
2020-09-30 ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා ”—”•ණ ආ—ය’ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

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

2020-09-30                   
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර කාලප’–ෙ’දය                             
2019-09-30                        

(”ගණනය ෙනාකළ)
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ලාභය/(අලාභය) (317,446) 133,576
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’ (317,446) 133,576
ෙබ“ යන ආකාරය : 
ෙකාට— ““ක”ව”ට  (317,446) 133,576
පාලනය ෙනාවන ““කම  -    -   

2020-09-30 ”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” 4,561,588  -    -   4,561,588
මහ බැං—ව සමග ෙ•ෂය”  -    -    -    -   
බැං— ෙ•ෂය” 10,817,966  -    -   10,817,966
ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” සාධාරණ අගයට න’ කළ ”“ උපකරණ  -   123  -    123 
ණය හා අ’“කාර’ 145,244,392  -    -   145,244,392
ණය උපකරණ 46,006,608  -    -   46,006,608
““ක’ උපකරණ  -    -    2,290  2,290 
අෙන—’ ව’ක’ 2,719,228 - - 2,719,228
“” ”“ ව’ක’ 209,349,781  123  2,290 209,352,194

””ය” දහ— ව•“ ”ම”ෂය ”’වැය එක“ව
වග–’
බැං—වලට ෙග”ය –“ 23,208,718 23,208,718
•’ප”න ”“ උපකරණ  -    -   
”“ වග–’  -    -   
      - තැ’ප’ක”ව”ට 166,517,669 166,517,669
      - ණය ”–—’ ““ය”ට     -   
      - අෙන—’ ණය ““ය”ට  -    -   
“—’ කළ ණය ”–—’ 2,101,875 2,101,875
අෙන—’ වග–’ 2,850,953 2,850,953
“” ”“ වග–’ 194,679,215 194,679,215

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 - -
      - ෙවන’ ණය ““ය”ට   -   - 
 “—’ කළ ණය ”–—’ 4,707,853 4,707,853
අෙන—’ වග–’ 4,954,271 4,954,271
“” ”“ වග–’  181,311,961  181,311,962 

2020-09-30 ”ෙ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

“”               
““කමසාමා— 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   742,261 -   -   2,421,534 3,754,296 14,965,322 -   14,965,322
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ”—”•ණ ආ—යම (බ” ප”)
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ලාභය (බ” ප”) -   -   -   -   -   -   (317,446) - (317,446) -   (317,446)
අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’ -   -   -   -   -   - -   - -   -
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ “” ”—”•ණ ආ—යම -   -   -   -   -   -   (317,446) -   (317,446) -   (317,446)
ෙකාට— ““ය” සමග ග•ෙද•
ෙකාට— “—“ව / පවරන ලද “ා”ධනය වැ••“’ -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
”ක”ප “යා’මක •“’ -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
  “සාද “—“ව -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
  ““ක’ “—“ව -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
සං—තවලට මා” •“’  -    -    -    -  -    -   - -  -    -    -   
ලාභාංශ ෙග•’  -    -    -    -    -    -   - - - - -
ජා“ක  ර”ෂණ භාරකාර අර“දලට ෙග•’ -   -   -   -   -   -   -  -   -  -   -
ෙ–පළ, ”’යත හා උපකරණ ““ාගණන ලාභ / (අලාභ) -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
ෙකාට— ““ය” සමග “” ග•ෙද• -   -    -    -  -    -   - - -  -   -
2020/09/30 ”නට ෙ•ෂය -   -    8,047,230  742,261  -    -   2,104,088 3,754,296 14,647,876 - 14,647,876

2020-09-30 ”නට ”“ ත’් ්’වය ””බඳ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

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

2020-09-30                       
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය                    
2019-12-30                       

(”ගණනය කළ)
ව’ක’
“ද” හා “ද” සමානය” 4,561,588 2,750,187
මහ බැං—ව සමග ෙ•ෂය”  -   -   
බැං— ෙ•ෂය” 10,817,966 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’ 145,244,392 136,205,641
        - ණය හා ෙවන’ උපකරණ 46,006,608 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 1,120,640 1,228,420
භා”ත ව’ක’ ““කම 824,757 855,183
–•“නාමය සහ අ—පෘ“ ව’ක’ 45,715 45,356
”ල’“ත බ” ව’ක’ 696,336 696,316
ෙවන’ ව’ක’ 5,864,176 2,732,424
“” ව’ක’ 215,184,591 199,978,928
වග–’
බැං—වලට ෙග”ය –“ 23,208,718 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 166,517,669 149,599,829
       - ණය ”–—’ ““ය”ට  -   -   
       - අෙන—’ ණය ““ය”ට  -   -   
“—’ කළ ණය ”–—’ප’ 2,101,875 4,707,853
”“ාම පා’ෙත–“ක බැ”’ 2,129,656 2,236,115
ව•තමාන බ” වග–ම 218,994 448,881
”ල’“ත බ” වග–ම  -   -   
අෙන—’ වග–’ 6,359,803 5,970,920
අ•බ–“ත වග–’  -   -   
“” වග–’ 200,536,715 185,013,607
““කම
“කා–ත “ා”ධනය/පවරන ලද “ා”ධනය  8,047,230 8,047,230
”ව—ථා”ත සං—ත අර“දල 742,261 742,261
අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’ සං—ත  -   -   
රඳවාග’ ඉපැ–’ 2,104,088 2,421,534
ෙවන’ සං—ත 3,754,296 3,754,296
අ”“ක”ව”ෙ” “” ““කම  14,647,876 14,965,322
පාලනය ෙනාවන ““කම  -   -   
“” ““කම 14,647,876 14,965,322
“” ““කම සහ වග–’ 215,184,591 199,978,928
අස’භා” වග–’ සහ බැ”’ 254,882 230,706
නා“ක ෙතාර“”
  —–ර ෙ—වකය” සං“ාව 2,682 2,732
  ශාඛා ගණන 276 276

2020-09-30  ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා “ද” “වාහ “කාශය

””ය” දහ— ව•“
බැං—ව

“ව•ථන කාලප’–ෙ’දය
2020-09-30                        

(”ගණනය ෙනාකළ)            

ෙපර කාලප’–ෙ’දය
2019-09-30                     

(”ගණනය ෙනාකළ)                
ෙමෙහ–’ “යාකාරක’ව•” ලද “ද” “වාහ
ෙමෙහ–’ ලාභය 534,132 1,836,691
ගැළ•’ සඳහා:

     බ” ෙපර ලාභය “ළ ඇ“ළ’ ”“ ෙනාවන අ”තම 1,168,505 2,465,169
     ෙමෙහ–’ ව’ක’වල ෙවන—•’ (12,170,503) (469,242)
     ෙමෙහ–’ වග–’වල ෙවන—•’ 18,954,433 7,444,519
     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•’  (106,459) (104,857)
     ”“ ෙ—වා මත බ” ෙග•’ (486,422) (699,207)
     බ” ෙග•’ (566,009) (1,385,379)

ෙමෙහ–’ “යාකාරක’ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ 7,327,678 9,087,695

ආෙය–ජන “යාකාරක’ ව•” ලද “ද” “වාහ
ෙ–පළ ”’යත උපකරණ “ල“ගැ”’ - (459,425)
අ—පෘ” ව’ක’ ’–ධ “ල“ගැ”’ - (46,827)
—ථාවර තැ’ප“වල ආෙය–ජනය (මාස 3 ට වැ•) 9,331,090 (2,642,296)
ෙ–පළ ”’යත උපකරණ ”•’ෙම” ලද “ද” 268 -
ෙකාට— ෙවළඳපළ ආෙය–ජන ”•’ෙම” ලද “ද”  -   -   
ආෙය–ජන “යාකාරක’ ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ 9,331,358 (3,148,548)

”“ “යාකාරක’ ව•” ලද “ද” “වාහ
ෙකාට— “—’ •“ෙම” ලද “ද” -   -   
 ෙමෙහ–’ ක”බ” ”යදම (88,949) -
ෙමෙහ–’ ක”බ” ”•ක ෙග•’ (231,713) -
ණය ගැ”ෙම” ලද “ද” - 7,172,749
ණයකර සඳහා ෙපා– ෙග•’ (2,750,830) (401,378)
”“ “යාකාරක’ ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ (3,071,492) 6,771,371
“ද” හා “ද” සමාන “ “ ’–ධ වැ••ම / (අ—•ම) 13,587,543 12,710,517
“ද” හා “ද” සමාන “ “ ආර’භක ෙ•ෂය 34,584,741 9,639,017
“ද” හා “ද” සමාන “ “ කාලප’–ෙ’ද අවසාන ෙ•ෂය 48,172,284 22,349,534
“ද” හා “ද” සමාන “ “ සැස”ම

“ද” හා “ද” සමාන “  4,561,588 1,053,316
 බැං— සමග ඇ“ වා’—යක ෙ•ෂය”
    බැං— ෙ•ෂය” 10,817,966 10,605,344
    —ථාවර තැ’ප“වල ආෙය–ජනය (මාස 3 ට අ—) 33,072,801 11,184,025
 බැං— සමග ඇ“ අවා’—යක ෙ•ෂය” (280,070) (493,151)

“ාෙ–—ය සංව•ධන බැං—ව
2020-09-30 ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා ”“ “කාශන

“A-” Negative

ICRA LANKA

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන 

කාලප’–ෙ’දය
2020-09-30

(”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 103,836,512 99,322,779
         –’ං 1,072,673 888,834
         උක— ණය 14,895,125 13,644,437
         ““ ”“ ණය 23,541,626 20,389,888
         •ය ඉ”ර 43,194 45,089
         ෙ—වක ම–ඩල ණය 4,062,311 3,699,556
         තැ’ප“ එෙර“ ණය 6,663,417 6,564,153
         ”“” ”“ ණය 198,647 138,814
එක“ව 154,313,505 144,693,551

ණය ව•ගය අ•ව - ”ෙ–—ය “ද” 
         අ”රාව  -   -
         කා–න ණය  -   -
         ඇපකර  -   -
         බැ“’කර  -   -
         අෙන—’ ණය  -   -
එක“ව  -   -
“” එක“ව 154,313.505 144,693,551

බැ”’ හා අස’භ”තා - ව•ග අ•ව
ව•ග අ•ව- ෙ–—ය “ද” 
         ඇපකර 144,052 139,743
         බැ“’කර  -   
         ණය “වාහ   -   
         අෙන—’ බැ”’   -   
         අෙන—’ අස’භ”තා 109,188 92,831
එක“ව 253,241 232,573

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන 

කාලප’–ෙ’දය
2020-09-30

(”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 253,241 232,573
ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භ”තා 
අ”යර මත හා“කරණය
දළ ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය” 154,566,745 144,926,124
අ—කළා : ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 01 1,392,866 1,548,421
                ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 02 1,106,601 1,328,104
                ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 03 5,749,051 4,790,789
’–ධ ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භ”ය” 146,318,228 137,258,810
ණය හා“කරණෙ“ කාල–ෙ’දය “ළ ෙවන—•’
අ”යර 01 යටෙ’
         ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’) (155,555) 532,169
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’  -   -
       ෙවන’ ෙවන—•’  -   -
              2020-09-30 ”නට අවසාන ෙ•ෂය 1,392,866 1,548,421
අ”යර 02 යටෙ’
        ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’) (221,503) 399,311
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’  -   -
       ෙවන’ ෙවන—•’  -   -
             2020-09-30 ”නට අවසාන ෙ•ෂය 1,106,601 1,328,104
අ”යර 03 යටෙ’
        ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’) 958,262 1,470,157
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’  -   -
     ලංකා–– සමග ඒකාබ–ධ  ෙ•ෂය” 01/04/2019    1,801,375
       ෙවන’ ෙවන—•’ - (33,816)
       2020-09-30 ”නට අවසාන ෙ•ෂය 5,749,051 4,790,789
“” ණය හා“කරණය 8,248,518 7,667,314

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන              

කාලප’–ෙ’දය
2020-09-30

(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2019-12-31 

(”ගණනය කළ)

තැ’ප“ ව•ගය අ•ව - ෙ–—ය “ද”
     ඉ”—’ තැ’ප“  -    -   
      ඉ“”’ තැ’ප“ 63,556,979 55,950,780
      ——ර තැ’ප“ 102,960,690 93,649,049
      අෙන—’ තැ’ප”  -   -
එක“ව 166,517,669 149,599,829

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන              

කාලප’–ෙ’දය
2020-09-30

(”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  -    -   

අ”තම 2020-09--30
”ගණනය ෙනාකළ

2019-12-31
”ගණනය කළ

“යාමන “ා”ධන “මාණා’මතාව (””ය” දහ—)
       පළ“ ෙපළ ෙපා” ““කම 14,223,587 14,223,587
       පළ“ ෙපළ “ා”ධනය 14,223,587 14,223,587
       “” “ා”ධනය 20,634,990 21,227,845
“යාමන “ා”ධන “මාණා’මතා අ•පාතය (%)
       පළ“ ෙපළ ෙපා” ““ක’ “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 7%) 10.77% 10.90%
       පළ“ ෙපළ “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 8.5%) 10.77% 10.90%
       “” “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 12.5%) 15.63% 16.27%
ෙත–ලන අ•පාතය (අවම අව“තාවය 3%) 6.56% 6.84%
“යාමන ”ව—ලතාවය
       ”ව—ථා”ත ”ව—ල ව’ක’ (””ය” දහ—) 49,951,102 46,699,452
       ”ව—ථා”ත ”ව—ල ව’ක’ අ•පාතය (අවම අව“තාවය 20%) 31.57% 32.38%
          ෙ–—ය බැං— ඒකක (%)  -    -   
          අ”ෙවරළ බැං— ඒකක (%)  -    -   
අ“ ”ව—ල ව’ක’ ෙතාගය (””ය” දහ—) 7,431,054 9,127,224
ෙත–ලන ආවරණ අ•පාතය (%) (අවම අව“තාවය 100%)
       ””ය” (%) 134,00% 167.00%
       ’ය— “ද” (%)  -    -   
’–ධ —ථාවර අර“ද” අ•පා“කය (%) (අවම අව“තාවය 100%) 136.00% 104.00%
ණය කළෙ” –ණා’මකතාව
       දළ අ”“ක ණය අ•පාතය  (%) (අ’“•— ෙපා•ය අ—කළ ප”) 10.13% 9.63%
       ’–ධ අ”“ක ණය අ•පාතය (%) (අ’“•— ෙපා•ය හා ෙව”•“’ අ—කළ ප”) 4.72% 4.25%
ලාභ—”’වය
ෙපා– ආ”“කය  (%) 4.18% 6.61%
ව’ක’ මත ““ලාභය (බ” ෙපර)  (%) -0.06% 0.65%
““ක’ මත ““ලාභය  (%) -2.86% 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 –.ෙ”. ර’නායක  
(අ’ස” කෙ“) “ධාන ”“ “ලධා“ (අ’ස” කෙ“) “ධාන ”ධායක “ලධා“ (වැ.බ.) 
”නය : 2020-11-20 ”නය : 2020-11-20  

2020-09-30 ”නට ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය” සහ හා“කරණ ”•ෙ”ෂණය

2020-09-30 ”නට තැ’ප“ ”•ෙ”ෂණය

2020-09-30 ”නට ෙත–රාග’ කා•යසාධක ද•ශක මහ බැං—වට සපයන “යාමන වා•තා අ•ව

2020-09-30 ”ෙන” අවස” කාල ප’–ෙ’දය සඳහා ආ—ය’ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

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

2020-09-30                 
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර කාලප’–ෙ’දය                   
2019-09-30                             

(”ගණනය ෙනාකළ)
ෙපා– ආ—යම  15,680,869 18,989,356
ෙපා– ”යදම (9,180,600) (9,872,423)
’–ධ ෙපා– ආ—යම 6,500,270 9,116,932
ගා—“ හා ෙකා“— ආ—යම 542,961 651,112
ගා—“ හා ෙකා“— ”යදම (196,395) (210,379)
’–ධ ගා—“ හා ෙකා“— ආ—යම 346,565 440,734
ෙවෙළ—’ කට–“ ව•” ලද ’–ධ ලාභය/(අලාභය) 11 4,394
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 3,895 10,859
“” ෙමෙහ–’ ආ—යම 6,850,742 9,572,918
ණය හා“කරන ”යදම (579,108) (1,910,620)
’–ධ ෙමෙහ–’ ආ—යම 6,271,634 7,662,298
ෙ—වක ම–ඩල ”යදම (4,389,382) (4,223,604)
”ෂය•’ සහ ”ම”ෂය•’ (308,977) (289,872)
අෙන—’ ”යද’ (1,039,144) (1,312,131)
”“ ෙ—වා මත එක“ කළ අගය මත බ”, ණය ආප” ෙග•ෙ’ බ” හා ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ” ෙපර ෙමෙහ–’ ලාභය / (අලාභය) 534,132 1,836,691
”“ ෙ—වා මත එක“ කළ අගය මත බ” (632,584) (720,900)
ණය ආප” ෙග•ෙ’ බ” - (414,710)
”“ ෙ—වා මත ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ” - (96,053)
එක“ කළ අගය මත බ”, ණය ආප” ෙග•ෙ’ බ” හා ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ” ප” ෙමෙහ–’ ලාභය/(අලාභය) (98,452) 605,028
ආ•ත හා බ–ධ ”ාපාරය”“ ලාභ ෙකාටස  -    -   
බ”වලට ෙපර ලාභය/(අලාභය) (98,452) 605,028
ආ—ය’ බ” ”යදම (218,994) (471,452)
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ලාභය/(අලාභය) (317,446) 133,576
ලාභය ෙබ“ යන ආකාරය :
ෙකාට— ““ක”ව”ට  (317,446) 133,576
පාලනය ෙනාවන ““කම  -    -   
ෙකාටසක ඉප•ම
සාමා— ෙකාටසක ඉප–ම - ”•ක - 0.25
සාමා— ෙකාටසක ඉප–ම - •’ප”න - -

පැහැ”• •“ෙ’ සටහ”
01. ප”“ය ව•ෂෙ“ ’ට ““’කරණ ““ප’“ සහ ගණනය •“ෙ’ ”මෙ“ •’” ෙවනස” ’”කර ෙනාමැත.
02.  COVID - 19 පැ““ම ෙ’“ෙව” ”ාපාර හා ආ•–ක කට–“ –දවැ” ඇ“ අතර ෙග––ය හා ෙ–—ය ආ•–කයට අ”“•—තතාවය” ඇ“ • “ෙ•. ”ාපා’ක කට–“ ’”කරන ”ට රජය සහ – ලංකා මහ බැං—ව ”’” “—’ කර ඇ“ මා•ෙග–පෙ–ශ හා උපෙද— බැං—ව ”’” 

සැල•”ලට ෙගන “ෙ•. – ලංකා මහ බැං—ව ”’” “—’ කරන මා•ෙගා්ප ෙ–ශ වලට අ•’ලව  ග•ෙද•ක”ව” සඳහා බැං—ව ”’” මාස 2’ මාස 6’ යන කාල සඳහා සහන ණය කාල හා සහන ෙපා– අ•පාතය” ලබා“ අැත. ඒ් ””බඳ ත”ෙ—” •“’ ”“ වා•තා වල 
ඉ”’ෙ““ හ“නා ග• ලැෙ•. ෙමම“” 2020.09.30 ”ෙන” අවස” මාස නමය සඳහා බැං—ෙ“ ලාභ—”’වයට සැල•ය –“ බලපෑම” ’”• අැත. තව”රට’ අ–”ෂක ම–ඩලය ”’” අව“ ගැල–’ ””බඳ අඛ–ඩව අ””ෂණය ෙයා“ කර• ලැෙ•.

03.  අෙ“”“ත ණය අලාභය 2020 සැ“තැ’බ• 30 ”නට ඇ—තෙ’”“ •“ම සඳහා 2019 ෙදසැ’බ• 31 ”නට ගණනය කරන ලද පැහැර හැ“ෙ’ ස’භා”තාව (PD) පැහැර හැ“මක“ ’””ය හැ• පා—ව (LGD) සහ ආ•–ක සාධක ගැල–’ (EFA) බැං—ව ”’” සලකා බලන ල“. 2020 සැ“තැ’බ• 30 වන ”නට ලබාගත හැ• 
ෙතාර“” එ”නට අෙ“”“ත ණය අලාභය ගණනය •“ම සඳහා “මාණව’ ෙනාවන බව බැං—ෙ“ අදහස ෙ“. ෙකෙ—ෙවත’, බැං—ව ”යහැ• නරකම අව—ථාව සඳහා 10% •” වැ•කර ඇ“ අතර, පදන’ සහ ෙහාඳම අව—ථාව” සඳහා 5% •” අ—වන ෙලස බැර තැ—ම” ’”කර ඇත.

48,172,284 22,349,534


