
2020/12/31 ”ෙන” අවස” ව•ෂය සඳහා ”—”•ණ ආ—ය’ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන ව•ෂය                               

2020-12-31                    
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය                             
2019-12-31                         

(”ගණනය කළ)
ව•ෂය අ—ළ ලාභය/(අලාභය) 795,019 498,595
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 (335,580) (111,762)
““ාගණන අ“’”තෙ“ ෙවන—•’ - -
ආ•ත හා බ–ධ ”ාපාරය”“ ලාභ ෙකාටස - -
ෙ—වක පා’ෙත–“ක ““ලාභ මත ”ල’“ත බ” බලපෑම 93,962 31,293
අ—කළා : ආ—ය’ “කාශයට නැවත ව•”කරණය ෙනාකරන “ සඳහා බ” ”යදම - -
ව•ෂයට අ—ළ අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’ බ” ෙනාවන (’–ධ බ”) (241,617) (80,468)
ව•ෂයට අ—ළ “” අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’ 553,402 418,126
ෙබ“ යන ආකාරය : 
ෙකාට— ““ක”ව”ට 553,402 418,126
පාලනය ෙනාවන ““කම  -    -   

2020-12-31 ”නට ”“ උපකරණ අගය •“ෙ’ පදනම මත ”•ෙ”ෂණය

අ. බැං—ව - ව•තමාන ව•ෂය (”ගණනය ෙනාකළ)
 ””ය” දහ— ව•“ AC FVPL FVOCI එක“ව
ව’ක’
“ද” හා “ද” සමානය” 3,758,858  -    -   3,758,858
මහ බැං—ව සමග ෙ•ෂය”  -    -    -    -   
බැං— ෙ•ෂය” 8,436,353  -    -   8,436,353
ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” සාධාරණ අගයට න’ කළ ”“ උපකරණ  -   145  -   145
ණය හා අ’“කාර’ 157,288,372  -    -   157,288,372
ණය උපකරණ 46,962,354  -    -   46,962,354
““ක’ උපකරණ  -    -    2,290  2,290 
අෙන—’ ව’ක’ 1,788,635 - 1,788,635
“” ”“ ව’ක’ 218,234,572 145  2,290 218,237,007

””ය” දහ— ව•“ ”ම”ෂය ”’වැය එක“ව
වග–’
බැං—වලට ෙග”ය –“ 21,796,679 21,796,679
•’ප”න ”“ උපකරණ  -    -   
”“ වග–’  -    -   
      - තැ’ප’ක”ව”ට 172,882,607 172,882,607
      - ණය ”–—’ ““ය”ට     -   
      - අෙන—’ ණය ““ය”ට  -    -   
“—’ කළ ණය ”–—’ 2,000,000 2,000,000
අෙන—’ වග–’ 4,170,174 4,170,174
“” ”“ වග–’ 200,849,460 200,849,460

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   -   - 
      - ෙබෙහ’ 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 

2020-12-31 ”ෙන” අවස” ව•ෂය 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   742,261 -   -   2,421,534 3,754,296 14,965,322 -   14,965,322
ව•ෂයට අ—ළ ”—”•ණ ආ—යම (බ” ප”)
ව•ෂයට අ—ළ ලාභය (බ” ප”) -   -   -   -   -   -   795,019 - 795,019 -   795,019
අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’ -   -   -   -   -   (241,617) -   (241,617) -   (241,617)
ව•ෂයට අ—ළ “” ”—”•ණ ආ—යම -   -   -   -   -   -   553,402 -   553,402 -   553,402
ෙකාට— ““ය” සමග ග•ෙද•
ෙකාට— “—“ව / පවරන ලද “ා”ධනය වැ••“’ -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
”ක”ප “යා’මක •“’ -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
  “සාද “—“ව -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
  ““ක’ “—“ව -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
සං—තවලට මා” •“’  -    -    -   39,751  -    -   (238,506) 198,755  -    -    -   
ලාභාංශ ෙග•’  -    -    -    -    -    -   - - - - -
ජා“ක  ර”ෂණ භාරකාර අර“දලට ෙග•’ -   -   -   -   -   -   -  -   -  -   -
ෙ–පළ, ”’යත හා උපකරණ ““ාගණන ලාභ / (අලාභ) -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
ෙකාට— ““ය” සමග “” ග•ෙද• -   -    -   39,751  -    -   (238,506) 198,755 - - -
2020/12/31 ”නට ෙ•ෂය -   -    8,047,230 782,012  -    -   2,736,430 3,953,051 15,518,723 - 15,518,723

2020-12-31 ”නට ”“ ත’් ්’වය ””බඳ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන ව•ෂය                             

2020-12-31                       
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය                    
2019-12-31                       

(”ගණනය කළ)
ව’ක’
“ද” හා “ද” සමානය” 3,758,858 2,750,187
මහ බැං—ව සමග ෙ•ෂය”  -   -   
බැං— ෙ•ෂය” 8,436,353 9,798,242
•’ප”න ”“ උපකරණ  -   -   
ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” න’ කළ ”“ ව’ක’
       - සාධාරණ අගයට ගණනය කරන ලද 145 123
       - සාධාරණ අගයට ප’කරන ලද  -   -   
”ම”ෂය අගයට ”“ ව’ක’
        - ණය හා අ’“කාර’ 157,288,372 136,205,641
        - ණය හා ෙවන’ උපකරණ 46,962,354 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 970,539 1,228,420
භා”ත ව’ක’ ““කම 598,979 855,183
–•“නාමය සහ අ—පෘ“ ව’ක’ 21,273 45,356
”ල’“ත බ” ව’ක’ 976,531 696,316
ෙවන’ ව’ක’ 2,764,364 2,732,424
“” ව’ක’ 221,780,057 199,978,928
වග–’
බැං—වලට ෙග”ය –“ 21,796,679 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 172,882,607 149,599,829
       - ණය ”–—’ ““ය”ට  -   -   
       - අෙන—’ ණය ““ය”ට  -   -   
“—’ කළ ණය ”–—’ප’ 2,000,000 4,707,853
”“ාම පා’ෙත–“ක බැ”’ 2,782,875 2,236,115
ව•තමාන බ” වග–ම 453,477 448,881
”ල’“ත බ” වග–ම  -   -   
අෙන—’ වග–’ 6,345,695 5,970,920
අ•බ–“ත වග–’  -   -   
“” වග–’ 206,261,333 185,013,607
““කම
“කා–ත “ා”ධනය/පවරන ලද “ා”ධනය  8,047,230   8,047,230 
”ව—ථා”ත සං—ත අර“දල 782,012 742,261
අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’ සං—ත  -   -   
රඳවාග’ ඉපැ–’ 2,736,430 2,421,534
ෙවන’ සං—ත 3,953,051 3,754,296
අ”“ක”ව”ෙ” “” ““කම 15,518,723 14,965,322
පාලනය ෙනාවන ““කම  -   -   
“” ““කම 15,518,723 14,965,322
“” ““කම සහ වග–’ 221,780,057 199,978,928
අස’භා” වග–’ සහ බැ”’ 202,187 230,706
නා“ක ෙතාර“”
  —–ර ෙ—වකය” සං“ාව 2,657 2,732
  ශාඛා ගණන 276 276

2020-12-31  ”ෙන” අවස” ව•ෂය සඳහා “ද” “වාහ “කාශය

””ය” දහ— ව•“
බැං—ව

“ව•ථන ව•ෂය
2020-12-31                        

(”ගණනය ෙනාකළ)            

ෙපර ව•ෂය
2019-12-31                      

(”ගණනය කළ)                
ෙමෙහ–’ “යාකාරක’ව•” ලද “ද” “වාහ
බ” ෙපර ලාභය 2,669,508 2,960,258
ගැළ•’ සඳහා:

     බ” ෙපර ලාභය “ළ ඇ“ළ’ ”“ ෙනාවන අ”තම 2,925,323 4,061,421
     ෙමෙහ–’ ව’ක’වල ෙවන—•’ (23,123,812) (7,274,253)
     ෙමෙහ–’ වග–’වල ෙවන—•’ 23,229,126 19,218,607
     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•’ (142,040) (146,287)
     ”“ ෙ—වා මත බ” ෙග•’ (1,113,999) (1,659,201)
     බ” ෙග•’ (1,039,684) (915,600)

ෙමෙහ–’ “යාකාරක’ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ 3,404,422 16,244,945

ආෙය–ජන “යාකාරක’ ව•” ලද “ද” “වාහ
ෙ–පළ ”’යත උපකරණ “ල“ගැ”’ (45,854) (217,855)
අ—පෘ” ව’ක’ ’–ධ “ල“ගැ”’ (1,533) (13,816)
—ථාවර තැ’ප“වල ආෙය–ජනය (මාස 3 ට වැ•) 9,300,148 2,287,605
ෙ–පළ ”’යත උපකරණ ”•’ෙම” ලද “ද” 481 4,203
ෙකාට— ෙවළඳපළ ආෙය–ජන ”•’ෙම” ලද “ද”  -   -   
ආෙය–ජන “යාකාරක’ ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ 9,253,242 2,060,137

”“ “යාකාරක’ ව•” ලද “ද” “වාහ
ෙකාට— “—’ •“ෙම” ලද “ද”
 ෙමෙහ–’ ක”බ” ”යදම (119,195) (81,828)
ෙමෙහ–’ ක”බ” ”•ක ෙග•’ (318,230) (276,246)
ණය ගැ”ෙම” ලද “ද” (630,784) 7,534,500
ණයකර ආප” ෙග•’ (2,500.000) -
ණයකර සඳහා ෙපා– ෙග•’ (207,853) (535,785)
”“ “යාකාරක’ ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ (3,776,061) 6,640,642
“ද” හා “ද” සමාන “ “ ’–ධ වැ••ම / (අ—•ම) 8,881,603 24,945,724
“ද” හා “ද” සමාන “ “ ආර’භක ෙ•ෂය 34,584,741 9,639,017
“ද” හා “ද” සමාන “ “ ව•ෂය අවසාන ෙ•ෂය 43,466,344 34,584,741

“ද” හා “ද” සමාන “ “ සැස”ම
“ද” හා “ද” සමාන “ 3,758,858 2,750,187

 බැං— සමග ඇ“ වා’—යක ෙ•ෂය”
    බැං— ෙ•ෂය” 8,436,353 9,798,275
    —ථාවර තැ’ප“වල ආෙය–ජනය (මාස 3 ට අ—) 31,546,909 22,571,266
 බැං— සමග ඇ“ අවා’—යක ෙ•ෂය” (275,776) (534,988)

43,466,344 34,584,741

“ාෙ–—ය සංව•ධන බැං—ව
2020-12-31 ”ෙන” අවස” ව•ෂය සඳහා ”ගණනය ෙනාකළ ”“ “කාශන

“A-” Negative

ICRA LANKA

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන 
ව•ෂයට

2020-12-31
(”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 114,507,930 99,322,779
         –’ං 961,274 888,834
         උක— ණය 15,431,733 13,644,437
         ““ ”“ ණය 25,636,719 20,389,888
         •ය ඉ”ර 44,620 45,089
         ෙ—වක ම–ඩල ණය 4,122,589 3,699,556
         තැ’ප“ එෙර“ ණය 6,449,520 6,564,153
         ”“” ”“ ණය 125,408 138,814
එක“ව 167,276,793 144,693,551

ණය ව•ගය අ•ව - ”ෙ–—ය “ද” 
         අ”රාව  -   -
         කා–න ණය  -   -
         ඇපකර  -   -
         බැ“’කර  -   -
         අෙන—’ ණය  -   -
එක“ව  -   -
“” එක“ව 167,276,793 144,693,551

බැ”’ හා අස’භ”තා - ව•ග අ•ව
ව•ග අ•ව- ෙ–—ය “ද” 
         ඇපකර 138,447 139,743
         බැ“’කර  -   
         ණය “වාහ   -   
         අෙන—’ බැ”’   -   
         අෙන—’ අස’භ”තා 65,930 92,831
එක“ව 204,377 232,573

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන 
ව•ෂයට

2020-12-31
(”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 204,377 232,573
ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”තා 
අ”යර මත හා“කරණය
දළ ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය” 167,481,170 144,926,124
අ—කළා : ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 01 1,751,408 1,548,421
                ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 02 1,105,165 1,328,104
                ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 03 6,405,528 4,790,789
’–ධ ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය” 158,219,070 137,258,810
ණය හා“කරණෙ“ ව•ෂය “ළ ෙවන—•’
අ”යර 01 යටෙ’
         ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’) 202,987 532,169
       ව•ෂය “ළ කපාහැ“’  -   -
       ෙවන’ ෙවන—•’  -   -
              2020-12-31 ”නට අවසාන ෙ•ෂය 1,751,408 1,548,421
අ”යර 02 යටෙ’
        ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’) (222,939) 399,311
       ව•ෂය “ළ කපාහැ“’  -   -
       ෙවන’ ෙවන—•’  -   -
             2020-12-31 ”නට අවසාන ෙ•ෂය 1,105,165 1,328,104
අ”යර 03 යටෙ’
        ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’) 1,614,739 1,470,157
       ව•ෂය “ළ කපාහැ“’  -   -
     ලංකා–– සමග ඒකාබ–ධ  ෙ•ෂය” 01/04/2019 -   1,801,375
       ෙවන’ ෙවන—•’ - (33,816)
       2020-12-31 ”නට අවසාන ෙ•ෂය 6,405,528 4,790,789
“” ණය හා“කරණය 9,262,100 7,667,314

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන              
ව•ෂය

2020-12-31 
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2019-12-31 

(”ගණනය කළ)

තැ’ප“ ව•ගය අ•ව - ෙ–—ය “ද”
     ඉ”—’ තැ’ප“  -    -   
      ඉ“”’ තැ’ප“ 65,669,268 55,950,780
      ——ර තැ’ප“ 107,213,339 93,649,049
      අෙන—’ තැ’ප”  -   -
එක“ව 172,882,607 149,599,829

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන              
ව•ෂය

2020-12-31 
(”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 172,882,607 149,599,829

අ”තම 2020-12--31
”ගණනය ෙනාකළ

2019-12-31
”ගණනය කළ

“යාමන “ා”ධන “මාණා’මතාව (””ය” දහ—)
       පළ“ ෙපළ ෙපා” ““කම 14,223,576 14,223,587
       පළ“ ෙපළ “ා”ධනය 14,223,576 14,223,587
       “” “ා”ධනය 20,548,649 21,227,845
“යාමන “ා”ධන “මාණා’මතා අ•පාතය (%)
       පළ“ ෙපළ ෙපා” ““ක’ “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 7%) 10.06% 10.90%
       පළ“ ෙපළ “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 8.5%) 10.06% 10.90%
       “” “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 12.5%) 14,54% 16.27%
ෙත–ලන අ•පාතය (අවම අව“තාවය 3%) 6.31% 6.84%
“යාමන ”ව—ලතාවය
       ”ව—ථා”ත ”ව—ල ව’ක’ (””ය” දහ—) 48,300,447 46,699,452
       ”ව—ථා”ත ”ව—ල ව’ක’ අ•පාතය (අවම අව“තාවය 20%) 29,30% 32.38%
          ෙ–—ය බැං— ඒකක (%)  -    -   
          අ”ෙවරළ බැං— ඒකක (%)  -    -   
අ“ ”ව—ල ව’ක’ ෙතාගය (””ය” දහ—) 8,337,069 9,127,224
ෙත–ලන ආවරණ අ•පාතය (%) (අවම අව“තාවය 100%)
       ””ය” (%) 146.00% 167.00%
       ’ය— “ද” (%)  -    -   
’–ධ —ථාවර අර“ද” අ•පා“කය (%) (අවම අව“තාවය 100%) 143.00% 104.00%
ණය කළෙ” –ණා’මකතාව
       දළ අ”“ක ණය අ•පාතය  (%) (අ’“•— ෙපා•ය අ—කළ ප”) 7.86% 9.63%
       ’–ධ අ”“ක ණය අ•පාතය (%) (අ’“•— ෙපා•ය හා ෙව”•“’ අ—කළ ප”) 1.99% 4.25%
ලාභ—”’වය
ෙපා– ආ”“කය  (%) 5.25% 6.61%
ව’ක’ මත ““ලාභය (බ” ෙපර)  (%) 0.75% 0.65%
““ක’ මත ““ලාභය  (%) 5.22% 3.36%
සහ“ක •“ම
“ාෙ–—ය සංව•ධන බැං’ෙ“ “ධාන ”“ “ලධා“ සහ “ධාන ”ධායක “ලධා“ (වැ.බ.) 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“.
•.එ—. එ”’“’ය ආ•.එ’. ද“තා —මා’ ර’නායක  
(අ’ස” කෙ“) “ධාන ”“ “ලධා“ (අ’ස” කෙ“) “ධාන ”ධායක “ලධා“ (වැ.බ.) 
”නය : 2021-02-24 ”නය : 2021-02-24  

2020-12-31 ”නට ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය” සහ හා“කරණ ”•ෙ”ෂණය

2020-12-31 ”නට තැ’ප“ ”•ෙ”ෂණය

2020-12-31 ”නට ෙත–රාග’ කා•යසාධක ද•ශක මහ බැං—වට සපයන “යාමන වා•තා අ•ව

2020-12-31 ”ෙන” අවස” ව•ෂය සඳහා ආ—ය’ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන ව•ෂය                                  

2020-12-31                 
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2019-12-31                                

(”ගණනය කළ)
ෙපා– ආ—යම 23,360,202 26,357,071
ෙපා– ”යදම (12,294,381) (13,903,881)
’–ධ ෙපා– ආ—යම 11,065,822 12,543,190
ගා—“ හා ෙකා“— ආ—යම 1,143,123 1,134,422
ගා—“ හා ෙකා“— ”යදම (271,935) (278,304)
’–ධ ගා—“ හා ෙකා“— ආ—යම 871,188 856,117
ෙවෙළ—’ කට–“ ව•” ලද ’–ධ ලාභය/(අලාභය) 23,136 4,575
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 5,554 11,571
“” ෙමෙහ–’ ආ—යම 11,965,700 13,325,635
ණය හා“කරන ”යදම (1,590,723) (2,408,749)
’–ධ ෙමෙහ–’ ආ—යම 10,374,976 10,916,887
ෙ—වක ම–ඩල ”යදම (5,982,159) (5,931,626)
”ෂය•’ සහ ”ම”ෂය•’ (616,793) (617,323)
අෙන—’ ”යද’ (1,106,517) (1,407,626)
”“ ෙ—වා මත එක“ කළ අගය මත බ”, ණය ආප” ෙග•ෙ’ බ” හා ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ” ෙපර ෙමෙහ–’ ලාභය / (අලාභය) 2,669,508 2,960,258
”“ ෙ—වා මත එක“ කළ අගය මත බ” (1,083,824) (1,012,949)
ණය ආප” ෙග•ෙ’ බ” - (601,523)
”“ ෙ—වා මත ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ” - (123,680)
එක“ කළ අගය මත බ”, ණය ආප” ෙග•ෙ’ බ” හා ජා“ය ෙගාඩනැ”ෙ’ බ” ප” ෙමෙහ–’ ලාභය/(අලාභය) 1,558,684 1,222,160
ආ•ත හා බ–ධ ”ාපාරය”“ ලාභ ෙකාටස  -    -   
බ”වලට ෙපර ලාභය/(අලාභය) 1,585,684 1,222,160
ආ—ය’ බ” ”යදම (790,665) (723,566)
ව•ෂයට අ—ළ ලාභය/(අලාභය) 795,019 498,595
ලාභය ෙබ“ යන ආකාරය :
ෙකාට— ““ක”ව”ට 795,019 498,595
පාලනය ෙනාවන ““කම  -    -   
ෙකාටසක ඉප•ම
සාමා— ෙකාටසක ඉප–ම - ”•ක 1,46 0.91
සාමා— ෙකාටසක ඉප–ම - •’ප”න - -

පැහැ”” •“ෙ’ සටහ”
1.  ප”“ය ව•ෂෙ“ ’ට ““’කරණ ““ප’“ සහ ගණනය •“’ ”මෙ“ •’” ෙවනස” 

’”කර ෙනාමැත.
2.  COVID-19 පැ““ම ෙ’“ෙව” ”ාපාර හා ආ•–ක කට–“ –ඳවැ” ඇ“ අතර, ෙග––ය හා 

ෙ–—ය ආ•–කයට අ”“•—තාවය” ඇ“ • “ෙ•. ”ාපා’ක කට–“ ’”කරන ”ට  රජය 
සහ – ලංකා මහ බැං—ව ”’” “—’ කර ඇ“ මා•ෙග–පෙ–ශ හා උපෙද— බැං—ව ”’” 
සැළ•”ලට ෙගන “ෙ•. – ලංකා මහා බැං—ව ”’” “—’ කරන මා•ෙග–පෙ–ශවලට 

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“ ඇත. ඒ ””බඳ ත”ෙ—” •“’ ”“ වා•තාවල 
හ“නාෙගන ඇත.

3.  2020 ෙදසැ’බ• 31 වන ”නට ලබාගත හැ• ෙතාර“ර එ”නට අෙ“”“ත ණය අලාභය 
ගණනය •“ම සඳහා ’” කර ඇත. බැං—ව ”යහැ• නරකම අව—ථාව සඳහා බරතැ—’ 5% 
•” වැඩ කර ඇ“ අතර, ෙහාඳම අව—ථාව” සඳහා 5% •” අ—වන ෙලස බර තැ—ම” ’” කර 
ඇත.


