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””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන කාලප’–ෙ’දය                                

2020-03-31                    
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර කාලප’–ෙ’දය                             
2019-03-31                         

(”ගණනය ෙනාකළ)
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ලාභය/(අලාභය) 43,781 (25,750)
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’ 43,781 (25,750)
ෙබ“ යන ආකාරය : 
ෙකාට— ““ක”ව”ට  43,781 (25,750)
පාලනය ෙනාවන ““කම  -    -   

2020-03-31 ”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” 1,442,758  -    -   1,442,758
මහ බැං—ව සමග ෙ•ෂය”  -    -    -    -   
බැං— ෙ•ෂය” 10,769,242  -    -   10,769,242
ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” සාධාරණ අගයට න’ කළ ”“ උපකරණ  -    123  -    123 
ණය හා අ’“කාර’ 136,244,757  -    -   136,244,757
ණය උපකරණ 46,491,031  -    -   46,491,031
““ක’ උපකරණ  -    -    2,290  2,290 
අෙන—’ ව’ක’ 2,124,689 2,124,689
“” ”“ ව’ක’ 197,072,478  123  2,290 197,074,891

””ය” දහ— ව•“ ”ම”ෂය ”’වැය එක“ව
වග–’
බැං—වලට ෙග”ය –“  25,374,540 25,374,540
•’ප”න ”“ උපකරණ  -    -   
”“ වග–’  -    -   
      - තැ’ප’ක”ව”ට 152,883,643 152,883,643
      - ණය ”–—’ ““ය”ට     -   
      - අෙන—’ ණය ““ය”ට  -    -   
“—’ කළ ණය ”–—’ 2,077,875 2,077,875
අෙන—’ වග–’ 3,688,005 3,688,005
“” ”“ වග–’ 184,024,062 184,024,062

ආ. බැං—ව - ෙපර ව•ෂය (”ගණනය කළ) 
””ය” දහ— ව•“ AC FVPL FVOCI එක“ව
ව’ක’
“ද” හා “ද” සමානය” 2,750,187   -     -   2,750,187
මහ බැං—ව සමග ෙ•ෂය”   -     -     -     -   
බැං— ෙ•ෂය” 9,798,242   -     -   9,798,242
ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” සාධාරණ අගයට න’ කළ ”“ උපකරණ - 123 - 123
ණය හා අ’“කාර’ 136,205,641   -     -   136,205,641
ණය උපකරණ 45,664,745   -     -   45,664,745
““ක’ උපකරණ   -     -   2,290 2,290
අෙන—’ ව’ක’ 1,633,842   -     -   1,633,842
“” ”“ ව’ක’ 196,052,658 123 2,290 196,055,071

””ය” දහ— ව•“ ”ම”ෂය ”’වැය එක“ව
වග–’
බැං—වලට ෙග”ය –“   22,050,009   22,050,009 
•’ප”න ”“ උපකරණ - -
”“ වග–’ - -
      - තැ’ප’ක”ව”ට   149,599,829   149,599,829 
      - ණය ”–—’ ““ය”ට   -   - 
 “—’ කළ ණය ”–—’ 4,707,853 4,707,853
අෙන—’ වග–’ 4,954,271 4,954,271
“” ”“ වග–’  181,311,962  181,311,962 

2020-03-31 ”ෙ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

“”               
““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

රඳවාග’
ඉප–’

අෙන—’ 
සං—ත

2020/01/01 ”නට ෙ•ෂය -   -    8,047,230   742,262 -   -   2,421,534 3,754,295 14,965,322 -   14,965,322
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ”—”•ණ ආ—යම (බ” ප”)
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ලාභය (බ” ප”) -   -   -   -   -   -   43,781 - 43,781 -   43,781
අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’ -   -   -   -   -   - -   - -   -
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ “” ”—”•ණ ආ—යම -   -   -   -   -   -   43,781 -   43,781 -   43,781
ෙකාට— ““ය” සමග ග•ෙද•
ෙකාට— “—“ව / පවරන ලද “ා”ධනය වැ••“’ -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
”ක”ප “යා’මක •“’ -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
  “සාද “—“ව -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
  ““ක’ “—“ව -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
සං—තවලට මා” •“’  -    -    -    2,189  -    -   (13,134) 10,945  -    -    -   
ලාභාංශ ෙග•’  -    -    -    -    -    -   - - - - -
ජා“ක  ර”ෂණ භාරකාර අර“දලට ෙග•’ -   -   -   -   -   -   (3,104)  -   (3,104)  -   (3,104)
ෙ–පළ, ”’යත හා උපකරණ ““ාගණන ලාභ / (අලාභ) -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
ෙකාට— ““ය” සමග “” ග•ෙද• -   -    -    2,189  -    -    (16,238) 10,945 (3,104)  -   (3,104)
2020/03/31 ”නට ෙ•ෂය -   -    8,047,230  744,451  -    -   2,449,077 3,765,241 15,005,999 - 15,005,999

2020-03-31 ”නට ”“ ත’් ්’වය ””බඳ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන කාලප’–ෙ’දය                             

2020-03-31                       
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය                    
2019-12-31                       

(”ගණනය කළ)
ව’ක’
“ද” හා “ද” සමානය”  1,442,758 2,750,187
මහ බැං—ව සමග ෙ•ෂය”  -   -   
බැං— ෙ•ෂය” 10,769,242 9,798,242
•’ප”න ”“ උපකරණ  -   -   
ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” න’ කළ ”“ ව’ක’
       - සාධාරණ අගයට ගණනය කරන ලද 123 123
       - සාධාරණ අගයට ප’කරන ලද  -   -   
”ම”ෂය අගයට ”“ ව’ක’
        - ණය හා අ’“කාර’ 136,244,757 136,205,641
        - ණය හා ෙවන’ උපකරණ 46,491,031 45,664,745
අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’ හරහා සාධාරණ ව“නාකෙම” ම“• ලබන ”“ ව’ක’ 2,290 2,290
අ•බ–“ත ආෙය–ජන  -   -   
ආ•ත හා බ–ධ ”ාපාරය”“ ආෙය–ජන  -   -   
ෙ–පළ, ”’යත සහ උපකරණ 1,201,962 1,228,420
භා”ත ව’ක’ ““කම 794,768 855,183
–•“නාමය සහ අ—පෘ“ ව’ක’ 44,970 45,356
”ල’“ත බ” ව’ක’ 696,316 696,316
ෙවන’ ව’ක’ 3,849,160 2,732,424
“” ව’ක’ 201,537,378 199,978,928
වග–’
බැං—වලට ෙග”ය –“  25,374,540 22,050,009
•’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 152,883,643 149,599,829
       - ණය ”–—’ ““ය”ට  -   -   
       - අෙන—’ ණය ““ය”ට  -   -   
“—’ කළ ණය ”–—’ප’  2,077,875 4,707,853
”“ාම පා’ෙත–“ක බැ”’ 2,236,115 2,236,115
ව•තමාන බ” වග–ම 156,169 448,881
”ල’“ත බ” වග–ම  -   -   
අෙන—’ වග–’  3,803,038 5,970,920
අ•බ–“ත වග–’  -   -   
“” වග–’  186,531,379   185,013,607 
““කම
“කා–ත “ා”ධනය/පවරන ලද “ා”ධනය  8,047,230   8,047,230 
”ව—ථා”ත සං—ත අර“දල  744,451 742,261
අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’ සං—ත  -   -   
රඳවාග’ ඉපැ–’  2,449,077 2,421,534
ෙවන’ සං—ත  3,765,241 3,754,296
අ”“ක”ව”ෙ” “” ““කම  15,005,999 14,965,322
පාලනය ෙනාවන ““කම  -   -   
“” ““කම 15,005,999 14,965,322
“” ““කම සහ වග–’  201,537,378 199,978,928
අස’භා” වග–’ සහ බැ”’  440,395 230,706
නා“ක ෙතාර“”
  —–ර ෙ—වකය” සං“ාව   2,717 2,732
  ශාඛා ගණන 276 276

2020-12-31  ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා “ද” “වාහ “කාශය

””ය” දහ— ව•“
බැං—ව

“ව•ථන කාලප’–ෙ’දය
2020-03-31                        

(”ගණනය ෙනාකළ)            

ෙපර කාලප’–ෙ’දය
2019-03-31                      

(”ගණනය ෙනාකළ)                
ෙමෙහ–’ “යාකාරක’ව•” ලද “ද” “වාහ
බ” ෙපර ලාභය 440,253 413,445
ගැළ•’ සඳහා:

     බ” ෙපර ලාභය “ළ ඇ“ළ’ ”“ ෙනාවන අ”තම 881,899 886,086
     ෙමෙහ–’ ව’ක’වල ෙවන—•’ (1,155,851) 1,472,157
     ෙමෙහ–’ වග–’වල ෙවන—•’ 4,911,212 (1,223,798)
     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•’  (22,372) (27,383)
     ”“ ෙ—වා මත බ” ෙග•’ (238,080) (263,497)
     බ” ෙග•’ (321,182) (437,850)

ෙමෙහ–’ “යාකාරක’ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ  4,495,879 819,160

ආෙය–ජන “යාකාරක’ ව•” ලද “ද” “වාහ
ෙ–පළ ”’යත උපකරණ “ල“ගැ”’  (7,655) (93,086)
අ—පෘ” ව’ක’ ’–ධ “ල“ගැ”’ (23) (2,173)
—ථාවර තැ’ප“වල ආෙය–ජනය (මාස 3 ට වැ•) 8,033,763 9,490,247
ෙ–පළ ”’යත උපකරණ ”•’ෙම” ලද “ද” 9 -
ෙකාට— ෙවළඳපළ ආෙය–ජන ”•’ෙම” ලද “ද”  -   -   
ආෙය–ජන “යාකාරක’ ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ 8,026,094 9,394,987

”“ “යාකාරක’ ව•” ලද “ද” “වාහ
ෙකාට— “—’ •“ෙම” ලද “ද” -   -   
 ෙමෙහ–’ ක”බ” ”යදම  (35,847)
ෙමෙහ–’ ක”බ” ”•ක ෙග•’ (66,819) -
ණය ගැ”ෙම” ලද “ද” - -   
ණයකර සඳහා ෙපා– ෙග•’ (2,595,080)   (133,178)
”“ “යාකාරක’ ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ  (2,697,746)   (133,178)
“ද” හා “ද” සමාන “ “ ’–ධ වැ••ම / (අ—•ම)  9,824,226 10,080,969
“ද” හා “ද” සමාන “ “ ආර’භක ෙ•ෂය 34,584,741 9,639,017
“ද” හා “ද” සමාන “ “ කාලප’–ෙ’ද අවසාන ෙ•ෂය  44,408,967 19,719,986

“ද” හා “ද” සමාන “ “ සැස”ම

“ද” හා “ද” සමාන “  1,442,758 1,131,694
 බැං— සමග ඇ“ වා’—යක ෙ•ෂය”
    බැං— ෙ•ෂය” 10,769,242 9,046,555
    —ථාවර තැ’ප“වල ආෙය–ජනය (මාස 3 ට අ—) 34,151,410 9,728,495
 බැං— සමග ඇ“ අවා’—යක ෙ•ෂය” (1,954,443) (186,758)

44,408,968 19,719,986

“ාෙ–—ය සංව•ධන බැං—ව
2020-03-31 ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා ”“ “කාශන

“A” Negative

ICRA LANKA

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන 

කාලප’–ෙ’දය
2019-12-31

(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2019-12-31 

(”ගණනය කළ)
දළ ණය හා අ’“කාර’ - ණය ව•ගය අ•ව  
ණය ව•ගය අ•ව - ෙ–—ය “ද” 
         කා–න ණය 98,706,821 99,322,779
         –’ං 870,628 888,834
         උක— ණය 14,618,440 13,644,437
         ““ ”“ ණය 20,586,721 20,389,888
         •ය ඉ”ර 44,123 45,089
         ෙ—වක ම–ඩල ණය 3,791,610 3,699,556
         තැ’ප“ එෙර“ ණය 6,713,922 6,564,153
         ”“” ”“ ණය 131,880 138,814
එක“ව 145,464,147 144,693,551

ණය ව•ගය අ•ව - ”ෙ–—ය “ද” 
         අ”රාව  -   -
         කා–න ණය  -   -
         ඇපකර  -   -
         බැ“’කර  -   -
         අෙන—’ ණය  -   -
එක“ව  -   -
“” එක“ව 145,464,147 144,693,551

බැ”’ හා අස’භ”තා - ව•ග අ•ව
ව•ග අ•ව- ෙ–—ය “ද” 
         ඇපකර 137,988 139,743
         බැ“’කර  -   
         ණය “වාහ   -   
         අෙන—’ බැ”’   -   
         අෙන—’ අස’භ”තා 302,407 92,831
එක“ව 440,395 232,573

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන 

කාලප’–ෙ’දය
2019-12-31

(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2019-12-31 

(”ගණනය කළ)
ව•ග අ•ව- ”ෙ–—ය “ද” 
         ඇපකර  -   -
         බැ“’කර  -   -
         ණය “වාහ   -   -
         අෙන—’ බැ”’   -   -
         අෙන—’ අස’භ”තා  -   -
එක“ව  -   -
“” එක“ව 440,395 232,573
ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”තා 
අ”යර මත හා“කරණය
දළ ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය” 145,904,542 144,926,124
අ—කළා : ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 01 1,375,529 1,548,421
                ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 02 1,453,402 1,328,104
                ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 03 5,551,697 4,790,789
’–ධ ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය” 137,523,913 137,258,810
ණය හා“කරණෙ“ කාල–ෙ’දය “ළ ෙවන—•’
අ”යර 01 යටෙ’
         ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’) (172,892) 532,169
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’  -   -
       ෙවන’ ෙවන—•’  -   -
              2020-03-31 ”නට අවසාන ෙ•ෂය 1,375,529 1,548,421
අ”යර 02 යටෙ’
        ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’) 125,298 399,311
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’  -   -
       ෙවන’ ෙවන—•’  -   -
             2020-03-31 ”නට අවසාන ෙ•ෂය 1,453,402 1,328,104
අ”යර 03 යටෙ’
        ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’) 760,908 1,470,157
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’  -   -
     ලංකා–– සමග ඒකාබ–ධ  ෙ•ෂය” 01/04/2019    1,801,375
       ෙවන’ ෙවන—•’ - (33,816)
       2020-03-31 ”නට අවසාන ෙ•ෂය 5,551,697 4,790,789
“” ණය හා“කරණය 8,380,629 7,667,314

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන              

කාලප’–ෙ’දය
2020-03-31 

(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2019-12-31 

(”ගණනය කළ)

තැ’ප“ ව•ගය අ•ව - ෙ–—ය “ද”
     ඉ”—’ තැ’ප“  -    -   
      ඉ“”’ තැ’ප“ 56,844,526 55,950,780
      ——ර තැ’ප“ 96,039,117 93,649,049
      අෙන—’ තැ’ප”  -   -
එක“ව 152,883,643 149,599,829

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන              

කාලප’–ෙ’දය
2020-03-31 

(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2019-12-31 

(”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 152,883,643 149,599,829

අ”තම 2020-03--31
”ගණනය ෙනාකළ

2019-12-31
”ගණනය කළ

“යාමන “ා”ධන “මාණා’මතාව (””ය” දහ—)
       පළ“ ෙපළ ෙපා” ““කම 13,986,179 14,223,587
       පළ“ ෙපළ “ා”ධනය 13,986,179 14,223,587
       “” “ා”ධනය 21,018,544 21,227,845
“යාමන “ා”ධන “මාණා’මතා අ•පාතය (%)
       පළ“ ෙපළ ෙපා” ““ක’ “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 7%) 10.47% 10.90%
       පළ“ ෙපළ “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 8.5%) 10.47% 10.90%
       “” “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 12.5%) 15.73% 16.27%
ෙත–ලන අ•පාතය (අවම අව“තාවය 3%) 6.89% 6.84%
“යාමන ”ව—ලතාවය
       ”ව—ථා”ත ”ව—ල ව’ක’ (””ය” දහ—) 44,898,390 46,699,452
       ”ව—ථා”ත ”ව—ල ව’ක’ අ•පාතය (අවම අව“තාවය 20%) 30.39% 32.38%
          ෙ–—ය බැං— ඒකක (%)  -    -   
          අ”ෙවරළ බැං— ඒකක (%)  -    -   
අ“ ”ව—ල ව’ක’ ෙතාගය (””ය” දහ—)  7,612,422 9,127,224
ෙත–ලන ආවරණ අ•පාතය (%) (අවම අව“තාවය 100%)
       ””ය” (%) 150.00% 167.00%
       ’ය— “ද” (%)  -    -   
’–ධ —ථාවර අර“ද” අ•පා“කය (%) (අවම අව“තාවය 100%) 144.00% 104.00%
ණය කළෙ” –ණා’මකතාව
       දළ අ”“ක ණය අ•පාතය  (%) (අ’“•— ෙපා•ය අ—කළ ප”) 12.08% 9.63%
       ’–ධ අ”“ක ණය අ•පාතය (%) (අ’“•— ෙපා•ය හා ෙව”•“’ අ—කළ ප”) 6.22% 4.25%
ලාභ—”’වය
ෙපා– ආ”“කය  (%) 5.59% 6.61%
ව’ක’ මත ““ලාභය (බ” ෙපර)  (%) 0.40% 0.65%
““ක’ මත ““ලාභය  (%) 1.17% 3.36%

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’ෙ’, බැං—ෙ“ ”ගණනය ෙනාකළ ”“ “කාශනව•” උ–ටා ග’ ෙතාර“” බව’, ඒකාබ–ධව සහ“ක කර“.
”ෙ’ද එ”’“’ය ”. —හ”  
(අ’ස” කෙ“) “ධාන ”“ “ලධා“ (අ’ස” කෙ“) “ධාන ”ධායක “ලධා“ 
”නය : 2020-06-29 ”නය : 2020-06-29  

2020-03-31 ”නට ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය” සහ හා“කරණ ”•ෙ”ෂණය

2020-03-31 ”නට තැ’ප“ ”•ෙ”ෂණය

2020-03-31 ”නට ෙත–රාග’ කා•යසාධක ද•ශක මහ බැං—වට සපයන “යාමන වා•තා අ•ව

2020-03-31 ”ෙන” අවස” කාල ප’–ෙ’දය සඳහා ආ—ය’ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන කාලප’–ෙ’දය                                  

2020-03-31                 
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර කාලප’–ෙ’දය                   
2019-03-31                               

(”ගණනය ෙනාකළ)
ෙපා– ආ—යම  5,948,912 6,039,304
ෙපා– ”යදම (3,145,067) (3,203,488)
’–ධ ෙපා– ආ—යම 2,803,846 2,835,817
ගා—“ හා ෙකා“— ආ—යම  243,430 188,325
ගා—“ හා ෙකා“— ”යදම  (75,595)  (71,239)
’–ධ ගා—“ හා ෙකා“— ආ—යම  167,835  117,087 
ෙ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  2,100 2,268
“” ෙමෙහ–’ ආ—යම 2,973,781 2,955,171
ණය හා“කරන ”යදම (722,685) (714,862)
’–ධ ෙමෙහ–’ ආ—යම 2,251,096 2,240,309
ෙ—වක ම–ඩල ”යදම (1,426,043) (1,352,747)
”ෂය•’ සහ ”ම”ෂය•’  (133,516) (90,548)
අෙන—’ ”යද’ (251,284) (383,569)
”“ ෙ—වා මත එක“ කළ අගය මත බ”, ණය ආප” ෙග•ෙ’ බ” හා ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ” ෙපර ෙමෙහ–’ ලාභය / (අලාභය)  440,253 413,445
”“ ෙ—වා මත එක“ කළ අගය මත බ”  (240,304) (221,589)
ණය ආප” ෙග•ෙ’ බ” - (55,852)
”“ ෙ—වා මත ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ” - (29,545)
එක“ කළ අගය මත බ”, ණය ආප” ෙග•ෙ’ බ” හා ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ” ප” ෙමෙහ–’ ලාභය/(අලාභය) 199,950 106,459
ආ•ත හා බ–ධ ”ාපාරය”“ ලාභ ෙකාටස  -    -   
බ”වලට ෙපර ලාභය/(අලාභය)  199,950 106,459
ආ—ය’ බ” ”යදම (156,169) (132,209)
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ලාභය/(අලාභය) 43,781 (25,750)
ලාභය ෙබ“ යන ආකාරය :
ෙකාට— ““ක”ව”ට  43,781 (25,750)
පාලනය ෙනාවන ““කම  -    -   
ෙකාටසක ඉප•ම
සාමා— ෙකාටසක ඉප–ම - ”•ක 0.08 -
සාමා— ෙකාටසක ඉප–ම - •’ප”න - -


