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jiytupd; nra;jp 

md;Gs;s gq;Fjhuu;fNs> 

HNB m\;A+ud;]; PLCapd; 18tJ tUlhe;jpu nghJf; $l;lj;jpw;F cq;fis 
tuNtw;gJld;>2018டிசம்பர் மாதம் 31Me; jpfjpAld; epiwtilAk; vkJ 8 tJ 
xUq;fpize;j tUlhe;j mwpf;if kw;Wk; fzf;fha;T nra;ag;gl;l epjpapay; 
mwpf;ifia ehd; jq;fSf;Fமுன்வைக்கின்றேன்.  

,e;j mwpf;ifaply; fhyj;jpy; HNB m\;A+ud;]; &. 1.4 gpy;ypad; tupf;F Ke;ija 

,yhgj;ijAk;> 20%மான ைளர்ச்சி ஆன &. 26 gpy;ypad; nrhj;J ைளர்ச்சிவையும் gjpT 

nra;Js;sJ.  

இந்த பபறுறபோனது பாராட்டதக்கது ஏன்எனில் kjpg;gha;T பசய்ைப்பட்ட ஆண்டு பல 

சைால்கள் நிவேந்த ஆண்டாகும். HNB m\;A+ud;]; NkYk; gq;Fjhuu;fSf;F ePz;lfhy 
kjpg;ig toq;Ftjpy; ftdk; nrYj;JfpwJ. vq;fs; cj;jpfspd; ntw;wp> fk;gdpapd; 

re;ij %yjdkakhf;fypy; gpujpgypf;fpwJ> ,J 5% mjpfupj;J &. 6.9 gpy;ypadhf 
mjpfupj;Js;sJ> இது NkYk; vq;fs; gq;Fjhuu;fSf;F Nkk;gl;l kjpg;ig toq;FfpwJ. 

 

epr;rakw;w jd;ik vd;gJ tpjpKiw 

,J cyfshtpa fz;Nzhl;lkhf ,Ue;jhYk; my;yJ ehl;bd; fz;Nzhl;lkhf 
,Ue;jhYk;> epr;rakw;w jd;ik vd;gJ nghUshjhu tsu;r;rp> fhyepiy khw;wk;> Gtprhu; 
murpay; rthy;fs;> gaq;futhjk;> njhopy;El;gk; kw;Wk; r%f mikjpapd;ik 
Mfpaitfspd; epiyaw;w fz;Nzhl;lj;ij xd;wpizg;gJ Nghd;w tpjpKiwahFk;. 2019 

Mk; Mz;by; cyfshtpa tsu;r;rpf;fhd fzpg;Gfs; 2019 [dtupapy; 3.5% ,ypUe;J 

2020 [dtup khjj;jpw;Fs; 2.9% vd kjpg;gplg;gl;Ls;sd> Vnddpy; jPq;F tpistpf;Fk; 
mghaq;fs; NkYk; cau;e;jd kw;Wk; Neu;kiw jd;ikfs; Fiwe;jd. mnkupf;fhtpw;Fk; 
rPdhtpw;Fk; ,ilapyhd tu;j;jf gjl;lq;fs; Mz;L KOtJk; xU Kf;fpa tpthjkhf 
,Ue;jd> ,J cyfshtpa tu;j;jfj;jpy; Fwpg;gplj;jf;f jhf;fj;ij Vw;gLj;jpaJ> ,J 
[dtup 2020 Kd;dwptpg;G tu;j;jf Ngr;Rthu;j;ijfspy; ,iltplhj rhjfkhd nra;jpfis 
gpujpgypg;gjhy; jsu;j;Jtjw;fhd rpy mwpFwpfisf; fhl;LfpwJ. ,Wf;fkhd epjp 
epiyikfs;> kj;jpa tq;fpfspd; nfhs;if tpfpjq;fisf; Fiwj;J> NkYk; trjpahd 
epiyg;ghl;Lf; nfhs;ifia Vw;Wf;nfhz;ld> ,J 2020 Mk; Mz;bd; ru;tNjr ehza 

epjpaj;jpd; 3.3% fzpg;Gf;F 0.5% J}z;Ljiyr; Nru;j;jJ. INuhg;gpa xd;wpaj;Jld; 
,q;fpyhe;J  xU Gjpa tu;j;jf Ngr;Rthu;j;ij2020 [dtup 31 Mk; jpfjp gpnuf;rpl;by; 
eilngw;wJ. mnkupf;fhtpw;Fk; <uhDf;Fk; ,ilapyhd Gtprhu; murpay; gjl;lq;fs; 
tpiuthf xU Kf;fpa mghakhf khwpaJ> ,J vz;nza; tpepNahfj;ij rPu;Fiyf;Fk; 
Muk;g kw;Wk; jw;fhypf mwpFwpfspy; vjpu;kiwahd jhf;fq;fis ghjpj;J Nkk;gl;l 
tsu;r;rp tpfpjj;jpd; Kd;dwptpg;Gf;F Kf;fpakhdJ. 

,yq;ifapd; mDgtKk; epr;rakw;w jd;ikahy; Fwpf;fg;gl;lJ. murpay; kw;Wk; 
nfhs;if epr;rakw;w jd;ik nghUshjhu tsu;r;rpfspy; Fwpg;gplj;jf;f jhf;fj;ij 
Vw;gLj;jpaJ [dhjpgjpj; Nju;jy;fs; kw;Wk; tu;j;jfk; kw;Wk; tuT nryT jpl;l 
gw;whf;Fiwfs; kw;Wk; caUk; tl;b tpfpjq;fs; ,ize;J tzpfq;fSf;fhd ,af;f 
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R+oiy typAWj;Jfpd;wd. tpuptile;JtUk; tu;j;jfk; kw;Wk; gl;n[l; gw;whf;Fiwfs; 
kw;Wk; mjd; tpisthf guptu;j;jid kw;Wk; tl;b tpfpjq;fspy; Vw;gLk; ghjpg;Gfisj; 
jLf;f gy gztpay; nfhs;if eltbf;iffs; njhlq;fg;gl;ld. nrg;lk;gu; 2019 ,y; 
jsu;j;jg;gl;l Nkhl;lhu; thfdq;fs; kw;Wk; mj;jpahtrpakw;w Efu;Nthu; nghUl;fis 
,wf;Fkjp nra;tjw;fhd fl;Lg;ghLfs; kw;Wk; itg;G tpfpjq;fspy; njhg;gpfis 
mikj;jy; Mfpait ,jpy; mlq;Fk;> gpd;du; mit fld; tpfpjq;fisf; Fiwg;gjw;fhd 
eltbf;iffshy; khw;wg;gl;ld. <];lu; QhapW gaq;futhj jhf;Fjy;fs;> Njrpa 
ghJfhg;gpd; ve;jnthU mk;rj;jpYk; kdepiwT r%f kw;Wk; nghUshjhu 
];jpuj;jd;ikf;F Nkhrkhd tpisTfis Vw;gLj;Jk; vd;gij ekf;F epidT+l;baJ> 
Vnddpy; nkhj;j cs;ehl;L cw;gj;jpapd; tsu;r;rp Q1 ,y; 3.8% ,ypUe;J 2019 Mk; 
Mz;bd; 2 Mk; Mz;by; 1.5% Mff; Fiwe;jJ. ,J ek;gpf;iff;Fupa tsu;r;rpiaj; 
jLj;J epWj;jpaJ SME f;fs; kw;Wk; gpw Jiwfspy; ghjpg;Gfisj; jLf;Fk; Rw;Wyhj; 
Jiw> fld;fSf;fhd jil tpjpf;fg;gLtjd; %yk; XusT epthuzk; toq;fg;gl;lJ. 
2020 Mk; Mz;bw;fhd cyfshtpa fz;Nzhl;lj;ijg; NghyNt> etk;gu; kw;Wk; brk;gu; 
khjq;fSf;fhd Rw;Wyhg; gazpfspd; tUifia cWjpg;gLj;Jtjw;fhd Muk;g 
mwpFwpfisAk; 2018 epiyfSf;F kPl;nlLg;gijf; fhz;fpNwhk;. 3Q 2019 f;fhd nkhj;j 
cs;ehl;L cw;gj;jp 2.7% Mf cau;j;jpaJ.  

 

njhopw;Jiw fz;Nzhl;lk; 

 

,e;j rthy;fs; ,Ue;jNghjpYk;> nkhj;j vOjg;gl;l gpuPkpak; tsu;r;rp nkhj;j cs;ehl;L 
cw;gj;jpapd; tsu;r;rpia tpl mjpfkhf ,Ue;jjhy;> fhg;gPl;Lj; Jiw 2019 Mk; Mz;by; 
MNuhf;fpakhd tsu;r;rpiaf; fhl;baJ. 2018 Mk; Mz;by; nkhj;j cs;ehl;L 
cw;gj;jpapy; 1.5% Mf ,Ue;j fhg;gPl;L CLUty;> Fiwe;j nrytopg;G tUkhdq;fSf;F 
xg;gPl;lstpy; jl;ilahdjhf ,Uf;Fk; vd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. mjpf tl;b tpfpjq;fs; 
kw;Wk; gq;F KjyPLfSf;fhd Fiwe;j nrhj;J xJf;fPL fhuzkhf KjyPl;L tUkhdk; 
Mz;L mjpfupj;jJ. ,Ug;gpDk;> MAs; fhg;gPl;Lj; Jiwapd; Fiwe;j ,yhgk;> re;ijapd; 
kPjhd mOj;jk; fhuzkhf njhopy;Jiwapd; ,yhgk; Fiwe;jJ. fhg;gPl;Lj; Jiwapd; 
nkhj;j nrhj;Jf;fs; 03tJ fhyhz;by; & 690 gpy;ypad; 2019 ,y; cau;e;Js;sd> MAs; 
Jiw 70% nrhj;Jf;fisf; nfhz;Ls;sJ. ,Ug;gpDk;> gq;F rupT xl;Lnkhj;j 
njhopy;JiwapdUf;Fk; mf;fiw Vw;gLj;JfpwJ.cyfshtpa Kd;Ndw;wq;fSf;F Vw;g 
,e;j Jiwapd; fl;Lg;ghL njhlu;e;J cUthfp tUfpwJ. cyfstpy; [dtup 2022 Kjy; 
I.v/g;.Mu;.v]; 17 I Kd;nkhopag;gLtJ xU Fwpg;gplj;jf;f khw;wkhf ,Uf;Fk;> ,J 
ghjpg;Gfs; Fwpj;j re;ij tpopg;Gzu;it cWjpg;gLj;j tPuu;fs; kw;Wk; fl;Lg;ghl;lhsupd; 
nray;jpwd;kpf;f eltbf;if Njitg;gLk;. midj;J tPuu;fSf;Fk; fhu;g;gNul; MSif 
Fwpj;j rpwe;j eilKiw newpKiwia fl;lhag;gLj;jpajd; %yk; ngUepWtd 
epu;thfKk; gyg;gLj;jg;gl;lJ. 
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விரைவான tsu;r;rp 

HNBA FOkk; 2019 Mk; Mz;by; 14% tYthd cau;kl;l tsu;r;rpia ngw;wik Fwpj;J 

ehd; kfpo;r;rpailfpNwd;> GWP nkhj;jk; & 9.9 gpy;ypaid ngw;wik kpfTk; rthyhd 
,af;f R+oypy;> njhopy;Jiw tsu;r;rp tpfpjq;fis tplTk; ehl;bd; kpf Ntfkhf tsu;e;J 
tUk; fhg;gPl;L epWtdkhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;w vq;fs; tpUg;gj;ij cau;j;JfpwJ. 
MAs; fhg;gPl;bd; cau;kl;l tsu;r;rp 17% MfTk;> nghJ fhg;gPLk; MNuhf;fpakhd 11% 
tsu;r;rpiaAk; gjpT nra;jd. mit KiwNa & 5.2 gpy;ypad; kw;Wk; & 4.8 
gpy;ypadhFk;. MAs; epWtdj;jpy; Gjpa tzpf gpuPkpak; fle;j fhyj;ij tpl 28% 

tsu;r;rpiag; gjpT nra;jJ epWtdk; 75 MDRT jFjpahsu;fis cUthf;f toptFj;jJ> 
epWtd tuyhw;wpy; ,JNt mjpf vz;zpf;ifahFk;. RWRWg;G> GJik Mfpait 
thbf;ifahsUf;Fk; HNBA tYthd cs;ehl;L cupikia ngWtjpy; ftdk; 
nrYj;jpajhy; tsu;r;rpia Mjupj;jJ> Vnddpy; vq;fs; tsu;r;rpf;F ghq;fhR+ud;]; Nrdy; 
xU Kf;fpa gq;fspg;ghsuhf ,Ue;jJ. 

tupf;F Ke;ija ,yhgk; &. 1.4 gpy;ypadhf ,Ue;jJ> ,J 2018 I tpl 17% 
tsu;r;rpiaf; Fwpg;gjhy; ghuhl;lj;jf;fJ. ftdkhd ,lu; Nju;T vd;gJ ,yhgj;ij 
<l;Ltjw;F Kf;fpakhdJ> ,jdhy; tupf;F Ke;ija ,yhgk; &. 381 kpy;ypad; 
ngwg;gl;lJ.  NkYk; ,J & 3.6 gpy;ypadhf toq;fg;gl;l cupikNfhuy;fs; kw;Wk; 

rYiffspy; 12% mjpfupg;G milag;gl;Ls;sJ. tupf;Fg; gpe;ija ,yhgk; 2019 Mk; 
Mz;by; & 2.7 gpy;ypadpypUe;J & 1.1 Mff; Fiwe;jJ> Kf;fpakhf tup fl;lzj;jpy; 
Fwpg;gplj;jf;f khw;wk; Vw;gl;ljhy;> ,J 2018 Mk; Mz;by; & 1.12 gpy;ypaDf;fhd 
tUkhd tupf;fhd vjpu;kiw fl;lzj;jpypUe;J &. 2019 y; 394 kpy;ypad; MFk;. 

 

kPz;LtUk; jd;ik  

tYthd ,Ug;Gepiy tsu;r;rp> rpwe;j epu;thfk; kw;Wk; tpNtfkhd ,lu; Nkyhz;ik 
Mfpatw;Wld; kPz;LtUk; jd;ikia Vw;gLj;JJ tigapd; Kf;fpa Fwpf;Nfhs;fshFk;. 

HNBA ,d; ,Ug;Gepiy my;yJ nkhj;j nrhj;Jf;fs; 2019 Mk; Mz;by; 20% & 26.6 
gpy;ypadhf mjpfupj;Js;sd> ,J tYthd gq;F tsu;r;rpahy; 17% mjpfupj;J & 6.7 

gpy;ypadhf ,Ue;jJ. HNBA ,d; %yjd tpfpjk; 309% Mf ,Ue;jJ> mNj Neuj;jpy; 

HNBGI f;F 223% Mf ,Ue;jJ> ,J tpNtfkhd ,lu; epu;thfj;ij gpujpgypf;Fk; njhopy; 
tpjpKiwfSf;F NkyhFk;. /gpl;r; kjpg;gPLfs; yq;fh ypkpnll;> V (yq;fh) 
fz;Nzhl;lj;Jld; Njrpa fhg;gPl;lhsu; epjp typik kjpg;gPl;lhy; ,J 
cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. nray;jpwdpd; Kf;fpa mk;rq;fs; Fwpj;J gzpg;ghsu; rig 
kw;Wk; mjd; Jizf;FOf;fspd; tof;fkhd Nkw;ghu;itAld; ; kPz;LtUk; jd;ikia 
cUthf;Ftjw;F tYthd MSif Kf;fpakhdJ. rig cWg;gpdu;fs; kw;Wk; FOtpd; 
%j;j jiytu;fs; ,ilNa mjpf msT <LghL njspthd jfty;njhlu;Gf;F top 
tFj;jJ. nfhs;if fl;likg;gpd; kWMa;T kw;Wk; ,og;gPLfSf;fhd njspthd 
,izg;ig vspjhf;fpaJ> FO KOtJk; xU cfe;j fyhr;rhuj;ij cUthf;fp Nkyjpf 
tsu;r;rp Nehf;fq;fis rPuikj;jJ.  
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gq;Fjhuu;fSf;fhd ngWkjp 

vq;fs; tUlhe;j kw;nwhU iky;fy;iyf; Fwpf;Fk; vq;fs; Nkk;gl;l ,ay;ghf;fg;gl;l 
,yhgq;fisf; fUj;jpy; nfhz;L> vq;fs; gq;Fjhuu;fSf;F xU rhjhuz 

thf;FupikAs;s gq;fpw;F &. 100 /- ,ilf;fhy gq;Fyhgj;ij vq;fs; gq;Fjhuu;fSf;F 
&. 100 kpy;ypadhf tpepNahfpj;jpUg;gjpy; ngUkpjk; nfhs;fpNwd;. rig cs;sJ cq;fs; 
xg;GjYf;fhf $l;lj;jpd; mwptpg;gpy; Nru;f;fg;gl;Ls;s xU gq;fpw;F & ,Wjp 

gq;Fyhgj;ij gupe;Jiuj;jJ> ,J NkYk; &. … kpy;ypaid vq;fs; gq;Fjhuu;fspd; 
iffspy; itf;Fk;. Kd;G $wpaJ Nghy> vq;fs; re;ij %yjdKk; &. gq;Fyhgj;ij 
300 kpy;ypad; Mz;bd; ,Wjpapy; vr;.vd;.gp.Vtpd; xU gq;F tpiy &. 138 vd;gJ 
Fwpg;gplj;jf;fJ> gq;Fjhuu;fSf;F Nru;f;fg;gl;l cs;shu;e;j kjpg;ig gpujpgypf;Fk; xU 
gq;Ff;F epfu nrhj;J kjpg;Gf;F Nky; &. 134.9 tu;j;jfk; nra;tJ> my;yhj ftdkhf 
epu;tfpg;gjd; %yk; Nru;f;fg;gl;l kjpg;ig mbf;Nfhbl;Lf; fhl;LfpwJ. gzkhf;fg;gl;l 
jiyefuq;fs;. tUlj;jpy; v]; & gp 20 ,y; vq;fs; RUf;fkhd Nru;f;if vq;fs; 
gq;Fjhuu;fSf;F toq;fg;gl;l kjpg;ig Kd;dpiyg;gLj;j cjTfpwJ> NkYk; gl;baypy; 
,Ue;J mLj;jLj;j ePf;fk; Nghjpa gzg;Gof;fj;jpd; fhuzkhf ,Ue;jJ> Vnddpy; vq;fs; 
gq;Fjhuu;fs; jq;fs; gq;Ffis guhkupj;jjhy;> toq;Ftjw;fhd vq;fs; jpwidg; gw;wpa 
mtu;fspd; ek;gpf;ifia xg;Gf;nfhs;fpNwhk; vjpu;fhyj;jpy; kjpg;G. 

 

kdg;ghq;F 

epr;rakw;w jd;ik newpahf khWk; NghJ> jpBu; mjpu;r;rpfisj; jhq;f my;yJ 
,lu;jd;ik mghaq;fis xd;wpizg;gij rkhspf;f FOtpw;Fs; %Nyhghak; RWRWg;ghf 
,Uf;f Ntz;Lk;. ,yf;Ffis toq;Ftjw;fhd vq;fs; jpwid ehq;fs; ep&gpg;gjhy; 
vq;fs; mgpyhi\fs; njhlu;e;J cau;e;J nfhz;Nl nry;fpd;wd. vr;.vd;.gp.V 2020 Mk; 

Mz;by; ‘rpwe;j tFg;gpy;’ fhg;gPl;lhsuhf ,Uf;f tpUk;GfpwJ> Nrit rpwg;gk;rk;> 
gq;Fjhuu; kjpg;G cUthf;fk;> gzpahsu; kfpo;r;rp> b[pl;ly; khw;wk;> GJikahd 
rpwg;gk;rk; kw;Wk; r%fg; nghWg;ghsu; Mfpatw;wpy; ftdk; nrYj;JfpwJ. RWRWg;ghd 
%Nyhghaj;jpw;F tsu;e;J tUk; re;ij tha;g;Gfs;> rthy;fs; kw;Wk; Nghf;Ffs; gw;wp 
jpwe;j kdijf; fhl;l nefpo;Tj;jd;ik jPk; mDkjpf;fpwJ. vq;fs; Copau;fs;> 
,yhfhf;fs; kw;Wk; ,Ug;Gepiyf; Fwpg;Gfspy; vq;fs; gq;Fjhuu;fSf;F cWjpahd 
kjpg;ig toq;fpajd; %yk; xU tYthd mbj;jsj;ij ehq;fs; njhlq;FfpNwhk;. 

I.v/g;.Mu;.v]; 17> fhg;gPl;L xg;ge;jq;fspd; jhf;fj;jpw;Fk; ehq;fs; jahuhfp  ;> mNjNghy; 
xU jhf;f kjpg;gPl;il epakpj;Js;Nshk;> ,J njhopy;Jiwapd; kpfTk; cUkhWk; 
rPu;jpUj;jkhf ,Uf;Fk;. ehq;fs; xU Muk;g njhlf;fj;ijf; nfhz;bUg;gjhy;> 
rhj;jpakhd mjpu;r;rpfisf; Fiwf;Fk; khw;wj;ij epu;tfpf;f KbAk; vd;W ehd; 
ek;GfpNwd;. 
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ghuhl;Lf;fs; 

 

MD/CEO  jPg;jp NyhFthuhr;rp jiyikapyhd HNBA ; ,U mzpfisAk; fk;gdpf;F xU 
ngupa nrhj;jhf fUJfpNwd;> Mz;L KOtJk; mtu;fs; mauhJ cioj;jjw;fhfTk;> 
ngUepWtd kjpg;GfSf;F Vw;g xU rPuhd nray;jpwid mspj;J> gq;Fjhuu;fspd; 
ek;gpf;ifia tsu;j;Jf; nfhs;fpNwd;. vjpu;fhyj;jpw;fhd ghJfhg;G tiyfis 
toq;Ftjpy; vq;fs; kPJ ek;gpf;if itj;Js;s vq;fs; thbf;ifahsu;fSf;F ehd; ed;wp 
$WfpNwd;> NkYk; mtu;fspd; epahakhd cupikNfhuy;fis G+u;j;jp nra;tjw;fhd 
vq;fs; jpwidg; gw;wp vq;fs; njhlu;r;rpahd tpopg;Gzu;it mtu;fSf;F 
cWjpg;gLj;JfpNwd;. gy Mz;Lfshf vq;fs; tsu;r;rpia Mjupj;j vq;fs; tzpf 
gq;fhspfSf;F ed;wp njuptpf;f tpUk;GfpNwd;> NkYk; mtu;fspd; njhlu;r;rpahd Mjuit 
ek;GfpNwd;. vr;.vd;.gp m\;A+ud;]; gp.vy;.rp kw;Wk; vr;.vd;.gp n[duy; ,d;R+ud;]; ypkpnll; 
Mfpatw;wpy; cs;s ,af;Feu;fs; FOtpd; cWg;gpdu;fSf;Fk;> ed;wp njuptpf;fg;glhj 
MjuT> kjpg;Gkpf;f gq;fspg;Gfs; kw;Wk; ,e;j epWtdj;ij mjpf cauj;jpw;F nfhz;L 
nry;tjpy; vg;NghJk; vd;Dld; epw;fpNwd;. ,yq;ifapd; fhg;gPl;L xOq;FKiw 
Mizaj;jpd; fl;Lg;ghl;lhsu; toq;fpa cjtp kw;Wk; topfhl;LjYf;F vdJ kdkhu;e;j 
ghuhl;Lfisj; njuptpj;Jf; nfhs;fpNwd;. 2020 Mk; Mz;by; tFg;G fhg;gPl;lhsu;fspy; 
rpwe;jtuhf ehq;fs; ,Uf;f Kw;gLifapy;> vr;.vd;.gp m\;A+ud;]; gp.vy;.rpia Gjpa 
cauj;jpw;F nfhz;L nry;y vq;fSf;Fs;s ek;gpf;iff;F vq;fs; gq;Fjhuu;fSf;F ed;wp 
njuptpg;gjpy; thupak; vd;Dld; ,izfpwJ. 
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நிர்வாக இயக்குநர்கள் மதிப்பாய்வு 

நான் உங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் முன்வைக்கிறேன் ,எச்.என்.பி அஷ்யூரன்ஸ் பி.எல்.சியின் எட்டாைது 

ஒருங்கிவைந்த ஆண்டு அறிக்வக 2019 டிசம்பர் 31 ஆம் றததியுடன் முடிைவடந்தது 

எச்.என்.பி அஷ்யூரன்ஸ் பி.எல்.சி  tupf;F Ke;jpa ,yhgkhf &. 1.4 gpy;ypaid ngw;Ws;sJ. 
இது 2018 ஆம் ஆண்டிவை விட 17% அதிகரிப்பாகும். நிவையாை திடமாை ைளர்ச்சியின் 
முக்கிய பங்களாராக எழுதப்பட்ட பிரிமியமாை 14% திகழ்கின்ேது,FO njhlu;e;J 11% kw;Wk; 
5%MAs; kw;Wk; nghJ njhopy;Jiw tsu;r;rpia ngw;wJ. 

 
குழுவின் மமாத்த மசாத்துக்கள் 20% அதிகரித்து ரூ .26.6 பில்லியைாக உயர்ந்து ஆயுள் மற்றும் மபாது காப்பீட்டு 

ைணிகம் ைலுைாை ைளர்ச்சிவய மைளிப்படுத்துகின்ேை. நிர்ைாகத்தின் கீழ் உள்ள நிதிகள் ரூ 22 பில்லியைாக 

அதிகரித்துள்ளது, இது முதலீடுகளின் கூடுதல் ைழிகவளத் திேந்தது. எச்.என்.பி அஷ்யூரன்ஸ் பி.எல்.சி மற்றும் 

எச்.என்.பி மெைரல் இன்சூரன்ஸ் லிமிமடட் ஆகிய இரண்டின் றதசிய காப்பீட்டு நிதி ைலிவம மதிப்பீடுகள் 

உரிவமறகாரல் கடவமகவள நிவேறைற்றுைதற்காை திருப்திகரமாை திேனின் அடிப்பவடயில் 

கண்றைாட்டம் நிவையாை நிவையிலிருந்து றநர்மவேக்கு நகரும் நிவையில் ‘ஏ (எல்.றக)’ இல் 

உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.  

எங்கள் பங்குதாரர்களின் நம்பிக்வகவயயும், நாட்டுக்கு மிகவும் சைாைாை ஆண்டாக நிரூபிக்கப்பட்டைற்றில் 

நீண்டகாை மதிப்வப ைழங்குைதற்காை ைாக்குறுதிவயயும் நாங்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்றளாம் என்று நான் 

நம்புகிறேன்.  

மக்கள் உந்துதல் வளர்ச்சி 

எங்கள் விநிறயாக றசைல்கவள ைலுப்படுத்துைதற்காை பை முவை மூறைாபாயம் மைற்றிக்கு முக்கியமாைது. 

எங்கள் 2500 ஏமென்சி பணியாளர்களுக்கு அைர்களின் மசயல்திேவை றமம்படுத்துைதற்காை திேவை 

கணிசமாக ைளர்ப்பதற்காை மதிப்வப ைழங்குைதில் கைைம் மசலுத்திறைாம், அறத றநரத்தில் அைர்களின் 

சாதவைகவள றமம்படுத்துைதற்கும், அைர்களின் ைாழ்ைாதாரங்கவள ஆதரிப்பதற்கும் அைர்கவள 

ஊக்குவிக்கும். 2019 முழுைதும் நிைவிய சைாைாை ைணிகச் சூழல் இருந்தறபாதிலும், ஆறைாசகர் றசைல் 

ஜி.டபிள்யூ.பி ைளர்ச்சிவய இரட்வட இைக்கங்களில் ைழங்கியதால் எங்கள் முயற்சிகள் பைைளித்தை.  

எங்கள் நீண்டகாை மூறைாபாயத்திற்கு ஏற்ப அவடயாளம் காைப்பட்ட பிரிவுகளில் எங்கள் 

றபன்காஷூரன்ஸ் றசைவை ைளர்க்க எங்கள் மபற்றோர் நிறுைைமாை ஹட்டன் றநஷைல் ைங்கி பி.எல்.சி 

உடன் இவைந்து பணியாற்றிறைாம். எங்களிடம் இப்றபாது 225 றபன்காஷூரன்ஸ் அதிகாரிகள் மநட்மைார்க் 

முழுைதும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளைர், அதிக அளவில் ஊடுருவி, ைாடிக்வகயாளர் ைசதிவய ைழங்குகிோர்கள். 

ஈஸ்டர் ஞாயிற்றுக்கிழவம தாக்குதல்கவளத் மதாடர்ந்து ைந்த பாதுகாப்பு நிவைவமவயப் பிரதிபலிக்கும் 

ைவகயில், ஏப்ரல் மற்றும் றம 2019 இல் ஏற்பட்ட சிை தற்காலிக பின்ைவடவுகளுக்கு மத்தியில் இந்த 

ஒருங்கிவைந்த விற்பவைப் பவட எங்கள் ைளர்ச்சிவயத் தூண்டியது. 2019 ஆம் ஆண்டில் 75 எம்.டி.ஆர்.டி 

மைற்றியாளர்கவள உற்பத்தி மசய்ைதன் மூைம் திேன் றமம்பாட்டு முயற்சிகள் பிரதிபலித்தை. 

 

வாடிக்ககயாளர்களுக்கு மதிப்பு 

தனிப்பட்ட விற்பவையின் நிறுைப்பட்ட மாதிரிகவள மதாழில்நுட்ப முன்றைற்ேங்கள் சீர்குவைப்பதால் 

எங்கள் ைாடிக்வகயாளர் மதிப்பு முன்மமாழிவு மதாடர்ந்து உருைாகி ைருகிேது. டிஜிட்டல் றையர் எங்கள் 

ைாடிக்வகயாளர் மதாடர்பு புள்ளிகவள மபரிதாக்கியது, ைாடிக்வகயாளர்களுக்கு எங்கள் ைவைத்தளத்தின் 

மூைம் பரிைர்த்தவை மசய்ய அைர்களின் ைசதிக்கு ஏற்ப மதாடர்புகவள மசயல்படுத்துகிேது. 

டிஜிட்டல் பிரசாதங்கவள ைலுப்படுத்துைது எங்கள் நிகழ்ச்சி நிரலில் அதிகம் இருப்பதால் இது 2020 ஆம் 

ஆண்டில் றமலும் ைளர்ச்சியவடயும். கடிைமாை றநரங்களுக்கு பாதுகாப்பு ைவையுடன் உங்கள் பயைத்வத 

ைலுப்படுத்த உங்கள் ைளர்ச்சிவய நாங்கள் ஆதரிப்பதால் HNBA இன் மதிப்பு முன்மமாழிவின் வமயமாைது 

நம்பிக்வக. நம்பிக்வகவய ைளர்ப்பது எங்கள் விறைகமாை இடர் சுயவிைரங்கள் மற்றும் ைலுைாை ஆளுவக 

கட்டவமப்பில் மதளிைாகிேது. 
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நியாயமாை உரிவமறகாரல்கள் மற்றும் உரிவமறகாரல் மசயல்முவேயின் மசயல்திேவை மதிப்பதன் மூைமும் 

நம்பிக்வக கட்டவமக்கப்படுகிேது. மசலுத்தப்பட்ட உரிவமறகாரல்கள் நாங்கள் உறுதிப்படுத்திய 

நம்பிக்வகக்கு சான்ோக அவமகின்ேை. ைாடிக்வகயாளர் உேவு வமயங்களால் இது ஆதரிக்கப்படுகிேது, இது 

ைாடிக்வகயாளர் புகார்கவளயும் வகயாளுகிேது, றமலும் ஆண்டின் றபாது ைாடிக்வகயாளர் புகார்கள் 

குவேந்து ைருைவத நாங்கள் மகிழ்ச்சியவடகிறோம். 

மதாடர்புவடய மகாடுப்பைவுகவள முடிந்தைவர விவரைாகப் மபறுைவத உறுதிமசய்ய உரிவமறகாரல் 

மசயல்முவேகளின் திருப்புமுவை றநரங்களும் குவேந்துவிட்டை. தீவிரமாை றபாட்டி சந்வதயில் இது 
எங்கள் ைலுைாை றைறுபாடு என்று நாங்கள் உண்வமயிறைறய நம்புைதால் எங்கள் ைாடிக்வகயாளர் மதிப்பு 
முன்மமாழிவை நாங்கள் மதாடர்ந்து றமம்படுத்துறைாம் 

 

ஆயுள் காப்பீடு 

எச்.என்.பி.ஏ மமாத்த எழுதப்பட்ட பிரீமியங்களில் 17% முதல் ரூ .5.17 பில்லியன் ைவர ைலுைாை 

ைளர்ச்சிவயப் பதிவுமசய்தது, மதாழில்துவே ைளர்ச்சி விகிதமாை 11% ஐ விடவும், ைட்சிய இைக்குகவள 

ைழங்குைதற்காை ஆக்கிரமிப்பு மூறைாபாயத்வத நாங்கள் பின்பற்றிறைாம். ஒரு-ஆஃப் மபாருட்கவளத் 

தவிர்த்து ஆயுள் நடைடிக்வககளின் ைரிக்கு முந்வதய ைாபம், எச்.என்.பி.ஏ பதிவுமசய்ததால் ரூ .1.1 

பில்லியவை ஆண்டுக்கு ைரிக்கு முந்வதய ைாபமாக பதிவு மசய்தது. 

23% முதலீட்டு ைருமாை ைளர்ச்சி 2019 ஆம் ஆண்டில் இயக்க மசயல்திேவைக் குவேத்தது. ஆயுள் நிதி ரூ. 12 

பில்லியன் முதல் ரூ. 14 பில்லியன் 18% ைளர்ச்சிவயக் குறிக்கிேது. தற்றபாதுள்ள திேனுக்குள் அதிக அளவு 

உற்பத்தித்திேனுடன் அதிகரித்த மசயல்பாட்வட நாங்கள் உள்ைாங்கியதால் மசைவு விகிதம் 49% ஆக 

இருந்தது. 

எச்.என்.பி.ஏ ஒரு மபாருத்தமாை தயாரிப்புகளின் றபார்ட்ஃறபாலிறயா, அதிக உந்துதல் மகாண்ட விற்பவை 

சக்தி, ைலுைாை நிர்ைாகம் மற்றும் இடர் றமைாண்வம மசயல்முவேகள் மற்றும் 309% மூைதை றபாதுமாை 

விகிதத்துடன் கூடிய மீள் இருப்புநிவை ஆகியைற்வேக் மகாண்டு ைளர்ச்சிக்கு நன்கு நிவைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

பபாது காப்பீடு 

மெைரல் இன்சூரன்ஸ் நல்ை ஆண்டு பதிவுமசய்தது, இைாபத்வத பதிவு மசய்ைதில் 8% ைளர்ச்சிவய ரூ .250 

மில்லியனுக்கு பிேகு. மமாத்த எழுதப்பட்ட பிரீமியம் ரூ .4.8 மில்லியைாக இருந்தது, இது 11% ைளர்ச்சிவய 

பிரதிபலிக்கிேது, இது மதாழில்துவே ைளர்ச்சிவய 5% ஐ விட அதிகமாக உள்ளது. மபாது காப்பீட்டின் ைளர்ச்சி 

றமாட்டார் ைாகைங்களின் பதிவுகள் குவேந்து ைருைதால் பாதிக்கப்பட்டது. 

முதலீட்டு ைருமாைத்தில் 15% அதிகரிப்பு மற்றும் எழுத்துறுதி மீதாை றமம்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் மூைம் 

கைைமாக இடர் றதர்வு மசய்ைதன் மூைம் ைாபத்வத ஆதரித்தது, இருப்பினும் இடர் எடுப்பதில் மற்றும் 

விவையில் எந்த விைகல்களும் இல்வை. இயல்பாை ஆபத்து நிகழ்வுகள் காரைமாக மபரிய பைன்கள் 

இருந்தறபாதிலும், ஜி.டபிள்யூ.பியின் ைளர்ச்சி காரைமாக உரிவமறகாரல் விகிதத்வத 66% முதல் 64% ைவர 

நிர்ைகிக்க முடிந்தது. மசைவு விகிதம் மைறும் 1% மட்டுறம ஓரளவுக்கு நகர்ந்தது. 

மிகவும் சைாைாை ஆண்டில் றமம்பட்ட மசயல்திேவை ைழங்க ஆறராக்கியமாை சந்றதகம் மகாண்ட சந்வத 

இயக்கங்கவள நாங்கள் பார்த்ததால், எங்கள் பட்டியலிடப்பட்ட பாடத்திட்டத்திற்கு உண்வமயாக இருக்க 

எங்கள் மூறைாபாயத்வத ஒரு ைலுைாை இருப்புநிவை ஆதரித்தது. HNBGI மூைதை றபாதுமாை விகிதம் 

ஆபத்துக்காை எங்கள் விறைகமாை அணுகுமுவேவய பிரதிபலிக்கிேது, இது ஆண்டின் இறுதியில் 223% ஆக 

உள்ளது. 
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பங்குதாரர்களுக்கு மதிப்பு 

நாங்கள் பை சைால்கவள அனுபவித்த ஒரு ைருடத்தில் பங்குதாரர்களுக்கு மதிப்வப அதிகரித்துள்றளாம் 

என்பவத ஒப்புக்மகாள்ைதில் மகிழ்ச்சி அவடகிறேன். எங்கள் சந்வத மூைதைம் 5% அதிகரித்து ரூ .6.9 

பில்லியைாக அதிகரித்துள்ளது, ஏமைனில் எங்கள் பங்கு விவை ரூ .132 லிருந்து ரூ .138 ஆக உயர்ந்தது, இது 

எச்.என்.பி.ஏவின் ைாய்ப்புகள் குறித்த சாதகமாை சந்வத உைர்வை பிரதிபலிக்கிேது. 

இது ஆண்டின் இறுதியில் ரூ.134.29 இன் ஒரு பங்குக்கு நிகர மசாத்து மதிப்புக்கு றமல் ரூ .3.71 ஐ 

பிரதிபலிக்கிேது, இது குழுவின் பைமாக்கப்படாத மசாத்துக்கவள பிரதிபலிக்கும் ஈக்விட்டிக்கு ஏற்ப 17% 

அதிகரித்துள்ளது. கூடுதைாக, நாங்கள் இப்றபாது உங்கள் வகயில் இருக்கும் ஒரு பங்கிற்கு ரூ .2 / - என்ே 

இவடக்காை ஈவுத்மதாவகவய அறிவித்றதாம், றமலும் இவதச் றசர்க்க ரூ .6 இறுதி ஈவுத்மதாவகவய நாங்கள் 

முன்மமாழிகிறோம். 

S&P 20 உள்ளடக்கம் ஆளுவக முதல் நிதி மசயல்திேன் மற்றும் பைப்புழக்கம் ைவரயிைாை அவைத்து 
அளவுறகால்களுக்கும் இைங்குைவத உறுதிப்படுத்தியது. எச்.என்.பி.ஏ பங்குகவள நீண்ட காைமாக 

வைத்திருப்பதற்காை பங்குதாரர்களின் அர்ப்பணிப்பும் விருப்பமும் இந்த நிவைப்பாட்டின் விவளைாக 

றபாதுமாை பங்கு ைர்த்தக மிதவை பராமரிக்க முடியாமல் றபாைதற்கு காரைம் என்று நான் நம்புகிறேன். 

 

கூட்டுமுயற்சி 

இது ஒரு எண்ைம்  என்று ஒப்புக் மகாண்டாலும், ஆண்டின் மைற்றிகரமாை மசயல்திேவை விைரிக்க இவதவிட 

சிேந்த மசால் எதுவும் எைக்கு கிவடக்கவில்வை. எங்கள் பார்வை மற்றும் குறிக்றகாள்களின் மதளிைாை 

தகைல்மதாடர்பு, விரிைாை பயிற்சி மற்றும் றமம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் நியாயமாை ஊதியக் 

மகாள்வககள் மூைம் மபருநிறுைை மற்றும் தனிப்பட்ட இைக்குகவள சிேப்பாக சீரவமப்பது ஆகியவை உயர் 

மசயல்திேன் மகாண்ட குழுவை உருைாக்க உதவுகின்ேை.எங்கள் முன்றைற்ேத்திற்காை ஒருைருக்மகாருைர் 

பங்களிப்புக்காை நட்பும் மரியாவதயும் எங்கள் நிறுைை மதிப்புகவள ைாழவும், மைளிப்புே மதிப்வப எங்கள் 

மைளிப்புே பங்குதாரர்களுக்கு ைழங்கவும் உகந்த பணிச்சூழவை உருைாக்குகிேது. 

இைங்வக மக்களால் ஆை எங்கள் திேவமவய நாங்கள் மதாடர்ந்து ைலுப்படுத்துகிறோம், ஒரு நிறுைைமாக, 

ைளர்ந்த மனித ைளங்கள் மதிப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட ஆண்டில் இயக்க சூழலில் நிைவிய ஒவ்மைாரு 

துன்பத்வதயும் மீறி அதிறைக முடிவுகவள ைழங்குைதில் சிேந்து விளங்கியுள்ளை என்பதில் நாங்கள் மபருமிதம் 

மகாள்கிறோம். 

விற்பவை மசயல்திேன் அல்ைது மசயல்பாட்டு மசயல்திேவை அவடைது றபான்ே உள்ளூர் திேவமகளின் 

திேவைப் பற்றி இது சந்வதக்கு ஒரு ைலுைாை மசய்திவய அனுப்புகிேது. மிகவும் சைாைாை காைங்களுக்கு 

மத்தியில் நாட்டில் மிக றைகமாக ஆரக்கிள் மசயல்படுத்தவை எட்டியதற்காக எங்கள் நிதி மற்றும் தகைல் 

மதாழில்நுட்ப குழுக்கள் ஆரக்கிள் ஒப்புக் மகாண்டுள்ளை. இது எங்கள் மக்களின் திேனுக்கு ஏராளமாை 

சான்றுகவள ைழங்குகிேது. 

 

2020 க்கான எங்கள் பார்கவ 

2020 ஆம் ஆண்டிற்காை எங்கள் கருப்மபாருள் றசவை சிேப்பம்சம், பங்குதாரர் மதிப்பு உருைாக்கம், பணியாளர் 

மகிழ்ச்சி, டிஜிட்டல் மாற்ேம், புதுவமயாை சிேப்பம்சம் மற்றும் சமூக பணிப்மபண் ஆகியைற்றில் 

மதாகுக்கப்பட்ட ைகுப்பு காப்பீட்டாளர்களில் சிேந்தைராக இருக்க றைண்டும். இந்த தூண்களில் 

ஒவ்மைான்றிற்கும் 2019 இல் அவமக்கப்பட்ட ைலுைாை அஸ்திைாரங்கள், நிவையாை ைளர்ச்சி மற்றும் 

சாதவைகவள பராமரிக்க முக்கிய றைறுபாடுகவள றமலும் றமம்படுத்துைதற்கும் ைழங்குைதற்கும் உதவும். 
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பாராட்டு 

மதிப்பாய்வு மசய்யப்பட்ட ஆண்டில் பாராட்டுக்குரிய மசயல்திேவை அவடைதற்கு அைர்கள் மைளிப்படுத்திய 

உயர் மட்ட நிபுைத்துைத்திற்காக எங்கள் இயக்குநர்கள் குழு, நிர்ைாக குழு, நிர்ைாக குழுக்கள் மற்றும் எங்கள் 

விற்பவைப் பவடயின் உறுப்பிைர்கள் உட்பட இரு நிறுைைங்களில் உள்ள அவைைருக்கும் நன்றி மதரிவிக்க 

இந்த ைாய்ப்வபப் மபறுகிறேன். 

எங்கள் மபற்றோர் நிறுைைமாை எச்.என்.பி பி.எல்.சி மற்றும் பிே பங்குதாரர்களுக்கு நிறுைைத்தின் மீது மிக 

உயர்ந்த அளவிைாை நம்பிக்வகவயயும் நம்பிக்வகவயயும் மகாண்டிருப்பதற்காக எைது ஆழ்ந்த 

பாராட்டுகவளயும் நன்றிவயயும் மதரிவிக்க விரும்புகிறேன். றமலும், 2019 ஆம் ஆண்டில் மிகவும் 

மைற்றிகரமாை ஆண்வட முடிக்க எங்களுடன் உயரமாக நின்ேவமக்கு கட்டுப்பாட்டாளர்கள், காப்பீட்டு 

தரகர்கள், மறுகாப்பீட்டு நிறுைைங்கள், எங்கள் மநட்மைார்க் கூட்டாளர்கள், ைாடிக்வகயாளர்கள் மற்றும் மபாது 

மக்களுக்கு நன்றி மதரிவிக்க விரும்புகிறேன். 



HNB ASSURANCE PLC

epjp epiyikf; $w;W

31Mk; jpfjp khu;fop 2019 cs;sgbahd 2019 2018 2019 2018

&.'000 &.'000 &.'000 &.'000

nrhj;Jf;fs;

Mjdk;> nghwp kw;Wk; cgfuzk; 162,371           151,559           111,202           104,487               

ச ொத்துக்களைப் பயன்படுத்துவதற்கொன உரிளை 343,737           -                    325,572           -                        

mUtr; nrhj;Jf;fs; 51,787              61,087              49,830              58,782                 

gpw;Nghl;lý tup nrhj;J 1,009,711        1,304,882        1,000,673        1,280,499            

KjyPl;L epjp 21,202,074      17,579,131      17,777,410      14,679,706         

cg epWtdj;jpd; kPjhd KjyPLfs; -                    -                    1,150,000        1,150,000            

MAl;fhg;GWjpjhuUf;fhd fld;fs;; 325,307           243,113           325,307           243,113               

kPs; fhg;GWjp epYitfs; 645,411           415,773           144,715           75,926                 

fl;Lg;;gz epYitfs; 946,650           798,213           9,458                8,046                    

Vida nrhj;Jf;fs; 933,633           823,101           625,499           575,154               

fhg;GWjp Nfhl;ghl;L - gpw;Nghlg;gl;l nryTfs; 138,622           140,486           -                    -                        

fhRk; fhRf;F rkdhditAk; 865,843           761,871           632,712           502,561               

nkhj;j nrhj;Jf;fs; 26,625,146     22,279,216     22,152,378     18,678,274        

gq;;FjhuH cupikfSk; nghWg;Gf;fSk;

epWtd gq;Fjhuh;fSf;F cupj;jhff;$ba %yjdKk; xJf;fq;fSk;

$wg;gl;l %yjdk; 1,171,875        1,171,875        1,171,875        1,171,875            

tUkhd xJf;fPLfs; 4,965,809        4,405,581        4,544,369        4,167,660            

tpw;gidf;fhf jahuhfTs;s xJf;fPLfs; 24,801              (8,025)               9,881                1,451                    

Vida xJf;fPLfs; (6,525)               (4,406)               (6,514)               (4,395)                  
MAl;fhg;GWjpjhuUf;fhd xJf;fg;gl;l epjpak; 177,228           (201,867)          177,228           (201,867)              
tiuaWf;fg;gl;l fl;Lg;ghl;L xJf;fk; 381,156           381,156           381,156           381,156               

epWtd gq;Fjhuh;fSf;F cupj;jhff;$ba %yjdKk; xJf;fq;fSk; 6,714,344       5,744,314       6,277,995       5,515,880          

fl;Lg;ghl;by; my;yh gq;Ffspd; eyk; - - - -

nkhj;j gq;FjhuH chpikfs;; 6,714,344       5,744,314       6,277,995       5,515,880          

nghWg;Gf;fs;

MAs; fhg;GWjp Nfhl;ghl;L nghWg;;Gf;fs; 14,464,534     12,261,472      14,464,534      12,261,472        

nghJ fhg;GWjp Nfhl;ghl;L nghWg;;Gf;fs; 2,871,416       2,525,095        -                     

CopaH gzpf;nfhLg;gdT nghWg;;Gf;fs; 167,118          140,356           100,076           84,840               

eilKiw tupg; nghWg;Gf;fs; 112,031          22,541              16,175              14,708               

kPs; fhg;GWjp fld; nfhLeH 540,652          369,853           125,151           116,268             

குத்தளக கடன் வழங்குநர்கள் 350,089          334,832           

Vida nghWg;Gf;fs; 1,274,326       1,092,809        802,565           642,470             

tq;fp Nkyjpf gw;W 130,636          122,776           31,050              42,636               

nkhj;j nghWg;Gf;fs; 19,910,802     16,534,902     15,874,383      13,162,394        

nkhj;j gq;;FjhuH cupikfSk; nghWg;Gf;fSk; 26,625,146     22,279,216     22,152,378     18,678,274        

FOkk; fk;gdp
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,yhgk; my;yJ el;lk; kw;Wk; KOikahd gpwtUkhd $w;W

31Mk; jpfjp khu;fop  2019 Kbtile;j Mz;bw;fhd 2019 2018 2019 2018 FOkk; fk;gdp
&.'000 &.'000 &.'000 &.'000 % %

nkhj;j tpz;zg;gf; fzpg;G fl;Lg;gzk; 9,942,757       8,724,696     5,175,044       4,420,513          14              17             

kPs;fhg;GWjpjhuHfSf;fhf nrYj;jg;gl;l fl;Lg;gzk; (1,312,881)      (1,059,269)    (240,974)         (215,630)           24              12             

epfu tpz;zg;gf; fzpg;G fl;Lg;gzk; 8,629,876      7,665,427     4,934,070       4,204,883          13              17             

<l;lg;glhj fl;Lg;gzj;jpw;fhd xJf;fPl;bd; epfu khw;wk; (156,216)         (216,988)       -                  -                    (28)             -            

<l;ba epfu fl;Lg;gzk; 8,473,660      7,448,439     4,934,070       4,204,883          14              17             

Vida tUkhdk;

tl;b kw;Wk; gq;Fyhgk; 2,248,926      1,887,343     1,949,467       1,591,900          19              22             

Njwpa Njwj;jf;f ,yhgk;/(el;lk;) 92,856           74,058          70,000            68,673               25              2               

epak ngWkjpfspd; Njwpa ,yhgk;/ (el;lk;) (8,826)            8,482            (6,370)             (18,036)             (204)           (65)            

fl;lzq;fs; kw;Wk; juF tUkhdk; 170,993         172,646        92,215            79,465               (1)               16             

Vida tUkhdk; 16,196           36,030          2,965              14,627               (55)             (80)            

nkhj;j Vida tUkhdk; 2,520,145      2,178,559     2,108,277       1,736,629          16              21             

Njwpa tUkhdk; 10,993,805    9,626,998     7,042,347       5,941,512          14              19             

Njwpa chpik nfhLg;gdTfs;

Njwpa fhg;GWjp ed;ikfSk; ,og;gPl;Lf; nfhLg;gdTfSk; (3,524,768)     (3,123,585)    (1,325,145)      (1,035,164)        13              28             

nrYj;jg;gl Ntz;ba fhg;GWjp <Lfspd; Njwpa khw;wk; (96,007)          (112,904)       (12,870)           (31,410)             (15)             (59)            

MAs; fhg;GWjp Nfhl;ghl;L epjpaj;jpy; Vw;gl;l khw;wk; (2,173,251)     (1,707,149)    (2,173,251)      (1,707,149)        27              27             

gq;Fjhuu;fspw;fhd kpif ,yhg xJf;fj;jpy; Vw;gl;l khw;wk; -                 381,156        -                  381,156             (100)           (100)          

Vida nraw;ghl;L kw;Wk; guhkhpg;G nryTfs; (2,385,525)     (2,282,481)    (1,392,073)      (1,351,799)        5                3               

tpz;zg;gf;fzpg;G kw;Wk; epfuf; nfhs;tdTr; nryT (1,288,068)     (1,125,418)    (959,550)         (847,968)           14              13             

fhg;GWjp njhlHghd NtW nryTfs; (121,295)        (75,963)         (72,923)           (51,330)             60              42             

nkhj;j ed;ikfs;> ,og;gPl;Lf; nfhLg;gdTfs;; kw;Wk; Vida nryTfs; (9,588,914)     (8,046,344)    (5,935,812)      (4,643,664)        19              28             

thpf;F Ke;jpa ,yhgk; 1,404,891      1,580,654     1,106,535       1,297,848          (11)             (15)            

tUkhd thpr; nryTfs; (394,663)        1,124,656     (279,826)         1,177,367          (135)           (124)          

Mz;bw;fhd ,yhgk; 1,010,228      2,705,310     826,709          2,475,215          (63)             (67)            

KOikahd gpwtUkhdk;

 - epakg; ngWkjpapd; Njwpa khw;wk; epjpr; nrhj;J 511,043         (399,596)       456,276          (373,143)           228            222           

 - tUkhd $w;Wf;F khw;wg;gl;;l Njwg;gl;l (tUkhdq;fSk;) ,og;Gf;fSk;; (92,836)          (72,541)         (68,751)           (67,960)             28              1               

 - tpw;gidf;fhf jahuhfTs;s epjpr; nrhj;Jf;fspy; epakg; ngWkjpapy; Vw;gl;l 
Njwpa khw;wk; (379,095)        425,139        (379,095)         425,139             (189)           (189)          

njhlu;ghd thp (6,286)            8,288            -                  -                    (176)           -            

tiuaWj;j ed;ik jpl;lj;jpd; %ykhd fzpg;gPl;L tUtha;/ (el;lk;) (2,119)            6,354            (2,119)             5,489                 (133)           (139)          

Mz;bw;fhd nkhj;j KOikahd gpwtUkhdk; 30,707           (32,356)         6,311              (10,475)             195            160           

Mz;bw;fhd nkhj;j KOikahd tUkhdk; 1,040,935      2,672,954     833,020          2,464,740          (61)             (66)            

xJf;fg;gl;l ,yhgkhf@


epWtd cupikahsu;fSf;fhf 1,010,228      2,705,310     - - (63)             -

fl;Lghl;by; my;yh cupikahsu;fSf;fhf - - - - -

Mz;bw;fhd ,yhgk; 1,010,228      2,705,310     - (63)             

xJf;fg;gl;l nkhj;j KOikahd gpwtUkhdk; 


epWtd cupikahsu;fSf;fhf 1,040,935      2,672,954     - - (61)             -            

fl;Lghl;by; my;yh cupikahsu;fSf;fhf - - - -             -            

xJf;fg;gl;l nkhj;j KOikahd gpwtUkhdk; 1,040,935      2,672,954     - - (61)             

gq;nfhd;wpw;fhd ciog;G  

- gq;nfhd;wpw;fhd mbg;gil ciog;G     (&.) 20.20             54.11            16.53              49.50                 (63)             (67)            

- gq;nfhd;wpw;fhd mbg;gil ciog;G - gq;Fjhuu;fspw;fhd kpif ,yhgk; 

jtpu;e;j      (&.)
20.20             46.48            16.53              41.88                 (57)             (61)            

- gq;nfhd;wpw;fhd ePh;j;j ciog;G           (&.) -                 -                2.00                7.00                   -             (71)            

khw;wk; FOkk; fk;gdp
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chpikkhw;wy; $w;W  - FOkk;
31Mk; jpfjp khu;fop 2019 Kbtile;j Mz;bw;fhd

$wg;gl;l 
%yjdk;

tUkhd 
xJf;fPLfs;

tpw;gidf;fhf 
jahuhfTs;s 
xJf;fPLfs;

Vida 
xJf;fPLfs; MAl;fhg;GWjpjhuUf;fhd 

xJf;fg;gl;l epjpak;
tiuaWf;fg;gl;l 

fl;Lg;ghl;L xJf;fk;

nkhj;j 
gq;FjhuH 
chpikfs;;

&.'000 &.'000 &.'000 &.'000 &.'000 &.'000 &.'000

01.01.2018 cs;sgb epYit 1,171,875         2,381,427     30,685                   (10,760)         223,272                                    -                          3,796,499              

Mz;bw;fhd  nkhj;j KOikahd tUkhdq;fs;

Mz;bw;fhd ,yhgk; -                    2,324,154     -                         -                -                                            381,156                  2,705,310              

Mz;bw;fhd KOikahd gpwtUkhdq;fs;

 - epakg; ngWkjpapd; Njwpa khw;wk; epjpr; nrhj;J -                    -                (463,849)               -                -                                            -                          (463,849)               

   - tpw;gidf;fhf jahuhfTs;s epjpr; nrhj;Jf;fspy; epakg; ngWkjpapy; Vw;gl;l Njwpa 
khw;wk; -                    -                425,139                 -                -                                            -                          425,139                 

tiuaWj;j ed;ik jpl;lj;jpd; %ykhd fzpg;gPl;L tUtha; -                    -                6,354             -                                            -                          6,354                     

Mz;bw;fhd nkhj;j KOikahd gpwtUkhdk; -                    -                (38,710)                 6,354             -                                            (32,356)                 

Mz;bw;fhd nkhj;j Koikahd tUkhdk; -                    2,324,154     (38,710)                 6,354             -                                            381,156                  2,672,954              

tpw;gidf;fhf jahuhfTs;s epjpr; nrhj;Jf;fspy; epakg; ngWkjpapy; Vw;gl;l Njwpa khw;wk; 
MAs; fhg;GWjp cupikahsu; xJf;f epjpf;F khw;wgl;lJ -                    -                -                         -                (425,139)                                  -                          (425,139)               

cupikahsh;fspd; cupikapy; Neubahf gjpT nra;ag;gl;l nfhLf;fy; thq;fy;fs; 

nrYj;jg;gl;l gq;;fpyhgk; -  2017 Mk; Mz;bw;fhd -                    (300,000)      -                         -                -                                            -                          (300,000)               

31.12.2018 cs;sgbahd epYit 1,171,875         4,405,581     (8,025)                   (4,406)           (201,867)                                  381,156                  5,744,314              

01.01.2019 cs;sgb epYit 1,171,875         4,405,581     (8,025)                   (4,406)           (201,867)                                  381,156                  5,744,314              

Mz;bw;fhd  nkhj;j KOikahd tUkhdq;fs;

Mz;bw;fhd ,yhgk; -                    1,010,228     -                         -                -                                            1,010,228              

Mz;bw;fhd KOikahd gpwtUkhdq;fs;

 - epakg; ngWkjpapd; Njwpa khw;wk; epjpr; nrhj;J -                    -                411,921                 -                -                                            -                          411,921                 

 - tpw;gidf;fhf jahuhfTs;s epjpr; nrhj;Jf;fspy; epakg; ngWkjpapy; Vw;gl;l Njwpa khw;wk; 
- MAs; epjp -                    -                (379,095)               -                -                                            -                          (379,095)               

tiuaWj;j ed;ik jpl;lj;jpd; %ykhd fzpg;gPl;L tUtha; (2,119)           -                                            -                          (2,119)                   

Mz;bw;fhd nkhj;j KOikahd gpwtUkhdk; -                    -                32,826                   (2,119)           -                                            -                          30,707                   

Mz;bw;fhd nkhj;j Koikahd tUkhdk; -                    1,010,228     32,826                   (2,119)           -                                            -                          1,040,935              

tpw;gidf;fhf jahuhfTs;s epjpr; nrhj;Jf;fspy; epakg; ngWkjpapy; Vw;gl;l Njwpa khw;wk; 
MAs; fhg;GWjp cupikahsu; xJf;f epjpf;F khw;wgl;lJ -                    -                -                         -                379,095                                    -                          379,095                 

cupikahsh;fspd; cupikapy; Neubahf gjpT nra;ag;gl;l nfhLf;fy; thq;fy;fs; 
(350,000)      (350,000)               

nrYj;jg;gl;l gq;;fpyhgk; -  2017 Mk;Mz;bw;fhd -                    (100,000)      -                         -                -                                            -                          (100,000)               

31.12.2019 cs;sgbahd epYit 1,171,875         4,965,809     24,801                   (6,525)           177,228                                    381,156                  6,714,344              
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chpikkhw;wy; $w;W - fk;gdp
31Mk; jpfjp khu;fop 2019 Kbtile;j Mz;bw;fhd

 $wg;gl;l 
%yjdk; 

 tUkhd 
xJf;fPLfs; 

 tpw;gidf;fhf 
jahuhfTs;s 
xJf;fPLfs; 

 Vida 
xJf;fPLfs; 

 
MAl;fhg;GWjpjhuUf;fhd 

xJf;fg;gl;l epjpak; tiuaWf;fg;gl;l 
fl;Lg;ghl;L xJf;fk;

 nkhj;j gq;FjhuH 
chpikfs;; 

&.'000 &.'000 &.'000 &.'000 &.'000 &.'000 &.'000

01.01.2018 cs;sgb epYit 1,171,875        2,373,601     17,415                    (9,884)            223,272                           -                                 3,776,279                 

Mz;bw;fhd  nkhj;j KOikahd tUkhdq;fs;

Mz;bw;fhd ,yhgk; -                   2,094,059     -                          -                 -                                   381,156                         2,475,215                 

Mz;bw;fhd KOikahd gpwtUkhdq;fs;

 - epakg; ngWkjpapd; Njwpa khw;wk; epjpr; nrhj;J -                   -                (441,103)                 -                 -                                   -                                 (441,103)                   

   - tpw;gidf;fhf jahuhfTs;s epjpr; nrhj;Jf;fspy; epakg; ngWkjpapy; Vw;gl;l Njwpa 
khw;wk; -                   -                425,139                  -                 -                                   -                                 425,139                    

tiuaWj;j ed;ik jpl;lj;jpd; %ykhd fzpg;gPl;L tUtha; -                   -                -                          5,489             -                                   -                                 5,489                        

Mz;bw;fhd nkhj;j KOikahd gpwtUkhdk; -                   -                (15,964)                   5,489             -                                   -                                 (10,475)                     

Mz;bw;fhd tUkhdk; -                   2,094,059     (15,964)                   5,489             -                                   381,156                         2,464,740                 

tpw;gidf;fhf jahuhfTs;s epjpr; nrhj;Jf;fspy; epakg; ngWkjpapy; Vw;gl;l Njwpa khw;wk; 
MAs; fhg;GWjp cupikahsu; xJf;f epjpf;F khw;wgl;lJ -                   -                -                          -                 (425,139)                         -                                 (425,139)                   

cupikahsh;fspd; cupikapy; Neubahf gjpT nra;ag;gl;l nfhLf;fy; thq;fy;fs; 

nrYj;jg;gl;l gq;;fpyhgk; -  2017 Mk;Mz;bw;fhd -                   (300,000)       -                          -                 -                                   -                                 (300,000)                   

31.12.2018 cs;sgbahd epYit 1,171,875        4,167,660     1,451                      (4,395)            (201,867)                         381,156                         5,515,880                 

01.01.2019 cs;sgb epYit 1,171,875        4,167,660     1,451                      (4,395)            (201,867)                         381,156                         5,515,880                 

Mz;bw;fhd  nkhj;j KOikahd tUkhdq;fs;

Mz;bw;fhd ,yhgk; -                   826,709        -                          -                 -                                   826,709                    

Mz;bw;fhd KOikahd gpwtUkhdq;fs;

 - epakg; ngWkjpapd; Njwpa khw;wk; epjpr; nrhj;J -                   -                387,525                  -                 -                                   -                                 387,525                    

 - tpw;gidf;fhf jahuhfTs;s epjpr; nrhj;Jf;fspy; epakg; ngWkjpapy; Vw;gl;l Njwpa khw;wk; 
- MAs; epjp -                   -                (379,095)                 -                 -                                   -                                 (379,095)                   

tiuaWj;j ed;ik jpl;lj;jpd; %ykhd fzpg;gPl;L tUtha; (2,119)            -                                   -                                 (2,119)                       

Mz;bw;fhd nkhj;j KOikahd gpwtUkhdk; -                   -                8,430                      (2,119)            -                                   -                                 6,311                        

Mz;bw;fhd tUkhdk; -                   826,709        8,430                      (2,119)            -                                   -                                 833,020                    

tpw;gidf;fhf jahuhfTs;s epjpr; nrhj;Jf;fspy; epakg; ngWkjpapy; Vw;gl;l Njwpa khw;wk; 
MAs; fhg;GWjp cupikahsu; xJf;f epjpf;F khw;wgl;lJ -                   -                -                          -                 379,095                           -                                 379,095                    

cupikahsh;fspd; cupikapy; Neubahf gjpT nra;ag;gl;l nfhLf;fy; thq;fy;fs; 

nrYj;jg;gl;l gq;;fpyhgk; -  2018 Mk;Mz;bw;fhd -                   (350,000)       -                          -                 -                                   -                                 (350,000)                   

இளடக்கொல gq;;fpyhgk;- 2019 (100,000)       (100,000)                   

31.12.2019 cs;sgbahd epYit 1,171,875        4,544,369     9,881                      (6,514)            177,228                           381,156                         6,277,995                 
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fhRg;gha;r;ry; $w;W

31Mk; jpfjp khu;fop 2019 Kbtile;j Mz;bw;fhd 2019 2018 2019 2018

&.'000 &.'000 &.'000 &.'000

njhopw;ghl;L eltbf;ifapypUe;jhd fhRg;gha;r;ry;fs;

thpfSf;F Ke;jpa ,yhgk; 1,404,891          1,580,654           1,106,535          1,297,848             

rPuhf;fq;fs;

tl;b tUkhdk; (2,243,284)         (1,883,053)          (1,884,977)         (1,588,206)            

gq;F tUkhdk; (5,642)                (4,290)                 (64,490)              (3,694)                   

mUtr;nrhj;J mopg;Gf;fs; 18,885               19,685                18,469               19,540                  

ngWkhdj;Nja;T 47,319               49,285                32,593               34,533                  

பயன்பொட்டு உரிளைகளின் நிகர ததய்ைொனம் 139,525             -                      126,628             -                        

குத்தளக கடனொளியின் வட்டி ச லவு 53,710               -                      51,699               -                        

CopaH ed;ik epjp Vw;ghL 37,136               33,928                21,656               20,023                  

Njwpa Njwj;jf;f ý,yhgk;; (92,856)              (74,058)               (70,000)              (68,673)                 

epakg; ngWkjpapd; Njwpa ,og;Gf;fs; 8,826                 (8,482)                 6,370                 18,036                  

Mjdk;> nghwp kw;Wk; cgfuz tpw;gidapy; Vw;gl;l el;lk; / ,yhgk;; (4,283)                (178)                    403                    (171)                      

(635,773)            (286,509)             (655,114)            (270,764)               

njhopw;ghl;L nrhj;Jf;fspd; khw;;wk;                                      (m) (558,137)            132,856              (219,553)            (5,350)                   

njhopw;ghl;L nghWg;Gf;fspd; khw;;wk;                                     (M) 2,898,914          1,706,125           2,380,061          1,498,548             

njhopw;ghl;L nraw;ghLfspd; Clhf fhRg; gha;r;ry; 1,705,004          1,552,472           1,505,394          1,222,434             

toq;fg;gl;l gzpf; nfhLg;gdT (12,493)              (13,301)               (8,539)                (4,618)                   

nghUshjhu Nritf;;;fl;lz nfhLg;gdT (22,205)              (20,120)                 -                        

நிறுவனங்களுக்கு இளடதயயொன ஈவுத்சதொளக மீதொன வரி நிறுத்துதல் (9,575)                

மூலதன ஆதொய வரி ச லுத்தப்பட்டது (814)                   

njhopw;ghl;L nraw;ghLfspd; Clhf fhRg; gha;r;;ry;                  (1) 1,659,917          1,519,051           1,496,855          1,217,816             

KjyPl;L nraw;ghLfspd; Clhf fhRg; gha;r;ry;

KjyPl;L gq;Ffspd; Njwpa nfhs;tdT (3,255,043)         (2,982,293)          (2,738,365)         (2,407,861)            

ngw;w tl;b 2,377,621          1,951,531           1,976,793          1,666,911             

ngw;w gq;fpyhgk; 5,933                 4,493                  64,750               3,760                    

mUtr; nrhj;J nfhs;tdT (9,585)                (22,931)               (9,517)                (20,481)                 

Mjdk;> nghwp cgfuzk; nfhs;tdT (59,965)              (34,459)               (40,469)              (22,113)                 

Mjdk;> nghwp cgfuzk; mfw;wy; ngWtdT 6,117                 3,413                  758                    2,342                    

பயன்பொட்டு ச ொத்துக்கொன உரிளைக்கு முன்கூட்டிதய ச லுத்தப்பட்டது (30,363)              -                      (22,587)              -                        

KjyPl;L nraw;ghl;bw;fhd gad;gLj;jg;gl;l Njwpa fhR                (2) (965,285)            (1,080,246)          (768,637)            (777,442)               

epjpaply; eltbf;iffspyhd fhRg; gha;r;r;y;

nrYj;jg;gl;l gq;fpyhgk;                                               (450,000)            (300,000)             (450,000)            (300,000)               

குத்தளக கடன்களை ச லுத்துதல் (148,520)            (136,481)            

epjpaply; eltbf;iffspyhd Njwpa fhR                           (3) (598,520)            (300,000)             (586,481)            (300,000)               

Njwpa fhR kw;Wk; fhRf;F rkdhditapy; Vw;gl;l Njwpa mjpfhpg;G (1+2+3) 96,112               138,805              141,737             140,374                

tUl Muk;gj;jpYs;s fhR kw;Wk; fhRf;;F rkdhdit 639,095             500,290              459,925             319,551                  

tUl KbtpYs;s fhR kw;Wk; fhRf;;F rkdhdit 735,207             639,095              601,662             459,925                

fhRg;gha;r;ry; $w;Wf;fSf;fhd Fwpg;Gf;fs;

(m) njhopw;ghl;L nrhj;Jf;fspd; khw;wk;
gpw;Nghlg;gl;l nfhLg;gdtpy; Vw;gl;l mjpfhpg;G 1,864                 (35,199)               -                     -                        

Mas;fhg;GWjpjhuUf;fhd fld; mjpfhpg;G (82,194)              (80,828)               (82,194)              (80,828)                 

kPs;fhg;GWjp epYitfs; mjpfhpg;G (229,638)            154,005              (68,789)              (10,916)                 

fl;Lg;gz epYitfspd; mjpfhpg;G (148,437)            (11,894)               (1,412)                (558)                      

Vida nrhj;;Jf;fspd; mjpfhpg;G (99,732)              106,772              (67,158)              86,952                  

Njwpa njhopw;ghl;L nrhj;Jf;fspd; khw;wk; (558,137)            132,856              (219,553)            (5,350)                   

(M) njhopw;ghl;L nghWg;Gf;fspd; khw;wk;
Vida nghWg;Gf;fspd; mjpfhpg;G 177,265             188,803              166,649             112,608                

fhg;GWjp Nfhl;ghl;L nghWg;Gf;fs; mjpfhpg;G - MAs; fhg;GWjp 2,204,529          1,360,322           2,204,529          1,360,322             

fhg;GWjp Nfhl;ghl;L nghWg;Gf;fs; mjpfhpg;G - nghJ fhg;GWjp 346,321             140,189              -                     -                        

kPs; fhg;;GWjp fld; nfhLeupd;  mjpfhpg;G 170,799             16,811                8,883                 25,618                  

Njwpa njhopw;ghl;L nghWg;Gf;fspd; khw;wk; 2,898,914          1,706,125           2,380,061          1,498,548             

FOkk; fk;gdp
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