
’ංග• —නෑ”— (ලංකා) •.එ”.“.
ආ—ය’ “කාශය

මාස 6 ” 
අවසානෙ“ 

30.09.2022
”. ‘000

මාස 6 ” 
අවසානෙ“ 
30.09.2021

”. ‘000

ෙවනස 
%

ෙපා– ආ—යම  3,275,067  2,368,950 38% 

අ— : ෙපා– ”යදම  2,102,930  919,675 (129%)

’–ධ ෙපා– ආ—යම  1,172,137  1,449,275 (19%)

’–ධ ගා—“ හා ෙපා– ආ—ය’  171,875  120,587 43% 

ෙවළඳ ආ—යම  249  31 703% 

ෙවන’ ෙමෙහ–’ ආ—ය’  36,022  12,618 185% 

“” ෙමෙහ–’ ආ—ය’  1,380,283  1,582,511 (13%)

අ— : ණය අ’“කාර’වල සා”“ක අගය මත ෙව” •“’  30,813  303,387 90% 

’–ධ ෙමෙහ–’ ආ—යම  1,349,470  1,279,124 5% 

අ— : ”යද’

කා•ය ම–ඩල ”’වැය  427,364  354,043 (21%)

“ය හා ”ම“ය  116,019  89,041 (30%)

ෙවන’ ප’පාලන හා ”—“’ ”යද’  403,330  369,483 (9%)

එක“කළ අගය මත බ”,
ෙපර ෙමෙහ–’ ලාභය

 402,757  466,557 (14%)

අ— : ”“ ෙ—වාව” මත එක“ කළ අගය මත බ”  122,112  110,634 (10%)

ආ—ය’ බ” ෙපර ලාභය  280,645  355,923 (21%)

අ— : ආ—ය’ බ”  103,105  123,110 16% 

කාලප’–ෙ’දය සඳහා ලාභය  177,540  232,813 (24%)

සාමා— ෙකාටස” සඳහා වන ”•ක ඉපැ–’  0.88 1.15

”—”රණ ආ—ය’ “කාශය
මාස 6 ” 
අවසානෙ“ 

30.09.2022
”. ‘000

මාස 6 ” 
අවසානෙ“ 
30.09.2021

”. ‘000

ෙවනස 
%

කාලප’–ෙ’දය සඳහා ලාභය   177,540  232,813 (24%)

ෙවන’ ”—”රණ ආ—ය’

”“ාම පා’ෙත–“ත වග–’ මත “යම අලාභය - - 0%

එක“ කළා : ““ත පා’ෙත–“ත වග–’ මත — රඳවාග’ බ” මත “යම අලාභය - - 0%

කාලප’–ෙ’දය සඳහා වන “” ”—”රණ ”යද’  -    -   -

කාලප’–ෙ’දය සඳහා වන “” ”—”රණ ආ—යම  177,540  232,813 (24%)

”“ ත’’ව “කාශය
30.09.2022

”නට
”. ‘000

30.09.2021
”නට

”. ‘000

ව’ක’

“ද” හා “ද” වලට සමාන “  468,333  361,248 

බැං—ෙ“  ෙ•ෂය”  2,020,621  120,747 

ක”බ” ලැ–ය –“ ““’  -    218 

—– ”ට ’”න”කර බ” —– ලැ–ය –“ ““’  10,932,009  13,419,654 

ණය සහ අ’“කාර’  15,055,912  9,913,485 

”“ ආෙය–ජන - ”•’ම සඳහා පව“න  41  41 

”“ ආෙය–ජන - ක” ”ෙරන “” පව“න  1,794,355  1,840,143 

අ•බ–ධ සමාග’ව•” ලැ–ය –“  ෙ•ෂය”  47,518  516,636 

ෙවන’ ණයගැ“ෙය– සහ ඉ”’යට කළ ෙග•’  240,823  255,456 

”ල’“ත බ” ව’ක’  127,661  9,060 

අ—පෘ“ ව’ක’  80,286  74,275 

ෙ–පළ ”’යත සහ උපකරණ  570,521  365,784 

භා”ත අ”“ය ස“ත ව’ක’  694,246  542,221 

“” ව’ක’  32,032,326  27,418,968 

වග–’ සහ —ක”ධය

වග–’

ග•ෙද•ක”ව” සඳහා ෙවන’ ”“ වග–’  16,131,528  12,337,007 

ෙපා– ස“ත ණය ගැ”’  8,863,560  7,667,892 

ක”බ” වග–’  765,461  592,793 

ෙවළඳ සහ ෙවන’ ෙග”ය –“  ෙ•ෂය”  416,218  668,803 

අ•බ–ධ සමාග’ සඳහා ෙග”ය –“  ෙ•ෂය”  7,223  316,996 

බැං— අ”රාව  906,190  1,318,933 

ව’ක’ බ” වග–’  88,273  86,961 

”“ා“ක පා’ෙත–“ක වග–’  113,491  92,977 

“” වග–’  27,291,944  23,082,362 

—ක”ධය

“ක–ත “ා”ධනය  1,996,444  1,996,444 

“ා”ධන සං—ත  234,112  203,055 

රඳවාග’ ඉපැ•’  2,506,956  2,137,107 

“” —ක”ධය  4,737,512  4,336,606 

“” වග–’ සහ —ක”ධය  32,032,326  27,418,968 

—ක”ධය ෙවන—•ම ””බඳ “කාශය

“කා–ත 
“ා”ධනය 
”. '000

”ව—ථා”ත 
සං—ත 
අර“දල 
”. ‘000

රඳවාග’ 
ඉපැ–’

”. '000

“” 
—ක”ධය
”. '000

2021 මා•“ 31 ”නට  ෙ•ෂය  1,996,444  203,055  2,118,969  4,318,468 

අ“භාර බ–ද  -    -    (53,016)  (53,016)

2021 අෙ”” 01 ”නට  ෙ•ෂය  1,996,444  203,055  2,065,953  4,265,452 

“” ”—”රණ ආ—යම

අ—ළ කාලප’–ෙ’දය සඳහා ලාභය  -    -    232,813  232,813 

කාලප’–ෙ’දය සඳහා “” ”—”රණ ආ—යම  232,813  232,813 

““ක’ මත ඍ“ව වා•තා කළ ග•ෙද• ලාභාංශ  -    -    (161,659)  (161,659)

—ක”ධ ““ක”ව” සමග “” ග•ෙද•  -    -    (161,659)  (161,659)

2021 සැ“තැ’බ• 30 ”නට  ෙ•ෂය  1,996,444  203,055  2,137,107  4,336,606 

“” ”—”රණ ආ—යම

අ—ළ කාලප’–ෙ’දය සඳහා ලාභය  -    -    388,328  388,328 

අෙන—’ ”—”රණ ආ—යම

ෙ—වක ”“ාම පා’ෙත–“ත සඳහා ත”ෙ—” අලාභය  -    -    (4,346)  (4,346)

අෙන—’ ”—”රණ ආ—යම මත බ”  -    -    1,043  1,043 

කාලප’–ෙ’දය සඳහා “” අෙන—’ ”—”රණ ආ—යම  -    -    (3,303)  (3,303)

කාලප’–ෙ’දය  සඳහා “” ”—”රණ ආ—යම  -    -    385,025  385,025 

““ක’ මත ඍ“ව වා•තා කළ ග•ෙද•

අ—ළ කාලප’–ෙ’දය “ළ පැව“ම  -    31,057  (31,057)  -   

““ක’ මත “” ග•ෙද•  -    31,057  (31,057)  -   

2022 මා•“ 31 ”නට  ෙ•ෂය  1,996,444  234,112  2,491,075  4,721,631 

“” ”—”රණ ආ—යම

කාලප’–ෙ’දය  සඳහා ලාභය  -    -    177,540  177,540 

කාලප’–ෙ’දය සඳහා “” ”—”රණ ආ—යම  -    -    232,814  232,814 

““ක’ මත ඍ“ව වා•තා කළ ග•ෙද•

ලාභාංශ  -    -    (161,659)  (161,659)

““ක’ මත “” ග•ෙද•  -    -    (161,659)  (161,659)

2022 සැ“තැ’බ• 30 ”නට  ෙ•ෂය  1,996,444  234,112  2,506,956  4,737,512 

ෙත–රාග’ කා•ය සාධන ද•ශක

ද•ශක 30.09.2022 ”නට 30.09.2021 ”නට

“යාමන “ා”ධන “මාණා’මභාවය
පව“න

අවම 
අව“තාවය

පව“න
අවම 

අව“තාවය

අව—න’ මත බර තබන ලද ව’ක’ වල ““ශතය” ෙලස ”•ක 
“ා”ධන “මාණා’මභාව අ•පාතය

17.03% 8.50% 13.18% 7.00%

අව—න’ මත බර තබන ලද ව’ක’ වල ““ශතය” ෙලස “” 
“ා”ධන “මාණා’මභාව අ•පාතය

22.59% 12.50% 19.39% 11.00%

ඉ“”’ වග–’ මත වන “ා”ධන අ•පාතය 29.37% 10.00% 35.00% 10.00%

”•ක “ා”ධනය (පළ“ ෙපළ “ා”ධනය), ”. '000  4,694,362 4,244,195

“” “ා”ධන පදනම ”. '000  6,227,695  6,244,195

ව’ක’වල •ණා’මකභාවය (ණය ආෙය–ජන වල 
•ණා’මකභාවය)

දළ අ”ය අ’“කාර’, ”. '000  2,738,839  2,140,628 

දල අ”ය අ’“කාර’ අ•පාතය, (%) 10.21% 8.68%

’–ධ අ”ය අ’“කාර’ අ•පාතය, (%) 4.75% 2.89%

”•ක “ා”ධන අ•පාතයට ’–ධ අ”ය ණය, (%) 25.59% 15.81%

““පාදන ආවරණ අ•පාතය (CBSL), (%) 38.78% 56.07%

ලාභ—•’වය (%)

ෙපා– “මා”“කය 8.21% 11.76%

ව’ක’ මත ““ලාභය (බ” ෙපර) 1.80% 2.73%

—ක”ධය සඳහා ““ලාභය (බ” ප”) 7.51% 10.69%

ආ—ය’ අ•පාතය සඳහා ”’වැය 69.00% 51.00%

“යාමන ”ව—ලතාවය ”. '000

”ව—ලතා ව’ක’ අවම අව“තාවය  1,949,674    1,581,104   

පව’නා ”ව—ල ව’ක’ “මාණය 2,699,808  2,219,996

රා’ ”–—’ප’ අවම අව“තාවය  1,621,938    741,158   

පව’නා රා’ ”–—’ ප’ “මාණය  1,790,930    1,817,359   

පව“න ”ව—ල ව’ක’ මත අව“ ”ව—ල ව’ත’ අ•පාතය (අවම 
අව“තාවය 100%)

138% 140%

බා“ර අර“ද” මත ”ව—ල ව’ක’ අ•පාතය 122% 25%

ආයත“ක ෙතාර“”

ෙ—වක සං“ාව  764  724 

ශාඛා සං“ාව  47  40 

ෙ—වා ම–—ථාන සං“ාව  -    -   

උක— ම–—ථාන සං“ාව  -    -   

බා“ර ණය ෙ”—ගත •“ම  A - (lka)  A+ (lka) 

සහ“ක •“ම
’ංග• —නෑ”— (ලංකා) •.එ”.“. “ පහත අ’ස” කළ “ධාන ”ධායක “ලධා“, ”“ පාලක “ලධා“ සහ ෙ’’ඨ කළමනාක” - 
අ•’ලතා වන අප, 
පහත සඳහ” “ සඳහා සහ“ක ෙව“.
(1)  ඉහත වා•තා – ලංකා මහ බැං—ව ”’” “•ෙ–ශ කළ ආකෘ“ හා “•වචනය”ට අ•ව සක— කර ඇත.
(2)  ඉහත වා•තාව”“ ඇ“ළ’ ෙතාර“” ”ගණනය ෙනාකරන ලද, ’ංග• —නෑ”— (ලංකා) •.එ”.“. ”“ වා•තා ව•” උ–ටාෙගන 

ඇත.
(Sgd.) ”.ඒ. අමර“’ය (Sgd.) —.එ—.ඊ.”. “නා””
“ධාන ”ධායක “ලධා“ ”“ පාලක “ලධා“
2022 ඔ”ෙත–බ• 31 2022 ඔ”ෙත–බ• 31

(Sgd.) එ—. ජය•ර
ෙ’’ඨ කළමනාක” - අ•’ලතා
2022 ඔ”ෙත–බ• 31

’ංග• —නෑ”— (ලංකා) •.එ”.“.
’ංග• (– ලංකා) සමාගෙම“ අ•බ–“ත ආයතනය” වශෙය” 2004 අෙ”” 19 වන ”න ”“ගත කරන ලද 

2011 අංක 42 දරන “ද” ”ාපාර පනත යටෙ’ – ලංකා මහ බැං—ෙ“ “ද” ම–ඩලය ෙව“” බලප–ලා“ “ද” සමාගම•.
—– ෙ”—ගත •“ම A- (lka) සමාගෙ’ •යාප”ං— අංකය PB 813 PQ

අංක 498, ආ•.ඒ. ද ෙම” මාවත, ෙකාළඹ 03.
”.ක. 2100110, 2400400    ෆැ”— : 2303715    ඊ-ෙ’” : financecompany@singersl.com  
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