
2019/06/30 ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා ”—”•ණ ආ—ය’ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන කාලප’–ෙ’දය 

2019-06-30                    
(”ගණනය ෙනාකළ

ෙපර කාලප’–ෙ’දය              
2018-06-30                         

(”ගණනය ෙනාකළ)
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ලාභය/(අලාභය) 78,982 459,014
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  -    -   
““ාගණන අ“’”තෙ“ ෙවන—•’  -    -   
ආ•ත හා බ–ධ ”ාපාරය”“ ලාභ ෙකාටස  -    -   
අෙන—’ “  -    -   
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’ 78,982 459,014
ෙබ“ යන ආකාරය : 
ෙකාට— ““ක”ව”ට 78,982 459,014
පාලනය ෙනාවන ““කම  -    -   

2019-06-30 ”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” 2,871,117 - - 2,871,117
මහ බැං—ව සමග ෙ•ෂය” - - - -
බැං— ෙ•ෂය” 9,790,468 - - 9,790,468
ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” සාධාරණ අගයට න’ කළ ”“ උපකරණ - 116 - 116
ණය හා අ’“කාර’ 132,240,588 - - 132,240,588
ණය උපකරණ 37,999,852 - - 37,999,852
““ක’ උපකරණ - - 2,290 2,290
අෙන—’ ව’ක’ 1,684,653 1,684,653
“” ”“ ව’ක’ 184,586,678 116 2,290 184,589,084

””ය” දහ— ව•“ ”ම”ෂය ”’වැය එක“ව
වග–’
බැං—වලට ෙග”ය –“ 16,635,220 16,635,220
•’ප”න ”“ උපකරණ  -    -   
”“ වග–’  -    -   
      - තැ’ප’ක”ව”ට 143,840,189 143,840,189
      - ණය ”–—’ ““ය”ට 4,619,011 4,619,011
      - අෙන—’ ණය ““ය”ට - -
අෙන—’ වග–’ 4,354,271 4,354,271
“” ”“ වග–’ 169,448,691 169,448,691

ආ. බැං—ව - ෙපර ව•ෂය (”ගණනය කරන ලද) 
””ය” දහ— ව•“ AC FVPL FVOCI එක“ව
ව’ක’
“ද” හා “ද” සමානය” 689,184 - - 689,184
මහ බැං—ව සමග ෙ•ෂය” - - - -
බැං— ෙ•ෂය” 6,496,628 - - 6,496,628
ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” සාධාරණ අගයට න’ කළ ”“ උපකරණ - 116 - 116
ණය හා අ’“කාර’ 133,432,804 - - 133,432,804
ණය උපකරණ 27,757,514 - - 27,757,514
““ක’ උපකරණ - - 4,176,343 4,176,343
අෙන—’ ව’ක’ 1,448,173 - - 1,448,173
“” ”“ ව’ක’ 169,824,303 116 4,176,343 174,000,762

””ය” දහ— ව•“ ”ම”ෂය ”’වැය එක“ව
වග–’
බැං—වලට ෙග”ය –“ 11,098,335 11,098,335
•’ප”න ”“ උපකරණ -  -   
”“ වග–’ - -
      - තැ’ප’ක”ව”ට 141,559,974 141,559,974
      - ණය ”–—’ ““ය”ට 4,707,853 4,707,853
      - අෙන—’ ණය ““ය”ට - -
අෙන—’ වග–’ 1,714,680 1,714,680
“” ”“ වග–’ 159,080,841 159,080,841

2019-06-30 ”ෙ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

“”               
““කම

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  717,331  -    -   5,945,553 14,710,115  -   14,710,115
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ”—”•ණ ආ—යම (බ” ප”)
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ලාභය (බ” ප”)  -    -    -    -    -    -   78,982 78,982  -   78,982
අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’  -    -    -    -    -    -    -    -    -   
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ “” ”—”•ණ ආ—යම  -    -    -    -    -    -    78,982  78,982  -    78,982
ෙකාට— ““ය” සමග ග•ෙද•
ෙකාට— “—“ව / පවරන ලද “ා”ධනය වැ••“’  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
”ක”ප “යා’මක •“’  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
  “සාද “—“ව  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
  ““ක’ “—“ව  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
සං—තවලට මා” •“’  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
ලාභාංශ ෙග•’  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
“ධාන කා•යාලයට ලාභ මා” •“’  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
ෙ–පළ, ”’යත හා උපකරණ ““ාගණන ලාභ / (අලාභ)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
අෙන—’ (අ’ප’ කරගැ”ෙම” ප” ලාභ)  -    -    -    -    -    -    16,494 16,494  -   16,494
ෙකාට— ““ය” සමග “” ග•ෙද•  -    -    -    -    -    -   16,494   16,494    -   16,494   
2019/06/30 ”නට ෙ•ෂය  -    -    8,047,230  717,331  -    -    6,041,029 14,805,590  -    14,805,590

2019-06-30 ”නට ”“ ත’් ්වය ””බඳ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන කාලප’–ෙ’දය 

2019-06-30                       
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය                    
2018-12-31                       

(”ගණනය කළ)
ව’ක’
“ද” හා “ද” සමානය” 2,871,117 689,184
මහ බැං—ව සමග ෙ•ෂය” - -
බැං— ෙ•ෂය” 9,790,468 6,496,628
•’ප”න ”“ උපකරණ - -
ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” න’ කළ ”“ ව’ක’
       - සාධාරණ අගයට ගණනය කරන ලද  116 116  
       - සාධාරණ අගයට ප’කරන ලද  -    -   
”ම”ෂය අගයට ”“ ව’ක’
        - ණය හා අ’“කාර’ 132,240,588 133,432,804
        - ණය හා ෙවන’ උපකරණ 37,999,852 27,757,514
අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’ හරහා සාධාරණ ව“නාකෙම” ම“• ලබන ”“ ව’ක’ 2,290 4,176,343
අ•බ–“ත ආෙය–ජන  -    -   
ආ•ත හා බ–ධ ”ාපාරය”“ ආෙය–ජන  -    -   
ෙ–පළ, ”’යත සහ උපකරණ 1,366,248 1,275,786
ෙ–පළ ආෙය–ජන - -
–•“නාමය සහ අ—පෘ“ ව’ක’ 65,843 60,788
”ල’“ත බ” ව’ක’ 467,333 467,333
ෙවන’ ව’ක’ 3,077,710 2,580,824
“” ව’ක’ 187,881,565 176,937,319
වග–’
බැං—වලට ෙග”ය –“ 16,635,220 11,098,335
•’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 143,840,189 141,559,974
       - ණය ”–—’ ““ය”ට - -
       - අෙන—’ ණය ““ය”ට - -
“—’ කළ ණය ”–—’ප’ 4,619,011 4,707,853
”“ාම පා’ෙත–“ක බැ”’ 1,892,652 1,926,924
ව•තමාන බ” වග–ම 381,383 473,833
”ල’“ත බ” වග–ම - -
අෙන—’ ෙව”•“’ - -
අෙන—’ වග–’ 5,707,521 2,460,286
අ•බ–“ත වග–’ - -
“” වග–’ 173,075,975 162,227,205
““කම       
“කා–ත “ා”ධනය/පවරන ලද “ා”ධනය 8,047,230 8,047,230
”ව—ථා”ත සං—ත අර“දල 717,331 717,331
අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’ සං—ත - -
රඳවා ග’ ඉපැ–’ 2,411,382 2,315,906
ෙවන’ සං—ත 3,629,647 3,629,647
අ”“ක”ව”ෙ” “” ““කම 14,805,590 14,710,115
පාලනය ෙනාවන ““කම - -
“” ““කම 14,805,590 14,710,115
“” ““කම සහ වග–’ 187,881,565 176,937,319
අස’භා” වග–’ සහ බැ”’ 244,711 212,759
නා“ක ෙතාර“”
  —–ර ෙ—වකය” සං“ාව 2,753 2,335
  ශාඛා ගණන 273 265

2019-06-30 ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා “ද” “වාහ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන කාලප’–ෙ’දය

2019-06-30                        
(”ගණනය ෙනාකළ)            

ෙපර කාලප’–ෙ’දය
2018-06-30                      

(”ගණනය ෙනාකළ)                
ෙමෙහ–’ “යාකාරක’ව•” ලද “ද” “වාහ
බ” ෙපර ලාභය 1,206,261 1,558,242
ගැළ•’ සඳහා:

     බ” ෙපර ලාභය “ළ ඇ“ළ’ ”“ ෙනාවන අ”තම 1,619,686 955,881
     ෙමෙහ–’ ව’ක’වල ෙවන—•’ 695,331 (8,078,090)
     ෙමෙහ–’ වග–’වල ෙවන—•’ 9,843,250 1,746,785
     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•’  (59,846) (48,236)
     ”“ ෙ—වා මත බ” ෙග•’  (451,217) (493,639)
     බ” ෙග•’  (558,457) (533,960)

ෙමෙහ–’ “යාකාරක’ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ  12,295,007 (4,893,016)

ආෙය–ජන “යාකාරක’ ව•” ලද “ද” “වාහ
ෙ–පළ ”’යත උපකරණ “ල“ගැ”’  (408,424) (100,066)
අ—පෘ” ව’ක’ ’–ධ “ල“ගැ”’ (37,352) (6,977)
—ථාවර තැ’ප“වල ආෙය–ජනය (මාස 3 ට වැ•) 1,393,593 (11,051,490)
ෙ–පළ ”’යත උපකරණ ”•’ෙම” ලද “ද”  -   44
ෙකාට— ෙවළඳපළ ආෙය–ජන ”•’ෙම” ලද “ද”  -    -   
ආෙය–ජන “යාකාරක’ ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ 947,816 (11,158,488)

”“ “යාකාරක’ ව•” ලද “ද” “වාහ
ෙකාට— “—’ •“ෙම” ලද “ද”  -    - 
ණයකර “—’ •“ෙම” ලද “ද”  -    -
ණයකර සඳහා ෙපා– ෙග•’ (266,971) (266,971)
”“ “යාකාරක’ ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ (266,971) (266,971)
“ද” හා “ද” සමාන “ “ ’–ධ වැ••ම / (අ—•ම) 12,975,852 (16,318,475)
“ද” හා “ද” සමාන “ “ ආර’භක ෙ•ෂය  9,639,017 34,702,875
“ද” හා “ද” සමාන “ “ කාලප’–ෙ’දෙ“ අවසාන ෙ•ෂය 22,614,869 18,384,401

“ද” හා “ද” සමාන “ “ සැස”ම

“ද” හා “ද” සමාන “  2,871,117 680,456
 බැං— සමග ඇ“ වා’—යක ෙ•ෂය”
    බැං— ෙ•ෂය” 9,790,468 7,359,554
    —ථාවර තැ’ප“වල ආෙය–ජනය (මාස 3 ට අ—) 10,136,886 10,692,021
 බැං— සමග ඇ“ අවා’—යක ෙ•ෂය” (183,603) (347,630)

22,614,869 18,384,401

“ාෙ–—ය සංව•ධන බැං—ව
2019-06-30 ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා ”“ “කාශන

“A” Negative
ICRA LANKA

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන 

කාලප’–ෙ’දය
2019-06-30

(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2018-12-31 

(”ගණනය කළ)

දළ ණය හා අ’“කාර’ - ණය ව•ගය අ•ව  
ණය ව•ගය අ•ව - ෙ–—ය “ද” 
         අ”රාව -
         කා–න ණය 98,319,628 95,662,608
         –’ං 1,006,215 -
         උක— ණය 12,385,625 11,381,435
         ““ ”“ ණය 18,044,659 21,301,549
         •ය ඉ”ර 64,652 102,392
         ෙ—වක ම–ඩල ණය 3,755,975 3,533,758
         තැ’ප“ එෙර“ ණය 6,029,778 5,787,942
එක“ව 139,606,532 137,769,683

ණය ව•ගය අ•ව - ”ෙ–—ය “ද” 
         අ”රාව - -
         කා–න ණය - -
         ඇපකර - -
         බැ“’කර - -
         අෙන—’ ණය - -
එක“ව - -
“” එක“ව 139,606,532 137,769,683

බැ”’ හා අස’භ”තා - ව•ග අ•ව
ව•ග අ•ව- ෙ–—ය “ද” 
         ඇපකර 119,061 130,591
         බැ“’කර -
         ණය “වාහ  -
         අෙන—’ බැ”’  -
         අෙන—’ අස’භ”තා 203,669 83,883
එක“ව 322,730 214,475

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන 

කාලප’–ෙ’දය
2019-06-30

(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2018-12-31 

(”ගණනය කළ)

ව•ග අ•ව- ”ෙ–—ය “ද” 
         ඇපකර  -   
         බැ“’කර  -   
         ණය “වාහ   -   
         අෙන—’ බැ”’   -   
         අෙන—’ අස’භ”තා  -   
එක“ව  -   
“” එක“ව 322,730 214,475
ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භ”තා 
අ”යර මත හා“කරණය
දළ ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය” 139,929,262 137,984,158
අ—කළා : ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 01 980,453 1,016,252
                ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 02 889,171 928,793
                ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 03 3,242,437 1,553,073
’–ධ ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය” 134,817,201 134,486,041
ණය හා“කරණෙ“ කාල–ෙ’දය “ළ ෙවන—•’
අ”යර 01 යටෙ’
         ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’) - 282,207
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’ - -
       ෙවන’ ෙවන—•’ - -
              2019-06-30 ”නට අවසාන ෙ•ෂය 980,453 1,016,252
අ”යර 02 යටෙ’
        ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’) - (100,701) 
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’  -   -
       ෙවන’ ෙවන—•’  -   -
             2019-06-30 ”නට අවසාන ෙ•ෂය 889,171 928,793
අ”යර 03 යටෙ’
        ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’) - 1,228,279 
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’  -   (860)
       ෙවන’ ෙවන—•’  -   145
       2019-06-30 ”නට අවසාන ෙ•ෂය 3,242,437 1,553,073
“” ණය හා“කරණය  5,112,061 3,498,118

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන 

කාලප’–ෙ’දය
2019-06-30 

(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2018-12-31 

(”ගණනය කළ)

තැ’ප“ ව•ගය අ•ව - ෙ–—ය “ද”
     ඉ”—’ තැ’ප“  -    -   
      ඉ“”’ තැ’ප“ 53,129,403 51,519,810
      ——ර තැ’ප“ 87,076,763 90,040,163
      අෙන—’ තැ’ප” - -
එක“ව 140,206,165 141,559,974

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන 

කාලප’–ෙ’දය
2019-06-30 

(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2018-12-31 

(”ගණනය කළ)

තැ’ප“ ව•ගය අ•ව - ”ෙ–—ය “ද”
      ඉ”—’ තැ’ප“  -    -   
      ඉ“”’ තැ’ප“  -    -   
      ——ර තැ’ප“  -    -   
      අෙන—’ තැ’ප“  -    -   
එක“ව  -    -   
“” එක“ව 140,206,165 141,559,974

අ”තම 2019-06-30
(”ගණනය ෙනාකළ)

2018-12-31
(”ගණනය කළ)

“යාමන “ා”ධන “මාණා’මතාව (””ය” දහ—)
       පළ“ ෙපළ ෙපා” ““කම  14,181,936 14,181,936
       පළ“ ෙපළ “ා”ධනය 14,181,936  14,181,936 
       “” “ා”ධනය 16,234,982 16,675,294
“යාමන “ා”ධන “මාණා’මතා අ•පාතය (%)
       පළ“ ෙපළ ෙපා” ““ක’ “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 7%) 10.92% 11.58%
       පළ“ ෙපළ “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 8.5%) 10,92% 11.58%
       “” “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 12.5%) 12.50% 13.61%
ෙත–ලන අ•පාතය (අවම අව“තාවය 3%) 7.5% N/A
“යාමන ”ව—ලතාවය
       ”—ථා”ත ”ව—ල ව’ක’ (””ය” දහ—)  44,974,459 34,264,681
       ”—ථා”ත ”ව—ල ව’ක’ අ•පාතය (අවම අව“තාවය 20%) 32.3% 24.3%
          ෙ–—ය බැං— ඒකක (%)  -    -   
          අ”ෙවරළ බැං— ඒකක (%)  -    -   
අ“ ”ව—ල ව’ක’ ෙතාගය (””ය” දහ—)  6,170,725 4,787,274
ෙත–ලන ආවරණ අ•පාතය (%) (අවම අව“තාවය 100%)
       ””ය” (%) 145.0% 113.8%
       ’ය— “ද” (%)  -    -   
’–ධ —ථාවර අර“ද” අ•පා“කය (%) (අවම අව“තාවය 100%) 119% 114%
ණය කළෙ” –ණා’මකතාව
       දළ අ”“ක ණය අ•පාතය  (%) (අ’“•— ෙපා”ය අ—කළ ප”) 10.4% 5.4%
       ’–ධ අ”“ක ණය අ•පාතය (%) (අ’“•— ෙපා”ය හා ෙව”•“’ අ—කළ ප”) 6.7% 2.8%
ලාභ—”’වය
ෙපා“ ආ”“කය  (%) 6.6% 6.9%
ව’ක’ මත ““ලාභය (බ” ෙපර)  (%) 0.4% 1.2%
““ක’ මත ““ලාභය  (%) 1.1% 10.7%

සහ“ක •“ම
“ාෙ–—ය සංව•ධන බැං’ෙ“ “ධාන ”“ “ලධා“, “ධාන ”ධායක “ලධා“ හා සභාප“ 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’ෙ’, බැං—ෙ“ ”ගණනය ෙනාකළ ”“ “කාශනව•” උ–ටා ග’ ෙතාර“” බව’, ඒකාබ–ධව සහ“ක කර“.
”ෙ’ද එ”’“’ය ”. —හ” එ—. “ස”න කා’යවස’
(අ’ස” කෙ“) “ධාන ”“ “ලධා“ (අ’ස” කෙ“) “ධාන ”ධායක “ලධා“ (වැ.බ.) (අ’ස” කෙ”) සභාප“
”නය : 2019-08-23 ”නය : 2019-08-23 ”නය : 2019-08-23

2019-06-30 ”නට ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය” සහ හා“කරණ ”•ෙ”ෂණය

2019-06-30 ”නට තැ’ප“ ”•ෙ”ෂණය

2019-06-30 ”නට ෙත–රාග’ කා•යසාධක ද•ශක (මහ බැං—වට සපයන “යාමන වා•තා අ•ව)

2019-06-30 ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා ආ—ය’ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•තන කාලප’–ෙ’දය 

2019-06-30                 
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර කාලප’–ෙ’දය 
2018-06-30                                

(”ගණනය ෙනාකළ)
ෙපා– ආ—යම 12,528,885 11,891,835
ෙපා– ”යදම  (6,543,838) (6,285,131)
’–ධ ෙපා– ආ—යම 5,985,048 5,606,703
ගා—“ සහ ෙකා“— ආ—යම 390,397 478,730
ගා—“ සහ ෙකා“— ”යදම (136,842) (119,467)
’–ධ ගා—“ සහ ෙකා“— ආ—යම 253,555 359,263
ෙවෙළ—’ කට–“ ව•” ලද ’–ධ ලාභය/(අලාභය) 9  -   
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 6,609 89
“” ෙමෙහ–’ ආ—යම 6,245,221 5,966,055
ණය හා“කරන ”යදම (1,261,353) (606,678)
’–ධ ෙමෙහ–’ ආ—යම 4,983,868 5,359,378
ෙ—වක ම–ඩල ”යදම (2,738,110) (2,798,546)
”ෂය•’ සහ ”ම”ෂය•’ (190,082) (156,824)
අෙන—’ ”යද’ (849,415) (845,766)
”“ ෙ—වා මත එක“ කළ අගය මත බ” හා ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ” ෙපර ෙමෙහ–’ ලාභය / (අලාභය) 1,206,261 1,558,242
”“ ෙ—වා මත එක“ කළ අගය මත බ” (482,472) (534,344)
ණය ආප” ෙග•ෙ’ බ” (262,407) -
”“ ෙ—වා මත ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ” (64,406) (71,246)
එක“ කළ අගය මත බ” හා ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ” ප” ෙමෙහ–’ ලාභය/(අලාභය) 396,976 952,652
ආ•ත හා බ–ධ ”ාපාරය”“ ලාභ ෙකාටස - -
බ”වලට ෙපර ලාභය/(අලාභය) 396,976 952,652
ආ—ය’ බ” ”යදම (317,994) (493,639)
කාල–ෙ’දයට අ—ළ ලාභය/(අලාභය) 78,982 459,014
ලාභය ෙබ“ යන ආකාරය :
ෙකාට— ““ක”ව”ට 78,982 459,014
ප’නය ෙනාවන ““කම - -
ෙකාටසක ඉප•ම
සාමා— ෙකාටසක ඉප–ම - ”•ක 0.14 2.37
සාමා— ෙකාටසක ඉප–ම - •’ප”න - -


