යමවියදමමරු.500,000් මමලනමඅරමබදුමවියදමමරු.600,000මකි. 

II. අතුරුමාභාාංමපවමරු.200,000ම් මලර්යමතුෂමපගලාමඇ. 

III. රලාග්තමඉඳයීේමලලි් මරු.600,000ම් මවාංතමප්රාග්ධනධිකමකරනමදී. 

IV. ආපයෝජනයමකරමඇ්තප්තම2021.10.01මදිනය. 

V. පලෂමැබියමයුතුමදෑමලලි් ම10%් මශාිකකරනමඅාභමපවමඅපප්් ෂිමඉඩශැරීමමවාමානයම

ප්රතිඳ්තතියයි. 

 

අලයමල් ප් , 

 

LKAS 7ම(මුදල්මප්රලාශමප්රකා)මප්රමියටමඅනුල,ම2022/03/31ම් මඅලව් මලර්යමවශාමමුදල්මප්රලාශමප්රකායම

(පමපශයුේමමුදල්මප්රලාශමශුනනාමගැීමමමවශාමල්රම්රමයමභාවිාමකර් න.) 
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⁕⁕⁕අධයාඳනමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

 

03)මසී/වමර් දිල්මපඳොදුමවමාගපේම2022.03.31් මඅලව් මලර්යමවශාමපිළිපයමකරනමදමාභාාභමශාමමම

පලන්තමවිව්තීරණමආදායේමප්රකායමශාමමයම්ත්තලමප්රකායමඳශමදැ් ප.. 

 

සී/වමර් දිල්මපඳොදුමවමාගපේ 

2022.03.31 දිපන් මඅලව් මලර්යමවශා 

ාභාාභමවශමපලන්තමවිව්තීරණමආදායේමප්රකාය     

විව්රය (රු'000) 
විකුණුේ 1,600 

(-) විකුණුේමපිරිලැය (500) 

දෂමාභය 1,100 

පලන්තමආදායේම- ව්ථාලරමැ් ඳතුමපඳොලී 250 

 1,350 

පබදාමශැරීපේමවියදේ (120) 

ඳරිඳානමවියදේ (610) 

මයමවියදේ (50) 

බදුමපඳරමාභය 570 

ආදායේමබදු (150) 

ලර්පේමාභය 420 

පලන්තමවිව්තීරණමආදායේ  

ප්රයාගණනමවාංත 500 

මුළුමවිව්තීරණමආදායේ 920 

 

 

සී/වමර් දිල්මපඳොදුමවමාගපේම2022.03.31 දිනටමමයම්ත්තලමප්රකාය 

       (රු’000) 

 2021.03.31 2022.03.31 

ජාංගමමපනොලනමල්තකේ   

පේඳෂ, පිරියමශාමඋඳකරණ 12,000 13,800 

ව්ථාලරමැ් ඳතුම10% 500 1,500 

ජාංගමමල්තකේ   

පොගය 50 70 

පලෂමැබියමයුතුමදෑ 220 180 

මුදල්මඳානමගිණුම 1,690 290 

ැබියමයුතුමණයමපඳොලී - 100 

 14,460 15,940 

ප්රකාිතමප්රාග්ධනධන   

වාමානයමපකොටව් 8,000 10,000 

වාංත   

ප්රයාගණනමවාංත 500 1,000 
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⁕⁕⁕අධයාඳනමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

පඳොදුමවාංත 3,000 2,000 

රලාග්තමඉඳයුේ 500 820 

ජාංගමමපනොලනමලගකීේ   

10% බැාංකුමණය 1,500 1,300 

ජාංගමමලගකීේ   

පලෂමපගවියමයුතු 800 650 

උඳතමවියදේම-මඳරිඳාන 120 100 

ආදායේමබදුමපල් මකිරීම 30 50 

උඳතමණයමපඳොලී 10 20 

 14,460 15,940 

 

අමරමපොරතුරු 

 

I. රු.2,500,000් මපිරිලැයමවූමඉඩේමකාච්පේදයමතුෂම3,000,000කටමප්රයාගණනයමකරමඇ.මලදම

රු.1,600,000් මලටිනාමපමෝටර්මරථය් මලර්යමතුෂමමිදීමපගනමඇ.මසියලුමමල්තකේමඳරිඳානම

කටයුතුමලටමපයොදාමගීම. 

II. ලර්යමතුෂමඅතුරුමාභාාංම100,000් මපගලාමඇ. 

III. මයමවියදේමතුෂමඇතු්තමල් ප් මණයමපඳොලීමවියදමමඳමි. 

IV. ලර්යමතුෂමරු.40මවාමානයමපකොටව්ම 50,000් මිකකු්තමකරමඇතිමඅරමපේමවශාම50%් මවශාම

පඳොදුමවාංතමපයොදාමපගනමඇතිමඅරමඉතිරියටමමුදල්මැබීමඇ. 

 

අලයමල් ප් , 

 

LKAS 7 (මුදල්මප්රලාශමප්රකාය)මප්රමියටමඅනුලම2022.03.31මදිපන් මඅලව් මලර්යමවශාමමුදල්ම

ප්රලාශමප්රකායම(පමපශයුේම්රියාකාරකේමතුළි් මමුදල්මප්රලාශමගණනයමකිරීමටමල්රම්රමයමභාවිාම

කර් න.) 
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⁕⁕⁕අධයාඳනමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

 

04) සීමිම ම පම්තවාදිම පඳොදුම වමාගපේම 2022.03.31ම දිනටම වශම 2021.03.31ම දිනටම වාරාාංගම මයම
්ත්තලමප්රකානමඳශමදැ් මප.. 

(රු.’000) 

විව්රය 2021.03.31 2022.03.31 

පේඳමපිරියමශාමඋඳකරණම(ධාරණමලටිනාකම) 45,150 53,250 

පොගය 10,875 14,625 

පලෂමැබියමයුතුමදෑ 16,125 12,750 

මුදල්මශාමමුදල්මවමානමදෑ 2,250 3,750 

මුළුමල්තකේ 74,400 84,375 

ප්රකාිතමප්රාග්ධනධනයම-මවා.පකො. 54,750 60,750 

ප්රයාගණනමවාංත 3,000 4,500 

රලාග්තමඉඳයුේ 3,300 9,750 

පලෂමපගවියමයුතුමදෑ 11,100 6,525 

ආදායේමබදුමප්රතිඳාදන 900 2,100 

බැාංකුමඅයිරාල 1,350 2,100 

මුළුමහිමිකමමශාමලගකීේ 74,400 84,375 

 

2022.03.31මදිපන් මඅලව් මලර්යමවශාමඳශමඅතිපර්කමපොරතුරුමවැඳපේ. 

 

I. 2021.10.01ම දිනම රු.600,000කම ාභය් ම වහිලම පමෝටර්ම රථය් ම විකුණනම දී.ම පමමම රථයම

2019.04.01මදිනමරු.4,500,000කටමමිදීමපගනමතිබූමඅරමඑයමවරමමාර්ගම්රමයටමලාර්ෂිකලම20%ම

බැගි් ම් යමකරමඇ.මපමමමලවරමතුෂමඋඳකරණමඅ්තපිටමමුදටමමිදීමපගනමඇ. 

II. ලවරම තුෂම අතිරි් ය් ම වහිලම ඉඩේම ප්රයාගණනය් ම සිදුම කරම ඇ.ම පලන්තම ප්රයාගණනම

පනොමැ. 

III. ලර්යමවශාම් යමවියදමම3,150,000් මලනමඅරමබදුමවියදමම1,740,000මකි. 

IV. වමාගමමරු.3,000,000කමරලාමග්තමඉඳයීේමප්රාග්ධනධිකමකරනමදී. 

V. ලර්යමතුෂමවමාගමමඅතුරුමාභාාංමපවමරු.1,800,000් මපගලාමඇ.මපකොටව්මිකකු්තමකෂමඅරම

වේපූර්ණමප්රති්ාාලමැබීමඇ. 

 

අලයමල් ප් , 

 

LKAS 07 (මුදල්මප්රලාශමප්රකාය)මප්රමිතියටමඅනුලම2022.03.31මදිපන් මඅලව් මලර්යමවශාමසීමිම

පම්තවාදිමපඳොදුමවමාගපේමමුදල්මප්රලාශමප්රකායමපිළිපයමකිරීම. 
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⁕⁕⁕අධයාඳනමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

05) 2022.03.31මදිපන් මඅලව් මවූමමයමලර්පේමසීමිමනලාංකාමවමාගපේමප්රකාලමපොරතුරුමඳශම
ඳරිදිමප.. 

 

සී/වමනලාංකාමවමාගම 

2022.03.31මදිපන් මඅලව් මලර්පේ 

ාභමඅාභමවශමපලන්තමවිව්තීරණමආදායේමප්රකාය 

        මමමමමම(රු.’000) 

විකුණුේ  ම23,750 

විකිණුේමපිරිලැය  (11,250) 

දෂමාභය  12,500 

පලන්තමආදායේ  1,250 

  13,750 

ඳරිඳානමවියදේ 3,500  

පබදාශැරීේමපිරිලැය 4,000  

මයමපිරිලැය 1,000 (8,500) 

බදුමපඳරමාභය  5,250 

ලර්පේමආදායේමබදු  (1,500) 

කාච්පේදපේමාභය  3,750 

 

 

සී/වමනලාංකාමවමාගම 

2021.03.31මශාම2022.03.31මදිනට 

මයම්ත්තලමප්රකාය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022.03.31ම(රු'000) 2021.03.31(රු'000) 

පේඳමපිරියමඋඳකරණ 11,750 11,500 

10%මආපයෝජනම 6,000 2,000 

පොගය 2,500 3,000 

පලෂමැබියමයුතුමදෑ 4,000 3,900 

මුදල්මශාමවමානමදෑ 1,600 2,100 

 25,850 21,500 

හිමිකේමශාමලගකීේ   

ප්රකාිතමප්රාග්ධනධනයම-මවා.පකො. 13,000 12,000 

රලාග්තමඉඳයුේ 4,400 1,400 

15%මබැාංකුමණය 4,000 6,000 

පලෂමපගවියමයුතුමදෑ 3,500 2,400 

පගවියමයුතුමපඳොලී 800 450 

පගවියමයුතුමආදායේමබදු 150 250 

 25,850 21,500 
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⁕⁕⁕අධයාඳනමඅමායාාංය⁕⁕⁕ 
 

අතිපර්කමපොරතුරු 

 

I. ලයාඳාරපේමසියලුමගැණුේමශාමවිකිණුේමණයමඳදනමමමමසිදුමපකපර්. 

II. බැාංකුමණයමපගවීමමසිදුමකරමඇ්තප්තම2021.04.01මදිනපේදීය. 

III. පේඳෂමපිරියමශාමඋඳකරණමරු.2,000,000් මමිදීමපගනමඇ. 

IV. ආපයෝජනමමිදීමපගනමඇ්තප්තම2022.03.31මදිනදීය. 

V. වමාගමමලර්යමතුදීමාභාාංමපගලාමඇ. 

 

 

අලයමල් ප් , 

 

LKAS 07 ටමඅනුලමමුදල්මප්රලාශමප්රකායමපිළිපයමකිරීමමප.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


