
2021/09/30 ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා ”—”•ණ ආ—ය’ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

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

2021-09-30                     
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර කාලප’–ෙ’දය                             
2020-09-30                        

(”ගණනය ෙනාකළ)
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ලාභය/(අලාභය)  (673,505)  (317,446)
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’  (673,505)  (317,446)
ෙබ“ යන ආකාරය : 
ෙකාට— ““ක”ව”ට  (673,505)  (317,446)
පාලනය ෙනාවන ““කම  -    -   

2021-09-30 ”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”  2,307,222  -    -    2,307,222 
මහ බැං—ව සමග ෙ•ෂය”  -    -    -    -   
බැං— ෙ•ෂය”  9,823,173  -    -    9,823,173 
ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” සාධාරණ අගයට න’ කළ ”“ උපකරණ   - 171   - 171
ණය හා අ’“කාර’  165,062,492  -    -    165,062,492 
ණය උපකරණ  51,329,132  -    -    51,329,132 
““ක’ උපකරණ  -    -    2,290  2,290 
අෙන—’ ව’ක’  4,006,824  -    -    4,006,824 
“” ”“ ව’ක’  232,528,843  171  2,290  232,531,304 

””ය” දහ— ව•“ ”ම”ෂය ”’වැය එක“ව
වග–’
බැං—වලට ෙග”ය –“  28,548,375  28,548,375 
•’ප”න ”“ උපකරණ  -    -   
”“ වග–’  -    -   
      - තැ’ප’ක”ව”ට  181,285,031  181,285,031 
      - ණය ”–—’ ““ය”ට  -    -   
      - අෙන—’ ණය ““ය”ට  -    -   
“—’ කළ ණය ”–—’  2,105,878  2,105,878 
අෙන—’ වග–’  3,956,240  3,956,240 
“” ”“ වග–’  215,895,523  215,895,523 

ආ. බැං—ව - ෙපර ව•ෂය (”ගණනය කළ) 
””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’  156,694,052  -    -    156,694,052 
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’  217,640,253  145  2,290  217,642,688 

””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   -   - 
      - ෙවන’ ණය ““ය”ට 
“—’ කළ ණය ”–—’

-
2,000,000

-
2,000.000

අෙන—’ වග–’  4,175,419  4,175,419 
“” ”“ වග–’  200,854,705  200,854,705 

2021-09-30 ”ෙ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

“”               
““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

2021/01/01 ”නට ෙ•ෂය   -   -   8,047,230 762,463   -   - 2,449,319 3,855,305 15,114,317   - 15,114,317
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ”—”•ණ ආ—යම (බ” ප”)
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ලාභය (බ” ප”)   -   -   -   -   -   - (673,505)   - (673,505)   - (673,505)
අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ “” ”—”•ණ ආ—යම   -   -   -   -   -   - (673,505) - (673,505) - (673,505)
ෙ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• -   -    -   -  -    -   - - - - -
2021/09/30 ”නට ෙ•ෂය   -   -   8,047,230 762.463   -   - 1,775,814 3,855,305 14,440,812   - 14,440,812

2021-09-30 ”නට ”“ ත’් ්’වය ””බඳ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

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

2021-09-30                       
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය                    
2020-12-31                       

(”ගණනය කළ)
ව’ක’
“ද” හා “ද” සමානය”  2,307,222  3,758,858 
මහ බැං—ව සමග ෙ•ෂය”  -    -   
බැං— ෙ•ෂය”  9,823,173  8,436,353 
•’ප”න ”“ උපකරණ  -    -   
ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” න’ කළ ”“ ව’ක’         
       - සාධාරණ අගයට ගණනය කරන ලද  171  145 
       - සාධාරණ අගයට ප’කරන ලද  -    -   
”ම”ෂය අගයට ”“ ව’ක’
        - ණය හා අ’“කාර’  165,062,492  156,694,052 
        - ණය හා ෙවන’ උපකරණ  51,329,132  46,962,354 
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  1,007,213  970,539 
භා”ත ව’ක’ ““කම  543,195  598,979 
–•“නාමය සහ අ—පෘ“ ව’ක’  129,490  21,273 
”ල’“ත බ” ව’ක’  903,721  903,721 
ෙවන’ ව’ක’  5,096,371  2,760,587 
“” ව’ක’  236,204,470  221,109,151 
වග–’
බැං—වලට ෙග”ය –“  28,548,375  21,796,679 
•’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  181,285,031  172,882,632 
       - ණය ”–—’ ““ය”ට  -    -   
       - අෙන—’ ණය ““ය”ට  -    -   
“—’ කළ ණය ”–—’ප’  2,105,878  2,000,000 
”“ාම පා’ෙත–“ක බැ”’  2,657,359  2,782,875 
ව•තමාන බ” වග–ම  -    378,204 
”ල’“ත බ” වග–ම  -    -   
අෙන—’ වග–’  7,167,015  6,154,444 
අ•බ–“ත වග–’  -    -   
“” වග–’  221,763,658  205,994,834 
““කම
“කා–ත “ා”ධනය/පවරන ලද “ා”ධනය  8,047,230  8,047,230 
”ව—ථා”ත සං—ත අර“දල  762,463  762,463 
අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’ සං—ත  -    -   
රඳවාග’ ඉපැ–’  1,775,814  2,449,319 
ෙවන’ සං—ත  3,855,305  3,855,305 
අ”“ක”ව”ෙ” “” ““කම  14,440,812  15,114,317 
පාලනය ෙනාවන ““කම  -    -   
“” ““කම  14,440,812  15,114,317 
“” ““කම සහ වග–’  236,204,470  221,109,151 
අස’භා” වග–’ සහ බැ”’  239,670  202,335 
නා“ක ෙතාර“”
  —–ර ෙ—වකය” සං“ාව 2,612 2,657
  ශාඛා ගණන 276 276

2021-09-30  ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා “ද” “වාහ “කාශය

””ය” දහ— ව•“
බැං—ව

“ව•ථන කාලප’–ෙ’දය
2021-09-30                        

(”ගණනය ෙනාකළ)            

ෙපර කාලප’–ෙ’දය
2020-09-30                      

(”ගණනය ෙනාකළ)                
ෙමෙහ–’ “යාකාරක’ව•” ලද “ද” “වාහ
බ” ෙපර ලාභය  424,377  534,132 
ගැළ•’ සඳහා:

     බ” ෙපර ලාභය “ළ ඇ“ළ’ ”“ ෙනාවන අ”තම  3,237,149  1,168,505 
     ෙමෙහ–’ ව’ක’වල ෙවන—•’  (12,833,039)  (12,170,503)
     ෙමෙහ–’ වග–’වල ෙවන—•’  14,616,665  18,954,433 
     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•’  (125,516)  (106,459)
     ”“ ෙ—වා මත බ” ෙග•’  (747,664)  (486,422)
     බ” ෙග•’  (565,857)  (566,009)

ෙමෙහ–’ “යාකාරක’ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ  4,006,116  7,327,678 

ආෙය–ජන “යාකාරක’ ව•” ලද “ද” “වාහ
ෙ–පළ ”’යත උපකරණ “ල“ගැ”’ - -
අ—පෘ” ව’ක’ ’–ධ “ල“ගැ”’  (74,673)  -   
—ථාවර තැ’ප“වල ආෙය–ජනය (මාස 3 ට වැ•)  (1,039,927)  9,331,090 
ෙ–පළ ”’යත උපකරණ ”•’ෙම” ලද “ද”  150  268 
ෙකාට— ෙවළඳ ෙපාළ ආෙය–ජන ”•’ෙම” ලද “ද”   -   - 
ආෙය–ජන “යාකාරක’ ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ  (1,114,451)  9,331,358 

”“ “යාකාරක’ ව•” ලද “ද” “වාහ
ෙකාට— “—’ •“ෙම” ලද “ද”   -   - 
ෙමෙහ–’ ක”බ” ”•ක ෙග•’  (234,277)  (320,662)
ණය ගැ”ෙම” ලද “ද”  1,550,000  -   
ණයකර සඳහා ෙපා– ෙග•’  (237,625)  (2,750,830)
”“ “යාකාරක’ ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ  1,078,098  (3,071,492)
“ද” හා “ද” සමාන “ “ ’–ධ වැ••ම / (අ—•ම)  3,969,763  13,587,543 
“ද” හා “ද” සමාන “ “ ආර’භක ෙ•ෂය  43,446,344  34,584,741 
“ද” හා “ද” සමාන “ “ කාලප’–ෙ’ද අවසාන ෙ•ෂය  47,416,108  48,172,284 

“ද” හා “ද” සමාන “ “ සැස”ම
“ද” හා “ද” සමාන “  2,307,222  4,561,588 

 බැං— සමග ඇ“ වා’—යක ෙ•ෂය”
    බැං— ෙ•ෂය”  9,823,173  10,817,966 
    —ථාවර තැ’ප“වල ආෙය–ජනය (මාස 3 ට අ—)  36,143,329  33,072,801 
 බැං— සමග ඇ“ අවා’—යක ෙ•ෂය”  (857,617)  (280,070)

 47,416,108  48,172,284 

“ාෙ–—ය සංව•ධන බැං—ව
2021-09-30 ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා ”ගණනය ෙනාකළ ”“ “කාශන

“A-” Negative

ICRA LANKA

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන 

කාලප’–ෙ’දය
2021-09-30

(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2020-12-31 

(”ගණනය කළ)
දළ ණය හා අ’“කාර’ - ණය ව•ගය අ•ව  
ණය ව•ගය අ•ව - ෙ–—ය “ද” 
         කා–න ණය  117,879,835  116,873,830 
         –’ං  1,130,824  832,028 
         උක— ණය  17,404,008  15,412,551 
         ““ ”“ ණය  30,895,347  23,209,366 
         •ය ඉ”ර  40,209  41,620 
         ෙ—වක ම–ඩල ණය  4,434,132  4,122,589 
         තැ’ප“ එෙර“ ණය  6,157,603  6,481,657 
         ”“” ”“ ණය  175,525  125,408 
එක“ව  178,117,483  167,099,050 

ණය ව•ගය අ•ව - ”ෙ–—ය “ද” 
         අ”රාව   -   - 
         කා–න ණය   -   - 
         ඇපකර   -   - 
         බැ“’කර   -   - 
         අෙන—’ ණය   -   - 
එක“ව   -   - 
“” එක“ව  178,117,483  167,099,050 

බැ”’ හා අස’භා”තා - ව•ග අ•ව
ව•ග අ•ව- ෙ–—ය “ද” 
         ඇපකර  159,820  138,447 
         බැ“’කර   -   - 
         ණය “වාහ    -   - 
         අෙන—’ බැ”’    -   - 
         අෙන—’ අස’භා”තා  79,851  65,930 
එක“ව  239,670  204,377 

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන 

කාලප’–ෙ’දය
2021-09-30

(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2020-12-31 

(”ගණනය කළ)
ව•ග අ•ව- ”ෙ–—ය “ද” 
         ඇපකර   -   - 
         බැ“’කර   -   - 
         ණය “වාහ    -   - 
         අෙන—’ බැ”’    -   - 
         අෙන—’ අස’භා”තා   -   - 
එක“ව   -   - 
“” එක“ව  239,670  204,377 
ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”තා 
අ”යර මත හා“කරණය
දළ ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය”  178,357,153  167,303,427 
අ—කළා : ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 01  956,367  1,542,212 
                ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 02  3,094,734  1,263,210 
                ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 03  8,277,570  7,490,108 
’–ධ ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය”  166,028,483  157,007,897 
ණය හා“කරණෙ“ කාලප’–ෙ’දය “ළ ෙවන—•’
අ”යර 01 යටෙ’
         ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’)  (585,845)  (6,209)
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’  -    -   
       ෙවන’ ෙවන—•’  -    -   
              2021-09-30 ”නට අවසාන ෙ•ෂය  956,367  1,542,212 
අ”යර 02 යටෙ’
        ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’)  1,831,524  (64,895)
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’  -    -   
       ෙවන’ ෙවන—•’  -    -   
             2021-09-30 ”නට අවසාන ෙ•ෂය  3,094,734  1,263,210 
අ”යර 03 යටෙ’
        ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’)  1,404,135  2,082,466 
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’  -    -   
      හ“නාෙනාග’ හා“කරණය  (616,853) 
       ෙවන’ ෙවන—•’  180  616,853 
       2021-09-30 ”නට අවසාන ෙ•ෂය  8,277,570  7,490,108 
“” ණය හා“කරණය  12,328,670  10,295,529 

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන              

කාලප’–ෙ’දය
2021-09-30 

(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2020-12-31 

(”ගණනය කළ)

තැ’ප“ ව•ගය අ•ව - ෙ–—ය “ද”
     ඉ”—’ තැ’ප“  -    -   
      ඉ“”’ තැ’ප“  68,781,382  65,669,268 
      ——ර තැ’ප“  112,503,648  107,213,364 
      අෙන—’ තැ’ප”  -    -   
එක“ව  181,285,031  172,882,632 

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන              

කාලප’–ෙ’දය
2021-09-30 

(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2020-12-31 

(”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  181,285,031  172,882,632 

අ”තම 2021-09-30
”ගණනය ෙනාකළ

2020-12-31
”ගණනය කළ

“යාමන “ා”ධන “මාණා’මතාව (””ය” දහ—)
       පළ“ ෙපළ ෙපා” ““කම  13,514,786  14,189,251 
       පළ“ ෙපළ “ා”ධනය  13,514,786  14,189,251 
       “” “ා”ධනය  19,748,634  20,502,229 
“යාමන “ා”ධන “මාණා’මතා අ•පාතය (%)
       පළ“ ෙපළ ෙපා” ““ක’ “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 7%) 8.60% 10.34%
       පළ“ ෙපළ “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 8.5%) 8.60% 10.34%
       “” “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 12.5%) 12.56% 14.94%
ෙත–ලන අ•පාතය (අවම අව“තාවය 3%) 5.66% 6.31%
“යාමන ”ව—ලතාවය
       ”ව—ථා”ත ”ව—ල ව’ක’ (””ය” දහ—) 49,330,410  48,300,447 
       ”ව—ථා”ත ”ව—ල ව’ක’ අ•පාතය (අවම අව“තාවය 20%) 27.99% 29.30%
          ෙ–—ය බැං— ඒකක (%)  -    -   
          අ”ෙවරළ බැං— ඒකක (%)  -    -   
අ“ ”ව—ල ව’ක’ ෙතාගය (””ය” දහ—)  8,641,960  8,337,069 
ෙත–ලන ආවරණ අ•පාතය (%) (අවම අව“තාවය 100%)
       ””ය” (%) 157.00% 146.00%
       ’ය— “ද” (%)  -    -   
’–ධ —ථාවර අර“ද” අ•පා“කය (%) (අවම අව“තාවය 100%) 133.00% 143.00%
ණය කළෙ” –ණා’මකතාව
       දළ අ”“ක ණය අ•පාතය  (%) (අ’“•— ෙපා•ය අ—කළ ප”) 12.69% 10.11%
       ’–ධ අ”“ක ණය අ•පාතය (%) (අ’“•— ෙපා•ය හා ෙව”•“’ අ—කළ ප”) 5.69% 3.86%
ලාභ—”’වය
ෙපා– ආ”“කය  (%) 5.56% 5.17%
ව’ක’ මත ““ලාභය (බ” ෙපර)  (%) -0.19% 0.48%
““ක’ මත ““ලාභය  (%) -6.08% 2.69%
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“.
”ෙ’ධ එ”’“’ය ආ•.එ’. ද“තා —මා’ ර’නායක  
(අ’ස” කෙ“) “ධාන ”“ “ලධා“ (අ’ස” කෙ“) “ධාන ”ධායක “ලධා“ (වැ.බ.) 
”නය : 2021-11-29 ”නය : 2021-11-29  

2021-09-30 ”නට ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය” සහ හා“කරණ ”•ෙ”ෂණය

2021-09-30 ”නට තැ’ප“ ”•ෙ”ෂණය

2021-09-30 ”නට ෙත–රාග’ කා•යසාධක ද•ශක (මහ බැං—වට සපයන “යාමන වා•තා අ•ව)

2021-09-30 ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා ආ—ය’ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

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

2021-09-30                 
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර කාලප’–ෙ’දය
2020-09-30                               

(”ගණනය ෙනාකළ)
ෙපා– ආ—යම  16,757,709  15,680,869 
ෙපා– ”යදම  (7,220,266)  (9,180,600)
’–ධ ෙපා– ආ—යම  9,537,443  6,500,270 
ගා—“ හා ෙකා“— ආ—යම  595,275  542,961 
ගා—“ හා ෙකා“— ”යදම  (218,337)  (196,395)
’–ධ ගා—“ හා ෙකා“— ආ—යම  376,938  346,565 
ෙවෙළ—’ කට–“ ව•” ලද ’–ධ ලාභය/(අලාභය)  26  11 
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  15,029  3,895 
“” ෙමෙහ–’ ආ—යම  9,929,436  6,850,742 
ණය හා“කරන ”යදම  (2,648,867)  (579,108)
’–ධ ෙමෙහ–’ ආ—යම  7,280,569  6,271,634 
ෙ—වක ම–ඩල ”යදම  (5,439,852)  (4,389,382)
”ෂය•’ සහ ”ම”ෂය•’  (425,071)  (308,977)
අෙන—’ ”යද’  (991,268)  (1,039,144)
”“ ෙ—වා මත එක“ කළ අගය මත බ”  ෙපර ෙමෙහ–’ ලාභය / (අලාභය)  424,377  534,132 
”“ ෙ—වා මත එක“ කළ අගය මත බ”  (747,664)  (632,584)
එක“ කළ අගය මත බ” ප” ෙමෙහ–’ ලාභය/(අලාභය)  (323,287)  (98,452)
ආ•ත හා බ–ධ ”ාපාරය”“ ලාභ ෙකාටස  -    -   
බ”වලට ෙපර ලාභය/(අලාභය)  (323,287)  (98,452)
ආ—ය’ බ” ”යදම  (350,218)  (218,994)
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ලාභය/(අලාභය)  (673,505)  (317,446)
ලාභය ෙබ“ යන ආකාරය :
ෙකාට— ““ක”ව”ට  (673,505)  (317,446)
පාලනය ෙනාවන ““කම  -    -   
ෙකාටසක ඉප•ම
සාමා— ෙකාටසක ඉප–ම - ”•ක  -    -   
සාමා— ෙකාටසක ඉප–ම - •’ප”න  -   -


