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2022/03/31 ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා ”—”•ණ ආ—ය’ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

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

2022-03-31                     
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර කාලප’–ෙ’දය                             
2021-03-31                         

(”ගණනය ෙනාකළ)
කාලප’–ෙ’දයට  අ—ළ ලාභය/(අලාභය) 212,039 298,718
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 - -
ෙ—වක පා’ෙත–“ක ““ලාභ මත ”ල—’ත බ” බලපෑම - -
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’ 212,039 298,718
ෙබ“ යන ආකාරය : 
ෙකාට— ““ක”ව”ට 212,039 298,718
පාලනය ෙනාවන ““කම  -    -   

2022-03-31 ”නට ”“ උපකරණ අගය •“ෙ’ පදනම මත ”•ෙ”ෂණය

අ. බැං—ව - ව•තමාන කාලප’–ෙ’දය (”ගණනය ෙනාකළ)
 ””ය” දහ— ව•“ AC FVPL FVOCI එක“ව
ව’ක’
“ද” හා “ද” සමානය” 2,607,272   -   - 2,607,272
මහ බැං—ව සමග ෙ•ෂය”   -   -   -   - 
බැං— ෙ•ෂය” 5,778,178   -   - 5,778,178
ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” සාධාරණ අගයට න’ කළ ”“ උපකරණ   -   173   -   173 
ණය හා අ’“කාර’   183,039,517   -   -   183,039,517 
ණය උපකරණ   52,517,248   -   -   52,517,248 
““ක’ උපකරණ   -   -   2,290   2,290 
අෙන—’ ව’ක’   4,500,683   -   -   4,500,683
“” ”“ ව’ක’  248,442,898   173   2,290   248,445,361

””ය” දහ— ව•“ ”ම”ෂය ”’වැය එක“ව
වග–’
බැං—වලට ෙග”ය –“   42,429,525   42,429,525 
•’ප”න ”“ උපකරණ   -   - 
”“ වග–’   -   - 
      - තැ’ප’ක”ව”ට   190,694,583   190,694,583
      - ණය ”–—’ ““ය”ට   -   - 
      - අෙන—’ ණය ““ය”ට   -   - 
“—’ කළ ණය ”–—’   155,850   155,850 
අෙන—’ වග–’  3,249,914  3,249,914
“” ”“ වග–’ 236,529,871 236,529,871

ආ. බැං—ව - ෙපර ව•ෂය (”ගණනය ෙනාකළ) 
””ය” දහ— ව•“ AC FVPL FVOCI එක“ව
ව’ක’
“ද” හා “ද” සමානය”   1,486,879   -   -   1,486,879 
මහ බැං—ව සමග ෙ•ෂය”   6,596,073   -   -   6,596,073 
බැං— ෙ•ෂය”   -   -   - - 
ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” සාධාරණ අගයට න’ කළ ”“ උපකරණ   -  188   -   188
ණය හා අ’“කාර’   175,212,612   -   -   175,212,612 
ණය උපකරණ   54,856,186   -   -   54,856,186
““ක’ උපකරණ   -   -   2,290   2,290 
අෙන—’ ව’ක’   4,641,736 - -  4,641,736 
“” ”“ ව’ක’ 242,793,487   188   2,290 242,795,965

””ය” දහ— ව•“ ”ම”ෂය ”’වැය එක“ව
වග–’
බැං—වලට ෙග”ය –“ 29,500,937 29,500,937
•’ප”න ”“ උපකරණ   -   - 
”“ වග–’   -   - 
      - තැ’ප’ක”ව”ට 187,752,465 187,752,465
      - ණය ”–—’ ““ය”ට   -   - 
      - ෙවන’ ණය ““ය”ට - -
 “—’ කළ ණය ”–—’   2,000,000   2,000,000 
අෙන—’ වග–’ 2,968,226 2,968,226
“” ”“ වග–’ 222,221,628 222,221,628

2022-03-31 ”ෙ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

2022/01/01 ”නට ෙ•ෂය   -   - 8,047,230 762,463   -   - 4,831,690 3,855,305 17,496,688   - 17,496,688
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ”—”•ණ ආ—යම (බ” ප”)
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ලාභය (බ” ප”)   -   -   -   -   -   -   212,039   - 212,039   - 212,039
අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’ -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ “” ”—”•ණ ආ—යම   -   -   -   -   -   - 212,039 - 212,039 - 212,039
ෙ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• -   -    -   -  -    -   - - - - -
2022/03/31 ”නට ෙ•ෂය   -   -   8,047,230 762,463   -   -   5,043,729   3,855,305   17,708,727   -   17,708,727 

2022-03-31 ”නට ”“ ත’් ්’වය ””බඳ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

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

2022-03-31                       
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2021-12-31                       

(”ගණනය ෙනාකළ)
ව’ක’
“ද” හා “ද” සමානය” 2,607,272 1,486,879
මහ බැං—ව සමග ෙ•ෂය”   -   - 
බැං— ෙ•ෂය” 5,778,178 6,596,073
•’ප”න ”“ උපකරණ   -   - 
ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” න’ කළ ”“ ව’ක’   -   - 
       - සාධාරණ අගයට ගණනය කරන ලද 173 188
       - සාධාරණ අගයට ප’කරන ලද   -   - 
”ම”ෂය අගයට ”“ ව’ක’
        - ණය හා අ’“කාර’ 183,039,517 175,212,612
        - ණය හා ෙවන’ උපකරණ 52,517,248 54,856,186
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 954,974 928,568
භා”ත ව’ක’ ““කම 638,481 506,984
–•“නාමය සහ අ—පෘ“ ව’ක’ 113,639 113,689
”ල’“ත බ” ව’ක’ 903,741 1,434,435
ෙවන’ ව’ක’ 11,883,082 4,641,736
“” ව’ක’ 258,438,595 245,779,640
වග–’
බැං—වලට ෙග”ය –“  42,429,525 29,500,937
•’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 190,694,583 187,752,465
       - ණය ”–—’ ““ය”ට   -   - 
       - අෙන—’ ණය ““ය”ට   -   - 
“—’ කළ ණය ”–—’ප’ 155,850 2,000,000
”“ාම පා’ෙත–“ක බැ”’ 2,998,388 3,046,465
ව•තමාන බ” වග–ම - 486,452
”ල’“ත බ” වග–ම   -   - 
අෙන—’ වග–’ 4,451,522 8,449,897
අ•බ–“ත වග–’   -   - 
“” වග–’ 240,729,868 231,236,215
““කම
“කා–ත “ා”ධනය/පවරන ලද “ා”ධනය   8,047,230   8,047,230 
”ව—ථා”ත සං—ත අර“දල 762,463 775,313
අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’ සං—ත   -   - 
රඳවාග’ ඉපැ–’ 5,043,729 1,801,326
ෙවන’ සං—ත 3,855,305 3,919,556
අ”“ක”ව”ෙ” “” ““කම 17,708,727 14,543,425
පාලනය ෙනාවන ““කම   -   - 
“” ““කම 17,708,727 14,543,425
“” ““කම සහ වග–’ 258,438,595 245,779,640
අස’භා” වග–’ සහ බැ”’ 270,026 226,547
නා“ක ෙතාර“”
  —–ර ෙ—වකය” සං“ාව 2,576 2,590
  ශාඛා ගණන 272 272

2022-03-31  ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා “ද” “වාහ “කාශය

””ය” දහ— ව•“
බැං—ව

“ව•ථන කාලප’–ෙ’දය
2022-03-31                        

(”ගණනය ෙනාකළ)            

ෙපර කාලප’–ෙ’දය
2021-03-31                      

(”ගණනය ෙනාකළ)                
ෙමෙහ–’ “යාකාරක’ව•” ලද “ද” “වාහ
බ” ෙපර ලාභය 843,562 938,490
ගැළ•’ සඳහා:

     බ” ෙපර ලාභය “ළ ඇ“ළ’ ”“ ෙනාවන අ”තම   780,823   543,070
     ෙමෙහ–’ ව’ක’වල ෙවන—•’ (11,050,259) (8,127,089)
     ෙමෙහ–’ වග–’වල ෙවන—•’ (1,996,167) 407,459
     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•’   (141,295) (141,295)
     ”“ ෙ—වා මත බ” ෙග•’ (485,209) (340,956)
     බ” ෙග•’ (369,959) (492,667)

ෙමෙහ–’ “යාකාරක’ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ  (12,418,505)  (7,212,988)

ආෙය–ජන “යාකාරක’ ව•” ලද “ද” “වාහ
ෙ–පළ ”’යත උපකරණ “ල“ගැ”’ 128,405 (18,798)
අ—පෘ” ව’ක’ ’–ධ “ල“ගැ”’ (125) -
ණයකරවල ආෙය–ජනය 392,280 -
—ථාවර තැ’ප“වල ආෙය–ජනය (මාස 3 ට වැ•)  (4,501,431)   12,106,309 
ෙ–පළ ”’යත උපකරණ ”•’ෙම” ලද “ද” 313,756 23
ලාභාංශ ලැ—’   240   - 
ආෙය–ජන “යාකාරක’ ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ  (3,666,875)   12,087,534 

”“ “යාකාරක’ ව•” ලද “ද” “වාහ
ෙකාට— “—’ •“ෙම” ලද “ද”   -   - 
 ෙමෙහ–’ ක”බ” ”•ක ෙග•’ (37,958) (179,673)
ණය ගැ”ෙම” ලද “ද” (4,914,429)   - 
ණයකර ආප” ෙග•’  -   -
ණය ණයකර සඳහා ෙපා– ෙග•’ (1,926,166) (77,875)
”“ “යාකාරක’ ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ (6,878,553) (257,548)
“ද” හා “ද” සමාන “ “ ’–ධ වැ••ම / (අ—•ම) (22,963,933) 4,616,998
“ද” හා “ද” සමාන “ “ ආර’භක ෙ•ෂය 49,025,965 44,408,968
“ද” හා “ද” සමාන “ “ කාලප’–ෙ’දය අවසාන ෙ•ෂය 26,062,033 49,025,966

“ද” හා “ද” සමාන “ “ සැස”ම
“ද” හා “ද” සමාන “ 2,607,272 1,753,437

 බැං— සමග ඇ“ වා’—යක ෙ•ෂය”
    බැං— ෙ•ෂය”   5,778,178 8,694,741
    —ථාවර තැ’ප“වල ආෙය–ජනය (මාස 3 ට අ—) 19,196,122 38,683,279
 බැං— සමග ඇ“ අවා’—යක ෙ•ෂය” (1,519,539) (105,492)

26,062,033 49,025,966

“ාෙ–—ය සංව•ධන බැං—ව
2022-03-31 ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා ”ගණනය ෙනාකළ ”“ “කාශන

“BBB+” Negative

ICRA LANKA

අ”තම 2022-03--31
(”ගණනය ෙනාකළ)

2021-12-31
(”ගණනය ෙනාකළ)

“යාමන “ා”ධන “මාණා’මතාව (””ය” දහ—)
       පළ“ ෙපළ ෙපා” ““කම   13,572,383   14,189,229 
       පළ“ ෙපළ “ා”ධනය   13,572,383   14,189,229
       “” “ා”ධනය   24,927,931   20,168,998
“යාමන “ා”ධන “මාණා’මතා අ•පාතය (%)
       පළ“ ෙපළ ෙපා” ““ක’ “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 7%) 8.43% 9.26%
       පළ“ ෙපළ “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 8.5%) 8.43% 9.26%
       “” “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 12.5%) 15.49% 13.16%
ෙත–ලන අ•පාතය (අවම අව“තාවය 3%) 5.23% 5.67%
“යාමන ”ව—ලතාවය
       ”ව—ථා”ත ”ව—ල ව’ක’ (””ය” දහ—) 50,590,842 47,221,606
       ”ව—ථා”ත ”ව—ල ව’ක’ අ•පාතය (අවම අව“තාවය 20%)
          ෙ–—ය බැං— ඒකක (%) 27.24% 26.18%
          අ”ෙවරළ බැං— ඒකක (%) - -
අ“ ”ව—ල ව’ක’ ෙතාගය (””ය” දහ—)   9,806,061 9,466,903
”ව—ල ආවරණ අ•පාතය (%) (අවම අව“තාවය 100%)
       ””ය” (%) 182.00% 174.00%
       ’ය— “ද” (%)   -   - 
’–ධ —ථාවර අර“ද” අ•පා“කය (%) (අවම අව“තාවය 100%) 139.00% 127.00%
ණය කළෙ” –ණා’මකතාව
       දළ අ”“ක ණය අ•පාතය  (%) (අ’“•— ෙපා•ය අ—කළ ප”) 9.78% 8.71%
       ’–ධ අ”“ක ණය අ•පාතය (%) (අ’“•— ෙපා•ය හා ෙව”•“’ අ—කළ ප”) 2.76% 2.33%
ලාභ—”’වය
ෙපා– ආ”“කය  (%) 5.90% 5.67%
ව’ක’ මත ““ලාභය (බ” ෙපර)  (%) 0.70% 0.60%
““ක’ මත ““ලාභය  (%) 5.26% 3.38%
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 ඒ.එ–.එ’.එ’.—. ජය’ංහ  
(අ’ස” කෙ“) “ධාන ”“ “ලධා“ (අ’ස” කෙ“) “ධාන ”ධායක “ලධා“ 
”නය : 2022-05-27 ”නය : 2022-05-27  

2022-03-31 ”නට ෙත–රාග’ කා•යසාධක ද•ශක මහ බැං—වට සපයන “යාමන වා•තා අ•ව

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන 

කාලප’–ෙ’දය
2022-03-31

(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2021-12-31 

(”ගණනය ෙනාකළ)
දළ ණය හා අ’“කාර’ - ණය ව•ගය අ•ව  
ණය ව•ගය අ•ව - ෙ–—ය “ද” 
         කා–න ණය 129,921,018   124,987,148
         –’ං 1,415,211 1,204,960
         උක— ණය 22,221,464 19,969,055
         ““ ”“ ණය 33,289,306 31,477,546
         •ය ඉ”ර 37,351 37,764
         ෙ—වක ම–ඩල ණය 4,957,599 4,654,993
         තැ’ප“ එෙර“ ණය 5,659,874 6,582,217
         ”“” ”“ ණය 123,863 138,244
එක“ව 197,625,685 189,051,927

ණය ව•ගය අ•ව - ”ෙ–—ය “ද” 
         අ”රාව   -   - 
         කා–න ණය   -   - 
         ඇපකර   -   - 
         බැ“’කර   -   - 
         අෙන—’ ණය   -   - 
එක“ව   -   - 
“” එක“ව 197,625,685 189,051,927

බැ”’ හා අස’භ”තා - ව•ග අ•ව
ව•ග අ•ව- ෙ–—ය “ද” 
         ඇපකර 184,202 177,767
         බැ“’කර   -   - 
         ණය “වාහ    -   - 
         අෙන—’ බැ”’    -   - 
         අෙන—’ අස’භ”තා 85,824 48,781
එක“ව 270,026 226,548

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන 

කාලප’–ෙ’දය
2022-03-31

(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2021-12-31 

(”ගණනය ෙනාකළ)
ව•ග අ•ව- ”ෙ–—ය “ද” 
         ඇපකර   -   - 
         බැ“’කර   -   - 
         ණය “වාහ    -   - 
         අෙන—’ බැ”’    -   - 
         අෙන—’ අස’භ”තා   -   - 
එක“ව   -   - 
“” එක“ව 270,026 226,548
ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”තා 
අ”යර මත හා“කරණය
දළ ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය” 197,895,711 189,278,474
අ—කළා : ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 01 2,894,958 2,452,232
                ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 02 2,776,489 3,673,356
                ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 03 8,188,400 7,131,950
’–ධ ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය” 184,035,863 176,020,936
ණය හා“කරණෙ“ ව•ෂය “ළ ෙවන—•’
අ”යර 01 යටෙ’
         ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’) 442,727 910,020
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’   -   - 
       ෙවන’ ෙවන—•’   -   - 
              2022-03-31 ”නට අවසාන ෙ•ෂය 2,894,958 2,452,232
අ”යර 02 යටෙ’
        ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’) (896,867) 2,410,146
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’   -   - 
       ෙවන’ ෙවන—•’   -   - 
             2022-03-31 ”නට අවසාන ෙ•ෂය 2,776,489 3,673,356
අ”යර 03 යටෙ’
        ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’)  1,056,450 258,695
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’   -   - 
       හ“නාෙනාග’ හා“කරණය   -  - 
       ෙවන’ ෙවන—•’   -  - 
       2022-03-31 ”නට අවසාන ෙ•ෂය 8,188,400 7,131,950
“” ණය හා“කරණය 13,859,848 13,257,538

2022-03-31 ”නට ණය හා අ’“කාර’වල බැ”’වල අස’භා”ය” සහ හා“කරණ ”•ෙ”ෂණය

2022-03-31 ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා ආ—ය’ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

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

2022-03-31                 
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර කාලප’–ෙ’දය
2021-03-31                                

(”ගණනය ෙනාකළ)
ෙපා– ආ—යම   6,093,597   5,813,372 
ෙපා– ”යදම   (2,376,151)   (2,489,882)
’–ධ ෙපා– ආ—යම   3,717,446   3,323,491 
ගා—“ හා ෙකා“— ආ—යම   327,560   250,865 
ගා—“ හා ෙකා“— ”යදම   (128,422)   (81,779)
’–ධ ගා—“ හා ෙකා“— ආ—යම   199,138  169,086 
ෙවෙළ—’ කට–“ ව•” ලද ’–ධ ලාභය/(අලාභය) 15 -
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   7,564   6,882 
“” ෙමෙහ–’ ආ—යම   3,924,162   3,499,459 
ණය හා“කරන ”යදම   (602,310)  (342,744)
’–ධ ෙමෙහ–’ ආ—යම   3,321,852   3,156,715 
ෙ—වක ම–ඩල ”යදම   (1,905,563)  (1,745,918)
”ෂය•’ සහ ”ම”ෂය•’   (82,817)  (130,552)
අෙන—’ ”යද’  (489,910) (341,755)
”“ ෙ—වා මත එක“ කළ අගය මත බ” ෙපර ෙමෙහ–’ ලාභය / (අලාභය)   843,562   938,490 
”“ ෙ—වා මත එක“ කළ අගය මත බ”   (401,030) (340,956)
එක“ කළ අගය මත බ” ප” ෙමෙහ–’ ලාභය/(අලාභය) 442,532 597,534 
ආ•ත හා බ–ධ ”ාපාරය”“ ලාභ ෙකාටස   -   - 
බ”වලට ෙපර ලාභය/(අලාභය)  442,532   597,534
ආ—ය’ බ” ”යදම (230,493) (298,816)
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ලාභය/(අලාභය) 212,039 298,718
ලාභය ෙබ“ යන ආකාරය :
ෙකාට— ““ක”ව”ට 212,039 298,718
පාලනය ෙනාවන ““කම   -   - 
ෙකාටසක ඉප•ම
සාමා— ෙකාටසක ඉප–ම - ”•ක 0.39 0.55
සාමා— ෙකාටසක ඉප–ම - •’ප”න - -

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන              

කාලප’–ෙ’දය
2022-03-31 

(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2021-12-31 

(”ගණනය ෙනාකළ)
තැ’ප“ ව•ගය අ•ව - ෙ–—ය “ද”
     ඉ”—’ තැ’ප“  -    -   
      ඉ“”’ තැ’ප“ 74,221,300 72,159,493
      ——ර තැ’ප“ 116,473,283 115,592,972
      අෙන—’ තැ’ප”   -   - 
එක“ව 190,694,583 187,752,465

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන              

කාලප’–ෙ’දය
2022-03-31 

(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2021-12-31 

(”ගණනය ෙනාකළ)
තැ’ප“ ව•ගය අ•ව - ”ෙ–—ය “ද”
      ඉ”—’ තැ’ප“   -   - 
      ඉ“”’ තැ’ප“   -   - 
      ——ර තැ’ප“   -   - 
      අෙන—’ තැ’ප“   -   - 
එක“ව   -   - 
“” එක“ව 190,694,583 187,752,465

2022-03-31 ”නට තැ’ප“ ”•ෙ”ෂණය


