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ෙපර කාලප’–ෙ’දය 
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ෙපා“ ආ—යම   6,039,304   5,831,735 
ෙපා“ ”යදම   (3,203,488)   (3,166,303)
’–ධ ෙපා“ ආ—යම   2,835,817   2,665,432 
ගා—“ හා ෙකා“— ආ—යම   188,325   224,179 
ගා—“ හා ෙකා“— ”යදම   (71,239)   (60,410)
’–ධ ගා—“ හා ෙකා“— ආ—යම   117,087   163,769 
ෙවෙළ—’ කට–“ ව•” ලද ’–ධ ලාභය / (අලාභය)   -     -   
සාධාරණ අගයට න’ කළ ’–ධ ලාභ / (අලාභ)
      සාධාරණ අගයට න’ කළ ”“ ව’ක’ ව•” ල’ ’–ධ ලාභය/(අලාභය)   -     -   
      සාධාරණ අගයට න’ කළ ”“ වග–’ ව•” ල’ ’–ධ ලාභය/(අලාභය)   -     -   
”“ ව’ක’ හ“නා ෙනාගැ”ම “”” ඇ“— ’–ධ ලාභ / අලාභ
      සාධාරණ අගයට න’ කළ ලාභය / (අලාභය)   -     -   
      ”ම”ෂය ”’වැය   -     -   
      සාධාරණ අගයට න’ කළ අෙන—’ ”—”•ණ ආ—යම   -     -   
’–ධ අෙන—’ ෙමෙහ–’ ආ—යම   2,268   761 
“” ෙමෙහ–’ ආ—යම   2,955,171   2,829,961 
ණය හා“කරණ ”යදම   (714,862)   (163,513)
’–ධ ෙමෙහ–’ ආ—යම   2,240,309   2,666,449 
ෙ—වක ම–ඩල ”යදම   (1,352,747)   (1,349,649)
”ෂය•’ සහ ”ම”ෂය•’   (90,548)   (86,031)
අෙන—’ ”යද’   (383,569)   (402,353)
”“ ෙ—වා මත එක“ කළ අගය මත බ” හා ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ” ෙපර ෙමෙහ–’ ලාභය/(අලාභය)   413,445   828,415 
”“ ෙ—වා මත එක“ කළ අගය මත බ”   (221,589)   (270,776)
ණය ආප” ෙග•ෙ’ බ”   (55,852)   -   
”“ ෙ—වා මත ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ”   (29,545)   (36,103)
එක“ කළ අගය මත බ” හා ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ” ප” ෙමෙහ–’ ලාභය/(අලාභය)   106,459   521,536 
ආ•ත හා බ–ධ ”ාපාරය”“ ලාභ ෙකාටස   -     -   
බ”වලට ෙපර ලාභය/(අලාභය)   106,459   521,536 
ආ—ය’ බ” ”යදම   (132,209)   (250,720)
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ලාභය/(අලාභය)   (25,750)   270,816 
ලාභය ෙබ“ යන ආකාරය :
ෙකාට— ““ක”ව”ට   (25,750)   270,816 
පාලනය ෙනාවන ““කම   -     -   
ෙකාටසක ඉප•ම
සාමා— ෙකාටසක ඉප–ම - ”•ක   2.80 

2019/03/31 ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා ”—”•ණ ආ—ය’ “කාශය

””ය” දහ— ව•“
බැං—ව

“ව•ථන කාලප’–ෙ’දය 
2019/03/31

ෙපර කාලප’–ෙ’දය 
2018/03/31

කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ලාභය/(අලාභය)  (25,750)  270,816 
ආ—ය’ “කාශයට නැවත ව•”කරණය කරන ලද අ”තම
”ෙ–ශ ෙමෙහ–’ ප’ව•”ය ”“මය ෙවන—ක’  -    -   
අවකරණ “ද” “වාහ ’–ධ ලාභ (අලාභ)  -    -   
ණය උපකරණය”“ ආෙය–ජන සාධාරණ අගයට අගය •“ම “”” ’–ධ ලාභ / (අලාභ)  -    -   
ආ•ත හා බ–ධ ”ාපාරය”“ ලාභ ෙකාටස  -    -   
ණය උපකරණයන සාධාරණ අගයට අගය •“ම “”” ”—”•ණ ආ—ය’  -    -   
අෙන—’ “  -    -   
අ—කළා : ආ—ය’ “කාශයට නැවත ව•”කරණය කරන ලද අ”තම “”” පැනන“න බ” ”යදම  -    -   
ආ—ය’ “කාශයට නැවත ව•”කරණය ෙනාකරන ලද අ”තම
අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’ ම“” පැන නැ•“ සාධාරණ අගයට න’කර ඇ“ ““ක’ උපකරණ ආෙය–ජනවල සාධාරණ 
අගෙය“ ෙවන— •’

 -    -   

ලාභ ෙහ– අලාභය හරහා සාධාරණ ව“නාකම අ•ව න’ කරන ලද ”“ වග–’වල බැං—ෙ“ ණය අව—නම ෙවන—•“ම 
සඳහා සාධාරණ ව“නාකෙ’ ෙවන—ක’

 -    -   

ප•චා’ ෙ—වක පා’ෙත–“ක ““ලාභ නැවත ඇග•ම  -    -   
““ාගනණ අ“’”තෙ“ ෙවන—•’  -    -   
ආ•ත හා බ–ධ ”ාපාරය”“ ලාභ ෙකාටස  -    -   
ආෙන—’ “  -    -   
අ—කළා : ආ—ය’ “කාශයට නැවත ව•”කරණය ෙනාකරන “ සඳහා බ” ”යදම  -    -   
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’ බ” ෙනාවන (’–ධ බ”) - -
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ “” අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’  (25,750)  270,816 
ෙබ“ යන ආකාරය : 
ෙකාට— ““ක”ව”ට (25,750) 270,816
පාලනය ෙනාවන ““කම  -    -   

2018/03/31 ”නට ”“ උපකරණ අගය •“ෙ’ පදනම මත ”•ෙ”ෂණය

අ. බැං—ව - ව•තමාන කාලප’–ෙ’දය
 ””ය” දහ— ව•“ AC FVPL FVOCI එක“ව
ව’ක’
“ද” හා “ද” සමානය”  1,131,694  -    -    1,131,694 
මහ බැං—ව සමග ෙ•ෂය”  -    -    -    -   
බැං— ෙ•ෂය”  9,046,555  -    -    9,046,555 
ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” සාධාරණ අගයට න’ කළ ”“ උපකරණ  -    116  -    116 
ණය හා අ’“කාර’  131,417,639  -    -    131,417,639 
ණය උපකරණ  25,000,883  -    -    25,000,883 
““ක’ උපකරණ  -    -    4,176,343  4,176,343 
අෙන—’ ව’ක’  1,679,488  1,679,488 
“” ”“ ව’ක’  168,276,261  116  4,176,343  172,452,719 

””ය” දහ— ව•“ ”ම”ෂය ”’වැය එක“ව
වග–’
බැං—වලට ෙග”ය –“  12,000,133  12,000,133 
•’ප”න ”“ උපකරණ  -    -   
”“ වග–’  -    -   
      - තැ’ප’ක”ව”ට  139,220,160  139,220,160 
      - ණය ”–—’ ““ය”ට  4,633,178  4,633,178 
      - අෙන—’ ණය ““ය”ට  -    -   
අෙන—’ වග–’  2,104,619  2,104,619 
“” ”“ වග–’  157,958,090  157,958,090 

ආ. බැං—ව - ෙපර කාලප’–ෙ’දය 
””ය” දහ— ව•“ AC FVPL FVOCI එක“ව
ව’ක’
“ද” හා “ද” සමානය”  607,797  -    -    607,797 
මහ බැං—ව සමග ෙ•ෂය”  -    -    -    -   
බැං— ෙ•ෂය”  4,210,369  -    -    4,210,369 
ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” සාධාරණ අගයට න’ කළ ”“ උපකරණ  -    197  -    197 
ණය හා අ’“කාර’  129,361,048  -    -    129,361,048 
ණය උපකරණ  33,654,772  -    -    33,654,772 
““ක’ උපකරණ  -    -    -    -   
අෙන—’ ව’ක’  1,419,007  -    -    1,419,007 
“” ”“ ව’ක’  169,252,993  197  -    169,253,189 

””ය” දහ— ව•“ ”ම”ෂය ”’වැය එක“ව
වග–’
බැං—වලට ෙග”ය –“  12,906,915  12,906,915 
•’ප”න ”“ උපකරණ  -   
”“ වග–’  -   
      - තැ’ප’ක”ව”ට  139,889,222  139,889,222 
      - ණය ”–—’ ““ය”ට  4,632,111  4,632,111 
      - අෙන—’ ණය ““ය”ට  -   
අෙන—’ වග–’  2,267,429  2,267,429 
“” ”“ වග–’  159,695,677  159,695,677 

2019/03/31 ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා ““ක ෙ’ ෙවන—•ම ද”වන “කාශය

””ය” දහ— ව•“

“කා–ත / පවරන ලද “ා”ධනය සං—ත

“” එක“ව 
පාලනය                     
ෙනාවන 
““කම

“”               
“ා”ධනය

සාමා— 
ඡ”ද ““ 
ෙකාට—

සාමා— 
ඡ”ද 
““ නැ“ 
ෙකාට—

පවරන ලද 
“ා”ධනය

”ව—ථා”ත 
සං—ත 
අර“දල

අෙන—’ 
”—”•ණ 
ආ—ය’ 
සං—ත

““ාගණන 
සං—ත

අෙන—’ 
සං—ත

2019/01/01 ”නට ෙ•ෂය  -    -    8,047,230  720,855  -    -    6,021,165  14,789,249  -    14,789,249 
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ”—”•ණ ආ—යම (බ” ප”)
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ලාභය (බ” ප”)  -    -    -    -    -    -    (25,750)  (25,750)  -    (25,750)
ආෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ “” ”—”•ණ ආ—යම  -    -    -    -    -    -    (25,750)  (25,750)  -    (25,750)
ෙකාට— ““ය” සමග ග•ෙද•
ෙකාට— “—“ව / පවරන ලද “ා”ධනය වැ••“’  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
”ක”ප “යා’මක •“’  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
  “සාද “—“ව  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
  ““ක’ “—“ව  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
සං—ත වලට මා” •“’  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
ලාභාංශ ෙග•’  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
“ධාන කා•යාලයට ලාභ මා” •“’  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
ෙ–පළ, ”’යත හා උපකරණ ““ාගණන ලාභ / (අලාභ)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
අෙන—’  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
ෙකාට— ““ය” සමග “” ග•ෙද•  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
2019/03/31 ”නට ෙ•ෂය  -    -    8,047,230  720,855  -    -    5,995,415  14,763,500  -    14,763,500 

2019/03/31 ”නට ”“ ත’’වය ””බඳ “කාශය

””ය” දහ— ව•“
බැං—ව

“ව•ථන කාලප’–ෙ’දය 
2019/03/31

ෙපර කාලප’–ෙ’දය     
2018/03/31

ව’ක’
“ද” හා “ද” සමානය”  1,131,694  607,797 
මහ බැං—ව සමග ෙ•ෂය”  -    -   
බැං— ෙ•ෂය”  9,046,555  4,210,369 
•’ප”න ”“ උපකරණ  -    -   
ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” න’ කළ ”“ ව’ක’
       - සාධාරණ අගයට ගණනය කරන ලද  116  197 
       - සාධාරණ අගයට ප’කරන ලද  -    -   
”ම”ෂය අගයට ”“ ව’ක’
        - ණය හා අ’“කාර’  131,417,639  129,361,048 
        - ණය හා ෙවන’ උපකරණ  25,000,883  33,654,772 
අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’ හරහා සාධාරණ ව“නාකෙම” ම“• ලබන ”“ ව’ක’  4,176,343  -   
අ•බ–“ත ආෙය–ජන  -    -   
ආ•ත හා බ–ධ ”ාපාරය”“ ආෙය–ජන  -    -   
ෙ–පළ, ”’යත සහ උපකරණ  1,261,025  1,139,064 
ෙ–පළ ආෙය–ජන  -    -   
–•“නාමය සහ අ—පෘ“ ව’ක’  62,929  41,749 
”ල’“ත බ” ව’ක’  458,374  343,876 
ෙවන’ ව’ක’  3,207,490  3,167,319 
“” ව’ක’  175,763,050 172,526,191
වග–’
බැං—වලට ෙග”ය –“  12,000,133  12,906,915 
•’ප”න ”“ උපකරණ  -    -   
ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” න’ කළ ”“ වග–’
       - සාධාරණ අගයට ගණනය කරන ලද  -    -   
       - සාධාරණ අගයට ප’කරන ලද  -    -   
”•ම”ෂය අගයට ”“ වග–’
       - තැ’ප’ක”ව”ට  139,220,160  139,889,222 
       - ණය ”–—’ ““ය”ට  -    -   
       - අෙන—’ ණය ““ය”ට  -    -   
“—’ කළ ණය ”–—’ප’  4,633,178  4,632,111 
”“ාම පා’ෙත–“ක බැ”’  1,899,541  1,673,837 
ව•තමාන බ” වග–ම  563,999  840,558 
”ල’“ත බ” වග–ම  -    -   
අෙන—’ ෙව”•“’ - -
අෙන—’ වග–’ 2,682,539 2,699,984
අ•බ–“ත වග–’  -    -   
“” වග–’ 160,999,550 162,642,627
““කම       
“කා–ත “ා”ධනය/පවරන ලද “ා”ධනය  8,047,230  3,870,937 
”ව—ථා”ත සං—ත අර“දල  720,855  663,652 
අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’ සං—ත  -    -   
රඳවා ග’ ඉපැ–’  2,339,480  1,987,724 
ෙවන’ සං—ත  3,655,934  3,361,251 
අ”“ක”ව”ෙ” “” ““කම  14,763,500  9,883,564 
පාලනය ෙනාවන ““කම  -    -   
“” ““කම  14,763,500  9,883,564 
“” ““කම සහ වග–’  175,763,050  172,526,191 
අස’භා” වග–’ සහ බැ”’  111,477  274,704 
නා“ක ෙතාර“”
  —–ර ෙ—වකය” සං“ාව  2,313  2,397 
  ශාඛා ගණන  265  265 
සටහන : ද”වා ඇ“ ව“නාක’ ”ෂය •’ හා භා“කරණ ”යද’ ව•” ප” ’–ධ ව“නාක’ ෙ“

2019/03/31 ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා “ද” “වාහ “කාශය

””ය” දහ— ව•“
බැං—ව

“ව•ථන කාලප’–ෙ’දය
2019/03/31             

ෙපර කාලප’–ෙ’දය
2018/03/31                 

ෙමෙහ–’ “යාකාරක’ව•” ලද “ද” “වාහ
බ” ෙපර ලාභය 413,445 828,415
ගැළ•’ සඳහා:

     බ” ෙපර ලාභය “ළ ඇ“ළ’ ”“ ෙනාවන අ”තම  886,086  361,985 
     ෙමෙහ–’ ව’ක’ වල ෙවන—•’  1,472,157  (5,879,974)
     ෙමෙහ–’ වග–’ වල ෙවන—•’  (1,223,798)  4,676,732 
     ආෙය–ජන “යාකාරක’ ව•” ’–ධ ලාභ  -    -   
     ආ•ත හා බ–ධ ”ාපාරය”“ ලාභ ෙකාට— ලැ—’  -    -   
     අ•බ–ධ ආයතනය”ෙග” ලාභාංශ  -    -   

ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” සාධාරණ අගයට න’ කළ ”“ උපකරණය” ෙග” ල’ ’–ධ ලාභය/(අලාභය)  -    -   
     අෙන—’ නැවත ව•ග •“’  -    -   
     පා’ෙත–“ක —යක ෙග•’  (27,383)  (22,058)
     ”“ ෙ—වා මත බ” ෙග•’  (263,497)  (270,769)
     බ” ෙග•’  (437,850)  (219,695)

ෙමෙහ–’ “යාකාරක’ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ  819,160 (525,364)

ආෙය–ජන “යාකාරක’ ව•” ලද “ද” “වාහ
ෙ–පළ ”’යත උපකරණ “ල“ගැ”’  (93,086)  (39,200)
අ—පෘ” ව’ක’ ’–ධ “ල“ගැ”’  (2,173)  (3,906)
—ථාවර තැ’ප“ වල ආෙය–ජනය (මාස 3 ට වැ•)  9,490,247  (12,069,912)
ෙ–පළ ”’යත උපකරණ ”•’ෙම” ලද “ද”  -    16 
ෙකාට— ෙවළඳපළ ආෙය–ජන ”•’ෙම” ලද “ද”  -    -   
ආෙය–ජන “යාකාරක’ ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ 9,394,987 (12,113,003)

”“ “යාකාරක’ ව•” ලද “ද” “වාහ
ෙකාට— “—’ •“ෙම” ලද “ද”  -    - 
ණයකර “—’ •“ෙම” ලද “ද”  -    -
ණයකර සඳහා ෙපා– ෙග•’ (133,178) (132,111)
”“ “යාකාරක’ ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ  (133,178)  (132,111)
“ද” හා “ද” සමාන “ “ ’–ධ වැ••ම / (අ—•ම)  10,080,969  (12,770,478)
“ද” හා “ද” සමාන “ “ ආර’භක ෙ•ෂය  9,639,017  28,228,223 
“ද” හා “ද” සමාන “ “ කාලප’–ෙ’දෙ“ අවසාන ෙ•ෂය  19,719,986  15,457,745 

“ද” හා “ද” සමාන “ “ සැස”ම

“ද” හා “ද” සමාන “  1,131,694  607,797 
 බැං— සමග ඇ“ වා’—යක ෙ•ෂය”
    බැං— ෙ•ෂය”  9,046,555  4,210,369 
    —ථාවර තැ’ප“ වල ආෙය–ජනය (මාස 3 ට අ—)  9,728,495  11,000,000 
 බැං— සමග ඇ“ අවා’—යක ෙ•ෂය”  (186,758)  (360,421)

 19,719,986  15,457,745 

“ාෙ–—ය සංව•ධන බැං—ව
2019/03/31 ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා ”“ “කාශන

“A” Negative
ICRA LANKA

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන 

කාලප’–ෙ’දය
2019/03/31

ෙපර 
කාලප’–ෙ’දය

2018/03/31
දළ ණය හා අ’“කාර’ - ණය ව•ගය අ•ව  
ණය ව•ගය අ•ව - ෙ–—ය “ද” 
         අ”රාව  -   
         කා–න ණය  96,906,130  N/A 
         ලැ–ය –“ –’ං වා’ක  -   
         ණය ප’  -   
         උක— ණය  11,882,605  N/A 
         ““ ”“ ණය  18,563,459  N/A 
         •ය ඉ”ර  108,806  N/A 
         ෙ—වක ම–ඩල ණය  3,514,172  N/A 
         තැ’ප“ එෙර“ ණය  5,413,298  N/A 
එක“ව  136,388,470  N/A 

ණය ව•ගය අ•ව - ”ෙ–—ය “ද” 
         අ”රාව  -   
         කා–න ණය  -   
         ඇපකර  -   
         බැ“’කර  -   
         අෙන—’ ණය  -   
එක“ව  -   
“” එක“ව  136,388,470  N/A 

බැ”’ හා අස’භා”තා - ව•ග අ•ව
ව•ග අ•ව- ෙ–—ය “ද” 
         ඇපකර  140,795  N/A 
         බැ“’කර  -   
         ණය “වාහ   -   
         අෙන—’ බැ”’   -   
         අෙන—’ අස’භ”තා  111,477  N/A 
එක“ව  252,272  N/A 

ව•ග අ•ව- ”ෙ–—ය “ද” 

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන 

කාලප’–ෙ’දය
2019/03/31

ෙපර 
කාලප’–ෙ’දය

2018/03/31
         ඇපකර  -   
         බැ“’කර  -   
         ණය “වාහ   -   
         අෙන—’ බැ”’   -   
         අෙන—’ අස’භ”තා  -   
එක“ව  -   
“” එක“ව  252,272  N/A 
ණය හා අ’“කාර’ල බැ”’ හා අස’භා”තා 
අ”යර මත හා“කරණය
දළ ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය”  136,640,742  N/A 
අ—කළා : ස“–—ත අපහායනය අ”යර 01  980,601  N/A 
       ස“–—ත අපහායනය අ”යර 02  879,727  N/A 
       ස“–—ත අපහායනය අ”යර 03  2,036,063  N/A 
’–ධ ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය”  132,744,350  N/A 
ණය හා“කරණෙ“ කාල–ෙ’දය “ළ ෙවන—•’
අ”යර 01 යටෙ’
         ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’)  (37,500)  N/A 
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’  -   
       ෙවන’ ෙවන—•’  -   
              2019/03/31 ”නට අවසාන ෙ•ෂය  978,752
අ”යර 02 යටෙ’
        ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’)  (49,066)  N/A 
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’  -   
       ෙවන’ ෙවන—•’  -   
       2019/03/31 ”නට අවසාන ෙ•ෂය 879,727
අ”යර 03 යටෙ’
        ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’)  801,428  N/A 
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’  -   
       ෙවන’ ෙවන—•’  -   
       2019/03/31 ”නට අවසාන ෙ•ෂය 203,6063 
“” ණය හා“කරණය  3,894,542  N/A 

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන 

කාලප’–ෙ’දය
2019/03/31

ෙපර 
කාලප’–ෙ’දය

2018/03/31
තැ’ප“ ව•ගය අ•ව - ෙ–—ය “ද”
     ඉ”—’ තැ’ප“  -    -   
      ඉ“”’ තැ’ප“  52,374,706  49,715,132 
      ——ර තැ’ප“  83,012,454  86,666,165 
      අෙන—’ තැ’ප”
එක“ව  135,387,161  136,381,298 

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන 

කාලප’–ෙ’දය
2019/03/31

ෙපර 
කාලප’–ෙ’දය

2018/03/31
තැ’ප“ ව•ගය අ•ව - ”ෙ–—ය “ද”
      ඉ”—’ තැ’ප“  -    -   
      ඉ“”’ තැ’ප“  -    -   
      ——ර තැ’ප“  -    -   
      අෙන—’ තැ’ප“  -    -   
එක“ව  -    -   
“” එක“ව  135,387,161  136,381,298 

අ”තම 2019/03/31 2018/03/31
“යාමන “ා”ධන “මාණා’මතාව (””ය” දහ—)
       පළ“ ෙපළ ෙපා” ““කම  13,407,262  9,230,954 
       පළ“ ෙපළ “ා”ධනය  13,407,262  9,230,954 
       “” “ා”ධනය  15,658,160  12,791,683 
“යාමන “ා”ධන “මාණා’මතා අ•පාතය (%)
       පළ“ ෙපළ ෙපා” ““ක’ “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 7%) 10.75% 8.23%
       පළ“ ෙපළ “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 8.5%) 10.75% 8.23%
       “” “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 12.5%) 12.56% 11.40%
“යාමන ”ව—ලතාවය
       ”—ථා”ත ”ව—ල ව’ක’ (””ය” දහ—)  32,014,549  35,185,250 
       ”—ථා”ත ”ව—ල ව’ක’ අ•පාතය (අවම අව“තාවය 20%) 23.34% 25.85%
          ෙ–—ය බැං— ඒකක (%)  -    -   
          අ”ෙවරළ බැං— ඒකක (%)  -    -   
අ“ ”ව—ල ව’ක’ ෙතාගය (””ය” දහ—)  4,700,616  3,544,262 
ෙත–ලන ආවරණ අ•පාතය (%) (අවම අව“තාවය 100%)
       ””ය” (%) 114.32% 103.88%
       ’ය” “ද” (%)  -    -   
’–ධ —ථාවර අර“ද” අ•පා“කය (%) (අවම අව“තාවය 100%) 136% 102%
ණය කළෙ” –ණා’මකතාව
       දළ අ”“ක ණය අ•පාතය  (%) (අ’“•— ෙපා”ය අ—කළ ප”) 7.82% 5.85%
       ’–ධ අ”“ක ණය අ•පාතය (%) (අ’“•— ෙපා”ය හා ෙව”•“’ අ—කළ ප”) 4.91% 4.22%
ලාභ—”’වය
ෙපා“ ආ”“කය  (%) 6.51% 6.21%
ව’ක’ මත ““ලාභය (බ” ෙපර)  (%) 0.24% 1.22%
““ක’ මත ““ලාභය  (%) -0.84% 11.11%

සහ“ක •“ම

“ාෙ–—ය සංව•ධන බැං’ෙ“ “ධාන ”“ “ලධා“ සහ “ධාන ”ධායක “ලධා“ වශෙය” පහත අ’ස” තබන අ”;  
(අ)  ඉහත ”“ “කාශන – ලංකා මහ බැං—ව ”’” “•ෙ–ශ කරන ලද ආකෘ”” හා “•වචන වලට අ•ව ””ෙයල කර ඇ“ බව’,  
(ආ)    ”ගණනය කර ඇතැ” ”ෙ•ෂෙය” ද”වා ෙනාමැ“ සෑම ”ටම ඉහත “කාශනවල ද”වා ඇ’ෙ’, 2019/03/31 ”නට බැං—ෙ“ ”ගණනය ෙනාකළ ”“ “කාශනව•” උ–ටා ග’ ෙතාර“” 

බව’, ඒකාබ–ධව සහ“ක කර“.

”. —හ” ”ෙ’ද එ”’“’ය
(අ’ස” කෙ“) “ධාන ”ධායක “ලධා“ (අ’ස” කෙ“) “ධාන ““ “ලධා“
”නය : 2019/05/28 ”නය : 2019/05/28  

2019/03/31 ”නට ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය” සහ අපහායන ”•ෙ”ෂණය

2019/03/31 ”නට තැ’ප“ ”•ෙ”ෂණය

2019/03/31 ”නට ෙත–රාග’ කා•යසාධක ද•ශක (මහ බැං—වට සපයන “යාමන වා•තා අ•ව)


