
2022/06/30 ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා ”—”•ණ ආ—ය’ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

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

2022-06-30                     
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර කාලප’–ෙ’දය                             
2021-06-30                         

(”ගණනය ෙනාකළ)
කාලප’–ෙ’දයට  අ—ළ ලාභය/(අලාභය) 208,151 (537,306)
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’ 208,151 (537,306)
ෙබ“ යන ආකාරය : 
ෙකාට— ““ක”ව”ට 208,151 (537,306)
පාලනය ෙනාවන ““කම  -    -   

2022-06-30 ”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” 3,160,379   -   - 3,160,379
මහ බැං—ව සමග ෙ•ෂය”   -   -   -   - 
බැං— ෙ•ෂය” 8,527,745   -   - 8,527,745
ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” සාධාරණ අගයට න’ කළ ”“ උපකරණ   - 128   - 128
ණය හා අ’“කාර’ 190,010,530   -   - 190,010,530
ණය උපකරණ 61,580,684   -   - 61,580,684
““ක’ උපකරණ   -   -   2,290   2,290 
අෙන—’ ව’ක’   5,301,756,524   -   - 5,301,756,524
“” ”“ ව’ක’ 5,565,035,862 128   2,290 5,565,038,280

””ය” දහ— ව•“ ”ම”ෂය ”’වැය එක“ව
වග–’
බැං—වලට ෙග”ය –“ 41,778,272 41,778,272
•’ප”න ”“ උපකරණ   -   - 
”“ වග–’   -   - 
      - තැ’ප’ක”ව”ට 204,908,444 204,908,444
      - ණය ”–—’ ““ය”ට   -   - 
      - අෙන—’ ණය ““ය”ට   -   - 
“—’ කළ ණය ”–—’ - -
අෙන—’ වග–’ 3,812,560,250 3,812,560,250
“” ”“ වග–’ 4,059,246,966 4,059,246,966

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’ 175,229,667   -   - 175,229,667
ණය උපකරණ 54,856,210   -   - 54,856,210
““ක’ උපකරණ   -   -   2,290   2,290 
අෙන—’ ව’ක’ 4,907,060 - - 4,907,060
“” ”“ ව’ක’ 243,075,889   188   2,290 243,078,367

””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–’ 7,693,301 7,693,301
“” ”“ වග–’ 226,946,703 226,946,703

2022-06-30 ”ෙ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

2022/01/01 ”නට ෙ•ෂය   -   - 8,047,230 777,778   -   - 2,636,434 3,931,881 15,393,323   - 15,393,324
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ”—”•ණ ආ—යම (බ” ප”)
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ලාභය (බ” ප”)   -   -   -   -   -   - 208,151   - 208,151   - 208,151
අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’ -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ “” ”—”•ණ ආ—යම   -   -   -   -   -   - 208,151 - 208,151 - 208,151
ෙ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• -   -    -   -  -    -   - - - - -
2022/06/30 ”නට ෙ•ෂය   -   -   8,047,230 777,778   -   - 2,844,585   3,931,881 15,601,474   - 15,601,475

2022-06-30 ”නට ”“ ත’් ්’වය ””බඳ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

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

2022-06-30                       
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2021-12-31                       

(”ගණනය ෙනාකළ)
ව’ක’
“ද” හා “ද” සමානය” 3,160,379 1,486,879
මහ බැං—ව සමග ෙ•ෂය”   -   - 
බැං— ෙ•ෂය” 8,527,745 6,596,073
•’ප”න ”“ උපකරණ   -   - 
ලාභ ෙහ– අලාභ ම“” න’ කළ ”“ ව’ක’   -   - 
       - සාධාරණ අගයට ගණනය කරන ලද 128 188
       - සාධාරණ අගයට ප’කරන ලද   -   - 
”ම”ෂය අගයට ”“ ව’ක’
        - ණය හා අ’“කාර’ 190,010,530 175,229,667
        - ණය හා ෙවන’ උපකරණ 61,580,684 54,856,210
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 972,409 928,568
භා”ත ව’ක’ ““කම 697,279 505,092
–•“නාමය සහ අ—පෘ“ ව’ක’ 115,332 113,689
”ල’“ත බ” ව’ක’ 903,741 1,263,795
ෙවන’ ව’ක’ 6,392,564 4,907,060
“” ව’ක’ 272,363,082 245,889,512
වග–’
බැං—වලට ෙග”ය –“ 41,778,272 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 204,908,444 187,752,465
       - ණය ”–—’ ““ය”ට   -   - 
       - අෙන—’ ණය ““ය”ට   -   - 
“—’ කළ ණය ”–—’ප’ - 2,000,000
”“ාම පා’ෙත–“ක බැ”’ 2,989,110 3,046,465
ව•තමාන බ” වග–ම - 503,022
”ල’“ත බ” වග–ම   -   - 
අෙන—’ වග–’ 7,085,782 7,693,301
අ•බ–“ත වග–’   -   - 
“” වග–’ 256,761,607 230,496,188
““කම
“කා–ත “ා”ධනය/පවරන ලද “ා”ධනය   8,047,230   8,047,230 
”ව—ථා”ත සං—ත අර“දල 777,778 777,778
අෙන—’ ”—”•ණ ආ—ය’ සං—ත   -   - 
රඳවාග’ ඉපැ–’ 2,844,585 2,636,434
ෙවන’ සං—ත 3,931,881 3,931,881
අ”“ක”ව”ෙ” “” ““කම 15,601,475 15,393,322
පාලනය ෙනාවන ““කම   -   - 
“” ““කම 15,601,475 15,393,322
“” ““කම සහ වග–’ 272,363,082 245,889,512
අස’භා” වග–’ සහ බැ”’ 258,086 225,888
නා“ක ෙතාර“”
  —–ර ෙ—වකය” සං“ාව 2,567 2,590
  ශාඛා ගණන 272 272

2022-06-30  ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා “ද” “වාහ “කාශය

””ය” දහ— ව•“
බැං—ව

“ව•ථන කාලප’–ෙ’දය
2022-06-30                        

(”ගණනය ෙනාකළ)            

ෙපර කාලප’–ෙ’දය
2021-06-30                     

(”ගණනය ෙනාකළ)                
ෙමෙහ–’ “යාකාරක’ව•” ලද “ද” “වාහ
බ” ෙපර ලාභය 1,458,161 114,172
ගැළ•’ සඳහා:

     බ” ෙපර ලාභය “ළ ඇ“ළ’ ”“ ෙනාවන අ”තම 1.484,712 2,297,811
     ෙමෙහ–’ ව’ක’වල ෙවන—•’ (5,505,743) (8,605,739)
     ෙමෙහ–’ වග–’වල ෙවන—•’ 14,986,807 10,909,185
     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•’ (83,026) (78,411)
     ”“ ෙ—වා මත බ” ෙග•’ (704,828) (416,159)
     බ” ෙග•’ (458,400) (465,119)

ෙමෙහ–’ “යාකාරක’ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ 11,177,683 3,755,740

ආෙය–ජන “යාකාරක’ ව•” ලද “ද” “වාහ
ෙ–පළ ”’යත උපකරණ “ල“ගැ”’ 108,838 -
අ—පෘ” ව’ක’ ’–ධ “ල“ගැ”’ 31,839 -
ණයකරවල ආෙය–ජනය 392,280 -
—ථාවර තැ’ප“වල ආෙය–ජනය (මාස 3 ට වැ•) (28,268,051) (15,419,074)
ෙ–පළ ”’යත උපකරණ ”•’ෙම” ලද “ද” 350 69
ලාභාංශ ලැ—’ 15   - 
ආෙය–ජන “යාකාරක’ ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ (27,734,729) (15,419,005)

”“ “යාකාරක’ ව•” ලද “ද” “වාහ
ෙකාට— “—’ •“ෙම” ලද “ද”   -   - 
 ෙමෙහ–’ ක”බ” ”•ක ෙග•’ - (154,528)
ණය ගැ”ෙම” ලද “ද” 10,240,319   - 
ණයකර ආප” ෙග•’  -   -
ණයකර සඳහා ෙපා– ෙග•’ (76,177) (155,750)
”“ “යාකාරක’ව•” ලද ’–ධ “ද” “වාහ 10,164,142 (310,278)
“ද” හා “ද” සමාන “ “ ’–ධ වැ••ම / (අ—•ම) (6,392,904) (11,973,543)
“ද” හා “ද” සමාන “ “ ආර’භක ෙ•ෂය 43,570,749 43,446,344
“ද” හා “ද” සමාන “ “ කාලප’–ෙ’දය අවසාන ෙ•ෂය 37,177,845 31,472,802

“ද” හා “ද” සමාන “ “ සැස”ම
“ද” හා “ද” සමාන “ 3,160,379 2,006,641

 බැං— සමග ඇ“ වා’—යක ෙ•ෂය”
    බැං— ෙ•ෂය” 8,527,745 8,572,957
    —ථාවර තැ’ප“වල ආෙය–ජනය (මාස 3 ට අ—) 26,449,444 21,160,839
 බැං— සමග ඇ“ අවා’—යක ෙ•ෂය” (959,724) (267,635)

37,177,845 31,472,802

“ාෙ–—ය සංව•ධන බැං—ව
2022-06-30 ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා ”ගණනය ෙනාකළ ”“ “කාශන

“BBB+” Negative

ICRA LANKA

අ”තම 2022-06--30
(”ගණනය ෙනාකළ)

2021-12-31
(”ගණනය ෙනාකළ)

“යාමන “ා”ධන “මාණා’මතාව (””ය” දහ—)
       පළ“ ෙපළ ෙපා” ““කම 13,572,406 14,189,229
       පළ“ ෙපළ “ා”ධනය 13,572,406 14,189,229
       “” “ා”ධනය 26,949,211 20,168,998
“යාමන “ා”ධන “මාණා’මතා අ•පාතය (%)
       පළ“ ෙපළ ෙපා” ““ක’ “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 7%) 7.93% 9.26%
       පළ“ ෙපළ “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 8.5%) 7.93% 9.26%
       “” “ා”ධන අ•පාතය (අවම අව“තාවය - 12.5%) 15.73% 13.16%
ෙත–ලන අ•පාතය (අවම අව“තාවය 3%) 4.91% 5.67%
“යාමන ”ව—ලතාවය
       ”ව—ථා”ත ”ව—ල ව’ක’ (””ය” දහ—) 53,825,149 47,221,606
       ”ව—ථා”ත ”ව—ල ව’ක’ අ•පාතය (අවම අව“තාවය 20%)
          ෙ–—ය බැං— ඒකක (%) 28.53% 26.18%
          අ”ෙවරළ බැං— ඒකක (%) - -
අ“ ”ව—ල ව’ක’ ෙතාගය (””ය” දහ—) 7,945,944 9,466,903
”ව—ල ආවරණ අ•පාතය (%) (අවම අව“තාවය 100%)
       ””ය” (%) 129.00% 174.00%
       ’ය— “ද” (%)   -   - 
’–ධ —ථාවර අර“ද” අ•පා“කය (%) (අවම අව“තාවය 100%) 134.00% 127.00%
ණය කළෙ” –ණා’මකතාව
       දළ අ”“ක ණය අ•පාතය  (%) (අ’“•— ෙපා•ය අ—කළ ප”) 10.63% 8.71%
       ’–ධ අ”“ක ණය අ•පාතය (%) (අ’“•— ෙපා•ය හා ෙව”•“’ අ—කළ ප”) 3.74% 1.80%
ලාභ—”’වය
ෙපා– ආ”“කය  (%) 5.53% 5.85%
ව’ක’ මත ““ලාභය (බ” ෙපර)  (%) 0.50% 0.33%
““ක’ මත ““ලාභය  (%) 2.69% 2.01%
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 “•වචනවලට 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 : 2022-08-30 ”නය : 2022-08-30  

2022-06-30 ”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
2022-06-30

(”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 128,496,969 125,188,767
         –’ං 1,363,540 853,278
         උක— ණය 28,462,450 20,173,959
         ““ ”“ ණය 33,678,191 31,511,331
         •ය ඉ”ර 36,961 37,781
         ෙ—වක ම–ඩල ණය 4,922,178 4,614,968
         තැ’ප“ එෙර“ ණය 7,581,182 6,535,720
         ”“” ”“ ණය 123,747 123,863
එක“ව 204,665,219 189,039,666

ණය ව•ගය අ•ව - ”ෙ–—ය “ද” 
         අ”රාව   -   - 
         කා–න ණය   -   - 
         ඇපකර   -   - 
         බැ“’කර   -   - 
         අෙන—’ ණය   -   - 
එක“ව   -   - 
“” එක“ව 204,665,219 189,039,666

බැ”’ හා අස’භ”තා - ව•ග අ•ව
ව•ග අ•ව- ෙ–—ය “ද” 
         ඇපකර 192,211 177,767
         බැ“’කර   -   - 
         ණය “වාහ    -   - 
         අෙන—’ බැ”’  - -
         අෙන—’ අස’භ”තා 65,875 48,121
එක“ව 258,086 225,888

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන 

කාලප’–ෙ’දය
2022-06-30

(”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 258,086 225,888
ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”තා 
අ”යර මත හා“කරණය
දළ ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය” 204,923,305 189,265,555
අ—කළා : ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 01 2,664,201 2,530,820
                ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 02 2,766,920 3,038,215
                ස“–—ත හා“කරණය අ”යර 03 8,497,247 7,370,100
’–ධ ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය” 190,994,937 176,326,420
ණය හා“කරණෙ“ කාලප’–ෙ’ය “ළ ෙවන—•’
අ”යර 01 යටෙ’
         ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’) 133,381 988,608
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’   -   - 
       ෙවන’ ෙවන—•’   -   - 
              2022-06-30 ”නට අවසාන ෙ•ෂය 2,664,201 2,530,820
අ”යර 02 යටෙ’
        ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’) (271,295) 1,771,323
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’   -   - 
       ෙවන’ ෙවන—•’   -   - 
             2022-06-30 ”නට අවසාන ෙ•ෂය 2,766,920 3,038,215
අ”යර 03 යටෙ’
        ආ—ය’ “කාශයට අය•“’ (ආප” •යාහැ“’) 1,127,146 496,846
       කාලප’–ෙ’දය “ළ කපාහැ“’   -   - 
       හ“නාෙනාග’ හා“කරණය   -  - 
       ෙවන’ ෙවන—•’   -  - 
       2022-06-30 ”නට අවසාන ෙ•ෂය 8,497,247 7,370,100
“” ණය හා“කරණය 13,928,368 12,939,135

2022-06-30 ”නට ණය හා අ’“කාර’, බැ”’, අස’භා”ය” සහ හා“කරණ ”•ෙ”ෂණය

2022-06-30 ”ෙන” අවස” කාලප’–ෙ’දය සඳහා ආ—ය’ “කාශය

””ය” දහ— ව•“

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

2022-06-30                 
(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර කාලප’–ෙ’දය
2021-06-30                              

(”ගණනය ෙනාකළ)
ෙපා– ආ—යම   13,425,987  10,935,593
ෙපා– ”යදම   (6,255,820)   (4,867,681)
’–ධ ෙපා– ආ—යම   7,170,167  6,067,913
ගා—“ හා ෙකා“— ආ—යම   513,902   414,769
ගා—“ හා ෙකා“— ”යදම   (268,581)   (152,669)
’–ධ ගා—“ හා ෙකා“— ආ—යම   245,320 262,100
ෙ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 12,225 11,411
“” ෙමෙහ–’ ආ—යම 7,427,713 6,341,423
ණය හා“කරන ”යදම (989,233) (1,813,606)
’–ධ ෙමෙහ–’ ආ—යම 6,438,480 4,527,818
ෙ—වක ම–ඩල ”යදම   (4,002,150)  (3,477,457)
”ෂය•’ සහ ”ම”ෂය•’   (269,319)  (270,993)
අෙන—’ ”යද’  (708,850) (665,196)
”“ ෙ—වා මත එක“ කළ අගය මත බ” ෙපර ෙමෙහ–’ ලාභය / (අලාභය) 1,458,161 114,172
”“ ෙ—වා මත එක“ කළ අගය මත බ”   (805,768) (457,312)
එක“ කළ අගය මත බ” ප” ෙමෙහ–’ ලාභය/(අලාභය) 652,393 (343,139)
ආ•ත හා බ–ධ ”ාපාරය”“ ලාභ ෙකාටස   -   - 
බ”වලට ෙපර ලාභය/(අලාභය) 652,393 (343,139)
ආ—ය’ බ” ”යදම (444,242) (194,167)
කාලප’–ෙ’දයට අ—ළ ලාභය/(අලාභය) 208,151 (537,306)
ලාභය ෙබ“ යන ආකාරය :
ෙකාට— ““ක”ව”ට 208,151 (537,306)
පාලනය ෙනාවන ““කම   -   - 
ෙකාටසක ඉප•ම
සාමා— ෙකාටසක ඉප–ම - ”•ක 0.38 -
සාමා— ෙකාටසක ඉප–ම - •’ප”න - -

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන              

කාලප’–ෙ’දය
2022-06-30 

(”ගණනය ෙනාකළ)

ෙපර ව•ෂය
2021-12-31 

(”ගණනය ෙනාකළ)
තැ’ප“ ව•ගය අ•ව - ෙ–—ය “ද”
     ඉ”—’ තැ’ප“  -    -   
      ඉ“”’ තැ’ප“ 68,855,859 72,159,493
      ——ර තැ’ප“ 136,052,585 115,592,972
      අෙන—’ තැ’ප”   -   - 
එක“ව 204,908,444 187,752,465

””ය” දහ— ව•“

බැං—ව
“ව•ථන              

කාලප’–ෙ’දය
2022-06-30 

(”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 204,908,444 187,752,465

2022-06-30 ”නට තැ’ප“ ”•ෙ”ෂණය


